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MENIGHEDSRÅDSMØDER
torsdag 05. marts
torsdag 23. april
torsdag 28. maj
torsdag 18. juni
Alle møder afholdes i konfirmandstuen klokken 19.00 – og
er åbne for alle.

NØRRE SØBY KIRKE
Kirkesøvej 20, Nørre Søby
5792 Årslev

HEDEN KIRKE
Byvej 2, Heden
5750 Ringe
Kirkebilen
P.T. INGEN ORDNING
Har du behov for transport til
kirke, kan du henvende dig til
undertegnede, senest fredag kl.
12.00 så finder vi en løsning.
Bente Nielsen tlf 6142 7219
Næste nummer af SOGNET
udkommer primo juli 2020
Deadline næste nummer:
Mandag den 25. maj 2020
Forsidefoto: Steen Christensen
Læs Steens beretning om Pietro
Querini, på side 3 og 4.

Pietro Querini
– en fantastisk beretning om tørfiskens udbredelse
fra Nord-Norge til Italien,
I middelalderen dikterede den katolske kirke faste ca.
180 dage om året.
Fastemad bestod stort set kun af salt, vand og brød,
og det var ikke let at få folk til at efterleve.
Senere indførte man derfor fyrmen, en mildere fastevariation hvor det kun er pattedyr og fjerkræ man giver
afkald på.
Fisk bliver derfor en væsentlig del af årets kost.
Querinis beretning starter den 25. april 1431 da den
Venetianske adelsmand Pietro Querini sejler ud fra
Chania på Kreta med kurs mod Flanderen.
Skibet havde et mandskab på 68 personer og var lastet med vin, eksotiske krydderier, cyprestræ og andre
kostbare handelsvarer.
Rejsen bliver allerede ved udsejlingen fra Middelhavet til Atlanten ramt af uheld og uvejr.
I begyndelsen af november er
skibet i Biscayen ved indsejlingen til den Engelske Kanal.
Endnu en kraftig storm fører dog
skibet langt ud af kurs og med
ødelagt rig og ror driver det ud i
Atlanten nordvest om Irland.
Stormen lægger sig ikke, og d. 17. december må det
udslidte mandskab forlade skibet og gå i redningsbådene.
Skibet har to redningsbåde. Den mindste med 21 mand
forsvinder straks i det
oprørte hav.

Den store med 47 mand holder sig flydende og underdrejet for vinden, men på grund af det hårde vejr driver
man i storm og strøm på må og få og er nødsaget til
at kaste meget af provianten over bord for at holde sig
flydende.
Efter to dage begynder besætningen at bukke under
for kulde og udmattelse. De overlevende bliver efterhånden desperate af tørst. Nogen begynder at drikke
saltvand, andre forsøger sig med egen urin tilsat ingefær og citron for at tage den grimme smag.
Efter i 20 døgn at have drevet med Golfstrømmen og
nordvestlig storm er 16 mænd stadig i live. De får land
i sigte og driver ind til det der viser sig at være en lille
ø på Røst.

