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Næsby Kirke – en nærværende kirke i bevægelse.

Hvorfor æder de kristne
evig og altid?
Side 2

Hvorfor æder
de kristne
evig og altid?
Af Marie Holm
Man hører nogle gange kritiske røster ytre
sig om, hvorfor folk dog ikke kan gå i kirke
uden, der skal være én eller anden form
for mad og drikke involveret.
I de gode gamle dage kom folk da i kirke for
den åndelige føde uden at skulle lokkes med
kaffe og wienerbrød, lyder det.

Kristne er sammenspiste
Men argumentet holder ikke. For det forholder sig faktisk sådan, at de allerførste kristne
samledes om både at bede og spise sammen. De
mødtes på tværs af alle samfundslag hjemme
hos hinanden søndag aften med medbragt
mad, som de deltes om. Fællesskabet om måltidet er altså iboende i den kristne tradition som
det sted, hvor man bliver ”spist sammen” til en
enhed på trods af alle skel.
Den forståelse udspringer selvfølgelig af det,
som man gang på gang kan læse om i Bibelen.
Nemlig hvordan Jesus selv spiste med alle slags
mennesker – også dem, der ellers stod uden for
samfundets gængse fællesskab så som de syge,
drankerne og svindlerne.

Kristne spiser alt – også Gud
Det fortælles også i Bibelen, at de første
kristne fik et tegn fra Gud om, at intet mad er
forbudt at spise. Siden har kristne kastet sig
over alle bordet glæder – men ikke nok med det
– kristne kaster sig endda også over deres egen
Gud og spiser ham.
Det er selvfølgelig sket på opfordring af Jesus
selv, der under sit sidste måltid giver den sær-

lige besked til sine disciple; jeg er hos jer, når
I spiser brødet og drikker vinen for det er mit
legeme og blod. Kristne er altså ikke kun spist
sammen i et fællesskab med andre kristne,
men i særdeleshed også spist sammen i et fællesskab med Gud, der bliver en del af os, når vi
går til nadver.

Kristne kaffebønner
Der er altså igen grund til at skamme sig over
at drikke en kop kirkekaffe og spise en småkage
efter en gudstjeneste fyldt med budskabet om,
at Jesus er livets brød og den, der kommer til
ham, skal aldrig sulte og den, der tror på ham,
skal aldrig tørste. For hver en slurk kaffe skriver man sig ind i den lange forhistorie af kristne, der har taget til sig, at uden mad og drikke
duer kirken ikke.
Med de ord vil vi gerne byde velkommen til
det nyeste tiltag i kirken:

Sjælefred og smør-selv-mad

Et enkelt koncept med fælleskabet
omkring gudstjenesten og måltidet i
hovedsædet.
Kort og godt er alle kirkegængere
velkomne til en let smør-selv-frokost
i sognegården efter gudstjenesten én
søndag om måneden.
Første gang er søndag den 17. marts.
Mad og kaffe er gratis. Øl: 10 kr. Vand:
5 kr.

Nyt fra kirken
Virksomhedspraktikant
Mit navn er Mette Dencher. Jeg
starter i virksomhedspraktik i
Næsby sogn fra 15. januar 2019 og
13 uger frem, hvor jeg skal være
praktikant hos pastor Marie Holm.
Jeg glæder mig til at tage fat på de
mange spændende opgaver, til
at møde ansatte og frivillige ved
Næsby kirke og ikke mindst til at
møde sognebørnene i mange forskellige sammenhænge.
Jeg er bosat i Skibhuskvarteret,
men synes, jeg kender Næsby godt,
by, og jeg er kommet
idet en stor del af min familie bor i Næs
her fra barnsben af.
nnet social-og
Jeg er uddannet teolog, men er også udda
jdet på sygehus, plesundhedsassistent. Jeg har i flere år arbe
jeg har været rigtig
og
n,
jehjem og på Social-og sundhedsskole
igen på mig, og det
glad for arbejdet. Men nu kalder teologien
som præst.
er mit håb en dag at komme til at arbejde
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Eftermiddagsmøder
Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne,
som begynder kl. 14.30 i Sognegården og slutter kl. 16.30.
Deltagelse er gratis, men kaffe og kage koster 20 kr.

