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En sommersalme
Ved sognepræst Dennis Jessen Jørgensen
Sommeren er ved at være på sit højeste
her i august og derfor synes jeg, det er på
sin plads lige at stifte bekendtskab med
en salme der oprindeligt blev skrevet af
Paul Gerhardt. Han regnes for en af de betydeligste tyske salmedigtere ved siden af
Martin Luther.
Paul Gerhardt var en evangelisk- luthersk
teolog som voksede op under 30 års-krigen,
hvor både pest og krigens rædsler satte sit præg.
Han var 44 år, da han blev præst i Mittenwalde uden for Berlin. I 1657 blev han diakon ved
Nicolaikirken i Berlin. Han virkede dér, indtil
han i 1666 blev fyret, efter at han som lutherskortodoks teolog havde nægtet at acceptere, at
den reformerte kurfyrstes forordninger om
kirke og tro skulle adlydes frem for de lutherske bekendelsesskrifter. Han virkede herefter
i nogle år som privatlærer, indtil han fik stillingen som ærkediakon i Lübben, som ligger i
Spreewald uden for Berlin. Paul Gerhardt døde
i Lübben, i 1676.
Oprindelig havde Paul Gerhardts tyske
udgave af salmen hele 15 vers. Men i Christian M. Kragballes danske udgave undlades en
række dyrebeskrivelser, sådan at ”Gak ud,
min sjæl betragt med flid” kun rummer 8 vers,
hvoraf mange domineres af havebilleder. Billedet af den udplantede blomst i Paradisets have
er muligvis inspireret af Kragballes samtidige
Hans Christian Andersens eventyr om ”Historien om en moder”, hvor døden plantede ”alle
vor Herres blomster ud” i det store drivhus i
Paradisets have – og hvert menneske har ”sit
livstræ eller sin blomst”.
Salmen bærer præg af Poul Gerhardts forsynstro, dvs. troen på at Gud i sidste ende vil
lade alting virke til fordel for dem, der hører
ham til. Derfor kan naturens planter og træer og
markens gyldne høst varsle om den kommende
frelse i Himlen. Naturens egne eksempler lader
os fatte håb om en fremtid i Guds evighed.

726 / Gak ud, min sjæl, betragt med flid
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Genève 1551
Nathan Söderblom 1916
1. Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!
2. Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv
med sommergrønne klæde,
og skønnere er liljens dragt
end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde.
3. Højt svinger sig de lærker små,
og duerne fra dunkle vrå
i skov og mark sig fryder,
og nattergalen, hør engang!
nu synger glad sin vekselsang,
så bjerg og dal genlyder.
4. Hver hvedemark om gylden høst
nu varsler til den gamles trøst
og til de unges glæde;
og Paradisets takkesang
genlyder i en efterklang
fra lave barnesæde.
5. Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!
6. Hvor må det være sødt især
at vandre i Guds-haven dér
i evighedens sommer
og høre dér den dag så lang
de tusinde serafers sang,
hvor natten aldrig kommer.
7. Velsign os med din Helligånd,
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!
8. Og, Fader, når du ejegod
oprykker blomsten med sin rod
for bedre den at gemme,
o, plant mig da, og giv mig læ
ved livets væld, af livets træ
i Paradis derhjemme!
Paul Gerhardt 1653.
Chr. M. Kragballe 1855.

Nyt fra kirken
Make-over til
Næsby Kirkes profil
I de seneste måneder
har kirkens PR- og
medieudvalg arbejdet
sammen med cand.mag i
designledelse, Morten Juul Velander
om at lave duen fra kirkens altertavle om til kirkens nye logo. Duen
er valgt, fordi den er et flot, enkelt
motiv, men også fordi den flyvende
duen på fineste vis illustrerer kirkens
motto: ”Næsby Kirke – en nærværende kirke i bevægelse”. Vi håber, I
vil glæde jer over duen, når I læser
kirkebladet, får brev fra kirken eller
ser på hjemmesiden. Netop hjemmesiden har også, med Mortens hjælp,
gennemgået en forandring – både
hvad angår udseende og indholdsmæssigt – som vi håber, I ligeledes vil
tage godt imod. Gå endelig ind og se
på: www.naesbysogn.dk

