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Om læhegn og vindmøller og andet godt
Så blev det efterår i dette det
mærkeligste af alle år.
Stadigvæk fejer coronakrisen hen
over landet med frygt og dyb
frustration til følge for mange.

I år var der menighedsrådsvalg med de nye valgforsamlinger, og vi kan glæde os over, at der stadigvæk er
folk her i vores sogne, som er interesserede i det kirkelige arbejde, og som gerne træder ind, hvor de gamle
går ud, så et nyt råd kan tiltræde 1. søndag i Advent
ved det nye kirkeårs begyndelse.

Der er et gammelt kinesisk ordsprog, der siger, at når stormen
raser, så er der nogen, der skynder sig i læ, mens andre begynder at bygge vindmøller.
Jeg ved ikke, om man kan få noget positivt ud af en
pandemi, men i hvert fald får den os til at tænke lidt
dybere over vores skrøbelige liv, end når det hele bare
kører derudad – og så tror jeg også, den sætter gang
i fantasien hos mange: Hvad gør vi nu? Hvordan får vi
det hele til at fungere. Sådan lidt vindmøllefantasi.

Som det fremgår andetsteds i bladet, markerer vi det
nye kirkeår bl.a. med en musikgudstjeneste, hvor vi har
været så heldige at få Helene Blum til at medvirke.

Det gælder også kirken og ikke mindst kirkens råd,
som har brugt meget tid på at planlægge og forsøge at
gennemføre alle de forskellige arrangementer, menighedsrådene ud over det ganske land plejer at gennemføre. Det er jo en væsentlig del af vores somme tider
udskældte folkekirke – alt det, der i virkeligheden foregår rundt omkring i de mange sogne hver eneste dag
året rundt. Ikke bare gudstjenester og kirkelige handlinger, men oplysning, foredrag, sang og musik, leg og
spil og jeg ved ikke hvad, der dog foregår for børn og
voksne, unge og gamle. Alt sammen ligeså stille uden
de store armbevægelser, men ikke desto mindre en
solid grundpille i vores danske kultur.

Allerede den 27. juni holdt vi konfirmation efter kun en
enkelt udsættelse, og det blev en dejlig dag med det
skønneste sommervejr og glade konfirmander (Billede).
Mange syntes dengang, at vi burde udsætte den til
august eller senere, som så mange andre kirker gjorde,
men det skulle vise sig, ikke at gøre den store forskel.
Pandemien lægger stadig sin klamme hånd på vores
samfund.

Der er virkelig grund til at være taknemmelig for vores
mange menighedsråd, der ligeså stille udfører et ret
anseeligt – til tider også besværligt – arbejde til folkegavn og grøde. Ikke fordi de får så meget til gengæld
for deres anstrengelser andet end glæden ved at gøre
det. Men det synes de åbenbart også er rigeligt.

På trods af restriktioner og denne frygt for i sidste ende
alligevel at måtte aflyse, bliver der alligevel holdt liv i
kirken – liv og varme. Gudstjenesterne foregår som de
plejer – næsten. Ligeså de kirkelige handlinger. Og jeg
synes egentlig, det kører ganske flot under de givne
omstændigheder.