Torsdag den 21. marts / Forfatter og musiker Tony From Petersen
kommer og fortæller om sin bog ”Thorødrenge”

”Thorødrenge” beretter om et ”hjørne af barndommens land” for tusindvis af københavnske drenges liv på godt og ondt på svagbørnskolonien ”Thorøgård” på øen Thorø ud for Assens.
Foredraget er en hudløs ærlig, socialdokumentarisk skildring af en børnekultur og dens hårde
vilkår for en stor gruppe københavnske drenge. Drengenes hverdag fortælles gennem en
niårig drengs oplevelser på kolonien ”Thorøgård”, langt fra hjemmet, kammeraterne og familien i København. De tusindvis af københavnerdrenge, som på skolens anbefaling, måtte
tilbringe måneder på svagbørnskolonierne, kom ofte fra socialt dårligt stillede hjem med ringe
boligforhold, skilsmisser, alkohol og arbejdsløshed.
Foredraget beskriver de glæder og afsavn som de små drenge oplevede, når de blev sendt
hjemmefra i 3 lange måneder, for at leve sammen med 60 fremmede drenge, lære at begå sig
i en drengekultur, delt op i stærke og svage. Det er også fortællingen om at masser af frisk
luft, god nærende mad samt et omsorgsfuldt stampersonale var udgangspunktet for arbejdet i
svagbørnskolonierne bl.a. ”Thorøgård”.

Torsdag den 4. april / Matador i ord
og toner – Et koncertforedrag

Hvad får man, når man blander forkærligheden for Matador med passionen
for musik og interessen for historie? Man
får følgende cocktail:
”Matador i ord og toner
– et koncertforedrag.”
Den midtjyske duo, Toner af Guld,
består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran og en klaverspillende bedemand.
Musikken, der indgår i Matador, er et
relativt uudforsket område, som Toner af
Guld med stor entusiasme har kastet sig
over. Tidens toner med Marguerite Viby,
Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde,
vemod, munterhed og drama. Det samme
gør Rødes bryllups-optræden, de tyske
soldaters traurige lieder samt indslag på
Postgaarden af finkulturel karakter.
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Torsdag den 2. maj / The Chimps

Denne eftermiddag står i musikkens
tegn. Leif, kirketjener ved Næsby Kirke
og vennen Jørgen spiller populærmusik.
De beskriver sig selv sådan her:
Vi er startet som et band efter vi
mødtes på vores uddannelse på UC Syd
Kolding, hvor vi uddannede os til misbrugsvejledere i perioden fra 2010 - 2012.
Vi spiller mange genrer af populærmusik, og det vigtigste for os er spilleglæde og selvfølgelig at publikum også har
en fest. Vores numre går fra gamle viser
over giro 413 til Kim Larsen, Lars Lillholdt, Poul Krebs m.m. Vi glæder os til at
komme og spille for jer, og det vil blive
krydret med små historier og anekdoter.
Vi håber på et par fornøjelige timer og
det er også tilladt at nynne og brumme
og synge med efter bedste evne.

Torsdag den 16. maj
/ Verdens ældste flag,
men hvordan er vores
forhold til Dannebrog?

Af flagkonsulent Søren
Cruys-Bagger leder af Nationalt videncenter om Dannebrog Danmarks-Samfundet.
En stor dansk undersøgelse - fra juni 2018 - viser at
danskerne ikke anvender
Dannebrog så meget som
de gjorde tidligere. Dannebrog betragtes i mindre
grad som et positivt symbol.
Undersøgelsen sammenligner en tilsvarende dansk
undersøgelse foretaget i
2012. Dette indlæg handler
om danskernes forhold til
Dannebrog i 2018.

