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Nørre Søby
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Byvej 2
Heden
5750 Ringe

Menighedsrådet
Som det nye menighedsråd, så
har vi nu været i gang i næsten
et år. Det har været et spændende år, hvor vi har lært hinanden bedre at kende, men det har
også været fyldt med store og
arbejdskrævende udfordringer
for alle medlemmer i rådet. Vi har
skullet lære om de procedurer
der bliver anvendt i kirken og de
afviger ofte ganske betragteligt
fra den dagligdag vi kender.
Ombygningen af præstegården
i Nr. Søby, som vi alle ønskede
at bevare med sit gamle og
romantiske udseende kommer
snart i gang. Arkitekten har sendt
udbudsmaterialet ud og håndværkene har givet deres tilbud,
så vi venter bare på accept fra
provstiudvalget, så vi kan komme i gang. Arbejdet skal være
færdigt inden d. 01.04.2018, hvor
vi forventer den nye præst skal
flytte ind. Stillingen som præst
bliver slået op sidst på året, men
da der er mangel på præster,
så bliver det spændende at
se hvor mange der søger stillingen. Der skal også bygges til
det eksisterende graverhus, så
vores graver Ketty får mere plads
og tidssvarende lokaler. Forhå-

bentlig kommer arbejdet til at
foregå samtidig med arbejdet på
præsteboligen, så det ikke roder
længere end nødvendigt. Heden
kirke står også foran en renovering, men den vestlige gavls
dårlige forfatning, samtidig med
de store projekter i Nr. Søby, har
skubbet renoveringen frem til i
hvert fald 2018. Der vil dog blive
lavet en sikring af gavlen, så den
stabiliseres indtil den kan repareres næste år.
Alt det praktiske arbejde med at
være arbejdsgiver, planlægge
aktiviteter og ombygninger af de
eksisterende bygninger, samt
deltage i møder m.m., har fyldt
meget det sidste år, men nu er
det ved at være tid til overvejelser omkring fremtiden for vores
sogn. Den egentlige årsag til at
de fleste af menighedsrådets
medlemmer accepterede at
indgå i arbejdet, var at alternativet let kunne blive nedlæggelse
af sognet som et selvstændigt

sogn og muligvis tabet af en lokal
præst. Det ville sikkert betyde
meget for de fleste i forbindelse
med dåb, konfirmation, bryllup
og begravelser. Personligt synes jeg det er vigtigt at bevare
så mange funktioner i Nr. Søby
og Heden som muligt og specielt, hvis det kan skabe flere og
mere alsidige aktiviteter. For den
ældre del af befolkningen i vore
to byer gør det en forskel med
gudstjenester, udflugter, kirkekaffe, spagettigudstjenester og
musikarrangementer. Vi vil derfor
fortsætte med så meget som mulig af dette. Det er dog vigtigt at
gøre opmærksom på, at menighedsrådet repræsenterer sognets
indbyggere og vi vil gerne være
i dialog med jer omkring den
balance, der er nødvendig i vores
arbejde mellem bevarelse af traditioner og fornyelse. Skriv gerne
et indlæg om dine holdninger i
bladet, eller kontakt os direkte.
Lars Sommer

