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Kors for et kønt kors!
Festlig afsløring af lokal strikkekunst

Af Marie Holm
I løbet af de seneste år har vi til de forskellige højtider i kirkeåret haft mange forskellige flotte udsmykninger på de fire
plader, der tilsammen danner et kors på kirkens ene væg.
Kunsten er oftest lavet af elever fra enten Næsby Skole eller
Kroggårdsskolen, der kommer i kirken som enten konfirmander eller mini-konfirmander.
Selv om det er nogle flittige børn og unge, så sker det alligevel en gang imellem, at vi oplever, at julen varer lige til
påske oppe på pladerne – og det er jo ikke det, der er meningen. For derimellem kommer fasten jo som bekendt. Noget
måtte derfor gøres!
Løsningen blev at lave et nyt ekstra kors, der kunne komme
op at hænge hver gang, vi ikke kunne holde ud at se på juleengle i april. Og det kunne jo være sjovt, hvis det var lokale
kræfter, der stod for korsets udsmykning. Som tænkt, så gjort.
Valget faldt på de kvinder i sognet, der allerede strikker
dåbsklude til kirken. Normalt er de dåbsklude, de strikker,
hvide og bruges til at tørre vandet af hovedet på de døbte
i kirken. (Læs mere om dåbskludene her: daabskluden.dk)
Men nu blev de spurgt om de ikke ville strikke en stor
mængde dåbsklude i forskellige nøje udvalgte farver.

Planen var nemlig, at kludene skulle syes sammen og
dermed danne et nyt farverigt kors, der skulle kunne komplimentere farvene på glasmosaikken over kirkens alter.
For når man hænger noget op i kirken, der gerne skal blive
ved med at passe ind i mange år, så bliver det nødt til at
kunne tale sammen med det eksisterende.
Efter lang tids strikken, hæklen, målen, saven (af holdets
eneste mand), malen og klistrearbejde er korset nu endelig
klar til at blive afsløret for og beundret af alle i sognet. Det
sker første gang under:
Gudstjenesten søndag den 23. august kl. 10.00.
Den dag skal vi selvfølgelig høre om, hvordan alle kristne
mennesker fra den dag de døbes, er strikket ind i Guds rige
med ubrydelige tråde, der rækker ud over både tid og rum og
fører mennesket sikkert ind i evigheden. Det er det budskab,
som alt, hvad vi hører og ser på i kirken, først og fremmest
skal fortælle os. Og det gør det nye dåbskludekors i al sin farvestrålende skønhed. Kom selv og se!
Efter gudstjenesten fortsætter løjerne i sognegården,
hvor der er fernisering for en helt ny permanent udstilling
af de hvide dåbsklude (Læs mere nedenunder). Det hele
fejres med rigelige mængder af asti og kransekage til alle i
sognegården.

Samme dag...
Endnu flere kønne kors
- fernisering af Dåbskludeudstilling

I Næsby Kirke får alle døbte tørret håret
med en lille hvid klud med kristne symboler på
strikket af lokale kvinder. Denne praksis er slet
ikke enestående. Ud over hele Danmark strikkes der på livet løs efter sognepræsten Ann Maj
Lorenzen i sin tid fik ideen. Læs meget mere
om projektet her: daabskluden.dk. For at sætte fokus på kvindernes
store arbejde er det blevet besluttet, at alle de forskellige typer dåbsklude skal hænge som en permanent udstillingen i sognegården, så alle
– og ikke kun dåbsfamilierne – kan nyde de smukke klude.
Fernisering i sognegården med kransekage og asti søndag den
23. august direkte efter gudstjenesten.
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SYGDOM ER HVER MANDS HERRE
Også kirkens, selv om vi tror på, at alt ligger i Gud
Herrens hænder. Derfor har vi besluttet at afholde de arrangementer, som måttes aflyses i foråret
i denne efterårssæson.
Men selvfølgelig bliver alle gudstjenester og
arrangementer, som vi præsenterer i dette kirkeblad, kun afholdt, hvis myndighederne stadig
vurderer, at det til efteråret er tilladt at mødes i
det offentlige rum. Desuden kan det være, at der
stadig er ændrede adgangskrav til både kirke og
sognegård. Det håber vi, at alle vil have forståelse for, at vi bliver nødt til at overholde. Men vi
håber naturligvis, at det bliver muligt at møde
alle jer, der har lyst til at komme og være med til
at være kirke sammen – og vi ikke skal være det
hver for sig igen.