Gudstjenester
Marts
Søndag den 3. marts. Fastelavn. Kl. 14.00. Marie Holm.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser
fastelavnsboller i Sognegården
Onsdag den 6. marts. Gud og Spaghetti. Kl. 17.00. Marie Holm
Søndag den 10. marts. 1. s. i fasten. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Mulighed for at deltage i sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp efter gudstjenesten. Henvendelse i sognegården.
Torsdag den 14. marts. Fyraftengudstjeneste. Kl. 17.00.
Musikgudstjeneste med Lene Høg på tværfløjte.
Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 17. marts. 2. s. i fasten. Kl. 10.00. Marie Holm
Sjælefred og smør-selv-mad. (Læs mere side 2)
Søndag den 24. marts. 3. s. i fasten. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Fredag den 29. marts. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50.
Kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 31. marts. Midfaste. kl. 10.00. Første del og prædiken
v. praktikant Mette Dencher. Nadver og afslutning v. Marie Holm.

Musikgudstjenester

Bob Dylan-gudstjeneste. Søndag den 7. april kl.
16.00. Til højmessen spiller No Direction Home. Det
er et Odense-baseret band, der fortolker Bob Dylans
musik. Musikkens naturlige fokus er den kvindelige,
amerikanske forsanger, Jude Myers, der giver Dylans
sange en ny klang. Det seks mand store band tager
livtag med Bob Dylan og er både tro og nyfortolkende
i forhold til Dylans enorme bagkatalog af sange.

April
Onsdag den 3. april. Gud og Spaghetti. Kl. 17.00. Marie Holm
Søndag den 7. april. Mariæ bebudelses dag. Kl. 16.00. Musikgudstjeneste med No Direction Home. Marie Holm
Søndag den 14. april. Palmesøndag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Sjælefred og smør-selv-mad (Læs mere side 2)
Torsdag den 18. april. Skærtorsdag. Kl. 16.00. Marie Holm
Fredag den 19. april. Langfredag. Kl. 14.00. Musikandagt. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 21. april. Påskedag. Kl. 10.00. Marie Holm
Mandag den 22. april. Anden påskedag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Pilgrimsvandring fra kirken kl. 8.00-10.00. Se bagsiden.
Fredag den 26. april. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50. Kl. 10.30. Marie Holm
Søndag den 28. april. Konfirmationssøndag for Næsby Skole. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

Maj
Onsdag den 1. maj. Gud og Spaghetti. Kl. 17.00. Marie Holm
Søndag den 5. maj. Kl. 10.00. Konfirmation for Kroggårdsskolen. Marie Holm.
Søndag den 12. maj. Kl. 10.00. Konfirmation for Kroggårdsskolen. Marie Holm
Fredag den 17. maj. Bededag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 19. maj. 4. s. e. påske. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Sjælefred og smør-selv-mad. (Læs mere side 2)
Fredag den 24. maj. Gudstjeneste i NæsbyHus. Kl. 10.30. Marie Holm
Søndag den 26. maj. 5. s. e. påske. Kl. 10.00. Marie Holm
Torsdag den 30. maj. Kr. himmelfarts dag. Kl. 10. Dennis Jessen Jørgensen

Juni
Søndag den 2. juni. 6. s. e. påske. Kl.10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 9. juni. Pinsedag. Kl. 10.00. Marie Holm
Mandag den 10. juni. Anden pinsedag. Fællesgudstjeneste med nabosognene på Lumby Mølle. Kl. 10.30.
Søndag den 16. juni. Trinitatis søndag. Kl. 10.00. Marie Holm
Sjælefred og smør-selv-mad. (Læs mere side 2)
Søndag den 23. juni. 1. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Fredag den 28. juni. Gudstjeneste på NæsbyHus. KJ. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 30. juni. 2. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Marie Holm

