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Påske i april
Af Dennis Jessen Jørgensen
Påske er en tid, hvor vi ikke blot fejrer
Kristi opstandelse, men også stærkere
og stærkere fornemmer livets tilbagevenden i naturen.
Ved påsketid, har jeg læst et sted, begyndte
hønsene i gamle dage igen så småt at lægge
æg, og på den måde blev påskeæggene til et
symbol på forårets komme.
Jeg har dog altid syntes, at det for et menneske uden nogen viden om naturvidenskab
må have været en stor oplevelse, at et tilsyneladende dødt æg kunne udvikle sig til en
levende skabning. Så måske er påskeægget
ikke bare en forårsbebuder, men også et
symbol på opstandelsens mysterium.
Guds nåde, ja den møder os selvfølgelig her
i påsken, når vi Påskedag hører påske-evangeliets forkyndelse af Jesu Kristi opstandelse.

Men Guds nåde kan, på en forårsdag i april
også erfares på andre måder, f.eks. som i salme
724 ”Solen stråler over vang” skrevet af Vartov-præsten C. J. Brandt.
Når solen skinner over mark og urtevækster, så er det, fortæller han, tid til let og
glad som lærkens sang at løfte sin sjæl mod
himlen. Skoven i sin nye dragt smykker sig
for gæsten med hvert et blad, byder ind til
festen. Og når fuglenes sangerkor byder foråret velkommen med tusind toner i træernes
kroner; ja, da fornemmes der i denne natur
noget særligt.
Gerne, tror Brandt, er i denne natur det
stadig muligt at finde glimt fra Edens have,
men sikkert véd han dog, at alt det som naturen rummer. Ja, det er Guds gave!
Derfor er der grund til at glædes og overlade sorgen til Herren, fordi hans barmhjertighed jo er ny over mennesket hver morgen. Til
sidst står så blot at sige Herren tak for stort og
småt, alt det der er livets rige gåde. Mens man
beder ydmygeligt, og skønner på hans nåde.
God påske alle sammen.

Nr. 724 fra Salmebogen
1 Solen stråler over vang,
se dog urtevrimlen;
let og glad som lærkens sang
løft dig, sjæl, mod himlen!

3 Sangerkor med friske kvad
samles i dens kroner,
hilser våren ung og glad
med de tusind toner.

5 Sving dig derfor, sjæl, i sky,
kast kun af al sorgen.
Herrens miskundhed er ny1
over dig hver morgen!

2 Skoven i sit nye skrud
smykker sig for gæsten;
med hvert blad, den breder ud,
byder den til festen.

4 Gerne tror jeg, her er gemt
glimt af Edens have,
og hvad jeg nu ved bestemt:
Det er alt Guds gave!

6 Sig ham tak for stort og småt,
livets rige gåde;
bed ham bønlig, du må blot
skønne på hans nåde!

C.J. Brandt omkr. 1864. Bearbejdet 1885.
Klagesangene 3,22-23
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Nyt fra kirken

KONTAKTOPLYSNINGER
Præster:

Marie Holm, kbf
Tlf. 21 47 45 50 · E-mail: mah@km.dk
Bogensevej 94, 5270 Odense N.
Træffes efter aftale. Mandag fri

Kaffe er godt.
Meget kaffe er meget godt!
fe i
Fra marts 2020 byder vi igen på kirkekaf
i kirken
våbenhuset efter alle vores højmesser
mange
gt
rigti
at
r,
på søn- og helligdage. Vi håbe
minutpar
fra menigheden har lyst til at blive et
stort
ter længere til en kop kaffe og en snak om
og småt.
ke en
Husk: Det tager kun 5 minutter at drik
r lidt
blive
kop kaffe, men vi vil så gerne have, du
længere.

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: Marianne Skovgaard Nielsen
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

O.B.S.

Oplysning til Borgerne om Salmesang
Har du lyst til at synge alle de gode
gamle klassiske salmer og lære et par
stykker, du ikke kender så godt?
Så kom og syng på livet løs i kirken:
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00-20.30
Onsdag den 22. april kl. 19.00-20.30.
Vores organist Anne Buch Hansen
spiller til på orgel og klaver. Sognepræst Marie Holm fortæller lidt om de
forskellige salmer, vi kaster os over.
Vi synger ca. en times tid, hvorefter
alle er velkomne til snacks og et glas
vin. Det er gratis at deltage.
Vi stiller en ønskebox op i kirkens
våbenhus og i sognegården, men kan
ikke garantere, at vi synger alle de ønskede salmer.