KONTAKTOPLYSNINGER
Præster:

Marie Holm, kbf (Vikar for Marie indtil
16. oktober 2019: Vibeke Hammerum,
vrh@km.dk. Tlf. 20 87 61 12)

Kirkegårdsvandring
Den 29. august kl.
18.30 ved graver JensOle Rasmussen.
ved
mødes
Vi
på
tur
en
går
og
kirken
inhvor
kirkegården,
teresserede kan høre
om mulighederne for
begravelse/bisættelse
og om kirkegårdens
drift. Se solen gå ned
fra kirketårnet, hvor
vi slutter med en øl
eller vand.

lov
Forældreor
ed indtil tirsdag den 5.

Fra august mån
november holder sognepræst Marie Holm
meforældreorlov. I perioden vil Vibeke Ham
rum blive ansat som vikar til at varetage
Maries arbejdsopgaver. Vibeke er for nylig
r I vil tage godt
pensioneret fra Svanninge kirke. Vi håbe
imod hende.

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.
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Kordegn: Marianne Skovgaard Nielsen
E-mail: naesby.sognhjallese@km.dk
Tlf. 66 18 01 78
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Leif Skovlund Madsen
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5270 Odense N
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Anne Buch Hansen
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Jørgen Engstrøm
Tlf: 51 20 09 31
E-Mail: kirkevaerge@naesbysogn.dk

Ansvarshavende redaktør:
Marianne Skovgaard Nielsen
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”Gud og spaghetti” bliver til
”Gud, hvor det smager!”
Efter 9 år med ”Gud og spaghetti” er vi klar til at ændre en
smule i vores særlige tilbud til sognets børnefamilier. I stedet
for kun at servere pasta og kødsovs vil vi hver anden gang
byde på en anden børnefavorit; hotdogs! Derfor har vi ændret
navnet fra ”Gud og spaghetti” til ”Gud, hvor det smager!”. Vi
håber, at mange fortsat vil bakke op om konceptet og ikke
mindst at endnu flere får lyst til at komme og være med til
både festlig gudstjeneste og hyggeligt samvær i Sognegården.
Se gudstjenestelisten for datoer.

Marianne Skovgaard Nielsen,
Marie Holm, Anne Buch Hansen,
Dennis Jessen Jørgensen
Næste blad udkommer 1. uge i
november 2019. Materiale til bladet skal
afleveres senest den 15. september 2019
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.kirkeblad.nu
Foto: Emil Andresen, fotograf

Eftermiddagsmøder
Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne,
som begynder kl. 14.30 i Sognegården og slutter kl. 16.30.
Entre inkl. kaffe og kage koster 20 kr.

Torsdag den 5. september / Kim og kristendommen - Musikforedrag ved
sangerinde Trine Lunau og Malene Aastrup, valgmenighedspræst

En god times Tour de force gennem kendte og mindre kendte sange med fokus på det
kristne i Kim Larsens poetiske tekstunivers. Blandt andet Masser af succes, Joanna og Langebro. Masser af musik med lejlighed til at synge med undervejs. Sangene bliver sunget
og spillet af Trine Lunau og teksterne udlagt af Malene Aastrup. Kim Larsen var ikke
en kristen musiker, men hans tekster er fulde af kristendom. Som tidligere biskop Jan
Lindhardt har udtrykt det; ridser vi lidt i lakken hos danskerne, træder kristendommen
frem. Kim Larsen tilhørte 68 oprøret, men han var opdraget i en kristen tradition, gik på
Askov højskole og blev uddannet skolelærer i en tid, hvor det kristne hørte naturligt med.

Torsdag den 19. september
/ FYNSK SÅ DET SYNGER

Sprogdoktoren fra de fynske dagblade, Anders W. Berthelsen, kommer
på besøg for at fortælle om den fynske
dialekt før, nu og i fremtiden. Han har
for nylig udgivet bogen ”Fynsk så det
synger”, som handler om vores lejfige
fynske sprog. Anders W. Berthelsen er
desuden byrådsmedlem og har skrevet en lang række bøger om Odense.

