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Skulle
Klods Hans
konfirmeres

han en død krage, en gammel træsko
og noget mudder. Alt sammen noget
han ville forære prinsessen, hvorfor
brødrene grinede af ham. Men brødrenes lærdom hjalp dem intet, da de
stod for prinsessen blev de mundlamme. De kunne slet ikke tale for sig.
»Duer ikke!« sagde prinsessen, »væk«.
Klods Hans derimod svarede frimodigt
for sig. Det kunne prinsessen lide, og
han fik prinsessen.

På Fyn kender alle H.C. Andersens dejlige eventyr om Klods Hans. Vi kender
og elsker handlingen om den tredje
bror, som ingen regnede for noget, for
han havde jo ingen lærdom. Og så ved
vi godt, at det alligevel er ham, der til
sidst får kongedatteren og kongeriget.
Men ingen af os ønsker umiddelbart at
blive kaldt en Klods Hans.
Den ene bror derimod kunne udenad
hele det latinske leksikon og byens
aviser for tre år, og det både forfra
og bagfra. Den anden havde gjort sig
bekendt med alle laugsartiklerne, og
hvad hver oldermand måtte vide. Han
kunne også tale med om statens sager,
dernæst forstod han også at brodere
seler, for han var fin og fingernem.
De drog af sted på hver deres flotte
hest for at erobre prinsessen, som
ville gifte sig med den, der kunne svar
bedst for sig. Klods Hans måtte nøjes
med sin gedebuk. Under vejs fandt

Historien om Klods Hans rører os, og vi
kan ikke glemme den. Det er jo underligt og utroligt, at denne fattige og naive
unge mand vinder prinsessens hjerte
med sine værdiløse gaver. Med vores
forstand forstår vi det slet ikke, fordi
han jo netop ikke vil være i stand til at
regere landet. Hans umiddelbare og
ærlige væremåde vil være skadelig for
kongemagten, fordi han alt for ofte vil
lade nåde gå for ret. Han vil regere med
hjertet. Derfor er det godt, at han har
oldermændene, som kender administrationen og kan bruge deres forstand
til at holde lov og orden i landet.
H. C. Andersen fortæller med sin
historie om to slags mennesker, men
i virkeligheden fortæller han, at disse
to slags mennesker findes inde i hvert
eneste menneske. Vi siger ofte, at
vores forstand siger os, at vi skal gøre
sådan og sådan, men hjertet siger, at
vi skal gøre noget helt andet.
Hver gang vi holder dåb i vores kirke
siger præsten: modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit
bryst til et vidnesbyrd om, at du skal

tilhøre den korsfæstede og opstandne
Herre Jesus Kristus.
Vi er i dåben blevet velsignet med
korstegnet både for ansigtet, hvor
forstanden sidder inde bag panden, og
for vort bryst, hvor hjertet bor. Gud har
altså sagt til os, at hans kærlighedstegn gælder i hele vort liv. Det er ikke
kun det fornuftige liv, der er omsluttet
af Guds omsorg.
Nej, også det følelsesmæssige liv, hvor
fornuften ikke altid råder, også det liv
hører med til Guds skabte liv, hvor
Gud følger med og velsigner.
I april måned er der rigtig mange unge,
der netop siger ja til, at de gerne vil
modtage Guds velsignelse og omsorg
for deres liv, sådan som det blev sagt
til dem, da de var små. Nu må de selv
sige JA TAK til Gud. I virkeligheden er
Guds JA til konfirmanderne det vigtigste JA, der siges. For han siger JA til
både vor hjerne og vort hjerte. Nu er
de ved at blive voksne med både forstand og hjerte. Forstand og hjerte går
ofte forskellige vej i det liv, der ligger
foran dem. Uanset hvordan livet former
sig, vil Gud kendes ved alle konfirmanderne og os alle. For det er ikke bare
det succesrige og perfekte liv, som har
betydning. Det naive og mislykkede
liv har også værdi, så sandt som hver
eneste af os er et Guds barn.
Hans Vestergaard Jensen
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Tro og religion hos andre i vores sogn
Vores sogn er bestemt af et tilhørsforhold til den danske folkekirke.
Nogle af os oplever det som noget,
vi dagligt er bevidste om, for andre
af os er det måske blot til stede
som et baggrundstæppe for vores
fælles sogneliv.
Men der er andre, der bor og arbejder hos os i sognet, som kan have
en anden slags religiøs baggrund.
Deres erfaringer og oplevelser
udvider vores forståelse af, hvad
religion og tro kan være.
Derfor har Sognets redaktion bedt
undertegnede om at lave et interview med Ilda Martinovíc, Kunjal
Bhatt og Tom Donovan, som alle
på hver sin måde oplever sig som
en del af et andet trossamfund. De
har alle tre meget venligt sagt ja til
at medvirke.

