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Kunne man overhovedet holde jul i 1864?
Vi nærmer os julen, og vi nærmer os også afslutningen på
året 2022. Et år, der har været præget af krigen i Ukraine og
de uhyggelige billeder og beretninger derfra.
Det er nu 8 år siden, vi her i Danmark markerede 150-året for
slaget ved Dybbøl og tabet af Sønderjylland i 1864 og 100året for udbruddet af første verdenskrig i 1914. Vi husker vist
alle Ole Bornedals tv-serie »1864«, og selv om meningerne
om serien var meget delte, er der ingen tvivl om, at den var
med til at øge interessen for et stykke næsten glemt Danmarkshistorie.
Den interesse blev for alvor vakt med Tom Buk-Swientys
fremragende bøger om »Slagtebænk Dybbøl« og »Dommedag Als«, der fortæller grusomme historier om det, der skete
dengang – og som på mange måder minder om det forfærdelige, der sker i Ukraine lige nu.
Dannevirke blev rømmet den 5. og 6. februar 1864, slaget
ved Dybbøl fandt sted den 18. april, og den 29. juni kom så
det endelige, forsmædelige nederlag, da de danske soldater
også tabte slaget om Als. Og som tv-serien så tydeligt og
blodigt viste det, så var tabene meget store. Krigen kostede
mellem 2.000 og 3.000 danske døde på slagmarken.
Statsminister Monrad, som var en af hovedarkitekterne bag
Danmarks frie grundlov fra 1849 og også havde været biskop over Lolland-Falsters stift, tog nederlaget så personligt,
at han sammen med sin familie udvandrede til New Zealand,
og også i mange andre familier i vort land kom resultatet af
det, der er blevet kaldt »dansk selvovervurdering« og »overmodig nationalisme« til at sætte sig dybe spor.
Og derfor kan man vel med en vis rimelighed stille spørgsmålet: Kunne man så overhovedet holde jul i 1864? Var der
ikke sket så meget forfærdeligt, at det måtte være en umulighed at holde »glædens fest«?
Grundtvig, H.C. Andersen og Ingemann havde i årtierne inden skrevet mange af de dejlige julesalmer, vi stadig synger.
Bl.a. »Et barn er født«,

»Barn Jesus i en krybbe lå«, »Dejlig er jorden« og »Julen har
bragt velsignet bud«. Men var det – nogle få måneder efter
den største nationale katastrofe, Danmark nogensinde har
oplevet – muligt at høre dette velsignede bud?
Måske kan en anden af julens salmer hjælpe os med at finde
svar på dette spørgsmål. Jeg tænker her på en salme, som
blev skrevet i »efterkrigstiden« – helt nøjagtig 17 år efter slaget ved Dybbøl – og altså stadig med krigsnederlaget i frisk
erindring. Det er den salme, der begynder med ordene »Julebudet til dem, der bygge her i mørket og dødens skygge«.
Salmen er skrevet af præsten og forfatteren Jens Christian
Hostrup, som nok ellers er mest kendt for komedien »Genboerne«. Han havde mistet to små børn, og hans kone var
død af tuberkulose, og derfor hørte et besøg julenat ved
deres grave på kirkegården, der var nærmeste nabo til præstegården, med til hans »julefejring«.
Det – og så måske også den nederlagsstemning og det nationale tungsind, der hvilede over Danmark i disse år – bærer
salmen i høj grad præg af.
Forsættes næste side
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Men det er først og fremmest en salme, der insisterer på, at
julebudskabet altid er aktuelt, – både når det bliver hørt af
mennesker i glæde og i sorg. For julebudet indvarsler fred
på trods af både indre og ydre ufred. Og derfor er julens
budskab også til dem, der græde. Ja, det er vældet til evig
glæde.
Mørket og dødens skygge levede de i dengang, der skulle
holdes jul i 1864. Og mørket og dødens skygge er her endnu.
Men det er »Guds varme ånde«, som Hostrup kalder det,
også. Og derfor skal vi – som han siger det til sidst i salmen
– favne trøstig, hvad Gud har givet, ja, vi skal løfte vort hoved
og takke for livet.
Hostrup taler også om »hjertets ret til at kæmpe og vinde«,
og han siger, at »Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god.«
Og endelig slår han fast, at julens budskab om Jesu fødsel
betyder »fred for både i går og i morgen«.
De ord var endnu ikke formuleret i 1864, men måske er det
alligevel på sådanne ord og tanker, at der kan holdes jul –
trods alt – blandt mennesker, der føler, at de lever i mørket
og dødens skygge. Både i Danmark og i Ukraine og alle
andre steder – og både i 1864 og i 2022.
Svend Faarvang

