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Nu er vi nået til den årstid hvor
naturens farver går fra grønt til
gylden. Det ser vi på skovens og
markernes farver, det ser vi også
hvis vi kikker ned på jorden, her
vrimler det med svampe – nogle
spiselige – andre giftige, men alle
i et flot farvespil.

En grøn kirke?
Hvad skal kirken mene noget
om? Ja, det eneste, de fleste
kan blive enige om, er, at kirken
ikke skal være politisk. For
kirken er et rum, hvor vi lægger
politiske skel og grænser bag
os. Hvor vi træder ud af det,
der skiller os ad, og ind i det,
der samler os. Det, vi har til
fælles, og som vi deler, ligegyldigt om vi stemmer til højre
eller til venstre eller slet ikke. I
kirken samles vi om eksisten
sen, kærligheden, livet og
døden. Om sorgen og lykken,
skylden og tilgivelsen. Om Gud.
Men inden for de sidste par år er klimaspørgsmålet
blevet noget, de fleste tænker på og taler om. Vi hører
om klimaet i medierne, til konfirmandundervisning og
emneuge i skolen, og vi taler også med hinanden om
det. »Kan jeg køre med i din bil – i CO2-regnskabets
hellige navn?« spørger vi måske forlegent grinende en
kollega. Men i det mindste spørger vi. Det gjorde vi
måske ikke for fem år siden.
Så skal kirken så også mene noget om klima? Hvis
klimaet bare var et politisk spørgsmål, så er svaret vel:
nej, ikke nødvendigvis. Men nu begynder vi at forstå
klimaforandringerne ikke som politik, men som et
fælles vilkår, vi lever under som mennesker, ud over
hele jorden: i Nørre Søby og Nebraska, i Heden og på
Honololu. Og fællesmenneskelige vilkår og oplevelser, dem bør kirken netop gå ind i! For når noget er
inde at røre ved menneskers opfattelse af det at være
menneske, at leve meningsfuldt i verden og at elske
sit medmenneske, så bør kirken også være med i den
samtale. Det duer ikke, hvis kirken taler om noget helt

andet end kirkegængerne tænker på – i hvert fald ikke,
når der er tale om så store og uoverskuelige spørgsmål som klimaforandringerne og deres konsekvenser.
Men hvad kan kirken så overhovedet bidrage med i
den samtale?
For det første, så handler kristendommen ikke bare om
mennesker, men om mennesker i verden. Det allerførste, der sker i Bibelen, er jo, at jorden bliver skabt. Med
lys og luft, planter og dyr, med frugtbar jord og det dybblå ocean. Og først når alt det er på plads, så skabes
mennesket og sættes ind i sammenhængen – den store
sammenhæng. Så vi er skabt i verden, og skabt ind i en
verden, som vi skal tage vare på. Det kristne menneske
er ikke bare et ordmenneske eller et sjælsmenneske,
men også en del af den levende natur.
Lyder det lidt moderne? Jamen, det er det egentlig
ikke. Tænk bare på Sl 104 i Salmernes Bog:
»Hvor er dine værker mange, Herre! (…)
jorden er fuld af dit skaberværk.
Her er det store og vidtstrakte hav,
med sit mylder, umuligt at tælle,
både små og store dyr!« (v. 24-25)
Eller hvad med Frans af Assisi, der i højmiddelalderen
skrev »Solsangen.« En bøn, der priser Gud som den,
der skabte verden, og som verden priser »in return:«
»Priset være du, Herre, af vor søster, moder Jord,
som giver os næring og styrer os,
og frembringer forskellige frugter med farvede blomster og urter.
Priset være du, min Herre, af dem,
der tilgiver for din kærligheds skyld
og udholder sygdom og lidelser.«
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»Du, al godheds rod og kilde,
skænk hver stamme, gren og kvist
saft og ro, så vi kan bære
blomst og frugt til liv og fest!
Stands den kamp om magt og ære,
som forpester tid og rum.
Rens foragtens atmosfære
For det andet, så har kirken noget af det, som klimadiskussionen har allermest brug for lige nu: nemlig
håb. Kristendommens kerne er HÅBET, når det ser
allermørkest ud. Livshåbet, kærlighedshåbet, fredshåbet, Gudshåbet. I kirken nægter vi at lade frygten,
sorgen og mismodet få det sidste ord. Vi tror, at noget
godt én gang for alle er brudt ind i verden. Dét, at
Guds søn blev født julenat som et lillebitte menneskebarn, det giver os livsmod igen og igen og igen – faktisk hver eneste søndag. I kirken insisterer vi på, at der
altid er håb.