to små børn. Børnene går i dagpleje
og børnehave. Ilda kom i 1992 som
5-årig flygtning til Danmark sammen
med sin bosniske familie, en muslimsk familie, der dengang boede i
byen Novi Pazar i det nuværende
Serbien. De flygtede, da borgerkrigen truede deres trygge tilværelse
og splittede tidligere naboskaber
og venskaber. Efter mange omskiftelige og urolige år på midlertidige
opholdssteder rundt omkring i Danmark synes de nu, at de har fået en
fast og god base, og Ildas forældre
bor nu i Fredericia, hvor Ilda også
har gået i skole.

Ilda Martinovic bor i Nr. Søby
sammen med sin familie, mand og

En af Islams fem vigtige regler (kaldet »de fem søjler«) er, at man skal
tænke på de mennesker, der har
det svært, og give almisse i form af
pengegaver til fattige og trængende ved indsamlinger. I Ildas egen
familie gør de det, at de bidrager
månedligt til godgørende formål
som f.eks. Røde Kors.

At række hånden ud, er måske den aller
vigtigste bevægelse, som du kan gøre.

En af de andre regler er at overholde fasten, Ramadanen. Det kan
være svært at overholde Ramadanens påbud om streng faste, hvor
man en hel måned fra solopgang
til solnedgang som voksen ikke
må indtage hverken mad eller
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drikke. Formålet er at fordybe sig
og tænke på dem, der intet har,
og som sulter. Men Ilda synes,
at især kravet om ikke at måtte
drikke noget er meget vanskeligt at
overholde. Hun har dog prøvet det
én gang. I Ildas familie holder man
Ramadan på den måde, at man
ikke overholder en streng faste,
men bruger Ramadan-måneden til
fordybelse og til at have tanke for,
at andre kan have det slemt, og
til at føle taknemmelighed for det
gode i ens eget liv.
Ramadanens afslutning fejres ved
en fest sammen med familien.
Den hedder Bajram og kan minde
om den kristne jul. Der er gaver til
børnene, og man mødes i familien
og laver sammen et festmåltid med
god mad og mange kager. I Danmark falder Ramadanens afslutning ikke altid på en fridag, så der
holder man Bajram, når man får fri.
I Bosnien var der to slags Bajram:
En, der løb over 3 dage, da man
først skulle slagte kødet, udskære
det og give noget af det til de fattige. Og en anden form er Bajram,
der foregår på en og samme dag.
Mht. hvilken slags mad man i øvrigt foretrækker at spise, spiser de

