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Carl Nielsen lærte mig at sætte farten ned
Da jeg gik rundt sidste vinter og håbede, at det var
mig, der ville blive ansat som den nye sognepræst i
Nørre Søby og Heden, læste jeg Carl Nielsens selvbiografi, »Min Fynske Barndom«. Jeg tænkte, at jeg
måtte vide noget om det sted, jeg havde søgt hen
– og hvilket bedre sted at finde egnen beskrevet end
i netop den bog? Jeg blev da også hurtigt grebet af
fortællingen om den lille, musikalske dreng fra de beskedne kår, der tidligt kom ud for at tjene og hjælpe til
rundt omkring på egnen. Om livet som barn på landet
i en tid, der alligevel ikke ligger så langt væk fra os.
Om Carl, der traskede rundt med sin far og spillede til
bryllupper sammen med de andre musikere – og kun
havde træsko på, når det skulle være fint. Jo, det er
faktisk gribende læsning, selv i dag. Tænk, som verden har udviklet sig siden dengang! Hvor anderledes vi
lever, selvom vi går på de samme veje og ser på den
samme solnedgang ud mod vest.

Men så var det, jeg kom i tanker om Carl Nielsen. Som
netop ikke susede omkring i dette smukke landskab,
men bevægede sig langsomt rundt i det – i hvert fald
så langsomt, at han senere kunne beskrive, hvordan
alt så ud, duftede, bevægede sig. Han gik og løb rundt
– sikkert også tit med tankerne andetsteds, men alligevel tvunget til at tage sig den tid, det tog.

Da jeg så flyttede herned, kom bogen tilbage til mig.
For jeg havde jo fået det alt sammen beskrevet, og nu
kunne jeg selv se det med mine egne øjne: fuglene,
markerne, de store gårde. Gæssene, træerne, søren
og Heden kirke (hvor Carl Nielsen blev konfirmeret og
stod og frøs så forskrækkeligt). Pludselig gik det op
for mig, hvor levende Carl Nielsen
egentlig havde beskrevet det hele.
Jeg syntes jo allerede, jeg kendte
det!

Vi har så travlt i dag. Om man også havde det på Carl
Nielsens tid ved jeg ikke. Men jeg ved, at vi har det i dag,
for det har jeg selv, og det er også det, jeg hører fra folk.
Det er der ikke noget galt i i sig selv, for det er dejligt at
have travlt. Men man skal kunne være i det! Travlheden
skal ikke være så massiv, at
den begynder at tynge, eller
stjæle ens opmærksomhed i
en sådan grad, at vi ikke kan
se det, der er lige foran os:
farverne på himlen. Efterårsmørket, vinterlysene – og vore
medmennesker. Dem, der
faktisk er lige uden for vores
dør eller på den anden side af
hækken.

Jeg ved ikke, hvordan præstelivet var dengang, men i dag er det
både meningsfuldt, spændende –
og ret travlt. Nogle uger synes man
nærmest ikke, man laver andet end
at suse fra aftale til aftale, mens
tankerne ofte befinder sig et helt
tredje sted.

Og så begyndte jeg at sætte farten ned. At sætte en
ære i at cykle eller gå rundt, når jeg kan det, i stedet
for at fare afsted i bilen. For det kan godt være, at
bilen får mig fem minutter hurtigere til planlægningsmødet i Nr Lyndelse med de andre præster – og hvad
så? Det, at jeg giver mig tid til at sætte mig på cyklen, giver mig så meget andet: jeg sætter tankerne på
standby. Jeg mærker vejret. Jeg får motion og mærker
hjertet banker. Jeg ånder ind og ud. Og jeg møder (for
det meste) nogen, jeg kender!

