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MENIGHEDSRÅDSMØDER
03. Maj 2018
07. juni 2018
Alle møder afholdes i konfirmandstuen klokken 19.00 – og
er åbne for alle

KIRKEBILEN
Kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer, der
afholdes af menighedsrådet eller
sognepræsten.
Husk at bestille kirkebilen senest kl. 12.00 dagen før gudstjeneste eller arrangement.
ALEX TAXA kører – ring tlf.
62661202

NØRRE SØBY KIRKE
Kirkesøvej 20
Nørre Søby
5792 Årslev

HEDEN KIRKE
Byvej 2
Heden
5750 Ringe
Deadline næste nummer:
Torsdag d. 7. juni 2018

Nørre Søby og Hedens nye præst
Kære alle
Mit navn er Elisabeth
Engell Jessen, og jeg
skal være jeres nye
præst i Nørre Søby og
Heden. Og jeg glæder
mig sådan! Det er mit
første præsteembede,
så jeg skal først ordine‑
res af biskoppen i Odense Domkirke, og så flytter
vi ind i præstegården
sidst i april, så jeg kan
være klar til at begynde
arbejdet d. 1. maj – på
min fødselsdag.

litteratur, f.eks. hos den engelske digter og kunster
William Blake, men også hos mange andre: Dante,
engelske middelalderkvinder, i Brødremenigheden,
og så videre.
Jeg flyttede til England, da jeg skulle skrive ph.d., først
til Oxford og siden nordpå til den gamle vikingeby
York. Jeg endte med at bo i England i otte år, og det
har været otte meget spændende og lærerige år.
Imens jeg forskede, holdt jeg »det kirkelige« ved lige,
og da jeg boede i York, fik jeg lov til at prædike og
holde korte gudstjenester i den danske kirke i Hull,
selvom jeg ikke var ordineret. Det var en stor oplevelse
for mig at få lov til at være med i menighedens liv der,
og det var nok det, der lige så stille begyndte at få mig
til at tænke, at det måske var ved at være på tide for
mig at blive præst.

For mig føles det både nyt og alligevel ret naturligt at
skulle være præst. Jeg er vokset op i en præstegård,
først i Storkøbenhavn og siden i Skagen, og derfor har
mit liv altid været præget af menighedsrådsmøder,
skæve arbejdsdage og livet i en embedsbolig. Når jeg
tænker tilbage på min barndom, er det meget livet i
og omkring kirken, jeg husker: de jævnaldrende børn,
konfirmanderne, der babysittede os, og ældre damer,
der gav os gajoler efter gudstjenesten. Det er den
slags kirke, der nok har præget mig: et sted, hvor der
er plads til alle aldersgrupper og mennesketyper.

I 2016 fik min engelske mand Henry og jeg så muligheden for at flytte til Danmark, da han fik ansættelse
på et forskningsprojekt på Syddansk Universitet i
Odense, og vi bosatte os i Middelfart, mens jeg begyndte at se mig om efter et embede. Vi snakkede
meget frem og tilbage og besøgte flere steder, men da
vi havde besøgt Nørre Søby og Heden for første gang
(i øsende regnvejr og med bihulebetændelse!) satte vi
os ud i bilen, kiggede på hinanden og sagde: »Her! Det
er her, vi skal være – hvis de vil have os!«

Jeg begyndte at læse teologi, da jeg var 19, og blev
i løbet af studietiden så glad for de tørre studier, at
jeg besluttede mig til at skrive en ph.d. også. Jeg har
især interesseret mig for forholdet mellem teologi og

Det ville I heldigvis, og det er vi meget glade og taknemmelige for. Vi glæder os utroligt meget til at flytte
ind i den smukke præstegård og lover, at vi nok skal
gøre vores bedste for at passe på den. Men allermest
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glæder vi os til at møde jer alle sammen og blive involveret i lokalsamfundet. Det er jo et helt nyt liv for os,
og vi håber, I alle sammen vil hjælpe os med at finde
os til rette.
Ud over min mand og jeg tæller familien også Leo på
5 år (som allerede har løbet op og ned i haven og talt
om, hvilke insektvenlige buske og blomster, man måske kunne plante) og Samuel på 2 år.
Vi glæder os til at møde jer!