i Ildas familie alt undtagen svinekød. Det er ikke vigtigt for dem,
om kødet er halalslagtet, men det
kan det være for andre muslimer.
Ifølge Islam skal man også bede
5 gange hver dag, men det er for
Ilda og hendes familie svært at få
til at passe ind i en travl hverdag,
da nogle af bønnerne er svære
og lange. Idla synes, at bøn er en
vigtig del af religionen, for bønnen
kan give fordybelse og bidrage til,
at man tænker på andre. Hun har
lært en mere enkel form for bøn i
en slags muslimsk søndagsskole.
Ilda og de øvrige kvinder i hendes
nære familie bærer ikke tørklæde.
Ilda synes, at bøn, samt omtanke
og respekt for andre er det vigtigste. At bære tørklæde uden at
fordybe sig i bøn og vise omsorg
for andre er ikke så meningsfuldt.
Ildas familie er ikke strengt troende mht. de ydre tegn, men

bærer de indre værdier med sig
i deres dagligdag, når det drejer sig om at have omsorg for og
respektere andre mennesker. Det
er noget, Ilda har med sig hjemmefra, og som hun sammen med
sin mand forsøger at give videre til
deres børn.
Kunjal Bhatt kommer fra Indien,
hun bor ikke i Nr. Søby, men har
arbejdet her i en periode. Kunjal bor
med sin familie, mand og børn, i
Svendborg og arbejder nu også der.
Kunjal fortæller, at de er født ind i
en hinduistisk familie, og derfor er
de også hinduer mht. religion. Hinduisme kan opfattes som den mest
spirituelle religion i verden, fordi
den bygger på de ældste skrifter eller den ældste litteratur som
f.eks. Vedaerne og Gheeta. Der er
ikke kun én hellig skrift, men flere
skrifter, som er optaget af naturen
og videnskabelig tænkning om livet
som helhed og om menneskers
liv. Hinduisme oplyser den menneskelige tænkning og gør livet mere
enkelt pga. af en religiøs praksis.
Der er mange religiøse højtider og
fester, som er knyttet til årstiderne,
mest til høsten. Disse religiøse helligdage er betydningsfulde for fællesskabet og hele samfundet, f.eks.
når man fejrer gudinden Navrati, da
hun symboliserer livets skabelse.

På samme måde fejres Diwali ved
en lysfestival, som symboliserer de
positive kræfters sejr over mørket.
Blandt hinduer er der mange flere
fester, hvor familier spiser sammen,
beder og ofrer til guddommen. Hvis
man ikke er i nærheden af et tempel, kan man gøre det hjemme.
Kunjal mener dog ikke, at religionen påvirker deres dagligdag meget her i Danmark. Ja, deres børn
ved højst sandsynligt ikke, at de er
hinduer af fødsel. Men som hinduer
tror familien på Karma Siddharta,
hvilket betyder, at ens gerninger
ses som livets grundlæggende
princip: Er det onde eller gode
handlinger? Hinduer skal ikke nødvendigvis tilbede den enkelte guddom, men bliver af guddommen
inspireret til at leve fra principper
om ærlighed og respektfuldhed.
Familien er vegetarer, fordi de som
hinduer har lært, at man ikke skal
tage noget andet væsens liv for at
blive mæt, heller ikke et dyrs liv.
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Hinduer har i årtusinder fulgt princippet om »Jeevdaya«, dvs. »Lev
og lad andre leve«, det vigtigste religiøse princip overhovedet.
Hinduer faster ikke som beskrevet i
andre religioner. Faste er accepteret
i visse perioder, hvis man ønsker at
gøre det frivilligt som led i en form
for renselsesproces, åndeligt eller
fysisk. F.eks. kan man faste i 15
dage ved Ekadasi-fasten, men her
må man godt spise frugt og nødder
og drikke mælk o.lign., afhængigt af
ens fysiske helbredstilstand.
Religionen har betydning for ens
livsindstilling, mener Kunjal. Man
skal i hver af livets faser adlyde den
rolle og de pligter, man har over for
ens sjæl, familie og det samfund,
man lever i. Religionen påvirker
ens holdninger, fordi vores indre
bevidsthed er forbundet med vores
handlinger. Karma betyder meget
for den enkelte og for os alle: Hvis
du tager noget fra en, som ikke
tilhører dig, vil du blive nødt til at
betale det tilbage på en eller anden
måde. Så religionen lærer os ikke
at gøre skade på nogen som helst
måde.
Kunjal og hendes familie skal som
hinduer ikke følge bestemte ydre
normer eller regler, men de forsøger at leve på en spirituel måde og
tror på naturen som den overord6