med dit evangelium!«

Er det naivt at gå ind i klimadiskussionen med? Overhovedet ikke. For kirken har ikke løsningen på, hvad vi
skal gøre med klimaet. Men vi har noget andet: vi har
et sprog for de store spørgsmål – også dem, der gør
ondt. Vi har troen på, at Gud ikke vil lade sin verden i
stikken, lige meget hvad der sker. Og vi har troen på,
at mennesker kan forliges og finde sammen, at for
soning er mulig.
Derfor ankommer vi til klimasamtalen med tro, håb og
kærlighed i rygsækken. Ikke for at slå folk oveni hovedet med krav om elsparepærer og pedalkraft, men
for at stå til rådighed og byde ind, når spørgsmålene
melder sig. Spørgsmålene om, hvordan vi kan finde
mening i det hele, når det kan føles, som om underlaget skrider. Den samtale går vi ind i – med tro, håb,
kærlighed. Altid, altid håb.
Elisabeth Engell Jessen, præst
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(fra Hans Anker Jørgensens klimasalme »Som et drivhus i en frostnat«)
Læs mere:
– www.gronkirke.dk
– Hele Hans Anker Jørgensens salme kan læses på:
http://www.salmeanker.dk/salmer-viser/som-etdrivhus-i-en-frostnat/

40 ÅRS KONFIRMANDJUBILÆUM
I NØRRE SØBY
I det herrens år 1979 – helt nøjagtig d. 29. april – midt
på formiddagen, blev en blandet flok drenge og piger
konfirmeret i Nr. Søby kirke.
I den anledning mødtes vi her 40 år efter, i den nuværende konfirmandstue.
Megen tid var gået forud med at opspore og kontakte
gamle kammerater.
Claus Oldenburg havde den fornøjelse at forberede og
konfirmere os.
At Claus havde rigeligt at se til, tror jeg nok at lærerne
på Nr. Søby Skole ville kunne nikke genkendende til.
Som et par af de aldrende drenge fortalte, var de ofte
på æblerov i præstegårdshaven, og helst i skumringstimen.
At Claus har moret sig over deres anstrengelser, er der
vist ingen tvivl om.
Claus meddelte nemlig til en time – at han havde
samlet en hel kasse æbler, som de var velkomne til

at hente. De ville så spare besværet med at indsamle
æblerne selv. Men som drengene grinende fortalte:
»var det sjovere at »stjæle« dem«.
Vi husker også en »rock koncert«, som vi konfirmander
skulle arrangere. Frugt og Grønt hed bandet der gav
den gas i kirken. Det var stort for os konfirmander at
være med til planlægningen.
En anden oplevelse vi husker, er et besøg under gulvet
i koret. Her er/var der gamle knogler fra henfarne grever fra herregården Søbysøgaard. Det var med bankende hjerter vi kravlede ned ad den lille stige, for med
egne øjne at se knogleresterne.
40 år er gået, og meget er sket siden, vore veje skiltes,
men vi fik mulighed for at mødes.
Mange gode, sjove, hjertegribende og glemte fortællinger fik vi denne dag delt, og vi takker mange gange
for lån af konfirmandstuen d. 12. maj 2019.
På årgang 1979’s vegne,
Gitte Pindstofte
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Dagplejesalmesang

Dåbssalme af
Simon Grotrian

Igen i år vil der være dagplejesalmesang i Nørre Søby kirke.