Røst er den sydlige del af øgruppen Lofoten og ligger
ca. 115 km nord for polarcirklen og ca. 100 km vest
for Bodø. Røst består af 365 øer. Røstlandet er den
største ø, og det højeste punkt er kun 11 meter over
havet.Navnet Røst kommer fra Norrønt (oldnordisk)
Rost – der betyder hvirvel. Sandsynligvis hentyder det
til den lokale og berygtede malstrøm.
Yderligere 5 af mandskabet dør inden de efter 29 dage
bliver fundet af en lokal fisker. De overlever bl.a. ved
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tørret fisk. På vejen tilbage til Venedig rejser Querini
på besøg hos ærkebiskoppen i Nidaros og videre til
klosteret i Vadstena i Sverige.
Querini beskriver menneskene på Røst med respekt
og taknemmelighed. Han skriver om deres gæstfrihed,
fromhed og uskyldighed og karakteriserer opholdet på
Røst som et ophold i »Paradisets første kreds«.
Da han er kommet hjem, opsøger han Paven i Rom
og forærer ham tørfisk. Han fortæller om denne velsignede fisk som var konserveret ved tørring i vinden så den kunne holde sig over et år og i de lange
fasteperioder.
I 1438 bliver Querini valgt ind i Venedigs bystyre, hvor
han var senator i tre perioder frem til 1448.
Den dag i dag har tørret torsk fra Nord-Norge stadig
sin plads i det italienske køkken f.eks. »Stoccafisco
con palate e olive«. Ikke at forveksle med Bacalao, der
er saltet klipfisk.
Klipfisk blev først udbredt senere da salt blev en eksportvare mod nord, men det er en helt anden historie.
Steen Christensen
at spise smeltet sne, muslinger og en mindre hval de
finder, som er drevet i land.
På Røst bor de i tre en halv måned. Her lærer de bl.a.
om de lokales levevis og deres fiskeri og ikke mindst
sol- og vindtørring af fisk også kaldet Stokfisk, som
allerede på den tid er en vigtig handelsvare på Norges
vestkyst.
Querinis logbog og beretning om opholdet her er den
eneste detaljerede kilde der findes om livet i NordNorge i 1400-tallet.
I maj 1442 drager de sydover med en Jekte (handelsbåd) lastet med tørfisk. Med sig har han fået et parti
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Sogneudflugt for hele familien den
13. juni 2020 til Kongernes Jelling
Årets sogneudflugt går til Jelling, med besøg på Oplevelsescentret Kongernes Jelling. På turen dertil gør vi
stop ved Nørremarkskirken nord for Vejle, hvor sognepræst Mads Djernes vil vise os rundt. Nørremarkskirken er en moderne kirke med et helt unikt gyldent
alter, udført af kunstneren Peter Brandes.
Efter besøget i kirken spiser vi en god
middag på Jelling
Kro, før vi besøger
Oplevelsescentret
»Kongernes Jelling«.
Besøget indledes
med et foredrag med billeder og fortælling i foredragssalen. Vi hører om vikingekongerne Gorm og Harald,
deres runesten og den gigantiske palisade, der blev
rejst for mere end 1000 år siden. Efter foredraget er
der tid til at udforske Oplevelsescentret og hele Monumentområdet på egen hånd. Her kan man også se
de to Jellingesten og den smukke Jelling Kirke, der
blev udsmykket i år 2000 i forbindelse med fejringen
af 1000 året for kristendommens indførelse i Danmark.
Hele området er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, og Oplevelsescentret har i 2017 fået en europæisk
pris for bedste formidling.
I Oplevelsescentret kan man gå på opdagelse i vikingetidens Jelling, og gennem moderne digitale sanseoplevelser kan man få et levende indtryk af vikingernes
liv og tro.
Når vi har set os mætte i det hele, kører bussen os
hjem med en kaffeog kagepause undervejs et kønt sted.

da vil der kl. 8:30 blive budt på rundstykker og kaffe
i konfirmandstuen i Nr. Søby, men man kan sagtens
vente med at stige på bussen til kl. 9:30. Vi vil være
hjemme ca. kl. 17:30. Pris: 150 kr., der betales i bussen. Tilmelding efter princippet »først-til mølle« senest
d. 4. juni til Jane Sørensen, mobil 29381799, mail:
janes49@outlook.dk. Giv ved tilmeldingen venligst
besked, om man vil være med til rundstykker og kaffe
inden busturen.
Lisbeth Bertelsen

24 timer i kirke
Bæverne fra KFUM-spejderne i Nr.
Lyndelse gruppe har været så heldige at få lov til at tage mærket »24
timer i kirke« i Nr. Søby kirke d. 7.-8.
marts.
Idéen med mærket er, at man opholder sig på kirkens
grund i 24 timer, også under madlavningen og overnatningen. Vi har i samarbejde med aktivitetsudvalget fundet på nogle aktiviteter, som relaterer både til
kirkens arbejde og spejdernes arbejde. Vi skal blandt
andet rundt og se hvad der er i og omkring kirken, lave
små modeller af kirken, bage nadverbrød og skrive
bønner. Og vi slutter selvfølgelig af med at deltage i
søndagens gudstjeneste.
Bæverne er en frisk gruppe børn, der alle går i 1. eller 2. klasse. De er søde og hjælpsomme, og meget
nysgerrige af natur, så vi glæder os til at give dem nye
udfordringer og oplevelser i de skønne omgivelser i og
omkring Nr. Søby Kirke.
Med spejderhilsen
Rasmus, Lars og Line