Nej, hvis vi ikke længere kan
finde os selv i travlheden,
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så er det tid til at sætte bremseklodsen i. Og det må
vi gerne! Det er godt nok ikke altid det, politikerne,
jobcentreret eller ledelsen på arbejde siger til os – og
derfor synes jeg egentlig, at kirken godt må være lidt
tydelig her: at pauser er gode. At åndehuller er nødvendige. At mennesket ikke er skabt til at altid at føle
sig bagud.
Nej, tværtimod: Vi må faktisk gerne trække vejret. Vi
må dagdrømme, falde i staver eller cykle en tur, bare
fordi vi har lyst til det. Jo, vækst og liv og aktiviteter er
gode. Men det er ro, stilhed og det at dvæle ved noget
med øjnene skam også. Vi er skabt til at ånde – så
derfor skal vi huske at gøre det.
Så hvad er en pause? Hvor finder vi det åndedrag,
vi kan næres af? Ikke kun lørdag aften foran Netflix,
kan jeg afsløre… Vi kan også finde det sammen med
andre i en fodboldkamp på banen. På en gåtur med
en god veninde rundt om Søbysøgaard. Med en god
efterårsroman i sofaen eller i haven en kold vinterdag.
Ved at folde hænderne i taknemmelighed og sige tak
for dagen en gang imellem. Og så i kirken, selvfølgelig!
Hvor vi mødes hver søndag formiddag med andre for
at synge og være sammen som lokal menighed.
Så ja, Carl Nielsen lærte mig at sætte farten ned. Han
mindede mig om, at landskabet, jeg er i, skal ses,
erfares og sanses – ikke bare drønes igennem i en
halvgammel Skoda (der egentlig skulle have været på
værksted, men det har jeg ikke lige haft tid til...).
Husker du at sætte farten ned?		
Elisabeth Jessen
Nu er timen til stilhed
til bøn og til tanker
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne,
for glæden og livet og freden du har.«
(Holger Lissner 1980, »Nu går solen sin vej«)
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Interview med
Vita Andreasen fra projekt »Kirken på landet«
ved Elisabeth Engell Jessen
Vita Andreasen er sognepræst på ved »De 4 kirker«
(Føns, Ørslev, Udby og Husby) og tidligere højskolelærer. Hun er desuden ansat på projektet »Kirken på
landet«, som handler om, hvad mulighederne er i de
mange landsogne og -kirker, som ligger spredt ud over
hele landet. Det er et spændende projekt med masser af inspiration, også for to sogne som vores, hvor
det ene er et helt klassisk landsogn, og det andet er en
større landsby på kanten af at være by. Derfor har jeg
lavet et interview med Vita, hvor hun deler nogle af sine
overvejelser og indsigter. Læs med og bliv inspireret!
Elisabeth: Vi er et fælles pastorat med to kirker, den
ene beliggende i en større by med et befolkningstal på
lige omkring 1000, og den anden i en mindre by med
ca. 300 indbyggere. Er vi så »kirke på landet«? Og
hvad ER »Kirken på landet« overhovedet?
Vita: »Kirken på landet« netværk begyndte at dukke op
i Danmark i vinteren 2014/2015. Biskop Tine Lindhardt
nævner, at hun var på konference omkring landsbyer
og landsbykirker på refugiet i Løgumkloster denne
vinter, og på vej hjem tænkte hun, at dette indsatsområde må vi have fokus på i de kommende år også på
Fyn. Og derfor ansatte hun ret hurtigt mig som »Kirken på landet«-præst i Fyns Stift.
»Kirken på landet« taler vi om i de sogne, hvor den største by har omkring 1000 indbyggere, og sådan er det jo
hos jer. Så jeres to sogne falder ind under dette udviklingsområde, som der skal arbejdes med i de kommende år. Sig til! – jeg deltager gerne i en samtale eller laver
en workshop hos jer; I er præcis målgruppen.