Her midt i oktober begynder så et nyt hold konfirmander i håb om at blive konfirmeret den 18. april næste år.
I skrivende stund ser der ud til at være 13 tilmeldte.
»Åh, de smukke unge mennesker«, spillede Mogens
Pedersen som postludium til konfirmationen, og det er
jo præcis det, de er. Derfor er det også herligt at få lov
til at følges med dem et halvt års tid af deres liv til en
snak om alt mellem himmel og jord – om livet og døden
og kærligheden – om Gud og Djævelen og de mange
store spørgsmål, som livet nu præsenterer dem for her
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på overgangen til deres voksenliv. Konfirmationen og
den forberedelse, der hører med, er en vældig fin gammel tradition, som Gud ske lov da også bliver bakket
op af langt de fleste her i vores sogne.
Og så nærmer julen sig jo med raske skridt. Julen med
dens stærke traditioner i kirke og hjem.
En gruppe præster blev engang spurgt om, hvornår
julens helligste øjeblik var, og en af dem svarede: Det
er ved juleaftensgudstjenesten, lige når vi begynder
at synge »Det kimer nu til julefest«. Og det kan han jo
have ret i. Jeg var engang præst i en lille bygd i Grønland, hvor jeg nærmest fysisk mærkede sådan et helligt
øjeblik netop juleaften, da menigheden i den tætpakkede kirke – stående og uden musikledsagelse – sang
den grønlandske julesalme over dem alle: Guuterput
qutsinnermiu. Rasmus Bertelsens fine gamle sang om
englenes sang til hyrderne julenat.
Jeg tror, vi alle sammen har brug for sådanne hellige
øjeblikke i løbet af året, fordi de i kraft af fællesskabet
er i stand til at forløse alle de knuder, der hober sig
op i vores sind og samtidig give os nyt mod til at tage
endnu en dyst med livet.
Men hvad i alverden skal vi så stille op, hvis Coronaen
ikke giver os lov til at fylde kirken, som vi plejer juleaften, og måske endda henviser os til »Disneysovs«, som
mit barnebarn siger, i fjernsynet i stedet for!? Ja, hvis
forholdene er som nu, vil der selvfølgelig blive afholdt
gudstjenester juleaften med de gældende restriktioner
i form af begrænset deltagerantal m.v. Det kan man
læse mere om andetsteds i bladet.
Kan det ikke lade sig gøre at få plads, kunne man
overveje fjerde søndag i Advent, den 20. december kl.
19,30, hvor vi afholder endnu en musikgudstjeneste.
Det er de såkaldte Ni Læsninger. En gammel engelsk
tradition med ni bibellæsninger i forbindelse med julen
krydret med fællessang og anden musik. Den er blevet
ret populær her i landet – måske også fordi den ind4

drager menigheden som oplæsere og ofte også som
solister.
Og så er der selvfølgelig alle de sædvanlige og alligevel
lidt særlige gudstjenester – måske ikke mindst i dette
mærkelige år – i adventstiden og henover julen. Ja, det
håber vi da!
Lad mig slutte med et citat fra en af de salmer, vi sang
i søndags ved vores høstgudstjeneste – og som jeg
synes, passer godt til denne sære og frygtindgydende
tid. Salmen er af Grundtvig:
Derfor vi sejle tør hver sø,
hvor farlig den så bryder,
derfor vi leve tør og dø,
på ordet, som det lyder,
i Jesu navn, på Jesu ord,
som ej med Himmel og med jord
forgår, men kun forklares.
Erik Fonsbøl

Nyt om vor præst, Elisabeth

KONFIRMATION 2020

Efter hvad der skulle vise sig at være en voldsom hjernerystelse, har sognepræst Elisabeth Jessen nu været sygemeldt fra sit embede i et år. Det var der vist ingen, der
havde forestillet sig, men sådan kan det altså også gå.

Endelig kom dagen – lørdag den 27. Juni 2020 – en
herlig sommer lørdag med sommerferien lige om
hjørnet – kunne 10 forventningsfulde unge mennesker,
sammen med deres familier, samles i Nørre Søby kirke
til årets konfirmation.

Det har været en barsk tid for hende og hendes familie, sådan slet ikke at kunne overkomme, hvad man så
gerne ville, og det har også været trist for sognene at
skulle undvære deres præst i så lang tid.
Hendes tilstand er blevet forbedret i løbet af året og
heldigvis går det den rigtige retning. Men hjernen skal
have sin tid til at komme sig ovenpå det chok, den har
fået. Og sådan er det med det, siger de kloge.

Som man kan læse i Erik Fonsbøls indlæg, blev det
trods corona restriktioner en rigtig dejlig dag.
På billedet ses 10 glade, lettede og stolte konfirmander
– efter højtideligheden i kirken.

