KIRKEBLAD FOR
NØRRE SØBY OG HEDEN SOGNE
44. ÅRGANG

3
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER

2019

Musikalsk workshop · Jeppe Aakjær
Årets konfirmander · Høstgudstjenester
Det sker i efteråret i kirkerne
Aktiviteter i sognene
Gudstjeneste- og arrangementskalendere

MENIGHEDSRÅDET
Formand: Leif Sædholm Nielsen
tlf. 81617219
mail: leif@saedholm.dk
Næstformand:
Jane Dahl Sørensen
tlf. 29381799
mail: janes49@outlook.dk
Kasserer: Svend Abel
tlf. 20823822
mail: svheabel@gmail.com
Kirkeværge: Leif S. Madsen
tlf. 25253415
mail: leif.s.madsen@bravida.dk
Sekretær:
Annemette Møller Hansen
tlf. 30223261
mail: annemette-hansen@live.dk
Kontaktperson:
Bente Nielsen
tlf. 61427219
mail: bente@wheel.dk
Lisbeth Bertelsen
tlf. 26257491
mail: klb@aarslevnet.dk
Jane Christensen
tlf. 50415475
mail: janehvadjensen@hotmail.com
Sognets hjemmeside:
www.nrsoeby-heden.dk
2

SOGNEPRÆST
Elisabeth Engell Jessen
tlf. 65901063
mobil: 61184362
mail: meje@km.dk
Træffes bedst hverdag kl. 10-14
Mandag er fridag
GRAVER
Ketty Thoustrup
tlf. 65901318
mobil: 21443050
mail: nshkirker@mail.dk
Mandag er fridag
ORGANIST
Mogens Pedersen
tlf. 22993614
KIRKESANGER
Kristina Hedelius-Strikkertsen
REGNSKABSFØRER
Dorrit Jensen
tlf. 62610789
mail: dj@dj-regnskab.dk
SOGNET/kirkebladet
Redaktionen:
Leif Sædholm, Ansvarshavende
Elisabeth Engell Jessen
Lisbeth Bertelsen
Steen Christensen

Næste nummer af SOGNET
udkommer primo november
Deadline næste nummer:
30. september 2019
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NØRRE SØBY KIRKE
Kirkesøvej 20, Nørre Søby
5792 Årslev

HEDEN KIRKE
Byvej 2, Heden
5750 Ringe
Kirkebilen
Kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer der
afholdes af menighedsrådet eller
sognepræsten. HUSK at bestille
dagen før, senest kl. 12.00.
Ferritslev Taxi tlf. 65 98 11 22
Forsidefoto:
Carl Nielsens barndomshjem,
Leif Sædholm.

Carl Nielsen, hans Barndomhjem og Liv
I vort nærområde ligger en af
Danmarks store komponisters
barndomshjem, Carl Nielsens
Hus, det er i år blevet nyindrettet med en mere levende udstilling som skildrer tiden, hvor
Carl og hans søskende og forældre levede i huset, og det er
netop meningen med museet,
at du skal føle, du kommer på
besøg hos familien, hvor man
må sidde på stolene og ligge i
sengen, lytte til noget af hans
musik, kort sagt – en oplevelse
for alle sanser.

Allerede i en tidlig alder begyndte Carl at komponere,
først polkaer, senere i Odense og i København kammermusik og koncertstykker.

sange i højskolesangbogen, her har han komponeret
omkring 50 melodier.
I højskolesangbogens udgave fra det 21. århundrede
er der stadig mere end 30 melodier af Carl Nielsen.
Også Den Danske Salmebog har nydt godt af hans
dygtighed.
Når vi sidder i kirken og synger, ja så er melodien
mange gange af Carl Nielsen.
Et eksempel er: Guds fred er glæden i dit sind, hvor
teksten er nutidig, skrevet af Holger Lissner i 1983.
Eller Påskeblomst! hvad vil du her, hvor teksten er af
Grundtvig, 1817.

Når han i de efterfølgende
mange år komponerede, siger
han selv, at han hentede sin
stemningsmæssige inspiration
i den fynske natur rundt om
barndomshjemmet.