Faktisk er det på den måde, at 12 % af Danmarks befolkning bor i sogne på denne størrelse. Er det mange
eller få? Jeg tænker, at det umiddelbart er mange. Det vil
jo sige, at hver 8. dansker bor i små landsbysogne, hvor
den nærmeste by også er en overskuelig mindre by. Den
store udfordring er, at disse »Kirken på landet«-sogne
har 54% af alle kirkebygninger. En rigdom, men også en
stor »mundfuld« for præster og menighedsråd.
Elisabeth: Har kirken på landet en fremtid?
Vita: I høj grad. Men det kommer ikke af sig selv! Menighedsråd og præst må sammen med foreninger og
ildsjæle genoverveje kirkens muligheder. Nye initiativer
må se dagens lys. Penge skal investeres i andet end
mursten. Der skal bruges penge på undervisning, kirkeligt socialt arbejde og måske et børne- eller voksenkor.
Eller måske skal organisten eller kirkesangeren tildeles
lidt flere timer, så der bliver plads til babysalmesang?
Elisabeth: Har du tre gode råd til at være en fremsynet
kirke på landet?
Vita: 1) Det vigtigste er at gøre tærsklen til kirken lav.
Når minikonfirmander og konfirmander medvirker ved
gudstjenester, så bliver tærsklen lav. Når børnehaven
og skolen ikke kun besøger kirken til jul, men også til
påske og høst, så bliver tærsklen lavere.
2) Kirken skal være fælles-skaber. Det gøres bedst ved
at inddrage frivillige, for de frivillige vil invitere venner
og naboer med til gudstjenester og arrangementer.
Frivillige kan også lave suppe til kyndelmisse gudstjenesten, de kan pynte kirken til høstgudstjenesten,
de kan lave en besøgstjeneste – eller noget helt andet. Kirken er et af de få mødesteder, der er tilbage i
de små sogne, og det skal udnyttes. Vi har brug for
stærke fællesskaber på landet. Tænk kreativt.
3) Samarbejd med nabosogne. Det kan være omkring
aktiviteter, foredrag, konfirmandevents eller noget helt
andet. Det kan også være omkring ansættelser: 3-45-6 sogne kan f.eks. ansætte en kordegn og eller en

kirke- og kulturmedarbejder sammen. Deltidsstillinger
kan også være attraktive for mange.
Elisabeth: Hvad er vejen frem for kirker på landet: større
pastorater, fælles kirkebetjening, færre præster, eller...?
Vita: Jeg tænker, at der ikke må spares på præstestillinger. Det er vigtigt, at kirkerne på landet bliver ved
med at være arbejdspladser. Præsten er kulturbærer
og kulturambassadør, og det har landsbyerne brug for.
Tænk hvis »landet« blev tømt for kulturelle, eksistentielle eller åndelige platforme – det ville være katastrofalt for både børn, unge og voksne, der bor her.
Jeg tænker, at vi i langt højere grad end i dag skal finde
veje til teamsamarbejde mellem præster. Så præsterne
får et fagligt fællesskab som afsæt for det lokale arbejde, og så menighederne kan være sikre på, at det altid
er let at få fat i en præst, også i ferier og friweekends.
I et tæt teamsamarbejde vokser nye idéer frem, og arbejdsglæden og engagementet vokser til glæde for alle.
I mine egne sogne samarbejder vi med to nabosogne,
så det også via vikarer lykkes at deles om en konservatorieuddannet organist, og det trives vi med.
Elisabeth: Hvad er det vigtigste, du har lært i dit arbejde med »Kirken på landet«-projektet?
Vita: Jeg er blevet forbavset over hvor mange engagerede ildsjæle, der findes på landet. Samtidig tænker
jeg, at kirken har mange ressourcer: penge til mad og
et glas vin, opvarmede huse, musikinstrumenter og
kloge præster. Kunsten er at få inviteret ildsjælene fra
de andre institutioner og foreninger indenfor, så der
bliver en vekselvirkning mellem idéer, økonomi, kirkerum og andre rum og så den lokale befolkning i alle
aldre. Der skal skabes relationer på kryds og tværs i
sognene, og der skal være et mod til at gå nye veje.
Tillykke med, at I er »Kirken på landet« kirker. Jeg er
spændt på at høre om hvilke nye veje, I vil gå med
hinanden!
Se evt. mere på hjemmesiden www.kirkeoglandsby.dk
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Syng Dansk-arrangement
Tirsdag den 30. oktober
kl. 10.00 i Nørre Søby
kirke

Tirsdag den 6. november
kl. 19.30 kommer Esther
Rützou til Kirkesalen i
Nr. Lyndelse