Nu er det omsider kommet så vidt, at Elisabeth under
kyndig vejledning ligeså stille og foreløbig ganske langsomt kan begynde at vende tilbage til arbejdet.
Ingen ved, hvor længe, der går endnu, før hun er helt
tilbage igen – det kræver stor tålmodighed at være
patient – men i løbet af efteråret her vil hun i første omgang forsøge at påtage sig forskellige mindre opgaver,
og det skulle så med tiden gerne blive flere og flere.
Jeg tror, vi er mange, der tænker meget på Elisabeth
og familien og sender dem vores allerbedste ønsker
om en snarlig tilbagevenden til et mere normalt liv med
sundhed og trivsel i præstegården.

De unge mennesker er:
Mathilde Hakmann Bauer, Jasmin Ingerslev Bøk-Andersen, Juliane Nørregaard Christiansen, Astrid Hougaard Hansen, Mille Helene Hansen, Camilla Clausen,
Karla Andersen Skræp, Rasmus Kildegaard, Benjamin
Askholm Larsen, Mads Ploug Jepsen.
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Adventstid er forventningstid

2. søndag i advent

Advent er også traditionernes og fællesskabets tid, og
begge dele vil vi gerne markere med vores arrangementer i adventstiden. Vi vil gerne give mulighed for at
samles om julen i vores sogne, men selvfølgelig må vi
stadigvæk tage højde for de corona-restriktioner, der er
gældende til den tid.
1. søndag i advent
Adventstidens komme
fejres med en musik
gudstjeneste i Nørre
Søby med deltagelse af
Helene Blum som solist.
Helene Blum vil medvirke ved gudstjenesten
og med sin fine sang
hjælpe os med at gøre begyndelsen på det nye kirkeår
til noget særligt og festligt i den julepyntede kirke. Det
er d. 29. november kl. 14.
Efter gudstjenesten bydes der på gløgg og æbleskiver
i Konfirmandstuen. Hvis coronaregler fortsat maner til
forsigtighed, serveres det uden for i fri luft i gården,
hvor vi kan holde god afstand og samtidig få en rar
snak med hinanden.
Af hensyn til coronaregler beder vi om tilmelding til
både gudstjeneste og efterfølgende arrangement: Lisbeth Bertelsen, tlf. 26257491, mail: klb@aarslevnet.dk
Efter en times tid kan vi gå hen og være med på Trekanten, hvor lysene tændes i træerne klokken 16, og
hvor Varmestuen er vært med lidt godt til både små og
store.

Søndag d. 6.december er der også musikgudstjeneste
i Heden kl. 14, hvor vi tænder det andet lys i adventskransen.
Gudstjenesten får her atter et ekstra løft, idet Rosa
Bundsgaard med sin fine tværfløjte vil sætte adventsforventningen i musik sammen med vores organist
Mogens Pedersen.
Efter gudstjenesten samles vi i Heden forsamlingshus,
hvor vi kan sidde med god afstand. Her vil menighedsrådet sørge for kaffe/the og kage, som vi kan nyde til
hyggelig snak.