Derudover også mange andre sange. Hvem genkender ikke: Jeg bærer med smil min byrde og Jeg ved
en lærkerede. For ikke at tale om Jeppe Aakjær: Jens
Vejmand/Hvem sidder der bag skærmen. Den blev en
ren landeplage og blev hurtigt udgivet på grammofonplade.

Foruden mange store kompositioner i den klassiske verden,
symfonier og operaer, fik Carl
Nielsen også tid til at komponere musik til mange af vore

Carl Nielsen (9. juni 1865-3. oktober 1931) er for
længst udråbt til Danmarks nationalkomponist.

Carls opvækst var præget af musik. I barndommen
hvor han spillede til bal i omegnens forsamlingshuse
sammen med faderen, og senere som militærmusiker,
på trompet, ved 16. bataillon i Odense. Her blev han
antaget kort efter han var konfirmeret.

Såvel i Danmark som i udlandet er hans musik kendt
og spilles dagligt.
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Det er for børn!
Søndag den 1. september klokken 12.00
Velkommen til en festlig musikalsk
workshop for børn søndag d. 1.
september fra kl. 12-14, hvor vi skal
synge med fagter, krop, stemme,
klap og masser af sjov og spas. Det
er den erfarne og anerkendte sanger, komponist og korleder Janne
Wind, der kommer forbi til et par
timers sang og kor med alle sangglade børn og deres forældre. Aldersgruppen vil være ca. 5-9 år, og
vi skal synge swingende rytmiske
sange – blandt andet nogle af Janne
Winds egen melodier fra konceptet
PopSalmer.dk.
Så sæt kryds i kalenderen søndag d. 1. september og mød op
til nogle glade musikalske timer.
Der bliver også serveret lidt styrkende saftevand og kage i pausen
undervejs, plus forældrekaffe. Det
er gratis at være med, men meld
jer venligst til senest en uge før.
Tilmeldingen foregår til Lisbeth
Bertelsen, tlf. 26257491 eller mail:
klb@aarslevnet.dk

Fælles høstgudstjeneste i Heden kirke

Anne-Cathrine
Riebnitzsky

Søndag d. 15. august kl. 11.00

Mandag den 4. november klokken 19.30 i Kirkesalen Nørre
Lyndelse

I efteråret går vi sammen for at
holde gudstjeneste på tværs af
sognegrænser. Vi mødes fra Heden, Nr, Søby, Hillerslev, Vantinge,
Espe og Gestelev i Heden kirke for
at fejre høstens gaver i fællesskab,
og berede os på efterårets komme. Menighedsråd og kirkernes
præster er gået sammen om en
fælles høstgudstjeneste, og i den
forbindelse vil der være en række
tiltag for at gøre gudstjenesten og
dagen speciel. Er vejret godt, vil vi
gerne opfordre til, at man i dagens
anledning tager sin cykel.
Efter gudstjenesten vil der være en
fælles let frokost. Vel mødt!
Arrangeret af præster og menighedsråd i klyngesamarbejdet »Hånden under Midtfyn«
De bedste hilsner,
Simon Jylov

Høstgudstjeneste
i Nørre Søby
Søndag den 22. september klokken 10.00
I Nr. Søby kirke er der høstgudstjeneste den 22. september, hvor
Ina Damgaard med sin tværfløjte
vil give gudstjenesten et ekstra løft.
Vi har haft besøg af Ina før – til stor
glæde for deltagerne i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der en
let frokost i konfirmandstuen.
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Anne-Cathrine Riebnitzsky, forfatter, er født i Svendborg og opvokset på Sydfyn. Har indtil videre
skrevet fire romaner men startede
med en biografi: Kvindernes krig,
om sit arbejde med undertrykte
kvinder i Afghanistan. Anne-Cathrine kommer og fortæller om sit forfatterskab med fokus på sin nyeste
roman »Smaragdsliberen« (2018).
Kom og mød hende mandag den
4. november klokken 19.30 i Kirke
salen i Nørre Lyndelse.
Dette er et fælles arrangement for
Nørre Lyndelse og Nørre SøbyHeden Sogne.