Vi mødes i koret i Nørre Søby kirke
for at holde et Syng Dansk-arrangement. Syng Dansk – eller Spil
Dansk, som det egentlig hedder –
er et landsdækkende projekt, der i
hele uge 44 sætter fokus på dansk
sang og musik.
Det vil vi gerne være med til i Nørre
Søby-Heden, og derfor mødes
vi denne formiddag for at synge
forskellige danske sange sammen,
både fra Højskolesangbogen og fra
andre sammenhænge.
Så tag din nabo i hånden og mød
op til en hyggelig sangtime med
andre sangglade fynboer.
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Denne gang med en fortælling, der
er blevet til i anledning af de kvindelige præsters 70-års jubilæum:
Da kvinderne tog kjolen på. Johan
ne Andersen er 34 år, da hun får
arbejde som rambuk!
Sådan en skal man jo have, når
man skal løbe en borgport ind. Det
er både Christiansborg og adskillige bispeborge, der skal løbes ind.
Johanne Andersen er nemlig den
første kvinde, der bliver ansat som
præst i en dansk folkekirkemenighed. Og det må kvinder slet ikke!
For præster er mænd. Basta!
»Da kvinderne tog kjolen på« er en
fortælling om splittelse, om rasende teologiske diskussioner og
trusler om masseopsigelser – og
om et samfund der langsomt, men
uafvendeligt, drejer mod mere og
mere ligestilling mellem kønnene.
Og om kvinder der føler et kald –
og følger det på trods af alt.
Beboere fra Nørre Søby-Heden
sogn er også velkommen

Alle Helgen
Søndag d. 4. november
er det Alle helgens dag,
og gudstjenesterne ligger
i år kl. 14.30 i Heden og
kl. 16 i Nørre Søby.
Denne søndag mindes vi de døde,
både dem, vi selv har mistet og
dem, der igennem den kristnes
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. Der
har dog været diskussion om, hvad
vi egentlig må i forhold til den nye
Persondatalovgivning, men nu er
konklusionen, at så længe afdøde
var medlem af Folkekirken, må
navnet godt blive læst højt. Kom og
vær med til at mindes dem, der var,
og ikke er her mere.

Stillegudstjeneste –
hvad er det?
Onsdag den 7. november
kl. 17.00 i Nørre Søby
Kirke
Alle har brug for stilhed nogle
gange, og kirkerummet er et af de
bedste rum at sætte tempoet ned i.
Derfor vil vi gerne begynde at holde
»stillegudstjenester«, hvor vi med
bøn, læsninger, enkel sang og
stilhed vil udforske en mere stilfærdig del af den kristne tradition, som
nogle gange er blevet overset lidt.
Vi starter onsdag d. 7. nov. kl. 17
og sidder i koret i Nr. Søby kirke.
Kom med og få et åndehul – sammen med andre.

HUSK AT GÅ I KIRKE.
DET KAN GODT VÆRE,
AT DU IKKE SYNES,
AT DU HAR LYST ELLER TID,
MEN SÆT DIG ALLIGEVEL
INDIMELLEM PÅ
KIRKEBÆNKEN,
SÅ FÅR DU RO I LIVET.
Citat: Mette Bock

Gode traditioner skal
man værne om
Den første søndag i advent starter julen, det er i år søndag den 2.
december.
Her er der tradition for at holde
adventgudstjeneste klokken 14.00
i Nørre Søby kirke, kirken er julesmykket og vi tænder det første lys
i adventskransen.
Efter Gudstjenesten går vi over i
konfirmandstuen og hygger os med
æbleskiver og gløgg/sodavand.
Klokken 16.00 er det så tid til at gå
ned på Trekanten for at se lysene
blive tændt.
Varmestuen er vært ved en lille
en og lidt slik til børn og barnlige
sjæle.
Traditionen tro er der gudstjeneste
i Heden kirke 2. søndag i advent.
det er søndag den 9. december,
hvor vi tænder det andet lys i adventskransen.
I år klokken 11.30 og ved sognepræst Mette Behrndtz.
Efter gudstjenesten er der julehygge i graverhuset, hvor menighedsrådet sørger for lidt godt til maven.

