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Ud med kirken…

Hvad vil vi med kirken? Er der
overhovedet brug for kirken?
Der kommer alligevel aldrig nogen i kirken!
Et par spørgsmål og en påstand, som det måske er værd
at give en lille eftertanke. Lad
os starte med påstanden om,
at der aldrig kommer nogen i
kirken. Det er en påstand, som
medierne ofte bringer til torvs.
De kan altid finde en kirke med
få deltagere til en gudstjeneste.
Men de glemte at fortælle om
alle de andre gange, hvor kirken var fyldt til bristepunktet.
Eller de gange, hvor kirken var
halvfyldt, så hed det konsekvent
halvtom. Kirketællingerne i Fyns
Stift viser, at der er cirka 17.800
gudstjenester og kirkelige handlinger om året, og der har været
talt mere end 800.000 kirkegængere. Et hvilket som helst poli-

tisk parti, sportsbegivenheder
eller musikevents ville være begejstret for en sådan deltagelse
og opslutning. Så myten om de
tomme kirker kan vi lade ligge.
Og dermed har vi næsten også
svaret på spørgsmålet, om der er
brug for kirken. Det er der i hvert
fald rigtig mange på Fyn, der mener. De bruger kirken til gudstjenester, til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Kirken har en
naturlig plads i menneskers liv.
Ofte tænker de måske slet ikke
over, hvor stor betydning kirken
har i deres liv. Vi kunne lave et
lille tankeeksperiment, hvor kirkerne blev lukket. Gudstjenester
og de kirkelige handlinger blev
forbudt ved lov. Herefter skulle
alle markeringer af familiemæssig art foregå fra rådhuset. Hvad
ville der ske, hvis dette tankeeksperiment blev til virkelighed? Ja,
tænk selv videre!
Men vi bliver også udfordret,
for hvad er det lige, vi vil med
kirken? Det kan der gives rigtig
mange svar på. Derfor er der
bl.a. valgt et menighedsråd ved
Heden og Nr. Søby kirker. Menighedsrådet har ansvaret for de
økonomiske og administrative
opgaver i sognene. Men de skal

sammen med præsten arbejde
for kirkens liv og vækst. Altså
vi skal ud med kirken… Vi skal
ud med tilbud og budskab om
fællesskab, omsorg og ansvarlighed, som det hører med til
vort liv som mennesker, hvor vi
bor og færdes. Sognet er den
mindste administrative enhed i
Danmark. Sognet er nærvær hos
folk, der bor rundt om kirken.
At sogne betyder, at søge til sin
kirke. Kirken er det sted, hvor
mennesker mødes i glæde og i
sorg. Derfor er det opmuntrende,
når en konfirmand siger, jeg vil
konfirmeres i min sognekirke.
Eller dåbsforældre ønsker dåb i
deres sognekirke. Kirken er det
ældste hus i sognet og det sted,
hvor fællesskab på tværs af generationer naturligt hører hjemme. Kirken, det er alle jer, der er
medlemmer og bor i sognene.
I menighedsrådet har vi arbejdet
med tanker om, hvordan vi kommer ud, og gør kirken mere synlig. I foråret har vi haft anderledes
gudstjenester. Det vil vi fortsætte
og udvikle. I er velkomne til at
give jeres mening tilkende med
ideer til aktiviteter til menighedsrådet eller sognepræsten.
Hans Vestergaard Jensen
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Den franske forbindelse til Nr. Søby præst
og et ægteskabsdrama!
Lørdag den 10. juni mødtes
vores præst, Hans Vestergaard
Jensen og jeg med en familiegruppe fra Frankrig på 10 personer ved kirken. Forhistorien
begynder i 1700-tallet, hvor
Jacob Severin Pingel var præst
for Nørre Søby-Heden pastorat
(1782-1809).
Tilbage til 2017. Hans Vestergaard Jensen blev kontaktet
af Olivier Pingel, som gerne
sammen med sin familie ville