Torsdag den 3. oktober / Odense under 2.
verdenskrig Ved Andreas Skov

Hvordan ramte 2. verdenskrig Odense? I Odense
bys historie om besættelsen 1940-45 omtaler historikeren Jørgen Hæstrup Odense som ”en af landets
førende provokationsbyer” og peger dermed på, at
modstanden mod tyskerne her var særlig udtalt.
Men i Odense blev der også samarbejdet og kollaboreret: Virksomheder eksporterede varer til Tyskland, unge odenseanere kæmpede side om side
med nazisterne på østfronten, og lokale vognmænd
og andre bidrog til det tyske byggeri af Beldringe
Flyveplads. I dette foredrag vil Odense blive sat
under lup med udgangspunkt i nogle af besættelseshistoriens store temaer og begivenheder og
blive perspektiveret til det øvrige Danmark.

Torsdag den 31. oktober
/ Astrid Lindgrens verden og religiøse univers

Torsdag den 17. oktober
/ Fra Java til Bali ved Jesper Ussing

En spændende rejse rundt på Java og Bali,
hvor vi besøger prægtige buddiske og hinduiske templer, og hører lidt om de forskellige
religioner og deres meget specielle traditioner.
Bali- også kaldet ”Paradis på Jord” - har en
pragtfuld natur, og alt er præget af de mange
religiøse traditioner, - deres farverige optog,
danse og fester. Vi kommer meget tæt på de
venlige og imødekommende balinesere.
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Anna Maria Andersson er
opvokset i Småland og
tidligere viceskoleleder på
Kratholmskolen. Hun er gift
med fhv. Sognepræst Carsten
Dybkjær, mor til to drenge
og farmor til to børnebørn.
Astrid Lindgren var ikke
selv særlig religiøs, men kristendom, bibelhistorier og fromhed gennemsyrer mange af hendes fortællinger. Astrids far var kirkeværge,
så bordbøn, aftenbøn og kirkegang hørte til hverdagen på Näs. I
forfatterskabet er der mange paralleller til den kristne fortælling,
eksempelvis da Emil inviterede de fattige på julemad. “Emil forsikrede, at det var en god gerning, som Guds engle ville klappe lige så
meget i hænderne over, som de før havde grædt”.
Anna Maria fortæller om Astrid Lindgren og hendes forfatterskab, læser uddrag af forskellige historier ‘Pippi’, ‘Emil’, ‘Grynet’,
‘Brødrene Løvehjerte’ m.fl. (på dansk), og så prøver vi kræfter med
det svenske ved at synge nogle af Astrid Lindgrens mange sange
‘Här kommer Pippi’, ‘Du käre lille snickerbo’, ‘Du ska inte tro det
bliver sommar’ + salmen ‘Blott en dag’ på svensk.

Gudstjenester
August
Søndag den 11. august, 8. s. e. trin., kl. 10.00. Vibeke Hammerum.
Sjælefred og smør-selv-mad. Gratis smør-selv-frokost i
sognegården efter gudstjenesten. Øl: 10 kr. Vand: 5. kr.
Søndag den 18. august, 9. s. e. trin. kl. 10.00. Vibeke Hammerum.
Søndag den 25. august, 10. s. e. trin. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.
Fredag den 30. august. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50. 		
kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen

September
Søndag den 1. september, 11. s. e. trin. kl. 16.00.
Musikgudstjeneste med Dodo Jam. Dennis Jessen Jørgensen.
Onsdag den 4. september, Gud, hvor det smager! kl. 17.00.
Menu: Hotdogs. Vibeke Hammerum.
Søndag den 8. september, 12. s. e. trin. kl. 10.00. Vibeke Hammerum.
Opstartsgudstjeneste for Kroggårdsskolens konfirmander
Onsdag den 11. september. Musik og bibelord, kl. 10.30.
Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 15. september, 13. s. e. trin. kl. 10.00.
Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 22. september, 14. s. e. trin. Høstgudstjeneste kl. 10.00.
Dennis Jessen Jørgensen. Bagefter er menighedsrådet vært
ved kirkefrokost i sognegården.
Søndag den 29. september, 15. s. e. trin. kl. 10.00. Vibeke Hammerum.