Julekoncert i Nørre Søby
kirke. Onsdag den 5. december kl. 19.30
Ryslinge Sangkor kommer og
underholder med deres alsidige
repertoire, og synger både nyere
og ældre musik.
Ryslinge Sangkor er et blandet kor
med cirka 50 glade sangere.

De synger oftest 3-stemmigt med 2
damestemmer (sopran og alt ) og 1
herrestemme.
Ryslinge Sangkor er et af landets
ældste kor med mere end 100 år
på bagen.
Koret ledes af dirigent Tue Lund
Nielsen.
Kom og oplev en skøn aften med
sang, som gør dig glad.
Ryslinge Sangkor

Salmesangsgudstjenester
i julen
I julen vil vi prøve noget nyt, nemlig
salmesangsgudstjenester.
Vi er nemlig så heldige, at vi har
en overflod af kendte og elskede
julesalmer (både nye og gamle) i
salmebogen, men det er ikke dem
alle, vi kan nå at synge til en almindelig gudstjeneste.
Derfor bliver gudstjenesterne 2. juledag (i Nørre Søby) og Julesøndag
(30. december, i Heden) i år salmesangsgudstjenester, hvor det er
salmerne, der står i centrum. Præsten fortæller om nogle af julens
salmer, der er korte læsninger, og
så synger vi ellers af karsken bælg
de salmer, vi ikke nåede juleaften.
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Koncert med Mikkel Crone
i Nørre Søby kirke
Torsdag den 17. januar
kl. 17.00

Salmemaraton:
»100 salmer« i Nørre
Søby kirke tirsdag den 5.
februar klokken 16.30
I 2017 udkom et nyt salmebogstillæg, »100 salmer«, som er fyldt af
spændende, nye salmer, hvoraf
mange allerede er i brug rundt
omkring. Men det har også vist sig,
at det er godt at få gjort en ekstra
indsats for at indøve de nye salmer
i menighederne, og derfor bliver
der i Midtfyns Provsti arrangement
et »salmemaraton«. Ideen er, at vi
i løbet af vinteren og foråret 2019
mødes i forskellige kirker rundt
om i provstiet og synger os igennem salmerne sammen. Det er
en spændende mulighed for at
komme ud at synge med andre og
sammen gå på opdagelse efter det,
der måske kunne blive vores nye
yndlingssalme i Nr. Søby og Heden
– og så er det også en god mulighed for at opfriske sit kendskab til
de meget forskellige kirker i provstiet. »Vores« sangaften kommer til
at ligge i Nr. Søby kirke i uge 6 (se
listen over aktiviteter), og vi håber
på godt fremmøde. Det er dejligt at
synge sammen!

Foredrag ved Charlotte
Rørth. Mandag den 18.
februar 2019 klokken
19.30 i Kirkesalen i Nørre
Lyndelse

Bagefter er der lidt spiseligt i konfirmandstuen.

Journalist Charlotte
Rørth var hverken et
religiøst eller spirituelt
søgende menneske,
da Guds søn bogstaveligt talt viste sig
for hende og talte til
hende i en kirke i Spanien.
Oplevelsen var et lynnedslag i hendes verden, der tvang hende til at
tage sit moderne rationelle liv op til
overvejelse.
Det er ikke sådan at have mødt
Jesus. Det ved om nogen journalist
Charlotte Rørth. Den 25. februar
2009 var hun på besøg i den spanske by Úbeda.
Hun gik ind i et sakristi, og der,
mellem nysgerrige turister, tonede
Jesus frem i et hologram.
»Jeg så ham på en grusvej ved
Genesaret Sø omkring et års tid før
han blev korsfæstet.
Selv om jeg aldrig har været i Is
rael, var jeg ikke i tvivl om, at det
var der han var.
Det er en meget surrealistisk oplevelse, sådan lidt high tech, men
alligevel nærværende«.
Har det vakt din interesse, så kom
og hør Charlotte Rørth fortælle om
sine bøger »Jeg mødte Jesus« og
»Vi mødte Jesus«.