besøge kirken og området,
hvor hans forfader havde boet
og virket. Hans kontaktede
mig for at høre, om lokalarkivet
havde oplysninger om familien.
Og det har vi, ganske omfattende – for i 2007 havde Nørre
Søby besøg af 3 medlemmer
af familien Pingel med samme
ærinde. Vi udvekslede arkivalier (billeder, udskrift af kirkebog m.m.) Det besøg var så
interessant, at arbejdet med at
kortlægge enkeltheder fra den
tid – research, som man siger i
dag – fortsatte.
Da J.S. Pingel også havde været
præst i Allested (1809-1820),
kontaktede jeg min gode veninde og kollega udi lokalhistorie,
Sonja Sørensen i Allested. Sonja
gik på jagt i de forskellige kilder,
og der tegnede sig efterhånden
et meget broget og spændende
billede af familien. I pastor Aage
Gottschalck Rasmussens arkiv
fandt jeg en påbegyndt udredning omkring »Den danske
Tartuffe«. Den havde netop forbindelse til slægten Pingel, var
skrevet i 1916 af Julius Clausen
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på basis af dokumenter i Det
kongelige Bibliotek.
Jacob Severin Pingels far, Jacob Christian Pingel, som var
domprovst i Odense, var involveret i et ægteskabeligt drama,
som resulterede i, at han ved en
provsteret blev frataget embedet og fradømt kjole og krave.
Det er en lang historie, som kan
ses på arkivet.
På denne skønne junidag fik
Nørre Søby som sagt besøg af
10 medlemmer af familien Pingel med bedstefar Marc i spidsen. Marc var også med i 2007
– hyggeligt gensyn. De sproglige problemer løstes ved at
flere talte engelsk. Vi begyndte
i kirken, hvor bl.a. ligstenene i
koret med indhuggede tekster
tiltrak sig deres opmærksomhed. Derved kom vi ind på
begravelser. Var måske nogen
Pingel begravet her? Jeg tror
det ikke, men har senere tænkt
det igennem, og – m å s k e
– husker jeg fra min barndom
en lille hvid sten med navnet
Pingel. Må se efter i lapidariet.

– Adelige fra Søbysøgaard blev
indtil slutningen af 1700-tallet
begravet under korgulvet. –
Krypten blev grundig istandsat
under den store restaurering i
1978-1980, og lys indlagt.

gav anledning til megen latter og
hævede øjenbryn. Var de end i
den lidt tragiske ende, så mildnedes det, ved at det var godt
200 år siden – og at det var såre
menneskeligt.

Skeletdelene, som i årenes løb
var spredt, blev samlet i to nye
kister/kasser. Hans inviterede
til et besøg, og hele familien
forsvandt ned ad trappen. Det
var vist en speciel oplevelse på
familieturen.

Så var der fotografering på
trappen til tårnet – alle bar Tshirts med påtrykt:
»The Pingel Origins Tour« –
bevis på et interessant besøg.
Et besøg som også viser, hvor
vigtigt det er at tage vare på
lokalhistorien.

Så gik turen til Konfirmandstuen,
hvor jeg fortalte om de mange
oplysninger, der var kommet
frem siden 2007. Vi udvekslede
igen arkivalier. En del af dem

Som Johannes V. Jensen skrev:
»Uden et før er der heller intet
nu«.
Aase Reffstrup