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:
Marianne Skovgaard Nielsen

Redaktionsudvalg:

Marianne Skovgaard Nielsen,
Marie Holm, Anne Buch Hansen,
Dennis Jessen Jørgensen
Næste blad udkommer 1. uge i august
2020. Materiale til bladet skal afleveres
senest 15. maj 2020 til
naesby.sognhjallese@km.dk
Kirkens hjemmeside:
www.naesbysogn.dk
Webmaster: Morten Juul Velander
Facebook-side: Næsby Kirke
Grafisk produktion og tryk:
Henrik Engedal / www.engedal.it
Foto: Poul Erik Andersen,
Gravermedhjælper

Eftermiddagsmøder
Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne,
som begynder kl. 14.30 i Sognegården og slutter kl. 16.30.
Entre inkl. kaffe og kage: 25 kr.

Vil du hjælpe med til vores eftermiddagsmøder?
Hver anden uge i lige uger har vi eftermiddagsmøder i sognegården fra kl. 14.30-16.30. Under de meget
velbesøgte møder bliver der serveret kaffe og kage i pausen. Vi er så heldige at have en flok af dejlige frivillige,
der på skift står for borddækning, servering af kaffe og oprydning efter møderne fra kl. 13.30 til ca. kl. 17.00.
Men vi kunne godt bruge et par stykker mere til at hjælpe ved nogle af møderne. Alle frivillige ved Næsby
Kirke indgår i et varmt og hyggeligt fællesskab, der mødes tre gange om året til planlægningsmøder med kaffe
og kage. Som tak for hjælpen holder vi en årlig sommerfest og en december-sammenkomst, hvor alle får en fin
julekurv med sig hjem. Har du lyst til at blive en del af holdet og give en hånd med til eftermiddagsmøderne,
så kontakt vores kordegn på kirkekontoret. Se under kontaktoplysninger.

Torsdag den 19. Marts / “Sound of
Music for two”

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 2. april / Om ”Herrens Veje” – et spejl af
danskernes tro

”Herrens veje” er en DR-TV-serie om tro. Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske samfund, hvor forskellige
trosopfattelser hvirvler sig ind i hinanden. Det er ikke bare en
serie om tro; det er også et menneskeligt drama, der når ned i
de dybeste lag af menneskelivet.
Sognepræst Søren Hermansen var med som hovedkonsulent for serien. Det bestod i at være den præstelige sparringspartner for forfatterteamet med Adam Price i spidsen.
Desuden havde Søren Hermansen et samarbejde med skuespillerne Lars Mikkelsen og Ann Eleonora Jørgensen, der spillede hovedkaraktererne i serien. Vi skal høre om processen og
se klip fra serien.

Torsdag den 16. april
/ 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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Eftermiddagsmøder
Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne,
som begynder kl. 14.30 i Sognegården og slutter kl. 16.30.
Entre inkl. kaffe og kage: 25 kr.

Torsdag den 14. maj
/ 17 meter kaffebord og ”Kald
det kærlighed” i kirken

Torsdag den 30. april
/ ”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.

En ny og anderledes afslutning
på sæsonen. Vi begynder med en
kort andagt i kirken ved sognepræst
Marie Holm.
Dagens tema er kærlighed og
glæde over livet. Bagefter har vi
dækket op til kaffe og kage ved et 17
meter langt kaffebord i kirkeskibet.
Når ganerne er smurt, tager vi fat
på en ordentlig omgang fællessang
akkompagneret af kirkens organist
Anne Buch Hansen. Vi skal synge alt
fra ”Lille sommerfugl” over ”Du kom
med alt det, der var dig” til ”Jeg ved,
hvor der findes en have så skøn”. Vel
mødt til et brag af en finale inden
sommerferien!

Menighedsrådsvalg
12. maj 2020:
Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og
antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
15. september 2020: Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.
Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og
der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede
kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der
er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der
efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde
gennemføres et afstemningsvalg. Der udvikles e-læring
om dette, som findes på godtfrastart.dk
1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Kom til
orienteringsmøde 12/5
og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde
Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk
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Gudstjenester
Marts
Onsdag den 4. marts. Gud, hvor det smager! Kl. 17.00. Marie Holm
Søndag den 8. marts. 2. s. i fasten. Kl. 10.00. Marie Holm. Mulighed for
at deltage i sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp efter
gudstjenesten. Henvendelse i sognegården.
Onsdag den 11. marts kl. 10.30: Musik og Bibelord. Dennis Jessen Jørgensen.
Musik ved Lisa Balle på accordeon.
Søndag den 15. marts. 3. s. i fasten. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 22. marts. Midfaste. Kl. 10.00. Marie Holm.
Læsning fra den nye bibeloversættelse, der udgives denne dag. Se mere på
www.bibelselskabet.dk
Fredag den 27. marts. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50. Kl. 10.30.
Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 29. marts. Mariæ Bebudelses dag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.