Menighedsrådsvalg 2022
I Nørre Søby – Heden menighedsråd har vi to års funktionsperiode, derfor afholdt vi valg til menighedsråd den
20. september 2022. Valgforsamlingen blev afholdt i
konfirmandstuen, til rådets glæde deltog en del stemmeberettigede sognebørn i mødet – tak for det.
Menighedsrådet består af 8 medlemmer – 7 i Nørre Søby
og 1 i Heden. 3 ønskede ikke at genopstille. På mødet
fik vi opstillet en kandidatliste med 8 kandidater for Nørre
Søby sogn og en kandidatliste med 1 kandidat for Heden
sogn.
Efter skriftlig afstemning kunne valgbestyrelsen bekendtgøre, at det nye menighedsråd var på plads med følgende
resultat:
Valgt i Nørre Søby: Leif Sædholm Nielsen, Annemette
Møller Hansen, Bente Nielsen, Lisbeth Bertelsen, Astrid
Holm, Nicoline Frimand, Marianne Andersen,
Valgt i Heden: Sendy Alstrøm
Som stedfortrædere blev valgt: Mette Louise Pedersen ,
Nørre Søby og May-Britt Alstrøm, Heden.
Funktionsperioden for det nye menighedsråd begynder
første søndag i advent, den 27. november 2022.
Forinden er der afholdt konstituerende møde og ved
gudstjenesten i Nørre Søby kirke den 27. november bliver
sammensætningen i det nye menighedsråd bekendtgjort.
Vi byder velkommen til de nye medlemmer og
stedfortrædere:
Nicoline Frimand, Odensevej 8, Nørre Søby.
Marianne Andersen, Odensevej 24, Nørre Søby.
Sendy Alstrøm, Bækkevej 9, Heden.
Stedfortrædere: Mette Louise Pedersen og May-Britt
Alstrøm
Vi siger tak til Jane Dahl Sørensen, Steen Christensen og
Lars Sommer for et godt og konstruktivt samarbejde.
Nørre Søby-Heden menighedsråd, Bente Nielsen
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Retningslinjer for Pladeplænerne

Takshæk på Nr. Søby kirkegård

Der henstilles til kun at pynte med én buket,
én potte eller ét stk. pynt pr. pladesten.
Beplantning på plænen er ikke tilladt.
Vinterpynt kan lægges efter den 20. november.
I fællesplænerne må der kun anvendes stenplader
40 cm x 60 cm, der lægges i flugt med græsset og med
indhugget skrift.
Blomstervaser skal være sat ned foroven ved stenen
og flugte med græsset.
Blomsterbuket mm. fjernes i det omfang,
vedligeholdelsen af plænen nødvendiggør det.
Menighedsrådet

Da takshækkene på den nye kirkegård i Nørre Søby
er blevet meget brede, vil de blive reduceret kraftigt til
foråret. Det vil komme til at se lidt bart ud til at begynde
med, men de vokser ud igen inden for et par år.
Dette gør vi fordi pladsen på gravstederne er snævret ind.
Og for at give de gamle hække nyt liv.
De ældste af hækkene er fra ca. 1979.
Ketty Thoustrup
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Carl Erik Lundgaard:
»Humor og lyst – Livets salt«

Kortfilmsfavoritter fra OFF
Festivallederen anbefaler
Onsdag d. 18. januar kl. 19 i sognehuset Konfirmandstuen ved Nr. Søby kirke er der filmaften.

