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Velkommen til vor nye vikarpræst
Svend Faarvang er født i 1951 og voksede op i Vilstrup
præstegård i Sønderjylland, var ivrig FDF-er, blev student fra
Haderslev Katedralskole og læste derefter teologi i Aarhus.
Efter 43 år som præst – de fleste år på Fyn – gik han i sommer på pension og bor nu i Munkebo.
I disse måneder er Svend vikarpræst i Nørre Søby og Heden
sogn. Igennem årene er det blevet til gode »præstefamilieoplevelser« for Svend og hans kone, Birgit. Særligt årene
som præstepar ved den danske kirke i Vancouver i Canada
kom til at betyde rigtig meget for dem. Det fortæller de om
her …
Danskere i udlandet har også brug for kirken
Gennem årene har tusindvis af danskere forladt fædrelandet
for at finde en ny fremtid i lande som USA, Canada, Australien, New Zealand, Argentina og Venezuela. Man anslår, at
op mod 400.000 danskere siden midten af 1800-tallet er udvandret alene til USA, – og ca. 170.000 canadiere formodes i
dag at have danske rødder.
Alene i 1957 udvandrede over 7.000 danskere til Canada,
og selv om det nu er langt færre, der hvert år tager turen
over Atlanten for at slå sig ned og skabe sig en fremtid i det
canadiske, findes der stadig mange Hansen’er, Jensen’er,
Christensen’er og andre med dansk-klingende navne i det
store land.
Udvandrerne forlod det kendte og skulle for manges vedkommende begynde helt forfra i det nye land. Man havde
forladt »det sikre« herhjemme – bl.a. hjem, familie og venner,
og for en del blev den første tid i det nye land en svær tid.
Vanskelige økonomiske vilkår i Danmark var baggrunden for
den massive udvandring i 1950’erne. Men der ventede også
udfordringer og vanskeligheder i Canada.
Derfor var det godt, at man i de danske kirker i det nye land
kunne finde et fællesskab, der på mange måder kunne være
en hjælp og støtte i de svære tider. Som en har sagt det:
“Dansk-canadierne nærer en dyb kærlighed både til det
Danmark, man har forladt, og til det nye land, Canada, man
nu kalder sit, og en fast tro på, at livets Herre fulgte med
fra det gamle hjem til det nye. Man fandt trøst og styrke i at
vide, at det dog er den samme Gud, der våger over os. At
komme i kirke var ligesom at komme »hjem«.
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For Kaj Munk er både din og vor skaber stor!
En af de forårssange, vi vist alle kender, er Kaj Munks digt
om den blå anemone, der indledes sådan:
Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
Og sidste vers lyder:
For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!
Den sidste linje af digtet har der været tvivl om. Skal der –
som i den seneste udgave af Højskolesangbogen – stå »vor
skaber«, eller skal der stå »din skaber«?
Forklaringen er, at digterpræsten Kaj Munk lavede flere versioner af digtet. I en version fra sommeren 1943 står der »din
Skaber«, og i en anden version, der udkom efteråret 1943,
står der »vor Skaber«.
For et par år siden satte Kristeligt Dagblad sig for at finde ud
af, hvad der er »det rigtige«, og med læsernes hjælp lykkedes det at finde mange historier om det fine digt om den blå
anemone. I håb om at finde et entydigt svar på spørgsmålet
kontaktede man også Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet. Her kunne akademisk medarbejder Jørgen
Albretsen, der i øvrigt stammer fra Ringe, bekræfte, at det
ikke er så lige til en sag at finde ud af, hvad Munk skrev.
»Som alle andre digtere og forfattere har Kaj Munk lavet forskellige udkast på papir, før hans værker er kommet på tryk.
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Derfor kan man finde flere versioner af den blå anemone«,
siger Jørgen Albretsen.
På et særtryk dedikeret til pastor Sigumfeldt i Aarhus skrev
Kaj Munk under en vignet af en blå anemone teksten »Du
lille Anemone, hvor er vor Skaber stor«.
»Vor Skaber« står der også i den mindeudgave med Kaj
Munks dramaer og digte, som udkom i 1949, og som yderligere støtte til teorien om, at Kaj Munk skrev »vor Skaber”,
berettes det, at Kaj Munks enke, Lise Munk, ved flere lejligheder sagde, at hendes mand netop skrev »vor Skaber«.
Men ... Allerede i sommeren 1943 gav Munk digtet til Arne
Sørensen, der var leder af partiet Dansk Samling, og i den
version slutter sidste vers således: »Du lille Anemone, hvor
er din Skaber stor”. Og faktisk findes der også en tredje
version: »Hvor er Gud Herren stor«!
Så mon ikke vi kan konkludere, at for Kaj Munk er både
Gud Herren og din og vor skaber stor? Og at vi roligt kan
fortsætte med at synge den dejlige forårssang – uanset om
vi foretrækker at synge det ene eller det andet – eller måske
endda det tredje?
Og det med at Gud er stor, møder vi også i den eneste
salme af Kaj Munk, der er kommet med i salmebogen. Den
lyder i al sin korthed sådan:
Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor,
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfor.
Velan, så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.
Det er det, vi tror på og stoler på: At vor Gud, Skaberen, er
stor, og at Hans kærligheds magt er større end alle andre
magter, og at den omslutter levende såvel som døde.
Svend Faarvang
PS: Torsdag d. 31. marts kl. 19-20.30 er der fællessang i
Heden kirke med »de største hits fra højskolesangbogen«.
Der vil vi også synge forårssangen om den blå anemone.
Kom og vær med!