Nyt fra kirken
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Marie Holm, kbf
Tlf. 21 47 45 50 · E-mail: mah@km.dk
Bogensevej 94, 5270 Odense N.
Træffes efter aftale. Mandag fri
Dennis Jessen Jørgensen
Tlf. 29 16 06 40, E-mail: djj@km.dk
Lundsvænget 22, 5270 Odense N
Træffes sikrest hverdage kl. 12.00 –
13.00, undtagen mandag.
Lørdag efter aftale.

Kirkekontoret:

Kordegn: Stillingen er vakant
E-mail: naesby.sognhjallese@km.dk
Tlf. 66 18 01 78
Sognegården, Bogensevej 92,
5270 Odense N
Træffes mandag-onsdag kl. 10.00 – 13.00,
torsdag kl. 12.00 – 16.00, fredag – lukket

Kirketjener:

Leif Skovlund Madsen
Tlf. 27 26 22 44
E-mail: kirketjener@naesbysogn.dk

Graver:

Jens-Ole T. Rasmussen
Tlf. 66 18 00 89 / 23 21 88 26
E-mail: naesbygraverkontor@mail.dk
Træffes hverdage 12.00 – 12.30,
Sognegården, Bogensevej 92,
5270 Odense N

2020
Menighedsrådigdsvalg
at være med i det

Kunne du tænke
vigtige arbejde, som ligger bag, at Næsby
Kirke kan fortsætte med at være en nærværende kirke i bevægelse? Så kom og
vær med i menighedsrådets fællesskab
af lokale kræfter. Arbejdet består i månedlige møder i rådet, der er ansvarlig
for økonomien, den daglige drift og
kirkens liv og virke. Desuden kan man
vælge at deltage i møder i diverse andre
udvalg.
Har det vakt din interesse, så kom og
deltag i orienteringsmødet i sognegården tirsdag den 18. august kl. 19.00.
Du er også meget velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Parly
Dupont Larsen på tlf. 60 75 11 50.
Selve valget foregår i sognegården
tirsdag den 15. september kl. 19.00,
hvor menighedsrådets medlemmer
vælges på selve aftenen. Det er kun sognets beboere eller sognebåndløsere, der
kan stille op og stemme ved valget.

Tre aftener med salmesang i kirken fra kl. 19.0020.30. Under ledelse af sognepræst Marie Holm, der
fortæller kort om salmerne
vi skal synge, og organist
Anne Buch Hansen, der
spiller til på både orgel
og klaver. Efter en times
sang hygger vi os med vin
og snacks i våbenhuset.
Arrangementet er gratis.
Se datoerne i aktivitetskalenderen. Der vil stå bokse
i kirken og sognegården til
salmeønsker.
Vi glæder os til at synge
med på de gamle klassikere og et par enkelte nye
sammen med jer!