Fra digtsamlingen
Navnebogen
Af Elisabeth Engell Jessen
Universet startede
ikke som big bang
men
som en brøddej
varm syrligt duftende langsom
sårbar over for træk
solvognens messende stemme
da vi blev til
etruskernes kapper
da jeg blev undfanget
et barn græder
Gudrun slår dej op igen

FOREDRAG OG FÆLLESSANG

PÅ OPDAGELSE I DE NYE SALMER

Torsdag den 24. oktober klokken 19.30
i Konfirmandstuen i Nørre Søby

Kom og syng med

Som dybest brønd: Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning.
Torsdag d. 24. oktober kl.
19.30 fortæller Johannes Nørregaard Frandsen om Jeppe
Aakjær. Jeppe Aakjærs (18661930) forfatterskab er meget
betydeligt i dansk litteratur og
hans digte helt centrale i den
folkelige sang. Tænk blot på
»Jens Vejmand«, »Jeg bærer med Smil min Byrde« og »Jeg er Havren«. Aakjær
spillede en stor rolle i sin samtid, hvor industrialisering
prægede land og by. Han forsvarede naturen, livsudfoldelsen og de svages ret. Han kæmpede for historiens og traditionens ret mod den åndløse og grådige
økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid. Aakjær
virkede som forfatter, debattør, foredragsholder og
kulturperson, men størst var han i sin lyrik med samlinger som Fri Felt (1904) og Rugens Sange og andre
Digte (1906). Foredraget vil indkredse og give eksempler på denne søgende sjæls liv og værk.
Johs. Nørregaard Frandsen er oprindeligt landmandsuddannet, men tog senere en universitetsuddannelse.
Han er professor i litteratur- og kulturvidenskab ved
SDU og leder af universitetets H.C. Andersen Center.
Han har skrevet bøger og holdt foredrag siden 1980
om landbokultur, litteratur og sprog og har bl.a. modtaget SDU’s forskningsformidlingspris i 2007 og Jeppe
Aakjær prisen i 2013. Johs. N. Frandsen skriver ugentlige klummer i Kristeligt Dagblad.
Glæden ved Aakjærs sange mærkes måske bedst i
fællessangen, og undervejs i foredraget får vi lejlighed
til at synge med på nogle Aakjærsange, bistået på
klaveret af vores organist Mogens Pedersen.

Sangtimer i de midtfynske kirker og foredragsaftener med sang med deltagelse af nogle af de kendte
salmedigterne.
Vi synger os fra kirke til kirke – igennem nogle af de
nye salmer, der er skrevet inden for de sidste 25 år.
Sangtimerne suppleres med foredragsaftener, hvor
kendte salmedigtere fortæller om deres arbejde, og
hvor vi også synger nogle af salmerne.
Torsdag den 22. august
i Kværndrup Kirke kl. 16.30-17.30.
Tema: Liv og tro.
Torsdag den 5. september
i Nr. Lyndelse Kirke kl. 16.30-17.30.
Tema: Høst.
Tirsdag den 24. september
i Ryslinge valgmenigheds sal, Åskovvej 2, Ryslinge
kl. 19.30 til 21.30.
Foredrag ved Hans Anker Jørgensen.
Onsdag 23. oktober
i Sdr. Nærå Kirke kl. 16.30-17.30.
Tema: Årstidens salmer.
Torsdag den 14. november
kl. 19.30-21.30 på Rudme Friskole, Rudmevej 95,
Ringe.
Foredrag ved Iben Krogsdal.
Torsdag den 21. november
kl. 16.30-17.30 i Espe Kirke.
Tema: Advent og jul.
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KONFIRMATIONERNE
D. 28. april blev tre herlige, unge mennesker konfirmeret i Heden kirke, og d. 5. maj var det seks lige så
herlige unge, der blev konfirmeret i Nørre Søby kirke.
Vi bringer her et uddrag af præstens tale til konfirmanderne i Nørre Søby – og dem i Heden vil nok også
kunne genkende lidt af den… :-)
»Kære unge mennesker: I er en generation, der skal
kunne det hele. I er omgivet af ord, som jeg ikke engang kendte, da jeg var på jeres alder. Ord som »motivation«, »ambition«, »selvrealisering«, »femårsplaner,«
»delmål«, osv. osv. I lever i en præstationskultur, hvor
I skal være dygtige hele tiden: I skal være dygtige i
skolen, dygtige til jeres hobby, og dygtige på sociale
medier. Og det er da ikke så mærkeligt, at I nogle
gange trænger til at smutte langt ind i et computerspil
og gemme jer – der, hvor ingen kan se jer.
Men lige netop her har kristendommen noget vigtigt
at sige til jer. For i kirken behøver I nemlig ikke være
dygtige. Vi er faktisk totalt ligeglade med, hvor godt
jeres hår sidder, om I har styr på det i skolen, og om I
er populære og har mange venner. Her i kirken er det
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ikke det, det kommer an på. Nej, her betyder I noget,
ene og alene fordi I er til. Ikke fordi I er smukke og
dejlige, men fordi I er lige præcis JER – med alt, hvad
I bærer rundt på indeni af glæde og sorg, sikkerhed
og usikkerhed, gode minder og svære minder. Alt det
er jer, og alt det kan I have med hen i kirken. For her
skal I ikke »blive til noget« – nej, I er allerede NOGEN. I
HAR allerede værdi, og I ER allerede elsket af Gud, akkurat som I er. Gud vil ikke have jer ældre eller smukkere eller på nogen måde anderledes end I er – lige
præcis her i dag.«