Af hensyn til coronaregler beder vi om tilmelding til
både gudstjeneste og efterfølgende arrangement: Lisbeth Bertelsen, tlf. 26257491, mail: klb@aarslevnet.dk
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Det naturlige samspil –
»Dansen« mellem mennesker
Torsdag d. 12. november kl. 19.30 i konfirmandstuen Nr. Søby fortæller Tove Schack Nielsen
om sit arbejde med samspillet »dansen« mellem
mennesker ud fra Marte Meo metoden. Vi mennesker
fødes som et socialt væsen og har brug for at være i
fysisk og social/følelsesmæssig kontakt med hinanden.
Det har vi vist alle erfaret her under Corona.
Men alligevel opstår der ofte konfliktfyldte situationer,
og misforståelser mellem os.
Allerede som nyfødte begynder vi at tage ved lære af
vores omsorgspersoner, og det er af stor betydning for
vores udvikling hvordan vi bliver mødt, om vi føler os
forstået og imødekommet på vores behov, om vi føler
os ok og tror på os selv mv.
Tove vil i oplægget fortælle lidt om de samspilselementer »dansetrin« vi alle i større eller mindre grad bruger
ubevidst, og hvordan vi ved at blive bevidst om dem
ændrer mange konfliktfyldte situationer.
Tove vil ved hjælp af videoklip, vise forløb hvor samspillet er blevet ændret ved at sætte fokus på det der virker,
og vise klip fra den virkelige verden, hvor forskellige
forhold gør at samspillet »dansen« er blevet svær og der
er behov for at få redskaber til at gå nye veje.
Kom og hør mere om det naturlige samspil og bliv
klogere på dine egne ressourcer og samspils kompetencer, og på dine egne muligheder for at få et godt
samspil i familien, på arbejdspladsen, med din svigermor, eller dine demensramte forældre/ægtefælle. Og
om hvordan du ved at bliver bevidst om det, kan hindre
mange konflikter
Præsentation:
Tove Schack Nielsen
Uddannet Socialpædagog og Marte
Meo supervisor
Har igennem de sidste 40 år arbejdet
med børn, unge, samt handicappede
børn/Unge/ældre. Og i de sidste 15 år også som supervisor i familier, på institutioner og på plejehjem mv.
Indehaver af firmaet »Fyns Marte Meo« i Nr. Søby.

Julegudstjenester og corona
Hvordan kan/skal man afholde julegudstjenester i en
tid med corona?
Det er det enkelte menighedsråd, der afgør, hvordan
julens højtider markeres, og det har rundt i landet
givet anledning til mange forslag. Nogle flytter gudstjenesterne udendørs, andre flytter til sportshaller eller
forsamlingshuse.
I Nørre Søby – Heden menighedsråd har vi besluttet at bibeholde gudstjenesterne i vores dejlige kirker
– naturligvis ud fra de retningslinjer, der foreligger fra
sundhedsmyndighederne.
Vi ville ønske at kunne fylde kirkerne, som vi plejer juleaften, men restriktionerne i form af begrænset deltagerantal betyder at der ved hver gudstjeneste i
Nørre Søby kirke er plads til 50 personer
og i
Heden kirke er plads til 30 personer.
Omkring julen bliver der rig mulighed, for at komme til
gudstjeneste og synge med på alle de dejlige julesalmer – hele 7 gudstjenester fordelt på begge kirker:
Søndag

20/12 kl. 19.30

i Nørre Søby
De ni læsninger

Juleaften

24/12 kl. 14.00
og kl. 16.00

i Nørre Søby

Juleaften

24/12 kl. 15.00

i Heden

Juledag

25/12 kl. 10.00

i Nørre Søby

Juledag

25/12 kl. 11.00

i Heden

2. Juledag 26/12 kl. 09.00

i Nørre Søby

Alle ønskes en rigtig GLÆDELIG JUL
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Menighedsrådsvalg 2020

Kom og bind din adventskrans

I henhold til nye regler omkring valg til menighedsråd
afholdt vi den 15. September 2020 valgforsamling i
konfirmandstuen, til rådets glæde deltog flere stemmeberettigede sognebørn i mødet – tak for det.

Vi gentager julehyggedagen med kransebinding.
Den 21. november kl. 10 til 12 inviterer Graveren til
julehygge i materialehuset.