Turen starter med
afgang kl. 9:30 v. Nr.
Søby kirke. Inden
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Kertemindekoret giver
koncert i Nr. Søby kirke
Den 12. marts
kl. 19:30 får vi
besøg af Kertemindekoret, der kommer med et bredt
program bestående
af både salmer,
viser og kendte
sange. Ydermere
har de følgeskab af
korlederens unge datter, Clara Hørup, der vil spille 3 korte stykker på
violin for os, ligesom der i programmet er indlagt 3 fællessalmer med
musikledsagelse af vores organist,
Mogens Pedersen.
Kertemindekoret blev oprettet i
1973 og er et blandet kor med
ca.30 medlemmer. Korets korleder
er Maria Hørup, konservatorieuddannet musikpædagog med speciale inden for korledelse. Koret har
deltaget i mange koncerter og kulturelle arrangementer, ofte i samarbejde med andre kor. Men torsdag
d. 12. marts kommer de og giver
koncert for os i Nr. Søby Kirke, og
vi kan glæde os til en aften i sangens og musikkens tegn.

Præstevikar
Under Elisabeth Jessens sygefravær, varetages embedet af pensioneret præst og provst Erik Fonsbøl.
Erik skriver om sig selv:
Jeg hedder Erik Fonsbøl og stammer fra Gårslev mellem Vejle og
Fredericia, hvor min far var præst.
Her blev jeg født i 1949.

I 1986 fik jeg embede på Nordvestfyn i Føns-Ørslev-Udby-Husby
pastorat. Her var vi så i syv år,
inden Grønland kaldte igen. Jeg fik
orlov i tre år, hvor jeg fungerede
som dansk præst i Sydgrønland.
Vi kom tilbage igen til de fire sogne,
og i 1997 blev jeg så udnævnt til
provst for Middelfart provsti. Det
var jeg i 12 år, indtil jeg gik på pension som 60-årig i 2009.

Efter studentereksamen fra Fredericia Gymnasium i 1969 var jeg
værnepligtig i Flyvevåbnet og var
bl.a. udstationeret et halvt år på
flådestation Grønnedal i Grønland
som vejrobservatør.
Jeg fik smag for det store land, og
mens jeg læste teologi, begyndte
jeg også at læse grønlandsk sprog,
så jeg kunne blive præst i Grønland. Det blev jeg så i 1981 og var
der i fem år sammen med min fa-
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milie. I 1975 var jeg blevet gift med
Kirsten Skovmand, og vi havde
fået tre børn. Senere – mens vi var
i Jakobshavn – kom den fjerde til.
Han kom til at hedde Jakob.

Vi havde vel egentlig tænkt, at vi
bare skulle nyde en stille og rolig
pensionisttilværelse i Svanninge
Bakker, og det har vi da også haft,
selv om der såmænd har været nok
at se til. Men nu har provst Inge
Dalsgaard så hentet mig i første
omgang som vikar i Sønder Nærå,
men her fra 1. februar også som
fast vikar i Nørre Søby-Heden,
således at jeg fremover passer Elisabeths embede, indtil hun forhåbentlig snart bliver frisk igen.
Det er rigtig dejligt at få lov til
at fungere som præst igen. Jeg
glæder mig til at lære de to sogne
at kende og har allerede følt mig
velkommen og godt modtaget.
Jeg skal gøre, hvad jeg kan for
at udfylde pladsen så godt som
muligt.
Erik Fonsbøl