Organist:

Anne Buch Hansen
E-mail: organist@naesbysogn.dk

Formand for menighedsrådet:
Parly Dupont Larsen,
Store Klaus 41, 5270 Odense N
Tlf. 60 75 11 50
E-mail: formand@naesbysogn.dk

Kirkeværge:

Jørgen Engstrøm
Tlf: 51 20 09 31
E-Mail: kirkevaerge@naesbysogn.dk

Ansvarshavende redaktør:
Marie Holm

Redaktionsudvalg:

Marie Holm, Anne Buch Hansen og
Dennis Jessen Jørgensen
Næste blad udkommer i den første
uge af november. Materiale skal
afleveres senest 1. oktober til
naesby.sognhjallese@km.dk
Kirkens hjemmeside:
www.naesbysogn.dk
Webmaster: Morten Juul Velander
Facebook-side: Næsby Kirke
Grafisk produktion og tryk:
www.kirkeblad.nu
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Eftermiddagsmøder
Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne i sognegården,
som begynder kl. 14.30 og slutter kl. 16.30.
Entré inklusiv kaffe og kage: 30 kr.

Torsdag den 17. september
/ Slædepatruljen Sirius
Kasper Damsø fortæller i ord og
billeder om, hvordan det er at være
med på Slædepatruljen Sirius. Vi
skal høre om storslåede naturoplevelser, enorme fysiske udfordringer
og hvad man tager med sig hjem til
dagligdagen i Danmark.

Torsdag den 1. oktober
/ ”Åh Benny ” - et musikalsk
kurbad om Benny Andersen

I sognegården møder vi denne eftermiddag en visesanger og pianist,
som turnerer i hele Danmark: Palle
Krabbe. Og med sig har han én af
Danmarks dygtigste trompetister,
jazzmusikeren Gunnar Lautrup fra
Århus. Her indbydes til en koncert
med masser af humor og glimt i øjet.
Men tillige eftertanke omkring de væsentlige og humanistiske emner, som
var grundstenene i Benny Andersens
fantastiske digterværk.

Torsdag den 15. oktober / Om
”Herrens Veje” – et spejl af
danskernes tro

Sognepræst Søren Hermansen
var med som hovedkonsulent for
DR-TV serien ”Herrens Veje”, der
handler om tro. Det bestod i at være
den præstelige sparingspartner for
forfatterteamet med Adam Price i
spidsen. Desuden havde Søren Hermansen et samarbejde med skuespillerne Lars Mikkelsen og Ann
Eleonora Jørgensen, der spillede
hovedkaraktererne. Vi skal høre om
hele processen og se klip fra serien.

Torsdag den 12. november
/ Sound of music for two

Torsdag den 29. oktober
/ En musikalsk
foredragskabaret

Tag med på en rejse tilbage
i tiden, til et møde med John
Mogensen og Otto Brandenburg, to af tidens store fortolkere af dansk populærmusik.
Duoen ØST WEST fremfører
omkring 14 forskellige hits
fra perioden, serveret med
underholdende historier og
anekdoter af de 2 herrer. Tag
med os på en tur ned af mindernes boulevard.
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Duoen “Toner af Guld”, som består af ægteparret Helle
og Dynes Skovkjær holder musikforedrag om Rodgers
og Hammersteins mesterværk, musicalen The Sound of
Music, der er kendt og elsket af utallige mennesker. Koncertforedraget “Sound of Music for two” bygges op om musikken fra musicalen og filmen og bindes sammen af fortælling om den virkelige von
Trapp-familie, musicalens og filmens tilblivelse og ægteparret Skovkjærs eget eventyr.

Torsdag den 26. november
/ Julebanko – mere herom i næste blad
Men vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der deltog og var med
til at samle 5525 kr. ind til sidste års banko. Desuden skal der lyde en stor tak til indsamlingsleder Aase Lynggaard og de andre frivillige for den store indsats. Og sidst
men ikke mindst en kæmpe tak til alle de lokale erhvervsdrivende, som så rundhåndet
bidrog med de mange flotte præmier. Alle pengene går ubeskåret til sognets julehjælp.
Le Klint A/S
Enoflora
Lilly’s Blomster Eftf.
Frk. Viola
Dyrby Coiffure
Seidler Har Design
Frisøren/ Merethe Lis Osterhammel
Salon Sølvberg
KJ Scooter- & Cykelcenter
Bageren Næsby

