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Lad os se på hinanden!
»I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.«
(Hans Anker Jørgensen,
»Du som åbner bøgehækkens
blade«, 1982)

kommer jeg hurtigst derfra hen til
skolen? Øjnene står nærmest på
stilke, som jeg bevæger mig rundt i
de nye omgivelser.
Jeg tror, det er sundt engang imellem at få »slået øjnene til« igen. Når
vi er i vante omgivelser, glemmer vi
at se. Vi ser det, vi plejer – dvs. ikke
så meget. Nikker fraværende til naboen og lægger så ellers kun mærke
til det, der ikke er, som det burde
være: bussen, der tydeligvis kommer
for sent. Skraldespande, der ikke er
blevet tømt. Nogen, der gør noget,
der falder udenfor normen, eller
ser lidt anderledes ud. Så rynker vi
panden. Det er det lukkede, negative
blik. Det, der straks ser fejlen.

Når man, som jeg, lige er flyttet et
nyt sted hen, bliver synet hurtigt
den vigtigste sans. Det er, som om
øjnene bliver slået til igen. Intet er
vane, og alt er nyt og skal ses: hvor
er de nærmeste indkøbsmuligheder? Hvor er postkassen? Hvor
kan jeg parkere, når jeg skal have
planlægningsmøde med præsten
i Nørre Lyndelse, og hvordan

I disse dage nyder jeg at gå rundt
med det åbne blik på. Som den
nye præst, og som tilflytter i Nørre
Søby, er der meget, jeg skal lære.
Men først og fremmest er der
meget, jeg skal se. Faktisk vil jeg
mene, at en af mine primære op
gaver her i begyndelsen er at daske omkring i solskinnet og kigge.
Gå tur på kirkegården og læse de
gamle navne. Og frem for alt møde
jer andre: se på jer, lade blikket
mødes, få en snak. Prøve at huske
navne og ansigter.

Jeg er så glad for, at det er åbne
blikke, jeg møder, ikke lukkede. Vi
ser ikke bare hinanden an, men vi
ser på en god måde: nysgerrigt,
inviterende. Det betyder meget,
hvilket blik, man bliver mødt med.
Vil den anden mig noget godt,
eller er der mistro i blikket? Ser vi
hinanden, eller ser vi forbi hinanden? Blikkene er der, før samtalen
begynder. Og blikkene kan åbne
samtalen, men de kan også lukke
den, før vi overhovedet har fået
begyndt.
Det at skulle
finde sig
tilrette i en ny
sammenhæng
er ikke nyt
for mig. Jeg
har rejst i mit
liv og boet
i udlandet.
Det var ikke
meningen, jeg skulle være hjemmefra så længe, men jeg endte med at
få mand og børn, mens jeg boede
i England. På den måde kom jeg
til at føle mig hjemme, som man jo
gør, når man har sin daglige gang i
en mindre by, har arbejde og små
børn. Alligevel slap det mig aldrig
helt: jeg følte mig altid en lille smule
udenfor. Jeg betragtede livet;
øjnene faldt aldrig helt til ro. Det
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gør de kun, når man føler sig helt
hjemme.
Senere, da vi flyttede til Danmark,
følte vi, at folk så på os: kiggede
lidt skævt, når vi talte engelsk sammen. Spurgte, hvor vi var fra? Og vi
så også, for vi købte bil og brugte
lang tid på at køre rundt på Fyn og
se os omkring. Vi vænnede os til
det nye land ved at se på det.
Nu føler vi endelig, at vi er landet,
og jeg er glad for at være i gang
med mit arbejde. Blikket er skruet
på, og verden er i gang med at åbne
sig på ny. Vi ser, og vi bliver set. Og
sådan skal det også være, for én
af de værste følelser er at føle sig
usynlig. Så bliver man overset, og
så ligger ensomheden snublende
nær. Nej, i det åbne blik, i øjnene,
der møder andre mennesker, dér
kan vi leve, dér fremkalder vi hinanden. Kom og lad os mødes – i
kirken og ude i sommerens lys!
»Se fra en hård og frysende jord
der løfter sig højt en lærke.
Jeg ser det hele og jeg tror
den glæde er nær
som løfter os her.
Den bærer livets mærke.«
(Jens Rosendal,
»Som sol der rammer klodernes
gang«, 2005)
Elisabeth Jessen
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Sognebåndsløsning
Som medlem af folkekirken hører
du som hovedregel til menigheden
i det sogn, hvor du bor. Du kan
imidlertid ved at løse sognebånd
slutte dig til en præst i et andet
sogn. Ved at løse sognebånd får du
ret til at blive betjent af den præst,
du har løst sognebånd til.

sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat.

Hvis du ønsker at løse sognebånd,
skal du henvende dig til den præst,
du ønsker at slutte dig til. Anmodningen om at løse sognebånd skal
være ledsaget af oplysninger om
navn, personnummer og adresse.
Hvis præsten ønsker det, skal du
give en begrundelse for ønsket om
at løse sognebånd.

Hvis præsten afslår et ønske om at
løse sognebånd, skal afslaget være
skriftligt, og den person, der har
fået afslag, kan klage til biskoppen,
hvis afgørelse er endelig.

Da sognebåndsløsning først og
fremmest er tænkt som en mulighed for, at du kan slutte dig til en
præst, hvis teologiske holdninger
du sympatiserer med, er det ikke
nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at
du godt kan lide den kirke eller det
sogn, hvor præsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når
den præst, du har løst sognebånd
til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.
Yderligere information findes på
følgende sider.
Bekendtgørelse om stiftelse og
ophør af sognebåndsløsning samt
om sognebåndsløseres valgret til
menighedsråd - Retsinformation.dk
Du kan finde dit sogn på sogn.dk.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som
sognebåndsløser, hvis præsten
finder, at det vil være i strid med de
hensyn, som præsten skal tage til

Lov om medlemskab af folkekirken,
kirkelig betjening og sognebåndsløsning - Retsinformation.dk  
Leif Sædholm

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være
Af Pernille Hornum leder af SPN
Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste
til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.
I 2013 blev der taget initiativ til
at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med
Kirkeministeriets godkendelse og
en bevilling på 8,3 millioner kr. fra
Fællesfonden og landets ti stifter
muligt at realisere en organiseret
folkekirkelig online chatlinie.
Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.
Tallene fra Danmarks Statistik viser
danskernes brug af internettet. Mere
end 92% af danskerne har online
adgang og mere end 87 procent
er online hver dag. Så det er helt
afgørende at folkekirken også er
tilstede på nettet, så alle der har en
smartphone, ipad eller en computer kan kontakte en af folkekirkens
præster på Sjælesorg.nu og få en
sjælesorgssamtale.
Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker
at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom
på folkekirkens generelle tilbud om
sjælesorg, så enhver, der søger svar

eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort
bekendt med muligheden for en
samtale med en præst om åndelige
og eksistentielle spørgsmål.
Sjælesorg på Nettet er mobilt i
den forstand, at hvis du har din
smartphone eller ipad ved hånden,
kan du ved at klikke dig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med
en præst alle vegne fra, på gaden, i
bussen, i toget, på arbejdspladsen, i
frikvarterne, fra dit hjem.
To overordnede formål
Det 3-årige pilotprojekt, Sjælesorg
på Nettet, har to overordnede formål
1. Oprettelse af selve online portalen
Sjælesorg.nu, så alle danskere har
mulighed for også at kontakte præster for en digital sjælesorgssamtale.
2. At rebrande begrebet sjælesorg
og derved øge folks bevidsthed om
hvad sjælesorg er og at det er muligt at samtale med præster både
ansigt til ansigt med den lokale
sognepræst og nu også gennem
denne adgang på internettet.
Det første år
Sjælesorg.nu blev lanceret d. 1.
febr. 2017 og d. 1. marts 2018, et år
efter åbningen af den virtuelle por-

tal, er der over 4000 henvendelser
på chatten og omkring 3000 gennemførte samtaler. Tallene vidner
om et stort behov i befolkningen om
at kunne betro sig og dele hvad de
har på hjerte og blive lyttet til.