Grill party i Heden...
Torsdag den 17. august kl.
17.30 inviterer menighedsrådet
til grill party i Heden i haven ved
graverboligen.
Tag det gode humør med, så vil
vi have nogle timer i fællesskab
med grillmad, øl, vin, sang og
hygge.
Alle er velkomne.
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Glimt fra aktiviterer foråret 2017
Som et nyt menighedsråd, så
har det været en udfordring at
planlægge de første aktiviteter,
som ikke direkte var relaterede
til kirken. Hvad ville kunne interesse byens borgere? Hvilket
formål skulle det tjene? osv.
Heldigvis viste vejret sig som
vores medspiller, så både havefesten og den årlige udflugt
endte i strålende solskin, hvilket
altid gør oplevelsen væsentlig
bedre.
Havefesten var dedikeret til
Luthers 500 årsdag for opslaget
af hans teser, som betegnede
starten på reformationen, men vi
holdt os til mere folkelige aktiviteter, som Lutherøl og 1800 tals
musik leveret af Lars HedeliusStrikkertsen.
Bagefter fik alle de fremmødte
lækre grillpølser med flütes og
kartofler, og med præstehaven
og den fantastiske udsigt over
Nr. Søby sø gav det en god dag.
Hvis det ikke var tilstrækkeligt, så lavede spejderne gerne
pandekager over åben ild, der
smagte forbavsende godt.
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Hvis man har fulgt Kjeld Moseholm fra hans tid i Lumby og
gennem de år han har boet på
hans nuværende ejendom, så er
der sket en udvikling, der er et
tydeligt bevis på hans succes.
Selvom vi havde afsat en time
til opholdet, så var det langt fra
tilstrækkelig for bare at komme
nogenlunde igennem hans opstillede værker.

Udflugten, som i år gik til Horne
kirke og Kjeld Moseholms udstilling ved Bjerne mark startede
til tiden. Alle var fremmødte i
god tid og enkelte op til en time
før afgang for at være sikre på
en god plads i bussen.

indkørslen for at modtage os. Det
var tydeligt at se hans tidligere
tilhørs forhold til vores egn, idet
mange kunne fortælle om små
oplevelser med Kjeld fra deres
barndom og han kendte adskillige fra vores gruppe.

Opholdet var så spændende at
det kun nåede at blive en appetitvækker for selv at komme
tilbage senere for at kunne nyde
hans arbejde.
Efter kaffe kørte vi hjemad med
fællessang, hvor Anne-Mette
sang for og turen endte på
Heden Forsamlingshus, hvor vi
afsluttede med aftensmad.

Første stop var Horne Rundkirke, som blev præsenteret af
Niels Erik Præstekær. Det var
en utrolig spændende kirke,
der tydeligvis var præget af sin
høje alder og tilhørsforholdet til
Hvedholm Slot. Med sine mange
tårne og spir og høje placering
fremstår den meget markant i
landskabet.
Efter kirken var der ikke langt til
Kjeld Moseholm, som stod klar i
7

Nr. Søby Præstegård
Der har været talt om Nr. Søby Præstegårds
skæbne i mere end et år nu. Faktisk startede det
hele med at Anders Kjærsig sagde sin stilling op
som præst i sognet, hvilket åbnede muligheden
for en større renovation. Huset er gammelt og fundamentet var begyndt at skride ud, så der skulle
laves en gennemgribende renovation ellers skulle
huset rives ned og et nyt opføres fra grunden.
Vi var heldigvis enige i menighedsrådet, idet alle
syntes, det ville være ærgerligt ikke at bevare den
smukke gamle bygning.
Gennem mange år har der været lavet mindre
reparationer på huset, men indvendig fremstår det
som en ældre bolig, med stuer én suite og badeværelser, der er placeret på et senere tidspunkt,
hvor man har fundet plads. Indretningen fremstår
derfor ikke hensigtsmæssigt efter nutidige behov.
Da fundamentet skal sikres mod udskridningen
og gulvet derfor under alle omstændigheder bliver
ødelagt, så besluttede vi at indrette huset frit
indvendigt uden væsentlig hensynstagen til den
tidligere indretning og resultatet kan ses på nedenstående tegning.