Peters Farvehandel
Dyrlægehuset
Næsby El Forretning Aps
Rema 1000
Spar
SuperBrugsen
Bog & Idé
Galleri Galschiøt
Intersport
Løvbjerg Supermarked A/S
Næsby Autoservice v/ UNO X

Næsby Apoteksudsalg
Imerco Tarup
Smagens Verden
Home Odense Nord
EDC Kjær & Co. A/S
Nybolig Næsby - Thomsen,
Demirhan & Led A/S
H. Knudsen og Søn ApS
Næsbyhovedskoven
Anna Petra
Trend of Hair - TC

koncerter
Ny nordisk folkemusik
med Nordskær
Søndag den 8. november
kl. 15.00 i kirken.
Fra Nordkaps fjelde og Svealands dybe skove til Vendsyssels forblæste kyster. Nordskær
er både sårbar dybde og medrivende danserytmer. Siden
debuten ved Vendsyssel festival
i 2014 har Nordskær turneret i
Norden med koncerter i kirker,
klubber og på festivaler. Orkestret spiller på gamle og nye
instrumenter og kombinerer
Polskaer og Hallinger med egne
kompositioner fulde af humor,
skæve rytmer og et strejf af
dyster vildskab. Musikken ledsages af fortællinger og sagn
fra medlemmernes hjemlande.
Med smittende spilleglæde, leg
og eksperimenterende nytænkning går Nordskær på opdagelse i den nordiske folkesjæl.

"Kirkemusikalsk kalender i toner og ord"
Eirik Moland (N): accordeon og synthesizer
Mats Lindblad (S): guitar,
mandolin og drejelire
Arthur Vetvik (N): violin
Signe Wang Carlsen (DK): bas

Koncert med Firmaets mænd torsdag den 24.
september kl. 19.00 i kirken.
Firmaets mænd består af Pavel Refsgaard
Jensen, organist ved Dyrup kirke og Palle Jensen,
fhv. provst og sognepræst i Nørre Broby. Til kirkeårets rundgang og årstidernes vekslen har Pavel
Refsgaard Jensen arrangeret en række stykker for
orglet, hvor kirkelige og folkelige melodier overraskende og dristigt er vævet ind i hinanden. Palle
Jensen forbinder musikken med små fortalte stemningsbilleder og associationer, som melodierne
har befordret.

Det sker

Fernisering i sognegården
Søndag den 9. august kl. 11.30-13.00
Karen Jørgensens billeder udstilles i sognegården fra august til september. Hun fortæller om sig selv
og sin kunst: ”Jeg er en autodidakt, glad amatør, hvilket betyder, at jeg kan male, hvad jeg har lyst til
uden at skulle tænke på en bestemt stil eller genre. Mine malerier stikker i alle retninger fra vuggende
gondoler i Venedigs kanaler til vildere abstrakte udtryk, som beskueren selv bestemmer fortolkningen
af. For mig er det vigtigt, at de, der ser mine billeder, får en god oplevelse af farver eller motiv”.

Babysalmesang, Spirekor, Børnekor og Pigekor
Med de restriktioner der som følge af Covid-19-pandemien er gældende ved redaktionens afslutning, kan det blive vanskeligt at gennemføre hhv. babysalmesang, Spirekor og
Børnekor. Forhåbentlig er situationen en anden, når vi når frem til september!
HVIS det bliver muligt at gennemføre, vil flg. startdato’er være gældende
(forudgående tilmelding nødvendig):
•
Børnekor onsdag den 9. september kl. 16.30 (3.-5. klasse)
•
Spirekor fredag den 11. september kl. 16 (0.-2. klasse)
•
Babysalmesang tirsdag den 8. september kl. 11
(0-6 mdr. på starttidspunktet)
For nyeste opdaterede oplysninger, se kirkens hjemmeside www.naesbysogn.dk eller
facebooksiden Næsby Kirke. ”Gamle børn” i Spire- og Børnekor er automatisk forhåndstilmeldte og får direkte besked.
Det er muligt at tilmelde nye børn ved at sende en mail til organist@naesbysogn.dk,
hvorefter man også får nærmere besked vedr. opstart.
Næsby Kirkes Pigekor forventes at indlede sæsonen tirsdag den 18. august kl. 16.30
(også hvis de nuværende restriktioner stadig er gældende).
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Gudstjenester
August
Søndag den 2.
Søndag den 9.
Søndag den 16.
Søndag den 23.
Fredag den 28.
Søndag den 30.