Klokken og klokkefesten
»Kirkeklokke! mellem
ædle malme, mageløs er for mit hjerte du
…«. skrev Grundtvig i
sin salme fra 1845, og
videre lyder det: »Kirkeklokke! ej til hovedstæder støbtes
du, men til den lille by«. I Nr. Søby og
Heden kan vi høre kirkeklokken over
det meste af byen, og vi er måske
så vant til det, at vi slet ikke lægger mærke til det. Men i Grundtvigs
salme sættes der fokus på, hvad
lyden kan: »vågnet er ved dig en
højtidssalme, som genlyder dagligt i
min barm«. Den kan vække noget til
live. Det er ikke kun noget, Grundtvig
har fundet på. I mange religioner har
klangen af en klokke været brugt til
at signalere højtid og kontakt til det
uhåndgribelige. Også Hans Christian
Andersen skriver om en kirkeklokke,
nemlig i eventyret »Klokken« fra
samme år, i 1845. Her fortælles, at
man i den store by undertiden hører
en underlig og dejlig lyd, som af en
klokke. Den drukner dog ofte i larm
og støj, og mange leder forgæves
efter klokken. Men kun den fattige
dreng og kongesønnen finder gennem mange trængsler og på hver sin
måde frem til den dejlige klokke:
»De løb hinanden i møde og holdt
hinanden i hænderne i naturens og
poesiens store kirke, og over dem
klang den usynlige hellige klokke,
salige ånder svævede i dans om
den til et jublende halleluja!«. Både
Andersen og Grundtvig understreger, at vi kan miste os selv i den

moderne verden fuld af krav og støj
og nyttetænkning, men netop klokkens klang kan vække noget andet
i os – det forunderlige i tilværelsen,
som der ikke er ord for.
Lyden af kirkeklokken binder os og
dagen sammen. Måske mest i et
lille landsogn som vores, hvor den
høres af os alle morgen og aften.
Lidt tidligere ved sommertide end
vintertide, da den automatiske
klokkeringning pænt skifter mellem
sommer- og vintertid. Klokken har
fra gammel tid kaldt til arbejde og
til ro, den har kaldt til bøn og gudstjeneste og til begravelse og bryllup. Den har markeret store fælles
begivenheder i sorg og glæde, og
den har advaret mod fælles farer.
Uanset vores forhold til kirken sætter lyden af kirkeklokken en ramme
om tilværelsen. Den kan få os til at
standse op, løfte blikket og tage os
tid til eftertanke. Det har den ældste af vores to klokker i Nr. Søby
Kirke nu snart gjort i 550 år, og det
vil vi fejre med en jubilæumsfest for
klokken.
Lisbeth Bertelsen
Klokke-jubilæum den 6. maj 2020:
550 år!
Danmark har vi mange enestående
og historiske kirkeklokker. Den
første kendte kan dateres til midten af 900-årene og blev fundet i
vandet ud for Hedeby. I alt har vi i
Danmark ca. 45 kirkeklokker, der er
støbt før år 1300. Også i Nr. Søby
Kirke har vi en helt enestående
klokke, der i år kan fejre 550 års
jubilæum, idet den er fra d. 6. maj
1470! Den er støbt af støber Johan-

nes Nicolai og har et tværmål på
89 cm. Om halsen på klokken løber
en indskrift, der lyder »Hjælp Jesus
og Maria. I Herrens År 1470 den 6.
maj«. På klokkens side ses i relief
en ca. 7½cm høj stående figur af
en biskop, der bærer en hyrdestav i
venstre hånd. Som de fleste andre
kirkeklokker er den en bronzeklokke, støbt af en legering af kobber
og tin. Man kender til 10 klokker
støbt af Johannes Nicolai, og der er
faktisk en såkaldt »søsterklokke« i
Romsø kirke ved Randers. Man kan
ikke lade være med at tænke på,
hvad vores gamle klokke har set
igennem disse mange år: Pesten,
Reformation, landbrugsreformer,
krige, der kom og gik, livsvilkår,
der har ændret sig markant op
til moderne tid. Også klokkerens
arbejdsvilkår har ændret sig: Fra
håndringning i al slags vejr til automatisk ringning styret af en knap.