Stemning fra fyraftensgudstjeneste.
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En eventyrlig jul
Regnen silede ned. Det havde
været et vådt efterår. Nu var det
snart jul. Tilværelsen var gået i
stykker for ham. For nogle år siden skred konen med børnene. I
begyndelsen havde han kontakt
med dem og passede sit arbej
de. Men efterhånden var han
blevet hængende på barerne til
langt ud på natten. Efterhånden
kunne han heller ikke passe sit
arbejde. Han havde ellers fået
mange chancer, og var blevet
tilbudt en afvænningskur. Men
det var kun en stakket frist.
Ensomhed og kedsomhed tvang
ham ligesom hen på det lokale
værtshus. Og til sidst var han
blevet fyret. Et stykke tid kunne
han klare sig med understøttelse, så blev det til bistandshjælp.
Men pengene slog ikke til til
smøger, øl og sprut. Han måtte
hutle sig igennem tilværelsen.
Derfor var han begyndt at tigge.
Det var gået godt i flere år. Men
efterhånden var der for mange,
der forventede de forbipasserendes hjælp og lidt klingende
mønt. Han var krøbet i ly i indgangen til en forretning. Klokken var mange. Der var næsten
ikke kommet penge i hans dåse.
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Han havde ellers sat et skilt ved
siden af dåsen med visdomsordene fra Peter Plys: Små hjerter
kan også føle store ting!
Der var tit nogen, der standsede
op og fik en snak med ham om
de ord. Derpå gav de gerne et
bidrag i hans dåse. Julen nærmede sig. Han havde besluttet,
at han ville på julevisit hos sin
gamle mor. I mange år havde
han ikke set hende. Han ringede
gerne til hendes fødselsdag og til
jul. Hun blev glad, når han ringede. De sidste par år kunne han
godt fornemme, at hun var ved
at blive gammel. Hun ville gerne
se ham. Nogle gange havde han
lovet at komme på besøg. Men
han var faldet i, så pengene til
billetten var drukket op. Nu var
han fast besluttet på at komme
til jul. Han havde forsøgt at holde
igen med øllerne og smøgerne,
men det var ikke let. Hele december måned var der ekstra
mange på gaden med deres små
dåser. Folk var i julehumør, men
der var ikke meget til hver enkelt.
Han havde indstillet sig på, at turen hjem til Nordjylland nok ikke
blev til noget i år. Finanserne var
ganske enkelt ikke til det.
Han havde snuppet en lille
direktørsøvn. Derfor havde han
ikke set hende. Nu stod hun der

lige pludselig foran ham. Hun
læste med interesse hans skilt:
Små hjerter kan også føle store
ting! Underligt sagde hun til sig
selv. Han vågnede. Hun virkede
bekendt. Han ville sige noget
om sit lille hjerte, der følte store
ting. Men hun kom ham i forkøbet. Du skal ikke sige noget.
»Jeg troede, at mit lille hjerte var
værdiløst. Dine ord har givet mig
nyt mod.« Hun lagde en konvolut i hans dåse, og så var hun
borte i regnen.
Hurtigt fiskede han konvolutten
op, åbnede den. Der lå en del
hundredkronesedler i den samt
et brev, som han hurtigt læste.
Kvinden fortalte først noget om
sit liv. Hun havde været igennem megen sygdom og ensomhed. Hun kunne ikke klare en jul
mere i ensomhed. Derfor havde
hun besluttet at hoppe i havnen
og give sine sidste penge til en
hjemløs. Målløs og skælvende
sprang han op og løb efter kvinden. Men hun var som sunket i
jorden. Hvad skulle han gøre? Så
kom han i tanke om det, kvinden
havde sagt: Dine ord har givet
mig nyt mod. Havde han reddet kvinden fra selvmord? Han
vidste det ikke og fik aldrig svar
herpå. Derimod kom han selv på
julebesøg hos sin gamle mor.

Dagplejesalmesang
og mødet med kirkerummet

Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv,
som er bestemt for jer, siden
verden blev grundlagt. For jeg
var sulten, og I gav mig noget
at spise, jeg var tørstig, og I
gav mig noget at drikke, jeg var
fremmed, og I tog imod mig, jeg
var nøgen, og I gav mig tøj, jeg
var syg, og I tog jer af mig, jeg
var i fængsel, og I besøgte mig.
(Matthæus 25,34-36)
Glædelig jul.
Hans Vestergaard Jensen

Den fynske Sangskole, FaaborgMidtfyn Musikskole og Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune
har tilbudt et samarbejde med
kirken og dagplejerne i Nr. Søby
og Heden. Dagplejesalmesang
og mødet med kirkerummet
handler om Musik, Sang og
Bevægelse for børn i Den kommunale dagpleje. Der vil være
8 lektioner i efteråret. Vi er så
heldige, at det er vores egen
kirkesanger, Kristina HedeliusStrikkertsen, som skal stå for
arrangementet. Dagplejesalmesang har afslutning i Nr. Søby
kirke onsdag den 13. december
kl. 16.30.