Skader på taget bliver udbedret, men ellers er
resten ikke til at se udefra. Huset bliver isoleret
på loft, gulv og ydervægge. Den nuværende isolering er så begrænset, at huset må have været
temmelig koldt at opholde sig i om vinteren. Vi
har også flyttet opholdsrummene mod syd og
vest, hvor der kommer lys og varme, mens soveværelserne er blevet flyttet mod den nordlige
side af huset.
På grundlag af denne model og et acceptabelt
budget, så er det blevet godkendt, at vi må starte
byggeriet. Det er en lang proces, hvor der skal
ligge en arkitekttegning og udbydes et velbeskrevet udbudsmateriale, som skal sendes i udbud.
Vi regner med at kunne starte ombygningen i
det tidlige efterår og håber huset står klart tidligt
næste år. Først når vi har en klar ide om, hvornår
huset er færdigt, så vil vi starte processen omkring ansættelse af den nye præst.
Der er mange mulige løsninger på præstegården,
men vi har valgt denne vej og håber det vil blive til
gavn for Nr. Søby.
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Søren Lund og Nørre Søby
I SOGNET (nr. 2, 2017) fortalte Bente Nielsen
bl.a. om forbindelsen mellem tidligere sognepræst i Nørre Søby, Victor Robert Harder og
kunstmaleren Søren Lund (SL) fra Horne. Som
ung var pastor Harder kapellan i Horne og har
der knyttet venskab med Søren Lund. Som fortalt af Bente hænger der akvareller, malet af SL, i
Konfirmandstuen – nogle hører til Præstegården,
nogle til Lokalarkivet, og sidstnævnte har deres
egen historie.
En dag modtog jeg et brev fra en mand i Nordsjælland, hvis faster havde været kokkepige hos
pastor Harder. Hun havde fået (eller købt) akvareller med Nørre Søby-motiver, malet af SL. Nu var
man i gang med afvikling af hjemmet, og kunne
Lokalarkivet være interesseret i at overtage dem?
Og »sådan noget« er Lokalarkivet altid interesseret i – det er jo Nørre Søbys historie. En dag for
besøg blev aftalt, og akvarellerne »kom hjem«.

hvordan man nemt kunne finde ud af, hvor SL
havde siddet med sit staffeli – for der lå altid en
mængde afrevne tændstikker! Det kunne være
svært at holde liv i piben, når der også skulle
males. Gunnar fortæller også, at der ofte blev
holdt auktion over SL’s produktion ved afskeden
med Nørre Søby.
Nørre Søby- eller Heden-motiver var eftertragtede. Jeg ved om et, som viste indgangen til Kirkeskoven med to stenstøtter (der havde måske
engang »i baronessens tid« været en låge). – For
en ung pige var det erindringen om indgangen til
stævnemøder med den udvalgte, der fik hende
til at købe det – på afbetaling. Det kostede vist
150 kr., men husk, at vi befinder os i 1920’erne.