Velkommen til
Elisabeth Engell Jessen
Vær med fra starten!
Onsdag den 11. April 2018 ordineres vor nye præst
– Elisabeth Engell Jessen – ved en ordinationsgudstjeneste i Odense Domkirke kl. 18.30 – alle er velkommen
til at deltage i gudstjenesten.
Elisabeth Engell Jessen tiltræder sit embede som
sognepræst i Nørre Søby-Heden pastorat den 1. Maj
2018, der vil være indsættelsesgudstjenester søndag
den 6. Maj 2018:
i Heden kirke kl. 14.00 og
i Nørre Søby kirke kl. 15.30
efter gudstjenesten i Nørre Søby kirke er menighedsrådet
vært ved en lille sammenkomst, hvor beboerne fra begge
sogne får lejlighed til at ønske Elisabeth velkommen,
samt hilse på hendes familie. Menighedsrådet er meget
glad for, at byde Elisabeth velkommen som ny præst i
vore sogne og for at byde den lille familie velkommen
som nye beboer i Nørre Søby og ikke mindst i præstegården.
Som man kan læse i Elisabeth’s introduktion kender hun til livet i en præstegård, har erfaringer med
fra flere år i England, bl.a. fra arbejde i den Danske
kirke i Hull, ting vi helt sikkert kommer til at få glæde
af. Vi glæder os meget til det kommende samarbejdet
med Elisabeth, der ved ansættelsessamtalen fortalte
om mange spændende ideer hun kunne tænke sig at
afprøve – som hun sagde »tænke lidt ud af boksen« og
måske sammen finde på nye måder at være kirke på –
uden at miste det, vi allerede har.
Hjertelig velkommen til Elisabeth, Henry, Leo og Samuel
vi glæder os til at i bliver en del af vores lokalsamfund.
Menighedsrådet – Bente Nielsen
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Farvel og tak
Utroligt at der næsten er
gået 1½ år. I sommeren
2016 spurgte biskoppen
mig, om jeg ville tiltræde
som fungerende sognepræst i Nr. Søby og
Heden kirker med 25%
forpligtelse i Sdr. Nærå
kirke. Forløbet skulle
vare fra 1. oktober 2016
til udgangen af april
2017. Jeg skulle gennemføre konfirmandundervisningen i Nr. Søby
og Heden. Biskoppen
regnede med, at der ville være en ny præst på plads
til den tid. Præsteboligen skulle renoveres. Der var
ikke foretaget nogen større vedligeholdelse i 40 år,
så det var en stor omgang. Det gamle menighedsråd
havde udarbejdet et projekt for istandsættelse. Ved
menighedsrådsvalget i november 2016 tiltrådte et nyt
menighedsråd med en enkelt fra det gamle råd. Da
det nye menighedsråd havde fundet sine ben i alt det
nye, gik man i gang med at kikke på præsteboligen.
Der skulle bruges mange penge. Derfor blev en helt
ny plan for boligen udarbejdet. Hele underetagen
skulle ryddes, og en ny grundplan med moderne
isolering og indretning blev vedtaget. Det er dette
omfattende arbejde, der har taget tid, så min midlertidige stilling af et ½ års varighed er blevet til 1½ år,
som afsluttes med dette års konfirmander.
Det har været en meget spændende proces at være
med i. Nu skal jeg sige tak til det gamle menighedsråd, som tog så godt imod mig. Ligeledes var det
gamle menighedsråd medinitiativtagere til forskellige