Anonymitet
Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er
fortrolige, anonyme samtaler, hvor
både præst og konfident er anonyme. Det betyder at det er muligt
at skabe et fordomsfrit rum, i den
forstand at køn, alder og udseende
ikke bliver forstyrrende eller får
betydning for samtalen. De erfaringer vi har høstet det sidste halve år
vidner om, at anonymiteten er afgørende for mange af konfidenterne.
Flere konfidenter spørger som det
første, når de er kommet igennem
til en sjælesørger på chatten, om de
kan være sikre på, at vi ikke kan se
dem, om vi kan bekræfte anonymiteten og om samtalen bliver slettet
efterfølgende. Det blik vi kan frygte
at opleve i et andet menneskes
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ansigt, når vi bekender vores inderste tanker og følelser kan få os til at
skamme os over vores os selv. Den
situation undgår vi, fordi både præsterne og konfidenterne er anonyme
på Sjælesorg.nu
Temaer i sjælesorgssamtalen
på nettet
Typen af henvendelser og temaerne, der fylder i samtalerne beror
ligeledes ofte på at det er muligt at
være anonym på chatten. Præstationsangst, kærestesorger, selvmordstanker, angst og frygt, sorg
og krise, overgreb, ensomhed, skilsmisse, utroskab, mobning, tvivl og
tro, eksamensangst, meningsløshed, seksualitet er bare nogle af de
eksistentielle dilemmaer både unge,
midaldrende og ældre henvender
sig med til præsterne på Sjælesorg.
nu. For en overvejende del af konfidenterne er det første gang de har
en personlig samtale med en præst.
Flere giver udtryk for, at de er glade
for samtalen med præsten på Sjælesorg.nu, og at den erfaring gør, at
det ikke længere føles fremmed for
dem at kontakte den lokale sognepræst, hvis de en anden gang har
brug for flere sjælesorgssamtaler.
Folkekirken rammer et essentielt
behov hos både unge og ældre
Som sjælesørgere erfarer vi, at på
trods af at den digitale sjælesorgssamtale ikke er en fysisk samtale,
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hvor vi møder det andet menneske ansigt til ansigt, er mødet på
chatten med de mange forskellige
mennesker med mange forskellige
eksistentielle dilemmaer meningsfyldt, både for konfident og sjælesørger. Med denne digitale indgang
til sjælesorgen, hvor der ikke er
nogen betingelser eller kriterier for
hvem der kan henvende sig, har
folkekirken ramt et essentielt behov
hos såvel de unge som ældre.

Nr. Søby Børnefonden
blev stiftet i 1987 af
præst Claus Oldenburg, skoleinspektør
Ole Holtoug og Børge
Hempler Nr. Søby
mølle.
Der var offentlig indsamling samt
forskellige arrangementer for at
skaffe penge til fonden. Den eksisterer stadigvæk – den er ikke stor,
og den giver ikke mange renter i
disse år, men takket være et fint
restbeløb fra Skulderbladets lukning
udbetales i år et ikke nærmere fastsat beløb til værdige formål.
Fondens midler støtter 1/ aktiviteter for og blandt børn og unge i Nr.
Søby sogn. 2/ almennyttige formål i
Nr. Søby sogn.
Ansøgninger skal sendes til: Kirsten@fista.dk inden 1-9-2018
Kirsten Jensen

Familiegudstjeneste
i Nørre Søby Kirke
Prøv noget nyt og slip for madlavningen torsdag den 4. oktober
2018 kl. 17.00.
Familiegudstjeneste er for alle –
mød op med dine børn, børnebørn,
forældre eller bedsteforældre – oplev en lille gudstjeneste hvor vi kan
synge med på nogle dejlige salmer.
Efter gudstjenesten vil vi samles i
konfirmandstuen, hvor der serveres
pølser med brød/ pølsehorn + lidt
sundt samt drikkevarer.
Alle fra begge sogne er velkommen.
Tilmelding ønskelig
til Annemette på 30223261
Menighedsrådet

Høstgudstjenester
Søndage den 2. og 9. september

Så tager vi cyklerne
frem!