Så begynder tankerne at vandre. Fru Harder førte
gæstebøger. Der kom mange gæster i Præstegården, og vi har gennem familie fået overdraget 2
bøger, som man fandt hørte til i Nørre Søby Lokalarkiv. SL var igennem årene en flittig gæst, og
han kvitterede ofte for lange ophold med at tegne
små vignetter i gæstebogen.
Ældre læsere vil nikke genkendende, når jeg taler
om »Lindely-arkivet« – denne fantastiske samling
af stort og småt, som har sin helt egen historie. Søn, Gunnar Lindely (1911-1994) har fortalt,
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Søren Lund var født i december 1852 i Horne.
Det fortælles, at han kun var 5 år, da han kom i
tanke om, at han ville være kunstmaler. Forældrene havde taget ham med i kirke en søndag,
og drengens øjne fangedes af alterbilledet: det
var Eckersbergs »Kristus, som velsigner de små
børn«. Af alt, hvad der kunne være at se og høre
ved det første kirkebesøg, sansede drengen
kun alterbilledet, og efter gudstjenesten listede
knægten op til alteret for at tage dette uforståelige og utrolige noget, der hang der, i nærmere
øjesyn. Hjemkommen til gården fik han forklaret, at det beundrede var et maleri, gjort af en
mand, der var maler, ved hjælp af lærred, farve
og pensler. Og Søren svarede resolut: »Så vil jeg
være maler!« – Det kunne måske have været et
indfald; men det var en besættelse – eller varsel om et kald. – Efter megen diskussion med
forældrene om fremtiden, blev Søren Lund udlært maler. I 1873 tog han til København – fandt
arbejde og logi og »styrede så til malerisamlingen på Christiansborg, hvor han syntes, at
Carl Blochs billede af »Christian II som fange på
Sønderborg Slot« slog alt andet af marken. Han
løste adgangskort til teknisk institut; det nye liv
var startet med dagen til arbejde og aftnerne til
undervisning.«
Søren Lund blev kendt som dyremaleren, og han
udstillede i mange år på Charlottenborg. Han
døde i februar 1933, 80 år. I september 1933
bortauktioneredes på Charlottenborg »Søren
Lunds efterladte arbejder: Malerier og Akvareller«
– Lokalarkivet har via Lindely-arkivet kataloget,
som også fortæller hans livshistorie.
Aase Reffstrup
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Den gamle præst stiller op…
Onsdag den 6. september kl.
17 kommer Claus Oldenburg og
fortæller fra sine mange præsteår
på henholdsvis Fyn og i København. Han har rundet de 70, men
er stadig i embede...
Sjovt har det været. Og spændende.
Claus Oldenburg var sognepræst ved Heden
og Nørre Søby kirker fra 1976-89. Herefter har
han været sognepræst ved Garnisonskirken i
København. Claus vil fortælle i kirken. Efterfølgende vil der være øl og hotdogs i konfirmandstuen.
Hjertelig velkommen.

Anderledes gudstjenester:
Verdens historiens første mord!
Onsdag den 4. oktober kl. 17 er der spaghettigudstjeneste i Nr. Søby kirke. Det er en familievenlig gudstjeneste med temaet om de to brødre,
Kain og Abel. Efter gudstjenesten er der spaghetti
og kødsovs.
Har jeg ansvar for mit medmenneske?
Torsdag den 2. november kl. 17 er der fyraftensgudstjeneste efterfølgende er der hotdogs og øl i
konfirmandstuen.

Høstgudstjenester

Årets konﬁrmander 2017
Konfirmanderne
på trappen i
Nørre Søby den
30 april 2017.

Ved høstgudstjenersterne den 3. september i
Nørre Søby kirke og den 9. september i Heden
kirke vil kirkerummet, som sædvanlig være smukt
pyntet med høstens og efterårets farver.
Efter gudstjenesten bydes der på en let frokost i
konfirmandstuen i Nørre Søby og i Heden er det i
graverhuset.
Tag det gode humør med og få en hyggelig formiddag med en god snak.
Alle er velkommen

Konfirmanden i
Heden
den 23. april
2017.
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Info fra lokalområdet
Nørre Søby Børnefond
Nørre Søby Børnefond blev oprettet i kirkensregi 1. maj 1991.
Fonden støtter først og fremmest
aktiviteter for og blandt børn og
unge i Nørre Søby sogn, dernæst
almennyttige formål i Nørre Søby
sogn. I 2016 udbetales 23.000
kr. (efter 3 år uden udbetalinger)
I 2017 kan der desværre ikke
udbetales noget, da der kun har
været et afkast på 5700 kr. Vi håber på bedre tider og vil hellere
udbetale et større beløb i 2018.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Jensen

Heden Hyggeklub
Efterårsprogram 2017
Torsdag den 21. september
kl. 13.30: Vores lille udflugt går
i år til Hverdagsmuseet i Søsted
ved Freltofte. Her har Else-Marie
og Peter Albrekt gennem årene
opbygget en imponerende samling af gamle ting, som vi alle kan
nikke genkendende til. Else-Marie
vil fortælle om stedet, og vil guide
os rundt i museet. Her skal vi
også nyde et overdådigt kaffebord med dejligt hjemmebag til.
Vi mødes ved Heden forsamlings12