nye tiltage i sognene. Efter to måneders ansættelse
kom der som nævnt et nyt menighedsråd. Der skal
også her fra lyde en stor tak for et fint og frugtbart
samarbejde med de nye medlemmer. Imponerende
har det været at følge og se den iver, hvormed menighedsrådet er gået til arbejdet på. Der var meget
nyt, som skulle læres, men medlemmerne har sat sig
ind i opgaverne og har udført en stor og vigtig indsats
med renovering af præsteboligen, et nyt materialehus
til kirkegården og ikke mindst det grundige arbejde
med præsteansættelse. Der er gået seriøst til værks,
og jeg er sikker på, at sognene får en dygtig og god
præst. Menighedsrådet har i hvert fald taget deres
opgave alvorlig med at tilbyde en flot bolig til den
nye præstefamilie og gode samarbejdsforhold. Og
mange overvejelser og samtaler har resulteret i valget
af Elisabeth Engell Jessen. Herfra skal lyde et tillykke
til Elisabeth, menighedsrådet og sognene med dette
valg.
En appelsin faldt i min turban, da jeg blev bedt om at
tage nogle måneder i Søbysøgårds lukkede fængsel.
Det var en interessant tid, hvor jeg mødte stor velvilje
fra fængselsbetjentene og ledelsen. Det var en meningsfuld opgave at gå rundt i afdelingerne og tale
med de indsatte, holde gudstjenester og andre aktiviteter for dem. Tak for dette samarbejde.
Nu skal jeg sige farvel og tak her i kirkeblad, og det
gør jeg gerne og med glæde. Jeg har befundet mig
godt i samarbejdet med medarbejderne, menighedsrådet og sognebørnene. Det har været et privilegium
at møde mange mennesker til gudstjeneste, kirkelige handlinger og ved andre lejligheder. Der skal
også lyde en tak til biskoppen, provsten og mine
kollegaer i provstiet. Tak for jeres måde at modtage
mig på.
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Jeg vil komme til at savne arbejdet, når det slutter. Men
jeg ser også frem til igen at blive pensionist. Hen over
sommeren har vi flere planer med cykelferie og rejser.
Vi skal bl.a. i 5 uger i august og september til Kina. Vi
har vores datter, svigersøn og vores to børnebørn med.
Vi skal en uge til Hong Kong, så børnene kan se, hvor
deres mor boede og gik i skole.
Der er kun tilbage at sige stort TAK til alle.
Hans Vestergaard Jensen

Glædelig pinse
Ja, sandheds Ånd! forvis os på,
at også vi er af Gud Faders små!
Da er sorgen slukket,
da er perlen fundet,
Paradis oplukket,
døden overvundet.
Herre, hør vor bøn!
Martin Luther 1524.
N.F.S. Grundtvig 1836.
DDS 289 v.5
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Farvel til Hans Vestergaard Jensen
I slutningen af april får hele sognet mulighed for at
tage pænt afsked med Hans Vestergaard Jensen –
helt præcist:
Store Bededag – den 27. April 2018 –
i Heden kirke kl. 10.00 m/kirkekaffe.
Søndag – den 29. April 2018 –
i Nørre Søby kirke kl. 10.00 m/kirkekaffe.
Menighedsrådet – både det forrige og nuværende –
samt alle medarbejderne siger stor TAK til Hans for et
godt og konstruktivt samarbejde.
For os var det dejligt, at perioden for vikariatet blev
forlænget, således at vi også kunne gøre brug af Hans’s
viden omkring processen med ansættelse af ny præst.
Hans har i hele perioden været en virkelig god støtte
for os, og været »iværksætter« på mange af de nye
tiltag som vi forsøger at åbne op for i kirken, tiltag vi
håber også vækker interesse ude i sognene.
Også i år har Hans et hold konfirmanden i Nørre Søby
– søndag den 15. April – det har været dejligt at se
de unge mennesker ind imellem deltage aktivt i gudstjenesten, og ligeledes sammen med deres forældre
deltage i vore fællesspisninger.
Som nyt menighedsråd i Nov. 2016 stod vi – om man
så må sige »lidt på herrens mark« – ingen af os var
meget hjemme i arbejdet inden for det kirkelige regi,
til alt held var personalet det gode »gamle« der kendte
systemet og sammen med stor hjælp fra Hans og alt
hans viden fra 40 år i præsteembedet, er det med ro i
maven, at vi kan byde Elisabeth Engell Jessen velkommen som ny præst og til indflytning i en flot renoveret
præstegård og med udsigt til et flot nyt materialehus.
Kære Hans tak for dit gode humør, din arbejdsomhed
og dine gode samarbejdsevner, du og Anne ønskes alt
godt fremover.
Menighedsrådet – Bente Nielsen