Traditionen tro vil begge vore kirker
være smukt pyntet med høstens og
efterårets farver, og efter gudstjenesten bydes der på en let frokost,
i henholdsvis graverhuset ved Heden kirke og konfirmandstuen ved
Nørre Søby kirke.

Søndag den 19. august 2018.
Kl. 14-16.

Høstgudstjeneste:
Heden kirke, søndag den
02. september 2018 kl. 10.00
Nørre Søby kirke, søndag den
09. september 2018 kl. 10.00

På cykeltur med Anne Marie
Carl-Nielsen
En cykeltur med fokus på billedhuggerens skulpturer i lokalområdet.
Anne Marie Carl-Nielsen er rigt
repræsenteret med værker i både
Nr. Lyndelse og Nørre Søby. Vi
cykler rundt og får en introduktion
til denne spændende kunstner,
mens vi ser nogle af hendes værker
og hører mere om baggrunden for
dem hver især.
Turen starter på Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse og slutter i konfirmandstuen ved Nørre Søby Kirke.
Undervejs gør vi stop ved præstegårdshaven til Nr. Lyndelse Kirke
og Carl Nielsens Barndomshjem.
Foretrækker du at køre rundt, kan
det også lade sig gøre at tage bilen. Turen er i alt 3,2 km.
Ved afslutningen i konfirmandstuen
ved Nørre Søby Kirke vil menighedsrådet sørge for en lille forfriskning.
Vel mødt til en anderledes eftermiddag.
Menighedsrådet

Kom med det gode humør, syng
en dejlig salme og få en hyggelig
formiddag med en god snak.
Alle er velkommen.
Tilmelding ønskelig mht. frokosten
– til Annemette 30223261
Menighedsrådet

Odense Bys Museer har, i samarbejde med Carl Nielsen Skolen samt
menighedsrådene i Nr. Lyndelse og
Nørre Søby-Heden, arrangeret en
cykeltur i vort lokalområde.

Koncert i Heden Kirke
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00
Henriette
Sonne er ikke
ny på den
danske musikscene. Hun
har turneret
i både eget
navn og med
forskellige
bands siden
1981.
Efter 3 singler er hun nu aktuel med
et helt nyt, dansk album, som kom
på gaden d. 1. maj 2018.
Hendes seneste single »Duften af
raps« blev den mest spillede single
på P5 i to uger i træk.
Stilen læner sig op ad en dansk udgave af Americana og er en variation over folk/pop – krydret med et
strejf af country.
Henriette Sonnes varemærke er
hendes varme og stemme, et
glimt i øjet – og ikke mindst hendes evne til at nå ud til sit publikum.
Der er garanti for en oplevelse på
et højt og underholdende musikalsk niveau, når Henriette Sonne
optræder.
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Nye tiltag i
menighedsrådet

Menighedsrådsvalg
2018

Nørre Søby-Heden menighedsråd
har indledt et samarbejde med Nørre
Lyndelse menighedsråd om de kulturelle og musikalske arrangementer.
Vi vil fremover annoncere vore
arrangementer i begge kirkeblade
lige som vi vil gå sammen om
større opgaver, dels i Nørre Lyndelse kirke og dels i Nørre Søby og
Heden kirker.

Af Bente Nielsen

Alle er velkomne begge steder.
I efteråret har Nørre Lyndelse 2
arrangementer.
Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 i
Kirkesalen i Nr. Lyndelse: Andreas
Kamm holder foredrag: »Når verden flytter sig.«
Tirsdag den 6. november kl. 19.30
i Kirkesalen i Nr. Lyndelse: Esther
Rützou fortæller i anledning af de
kvindelige præsters 70-års jubilæum: »Da pigerne tog kjolen på«.