Sidste år blev

ORGLET I NØRRE SØBY KIRKE
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5
26257491.

Pedalklaviaturet blev

Fyraftenskoncert

Det naturlige samspil

Til fejring af Folkehøjskolens
Melodibog Mandag d. 30. maj,
kl. 17-17:45 i Nr. Søby kirke indbyder
vores organist Mogens Pedersen og
violinisten Bruno Sanches til fyraftenskoncert, der fejrer Folkehøjskolens
Melodibogs 100 års jubilæum, idet den
udkom første gang i 1922. Koncerten
markerer begivenheden og de fire hovedkræfter, der stod bag melodibogen:
Oluf Ring – Thorvald Aagaard – Thomas Laub – Carl Nielsen, som alle fire
er født på Fyn eller har stor tilknytning
til Fyn. Koncerten, der i øvrigt finder
sted kort før Carl Nielsens fødselsdag
d. 9. juni, byder på fællessange med
en sang af hver komponist, samt små
stykker musik spillet af Bruno Sanches
på violin og Mogens Pedersen på orgel.
Mogens Pedersen

Torsdag d. 7. april 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.

Damesalon første
torsdag i hver måned
Alle damer uanset alder i Nr. Søby og
Heden Sogne inviteres til frokost i konfirmandstuen ved Nr. Søby kirke første
torsdag i hver måned kl. 11- 13, hvor
man kan få sig en hyggelig snak over
et par stykker brød og lidt drikkelse. Vi
skal blot hygge os, snakke om løst og
fast, evt. synge et par højskolesange
sammen – og måske lære nogle nye at
kende. Vi bestiller smørrebrød og laver
kaffen, og så betaler man, når man
kommer. Pris: 40 kr. (2. stk)/60 kr. (3.
stk.). Drikkevarer medbringer man selv,
og oprydningen hjælpes vi ad med.
Menighedsrådet står for arrangementet.
Tilmelding søndagen inden til Annemette Møller Hansen, mobil:3022 3261 eller
mail: annemette-hansen@live.dk
Annemette M. Hansen
og Lisbeth Bertelsen

6

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 samspilskompetencer,
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.

Bliv gerne lidt længere
Kirkekaffe i våben
huset!
Skærtorsdag d. 14. april efter gudstjenesten kl. 19 i Nr. Søby kirke tilbyder vi
en kop kaffe el. the med lidt kage til i våbenhuset, så man, inden man går hjem,
kan få lejlighed til at hilse på hinanden
og drøfte stort og småt – måske ud fra
gudstjenestens tekster og salmer?
D. 15. maj i Heden kirke efter gudstjenesten kl. 10 vil der på samme måde være
kirkekaffe med lidt kage til i våbenhuset.