Juli

Søndag den 7. juli. 3. s. e. trinitatis. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 14. juli. 4. s. e. trinitatis. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Sjælefred og smør-selv-mad. (Læs mere side 2)
Søndag den 21. juli. 5. s. e. trinitatis. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 28. juli. 6. s. e. trinitatis. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

August

Søndag den 4. august. 7. s. e. trinitatis. kl. 10.00. Marie Holm
Søndag den 11. august. 8. s. e. trinitatis. kl. 10.00. Marie Holm
Sjælefred og smør-selv-mad. (Læs mere side 2)
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Aktivitetskalender

Hvor andet ikke er nævnt finder arrangementet sted i Næsby Sognegård, Bogensevej 92. Der ligger foldere fremme i Sognegården om de
forskellige arrangementer. Se også www.naesbysogn.dk.

Marts
10. marts
10.00
Sogneindsamling				
11. marts
10.00
Åben Café - Bo Trygt, Richart Andersen om indbruds
			sikring og Nabohjælp		
18. marts
10.00
Herreholdet besøger Odense E-sports træningslokaler
21. marts
14.30
Eftermiddagsmøde - Tony From Petersen, Livet på
			Torø-kolonien
25. marts
10.00
Åben Café - Lars Nicolajsen spiller og synger
			sammen med os
26. marts
18.30
Offentligt menighedsrådsmøde			
31. marts
15.00
Forårskoncert med Pigekoret, Børnekoret
			og Spirekoret						
									

April					

1. april		
10.00
Herreholdet - Politibetjent Elvis Abax, hvad foregår
			
der i Vollsmose, når kameraerne ikke er på?
4. april		
14.30
Eftermiddagsmøde - Helle og Dynes Skovkjær,
			
toner af Guld
8. april		
10.00
Åben Café - Ulla Lund, Projekt dåseringe
11. april		
19.30
Koncert med cellist Ida Nørby			
15. april		
10.00
Herreholdet - Præst Marie Holm, Påske og Jesus liv
29. april		
10.00
Herreholdet - besøg på gartneriet Alfred Pedersen og
			Søn i Bellinge
30. april		
18.30
Offentligt menighedsrådsmøde		
								

Maj					

2. maj		
14.30
Eftermiddagsmøde - koncert med The Chimps
6. maj		
10.00
Åben Café - Damernes Butik, Smart hele livet.
			Modeshow.		
13.maj		
10.00
Herreholdet - Afslutningstur til Avernakø		
16.maj		
14.30
Eftermiddagsmøde - Flagkonsulent Søren Cruys			
Bagger, Dannebrog 800 år
20. maj		
10.00
Åben Café - Præst Marie Holm, om Jesus færden og
			
gøremål her på jord
28. maj		
18.30
Offentligt menighedsrådsmøde			
									

Juni

3. juni		
10.00
Åben Café - Sæsonafslutning med hygge og frokost,
			tilmelding nødvendig
23. juni		
18.00
Sankt Hans Aften ved Næsby Sognegård.
			Ulrik Spang-Hanssen spiller.
25. juni		
18.30
Offentligt menighedsrådsmøde

Tilmelding
til
korsang
i sæson 2019/2020

Spirekor (0.-2. klasse), øver fredage kl. 16-16.45
Børnekor (3.-5. klasse), øver onsdage kl. 16.30-17.30
Korleder uddannet på Musikkonservatoriet og
Børnekorakademiet.
TILMELDING til Anne Buch Hansen på
organist@naesbysogn.dk Husk at angive navn,
alder og telefonnummer.