Torsdag den 7. maj klokken 17.00
holder Nr. Søby-Heden kirker en fest
for den gamle klokke, der skal markere, at den nu har har ringet for os
i 550 år! Vi begynder med en gudstjeneste kl. 17 i Nr. Søby, og efter
gudstjenesten vil der blive fortalt om
klokken og dens historie. Der bliver
også mulighed for at komme op i
tårnet ad den nye solide trappe, så
vi kan se klokken på tæt hold! Bagefter samles vi til hyggeligt samvær
med musik og sang og lidt godt at
spise og drikke. Lisbeth Bertelsen
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	Suppleanter: Børge Mose og
Sigrid Hansen
7. Revisorer
8. Eventuelt

Program for Brugerhuset
Varmestuen
Marts-april-maj-juni 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 fra 12.00.
Fællesspisningen
Fredag den 13. marts 2020 kl. 18.00
Fredag den 17. april 2020 kl. 18.00
Generalforsamling
Fredag den 15. maj 2020 kl. 18.00
Tilmelding: til Else Larsen telefon
24 85 11 29 senest mandagen før.
Generalforsamling i Brugerhuset
Varmestuen
Fredag den 17. april 2020 kl. 18.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4.	kassererens fremlægning af
regnskab
5. behandling af indkomne forslag
6.	valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er: Hanne Pedersen og
Marianne Johansen.
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Indkomne forslag skal være formanden, Else Larsen i hænde senest
den 1. april. Stemmeberettigede
er borgere i Nr. Søby og Omegn.
Tilmelding senest mandag den 13.
april til Else Larsen, 24851129.
Tak til Byfestkomiteen
Varmestuen siger tak til Byfestkomiteen for det dejlige beløb, som
de har tilgodeset os med.
Sankthans aften tirsdag den
23. juni 2020 kl. 19.30
Vi mødes på engen bag sportspladsen. Vi mødes til lidt hygge,
synger et par sange og Johannes
spiller til. Vi forsøger at få vores
præst, Elisabeth til at holde båltalen kl. 20.00 og herefter sendes
heksen mod Bloksbjerg.
Der er mulighed for at købe kaffe,
kage samt øl og vand til rimelige
priser. Der er snobrød til børnene.
Sommerudflugt
Reserver onsdag den 26. august
2020 til sommerudflugt. Nærmere
på opslag og i næste nr. af Sognet.
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.

Nr. Søby Fonden
for børn og unge blev startet i 1987 i
Nr. Søby præstegård af daværende
præst Claus Oldenburg, skoleinspektør Ole Holtoug og direktør
Børge Hempler Nr. Søby mølle. Nuværende bestyrelse er: Kirsten Jensen, Sven Canning, Martin Hansen,
Søren Bech og Lissi Beier. Formålet
var og er stadig at støtte aktiviteter for og blandt børn og unge i
Nr. Søby sogn samt almennyttige
formål i Nr. Søby sogn. Fonden er
meget lille og afkastet ligeså. Der
udloddes i 2020: 10.000 kr. Ansøgninger bedes sendt til mail: kirsten@
fista.dk inden 1/9-20.

Nørre Søby Lokalarkiv
Arkivet er åben hver 2. og 4. tirsdag i måneden fra klokken 14.00 til
17.00.
Tirsdag den 5. maj klokken 19.00
til 21.00. Holder vi ekstra åbning,
hvor vi gerne vil hjælpe dig, med at
finde oplysninger du søger i arkivet.
Mandag den 11. maj klokken 19.00
Inviterer vi på udflugt til Nørre Søby
kirke, hvor Lisbeth Bertelsen vil vise
rundt i kirken, der vil også være
mulighed for at komme op i tårnet.
Efter rundvisningen er der kaffe i
konfirmandstuen, og her får du også
en fortælling om kirkens historie.
Gerne tilmelding til kaffen.
Tlf. 5151 6712, Birgit
el. tlf. 2126 8435 Ingeborg.
Ferielukket i juni, juli og august måneder. Arkivet kan altid kontaktes
på tlf. 5151 6712 Birgit (arkivleder)