Musikarrangement
i påsken
Langfredag d. 15.april kl. 16 opfører
ensemblet TriOro i Nr. Søby Kirke et af
højtidens helt centrale værker, barokkomponistens Giovanni Pergolesis »Stabat Mater«. TriOro består af sopranen
Kiki Brandt, mezzosopranen Christina
Holm Dahl og organist Torben Krebs.
»Stabat Mater« 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 smuk oplevelse
i påskeugen og oplev »Stabat Mater« i
Nr. Søby Kirke Langfredag kl. 16.
Annemette M. Hansen
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Selve udﬂugten begynder kl. 10, hvor vi kører
med bus til Brahetrolleborg kirke i Korinth. Her
vil sognepræst Ole Buhl Nielsen modtage os
og fortælle os om kirkens historie i forbindelse
med en rundvisning. Brahetrolleborg kirke har
en særlig tilknytning til Brahetrolleborg slot og
i historisk tilbageblik til cistercienserklostret
Holme. Efter ca. en time her kører vi til Hotel
Færgegården i Faaborg, hvor vi skal nyde
frokosten i form af hotellets berømte
æggekage!
tilrettelagt
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10. marts 2022 kl. 19-21
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kaffe og en småkage undervejs.Alle er velkomne, men tilmeld
jer gerne
til Lisbeth Bertelsen på tlf. 26 25 74 91.
Kom og vær med til en hyggelig
sangaften
og ønsk også gerne den sang, du kunne
tænke dig at synge!Vi byder på en kop kaffe
og en småkage undervejs.Alle er velkomne,
men tilmeld jer gerne til Lisbeth Bertelsen på
tlf. 26 25 74 91.
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Program for Bruger
huset Varmestuen

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

Lokalarkivet

Mandag: gymnastik fra 10.00 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 11. marts 2020 kl 18.00
Fredag den 8. april 2020 kl 18.00 Generalforsamling se opslag
Fredag den 13. maj 2020 kl 18.00
Tilmelding: til Else Larsen telefon 24 85
11 29 senest mandagen før
Sankthans aften
torsdag den 23. juni 2022 kl 19.00
Vi mødes på engen bag sportspladsen.
Vi mødes til lidt hygge, synger et par
sange og Johannes spiller til. Vi finder
en, der vil holde båltalen, inden heksen
sendes til Bloksbjerg.
Der er mulighed for at købe kaffe, kage
samt øl og vand til rimelige priser.
Der er snobrød til børnene
Sommerudflugt med Varmestuen
Sæt kryds i kalenderen onsdag den 17.
august til Varmestuens årlige udflugt.
Hvor vi kommer hen, vides ikke på
nuværende
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I skrivende stund er
Nr. Søby Lokalarkiv
lukket for offentligheden, mens der
arbejdes på arkivet.
Vi arbejder på registrere alle arkivalier,
og derefter at lægge
dem på Arkiv.dk. Se
hvad der ligger der.
Vi håber, at kunne holde aften-åbent
den 8. marts, hvor vi har foredrag om
livet som fængselsbetjent på Søbysøgård. Vi deltager også i kulturdagen,
den 21. maj. Følg os på ns-arkiv, facebook og opslagstavler.
Har du spørgsmål, da kontakt os på
mail: Lokalarkivet@ns-arkiv.dk

Degnegudstjeneste
Undertiden skal selv en præst have fri!
Men på nogle af søndage, hvor præsten
har frisøndag eller ferie, er der en såkaldt »degnegudstjeneste«, hvor vores
organist, Mogens Pedersen, og vores
kirkesanger, Kristina Hedelius, tilrettelægger og leder os gennem gudstjenesten. Sammen vælger de salmerne, og
Kristina læser indgangs- og udgangsbøn, og på den måde kan der heldigvis
alligevel holdes gudstjeneste, skønt i en
anden form.
Lisbeth Bertelsen

Kertemindekoret:
Forårskoncert den 5. maj kl. 19:30 i
Nr. Søby kirke.
Kertemindekoret er et blandet dameherrekor, der synger trestemmigt, da der
i denne sæson mangler tenorer. Koret
består af knap 25 medlemmer og bliver
ledet af den meget kompetente dirigent
Maria Hørup. Repertoiret er blandet og
består overvejende af danske sange og
viser, samt kirkemusik.
Aftenens program vil således bestå af
danske sange, der også berører d. 5.
maj, befrielsesaftenen i 1945.
Ydermere har koret følgeskab af korlederens unge datter, Clara Hørup, der
vil spille korte stykker på violin for os,
ligesom der i programmet er der indlagt
fællessalmer med musikledsagelse af
vores organist, Mogens Pedersen.
Kertemindekorets logo har ordene
sangglæde og fællesskab, og det er helt
sikkert det, vi vil opleve til koncerten d.
5. maj, når koret anslår en dansk forårsstemning i den kønne majaften.
Lisbeth Bertelsen

KONFIRMATION 2022
I Heden kirke konfirmeres søndag
den 24. april v/ Lene Kjær Andersen:
Mille Gerda Bloksgaard Carlsen
Christoffer Enghuus
Katrine Filstrup Jessen
Rasmus Kræmmer Christiansen
I Nørre Søby kirke konfirmeres
søndag den 1. maj
v/ Svend Faarvang:

KONFIRMAND- OG
FORÆLDREAFTEN
Torsdag den 17. marts kl. 19-21 er der
konfirmand- og forældreaften
i konfirmandstuen ved Nr. Søby præstegård. Her vil Svend Faarvang fortælle
om konfirmandforberedelsen og konfirmationen, og der vil være lejlighed til at
stille spørgsmål – og få svar!