hus, fylder bilerne op, og kører til
Søsted. Pris for entre til museet
og lækkert kaffebord er kun 50 kr.
pr. medlem. Tilmelding til bestyrelsen senest 14. september.
Torsdag den 5. oktober
kl. 14.30: Vi får besøg af Højbyspillemændene. Det er to
festlige herrer, som synger og
spiller på mandolin, blokfløjte,
banjo, harmonika og sav. De
medbringer sanghæfter, så vi får
rig lejlighed til at synge med på
de kendte melodier. Entre plus
kaffe 30 kr. Ikke medlem 50 kr.
Torsdag den 19. oktober
kl. 14.30: Søren Søndergård fra
Kværndrup kommer og fortæller
om hans oplevelser fra Tv-programmet »B.S. og manddomsprøven«. Tre uger på en øde
stillehavsø, i selskab med B. S.
Christiansen og 7 andre mænd,
hvor man skulle så grueligt meget igennem!
Entre plus kaffe 30 kr. Ikke medlem 50 kr.
Torsdag den 2. november
kl. 14.30: Her skal vi have det
populære »Hvornår var det nu,

det var?« Vi skal gætte årstal på
forskellige begivenheder. Måske
hører vi øvhornet! Entre plus kaffe
30 kr. Ikke medlem 50 kr.
Alle møder holdes i Heden forsamlingshus.
Bestyrelsen:
Formand: Helmuth Jensen,
tlf. 65 90 15 73
Kasserer: Ellen Pedersen
tlf. 29 60 22 21
Lili Rasmussen,
tlf. 65 90 18 43
Arne Rasmussen,
tlf. 62 66 13 28
Inger Nielsen,
tlf. 62 66 15 43

Aktiviteter i Varmestuen
Nørre Søby
Varmestuens sommerudflugt
Onsdag den 23. august 2017.
Vi mødes ved Varmestuen kl.
14.30. Vi fylder bilerne op, og
betaler chaufføren 20 kr. hver
for kørslen. Vi kører til Kongsdal Haver, Assensvej 38, 5471
Søndersø, hvor vi nyder den
medbragte kaffe og kage. Herefter ser vi den flotte have, og
hører om, hvordan han passer

den. Bagefter kører vi til Otterup
Hotel, hvor vi får serveret flæskesteg og pandekager med is,
samt kaffe. Drikkevarer på hotellet er for egen regning. Herefter
retur til Nørre Søby. Prisen for
dette arrangement er kun 100 kr.,
idet vi får sponsoreret en del.
Tilmelding til Else på tlf. 24 85
11 29 senest 10. august.
Lørdag den 26. august
Rengøringsdagen i Varmestuen
bliver i år lørdag den 26. august,
hvor vi mødes kl. 9.00. Varmestuen giver morgenkaffe med
tilbehør. Når rengøringen er
overstået, er der lørdagsfrokost
som sædvanlig, og i dagens
anledning giver Varmestuen en
snaps og en øl til maden.

Tirsdag: Bobspil fra 10-12 med
social hygge.
Onsdag: Strikke og læseforening
fra 14-16.
Faste månedlige aktiviteter.
1. og 3. onsdag: kaffemik fra 10
2. fredag: Fællesspisning kl. 18
Sidste lørdag: Lørdagsfrokost kl.
12.
Venlig hilsen bestyrelsen:
Else Larsen 2485 1129
Jørgen Jespersen 6590 2067
Marianne Johansen 6590 1062
Helmuth Jensen 6590 1573
Hanne Pedersen 6599 1401

Humlehavens Venner
efterårsprogram

Fællesspisning i Varmestuen
Bestyrelsen har overtaget fællesspisningen den anden fredag
i måneden. Første fællesspisning bliver fredag den 8. september kl. 18. Vi får maden fra
Mesterslagteren, som stadig
er i Nørre Søby. Tilmelding til
Helmuth på tlf. 65 90 15 73 eller mail: vahel.j3@mail.tele.dk,
senest tirsdagen før spisningen.