nede magt. På samme måde er der
ikke nogle bestemte regler for bøn;
her er hinduismen meget liberal
og fri mht. hvilke bønner man kan
udføre. Denne frie tilgang betyder
også, at man ikke ofrer eller beder
til en guddom i en form for fælles
gudstjeneste. Hvis man giver et
sultent menneske mad eller hjælper
et menneske i nød eller undlader at
skade nogen, kan dette sammenlignes med at have deltaget i en
religiøs gudstjeneste.
Tom Donovan kommer oprindeligt
fra Irland, men har nu boet i Danmark og i Nr. Søby i mange år.
Tom fortæller, at der i den katolske
kirke er flere vigtige sakramenter,
der følger livets faser: Dåben, der
finder sted kort efter barnets fødsel.
Det første skriftemål, som foregår,
når barnet er 6-7 år gammel. Konfirmationen, som finder sted i 12-13
års alderen. Ægteskabets indgåelse.
Og til sidst begravelsesritualet.

Tom husker, hvordan det i hans
barndom var såkaldt »kristne
brødre«, altså ikke-uddannede
præster, der underviste børnene
og forberedte dem på det første
skriftemål og konfirmationen (eller
»firmelsen« som det også hedder).
Ved konfirmationen bekræfter Helligånden din tro. Ved begge disse
begivenheder er børnene klædt i
hvidt, ligesom bruden ved ægteskabsritualet. Tom husker også,
hvordan han som barn blev undervist i at fremsige både latinske
og gæliske remser, f.eks. i vekselsangen som en del af den katolske
messe. Remser han først senere
forstod, da han lærte at fremsige
dem på engelsk.
Ægteskabsritualet er helligt, og den
katolske kirke ser ikke med milde
øjne på skilsmisse. Nu om dage
oplever man i stigende grad ikkekirkelige vielser, i et verdsligt ægteskabsritual, som også er juridisk
bindende.
Tom Donovan mener, at den protestantiske gudstjeneste og den
katolske messe i store træk ligner
hinanden: Tekstlæsningen, både
af Gammel og Ny Testamente, og
præstens fortolkning heraf, menighedens deltagelse, sakramenterne.
Men der er også enkelte væsentlige forskelle. I den protestantiske
kirke opfattes nadverens brød og

vin som symboler for Jesus kød og
blod, i den katolske kirke er Jesus
reelt til stede i brødet og vinen. I
den katolske kirke er skriftemålet
et sakramente, i den protestantiske kirke er skriftemålet et privat
ønske. I den katolske konfirmation
modtager den unge Helligånden,
så det drejer sig her ikke om at
bekræfte sin tro. Som en mindre
forskel kan nævnes, at det katolske
alterlys brænder hele tiden, også
efter messen, og på lyset ses et
Alpha og Omega-tegn, et tegn, der
markerer, at den katolske tro omfatter alt i denne verden og i Guds
verden. Tiden og rummet – alt.
Tom mener også, at de forskelle, der
er, ikke betyder så meget. Således
kan han sagtens tage del i nadveren
i den protestantiske kirke her i Nr.
Søby og behøver ikke at tage til den
katolske kirke inde i Odense. Han
opfatter den danske protestantiske
folkekirke som en kirke, der giver frihed til den enkelte. Han mener også,
at den del af Luthers reformation,
der gik ud på, at præster skulle have
frihed til et almindeligt liv med ægteskab og familie, har været betydningsfuld – i modsætning til præsters
manglende muligheder for det i den
katolske kirke.
I den katolske messe involveres
menigheden i vekselsang mellem præst og menighed, men