Historiefortælling med musik, sange, humor og stærke
følelser.
Torsdag d. 17. november kl. 19:30 i sognehuset Konfirmandstuen får vi besøg af Carl Erik Lundgaard, der med
sin harmonika vil give os musik og historier fra et intenst
levet liv.
Carl Erik Lundgaard er historiefortæller, musiker, komponist og som professional harmonikaspiller tidl. lektor på
Det fynske Musikkonservatorium. Carl Erik Lundgaard
har i årenes løb modtaget adskillige priser; bl.a. blev han
i 2015 udnævnt til Rigsspillemand i Danmark. I dag er
historiefortællingen kombineret med musik på de små
harmonikaer af træ det vigtigste i hans virke.
Carl Erik Lundgaard har spillet i alle kroge af Danmark
og det halve af verden, og mødet med mennesker af alle
slags har resulteret i en stribe af hverdagens helte, som
kom til at spille hovedroller i Carl Erik Lundgaards liv. Det
bliver til en fortælling om en perlerække af gamle spillemænd, originaler og fortællere - og om livets op- og nedture. Men med det positive livssyn og den vilde lyst som
partnere er alt muligt, siger Carl Erik Lundgaard. Dette er
da også temaet for denne aftens musikfortælling: »Humor
og lyst – Livets salt«.
Lisbeth Bertelsen
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OFF – Odense International Film Festival er Danmarks
ældste filmfestival, der startede tilbage i 1975. OFF afholdes hvert år i uge 35 i hjertet af Odense, hvor filmelskere
fra ind- og udland mødes om kortfilmen.
OFF er Danmarks eneste Oscar- EFA- og Robert kvalificerende, og hvert år modtager vi mange tusinde kortfilm fra
hele verden og udtager ca. 120 film til vores konkurrencer.
Festivalleder Birgitte Weinberger har sammensat en særlig filmpakke til Nr.Søby-Heden. En filmpakke med seks
korte film, der består af nogle hendes egne, personlige
favoritter, som viser et bredt udsnit af kortfilmens fortræffeligheder.
Rigtig god fornøjelse!
Pssssst – OFF23 afholdes fra 23 august til 3. september
2023 i Odense og allerede nu er der filmfest på streamingtjenesten OFFstream.dk.
P.S Bemærk tidspunktet for arrangementet: Kl. 19!
Lisbeth Bertelsen

Kom og bind din adventskrans
Vi gentager julehyggedagen med kransebinding;
Den 19. november kl. 10 til 12 inviterer Graveren til julehygge i materialehuset.
Der vil være undervisning i hvordan en krans kan bindes.
Vi har 2 kranse til hver, samt gran, og ellers kan I selv tage
krans, bånd m.m. med.
Der er begrænsning på antal deltagere, så tilmelding er
nødvendig på nshkirker@mail.dk eller sms 2144 3050
senest den 15. november
Med venlig hilsen
Ketty

Julekoncert
15. december kl.19.30 i Nørre Søby
Her kommer Ole Jørgensen, sanger, korleder
og foredragshold, for at
holde julekoncert for os,
og vi skal lytte til gode
klassiske julesange og
salmer – et enkelt gospelnummer og et par af de
nye julesange.
En julekoncert der har alt
det, der skal til, med alle
de sange vi kender så
godt og så krydres koncerten med dejlige fællessange.
Hør sange som; Nu tændes 1000 julelys, Glade jul, En
stjerne skinner i nat, Go tell it on the mountain, Oh holy
night…. og mange flere.
Vel mødt til julekoncert og kom i festlig julestemning.