Efter gudstjenesten går vi over i
Konfirmandstuen, hvor der serveres æbleskiver og gløgg / sodavand, vi får en hyggelig snak
med andre Nørre Søby borgere,
om ting der er sket siden vi sidst
mødtes.
Efter en times tid, som er gået
alt for hurtigt, nærmer klokken sig 16.00 og vi går hen på
trekanten, for at se at lysene
tændes i træerne, varmestuen er
vært ved en lille en og lidt slik til
børnene, der er også gerne lidt
til de »store« børn. Se så er vi
begyndt på julemåneden, på en
for sjælen god og traditionsrig
måde.

Gode traditioner skal
man værne om
Sådan en har vi her i Nørre
Søby, den tradition jeg tænker
på, er når julen nærmer sig,
Vi starter julemåneden den 1.
Søndag i advent.
Klokken 14.00 er der adventsgudstjeneste i Kirken, hvor kirken er pyntet til jul og det første
lys i adventskransen tændes.
Der synges julesalmer til gudstjenesten.

I Heden er traditionen at man
efter gudstjenesten 2. søndag i
advent, går over i forsamlingshuset, hvor man julehygger med
kaffe og kage.
Leif Sædholm
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Julekoncert
i Nr. Søby Kirke
Onsdag d. 6. december kl. 19.
Con Moto-koret er et blandet rytmisk kor med
tradition for at synge i mange forskellige genrer
inden for den rytmiske musik. Fællesnævneren for
koret er glæden ved at synge, og denne glæde vil
de gerne formidle videre til andre.
Korets repertoire spænder vidt: Lyriske sange,
klassiske satser, lidt jazz, lidt pop og lidt gospel
og måske mere eksperimenterende satser.
Man kan altså forvente en blandet buket af sange
fra forskellige tider og forskellige kontinenter –
men selvfølgelig med fokus på jul og juleglæde.

Kirkekoncerter
i Heden kirke
Søndag den 12. november 2017
2 violiner spiller klassisk – folkemusik og ragtime
Vi glæder os til at præsentere violin duoen Gitana
& Kajetan som vil give koncert i Heden Kirke, søndag d.12. november kl. 19.30.
Både Gitana og Kajetan har en baggrund som
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musikere i symfoniorkestre og deltagelse i internationale violinkonkurrencer. De vil spille et bredt
udvalg af klassiske perler, afvekslende med ragtimes og danske og irske folketoner for os.
Koncerten varer ca. halvanden time og der er
ingen entré.
Vi vil gerne byde alle velkommen til en musikalsk
oplevelse.
Efter koncerten slutter vi med at synge en aftensang.
Torsdag den 1. februar 2018
5 musikere spiller på ældre instrumenter
Vi glæder os til at præsentere musikgruppen Legerne, som vil giver koncert i Heden kirke, torsdag d. 1. februar kl. 19.30
Legerne vil med sang, musik og fortælling løfte
en flig af det historiske tæppe som skiller os fra
middelalderen. Musikken spilles på ældre instrumenter som eks. Slagtøj-Lire-Harpe-Fløjte-Sækkepiber m.fl.
Gruppen består af:
Lene Høst: Sang Slagtøj, Psalterium
Clara Tesch: Fidel
Johannes Thuesen: Sækkepibe, Fidel, Fløjter
Gertrud Weensgård: Lire, Enhåndfløjte, Cister, Lyre
Anne Marie Høst: Harpe, Fløjter, Sang.