KONFIRMANDERNES
GUDSTJENESTE
Til gudstjenesten Skærtorsdag, som konfirmanderne
havde arrangeret (til stor ros fra resten af menigheden), havde holdet fra Nørre Søby skrevet deres egne
bønner, som de læste op.

Nyt lydanlæg i Heden kirke
Der er blevet etableret nyt lydanlæg i Heden kirke,
sådan at præsten kan skåne sin stemme, og tilhørerne
bedre kan høre.
Der er opsat højtalere i kirkerummet, og et teleslyngeanlæg er også etableret.

Læs med og bliv inspireret – og tak for en dejlig gudstjeneste, konfirmander!

KONFIRMANDERNES BØNNER
Kære Gud
Vi takker dig for kærligheden og fælleskabet.
Vi takker dig for foråret
og for alt det gode.
Vi takker dig for vores venner, familie og naboer.
Vi takker dig for årstiderne:
sommer, forår, efterår og vinter
– for de smukke farver.
Giv os de ordrer, som du altid gør,
så vi ikke forråder nogen.
Giv dine kræfter til os via Jesu legeme og Jesu blod.
Hjælp os – og før os frem i livet med dine englesange.
Vi beder til Jesus Kristus om at hjælpe alle de fattige,
flygtningene og dem, der bliver begået racisme imod.
Vi beder om, at de får hjælp,
og at krigene bliver stoppet,
og racismen bliver stoppet,
og det hele bliver bedre.
Amen.

Ny tårntrappe
i Nr. Søby kirke
Som nogle måske har
bemærket, har vi fået en
ny fin tårntrappe af mahognitræ. Den gamle var
totalt mørnet, så det var
ikke helt ufarligt for både
graver og andre, der skal
have adgang til tårnet, at
bevæge sig op ad trappen. Også konfirmanderne skulle passe på,
når de skulle have taget
deres fine fællesbillede
stående op ad trappen. I
år kunne de stå der trygt
og pynte på den smukke
trappe!
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Program for Bruger
huset Varmestuen