Tom kan vældig godt lide, at man
i den danske folkekirke involverer
menigheden gennem salmesangen. Tom er folkemusiker og har i
sine yngre dage i Irland undervist
børn og unge i brug og udførelse
af kirkemusik, netop i sang, f.eks.
»Teize«, lovsange på gælisk og
latin. Han blev hædret for sin indsats på dette felt af selve Paven på
det tidspunkt: St. Johannes Paul
d. II. – Tom fik også dengang som
lægmand lov til at deltage i nadverritualet ved at uddele alterbrødet
og fremsige indvielsen af dette.

beder for at huske på Jesu mirakler og det mysterium, at Gud blev
menneske i Jesus. Også helgener
kan betyde noget for den enkelte
katolik, f.eks. Bernadette fra Lour
des og Sankt Clara. Relationen til
Jomfru Maria er dog den absolut
vigtigste; det ses i den særlige
Jomfru Maria-bøn, Angelus-bønnen. Den centrale kristne bøn,
Fadervor, og den grundlæggende
tro på Treenigheden af Faderen,
Sønnen og Helligånden, samt troen
på, at Jesus er Messias, Guds søn,
deles af protestanter og katolikker.

Kirkeårets katolske helligdage ligner de protestantiske: Advent, jul,
faste, påske, pinse, med jul og påske som højdepunkter. Reel faste
overholdes ikke meget, men nogle
kan måske faste i mindre grad. De
mere sanselige og kropslige elementer præger i det hele taget den
katolske tro mere end den protestantiske. F.eks. kan rosenkransen
være vigtig for nogle katolikker
som en bønnekrans, hvor et bestemt antal perler symboliserer et
bestemt antal bønner, som man

Som katolik kan Tom fint trives i et
protestantisk landsbysogn som her i
Nr. Søby-Heden. Religionen betyder
noget for ham som en baggrund for
hans dagligdag og som en inspiration for hans arbejde med musik og
tekster, men han mener helt overordnet, at det er vigtigere at respektere hver enkelt menneskes tro og
relation til Gud, end om man tilhører
den katolske eller protestantiske
kirke. Den kristne tro respekterer i
sin kerne hele menneskeheden.
Af Lisbeth Bertelsen
7

Ny præst i
Nr. Søby-Heden Sogn
Vi har nu haft en lang periode, hvor
Hans Vestergård har været vikarierende præst i vore 2 kirker. Det har
været en god løsning, men målet
har i hele perioden været, at der
skulle ansættes en præst i en fast
stilling i embedet.
Den lange ventetid har været nødvendig, fordi præstegården skulle
sættes i stand før en ny præst
kunne ansættes. Vi er nu godt på
vej, der er lagt gulv, væggene er
isolerede og gipsplader er sat på
loft og vægge, så det kan ikke vare
længe, før malerne kan komme i
gang. Den nye præst har været
forbi og parrets 5 årige barn glæder sig allerede til at kunne spille
fodbold på græsplænen.
Menighedsrådet startede med at
annoncere efter en præst i november måned sidste år. Vi var lidt
bekymrede om der ville være nok
egnede ansøgere. Selv om de fleste
her i området ikke er i tvivl om vore
to byers kvaliteter, så er der mangel
på præster i Danmark og det er ikke
en selvfølge, at man får kandidater
til et stillingsopslag. Vi fik 12 gode
ansøgere, så det var fint.
5 kvalificerede ansøgere blev
udvalgt. De skulle alle holde en
prøveprædiken og deltage i en
samtale med menighedsrådet og
8