Torsdag den 7. september
kl. 10: Seniorstrik starter op. Kom
til en hyggelig formiddag på Humlehaven, hvor vi hygger os sammen med de beboere, der har
lyst til at strikke sammen med os.
Er der nogle, der har garnrester
liggende, så kan strikkedamerne
sikkert bruge det! Ring til Else 24
851 129, Marianne 65 901 062
eller Kirsten 65 901 759.

Faste ugentlige aktiviteter:
Mandag: Gymnastik fra 10-12
efterfølgende kaffe.

Fredag den 29. september
kl. 14.30:
Spillemændene »De andre«

kommer og underholder os med
dejlig og lystig musik.
Entre plus kaffe 40 kr.
Fredag den 27. oktober
kl. 14.30:
Her får vi besøg af Eva og Jørgen fra Langeskov. De spiller
begge harmonika. De vil underholde os med Giro 413 melodier
og meget andet. Vi får lov at
synge med fra sanghæfter.
Entre plus kaffe 40 kr.
Ret til ændringer forbeholdes!
Venlig hilsen
Bestyrelsen:
Helmuth Jensen 65 90 15 73
Else Larsen 24 85 11 29
Marianne Johansen 65 90 10 62
Kirsten Pedersen 65 90 17 59
John Schou Jensen 29 90 35 19
Varmestuen kan lejes af borgere i Nørre Søby, dog max 25
personer.
Henvendelse 3 uger før brug til:
Else Larsen, tlf 2485 5112
Indlæg til næste nummer af
Sognet bedes afleveret senest
den 28. september i graverhusets postkasse eller på mail
til:
Leif@saedholm.dk
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Lokalarkivet
Lokalarkivet har netop præsenteret sin hjemmeside på nettet.
Besøg os på ns-arkiv.dk
Her fortæller vi bl.a. om de
mange lokale skatte, vi har fået
betroet – hvornår vi har besøgstid og om planlagte arrangementer.
Besøgstid på Røjlevej 22: 2.
og 4. tirsdag i måneden, 14-17,
– om ferielukning, se opslagstavlen på hjørnet af Odensevej
og Røjlevej.
Første dag efter ferien:
22. august 2017.
Arrangement: lørdag den 2.
september 2017 inviterer Ellen
Roug endnu engang på tur i sin
skov; vi mødes på Søgårdsvej
24 kl. 15.
Aase Reffstrup

SKULDERBLADET –
NØRRE SØBY LOKALARKIV
SKULDERBLADET er nu historie. På den ekstraordinære
generalforsamling den 27. april
2017 blev det bekræftet, at det
ikke var muligt at finde perso14

ner, der kunne afse tid til at videreføre bladet. Som medstifter
og medlemmer af redaktionen
i mange år siger vi tak for den
interesse, der igennem 26 år har
været vist det lille lokale blad.
Lokalarkivet har fået spalteplads
hos »SOGNET«. Dermed er vi
tilbage, hvor vi begyndte, som
Hanne siger. Og tak for det.

buddet i efteråret. Der vil være 7
sang- og musikforløb i Nr. Søby
kirke med en afslutnings børneog familiegudstjeneste i december, hvor alle er velkomne. Dagplejerne i Nr. Søby og Heden
vil få besked om tidspunkterne
direkte fra Dagplejen.

Hanne Christensen –
Aase Reffstrup

Tilbud til dagplejerne
Den fynske Sangskole, FaaborgMidtfyn Musikskole og Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune
giver samarbejde med folkekirken et musiktilbud til dagplejegrupperne i kommunen.
Formål
• At medvirke til at nedbryde
sociale barrierer mellem børnene og familierne gennem
sang og musik i kirkerummet.
• At medvirke til at styrke fællesskabet mellem børnene og
familierne indbyrdes.
• At være med til at skabe
netværk mellem familier og
netværk mellem institutioner.
Menighedsrådet i Heden og Nr.
Søby pastorat har takket ja til til-

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
DDS nr. 725
Johannes Johansen: vers 3