Gensyn med Canada
Svend og Birgit Faarvang var
præstepar ved Den danske
kirke i Vancouver for mere end
30 år siden. I efteråret 2022
fik de mulighed for at komme
tilbage som vikar-præstepar et
par måneder. I et foredrag onsdag d. 11. januar kl. 19:30
i sognehuset Konfirmandstuen i Nr. Søby vil de fortælle
om deres oplevelser i Vancouver 30 år efter deres første
ophold der.
Alle er velkomne, men af hensyn til kaffe og brød beder vi
venligst om tilmelding til Lisbeth Bertelsen,
mobil: 26257491, mail: klb@aarslevnet.dk
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Syng dansk aften
i Nørre Søby

Adventstid er forventningstid og fællesskabets tid
Begge dele vil vi gerne markere med
vores arrangementer i adventstiden.
1.søndag i advent, d. 27. november, holdes der gudstjeneste kl. 14 i
Nr. Søby kirke, hvor John Olsen med
sin trompet sammen med vores organist Mogens Pedersen vil bidrage
til at gøre begyndelsen på det nye
kirkeår til noget særligt.

Fællessang i Konfirmandstuen,
Torsdag den 3. november
kl. 19.30-21.00
Kom til en sangaften fyldt med både
nye og gamle sange fra den danske
sangskat. Vi synger fra højskolesangbogen m.m.
Kom og vær med til en hyggelig
sangaften og ønsk gerne den sang,
du kunne tænke dig at synge!
Vi byder på en kop kaffe og en
småkage undervejs.
Alle er velkomne, men tilmeld jer
gerne til Lisbeth Bertelsen på
tlf. 26 25 74 91.
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Efter gudstjenesten i den fint pyntede
kirke byder menighedsrådet på æbleskiver og gløgg i Konfirmandstuen
ved præstegården, hvor vi kan få et
par gode timer sammen.
Af hensyn til servering beder vi om
tilmelding senest et par dage inden
til Astrid Holm: 29271215,
mail: astridholm@hotmail.com

2. søndag i advent, d. 4. december,
tænder vi det andet lys i adventskransen til gudstjenesten i Heden
kirke kl. 14. Gudstjenesten får igen
i år et ekstra løft, idet Bruno Sanches med sit fine violinspil vil sætte
adventsforventningen i musik sammen med vores organist Mogens
Pedersen.
Efter gudstjenesten samles vi i
Graverhuset ved Heden Kirke, hvor
menighedsrådet vil sørge for kaffe/
the og kage, som vi kan nyde til hyggelig snak. Her beder vi om tilmelding senest et par dage før af hensyn
til serveringen:
Astrid Holm: 29271215,
mail: astridholm@hotmail.com

Nyt fra Kirkeværgen
Kapellet i Heden har fået nyt tag.

Juletræstænding på
Trekanten

Salmesangsaften i
Heden Kirke

I Nørre Søby er gavlen på konfirmandstuen også blevet færdigrenoveret, og der er isat nye vinduer.
Iøvrigt skifter konfirmandstuen navn
til Sognehuset. Det gør vi, fordi brugen og aktiviteterne i huset er vokset
langt ud over konfirmationsalderen.
Vil du nyde genkendelsens glæde
ved de kendte salmer og lære nye
salmer at kende?

På grund af energisituationen skal
kirkerne også skrue ned for varmen,
hvilket betyder, at temperaturen i
kirkerummene uden for de kirkelige
handlinger bliver sat ned til, hvad
der er orgel- og bygningsmæssigt
forsvarligt.
Her vil der derfor fremover gøres
mere brug af Sognehuset i Nørre
Søby og Graverhuset i Heden til arrangementer og aktiviteter, der ikke
kræver de store kirkerum.
Steen Christensen

Kom til salmesangsaften den
2. februar kl. 19:30 i Heden Kirke,
hvor vores dygtige organist Mogens
Pedersen og vores præst vil lede os
igennem både kendte og ukendte
salmer.