Af menighedsrådets 8 medlemmer ønskede 2 ikke at
genopstille, øvrige medlemmer, 5 fra Nørre Søby og 1
fra Heden, genopstillede.
Yderligere opstillede 2 nye kandidater.
Efter skriftlig og hemmelig afstemning kunne valgbestyrelsen bekendtgøre at det nye menighedsråd var på
plads med følgende resultat:
Valgt i Nørre Søby – Leif Sædholm Nielsen, Jane Dahl
Sørensen, Annemette Møller Hansen, Bente Nielsen,
Lisbeth Bertelsen, Astrid Holm og Palle Bülow Hansen.
Valgt i Heden – Svend Abel.
Funktionsperioden for det nye menighedsråd begynder
første søndag i advent den 29. November 2020.
Forinden er der afholdt konstituerende møde og ved
gudstjenesten i Nørre Søby kirke den 29/11 bliver
sammensætningen i det nye menighedsråd bekendtgjort.
Vi byder velkommen til de 2 nye medlemmer:
Astrid Holm, Odensevej 47, Nørre Søby
Palle Bülow Hansen, Gartnervænget 11, Nørre Søby.
Hermed skal også lyde en stor tak til Leif S. Madsen og
Jane Vad for godt samarbejde og tak for den store indsats i menighedsrådet, der har budt på mange forskellige opgaver store som små, men alle til glæde og gavn
for vores kirker og sogne.
Nørre Søby-Heden menighedsråd
Bente Nielsen
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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 17. november
Med venlig hilsen Ketty

borddækning og kaffebrød, når vi
kender antallet af deltagere.

Humlehavens Venners
julestue
Søndag den 6. december 2020
fra kl. 10-16
Seniordamerne har i år strikket i
Brugerhuset Varmestuen i Nr. Søby.
Da vi ikke kan holde julestue på
Humlehaven, som vanligt, har vi i år
vedtaget at prøve noget nyt,
Der er åbent hus i Brugerhuset Varmestuen, Røjlevej 6b, Nr. Søby fra
10-16 søndag den 6. december.
Indgang kr. 30,00. Gem indgangsbonen, idet du kan vinde på den.
De trækkes sidst på dagen og vil
blive offentliggjort, så alle kan se
om de har vundet.
Der vil være lotteri om fine præmier
og der vil være mulighed for at
købe de flotte nisser, små håndklæder, tæpper m.v. som seniordamerne har lavet.
På indgangsbonen kan du få kaffe
og kage samt du kan vinde præmie
(der vil også være sponsorerede
præmier)
Kom og støt op om vores plejehjem, idet al salg og overskud ved
lotteri går til Humlehaven.
Vi ses
Seniordamerne
Humlehavens Venner

Heden Hyggeklub
Efterårsprogram 2020
Torsdag den 12. november kl.
14.30: »Hvornår var det nu, det
var?« Vi skal hygge os og have
det sjovt med at gætte årstal på
forskellige begivenheder. Måske
øv-hornet kommer i brug!
Entre plus kaffe 30 kr. Ikke medlem
50 kr.
Tilmelding senest 4 dage før til
bestyrelsen.
Torsdag den 26. november kl.
12.00: Her holder vi vores lille,
hyggelige julefrokost, som består af følgende: Sildemad, 3 stk.
smørrebrød, 1 ostemad, kaffe med
småkager. Husk selv at medbringe drikkevarer! Efter spisningen
kommer 4 personer fra Assens,
som kalder sig Treklang & Co og
underholder os. Pris for entre, frokost og underholdning er kun 75 kr.
Ikke medlem 125 kr. Tilmelding til
bestyrelsen senest 19. november.
Alle møder holdes i Heden Forsamlingshus. Der tages forbehold for
ændringer og restriktioner.
Som noget nyt beder vi om tilmelding til vore arrangementer. I disse
tider vil det hjælpe os meget med

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. 51 35 35 66
Inger Nielsen – Tlf. 62 66 15 43
Man hygger sig i Hyggeklubben!