Første kvindelige præster ordineret i
Odense 1948.
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Nørre Søby-Heden menighedsråd
er et af landets 152 menighedsråd
der har en 2-årig funktionsperiode,
hvilket betyder der skal afholdes
menighedsrådsvalg den 13. november 2018.
I den forbindelse afholdes der
orienterings- og opstillingsmøde
den 6. september 2018 kl. 19.00 i
konfirmandstuen i Nørre Søby.
På mødet vil menighedsrådet fortælle om arbejdet i den valgperiode, der er gået, og redegøre for det
arbejde der ligger foran. Desuden
gennemgåes reglerne for opstilling
af kandidater; dette varetages af
den bestående valgbestyrelse.
Nuværende menighedsråd består
af 6 medlemmer, fordelt med 5 fra
Nørre Søby og 1 fra Heden, samt
2 stedfortrædere begge fra Nørre
Søby. Et menighedsråd bestående
af 6 medlemmer og 2 stedfortrædere er minimum for sogne af vor
størrelse, vi ønsker at udvide rådet
med 2-3 medlemmer, så derfor
kære sognebørn i Nørre Søby og
Heden kom og hør mere om et
spændende arbejde og overvej
kraftig om, det ikke lige er det, der
har din interesse.
For at man kan stille op og blive
valgt kræves at man, har bopæl i et

af vore sogne, er medlem af folkekirken og er fyldt 18 år, har dansk
indfødsret eller har haft fast bopæl i
kongeriget uafbrudt i mindst et år.
Der er altså rig mulighed for, at
sognenes beboere også den yngre
del – kan prøve kræfter med arbejdet i et menighedsråd, og ad
den vej være med til, i samarbejde
med kirkens ansatte, samt præsten
og nuværende menighedsråd, at
sætte deres præg på kommende
arrangementet i og omkring kirken.
Derfor:
Mød op til orienterings- og opstillingsmøde den 6. september 2018
kl. 19.00 i konfirmandstuen i Nørre
Søby og se, om det er noget for
dig at være med til at bestemme,
hvad der skal ske i din kirke.

KIK IND
Søndag den 15. juli 2018. Efter
gudstjenesten er der mulighed for at
kikke på og ind i det nye Graverhus.
Et virkelig dejligt hus, med plads
til alle de forskellige maskiner og
redskaber der bruges til pasning af
vore kirker og kirkegårde.
Kik ind og se de gode og fine lokaler, og se hvordan personalet har
fået indrettet deres nye arbejdsplads, et stort arbejde som de nu
hver dag kan nyde resultatet af.
I dagens anledning bydes der på
kaffe og småkager.
Vel mødt – Menighedsrådet

Stolte og glade nye omdelere af Sognet
Fra årsskiftet
har vi hos
KFUM-spejderne i Nr.
Lyndelse haft
fornøjelsen
at omdele
SOGNET til
alle jer, der er
medlemmer af
folkekirken i
Nr. Søby/Heden sogne. En opgave
som hidtil har sorteret under Post
Nord, men som menighedsrådet nu
har valgt at lade tilfalde spejderne
pga. voldsomme prisstigninger hos
postvæsenet.
Vi, der sidder i bestyrelsen for forældreforeningen hos spejderne, er
rigtig glade for at have fået denne
opgave, og vi vil bestræbe os på at
løse den på bedste vis.
Udover glæden ved at komme ud i
den friske luft, hilse på jer i lokalbefolkningen og komme ud i yderområder, hvor skæbnen ellers sjældent
byder os at komme, så får vi forældre mulighed for at indvie vores
spejderbørn i glæden ved at »yde,
før man kan nyde«. Med omdelingsopgaven følger en flot sum penge,
som ubeskåret går til aktiviteter i og

hed idet det ikke er en forudsætning
altid at tro på Gud for at være og
leve et liv som spejder.
At dele »kirkeblade« ud er således
en opgave, som ligger lige til højrebenet ift. organisationens hovedformål – og en opgave, vi er aldeles
stolte af at løse.

omkring spejderhytten til glæde for
vores mange engagerede, frivillige
spejderledere og de mere end 100
aktive spejdere i gruppen.