suppleanter, men da 30% af stillingen skal ligge i Sdr. Nærå Sogn,
så var provsten og 2 medlemmer
af Sdr. Nærå Sogn også tilstede. Vi
har nu fundet vores nye præst. Stillingen skal dog først godkendes af
Kirkeministeriet, før det kan offentliggøres, men vi tror nok det skal
gå, derfor tør vi også invitere jer til
indsættelse af vores nye præst:
Vi starter med at holde åbent hus
d. 19.04 kl. 18-19 i forbindelse
med fyraftensgudstjeneste. Her
kan alle interesserede komme
forbi og se på den forhåbentlig
ny restaurerede præstegård.
Indsættelse af vores nye præst
i Heden Kirke: Søndag d. 06.05
2018 kl. 14.
Indsættelse af vores nye præst i
Nr. Søby Kirke: Søndag d. 06.05
2018 kl. 15.30.
Reception for vores nye præst
vil blive holdt umiddelbart efter
gudstjenesten i Nr. Søby og alle
er meget velkomne.
Vi ønsker, at alle skal lære den
nye præst at kende, derfor laver
vi et lille skrift, som vil blive udsendt i april måned. Præsten vil
blive præsenteret og programmet for indsættelse og ordination
vil fremgå.
Lars Sommer

Anderledes
gudstjenester
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 Hansen tlf. 30223261
eller email: annemette-hansen@
live.dk
Fyraftensgudstjeneste torsdag
den 19. april kl. 17.00. Kan vi tro på
en god Gud, når der er så meget
ondt i verden?
Kl. 18 vil der være åben hus i den
ny renoverede præstegård.
Efter fyraftensgudstjenesterne er
der hotdogs og øl/vand i konfirmandstuen. Gerne tilmelding til
Annemette Hansen tlf. 30223261
eller email: annemette-hansen@
live.dk

Se præstegården efter renoveringen.

21. maj, 2. pinsedag kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Kværndrup
Hele Midtfyns Provsti inviteres til
friluftsgudstjeneste i Bakkelunden i
Kværndrup. Indgang mellem Kirkevej 2 og 4. Kom og vær med til en
festlig pinsegudstjeneste i forhåbentlig dejligt vejr.
Et pinsekor deltager. Koret øver i
Ringe kirke torsdag d. 17. maj kl.
19-21. Alle, der har lyst til at synge
med, kan senest d. 3. maj tilmelde
sig hos organist Kirsten Wind Retoft, tlf. 5185 8255 eller mail retoft@
midtfyn.net
Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det grønne. Medbring kaffekurv samt evt. tæppe
og stol. Der er bænke på pladsen.
Der kan parkeres på kirkens og på
skolens parkeringsplads.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Kværndrup kirke, og
kaffen kan drikkes i kirken.
Lørdag den 23. juni 2018 kl. 20.00
Skt. Hansaften på engen bag sports
pladsen, med udsigt over søen.
Vi mødes til lidt hygge, synger et
par sange, bl.a. Midsommervisen.
Johannes spiller til. Vi forsøger at få
vores nye præst til at holde båltalen
kl. 20.30, og herefter tændes bålet
og heksen sendes til Bloksbjerg!
Der er mulighed for køb af kaffe og
kage, øl, vand og vin, samt snobrød
til børnene. Alt til rimelige priser.

samtidig lavede bevægelser, der
passede til salmen. Flere sange og
salmer fik vi lov til at opleve – alle
de små var på et tidspunkt meget
levende og ivrige, syngende fisk,
som tumlede sig under et stort bølgende stykke stof. Det var imponerende og en rigtig god oplevelse.