Søndag den 27. november 2022
kl. 16.00
Brugerhuset Varmestuen holder, traditionen tro, lystænding på Trekanten
1. søndag i advent.

Alle er velkomne, men vi beder venligst om tilmelding senest dagen før
til Lisbeth Bertelsen: 26257491/
klb@aarslevnet.dk

Lysene tændes, og der danses om
træerne. Der er godter til børnene
og en lille en til halsen til de voksne.
Johannes kommer og spiller til.
Alle er velkomne – vi ses
Bestyrelsen
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Nr. Søby
Lokalarkiv

Nr. Søby
Forsamlingshus

Brugerhuset
Varmestuen

Har åbent hver 2. og 4.
tirsdag i måneden fra
kl.14 – 17.

Nr. Søby Dilettanterne opfører årets
stykke i Forsamlingshuset
Lørdag den 11. marts kl. 17.30
Søndag den 12 . marts kl. 14.00
Mere info senere.Bla. på FB.
Opslag i Sognet og i Midtfyns Posten

Program for november-december 2022
og januar-februar 2023
Mandag: gymnastik fra 10.00 til 12.00
Tirsdag: bob fra 10.00 til 12.00
Onsdag: strikkedamer fra 14.00 til 16.00
2. fredag i måneden er der fællesspisning.
Sidste lørdag i måneden er der lørdagsfrokost fra 12.00.

Arkivet er med på
Julemessen i Forsamlingshuset den 20. november kl. 10.00
med fremvisning af billeder. Kontingent
opkrævning og indmeldelse af nye medlemmer.
Juleafslutning på Nr. Søby lokalarkiv,
med Gløgg og æbleskiver.
Tirsdag den 29. november
Kl.14 – 17. Alle er velkommen.
Nr. Søby lokalarkiv har
Generalforsamling den 28. feb.
Kl. 14 – 17.
Skulle nogen derude være interesseret i
at arbejde frivilligt med arkivarbejde er I
meget velkommen til at kontakte formanden: Birgit Waarsøe på tlf. 51 51 67 12.
NB: Det kan evt. være om aftenen.
Nyttige links.
Hjemmeside: ns-arkiv.dk
Facebook: os fra nr. søby
E-mail: lokalarkivet@ns-arkiv.dk
Arne Hansen

Julefrokost ( Fællesspisning )
Lørdag den 12. november kl. 18.00 til
01.00 med levende musik .
Tilmelding til Gerda, tlf. 24988630.

Juletræsfest for børn
Søndag 11. december kl. 14.00
Tilmelding til Gerda, tlf 24988630.

Fællesspisningen
Fredag den 11. november 2022 kl. 18.00
Fredag den 9. december 2022 kl. 18.00
- Julefrokost.
Fredag den 13. januar 2023 kl. 18.00
Fredag den 10. februar 2023 kl. 18.00
Tilmelding: til Else Larsen telefon 24 85
11 29 senest mandagen før.

Fastelavnsfest for børn
Søndag 19. februar 2023 kl. 14.00 til
16.00

Juletræstænding på trekanten
Søndag den 27. november tændes træerne på trekanten. Se side 9.

Fællesspisninger første halvår 2023.
Hvis ikke andet er nævnt, kl. 17.30 til
20.00
Torsdag den 19. januar
Onsdag den 22. februar
Mandag den 20. marts
Onsdag den 19. april
Mandag den 22. maj
Fredag den 16. juni Fra 17.30 til ?
Menu Sommer buffet.  