Skulle I imod vores forventning ikke
modtage SOGNET til den tid, I havde forventet, vil vi være glade, om
I vil kontakte os på tlf: 29249464 /
mail: m_maegaard@yahoo.dk. Så
vil vi rette op på fejlen.
M.v.h. Formand for forældreforeningen.
Marie Maegaard

KFUM/K, Kristen Forening for Unge
Mænd og Kvinder, har eksisteret siden 1878. Formålet med KFUM/K’s
arbejde er først og fremmest at lade
børn og unge møde kristendommen
gennem fortællinger og aktiviteter på
en måde, der er tilpasset børnene og
de unges liv og hverdag. Dialog og
rummelighed er centrale begreber.
Børnene og de unge lærer, at de
altid kan tro på Gud – og at Gud altid
tror på dem. Således udtrykkes en
forankring i kristendommen og samtidig dog en åbenhed og rummelig9

Heden Hyggeklub
Torsdag den 20. september
kl. 13.00:
Vores lille udflugt går i år til Hude
vad Smedje, hvor vi får en guidet
rundvisning. Her er mange interessante ting, hvad de gamle smede
har produceret gennem årene.
Efter besøget i Smedjen kører vi
til Langeskov Planteskole, hvor vi
skal nyde kaffe og lagkage i deres
dejlige grønne cafe. Efter kaffen
går vi tur i planteskolen og ser alle
deres fine ting og planter. Vi mødes
ved Heden Forsamlingshus, fylder
bilerne op og betaler chaufføren
lidt til benzinen. Prisen for denne
tur, inkl. entre til Smedjen, kaffe og
lagkage er kun 50 kr. pr. medlem.
Ikke medlem 80 kr. Tilmelding til
Helmuth senest 13. september.
Torsdag den 4. oktober kl. 14.30:
»Mit liv i Søværnet i 3 generationer«. Mogens Højstrup Sørensen
kommer og fortæller om hans farfar, far, og ham selv, som har været
skibsinspektør i Søværnet i 40 år.
Entre plus kaffe 30 kr. ikke medlem
50 kr.
Alle møder holdes i Heden forsamlingshus.
Ret til ændringer forbeholdes!
Bestyrelsesformand: Helmuth Jensen tlf. 65 90 15 73.
Man hygger sig i Hyggeklubben!
10

Program for Bruger
huset Varmestuen
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.
Fællesspisningen starter op igen til
september.
Sidste lørdag i måneden er der
lørdagsfrokost.
Efterårets datoer: 25/8-14/9-12/109/11-14/12 TILMELDING MANDAGEN FØR !!!
Rengøringsdag/lørdagsfrokost –
25. august vi mødes kl. 9.00 og
drikker morgenkaffe (vi giver) efter
rengøring er der lørdagsfrokost.
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 tlf. 24 85 11 29
Sommerudflugt
Torsdag den 23 august 2018
til Olsens Paradis og Fåborg Kro
Igen i år inviterer vi til sommerudflugt.

Vi starter ved Varmestuen Kl. 13.00
og kører mod Esbjerg. Ved ankomst til Olsens Paradis drikker vi
lidt kaffe og kage.
Vi bruger ca. 2 timer ved Olsens
Paradis og kører ved 17.00 tiden
mod Fåborg Kro, som ikke ligger
langt derfra. Her får vi en dejlig to
retters menu og hører lidt om kroen. Drikkelse er for egen regning.
Kl. 19.00 kører vi mod Nr. Søby
igen.
Vi forventer at være hjemme ca. kl.
20.30.
Prisen for denne tur vil være kr.
250.00 som betales i bussen.
Tilmelding til: Marianne Johansen,
40866131
Senest den.1. august 2018.