Karina Clausen
Lindelyvej 17, Nr. Søby

Torsdag den 2. juni kl. 19.30
Nørre Søby kirke,
Foredrag v/ Jeanette Varberg
TILMELDING

Mette Lukassen
Karlsbjergvej 28, Sdr. Broby
Mykhailo Babeshyn
Østergade 58, Allested-Vejle

I Nr. Lyndelse kirke konfirmeres
Store Bededag den 13. maj
v/Mette Behrndtz:
Hjalte Hougaard Hansen
Knarreborg Møllevej 10, Oure
Magnus Emil Kjersgaard Johansen
Kirkeløkken 43, Nr. Søby

Søndag den 15. maj kl. 10.00
Heden kirke
Kaffe i våbenhuset

Mandag d. 30. maj, kl. 17 – 17:45
Nørre Søby kirke
Fyraftenskoncert til fejring af
Folkehøjskolens Melodibog

Anna Holmberg Christensen
Radbyvej 10, Nr. Søby

Mikkel Ploug Jepsen
Vantingevej 24, Heden

Torsdag den 5. maj kl.19.30
Nørre Søby kirke
Forårskoncert

Lørdag den 21. maj kl. 13.00 til 15.00
Nørre Søby kirke
Kultur- og aktivitetsdag

Emily Jægerholm Lagoni
Lindved Møllevej 55, Odense S

Oscar Emil Pilegaard Heimann
Sallinge Ågade 35, Sallinge

Langfredag den 15. april kl.16.00
Nørre Søby kirke,
Musikarrangement

AKTIVITETER
Torsdag den 10. marts
kl.19.00 til 21.00
Konfirmandstuen,
foredrag v/ Ida-Marie Vorre
Torsdag den 31. marts
kl. 19.00 til 20.30
Fælles sang i Heden kirke
TILMELDING

Anden Pinsedag den 6. juni kl.11.00
Friluftsgudstjeneste i Hillerslev
Lørdag den 18. juni kl. 9.00
Sogneudflugt, start i konfirmandstuen
TILMELDING
Første torsdag i måneden kl. 11.00
Konfirmandstuen, Damesalon
TILMELDING
Første fredag i måneden
Konfirmandstuen, Mandegilde

Torsdag den 7 april. kl. 19.30
Konfirmandstuen,
foredrag v/ Tove Schack
Skærtorsdag den 14. april kl. 19.00
Nørre Søby kirke, kaffe i våbenhuset
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Gudstjenesteliste for Nørre Søby og Heden kirker
HEDEN

Marts
6. 1. s. i fasten
10.00		
13. 2. s. i fasten		
11.30
20. 3. s. i fasten
10.00		
27. Midfaste		
10.00
April
3. Mariæ Bebudelse
10.00		
10. Palmesøndag		
11.30
14. Skærtorsdag
19.00		
15. Langfredag		
10.00
17. Påskedag
11.00
10.00
18. 2. påskedag
Ingen Gudstjeneste
24. 1.s.e. påske		
10.00

PRÆST

ARRANGEMENT		

Svend Faarvang
Peter Jensen
Svend Faarvang
Svend Faarvang

Svend Faarvang
Mette Behrndtz
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang

Kaffe i våbenhuset
Lidelseshistorien

Lene Kjær Andersen Konfirmation

Maj
1. 2.s.e. påske
10.00		
8. 3.s.e. påske		
10.00
13. Bededag
10.00		
15. 4.s.e. påske		
10.00
22. 5.s.e.påske
10.00		
26. Kristi Himmelfart		
10.00
29. 6.s.e. påske
9.00		

Svend Faarvang
Konfirmation
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Kaffe i våbenhuset
Svend Faarvang
Degnegudstjeneste
Peter Jensen

Juni
5. Pinsedag
11.00
10.00
6. 2. pinsedag		
11.00
12. Trinitatis		
10.00
19. 1.s.e trinitatis
10.00		
26. 2.s.e trinitatis		
10.00

Svend Faarvang
Friluftsgudstjeneste i Hillerslev
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang
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