Fastelavnsgudstjeneste
søndag d. 14. februar
kl. 13.00 i Nørre Søby kirke

Det bliver en familiegudstjeneste
med fortælling og musik for børn,
forældre og bedsteforældre.
Børnene må gerne møde udklædte,
så de kan gå videre til fastelavnsfest i Nørre Søby forsamlingshus.
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En vellykket dag
Så oprandt dagen, hvor Damesalonen skulle indvies i konfirmandstuen ved Nr. Søby Kirke.
21 damer fra Nr. Søby-Heden Sogn
havde tilmeldt sig. Et antal, der
langt oversteg vores forventninger.
Dejligt, at så mange havde lyst til at
være med. Tak for det.
Som det altid går, når kvinder
samles, blev dagen fyldt med livlig
snak, latter og godt humør. Formiddagen gik hurtigt, godt hjulpet på
vej af smørrebrød, ledsaget af en
snaps, med hilsen fra SuperBrugsen i Nr. Lyndelse, kaffe fra menighedsrådet og kringle, sponsoreret
af vores bager i Nr. Lyndelse.
Dagen blev selvfølgelig afholdt efter
de givne corona forskrifter, så vi
kunne passe godt på hinanden.
Damesalonen fik således en festlig
begyndelse, og vi tror på, at den er
kommet for at blive. Vi siger tak for
den store opbakning og byder alle
velkommen igen den 5. november.
Vi glæder os til også at byde de nye
velkommen, og med den tilslutning
lover det godt for fremtiden.
Damesalonen finder sted den første
torsdag i hver måned kl. 11-13.
Husk tilmelding senest den sidste
weekend før mødet af hensyn til
bestilling af smørrebrød.

Vi håber, I har lyst til atter at deltage, og ser frem til at møde jer igen.
Tag blot jeres gode humør og drikkevarer med, så klarer vi resten.
Kommende møder i konfirmandstuen:
Torsdag den 5. november kl. 11.00
Torsdag den 3. december kl. 11.00
– julemøde
Torsdag den 7. januar kl. 11.00
Torsdag den 4. februar kl. 11.00
Tilmelding til Marianne Andersen,
tlf. 65 90 22 20 eller Lisbeth Bertelsen, tlf. 26 25 74 91.
På godt gensyn
Marianne Andersen

Nørre Søby Lokalarkiv

Er en social forening for mænd,
som samles om fælles interesser.
Gildet består af en Gildemester, en
kasserer, en skriver, en oldermand
og medlemmerne. På de ordinære
møder hygger vi og planlægger
aktiviteterne med fokus på samvær
og oplevelser i form af foredrag eller udflugter. Mandegildet deltager
i Nørre Søbys årlige byfest ved at
arrangere fiskekonkurrence i gadekæret for børn og hjælper til på
festpladsen fredag aften ved grillen.
Gildets medlemmer betaler et årligt
kontingent, for tiden 50 kr. De planlagte aktiviteter hviler som hovedregel økonomisk i sig selv. Mandegildet er åbent for nye medlemmer.
Torsten Reffstrup, Gildemester
Telefon 20115169

Program for
Humlehavens Venner

Arkivet er åben hver 2. og 4. tirsdag i måneden fra kl. 14.00 til 17.00
Generalforsamling
torsdag den 18. feb. 2021 kl. 14.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne, der kan læses på vores hjemmeside ns-arkiv.dk
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Nørre Søby og omegns
Mandegilde

På nuværende
tidspunkt vil
der ikke blive
afholdt fredagscaféer i
resten af 2020 p.g.a. coronaen. Der
holdes julestue i Brugerhuset »Varmestuen« den 6. december, hvor al
indkomst går ubeskåret til Humlehavens Venner, til fordel for beboerne
på Humlehaven.
2021
Arrangementer i foråret 2021 kendes ikke, da vi ikke ved hvordan
situationen er til den tid.