Hyggeeftermiddag i varmestuen
søndag den 19. februar 2023 - kl 14.00
Vi søger at finde en, der vil underholde
os en times tid.
Vi serverer kaffe kaffe og kage og
herefter vil der være lotteri/banko med
flotte gevinster.
Lodder eller plader vil være til rimelige
priser.
Entre vil være kr. 60,00

Julemesse søndag 20. november
fra kl. 10.00 til 17.00

Marianne Johansen
Udlejning af Varmestuen
Borgere i Nr. Søby og Omegn kan
leje lokaler i Brugerhuset Varmestuen, Røjlevej 6b. Max 25 personer,
henvendelse 3 uger før brug til Else
Larsen på telefon 24851129
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Alle Helgen

Opstart på Konfirmandforberedelse
Konfirmandforberedelsen starter onsdag
den 9. november kl. 8-9.30 i Konfirmandstuen/Sognehuset ved Nørre Søby
præstegård.

Søndag den 6. november er det Alle
Helgens dag, og gudstjenesterne ligger i
år kl.17 i Heden og kl. 19 i Nørre Søby.
Denne søndag mindes vi de døde, både
dem, vi selv har mistet, og dem, der
igennem den kristne kirkes lange liv har
båret troen videre gennem generationer.
Det er en dag, hvor vi - midt i mørket –
ser tilbage i taknemmelighed og tænker
på dem, der ikke er blandt os længere.
En dag til refleksion, til lystænding og
stilhed, og måske en god dag til at besøge et gravsted også?
I kirkerne har vi tradition for at læse
navnene højt på dem, der er døde og
blevet begravet eller bisat i sognet i det
forgangne år. Det er en smuk og givende
tradition, som vi gerne vil holde fast i.
Kom og vær med til at mindes dem, der
var, og ikke er her mere.
Jane Sørensen

Starten på konfirmandforberedelsen
markeres ved gudstjenesten søndag den
20. november i Nørre Søby, hvor alle
konfirmander, deres forældre og søskende er særligt velkomne.
Efter gudstjenesten er der en lille sammenkomst for konfirmanderne og deres
familie i Konfirmandstuen/Sognehuset.
Her vil der blive lejlighed til at få en lille
forfriskning – og lidt snak med vores
præstevikar Svend Faarvang om konfirmationen og forberedelsen.
Jane Sørensen

Aktiviteter
Fællessang i Nørre Søby
Torsdag den 3. november kl. 19.30
se omtale side 8
Foredrag i Nørre Søby
Torsdag den 17. november kl. 19.30
Se omtale side 6
Kransebinding i Nørre Søby
Lørdag den 19. november
kl. 10.00-12.00
Se omtale side 7
Forældrearrangement med
konfirmander
Søndag den 20. november kl. 11.00
Se omtale side 11
Adventsarrangement i Nørre Søby
Søndag den 27. november kl 14.00
Se omtale side 8
Adventsarrangement i Heden
Søndag den 4. december kl. 14.00
Se omtale side 8
Julekoncert i Nørre Søby
Torsdag den 15. december kl. 10.30
Se omtale side 7
Canada-foredrag i Nørre Søby
Onsdag den 11. januar kl. 19.30
Se omtale side 7
Kortfilm i Nørre Søby
Onsdag den 18. januar kl. 19.00
Se omtale side 6
Salmesangsaften i Heden
Torsdag den 2. februar kl. 19.30
Se omtale side 9

11

Gudstjenesteliste for Nørre Søby og Heden kirker
NØRRE SØBY

HEDEN

PRÆST

ARRANGEMENT		

November
06. november
19.00
17.00
13. november		
10.00
20. november
10.00		
27. november
14.00		

Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang

Alle- helgens dag

December
04. december		
14.00
11. december
10.00		
18. december		
10.00
24. Juleaften
13.30 + 15.30
14.30
25. 1. Juledag
11.00
10.00
31. Nytårsaften
15.00
14.00

Svend Faarvang
Svend Faarvang
Peter Jensen
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang

Adventsarrangement
De ni læsninger

Adventsarrangement

Februar
05. februar
10.00
12. februar		
19. februar
10.00
26. februar		
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10.00
10.00
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Januar
01. januar
Ingen gudstjeneste
08. januar
10.00
15. januar		
10.00
22. januar
10.00
29. januar		
10.00