En eftermiddag i skovens dybe
stille ro
Lokalarkivets besøg hos Ellen Roug, Nymarkslund,
var begunstiget af et smukt sensommervejr. Vi
blev taget med rundt i skoven i et par timer – fik
et lille indblik i de mange glæder – og bekymringer – en skovejer kan komme ud for. Skovdrift er
karakteristisk ved de lange planlægningsforløb –
hvad der plantes i dag, er måske først salgbart om
mange, mange år. Der plantes ofte for kommende
generationer.
På bekymringssiden er der den manglende respekt
og forståelse for den private ejendomsret. Skilte
derom rives ned igen og igen. Påtale mødes med
surhed og vrede.
Turen rundt i skoven med forklaring om de forskellige væksters egenart – det rige fugleliv m.m. – efterlod en med en god fornemmelse for den smukke
skov, »Nymarkslund«, som ligger der.
Tak til Ellen Roug for en dejlig eftermiddag.
Aase Reffstrup

Med H.C. Andersen i Kina

Anne Hviid Jensen vil fortælle om verdensudstillingen i Kunming, hovedstad i den kinesiske provins
Yunnan. I 1999 meldte hun sig som halvtredsårig
frivillig på udstillingen, hvor alt ikke gik lige glat.
Den opstillede kopi af H. C. Andersens hus levede
fuldt ud op til digterens egne ord: »Væggene lidt
skæve stå« og »døren synker halvt i knæ«! Hundredvis af kinesere besøgte den danske stand og
det mangelfulde hus, hvor alle ville have en dansk
autograf, og utallige fotos blev taget sammen med
den udsendte dansker.
Efter nogle uger komme også en dansk prins sammen med en erhvervsdelegation på besøg, og prinsen skulle sætte de sidste legoklodser i et kæmpe
kinesisk flag. Men også det gik det ilde!
Hør hele fortællingen i Varmestuen søndag d. 19.
nov. kl. 14.00.
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KIRKEHØJSKOLEN MIDT PÅ FYN 2017
Folkelige foredrag, fortællinger
og samtale til oplysning om
kristendom, kirke og tro- for alle
interesserede uanset bopæl.
Torsdag den 9. november
kl. 19.00 Gislev kirke og konﬁrmandstue.

Hvad kalkmalerierne
fortæller
Ved sognepræst Mette Sauerberg
1. halvdel
Sognepræst Mette Sauerberg vil
fortælle om kalkmalerierne i Gislev kirke. Det er ikke mere end
et par år siden at de blev renset
i forbindelse med en større restaurering af kirken. Nu fremstår
de i smuk harmoni med resten
af rummet. Kalkmalerierne er fra
den sidste del af 1400-tallet og
billederne illustrerer julens og
påskens fortællinger.
Kalkmalerierne er både illustrationer af bibelske fortællinger,
men også historiske vidnesbyrd
om den tid de blev malet i.
Efter foredraget vil der blive
budt på kaffe i konfirmandstuen
ved Gislev præstegård, hvor
anden halvdel af aftenen også
finder sted.
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2. halvdel

Kunst og kristendom
Ved kunstner Nille Bech
»Der er to måder man kan
forholde sig til hinanden på. At
gå ud fra sig selv som centrum
og opfatte alt, hvad der sker
omkring én som noget, man
selv kan påvirke eller bedre at vi
altid er i en relation til en anden.
Men hvad vil det egentlig sige
at mødes? Er det nok bare at
være til stede? Hvordan kan det
være, at man kan føle sig alene i
mødet med et andet menneske?
Er det fordi man skærmer sig?
Jeg har en grundlæggende tro
på potentialet i mødet, hvis vi
ønsker at mødes med medmenneskelighed. For mig er mødet
mulighedernes rum«.
Nille Bech vil fortælle om sit liv
med kunsten og om et stykke
kirkekunst, hun har lavet til
kunstkoncerten Via Dolorosa
2017.

Torsdag den 23. november
kl. 19 Ryslinge Valgmenigheds
mødesal

Martin A. Hansen
– liv og digtning
Ved cand. Mag. Kaj Axel Jensen
I 40- og i 50erne var Martin A.
Hansen en af landets førende
forfattere og kulturpersonlighed
er. En klippevæg som alle spillede op ad. Hans forfatterskab
regnes for et af de væsentligste
i det 20. århundredes danske
litteratur.
Siden blev hans forfatterskab
imidlertid udsat for et ideologisk kulturradikalt korstog, men
Martin A. Hansen overlevede
bl.a. i sognegårde, forsamlingshuse og kirke-højskoler. I de
seneste år er forfatterskabet
»genopdaget« hvilket har medført fornyet forskning og udgivelser.
Foredraget vil i uddrag fortælle
om Martin A. Hansens liv og
forfatterskab og påvise væsentlige gennemgående temaer
heri.