Tilmelding ønskelig til Annemette
på tlf. 30223261

Beboere fra Nørre Søby-Heden
sogn er også velkomme

Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 17
får vi besøg af Mikkel Crone med
band, som skal spille koncert i Nørre
Søby kirke. Mikkel har sit daglige
virke som præst i Ryslinge på Fyn
og udgav i september 2018 Ep’en
»Arnakke”«. Sangene kredser om
liv og død, erindring og glemsel, lys
og mørke, om hjemløshed – og om
den helt basale længsel efter at finde
hjem. Med sig har Mikkel et band på
fire musikere, og musikalsk befinder vi os i spændingsfeltet mellem
Roots, Singer-songwriter og folkemusik, alt sammen med de iørefaldende melodier som den røde tråd.
Vi glæder os rigtig meget til koncerten og håber, I vil møde op og
være med!
Vel mødt til en spændende musik
oplevelse i kirken!
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Heden Hyggeklub
Efterårsprogram
Torsdag den 1. november
kl. 14.30: »Colombia rundt på motorcykel«. Jette og Henning Vestergaard Dam fra Nr. Broby har taget
turen rundt i det sydamerikanske
land og også taget billeder med til
foredraget. Entre plus kaffe 30 kr.
Ikke medlem 50 kr.
Torsdag den 15. november
kl. 14.30: Vi vil hygge os med
at gætte spørgsmål og årstal på
forskellige begivenheder og andet.
Måske hører vi øvhornet! Entre plus
kaffe 30 kr. Ikke medlem 50 kr.

Cafeeftermiddage,
m.m. på plejehjemmet
Humlehaven, Nr. Lyndelse
Seniorstrikkerne mødes hver torsdag fra kl. 9.30 til 11.30.
Fredag den 30. november kl. 14:
Julehyggestue, gløgg og æbleskiver.
Mandag den 21. januar kl. 19:
Generalforsamling.
Venlig hilsen
Humlehavens venner

Nørre Søby Lokalarkiv
Aktivitetskalender for
foråret 2019
Tirsdag	  8. januar
Tirsdag 22. januar

Åbent 14-17
Åbent 14-17

Mandag	  4. februar
kl. 14.30
Fortælledag:	Søbysøgaard i
herregårdstiden
Tirsdag 12. februar

Åbent 14-17

GENERALFORSAMLING
Torsdag 14. februar
kl. 14.30
Tirsdag 26. februar

Åbent 14-17

Mandag	  4. marts
kl. 14.30
Fortælledag: Søbysøgaard
		som Ungdomsfængsel m.m.

Torsdag den 29. november
kl. 12.00: Her holder vi en lille ju
lefrokost, som består af følgende:
Sildemad, 3 stk. smørrebrød, 1 stk.
ostemad, kaffe med småkager.
Husk selv at medbringe drikkevarer! Syngedamerne fra Søndersø
underholder os på festlig vis! Pris
for entre og frokost er kun 75 kr.
Tilmelding til bestyrelsen senest
22. november.
Alle møder holdes i Heden forsamlingshus.
Ret til ændringer forbeholdes!

Nørre Søby og Omegns
Mandegilde

På møderne aftales fortløbende
aktiviteter.

TIrsdag	  9. april
Tirsdag 23. april

Bestyrelsen: Formand:
Helmuth Jensen
tlf. 65 90 15 73
Kasserer:
Ellen Pedersen
tlf. 29 60 22 21
Lili Rasmussen
tlf. 65 90 18 43
Arne Rasmussen
tlf. 62 66 13 28
Inger Nielsen
tlf. 62 66 15 43

For yderligere oplysninger kontakt:

Mandag	  6. maj
kl. 14.30
Fortælledag: Franske feriebørn i
		
Nørre Søby i 1946

Man hygger sig i Hyggeklubben!

Nr. Søby og Omegns Mandegilde
afholder møde den første fredag i
måneden kl. 10.00 til 12.00 i fodboldklubbens lokaler på sportspladsen i Nr. Søby.
Undtaget er juli og december måned.