Kirkelige handlinger:
Døbte:
Heden kirke:
22.01.2017 William Tanghus Jørgensen
Nr. Søby kirke:
12.02.2017 Lili Grønbæk Møller
12.03.2017 Lukas Kirk Kirkely
26.03.2017 Sebastian Pindstoft Hartmann
09.04.2017 Alfred Nibe Søgaard
11.06.2017 Otto Juul Hempler
Konfirmerede:
Heden kirke 23.04.2017:
Benjamin Alexander Sørensen
Nr. Søby kirke 30.04.2017:
Caroline Bech
Andreas Ploug Kristensen
Daniel Asger Gøhns Kristiansen
Lukas Møhring Møller
Kathrine Weischenfeldt Nielsen
Claes Duerlund Rasmussen
Jakob Duerlund Rasmussen
Døde:
Nr. Søby kirke:
27.02.2017 Kåre Jan Kyvik

Informationer:
Konfirmation 2018:
i Heden kirke er 1. søndag efter påske – 8. april
og i Nr. Søby kirke 2. søndag efter påske – 15.
april.
Undervisningen starter onsdag 8-9.30 i uge 43.
Man er velkommen til at kontakte sognepræsten
for yderlige oplysninger.
HJÆLP – HJÆLP – HJÆLP!
Menighedsrådet har besluttet at øge aktivitetsniveauet i kirkerne. Derfor har vi brug for alle gode
kræfter, som vil give en hånd med. Vi håber, at I
vil byde ind med en opgave engang imellem. Det
drejer sig om hjælp til kirkekaffe, kirkefrokost,
spaghettigudstjenester mm. I gudstjenestelisten,
kan I se, hvornår I evt. kan byde ind.
Sekretær for menighedsrådet, Annemette Møller
Hansen, tlf. 6590 1787, mobil. 3022 3261,
e-mail: annemette-hansen@live.dk vil koordinerer
opgaverne.
Lyt til salmerne:
Der findes to links til bibelen og salmebogen, hvor
teksten er og melodierne kan høres.
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline
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GUDSTJENESTELISTE
Juli
Nørre Søby
Heden
2. 3.s.e.trin.		  9.00
9. 4.s.e.trin.	  9.00		
16. 5.s.e.trin.		  9.00
23. 6.s.e.trin.
10.00		
30. 7.s.e.trin.		  9.00

Karen Blauenfeldt Dam
Karen Blauenfeldt Dam
Kamille Nygård
Hans Vestergaard
Karen Blaunefeldt Dam

August
6. 8.s.e.trin.
10.00		
13. 9.s.e.trin.		  9.00
17. torsdag		
17.30 se s. 5
20. 10.s.e.trin
10.00.		
27. 11.s.e.trin		
10.00

Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard

Grill aften
Kirkekaffe
Høstgudstjeneste*)
Fyraftensgudstjeneste
Høstgudstjeneste*)

Oktober
1. 16.s.e.trin.		
10.00
4. onsdag
17.00 se s. 10		
8. 17.s.e.trin. 		
10.00
15. 18.s.e.trin.
10.00		
22. 19.s.e.trin.	  9.00
10.00
29. 20.s.e.trin.
10.00	  9.00

Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard

Kirkekaffe
Spagettigudstjeneste

November
2. torsdag
17.00 se s. 10		
5. Alle helgens dag		
10.00

Hans Vestergaard
Hans Vestergaard

Fyraftensgudstjeneste

*)Efter Høstgudstjeneste er der kirkefrokost
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Kirkekaffe
MARK & STORM GRAFISK · 62 62 22 77

September
3. 12.s.e.trin.
10.00 se s. 11		
Hans Vestergaard
6. onsdag
17.00 se s. 10		
Claus Oldenburg
10. 13.s.e.trin.		
10.00 se s. 11 Hans Vestergaard
17. 14.s.e.trin.		  9.00
Kamille Nygård
24. 15.s.e.trin.
10.00		
Hans Vestergaard

Kirkekaffe