Velsign mit barn, du kære Gud
Og lad det holde livet ud

Som tidligere et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Musikskole
og Dagplejen i Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Og tænd et lys på sjælens tinde
For verden selv, for os herinde

Dagplejesalmesang handler om
musik, sang og bevægelse for børn
i den kommunale dagpleje.

Lad barnet, som jeg elsker højt
få del i glædens bølgesprøjt
så døber vi med dine planer
det nye liv i oceaner.

I sølvet på dit døbefad
er glorierne lagt i bad
og dine dråber er som birken
så flyver engle over kirken.

Vi glæder os i vand og ild
for ingen dråbe er et spild
velsign mit barn med regnens bue
det er dit rige, vi vil skue.

Tekst: Simon Grotrian, 2007
Mel: Jesper Gottlieb, 2007
DDS nr 840 (100 salmer)
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Simon Grotrian blev født 1961 og
døde d. 14. august 2019 og var
forfatter, lyriker og salmedigter.
Siden debuten udgav Grotrian flere
digtsamlinger, salmesamlinger og
bønnebøger.
En del af hans salmer kan findes i
salmebøger som »100 salmer« og
»Kirkesangbogen«, og de er blevet
skattede af både børn og voksne,
måske fordi Grotrian leger med
sproget på en både umiddelbar og
overrumplende måde, der fornyer
den danske salmetradition og gør
det religiøse sprog levende.
Blandt flere dåbssalmer har Grotrian således skrevet dåbssalmen
»Velsign mit barn, du kære Gud«
(2007), se uddrag ovenfor.
Lisbeth Bertelsen

Som tidligere er det vores kirkesanger Kristina Hedelius, der står for
arrangementet, der starter i uge 47
– torsdag den 21.11.19 og fortsætter hveranden torsdag frem til uge
13 – torsdag den 26.03.2020.
Bente Nielsen

Dåbsbarnet får
hjemmestrikket klud
Når præsten under dåben har øst
vand på dåbsbarnets hoved tre
gange, bliver vandet de fleste steder tørret af med en papirserviet.

Frivilliggrupper
I Menighedsrådet er der flere
spændende og sjove gøremål, men
undertiden er der også lidt rigeligt
arbejde samlet på relativt få mennesker.
Flinke sognebørn hjælper allerede med gøremål som strikning
af dåbsklude, kaffeservering og
It-hjælp, men vi vil gerne brede
dette frivillige engagement ud til
lidt flere.
Så derfor: Har I lyst til at være med
i en frivilliggruppe med tilknytning
kirkens aktiviteter, så ring gerne
til næstformand i menighedsrådet, Jane Sørensen, telefon
29381799, for at høre nærmere
og fortæl, hvad I kunne tænke jer at
bidrage med.
Vi lover jer, at der bliver et hyggeligt fællesskab ud af det – også
ved de fælles sammenkomster, vi
arrangerer undervejs.

I oktober 2016 opstod der, på
Djursland, en ide om at erstatte
papirservietten med en hjemmestrikket dåbsklud, i dag bruges det
i over 50 sogne.
Fra eftersommeren i år også i Nørre
Søby-Heden sogne, hvor menighedsrådet har været så heldig, at
en gruppe strikkeglade damer fra
»Varmestuen« var med på ideen,
og allerede har fremstillet 25 flotte
dåbsklude.
24. August 2019 var første dåb,
hvor dåbskluden blev taget i brug,
det er noget helt særligt at få noget
med hjem, som har været i brug
under ritualet.