Humlehavens Venner
Cafeeftermiddage på plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse:
Fredag den 28. september kl.
14.30: Musikalsk underholdning
Fredag den 26. oktober kl. 14.30:
Musikalsk underholdning
Fredag den 30. november kl. 14:
Julehyggestue, gløgg og æbleskiver.
Venlig hilsen
Humlehavens venner

Nørre Søby Lokalarkiv
Aktivitetskalender for
efteråret 2018
Mandag 3.9, 14.30
Fortælledag:
Om Nørre Søby Fri- og Efterskole
Tirsdag 11.9. Åbent 14-17
Tirsdag 25.9. Åbent 14-17
Mandag 1.10, 14.30 Fortælledag:
Om Efterårsmanøvrer
Tirsdag 9.10. Åbent 14-17
Tirsdag 23.10. Åbent 14-17
Mandag 5.11, 14.30 Fortælledag:
Om Maler Guldbrandsen (fortsat)
Tirsdag 13.11. Åbent 14-17
Tirsdag 27.11. Åbent 14-17
Mandag 3.12, 14.30 Fortælledag:
Julehygge
Tirsdag 11.12. Åbent 14-17 (sidste
ordinære i 2018)
*****************************
Lokalarkivet er lukket i juni, juli og
august.

Nørre Søby Forsam
lingshus
Det nye tiltag med fællesspisning
blev en stor succes. Derfor forsættes det i efteråret.

Forårets Konfirmander
sammen med Sognepræst Hans
Vestergaard Jensen.
På trappen til kirketårnet.

Næste fællesspisning er onsdag
den 29. august 2018 klokken 17.30
HUSK tilmelding senest fredag den
24.
Datoer for resten af året kommer
senere men hold øje med Forsamlingshusets FB gruppe.
80 Fest den 6. oktober, med spisning, musik og dans, alt i 80er stil,
selv priserne er fra 80erne. og du
er meget velkommen i 80er tøj, det
gør det hele lidt sjovere.
Måske du kan genkende, din unge
nabo fra dengang.
Husk tilmelding, se nærmere på
forsamlingshuset FB gruppe.
Julemesse den 25/11.
Banko hver tirsdag kl. 19.15.

Foto: Sendy Alstrøm.

Men husk: Er der behov for aflevering af arkivalier – eller søger du
oplysninger, kan vi kontaktes hele
året: Aase (23 67 83 55) – Birgit (51
51 67 12)
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GUDSTJENESTE OG ARRANGEMENTER
Juli
Nørre Søby
Heden
1. 5.s.e.trinitatis
10.00		
8. 6.s.e.trinitatis		
10.00
15. 7.s.e.trinitatis
10.00		
22. 8.s.e.trinitatis		
10.00
29. 9.s.e.trinitatis	  9.00		

Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Hans Vestergaard
Mette Behrndtz

August
5. 10.s.e.trinitatis		  9.00
12. 11.s.e.trinitatis
10.00		
19. 12.s.e.trinitatis		
10.00
26. 13.s.e.trinitatis
10.00		

Mette Behrndtz
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen

September
2. 14.s.e.trinitatis		
10.00
9. 15.s.e.trinitatis
10.00		
16. 16.s.e.trinitatis		
11.30
23. 17.s.e.trinitatis
10.00		
30. 18.s.e.trinitatis		
10.00

Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Mette Behrndtz
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen

Høstgudstjeneste *)
Høstgudstjeneste *)

Oktober
4. 19.s.e.trinitatis
17.00		
7. 20.s.e.trinitatis
10.00		
14. 21.s.e.trinitatis		
10.00
21. 22.s.e.trinitatis	  9.00		
25. Torsdag		
19.00
28. 23.s.e.trinitatis		
10.00

Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Elisabeth Jessen
Mette Behrndtz
Koncert
Elisabeth Jessen

Familiegudstjeneste *)
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Kirkekaffe

Henriette Sonne *)

MARK & STORM GRAFISK · 62 62 22 77

*) se omtale i bladet

Kaffe i Graverhuset *)