8. s. e. trin. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
9. s. e. trin. Kl. 10.00. Marie Holm
10. s. e. trin. Kl. 10.00. Marie Holm
11. s. e. trin. Kl. 10.00. Marie Holm
Gudstjeneste på NæsbyHus. Kl. 14.00. Dennis Jessen Jørgensen
12. s. e. trin. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

Musikgudstjeneste

September
Onsdag den 2.
Søndag den 6.
Søndag den 13.
		
		
Fredag den 18.
Søndag den 20.
		
Fredag den 25.
Søndag den 27.

Gud, hvor det smager! Kl. 17.00. Marie Holm
Konfirmation for Kroggårdsskolen. Kl. 9.30 og kl. 11.00. Marie Holm
Konfirmationssøndag. Kl. 9.30 7.A Næsby Skole
(fotografering kl. 8.45) og kl. 11.00 7.B. Næsby Skole. 		
Dennis Jessen Jørgensen
Musik og Bibelord. Kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen
15. s. e. trin. Kl. 10.00. Høst- og klimagudstjeneste.
Intro for nye konfirmander. Marie Holm
Gudstjeneste på NæsbyHus. Kl. 14.00. Marie Holm
16. s. e. trin. Kl. 10.00. Marie Holm

oktober
Søndag den 4.
		
Onsdag den 7.
Søndag den 11.
Søndag den 18.
Søndag den 25.
Torsdag den 29.
Fredag den 30.
Fredag den 30.

17. s. e. trin. Kl. 14.00. Musikgudstjeneste med Jazz-Flavor.
Dennis Jessen Jørgensen
Gud, hvor det smager! Kl. 17.00. Marie Holm
18. s. e. trin. Kl. 10.00. Marie Holm
19. s. e. trin. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
20. s. e. trin. Kl. 10.00. Marie Holm
Halloween-gudstjeneste kl. 19.00. Marie Holm
Musik og Bibelord. Kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen
Gudstjeneste på NæsbyHus. Kl. 14.00. Dennis Jessen Jørgensen.

november
Søndag den 1.
		
Onsdag den 4.
Søndag den 8.

Alle Helgens dag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Kl. 16.00. Mindegudstjeneste. Marie Holm og Dennis Jessen Jørgensen
Gud, hvor det smager! Kl. 17.00. Marie Holm
22. s. e. trin. Kl. 10.00. Marie Holm

Med jazzen susende i efterårsbladene.
Søndag den 4. oktober kl. 14.00
Denne efterårets første musikgudstjeneste er med bandet JazzFlavor, som består
af Jørn Lunde, Henning Søjbjerg, Erik
Grønnegaard, Poul Kjellberg og Steen
Georg Jensen.
De er alle erfarne musikere, der til daglig
spiller jazz i forskellige konstellationer,
men sammen i denne opstilling er de
JazzFlavor og spiller hovedsageligt
jazznumre fra “Real Book of Jazz”,
også kaldet jazzens bibel. Til dagens
musikgudstjeneste vil der dog også være
numre fra Højskolesangbogen og andre
danske sange, arrangeret med “jazz
flavor”, passende til lejligheden.
Gudstjenesten er en almindelig højmesse
med prædiken og altergang ved sognepræst Dennis Jessen Jørgensen.