Varmestuens
sommerudflugt

Juli – August – Sept. – Oktober

Onsdag den 21. august 2019
kl. 12.00

Mandag: gymnastik fra 10.30 til
12.00 //opstart 26. august
Tirsdag: Bob fra 10.00 til 12.00
Onsdag: Strikkedamer fra 14.00 til
16.00
Lørdagsfrokost
Sidste lørdag i måneden
Rengøringsdag lørdag 31. august
kl. 9.00
Fællesspisning den 2. fredag i
måneden
Fredag den 13. september kl. 18.00
Fredag den 11. oktober kl. 18.00
Fredag den 15. november kl. 18.00
Fredag den 13. december kl. 18.00
(julefrokost)
HUSK TILMELDING :
Else Larsen 2485 1129 senest om
mandagen
Ny bestyrelse i Varmestuen
På generalforsamlingen den 12.
april 2019 blev der valgt en ny bestyrelse til Varmestuen.
Bestyrelsen er følgende:
Formand – Else Larsen
Næstformand – Henning Hansen
Sekretær – Hanne Pedersen
Kasserer – Marianne Johansen
Medlem – Jonna Andersen

Vi starter i Varmestuen og kører
til Den Genfundne Bro i Gammelstrup. Broen som har været gemt i
en dæmning siden 1925 og blev for
nogle årstiden gravet frem igen og
restaureret.

Torsdag den 19. sept. kl. 13:
Vores lille udflugt går i år til Lille
skov Teglværk, Lilleskovvej 69,
Tommerup.
Her vil vi få en guidet rundvisning,
hvor vi ser mange interessante ting,
fra teglværket var i brug.

Vi kører videre til Kongernes Jelling, hvor vi er kl. 15 og tid til kaffe
og kage. Vi får et foredrag kl. 17
kører vi mod Brobyværk Kro, her
serveres Den Sorte Gryde, dessert og kaffe, drikkevarer for egen
regning.

Vi forventer at være retur i Nørre
Søby ca. kl. 20.30. Pris 200 kr. pr.
person
Tilmelding til Marianne tlf. 4086
6131 senest 10. august
Vel mødt!
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Hyggeklubbens udflugt

Vi vil også få en tur med Jernbanetoget. Herefter skal vi nyde kaffen
med lagkage i deres hyggelige
cafe. Vi mødes ved Heden forsamlingshus, fylder bilerne op, og
betaler chaufføren lidt til benzinen.
Prisen for denne tur, inkl. entre,
rundvisning, tur med toget, kaffe
og lagkage er kun 50 kr. pr. medlem, ikke medlem 90 kr.
Tilmelding til Helmuth senest 12.
september.

Heden Hyggeklub
Efterårsprogram 2019

JULEFROKOST
I HYGGEKLUBBEN

Torsdag den 3. oktober kl. 14.30:
Esther Langsted kommer og holder
et bevægende foredrag om, hvordan hun som 11-årig blev hentet af
to mænd fra børneværnet, og kørt
hen til et børnehjem.
Torsdag den 17. oktober
kl. 14.30: Ingelise og Frede Jessen har været en tur i Argentina og
Brasilien. Det vil de fortælle om, og
vise billeder fra turen.
Entre plus kaffe 30 kr. ikke medlem
50 kr.
Torsdag den 31. oktober
kl. 14.30: Vi får besøg af Midtfyns
Seniororkester. Orkestret består
af 11-12 damer og herrer, som vil
spille glad og livlig musik!
Entre plus kaffe 30 kr. ikke medlem
50 kr.

Nr. Søby Forsamlingshus
Lørdag den 5. oktober
80 Fest (info på FB senere)
Søndag den 24. november
Julemesse

Torsdag den 28. november kl.
12.00: Her holder vi vores lille, hyggelige julefrokost, som består af
følgende: Sildemad, 3 stk. smørrebrød, 1 ostemad, kaffe m. småkager.
Husk selv at medbringe drikkevarer!
Tommy og Karen kommer og
underholder os. Pris for entre og
frokost er kun 75 kr. Ikke medlem
125 kr.

Fællesspisninger
Torsdag den 15. august kl. 17.30
Mandag den 16. september kl.
17.30
Onsdag den 23. oktober kl. 17.30
Lørdag den 30. november kl. 18.00
til 01.00 JULEFROKOST MED MUSIK OG DANS: PRIS 200 Kr.
Bindende tilmelding og framelding
til:
Helle 24602438
Gerda 24988630
max. 120 personer pr. gang.