Info fra lokalområdet
Heden Hyggeklub
efterårsprogram 2017
Torsdag den 16. november
kl. 14.30
Ruth Espersen, Rolfsted, kommer og fortæller om, hvordan det
var at være ansat i det kongelige
køkken under Kong Frederik og
Dronning Ingrid. Ruth Espersen
arbejdede i køkkenet fra 1965
til 1967. Her havde hun mange
spændende og sjove oplevelser.
Foredraget er ledsaget af lysbilleder. Entré plus kaffe 30 kr. Ikke
medlem 50 kr.
Torsdag den 30. november
kl. 14.00
Her holder vi en lille julefrokost,
som består af følgende: Sildemad, 3 stk. smørrebrød, 1 stk
ostemad, kaffe med småkager.
Husk selv at medbringe drikkevarer! Pris for entre og frokost er
kun 75 kr. pr. medlem. Tilmelding til bestyrelsen senest 23.
november.
Alle møder holdes i Heden forsamlingshus.
Bestyrelsen:
Formand: Helmuth Jensen,
tlf. 65901573

Kasserer: Ellen Pedersen
tlf. 29602221
Lili Rasmussen,
tlf. 65901843
Arne Rasmussen,
tlf. 62661328
Inger Nielsen,
tlf. 62661543

Humlehavens Venner
efterårsprogram 2017
Fredag den 24. november
kl. 14.00. Her holder vi en lille
»julehyggestue«. Der vil være
hyggemusik, og vi holder lotteri med dejlige gevinster, som
seniorstrikkerne har produceret
i efteråret, samt fine gevinster
fra lokale forretninger og firmaer.
Entre, plus gløgg og æbleskiver
40 kr.
Mandag den 22. januar 2018,
kl. 19.00. Humlehavens Venner
afholder generalforsamling.
Ret til ændringer forbeholdes.
Bestyrelsen:
Helmuth Jensen,
tlf. 65901573
Else Larsen,
tlf. 24851129
Marianne Johansen, tlf. 65901062
Kirsten Pedersen, tlf. 65901759
John Schou Jensen, tlf. 29903519

Aktiviteter i Varmestuen
Nørre Søby
Faste Månedlige aktiviteter.
1. og 3. onsdag:
kaffemik fra kl. 10.00
2. fredag:
Fællesspisning kl. 18.00
Sidste lørdag:
Lørdagsfrokost kl. 12.00
Faste ugentlige aktiviteter
Mandag: Gymnastik fra 10.0012.00 efterfølgende Kaffe.
Tirsdag: Bobspil fra 10.00-12.00
med scocial hygge.
Onsdag: Strikke og læse eftermiddag fra 14.00-16.00
Bestyrelsen:
Else Larsen, tlf. 24851129
Jørgen Jespersen, tlf. 65902067
Marianne Johansen,
tlf. 65901062
Helmuth Jensen, tlf. 65901573
Hanne Pedersen, tlf. 65991401
HJÆLP
Varmestuen har brug for din
hjælp!!! Borgerbudgettet er i år
delt ud til lokalrådene. Nørre
Lyndelse-Søby lokalråd har fået
22.000 kr. Varmestuen har brug
for 15.000 kr. til hjælp til udvendig vedligeholdelse, reparation
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og maling, af huset. Derfor kan
du hjælpe Varmestuen ved at
gå ind på Kommunens hjemme
side og finde »Borgerbudget«
og stemme. Der stemmes med
personnummer. Stem på det du
vil støtte og hjælp din nabo eller
ven med at stemme.
På forhånd tak for hjælpen
Varmestuen.
Fællesspisning
Husk, at fællesspisning i november er flyttet til fredag den 17.
november der er også fællesspisning den 8. december (julefrokost)
fredag den 12. januar og fredag
den 9. februar, alle dage kl. 18.00
Til julefrokosten har Mesterslagteren lovet os en lækker Frokost!
Varmestuen giver en øl og en
snaps. Husk at medbringe det
gode julehumør, og en lille pakke
til ca. 20 kr. Tilmeldig til fællesspisninger sker til Helmuth tlf.
6590 1573 / mail. vahel.j3@mail.
tele.dk
Foredrag,
søndag d. 19. november kl. 14
Vores præstefrue, Anne Hviid
Jensen, vil fortælle om verdensudstillingen i Kunming, hovedstad i den kinesiske provins
Yunnan.1999 meldte hun sig,
som halvtredsårig, frivillig på
udstillingen, hvor alt ikke gik lige
glat! Se omtale på side 7. Jo10