oktober

”Musik og Bibelord”
- NYT TILBUD i Næsby Kirke
Som noget helt nyt, bliver der nu mulighed for at
komme i kirke en onsdag formiddag om måneden til
en god halv time med dygtige musikere og læsninger
fra bibelen. Musikken vil være overvejende klassisk
og lyttevenlig. Læsninger og sammenfatning står
Dennis Jessen Jørgensen for. Efterfølgende vil der
være mulighed for at drikke kaffe sammen i sognegården.
Musikerne er:
Onsdag den 11. september kl. 10.30:
Lonnie Svilling, tværfløjte
Onsdag den 9. oktober kl. 10.30:
Mogens Rex, sang
Onsdag den 6. november kl. 10.30:
Søren Friis, cello

Onsdag den 2. oktober, Gud, hvor det smager! kl. 17.00.
Menu: Pasta og kødsovs. Vibeke Hammerum.
Søndag den 6. oktober, 16. s. e. trin. kl. 14.00. Vibeke Hammerum.
Familie- og musikgudstjeneste med Kirkens Kor. Bagefter er der lagkageløb og aktiviteter ved FDF Næsby.
Onsdag den 9. oktober. Musik og bibelord kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 13. oktober, 17. s. e. trin. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 20. oktober, 18. s. e. trin. kl. 10.00. Ved vikar.
Fredag den 25. oktober, Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50 kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen
Søndag den 27. oktober, 19. s. e. trin. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

November
Søndag den 3. november Alle Helgen, kl. 10.00: Ved vikar. Kl. 16.00: Mindeandagt med musik og navneoplæsning.
Begge præster medvirker.
Onsdag den 6. november, Musik og bibelord kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen
Onsdag den 6. november, Gud, hvor det smager! kl. 17.00. Menu: Hotdogs. Marie Holm
Søndag den 10. november, 21. s. e. trinitatis kl. 10.00. Marie Holm

MUSIKGUDSTJENESTER
med sange fra 80´ernes allerstørste
danske bands Dodo and the Dodos.
Kom og nyd en anderledes gudstjeneste og syng med på alle de dejlige popklassikere.

Musik- og familie gudstjeneste
Dodo-gudstjeneste

Søndag den 1. september kl. 16.00
Til dagens gudstjeneste kommer
bandet Dodo Jam, der mellem bibeltekster, prædiken og altergang vil bidrage

Søndag den 6. oktober kl. 14.00
Festlig og børnevenlig gudstjeneste
med deltagelse af Næsby Kirkes Kor,
der sørger for, at alle får noget smukt
at lytte til. Efter gudstjenesten står de
lokale FDF’erne for børnevenlige aktivitet inden i og rundt om sognegården.
(Læs også under Børn og Unge)

Allehelgenssøndag

Søndag den 3. november kl. 16.00
Denne søndags musikgudstjeneste er særligt
tilrettelagt tilrettelagt
for dem i sognet, der har
mistet kære i løbet af
året, hvilket vil blive mindet igennem
ord og musik samt navneoplæsning og
lystænding. Ved gudstjenesten kommer
tidligere solofløjtenist ved Det Kongelige
Kapel Eva Østergaard og spiller og både
sognepræst Dennis Jessen Jørgensen og
vikar for Marie Holm deltager.
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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.