Nørre Søby præstegård
Nørre Søby præstegård fra 1735 er en typisk dansk
sognepræstegård, som trængte meget til renovering,
så meget at det blev drøftet at nedrive og bygge nyt.
Planerne var mange men efter nøje overvejelser blev
det nuværende menighedsråd enige om at bevare
denne historiske bygning på 340 m2, med en gennemgribende ombygning og renovering. Under udgravningen til isolering og nyt gulv, kunne det ses at
her tidligere har ligget en præstegård som var brændt,
ligeledes viser konstruktions bjælkerne sig at have været brugt tidligere, måske fra en tidligere præstegård?
I Nationalmuseets bog om Danmarks kirker fra 2017,
beskrives Nørre Søby præstegård fra 1652.
Ombygningen/renoveringen omfatter at: alt i stueplan
er renoveret og ombygge, væggene og loftet er blevet
isoleret, taget er udskiftet, der sat nye skillevægge, der
er blevet etableret 2 badeværelser + 1 toilet i forbindelse med præstens kontor. Der er indsat nyt køkken,
nye lofter og døre, installeret nyt gasfyr, nyt afløb og
vvs – og elinstallationer, samt enkelte renoveringer på
1. sal.

Ombygningen startede i
efteråret 2017 og forventes færdig april 2018.
Det færdige resultat vil
kunne ses og opleves i
forbindelse med fyraftensgudstjenesten d. 19.
april 2018. hvor der er
åbent hus i præstegården
fra kl. 18.00-19.00.
Hvorefter præstegården
er klar til at være hjem for
den nye præst Elisabeth
Engell Jessen og hendes
mand og 2 børn, pr. 1.
maj 2018.
Det har været en glæde,
men også meget arbejde
at være med til denne
store ombygningen af
præstegården, og jeg håber det kommer til at leve De sidste detaljer monteres.
op til forventningerne.
Vi glæder os til at vise den frem og håber vi ses d. 19.
april.
Leif S. Madsen
Hovedprojektet er udført af Harrebek arkitekter a/s,
arbejdet er udført i hovedentreprise v. Carsten Knudsen tømrer & snedker.
Projektet har kostet:
Håndværker udgifter:
Rådgivere:
Moms:

2.700.000 kr.
340.000 kr.
760.000 kr.

I alt ca.

3.800.000 kr.
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Sommerudflugt
Søndag den 17. juni 2018
Menighedrådet vil gerne invitere alle til at deltage i
årets sommerudflugt.
Dagen begynder med gudstjeneste, Ved sognepræst
Elisabeth Engell Jessen, i Nørre Søby kirke klokken
10.00.
Efter gudstjenesten er der mulighed for en pålægsmad
i konfirmandstuen. Brød og pålæg er stillet frem og du
smør selv.
Der er afgang med bussen klokken 12.30.
Du er selvfølgelig også velkommen selv om du ikke
har været til Gudstjeneste.
I år skal vi besøge Danmarks Forsorgsmuseum i
Svendborg.
Vi forventer at være fremme cirka klokken 13.15
Her vil en formidler give os en tankevækkende omvisning, som varer en cirka en time, herefter har du
mulighed for at gå rundt på engen hånd og udforske
netop det du synes interessant.
Museet giver dig en indsigt i en ellers ofte skjult eller
glemt del af historien. Historien om de mange mennesker, som levede på samfundets skyggeside.
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Efter en rundgang på museet, hvor du sikkert er faldet
i staver ved en af montrene,
er der i klistersalen kaffe og
kage omkring ved 15-tiden
Efter kaffen vil vi køre en tur til Thurø for at besøge
Thurø Kirke, der er opført i 1639 af fru Ellen Marsvin,
der fik øen af kong Christian den fjerde, ved et mageskifte i 1620.
Kirken ligger smukt på øens højeste punkt.
Kirken fik navnet Trefoldighedskirken efter Christian
den fjerdes skib »Trefoldigheden«.
Dagen slutter med middag i Nørre Søby forsamlingshus, hvor vi forventer at være fremme ved 18-tiden
Leif Sædholm
Prisen for turen er 150,00 pr. deltager, som betales i
bussen.
Tilmelding til Bente Nielsen, tlf. 6142 7219,
mail: bente@wheel.dk senest den 6. juni 2018 – efter
princippet først til mølle – når bussen er fuld er det for
sent.