hannes spiller til sangene. Entré
for foredrag og kaffe med dejligt
hjemmebag 40 kr.
Juledekorationer og lørdagsfrokost lørdag d. 25. november
Her mødes alle, som har lyst til
at lave dekorationer. Ler, gran og
andet grønt haves. Medbring selv
lys,bånd og skåle. Vi mødes til
morgenkaffe kl. 9.00 klokken 12
slutter vi med lørdagsfrokost, som
man selv er med til at betale.
du er også velkommen kun til
frokosten.
Lysene tændes 1. søndag i advent se omtale side 5
Underholdning og bankospil
søndag den 18. februar 2018
Johannes kommer og spiller, og
Kristian og Preben vil underholde
med sang. Efter underholningen
er der kaffe og kage. Så spilles
der banko om dejlige gevinster,
sponsoreret af lokale handlende
og firmaer. Anne og Jørgen styrer
bankoet! Pris 10 kr. pr. plade.
Entré for underholdning og kaffe
med hjemmebag er 40 kr.

Nørre Søby
Forsamlingshus
Julemesse – søndag den 26.
november fra kl. 10 til 17.
Fastelavn – søndag den 11.
februar fra kl. 14. til 16.

Nørre Søby Dilettanterne opfører:
RASMINE GÅR IGEN
Lørdag den 24. februar kl. 18.30
Søndag den 25. feb. kl. 14.00
Tilmelding nødvendig til begge
dage på telefon: 2498 8630.

Lokalarkivet
Vi glæder os stadig over de nye
lokaler. – Besøgstid på Røjlevej
22 er uændret: 2. og 4. tirsdag i
måneden – kl. 14-17.
Og Nr. Lyndelse-arkivet har
samme åbningstider. I skrivende
stund synes december langt
væk, men ikke mht annoncering
af julehygge i SOGNET. Vi har
i mange år inviteret til en sådan
den 1. mandag i december, og
det gør vi også i år. Velkommen
mandag den 4. december kl.
14.30. Vi finder gamle og nyere
julehæfter frem – genopfrisker
historien omkring »Malvinas Julehjerter« m.m. – og naturligvis er
der kaffe på kanden. Sæt allerede
nu xx i kalenderen, vær med til
at bringe julestemning til de nye
lokaler. Efter flere opfordringer
genoptager vi i 2018 Fortælledagene – 1. mandag i månederne:
feb., marts, april, maj/pause/sept.,
okt., nov., dec. Der vil blive gengangere såvel som nye emner. Vi
modtager gerne forslag.
Aase Reffstrup

Anderledes gudstjenester
Fastelavns gudstjeneste søndag den 11. februar
kl. 13.00 i Nørre Søby kirke. Det bliver en familiegudstjeneste med fortælling og musik. Børnene
må gerne møde udklædte, så de kan gå videre til
fastelavnsfest i Nørre Søby forsamlingshus.