En eftermiddag besøgte jeg »strikkedamerne« i Varmestuen til en lille
snak, vi blev hurtig enig om, at det
er til fælles glæde at lave et sam
arbejde med forskellige grupper i
vor by.
Der var travlhed med strikkepindene, der strikkes trøjer til børn i
Rumænien, og nu hvor julen nærmer sig, strikkes der også nisser
og dukketøj m.m. til julebasaren på
Humlehaven.
Der bliver også tid til en kop kaffe
og en god snak, jeg oplevede en
dejlig eftermiddag, og siger tak
til strikkedamerne både for dåbs
klude, kaffe og en hyggelig eftermiddag.
Bente Nielsen
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Vennekredsen
omkring Carl Nielsens
Barndomshjem
Med den store renovering af huset
og ny opsætning af udstillingen er
der nye tider på vej.
Vennekredsen, som blev stiftet i
1996, er dermed ophørt.

Nr. Søby Forsamlingshus
Julemesse 24-11 fra 10-17.00
Julefrokost 30-11 fra 18-01.00
Juletræ for børn 15-12 fra 14-!
der skal tilmelding med hensyn til
godteposer nærmere info på FB.
Fællesspisninger
Torsdag 16-01-20 kl. 17-30
Onsdag
19-02-20 kl. 17-30  
Mandag
16-03-20 kl. 17-30
Torsdag 16-04-20 kl. 17-30
Mandag
25-05-20 kl. 17-30
Fredag
13-06-20 kl. 17-30
Tilmelding til fællesspisning på
tlf. 24 98 86 30 – Gerda og
24 60 24 38 – Helle
FRAMELDING SENEST 8 DAGE
FØR.
Fastelavn for børn
Søndag 23-02-20 fra 14-16
Kræmmermarked
Søndag 14-06-20 fra 10-16
FØLG OS PÅ FB.
Nr. Søby Forsamlingshus
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Den økonomiske basis for kredsens virke etableredes af repræsentanter for Nørre Søby og Nr.
Lyndelse, og gaver og kaffesalg har
klaret dagen og vejen.
Den beskedne kassebeholdning
overføres til arkiverne i Nørre Søby
og Nr. Lyndelse.
Aase Reffstrup

Heden Hyggeklub
Efterårsprogram 2019
Torsdag den 14. november
kl. 14.30:
»Hvornår var det nu, det var?«
Vi vil hygge os med at gætte årstal
på forskellige begivenheder.
Måske øv-hornet kommer i brug!
Entre plus kaffe 30 kr. – ikke medlem 50 kr.
Torsdag den 28. november
kl. 12.00:
Her holder vi vores lille, hyggelige
julefrokost, som består af følgende:
Sildemad, 3 stk. smørrebrød, 1
ostemad, kaffe m. småkager.
Husk selv at medbringe drikkevarer!
Tommy og Karen kommer og
underholder os. Pris for entre og
frokost er kun 75 kr. Ikke medlem
125 kr.
Tilmelding til bestyrelsen senest
21. november.
Alle møder holdes i Heden forsamlingshus.
Ret til ændringer forbeholdes!
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
Man hygger sig i Hyggeklubben!

Fredagscafe 28. februar kl. 14,30
Der kommer et band og spiller, men
hvem – det ved vi ikke endnu – men
glæd jer, der serveres kaffe og
kage.

Humlehavens Venner
Program for november 2019 til
februar 2020.
I november er der strik hver tors
dag fra 9.30 til 11.30.
Vi strikker til julecafe (nisser, tæpper og håndklæder), alle er velkomne.
Fredag den 29. november
kl. 14.30 er der julecafe
Johannes spiller, og der er stort
lotteri med gevinster lavet af strikkedamerne og sponsorerede gaver.
Der serveres glögg og æbleskiver
Entre kr. 40,00.

2020

Mandag den 20. januar 2020
kl. 19.00
Generalforsamling
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse: John Jensen,
Else Larsen og Marianne Johansen
er på valg
Valg af suppleanter: Kirsten Pedersen og Frimann på valg
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant

Entre for underholdning, kaffe og
kage kr. 40,00.