”Musik og Bibelord”
holder flyttedag
Fremover vil ”Musik og Bibelord”
finde sted fredag formiddag. En dejlig
måde at indlede weekenden på. Ligesom hidtil vil det være en gang om
måneden, startende i september. En
halv time med dygtige musikere og
læsninger fra bibelen.
Musikken vil være overvejende
klassisk og lyttevenlig. Med andre
ord: En gudstjeneste ”light” med
ekstra musik. Læsninger og sammenfatning står Dennis Jessen Jørgensen
for. Efterfølgende vil der være mulighed for at drikke kaffe sammen i
sognegården.
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Lonnie Svilling, tværfløjte

Josephine Blaamann
Petersen, obo

Rikke Damkjær, sang

ed fr
En fredag formiddag m

ed og fordybelse

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.

KIRKELIG VEJVISER
Fødsel:

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

Navngivning:
August
18. august kl. 19.00:

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget

20. august kl. 18.30:

Kirkegårdsvandring. Mødested foran kirken.

24. august kl. 10.00:

Åben Café. Velkommen tilbage. Pris 20 kr.

25. august kl. 18.30:
Offentligt menighedsrådsmøde
						

September					
1. september kl. 10.00:

Herreholdets opstart. Aktivitetsdag i Næsby Hallerne

			

inkl. frokost. Tilmelding til Jess på 61104503. Pris 60 kr.

			

for frokost. OBS: Tirsdag.

7. september kl. 10.00:

Åben Café. Jubilæum med musik og sang ved Tony From

			

Pedersen. Pris 20 kr.

14. september kl. 9.30:

Herreholdet. Besøg i Glavendruplunden.

			

Afgang fra Sognegården i private biler.

15. september kl. 19.00:

Menighedsrådsvalg

17. september kl. 14.30:

Eftermiddagsmøde med Kasper Damsø om Sirius Patruljen.

21. september kl. 10.00:

Åben Café. Dorthe Brandt om bevægelse. Pris 20 kr.

24. september kl. 19.00:

Koncert i kirken med Firmaets mænd

28. september kl. 10.00:

Herreholdet. Politiker Morten Weiss-Pedersen fra

			De konservative.
29. september kl. 18.30:

Offentligt menighedsrådsmøde			

Oktober					
1. oktober kl. 14.30:

Åh Benny – et musikalsk kurbad om Benny Andersen.

5. oktober kl. 10.00:

Åben Café. Hans Jørgen Møller om sit liv ved jernbanen.

			Pris 20 kr.
12. oktober kl. 9.30:

Herreholdet. Besøg på Emmelev Mølle for max. 25

			

personer. Afgang fra sognegården i private biler.

			

Tilmelding til Jess på 61104503. Der oprettes venteliste.

15. oktober kl. 14.30:

Eftermiddagsmøde med sognepræst Søren Hermansen

			om ”Herrens veje”
19. oktober kl. 10.00:

Åben Café. Bibliotekar Lars om Bibliotekets muligheder.

			Pris 20 kr.
24. oktober kl. 10.00:

Marie Brixtofte om et liv med en alkoholisk far og sorgen

			

ved tabet. Pris 50 kr. for foredrag inkl. frokost.

26. oktober kl. 10.00:

Herreholdet. Direktør Lars Peter Hermansen om Odense

			Håndbold.
27. oktober kl. 18.30:

Offentligt menighedsrådsmøde

29. oktober kl. 14.30:

Eftermiddagsmøde. ”John og Otto” Tony From Pedersen

			
om John Mogensen og Otto Brandenburg.
									

November

2. november kl. 10.00:

Åben Café. Damernes Butik med modetøj til damer og herrer.

8. november kl. 15.00:

Koncert med Nordskær (Folkemusik)

9. november kl. 10.00:

Herreholdet. Henrik Bjerregaard om Dalum-Hjallese

			Lokalhistoriske Forening
12. november kl. 14.30:

”Sound of music for two” ved duoen Toner af Guld.