Kirkelige handlinger:
Vielser i Nørre Søby kirke:
02.09.2017 Signe Sofie Westerboe Jackson og
Thomas Barrie Jackson
Døde i Nørre Søby:
27.06.2017 Egon Christensen
25.09.2017 Gudrun Jensen

Informationer

Fyraftensgudstjeneste torsdag den 2. november
kl. 17.00. Har jeg ansvar for mit medmenneske?
Fyraftensgudstjeneste torsdag den 22. februar
kl. 17.00. Er bibelens fortællinger sande?
Efter fyraftensgudstjenesterne er der hotdogs og
øl/vand i konfirmandstuen.Gerne tilmelding til
Annemette tlf. 30223261.
Spaghettigudstjeneste torsdag den 25. januar
kl. 17.00. Da katastrofen ramte, reddede Gud 8
mennesker og et par af alle dyr og fugle, fordi Noa
byggede et stort skib.

Konﬁrmander
Undervisningen startede i uge 43 og finder sted
dels i Nørre Lyndelse og dels i Nørre Søby, ved de
to præster. Konfirmation 2018 i Heden kirke er 1.
søndag efter påske den 8. april og i Nørre Søby
kirke 2. søndag efter påske den 15. april.
Minikonﬁrmander
I januar måned 2018 vil børnene i 3. klasse på
Carl Nielsen Skolen blive tilbudt minikonfirmandundervisning. Mødetidspunkter og øvrige informationer bliver givet direkte til børnene og forældrene via skolen.

Spaghettigudstjeneste torsdag den 8. marts
kl. 17.00. Påskelam, påskefest og påskeglæde.
Hvorfor skulle Jesus dø? Hvordan kunne Jesus
overvinde døden?
Efter spaghettigudstjenesterne er der spaghetti og
kødsovs i konfirmandstuen. Gerne tilmelding til
Annemette tlf. 30223261
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November
Nørre Søby
Heden
2. Torsdag
17.00		
Hans Vestergaard
Fyraftensgudstjeneste*)
5. Alle helgens dag		
10.00
Hans Vestergaard
Kirkekaffe
12. Søndag		
19.30
Kamille Nygård
Musikgudstjeneste*)
19. 23.s.e.trin.
10.00		
Hans Vestergaard
Kirkekaffe
26. Sidste s. i kirkeåret		
10.00
Hans Vestergaard
December
3. 1.s. i advent
14.00		
Hans Vestergaard
Arr. i konfirmandstuen*)
6. Onsdag
19.00			
Koncert v. CON MOTO KORET*)
10. 2.s. i advent		
14.00
Hans Vestergaard
Arr. i forsamlingshuset*)
13. Onsdag
16.30			
Afslutning dagplejerne*)
17. 3.s. i advent
10.00
09.00
Hans Vestergaard
24. Juleaften
14.00 og 16.00 15.00
Hans Vestergaard
25. Juledag		
10.00
Hans Vestergaard
26. Anden juledag
10.00		
Hans Vestergaard
31. Nytåsaften
15.00
14.00
Hans Vestergaard
Vin og Kransekage, begge kirker
Januar
7. 1.s.e. H3K		
10.00
Hans Vestergaard
Kirkekaffe
14. 2.s.e. H3K
10.00		
Hans Vestergaard
Kirkekaffe
21. Sidste s. i H3K		
09.00
Mette Boddum Behrendtz
25. Torsdag
17.00		
Hans Vestergaard
Spaghettigudstjeneste*)
28. Septuagesima		
10.00
Hans Vestergaard
Februar
1. Torsdag		
19.30		
Koncert*)
4. Seksagisma		
10.00
Hans Vestergaard
Kirkekaffe
11. Fastelavn
13.00		
Hans Vestergaard
Arrangement*)
18. 1.s. i fasten
10.00		
Hans Vestergaard
Kirkekaffe
22. Torsdag
17.00		
Hans Vestergaard
Fyraftensgudtjeneste*)
25. 2.s. i fasten		
10.00
Hans Vestergaard
Marts
4. 3.s. i fasten		
10.00
Hans Vestergaard
Kirkekaffe
8. Torsdag
17.00		
Hans Vestergaard
Spaghettigudstjeneste*)
*)se omtale i bladet
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