Nyt materialhus

Er foråret på vej?
Hele personalet – vor graver Ketty omgivet af gravermedhjælper Anita og medhjælper Thomas – benytter en
blæsende solskinsdag til at fjerne vinterens grandækning samt visne blade m.m. og gøre klar til forårsplanterne.
Men foråret lader vente på sig, jorden er stadig frossen
og der er ikke meget blomst i de nye planter, måske
kommer Påsken før foråret i år.
Bente Nielsen

Der sker meget ved kirken i disse tider, det er ikke
kun præstegården der bliver renoveret, der er også
en ny bygning på vej til graverens maskiner og værktøj.
Der blev holdt rejsegilde på huset onsdag den 7. februar.
Det forventes også dette hus er klar medio april.
Næste opgave er en gennemgribende renovering af
det nuværende graverhus, her skal indrettes med nyt
graverkontor, ordentlige omklædnings- og badeforhold, samt en frokoststue til personalet.
Leif Sædholm

9

Byfest i Nørre Søby

Lokal opgør på Nørre Søby stadion

1.-3. juni 2018

Der er focus kamp på Nørre Søby stadion den 21-4 kl.
15.00 mellem Nørre Søby BK – Højby S & G.
Nørre Søby BK er vært for en pølse i pausen. Det vil
være muligt at købe øl og sodavand under kampen.
Kom og vær med til at støtte Nørre Søby Bk denne dag.

Nu er det snart ved at være tid til den årlige byfest,
i år er det 1-3/6.
Vi har ændret på musikken i år, fredag aften bliver det
Irsk folkemusik.
Og lørdag aften til fællesspisningen har vi hyret Just
Like Rain.
Just Like Rain er et orkester bestående af 4 særdeles rutinerede og sammenspillede musikere med stor
erfaring i alt fra fester, koncerter til konferencer – store
som små arrangementer. De har spillet sammen i
denne konstellation i mange år.
Se mere her: www.justlikerain.dk
Der vil udkomme et særnummer af Skulderbladet i
anledning af byfesten, hvis nogen ønsker noget i bladet skal dette sendes til: mp@mikp.dk senest den 1/5.
Bladet udkommer ca. 18/5.
I kan følge med i hvilke nyheder vi kommer med løbende på facebook under gruppen Nørre Søby byfest
eller på vores webside: www.nsbyfest.dk
Med venlig hilsen. Byfestkomiteen.
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Anderledes gudstjenester
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 pølser og brød med tilbehør,
samt øl/vand i konfirmandstuen.
Gerne tilmelding til Annemette
Hansen tlf. 30223261 eller e-mail:
annemette-hansen@live.dk

Friluftsgudstjeneste i Kværndrup
21. maj, 2. pinsedag kl. 14
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.

Sankt Hans bål på engen
Lørdag den 23. juni 2018 kl. 20.00
Skt. Hansaften på engen bag
sportspladsen, med udsigt over
søen. Vi mødes til lidt hygge, syn
ger 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.
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GUDSTJENESTE OG ARRANGEMENTER
April
Nørre Søby
Heden
15. 2.s.e.påske
10.00		
19. torsdag
17.00		
22. 3.s.e.påske		  9.00
27. Bededag		
10.00
29. 4.s.e.påske
10.00		

Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard
Hans Vestergaard

Konfirmation
Fyraftensgudstjeneste s. 11

Maj
6. 5.s.e.påske
15.30
14.00
10. Kr.himmelfartsdag		
10.00
13. 6.s.e.påske
10.00		
20. pinsedag
10.00	  9.00
21. 2. pinsedag
14.00		
27. trinitatis		
10.00

Elisabeth Engell Jessen
Elisabeth Engell Jessen
Elisabeth Engell Jessen
Elisabeth Engell Jessen
Fælles provsti gudstjeneste
Elisabeth Engell Jessen

Indsættelse, se s. 4

Juni
3. 1.s.e.trinitatis
10.00		
10. 2.s.e.trinitatis		
10.00
17. 3.s.e.trinitatis
10.00		
24. 4.s.e.trinitatis		
10.00

Elisabeth Engell Jessen
Elisabeth Engell Jessen
Elisabeth Engell Jessen
Elisabeth Engell Jessen

Juli
1. 5.s.e. trinitatis
10.00		
8. 6.s.e.trinitatis		
10.00

Elisabeth Engell Jessen
Elisabeth Engell Jessen
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Kirkekaffe se s. 6
Kirkekaffe se s. 6

I Kværndrup, se s.11
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Sommerudflugt, se s. 8