April
Onsdag den 1. april. Gud, hvor det smager! Kl. 17.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 5. april. Palmesøndag. Kl.14.00. Musikgudstjeneste med
JazzFlavor. Marie Holm.
Torsdag den 9. april. Skærtorsdag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Fredag den 10. april. Langfredag. Kl. 15.00. Liturgisk musikgudstjeneste.
Ida Franck på cello. Marie Holm.
Søndag den 12. april. Påskedag. Kl. 10.00. Kenneth Stenum på trompet.
Dennis Jessen Jørgensen.
Mandag den 13. april. 2. påskedag. Kl. 10.00. Marie Holm. Pilgrimsvandring
fra kirken kl. 8.00-10.00.
Søndag den 19. april. 1. s. e. påske. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Fredag den 24. april. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50. Kl. 10.30.
Marie Holm.
Søndag den 26. april. Konfirmation for Næsby Skole. Kl. 9.30 7.A og
kl. 11.00 7.B. Dennis Jessen Jørgensen.

Maj

Musikgudstjeneste

Med jazzen susende i palmebladene.
Søndag den 5. april kl. 14.00
Palmesøndag holder vi musikgudstjeneste med bandet JazzFlavor, som består
af Jørn Lunde, Henning Søjbjerg, Erik
Grønnegaard, Poul Kjellberg og Steen
Georg Jensen.
Det 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 Marie Holm.

Søndag den 3. maj. Kl. 10.00. Konfirmation for Kroggårdsskolen. Marie Holm.
Onsdag den 6. maj. Gud, hvor det smager! Kl. 17.00. Marie Holm.
Fredag den 8. maj. Store bededag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 10. maj. Kl. 10.00. Konfirmation for Kroggårdsskolen. Marie Holm.
Søndag den 17. maj. 5. s. e. påske. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Torsdag den 21. maj. Kristi Himmelfartsdag. Kl. 10.00 Marie Holm.
Søndag den 24. maj. 6. s. e. påske. Kl. 10.00. Marie Holm.
Fredag den 29. maj. Gudstjeneste på NæsbyHus. Kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 31. Maj. Pinsedag. Kl. 10.00. Lonnie Svilling på fløjte. Dennis Jessen Jørgensen.

Juni
Mandag den 1. juni. 2. pinsedag. Fællesgudstjeneste med nabosognene ved Lumby Mølle. Kl. 10.30.
Søndag den 7. juni. Trinitatis søndag. Kl. 10.00. Marie Holm.
Søndag den 14. juni. 1. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 21. juni. 2. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Marie Holm.
Fredag den 26. juni. Gudstjeneste på NæsbyHus. Kl. 10.30. Marie Holm.
Søndag den 28. juni. 3. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.

Juli
Søndag den 5. juli. 4. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Marie Holm.
Søndag den 12. juli. 5. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 19. juli. 6. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 26. juli. 7. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.

August
Søndag den 2. august. 8. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag den 9. august. 9. s. e. trinitatis. Kl. 10.00. Marie Holm.
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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.

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:
Marts
16. marts
10.00
			
17. marts
19.00
19. marts
14.30
22. marts
15.00
			
23. marts
10.00
30. marts
09.30
31. marts
18.30

Herreholdet - Lars Peter Hermansen, Odense
Håndbold, om at drive en sportsklub		
O.B.S. - Kom og syng på livet løs i kirken, se side 3
Eftermiddagsmøde - Sound of Music for two
Koncert med Firmaets mænd - Kirkemusikalsk
kalender i toner og ord
Åben Café - Bibliotekar fra Tarup Bibliotek
Herreholdet - Besøg på Emmelev Mølle		
Offentligt menighedsrådsmøde

						

April					

2. april		
14.30
Eftermiddagsmøde - Om ”Herrens Veje” - et spejl af
			danskernes tro
6. april		
10.00
Åben Café - Hans Jørgen Møller, mit liv ved Jernbanen
14. april		
10.00
Herreholdet - Politiker Morten Weiss-Pedersen om
			Region Syd
16. april		
14.30
Eftermiddagsmøde - En musikalsk foredragskabaret
19. april		
15.00
Forårskoncert - Spirekoret, Børnekoret og Pigekoret
10.00
Åben Café - Erik og Bente Hvid, Børnehjemmet i Kenya
20. april		
19.00
O.B.S. - Kom og syng på livet løs i kirken. Se side 3
22. april		
25. april		
10.00
Marie Brixtofte - Livet med en alkoholisk far og sorgen
			ved tabet. Leif Skovlund Madsen - Glæden ved at være ædru
27. april		
09.30
Herreholdet - besøg i Glavendrup Lunden
28. april		
18.30
Offentligt menighedsrådsmøde
14.30
Eftermiddagsmøde - ”Åh Benny” - et musikalsk kurbad
30. april		
			om Benny Andersen				