Jørgen Andersen Regner Seidler
Tlf.: 65 90 22 20 Tlf.: 65 90 15 05

Tirsdag 12. marts
Tirsdag 26. marts

Åbent 14-17
Åbent 14-17

Mandag	  1. april
kl: 14.30
Fortælledag: Offentlig service
		i N S: Centralen og
Stationen

Tirsdag 14. maj
Tirsdag 28. maj

Åbent 14-17
Åbent 14-17

Åbent 14-17
Åbent 14-17

Aase, tlf: 23 67 83 55
Birgit, tlf: 51 51 67 12
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Nørre Søby Dilettanterne
Nr. Søby Dilettanterne opfordrer
jer til allerede nu at sætte kryds i
kalenderen lørdag den 23/2 eller søndag den 24/2 2019, hvor vi
opfører Lystspillet »KÆRLIGHED
og BULER I BILEN« et sjovt stykke
med en masse forvekslinger, der
foregår mange skøre ting.
Lørdag aften med spisning og
dans, søndag eftermiddag med
kaffe og lagkage.
Stykket opføres i Nr. Søby Forsamlingshus.
På festlig gensyn NR. SØBY DILETTETANTERNE

Fællesspisning i Nr. Sø
by Forsamlingshus
kl.17.30-20.00
Nyd en friaften fra kødgryderne,
med naboer, venner og folk du ikke
kender.
Priser: Voksne 75 kr. Børn 0-2 år
gratis. Børn 2-12 år 35 kr.
Drikkelse kan købes til rimelige
priser.
Onsdag d. 16.1-2019
Barbecuegryde med ris.
Kringle, kaffe og te.
Torsdag d. 14.2-2019
Lasagne med salat.
Kage, kaffe og te.
Mandag d. 11.3-2019
Mørbrad med løg, kartofler og tilbehør. Småkager, kaffe og te.
Torsdag d. 11.4-2019
Skinkesnitzler m. brasede kartofler
og tilbehør. Svesketrifli, kaffe og te.
Onsdag d. 8.5-2019
Stegt flæsk med persillesovs og nye
kartofler. Frisk frugt, kaffe og te.

Nørre Søby Forsamlingshus
Julemesse søndag den 25. november 2018 fra klokken 10 til 17.
Fastelavnsfest søndag den 3.
marts 2019 fra klokken 14 til 16.
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Bindende tilmelding til:
Helle tlf. 24 60 24 38
Gerda tlf. 24 98 86 30
Maks 120 personer pr. gang.
Seneste tilmelding 5 dage før arrangementet.
Hilsen Helle og Bestyrelsen

Program for Bruger
huset Varmestuen
Mandag:
Gymnastik fra 10.30 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.
Årets sidste lørdagsfrokost:
Lørdag den 29. december kl. 12.00.
Fællesspisningen starter op igen
til september pris kr. 80,00.
Efterårets datoer er:
14/9-12/10-9/11-14/12.
TILMELDING MANDAGEN FØR
til Helmuth tlf. 65 90 15 73.
Husk til julefrokost den 14.12 at
have en lille pakke med (ca. kr.
20,00) vi giver en øl/vand og snaps.
Julefrokosten kommer mesterslagteren med.
Vel mødt.
Hyggeeftermiddag, søndag den
11. november kl. 14.00.
Vores nye sognepræst Elisabeth
Jessen vil fortælle fra sit liv, vise
billeder fra de lande, hun har været.
Vi synger lidt fra højskole sangbogen, vi drikker kaffe.
Udviklingsassistent ved Faaborg
Midtfyns Kommune Sissel Dyrving
vil så fortælle om, »Fællesskab
øger vores livskvalitet.«
Entre for underholdning og kaffe
kr. 40,00.