Nørre Søby Lokalarkiv
2. og 4. tirsdag i måneden fra
14-17.
Er der åbent for besøgende.
Vi har også åbent søndag den 17.
november fra 10-14 – vil gerne
give mulighed for besøg på anden
tid.
Torsdag den 17. oktober kl. 15.30
er der arrangeret firmabesøg hos
Auto/Møbelpolstrer Bo Thuelund,
Langagergyden 2.
Alle er velkommen, men tilmelding
inden 10. oktober er nødvendig. Til
Birgit Waarsøe Rasmussen på 51
51 67 12 eller Aase Reffstrup på
email: aase.reff@post.tele.dk.
Mandag den 2. december er der
Julehygge fra kl. 14.30. Kom og
fortæl om, hvordan julen fejres/
fejredes i jeres familie, og hør om
andres juletraditioner.
Og så er der Generalforsamling
torsdag den 13. februar 2020
kl. 14.30. Dagsorden i henhold til
vedtægterne, som kan læses på
vores hjemmeside ns-arkiv.dk

Brugerhuset
Varmestuen
Program for nov. 2019 til feb. 2020
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.
Fællesspisningen
Fredag den 15. november kl. 18.00
Fredag den 13. december kl. 18.00
– julefrokost med pakkespil.
Husk pakke til ca. 25 kr.
Fredag den 10. januar kl. 18.00
Fredag den 14. februar kl. 18.00
HUSK TILMELDING:
til Else Larsen 24 85 11 29 senest
mandagen før.
Lystænding på Trekanten den
1. december kl. 16.00. Se vedlagte
Søndag den 26. januar 2020
kl. 14.00.
Vi vil forsøge at finde en, til at
holde foredrag, og derefter vil der
være kaffe og kage samt lotteri,
med mange fine gevinster. Kom
og vær med. Nærmere vil være på
opslagstavlen.
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Aktivitet i vor menighed
Kom og bind din adventskrans

Gode traditioner
skal man værne om
1. søndag i advent
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.

Graveren inviterer til julehygge i
materialehuset lørdag den 23. november kl. 10 til 12.
Der vil være undervisning i hvordan
en krans kan bindes. Vi har kranse,
gran og bindetråd til rådighed,
medbring selv lys og bånd.
Du kan binde en krans til din dør,
hvis du ikke er til adventskrans;
teknikken er den samme. Kaffe og
kage er der også.
Det kræver blot en tilmelding
på nshkirker@mail.dk eller sms
21443050
Senest den 20. november.
Ses vi?
Med venlig hilsen Ketty
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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.
Gerne tilmelding til Annemette
tlf. 3022 3261
mail: Annemette-hansen@live.dk
LSN

2. søndag i advent
Traditionen tro er der gudstjeneste
i Heden kirke 2. søndag i advent.
Det er søndag den 8. december,
hvor vi tænder det andet lys i adventskransen.
I år klokken 14.00 og ved sognepræst Elisabeth Jessen.
Efter gudstjenesten er der julehygge i forsamlingshuset, hvor
menighedsrådet søger for kaffe/the
og kage, samt en hyggelig snak og
fællessang.
Gerne tilmelding til Annemette
tlf. 3022 3261
mail: Annemette-hansen@live.dk
LSN

Juletræstænding
på Trekanten
Søndag den 1. december 2019
kl. 16.00.
Brugerhuset Varmestuen holder
traditionen tro, lystænding på Trekanten 1. søndag i advent.
Der danses om træerne og Johannes spiller til.
Alle er velkomne – vi ses.
Varmestuens bestyrelse

Arrangementer i vore kirker
Tom Donovan giver julekoncert i Nr. Søby kirke
den 12. december
I vores lille sogn bor en landskendt irsk troubadour,
Tom Donovan.
En dygtig guitarist og sangskriver med en stor sangstemme, som ud fra sin irske og katolske tradition vil
lave et juleprogram for os i Nørre Søby kirke d. 12. december. Tom Donovan har sunget og spillet rock, men