6

KIRKELIG VEJVISER
Fødsel:

Fødslen anmeldes til kirkekontoret af
jordemoderen. Forældre, der ikke er
gift, men ønsker fælles forældremyndighed skal indberette omsorgsog ansvarserklæring på www.borger.dk

Navngivning:

Et barn skal have navn inden 6 måneder, enten ved dåb eller navngivning.
Navngivning uden dåb foretages på
www.borger.dk

Dåb:

Foregår normalt ved søndagsgudstjenesten eller ved en særlig dåbsgudstjeneste 1. lørdag i måneden. Kontakt
kirkekontoret for at bestille tid. Inden
dåben skal man til en samtale med
præsten.

Vielse:

Kontakt først kirkekontoret for at bestille tid (gerne i god tid!). Begge parter
skal udfylde en ægteskabserklæring på
www.borger.dk (gyldig i 4 måneder).
Kontakt også præsten for at aftale tid
til samtale.

Navneændring:

Anmeldelse af navneændring skal
foretages på www.borger.dk

Ved dødsfald:

Dødsfald anmeldes til kirkekontoret i
bopælssognet senest 2 dage efter
dødsfaldet.
Tid og sted for bisættelse/begravelse aftales med den præst, der skal medvirke.
Præsterne besøger gerne de pårørende.
En bedemand kan være til stor hjælp
med at udfylde dødsanmeldelsen og
øvrige praktiske ting.

For en samtale om alt
mellem himmel og jord:

Man er altid velkommen til at kontakte
præsterne, også når det drejer sig om
ophold på sygehus.

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede kan rekvirere
en taxa til gudstjenester. Henvendelse
senest en uge før til kirkekontoret.

Konfirmation:

Læs alt om konfirmation på kirkens
hjemmeside under ”Fra vugge til grav”.
Fremtidige konfirmationsdatoer:
Næsby skole
Kroggårdsskolen
28. april		
5. og 12. maj
2019
26. april		
3. og 10. maj
2020
25. april		
2. og 9. maj
2021
24. april		
13. og 14. maj
2022

Det sker i kirken og i sognegården
Fernisering
Billedkunstner Lene Søndergaard
Fra 4 maj og sommeren over kan
du opleve billedkunstner Lene
Søndergaards kunst i Næsby.
I år har billedkunstner Lene Søndergaard ’Hvem som helst på hvad
som helst’ som sit hovedtema.
Det er en retrospektiv udstilling,
der byder på både mix media på
lærred, monotypier og andre tryk,
små og store værker. Udtrykket har
et bredt spekter, der både kan kalde
på eftertanke, smil og undren.
Lene Søndergaard er vokset op i
Ringkøbing med synet og lyden af
vand som det første om morgenen og
det sidste om aftenen. Kunstmaleren

Otto Eichner, som boede i nærheden,
lærte hende at blande farver, grund-

teknikker, farveholdning og måder
at bruge materialer på, men ikke
mindst en eksperimenterende tilgang til maleriet.
I 2017 arbejdede hun med temaet
’Hyldest til vand,’ hvilket resulterede
i et hovedværk på 2x4 meter og 38
spændende monotypier. Alt malet
med ting skyllet op fra havet og med
inspiration fra Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet.
I forbindelse med afslutningen af
udstillingen vil der være mulighed
for at møde Lene til en ’finisage’,
hvor hun vil fortælle om arbejdet
med nogle udvalgte værker og svare
på spørgsmål.
Dato offentliggøres på Næsby
kirkes hjemmeside og på Facebook.

Billedkunstner Villy Jørgensen
Hele marts og april måned udstiller den autodidakte billedkunstner, Villy
Jørgensen, sine tegninger i Sognegården.
Villy Jørgensen er uddannet bygningsmaler og pædagog og har mange udstillinger
bag sig, både separate som censurerede udstillinger. Han har tillige været repræsenteret på Bibliotheque National Paris F. Dato for fernisering offentliggøres på Næsby
kirkes hjemmeside og på Facebook.

Søndag d. 23. juni.