Juledekorationsdag/lørdagsfrokost
24. november mødes vi kl 9.00 til
kaffe.
Vi laver dekorationer og slutter af
med lørdagsfrokost.
Lystænding på Trekanten
1. søndag i advent – 2. december
kl. 16.00.
Traditionen tro holder vi lystænding
på Trekanten.
Johannes spiller, vi synger og børn
og gamle går rundt om træerne.
Der er godteposer til børnene og
en lille en til halsen til de voksne.
Det nye år starter med fællesspisning
Fredag den 11. januar 2019
kl. 18.00.
Fredag den 8. februar 2019
kl. 18.00.
Underholdning og bankospil
Søndag den 24. februar kl. 14.00.
Johannes kommer og spiller og vi
synger. Der serveres kaffe og kage.
Så spilles der banko om dejlige
gevinster, sponsoreret af de lokale
firmaer.
Banko, pris pr. plade kr. 10,00.
Entre for underholdning og kaffe og
hjemmebag kr. 40,00.
Udlejning af Varmestuen
Borgere i Nr. Søby og Omegn kan
leje lokaler i Brugerhuset Varmestuen.
Max 25 personer.
Henvendelse 3 uger før brug til
Else Larsen på tlf. 24 85 11 29

»November går tungt
gennem byen«
Salme af Lisbeth Smedegaard Andersen, 1993. Findes i »100 salmer,
Et salmebogstillæg« (Eksistensen
2017)
November går tungt gennem byen
går ind i hvert eneste hus
og lægger i porte og skakter
sin stenlugt af vinter og grus

Kirkelige handlinger
Her plejer vi at anføre alle, som er
blevet døbt, konfirmeret, viet, eller
begravet/bisat fra vor to kirker.
Men på grund af den ny persondataforordning er det ikke længere
muligt at offentliggøre den slags
oplysninger.

mens sommerens udbrændte drømme
forkuller med ahornens løv
blæst sammen i torvenes hjørner
i dynger med affald og støv
og tæt om de tusmørke dage
står lygternes rovfugleblik
og ætser din skygge på muren
i nådesløs sort/hvid grafik.
Så hudløs man er i november!
med skrammer der aldrig blev lægt
mens misbrugte døgn tælles sammen
og vejes på vinterens vægt.
Vil du Herre også forkaste
mig strengt med dit dømmende blik
fra tonen bag blå arabesker
til toner af orgelmusik?
Jeg tror, du igen vil forlade
din himmel før alt brænder ned og tilgi’
og bære min smerte
og bytte den ud for din fred.
Jeg tror at der bag ved november
skal rejse sig dage med sang
befriet som glæder der griber
dit nådeår – endnu engang.
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GUDSTJENESTE OG ARRANGEMENTER
Oktober
30. tirsdag

Nørre Søby
Heden
10.00		

November
4. søndag
16.00
14.30
7. onsdag
17.00		
11. søndag		
10.00
18. søndag	  9.00		
25. søndag		
10.00

Præst
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Mette Behrndtz
Elisabeth Jessen

December
2. søndag
14.00		
Elisabeth Jessen
5. onsdag
19.30			
9. søndag		
11.30
Mette Behrndtz
16. søndag
10.00		
Elisabeth Jessen
23. søndag		
10.00
Elisabeth Jessen
24. Juleaften
14.00		
Elisabeth Jessen
		
15.00
Elisabeth Jessen
16.00		
Elisabeth Jessen
25. Juledag		
10.00
Elisabeth Jessen
26. 2. juledag
10.00		
Elisabeth Jessen
30. søndag		
10.00
Elisabeth Jessen
31. mandag
15.00
14.00
Elisabeth Jessen

Syng Dansk – arrangement*)
Alle Helgen
Stillegudstjeneste*)
Kirkekaffe

Gløgg og Æbleskiver*)
Julekoncert*)
Julehygge*)

Salmesang*)
Salmesang*)
Vin og Kransekage

Februar
3. søndag
10.00		
5. tirsdag
16.30		
10. søndag		
10.00
17. søndag
11.30		
24. søndag		
10.00
27. onsdag
17.00		
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Elisabeth Jessen
Kirkekaffe
Elisabeth Jessen
Salmemaraton*)
Elisabeth Jessen
Mette Behrndtz		
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Stillegudstjeneste*)
*) se omtale i bladet    
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Januar
6. søndag
11.30		
Mette Behrndtz		
13. søndag		
10.00
Elisabeth Jessen
Kirkekaffe
17. torsdag
17.00			
Koncert*)
20. søndag
10.00		
Elisabeth Jessen
27. søndag		
10.00
Elisabeth Jessen