Tilmelding til bestyrelsen senest
21. november.
Alle møder holdes i Heden forsamlingshus.
Ret til ændringer forbeholdes!

Torsdag den 14. november
kl. 14.30: »Hvornår var det nu, det
var?« Vi vil hygge os med at gætte
årstal på forskellige begivenheder.
Måske øv-hornet kommer i brug!
Entre plus kaffe 30 kr. ikke medlem
50 kr.

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
Man hygger sig i Hyggeklubben!

Fællesspisning i forsamlingshuset.
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LØRDAGSDÅB
Undertiden kommer der et ønske om at holde dåb om
lørdagen, så det er nemmere for familien langvejs fra
at komme med til dåben. Præsten og menighedsrådet har derfor besluttet, at vi vil tilbyde mulighed for
lørdagsdåb 4 gange årligt.
I efteråret bliver det i Nørre Søby kirke lørdag
den 24. august kl. 12.00 og i Heden kirke lørdag
den 2. november kl. 11.00.
Kontakt præsten for yderligere oplysninger.

Hvad betyder dåben?
Tak for barnet
Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder
Gud være med ham eller hende gennem hele livet.
Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han
altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed
og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af
kirken.
Hvad siger jeg ja til?
Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den
kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som
forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne.
Ved dåben bliver barnet velsignet og får Guds løfte
om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin
kærlighed og velsignelse.
Kamp mod alt ondt
Det første, som vi siger ja til, er forsagelsen: At sige
fra overfor alt ondt. Kristendommen taler realistisk om
livet. Vi slipper ikke uden om det, som ødelægger og
truer livet, ved at blive døbt. Men den kristne tro siger
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os, at vi ikke skal give efter eller give op. I trosbekendelsen siger vi fra med ordene: Vi forsager Djævelen
og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Faderen og sønnen
Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og
selve livet er fra Gud og grundlæggende er skabt godt.
Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans
liv og død og opstandelse.
– og Helligånden
Det næste ja handler om nutiden. Helligånden betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker til alle
tider. Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd.
Derefter svarer vi på barnets vegne ja til, at ville døbes
på denne tro.

Lapidariet under
ombygning
Lapi…. hvad for noget? Et lapidarium er samling af særligt bevaringsværdige gravmindesten, opstillet på
et område af kirkegården. Gravmindesten, der ikke længere er tilhørende et gravsted. Kirkeministeriet
har fastsat særlige kriterier for, hvilke
sten der skønnes særligt bevaringsværdige, og ud fra disse kriterier
vælges gravminderne ud af menighedsråd og provstiudvalg i fællesskab. Kriterierne er fx gravmindernes
stand, om teksten kan læses, om de
har en særlig og usædvanlig udformning, eller om de har en særlig
lokal betydning. På kirkegården i Nr.
Søby er disse gravminder sat i en
halvcirkel ned mod tennisbanerne,
og når man besøger kirkegården
i Nr. Søby, går man måske også
herned for at sætte sig på bænken der og nyde udsigten ud over
grønne træer og søen i baggrunden.
Men måske har man så bemærket,
at bevoksningen omkring stenene
ser lidt miserabel ud, og at et skilt
fortæller, at stedet er under ombygning. Beplantningen er gammel og
kan ikke mere, så menighedsrådet
har besluttet at benytte lejligheden
til at omlægge denne del af kirkegården og flytte dele af gravmindesamlingen til sydsiden af kirken op
mod præstegårdshegnet. Det er en
lang proces, som vores graver, Ketty
Thoustrup, og gravermedhjælper,
Anita Brandt, er involveret i, og som
også indebærer en ny beplantning
omkring den nye gravmindesamling.