Program for Bruger
huset Varmestuen
November – december 2020 og
januar – februar 2021
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 fra 12.00.
Fællesspisningen
Fredag den 13. november 2020
kl. 18.00
Fredag den 11. december 2020
kl. 18.00 JULEFROKOST
Fredag den 8. januar 2021 kl. 18.00
Fredag den 12. februar 2021
kl. 18.00
Tilmelding: til Else Larsen telefon
24 85 11 29 senest mandagen før
Donation
Mange tak til Nr. Søby Fonden for
donation til vores juletræstænding.
Det var rigtig dejligt med lidt indskud til det.
Sommerudflugt
Brugerhuset Varmestuen havde i
august en rigtig dejlig tur til Lille
Malunds Have med efterfølgende
spisning på Fjelsted Kro. Vejret var

dejligt, så alt i alt var det en perfekt
eftermiddag.

Arrangementer

Specielt for 2020
Julestue i Varmestuen for Humle
havens Venner. Søndag den 6. de
cember fra kl. 10-16. Se særskilt
opslag for Humlehavens Venner.

Torsdag den 12. november
kl. 19.30
Foredrag se omtale side 7

2021
Hyggemøde i Varmestuen
Søndag den 21. februar 2021 vil
der være hyggeeftermiddag fra
kl. 14-16. Vi vil finde en, der kan
komme og fortælle lidt, der vil være
lotteri med mange dejlige præmier.
Entre for kaffe, kage og underholdning kr. 40,00.
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
Juletræstænding på Trekanten,
Søndag den 29. november 2020
kl. 16.00
Brugerhuset Varmestuen holder, traditionen tro, lystænding
på Trekanten. 1. søn
dag i advent.
Lysene tændes
og der danses om
træerne. Der er
godteposer til børnene og en lille en
til halsen til de voksne. Johannes
kommer og spiller til. Alle er velkomne – vi ses.
Bestyrelsen

Torsdag den 5. november kl. 11.00
Damesalon

Lørdag den 21. november kl. 10.00
Adventskransebinding
Søndag den 29. november kl. 14.00
Adventgudstjeneste med efterfølgende gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen.
Torsdag den 3. december kl. 11.00
Damesalon
Søndag den 6. december kl. 14.00
Adventgudstjeneste med efterfølgende kaffe og kage i Heden
forsamlingshus.
Torsdag den 7. januar kl. 11.00
Damesalon
Torsdag den 4. februar kl. 11.00
Damesalon
Søndag den 14. februar kl. 13.00
Fastelavnsgudstjeneste med udklædning og efterfølgende fastelavnsarrangement i forsamlingshuset.
Af hensyn til corona-regler beder
vi om tilmelding til alle arrangementer.
Tilmelding til Lisbeth Bertelsen,
tlf. 2625 7491, mail klb@aarslevnet.dk
Alle arrangementer afholdes efter
Covid-19 regler.
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Gudstjenesteliste for Nørre Søby og Heden kirker

JANUAR
01. januar
Ingen gudstjeneste
03. januar, Helligtrekonger 10.00		
10. januar		
10.00
17. januar
10.00		
24. januar		
10.00
31. januar
10.00		

Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl

FEBRUAR
07. februar		
10.00
14. februar, Fastelavn
13.00		
21. februar		
10.00
28. februar
10.00		

Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
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Musikgudstjeneste,
se omtale side 6
Musikgudstjeneste,
se omtale side 6
De ni læsninger

se omtale side 9
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NOVEMBER
NØRRE SØBY
HEDEN
PRÆST
01. november, Allehelgen		
16.00
Erik Fonsbøl
08. november
10.00		
Erik Fonsbøl
15. november		
09.00
Erik Fonsbøl
22. november
10.00		
Erik Fonsbøl
29. november, Advent
14.00		
Erik Fonsbøl
				
DECEMBER
06. december, Advent		
14.00
Erik Fonsbøl
				
13. december, Advent		
10.00
Mette Berndtz
20. december, Advent
19.30		
Erik Fonsbøl
24. december, Juleaften
14.00 og 16.00
15.00
Erik Fonsbøl
25. december, Juledag
10.00
11.00
Erik Fonsbøl
26. december 2. juledag
09.00		
Peter Ulrik Jensen
27. december
Ingen gudstjeneste		
31.december, Nytårsaften 15.00
14.00
Erik Fonsbøl