Dagplejesang
I efteråret har vi haft 8 lektioner,
hvor Den kommunale dagpleje
har besøgt Nr. Søby Kirke. Det
var et samarbejde med den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn
Musikskole og dagplejerne i Nr.
Søby og Heden. Børnene fik lov til
at opleve kirkerummet, og vores
egen kirkesanger Kristina stod på
dygtigste vis for arrangementet.
Kristina lavede børnesalmesang
med musik og sang og bevægelse. Den sidste dag var forældre, søskende og bedsteforældre
inviteret med i kirken. Vi havde
vores lille barnebarn Emil, som på
det tidspunkt var knap 2 år gammel med. Godt nok vidste vi, at
Emil var glad for musik, men det
var en fantastisk oplevelse at se,
hvordan Kristina havde alle de
små børn i sin hule hånd. Kristina
fik dem virkelig til at medvirke med
både sang og bevægelse, bl.a. var
det imponerende at se, hvordan
de små sang med efter bedste
evne på I østen stiger solen op og

Arrangementet afsluttedes med, at
vi alle gik over i konfirmandstuen,
hvor vi fik frikadeller og pastasalat
samt saftevand. Alle de små rendte
rundt, da den værste sult var stillet,
og hyggede sig med hinanden, og
der var en herlig larm og liv i kludene. Til sidst var alle trætte, og vi
var enige om, at det havde været
en god sæson, og vi håber, at
Kristina måske vil være med til en
gentagelse til næste år.
Annemette
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Varmestuen
Fællesspisning i Varmestuen, fredag den 9. marts 2018 kl. 18
Generalforsamling i Varmestuen,
fredag den 13. april kl. 18
Husk at sidste frist for tilmelding
til fællesspisning er ændret til
mandagen før spisningen!
Tak til Byfestkomiteen
Varmestuen siger mange tak til Byfestkomiteen for det dejlige beløb, I
har tilgodeset os med! Det varmer!
Tak til alle som
stemte
»Varmestuen« vil
gerne takke alle,
som har stemt på
os på »Borgerbudget« vi fik 14.500 kr. en stor hjælp
til at få huset renoveret udvendig
og malet her i foråret!
Venlig hilsen – Bestyrelsen

Lokalarkivet
Røjlevej 22
Besøgstid 2. og 4. tirsdag i måneden. Åbent klokken 14-17.
Fortælledag: mandage 5. marts – 9.
april og 7. maj – alle dage kl. 14.30

Humlehavens venners
forårsprogram
20. april: Ib Rolands orkester med
kor
10

25. maj: Koret »Optimisterne«
29. juni: Palle med Venner
Alle møder starter kl. 14.30.
Entre inkl. kaffe og kage 40 kr.
Ret til ændringer forbeholdes!
Venlig hilsen – Humlehavens venner

Danske Sømands- og
Udlandskirker Årsmøde
i Fyns Stift
Søndag den 11. marts 2018 kl.
10.00 gudstjeneste i Pårup kirke,
Paarupvej 64, Odense NV
sognepræst Jens Rønn Sørensen
og prædiken ved biskop Kresten
Drejergaard
Derefter frokost og foredrag ved
biskop Kresten Drejergaard med
emnet: Danmark set udefra – eller
Europa set indefra. Som afslutning
på dagen er der generalforsamling,
kaffe med hjemmebag og lotteri.
PRIS for hele arrangementet er kr.
75.
Overskuddet går til DSUK’s arbejde for kirkerne verden over.
TILMELDING: Af hensyn til frokosten modtager vi gerne tilmeldinger
senest mandag den 5. marts til:
Formand, Hans Vestergaard Jensen, 24 25 42 38 / havj@outlook.dk
eller Næstformand, Conny Frederiksen, 50 91 52 47 / connyfrederiksen@hotmail.com