spiller også stille irske ballader og egne sange – alt
sammen med stor energi og intensitet. Tom Donovan
er opvokset i Dublin, han har turneret over hele Europa, men hans base har nu i mange år været Danmark.
Tom har da også skrevet musik til digte af Blicher og
Drachmann og andre danske digtere. Tom Donovan
vil bygge sin koncert op over julens temaer og fortællingerne om bl.a. Frans af Assissi og Sankt Clara. Tom
forklarer lidt om sangene undervejs – og vil også lære
os et par fællessange.
Selve koncerten finder sted fra kl. 17-18, og derpå
inviterer menighedsrådet til en sammenkomst i konfirmandstuen over en bid brød og noget godt at drikke til.
Koncerten er gratis, men vi beder venligst om tilmelding af hensyn til servering:
Lisbeth Bertelsen, tlf. 26257491, mail: klb@aarslevnet.dk
Lisbeth Bertelsen

Ethvert menneske er værdifuldt og
har brug for respekt
Torsdag d. 23. januar kl. 19 kommer
forstander Jan Lund
Pedersen til Heden
kirke for at fortælle
om arbejdet i Kirkens
Korshær, der netop
bygger på, at ethvert menneske er værdifuldt og har
brug for respekt. Jan Lund Pedersen er forstander for
Kirkens Korshærs herberg i Benediksgade i Odense.
Herberget tilbyder først og fremmest husly, og Jan
Lund Pedersen vil fortælle om arbejdet her og om
organisationen bag. Kirkens Korshær er en folkekirkelig forening og hviler på et kristent menneskesyn.
Arbejdet støtter og hjælper især hjemløse med svære
problemer og bygger bro til det offentlige og etablerede behandlingssystem, så en ofte kaotisk hverdag
kan blive lidt mere overskuelig. Foredraget finder sted i
kirken, og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Der
vil blive budt på kaffe og kage i våbenhuset, så derfor
beder vi venligst om tilmelding: Lisbeth Bertelsen,
tlf. 26257491.
Lisbeth Bertelsen

Anne-Cathrine Riebnitzsky
Mandag den 4. november klokken 19.30 i Kirke
salen Nr. Lyndelse
Anne-Cathrine Riebnitzsky, forfatter, er født i Svendborg og opvokset på Sydfyn.
Har indtil videre skrevet fire romaner, men startede
med en biografi, Kvindernes krig, om sit arbejde med
undertrykte kvinder i Afghanistan.
Anne-Cathrine kommer og fortæller om sit forfatterskab med fokus på sin nyeste roman »Smaragdsliberen« (2018).
Kom og mød hende mandag den 4. november klokken
19.30 i Kirkesalen i Nørre Lyndelse.
Dette er er fælles arrangement for vore sogne.
LSN
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GUDSTJENESTE OG ARRANGEMENTER

DECEMBER
01. søndag
14.00		
08. søndag		
14.00
15. søndag
10.00		
22. søndag		
11.30
24. Juleaften
14.00		
		
15.00
16.00		
25. Juledag
10.00
09.00
26. 2. Juledag 10.00		
29. søndag
Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste
31. tirsdag
15.00
14.00

Præst
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Mette Behrndtz
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Peter Ulrik Jensen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen

Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Peter Ulrik Jensen
Elisabeth Jessen

FEBRUAR
02. søndag		
10.00
04. tirsdag
17.00		
09. søndag
11.30		
16. søndag		
10.00
23. søndag
13.00		

Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Mette Behrndtz
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen

MARTS
01. søndag		

Elisabeth Jessen
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Adventsarrangement
Adventsarrangement

Salmesangsgudstjeneste

Elisabeth Jessen

JANUAR
05. søndag		
10.00
12. søndag
10.00 		
19. søndag		
11.30
26. søndag
16.00		

10.00

Alle helgens-gudstjeneste

Kirkekaffe
Eftermiddagsgudstjeneste
Kirkekaffe
Stillegudstjeneste
Fastelavnsgudstjeneste

MARK & STORM GRAFISK · 62 62 22 77

NOVEMBER
Nørre Søby
Heden
03. søndag
16.00
14.30
10. søndag		
10.00
17. søndag
11.30		
24. søndag		
10.00