Maj					
4. maj		
10.00
4. maj		
19.00
			
11. maj		
07.45
18. maj		
10.00
26. maj		
18.30

Åben Café - Dorte Brandt, om bevægelse
Alsang på Amfiscenen - i anledning af 75 års jubilæet
for 2. verdenskrigs afslutning		
Herreholdet - sommertur til Strynø
Åben Café - Morten Damkjær fra Fynbus		
Offentligt menighedsrådsmøde

									

Juni

15. juni		
10.00
			
23. juni		
18.00

Åben Café - Sæsonafslutning - Vi griller.
Sang v. Lars Nicolaisen
Sankt Hans Aften

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
Livet med en alkoholisk far og sorgen ved tabet
Lørdag den 25. april kl. 10.00-13.00
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 at blive efterfølgende og tale med både
Marie og Leif, hvis nogen har spørgsmål eller lignende.
Pris for foredrag og frokost: 50 kr. kontant eller via Mobilepay.

Musik & Bibelord
Forårssæsonens sidste
Musik & Bibelord finder
sted onsdag den 11/3 kl.
10.30 i kirken.

ALSANG PÅ AMFISCENEN
Mandag den 4. maj kl. 19.00-20.30
I anledning af 75 års jubilæet for 2. verdenskrigs
afslutning er Næsby Kirke gået sammen med
”Næsby Syng Sammen” om et udendørs alsangsarrangement på amfi-scenen bag ved sognegården.
Vi synger et mix af gamle og nye sange i ca. en
times tid. Bagefter er der kaffe og kage inde i sognegården. I tilfælde af dårligt vejr flytter vi også
sangen ind i sognegården.
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Denne gang kan man høre Lisa Balle, som
spiller på accordeon (et instrument, som
minder meget om en harmonika).
Ved en tidligere lejlighed skrev en tilhører
bl.a.:
”Sjældent har jeg nydt en så god kombination mellem ord og musik, stille og fredfyldt væk
fra hverdagens larm og uro. At de valgte musikstykker var nogle af de lidt mere kendte, var
yderligere et plus. Og det hele blev flot, kort og
præcist kædet sammen af præstens tekstlæsninger og en kort og meget god prædiken, der
gav ord til eftertanke. En herlig oplevelse på
en travl og hektisk hverdag midt i ugen. Og så
var der fri adgang! Tak til Næsby Kirke, sognepræsten og organisten samt cellisten for en
skøn og unik oplevelse jeg sent vil glemme!”

koncerter
Kirkemusikalsk kalender i toner og ord
Koncert med Firmaets mænd søndag
den 22. marts kl. 15 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.
Der er gratis adgang til koncerten,
som vil vare en lille times tid, og alle er
meget velkomne.
Efter koncerten er der mulighed for
en snak og en kop kaffe i våbenhuset.

Forårskoncert med Spirekoret, Børnekoret og Pigekoret
Søndag den 19. april 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 bl.a. vil bestå af sange fra Pigekorets repertoire til deres forestående rejse til
London i efteråret.
Korene vil, vanen tro, blive akkompagneret af Ellen Tang Kristensen på klaver og dirigeret af
Anne Buch Hansen.
Der er gratis adgang til koncerten, som vil vare en lille times tid, og alle er meget velkomne
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Tirsdag den 23. juni kl. 18.00-22.00

Skt. Hans Aften
For 8. gang byder vi velkommen til
Sankt-Hans-arrangement ved Næsby
Sognegård.
Vi begynder kl. 18.00 med snobrødsbagning, hoppeborg og bål for børnene kl. 19.15.
Menighedsrådsformand, Parly Dupont
Larsen byder officielt velkommen til alle kl.
19.30 og båltalen holdes kl. 20.45. Det store
Sankt Hans bål tændes kl. 21.00, hvorefter
midsommersangen synges, mens heksen
sendes til Bloksbjerg. Både før og efter båltændingen synger og spiller Los Trios og
Maria Viki for os. Hele aftenen kan der købes
øl, vand, pølser, brød, kaffe og kage ved
Næsby FDF’s bod.
Fra 18.00-20.45 holder vi også Åben Kirke.
Alle er velkomne til at tænde lys, skrive
bønner, tegne tegninger af Gud, prøvesmage
druesaft og oblater, chille til musik på kirkeloftet. Alle børn indbydes også til at løse en
lille quiz om kirken. Lykkes det, er der en
slikkepind i præmie.