Heden hyggeklubs
forårsprogram
Torsdag den 8. marts kl. 14.30: Vi
afslutter vores forårsprogram festligt, idet vi får besøg af Midtfyns
Seniororkester. Det 13 mands store
orkester vil underholde os med dejlig musik, som vi alle kender. Entre
plus kaffe 30 kr. Ikke medl. 50 kr.
Hyggeklubs sommerudflugt
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 8.30
fra Heden Forsamlingshus
Vi følger motorvejen til Kolding, hvor
der herefter køres via Vamdrup og
Toftlund til Havneby Kro på Rømø,
med ankomst omkring middag.
Undervejs har der været holdt en
kaffepause med kaffe og rundstykker fra bussen. På Havneby Kro
serveres gammeldags oksesteg og
fløderand. Kl. 13 er vores lokalguide
klar til at køre med en tur rundt på
øen. Undervejs får vi fortalt alt om
øen og dens natur mv. Rundturen
slutter på Havneby Kro, hvor vi får
serveret kaffe med dejlig kringle.
Herefter går det hjemad imod vores hjemby, efter en dejlig dag på
Rømø. Hjemkomst ca. 18.30. Pris
inkl. bustransport, kaffe og rundstykke, 2 retters menu, kaffe og
kringle, samt lokalguide er kun 400
kr. pr. medlem, ikke medlem 500 kr.
Tilmelding sker til Helmuth på
tlf. 65 90 15 73, senest den 16. maj.

Konfirmation
Søndag den 15. april i Nørre Søby kirke
Anton Vad Jensen
Magnus Daugaard Ley
Mikkel Funch Hansen
Sofie Skjerning Larsen
Sophia Kongensgaard Nielsen
Tobias Skelskov Rasmussen

Glædelig påske

		

Ja, han er her, Guddoms-manden!
Sprængte er nu dødens bånd
Han er visselig opstanden,
og hans ord er liv og ånd!
Nu en forårsmorgen skøn
rinder op for os i løn,
og som påskesalmen klinger,
vokser sjælens fuglevinger.
DDS nr. 241 vers 5
N.F.S.Grundtvig

Kirkelige handlinger
Døbte:
Heden kirke
07-01-2018 Liam Haydn Martinussen Gilloway
Nørre Søby kirke
29-10-2017 Johanna Fischmann Jakobsen
19-11-2017 Ibi Brandt Madsen
19-11-2017 Alma Odétt Klingenberg Madsen
Vielser:
Nørre Søby kirke
19-11-2017 Kamilla Klingenberg Madsen og
Daniel Klingenberg Madsen
Døde:
Heden kirke
25-11-2017 Jørgen Enghuus Hansen
28-11-2017 Johannes Marius Jensen
30-12-2017 Ebbe Emil Riber
Nørre Søby kirke
10-11-2017 Børge Gerken
24-01-2018 Botilde Maria Hansen

Omdeling af kirkebladet
Postnord har 1. januar 2018 indført nye regler for omdeling af tidsskrifter, det har ramt »SOGNET«.
Derfor har vi lavet en aftale med KFUM spejderne, så
de frem over omdeler bladet.
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GUDSTJENESTE OG ARRANGEMENTER

April
1. Påskedag		
10.00
2. Anden påskedag
10.00		
8. 1.s.e. påske		
10.00
15. 2.s.e. påske
10.00		
19. Torsdag
17.00		
22. 3.s.e. påske		
09.00
27. Bededag		
10.00
29. 4.s.e. påske
10.00		
			
Maj
6. 5.s.e.påske
15.00
14.00
13. 6.s.e.påske			
21. 2. pinsedag
14.00		
			

Hans Vestergaard
Kirkekaffe
Hans Vestergaard
Spaghettigudstjeneste*)
Mette Boddum Behrndtz
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard

Konfirmation
Fyraftensgudstjeneste*)
Kirkekaffe
Kirkekaffe

Indsættelse ny præst se omtale side 8
Ny præst
Fælles provsti
se omtale side 9
gudstjeneste i

				
*)se omtale side 9
Juni
17. 3.s.e.trin			
Sommerudflugt	Programmet kommer i
speciel udgave af Sognet.
				
Udkommer i april måned.
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Marts
Nørre Søby
Heden
4. 3.s i fasten
10.00		
8. Torsdag
17.00		
11. Midfaste		
09.00
18. Mariæ bebudelse
10.00		
25. Palmesøndag
10.00		
29. Skærtorsdag		
10.00
30. Langfredag
10.00		