Nr. Søby Forsamlingshus

Program for
Humlehavens Venner
For perioden marts-april-maj-juni
Der har været generalforsamling
i Humlehavens Venner. Hans O.
Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen,
som nu består af Hans O. Nielsen,
Else Larsen, Margit Thygesen,
Anne Marie Kroun og Marianne
Johansen. Birgit Jørgensen og
Kirsten Thorsen er nye suppleanter.
Revisorer blev genvalgt og Ove
Jacobsen blev valgt til ny revisorsuppleant.
Fredagscafé den 28. februar
2020 kl. 14.30. Midtfyns senior
underholdningsorkestert spiller.
Der serveres kaffe og kage. Entre
for underholdning, kaffe og kage
kr. 40,00.
Fredagscafé den 27. marts 2020
kl. 14.30. Latinerne kommer og
underholder os. Der serveres kaffe
og kage. Entre for underholdning,
kaffe og kage kr. 40,00.
Fredagscafé den 29. maj 2020
kl 14.30. Hvem der underholder,
kendes ikke på nuværende, men
det bliver godt. Der serveres kaffe
og kage. Entre for underholdning,
kaffe og kage kr. 40,00.

Heden Hyggeklub
Forårsprogram 2020

Fællesspisninger
Mandag den 16. marts kl. 17.30
Torsdag den16. april kl.17.30
Mandag den 25. maj kl. 17.30
Fredag den 13. juni kl. 17.30
Tilmelding til fællesspisning til:
Gerda, tlf: 2498 8630
Helle, tlf: 2460 2438
Framelding senest 8 dage før.
Kræmmermarked
Søndag den 14. juni klokken 10.0016.00.

Torsdag den 5. marts kl. 14.30: Vi
afslutter forårsprogrammet festligt,
idet vi får besøg af orkestret »Palle
med Venner«. Orkestret består af
8-9 harmonikaspillere, som medbringer sanghæfter, så vi kan synge
med på dejlige, kendte sange.
Entre plus kaffe 30 kr. ikke medlem
50 kr.
Torsdag den 28. maj:
Sommerudflugt. Reserver allerede
nu denne dato!
Program for turen, samt pris, kontakt bestyrelsen!
Ret til ændringer forbeholdes!
Alle møder holdes i Heden Forsamlingshus.
Venlig hilsen
Bestyrelsen:
Formand:
Helmuth Jensen, tlf. 65 90 15 73
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En hyggelig formidag i graverhuset
Lørdag den 23. november 2019 havde vores graver
Ketty inviteret til julehygge i materialehuset.
Mange var mødt op for at lære at binde adventskranse. Ketty leverede kranse, gran, bindetråd og forskellige kønne, grønne grene. Vi havde selv lys og bånd
med.
Vi startede med, at Ketty demonstrerede for os, hvordan man binder en krans. Det så legende let ud, da
Ketty med kyndige hænder klippede gran og bandt
omkring halmkransen. Så gik vi i gang. Det gik bedre
for nogle end for andre! Der var nogle erfarne og
dygtige kransebindere imellem, som uerfarne som jeg
kunne lure lidt på. Undertegnede havde ikke prøvet
at binde en krans før – det var svært, men med god
hjælp fra Ketty (og en enkelt optrevling og begynd
forfra!) lykkedes det da at få lavet en fin adventskrans,
som stod og lyste så fint i stuen alle adventssøndagene.
Der blev produceret mange fine kranse til både borde
og døre, og vi havde nogle rigtig gode og hyggelige

timer. Ketty havde desuden sørget for kaffe, the, småkager, slik og lækkerier.
Tak til Ketty for en rigtig dejlig, hyggelig og lærerig formiddag. Alle var enige om, at vi gerne møder op igen
inden næste jul, så vi kan blive endnu dygtigere.
Annemette Hansen

Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde 12. maj 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen Nørre Søby
1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i
kraft. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde den 15. september 2020: En
valgforsamling.
I den forbindelse afholdes der offentligt orienteringsmøde den 12. maj 2020 kl.19.00 i konfirmandstuen i
Nørre Søby.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet bla. orientere
om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamling og
antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Derfor:
Mød op til orienteringsmødet den 12. maj 2020
og hør om det er noget for dig at være med til et
spændende arbejde i og omkring dit sogns kirker.
Nørre Søby-Heden Menighedsråd
Bente Nielsen
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Påskekoncert i Nr. Søby Kirke

Arrangementer i foråret

Langfredag den 10. april 2020 klokken 19.30

Torsdag den 12. marts klokken 19.30
Kertemindekoret i Nørre Søby Kirke

Langfredag opføres i Nr. Søby Kirke et af højtidens
helt centrale værker, barokkomponisten Giovanni
Pergolesis »Stabat Mater«. Ensemblet Trioro består af
sopranen Kiki Brandt, mezzosopranen Christina Holm
Dahl og organist Torben Krebs.

Langfredag den 10. april klokken 19.30
Trioro i Nørre Søby Kirke
Torsdag den 7. maj klokken 17.00				
550 års Klokke-jubilæum i Nørre Søby kirke
2. Pinsedag, mandag den 1. juni klokken 14.00		
Fælles friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
Lørdag den 13. juni klokken 8.30/9.30
Sogneudflugt til Kongernes Jelling.
Kaffe og rundstykke, kl. 8.30 i konfirmandstuen.
Busafgang klokken 9.30 fra Nørre Søby kirke.

Konfirmation i Nørre Søby
Søndag den 26. april klokken 10.00

Det er fortællingen om Jesus moder ved korsets fod,
og hvordan hun gennemlever korsfæstelsen af sin søn,
illustreret i den smukkeste barokmusik. Giv jer selv en
dejlig og meget smuk start på påsken og oplev Stabat
Mater i Nr. Søby Kirke Langfredag kl. 19.30.
Annemette

Som traditionen byder afholdes der konfirmation i
Nørre Søby anden søndag efter påske. I år er der 12
unge mennesker, der ønsker at blive konfirmeret.
Som sædvanlig kommer vor fotograf og fastholder
det højtidelige øjeblik, og konfirmanden får en samling
billeder efter konfirmationen, som en gave fra Menighedsrådet.

Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
2. Pinsedag, mandag den 1. juni klokken 14.00
Midtfyns Provsti’s årlige friluftsgudstjeneste afholdes i
år ved Sdr. Nærå kirke.
I år holdes prædikenen af præst Simon Jylov, fra Espe,
Vantinge og Hillerslev.
Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det
grønne.
Medbring selv tæppe/stol og kaffekurv.
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Gudstjenesteliste
Præst
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Mette Behrndtz
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl

MARTS
01. søndag		
11.30
08. søndag
10.00		
15. søndag		
10.00
22. søndag
10.00		
29. søndag		
11.30

Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl

APRIL
05. søndag
10.00		
09. skærtorsdag		
10.00
12. Påskedag
10.30	  9.00
13. 2. påskedag 11.30		
19. søndag		
10.00
26. søndag
10.00		

Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl

MAJ
03. søndag		
11.30
07. torsdag
17.00		
10. søndag		
10.00
17. søndag
10.00		
21. Kristihimmelfart
10.00
24. søndag
11.30		
31. Pinsedag
10.30	  9.00

Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl

JUNI
01. 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
kl. 14.00
07. søndag
11.30		
14. søndag		
10.00
21. søndag
10.00		
28. søndag		
10.00
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Kirkekaffe
Stillegudstjeneste
Familie/Fastelavnsgudstjeneste

Kirkekaffe

Kirkekaffe
Konfirmation

Klokke jubilæum, se omtale side 7

Provstiets præster Se omtale side 11
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
Erik Fonsbøl
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FEBRUAR
Nørre Søby
Heden
02. søndag		
10.00
04. tirsdag
17.00		
09. søndag
11.30		
16. søndag		
11.30
23. søndag
13.00		