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 i Næsby Kirke
under ”Livets begivenheder”.
Fremtidige konfirmationsdatoer:
Næsby skole
Kroggårdsskolen
13. september
6. september
2020
25. april
2. og 9. maj
2021
24. april
13. og 14. maj
2022
30. april
5. og 6. maj
2023
28. april
26. og 27. april 2024
OBS: Der er frit valg mellem de to datoer
for Kroggårdsskolens elever.
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Det sker i kirken og i sognegården
Lørdag den 24. oktober kl. 10.00-13.00
Livet med en alkoholisk far og sorgen ved tabet

Marie Brixtofte fortæller om sin opvækst med den landskendte politiker og borgmester i Farum,
Peter Brixtofte, hvis alkoholmisbrug prægede hele familiens liv igennem mange år indtil hans død
i 2016. Vi indleder med en kop formiddagskaffe, hvorefter Marie holder sit åbenhjertige og rørende
foredrag ad 2 gange 45 minutter inkl. en kort pause. Kl. 12.00 er der frokost inkl. øl og vand.
Når den er indtaget, skal vi lytte til en rigtig solstrålehistorie, da vores kirketjener, Leif Skovlund
Madsen, vil fortælle om sin vej til ædruelighed på nu 22. år. Der vil være mulighed for efterfølgende at blive og tale med både
Marie og Leif, hvis nogen har spørgsmål eller lignende.
Pris for foredrag og frokost: 50 kr. kontant eller via MobilePay. Der er ingen tilmeldingskrav, men hvis man ved, at man
kommer, må man gerne ringe til kirkekontoret og melde sig til, så vi får et bedre overblik over serveringen.

Gudstjenester med et særligt fokus

Gudstjenester særligt for børn

Høst- og klima-gudstjeneste

Gud, hvor det smager!

Søndag den 20. september kl. 10.00
Denne gudstjeneste står både i
høsten og klimaets tegn. For selvfølgelig skal vi fejre høsten, som vi
plejer. Vi er jo dybt afhængige af den,
selv om vi byboer har det med at gå
lidt let hen over denne vigtige årlige
begivenhed. Derimod er spørgsmålet
om klimaet ikke noget, som går let
hen over nogens hoveder. Dagligt
hører vi nyheder om det og derfor
bruger vi også høstgudstjenesten i år
på at bede om, at vi bliver ved med
at tage det alvorligt, at Gud har sat os
her i verden for at vogte og passe på
alt levende.

Onsdag den 2. september,
onsdag den 7. oktober og
onsdag den 4. november.
Alle dage kl. 17.00.
Vi skal synge sammen,
tænde alterlysene, høre en
fortælling fra Bibelen og
lytte til korets flotte sange.
Når vi er færdige i kirken
er der enten hotdogs eller
pasta med børnevenlig kødsovs i sognegården. Pris for
maden: 20 kr. for voksne og
10 kr. for børn.

Halloween i kirken
Alle Helgens dag

Søndag den 1. november kl. 16.00
Den traditionsrige mindegudstjeneste, hvor vi med musik og tekster
tænker på vores kære, der ikke længere er iblandt os. Vi læser navnene
på årets døde op og tænder lys for
dem. Tag gerne et gravlys med, som
kan stilles på kirkegården bagefter.
Ved andagten medvirker sopranen
Lise Bech Bendix.
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Torsdag den 29. oktober
kl. 19.00
Hvad er mere uhyggeligt
end at komme på en mørk
kirkegård? Det er at komme
ind i en mørk kirke fyldt
med spindelvæv og uhyggelig musik! Men bare rolig.
Det bliver ikke ved med at være uhyggeligt. For i kirken
ender historien altid godt og lyset vinder over mørket og
døden. Kom derfor i din skumleste udklædning og vær
med til at fejre Halloween sammen med en masse andre
børn og voksne. Efter ca. en halv times gudstjeneste byder
vi på et glas blod og en afhugget finger i våbenhuset!