Provstesyn d. 10. maj

Det sker i efteråret

Mindst hvert fjerde år skal der holdes
provstesyn over kirke og kirkegård.
Formålet med synet er at få foretaget
en grundig gennemgang af kirken
og kirkegården. Synet skal omfatte
kirkens ydre og indre tilstand, samt
kirkegårdens og præstegårdens
stand. I synet deltager provsten, en
bygningskyndig person, der er valgt
af provstiudvalget, menighedsrådets medlemmer, graveren og den
bygningskyndige, der er udpeget af
menighedsrådet. Det var derfor en
pæn lille flok, der d. 10 maj var på
rundtur først i Heden kirke og på Heden kirkegård, siden i Nr. Søby kirke
og på kirkegården der. Vi var på kirkeloft og i tårn og så på kirkegulve,
vinduer, gavle, tag, lapidarium... med
meget mere. Ved provstesynet tages
der beslutningsreferat til protokol af
det hele, med de tilhørende prioriteringer af, hvad der skal repareres her
og nu, og hvad der kan vente.

Søndag den 1. september
kl. 12.00 i Konfirmandstuen,
Nørre Søby
Musikalsk workshop for børn med
Janne Wind.

Nørre Søby Lokalarkiv
Er lukket i juni, juli og august – dog
ikke mere end at vi er klar til at give
oplysninger eller tage imod arkivalier – eller besøg af feriegæster, som
gerne vil se vores samlinger – Ring
og aftal tid med Birgit Waarsøe
Rasmussen – 51 51 67 12
Aase Reffstrup – 23 67 83 55
Vi begynder igen tirsdag den 10.
september med åbent 2 eftermiddage om måneden, 2. og 4.
tirsdag, 14-17. – Kom ud og få en
snak om Nørre Søby.
Bestyrelsen

Se omtale side 4.
Torsdag den 24. oktober kl. 19.30
i Konfirmandstuen, Nørre Søby
Foredrag med om Jeppe Aakjær af
Johannes Nørgaard Frandsen
Se omtale side 5.
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30
i Kirkesalen, Nørre Lyndelse
Jesus Goes Hollywood. Et spændende og overraskende foredrag af
Sune Hansen om, hvordan mange
af heltene i de store Hollywoodfilm
gennemgår en skæbne, der løber
parallelt med det, Jesus udsættes
for og opnår i Det Nye Testamente.
En aften især for konfirmanderne
og andre, der kan lide Hollywoodfilm.
Mandag den 4. november
kl. 19.30
i Kirkesalen, Nørre Lyndelse
Foredrag med Anne-Cathrine Riebnitzsky.
Se omtale side 4.
Alle er velkommen til arrangementer i Nørre Lyndelse og
Nørre Søby-Heden sogne
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GUDSTJENESTE OG ARRANGEMENTER
Juli
Nørre Søby
Heden
Præst
07. søndag
11.30		
Mette Behrndtz
14. søndag		
11.30
Mette Behrndtz
21. søndag
10.00		
Mette Behrndtz
28. søndag
Ingen gudstjeneste, der henvises til Nørre Lyndelse Kirke klokken 19.30,
Elisabeth Jessen er præst
August					
04. søndag
09.00		
Elisabeth Jessen
11. søndag		
10.00
Elisabeth Jessen
Kirkekaffe
15. torsdag
17.00		
Elisabeth Jessen
Stillegudstjeneste
18. søndag
11.30		
Mette Behrndtz
25. søndag		
10.00
Elisabeth Jessen
September					
01. søndag
10.00		
Elisabeth Jessen
08. søndag		
10.00
Elisabeth Jessen
15. søndag		
11.00
Elisabeth Jessen
»Klyngekirke« *) se note 1
22. søndag
10.00		
Elisabeth Jessen
Høstgudstjeneste *) se note 2
29. søndag		
11.30
Mette Behrndtz		

November					
03. søndag
16.00
15.00
Elisabeth Jessen
Allehelgengudstjeneste
Note 1. »Klyngekirke« Fælles høstgudstjeneste for Espe-Vantinge-Hillerslev, Gestelev-Herringe og Heden.
Note 2. Familiegudstjeneste, bagefter frokost i konfirmandstuen.
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Oktober					
06. søndag
10.00		
Elisabeth Jessen
09. onsdag
17.00		
Elisabeth Jessen
Stillegudstjeneste
13. søndag		
11.30
Mette Behrndtz
20. søndag
10.00		
Elisabeth Jessen
27. søndag		
11.30
Elisabeth Jessen
Kirkekaffe