Skt. Hans Aften
ved Næsby Sognegård
Næsby Menighedsråd afholder Skt. Hans
Aften for både børn og voksne.
Aktiviteterne for børn begynder kl. 18.00
og bålet for de mindste tændes kl. 19.15. De
voksne bydes velkommen kl. 19.30. Mens
årets båltale holdes kl. 20.45. Herefter tændes
det store bål og midsommersangen synges. Både før og
efter båltændingen vil Ulrik
Spang-Hanssen og hans jazzmusikere underholde os og på

Børn & unge

GUD &Tjekliste:
SPAGHETTI
Kendskab til kirken
Salmesang og bibelhistorier
Nem og billig aftensmad
Selskab til de voksne
Andre børn at lege med
Ingen opvask

pladsen vil det være muligt at

Glade børn og voksne

handle ved Næsby FDF´s bod.

6. marts, 3. april
og 1. maj kl. 17.00

Aftenen slutter kl. 22.00.

koncerter
Forårskoncert med Pigekoret, Børnekoret og Spirekoret

Søndag den 31. marts kl. 15 vil kirken blive fyldt af dejlig sang, når
alle kirkens kor medvirker i en fælles forårskoncert.
Der vil være lejlighed til at høre sang på alle niveauer fra den spæde
begyndelse i Spirekoret, som rummer de helt små korbørn på 6-9 år til
de mere erfarne sangere i Pigekoret.
Hver aldersgruppe har noget at byde på fra de små med deres umiddelbare sangglæde og engagement til de ældste med deres smukke
klang. Det vil være med til at give en god variation i programmet, som
vil bestå af sange bl.a. om forår, hyldefolk og nisser!
Der er gratis adgang til koncerten, som vil vare en lille times tid, og
alle er meget velkomne.

Koncert med cellist Ida Nørby

Torsdag den 11. april kl. 19.30 er der
mulighed for at høre skøn musik for cello og
klaver, når Næsby Kirke får besøg af den
unge cellist Ida Nørby.
Til sommer afslutter Ida Nørby sin uddannelse ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København. Udover sit klassiske virke, er Ida aktiv
som teatermusiker og i diverse rytmiske sammenhænge. Hun har bl.a. optrådt
med Søs Fenger, Nikolaj Nørlund og Steffen Brandt.
Der er gratis adgang til koncerten, som varer ca. en time. Efter koncerten
vil der være mulighed for at få en snak og et glas vin, som vil blive serveret i
våbenhuset.

Krist stod op af døde i påske-morgenrøde!
Kom med i kirke og lad påskeevangeliet vække det indre, dybe håb til live: At alle mennesker er
en del af en historie, der ender godt, fordi Gud selv har overvundet mørket og døden og åbnet op
for en anden virkelighed, der sprænger al sund fornuft: Vi skal leve til evig tid!

Palmesøndag

Søndag den 14.
april kl. 10.00
Gudstjeneste med
prædiken om,
hvordan Jesus red
ind i Jerusalem på
et æsel, mens folk
sang og viftede med
palmeblade.

Skærtorsdag

Torsdag den 18.
april kl. 16.00
Gudstjeneste med
prædiken om den
aften, hvor Jesus
og disciplene spiste
sammen for sidste
gang, inden Jesus
blev taget til fange
og dømt til døden.

Langfredag

Fredag den 19.
april kl. 14.00
Musikandagt med
oplæsning af tekststykker fra påskens
passionshistorie,
hvor Jesus efter
mange pinsler dør
på korset.

Påskedag

Søndag den 21.
april kl. 10.00
Gudstjeneste med
prædiken om det,
som intet øje har
set, men som kristne
har fejret lige siden:
Jesus, der efter tre
dage går lyslevende
ud af gravhulen.

2. påskedag

Mandag den 22.
april kl. 8.00:
Pilgrimsvandring
rundt i Stavisådalen.
Inkl. rundstykker
og kaffe. Kl. 10.00:
Gudstjeneste med
prædiken om,
hvordan to af Jesu
disciple møder ham
igen som genopstået.