Gud, hvor det smager!

Familiegudstjenester for børn, forældre, bedsteforældre, søskende, klassekammerater, naboer og alle andre, der synes, det er dejligt at komme i kirken for at synge,
bede og høre om Gud og Jesus. Vi er også så heldige, at Næsby Kirkes Børnekor
kommer og synger for os hver gang. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i
sognegården. Pris for maden: Voksne: 20 kr. Børn: 10 kr.
Onsdag den 4. marts om Kong Salomo – verdens klogeste konge.
Menu: Pasta og kødsovs
Onsdag den 1. april om påsken – Jesus dør og bliver levende igen.
Menu: Hotdogs med det hele
Onsdag den 6. maj om Jesus og Paulus – Manden, der begyndte at tro på Jesus.
Menu: Pasta og kødsovs.

Tilmelding til korsang i sæson 2020/2021
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.
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Påske
Palmesøndag

Søndag den 5. april kl. 14.00
Indled påskeugen med en stemningsfuld musikgudstjeneste med Jazz
Flavor og sognepræst Marie Holm.
Læs mere på side 6

Skærtorsdag
Den 9. april kl. 10.00
Skærtorsdag er dagen hvor Jesus for
sidste gang spiste sammen med sine disciple og indstiftede nadveren, og hvor
han også vaskede disciplenes fødder efter
måltidet som tegn på, hvorledes de skulle være forpligtede på at tjene
hinanden. Derfor navnet skærtorsdag som hentyder til at denne dag
er en renselsesdag, idét skær betyder ren. Præst: Dennis Jessen Jørgensen.

Langfredag
Fredag den 10. april kl. 15.00
Musikandagt
Sognepræst Marie Holm har udvalgt 7 billeder og små tekststykker fra
passionshistorien, der alle forestiller og beskriver forskellige stadier på Jesu
vej til kors og død. Cellisten Ida Franck spiller musikstykker, som er udvalgt
til dagen, så de understøtter tekst og billeder, mens de forskellige kunstværker betragtes og Bibelens ord synker ind i den enkelte på hver sin måde.

Påskedag
Den 12. april kl. 10.00
Påskedag er den helligdag, hvor kristne fejrer Jesu opstandelse.
Påskedag er den største helligdag i kirkeåret, så vi gør altid lidt ekstra
ud af gudstjenesten på denne dag, så kom og vær med. Trompetist
Kenneth Stenum og Næsby Kirkes Pigekor medvirker. Præst: Dennis
Jessen Jørgensen.

2. Påskedag
Mandag den 13. april kl. 8.00:
Pilgrimsvandring og gudstjeneste
Den traditionsbundne pilgrimsvandring fra Næsby
Kirke rundt i Stavisådalen med salmesang, Bibelrefleksioner, rundstykker og kaffe undervejs. Turen ender ved
Næsby Kirke, hvor alle er velkomne til at deltage i dagens
gudstjeneste kl. 10.00. Præst på vandring og til gudstjenesten er sognepræst Marie Holm.
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Kan du komme til min fødselsdag?
Hvert år til pinse fejrer vi kirkens fødselsdag. Den
fandt sted den dag, hvor Gud for første gang sendte sin
Helligånd ned på jorden til de 12 disciple. Herefter begyndte de at gå ud i verden for at fortælle om Jesus. Det
gik temmelig godt for dem og andre kristne gennem de
næste mange hundredvis af år. For den dag i dag findes
der ca. 2,2 milliarder kristne i hele verden, der kan
holde pinsefest sammen!
Her hos os fejrer vi fødselsdagen i hele to dage:
Søndag den 31. maj kl. 10.00: Pinsedagshøjmesse i
Næsby Kirke ved sognepræst Dennis Jessen Jørgensen. Musik ved Lonnie Svilling på fløjte.
Desuden medvirker Næsby Kirkes Pigekor.
Mandag den 1. juni kl. 10.30: Udendørs 2. pinsedagsgudstjeneste ved Lumby Mølle.
Et fællesarrangement for Næsby, Næsbyhovedbroby, Allesø, Lumby og Stiges menigheder.
Medbring madpakke til frokosten. Sognekirkerne er vært ved drikkevarer, kaffe og kage.