August
26. august
10.00
Herreholdet - Minigolf				
26. august
10.00
Åben Café - Velkomst, løst og fast om
			sommerens oplevelser
27. august
18.30
Offentligt menighedsrådsmøde			
						
			

SEPTEMBER					
2. september

10.00

Herreholdet - Rådmand Søren Windell fortæller om

			
sit liv og sit politiske job
5. september
14.30
Eftermiddagsmøde - Et foredrag om Kim Larsen
9. september
10.00
Åben Café - Dorthe Brandt om bevægelse, hvordan
			
holder vi kroppen i gang?		
16. september 10.00
Herreholdet - Besøg hos vognmandsfirmaet
			Alex Andersen			
19. september 14.30
Eftermiddagsmøde - Anders W. Bertelsen,
			det fynske sprog					
23. september 10.00
Åben Café - Mette Elkjær Larsen fra Odense Kommune
			
fortæller om hjælpsomme hjem
24. september 18.30
Offentligt menighedsrådsmøde
29. september 15.00
Koncert i Næsby Kirke, se omtale i bladet
30. september 10.00
Herreholdet - Tidl. skoleinspektør Per Mathiesen 		
			
fortæller om sit projekt i Gambia
		
								

oktober					
3. oktober

14.30

Eftermiddagsmøde - Andreas Skov,

			Odense under 2. verdenskrig			
7. oktober

10.00

Åben Café - Lars Nicolajsen underholder på klaver

			kombineret med fællessang
14. oktober

12.00

Herreholdet - Rundvisning i Domkirken		

17. oktober

14.30

Eftermiddagsmøde - Jesper Ussing, Fra Java til Bali

21. oktober

10.00

Åben Café - Erik og Birthe Hvid fortæller om deres

			
22. oktober
11.00

arbejde for et børnehjem i Kenya
Babysalmesang - holdstart. Tilmelding senest

			den 14. oktober		
27. oktober

15.00

Koncert i Næsby Kirke - Flauti con Amore (se omtale)

28. oktober

10.00

Herreholdet - Direktør Jytte Reinholdt fortæller om

			

sit arbejde i Fynsk Erhverv

29. oktober

18.30

Offentlig menighedsrådsmøde

31. oktober

14.30

Eftermiddagsmøde - Anne Maria Anderson,

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:

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 man er indlagt på
sygehus.

Kirkebil:

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

			I Astrid Lindgrens fodspor				
		
Læs alt om konfirmation på kirkens
									
hjemmeside under ”Fra vugge til grav”.

Konfirmation:

NOVEMBER

4. november

10.00

Åben Café - Jacob Dauerhøj: En fortælling om

			

”Kaptajnen og hans søn, søfolk i familien”

11. november

Herreholdet - Tove Hansen, Tønder, fortæller og

10.00

			

læser op af sin fars dagbog fra 1. verdenskrig

Fremtidige konfirmationsdatoer:
Næsby skole
Kroggårdsskolen
26. april		
3. og 10. maj
2020
25. april		
2. og 9. maj
2021
24. april		
13. og 14. maj
2022
30. April
5. og 6. maj
2023
Bemærk: Grundet ny sammensætning af 7. klasserne på Kroggårdsskolen, hvor de blandes med
elever fra Spurvelundsskolen, har eleverne frit
valg imellem de to datoer.

Det sker i kirken og i sognegården
Udstilling i Sognegården, August – september
PAP og PARAFRASER af John Themsen
– Som barn tegnede jeg nok lidt mere end de fleste,
mit udgangspunkt var en blyant og papir. Ungdom,
uddannelse, arbejde og børn, satte det på pause i en
del år, men de seneste mange år har jeg løbende og
i perioder modtaget undervisning på Fyns tegne og
maleskole mm.
– Min produktion, som er en blanding af tegninger,
akvareller, tusch og akryl og senest en del på pap, er
ofte inspireret af de kendte ting og det nære. Mest
laver jeg naturalistiske billeder, men også abstrakt.
– På mit navn findes jeg på Facebook, Pinterest og
Instagram. Og på Facebook under ’MorfArt’

Udstilling i Sognegården, oktober - november

I oktober og november måned udstiller Michael Boÿe Hvorslev i Sognegården.
Fernisering den 29. september kl. 11.00 til 13.00.

Familie- og musikgudstjeneste
Søndag den 6. oktober kl. 14.00
Næsby Kirkes Kor synger for til
dagens børne- og familievenlige
gudstjeneste, som laves i samarbejde med Næsby FDF. Efter den festlige gudstjeneste, der varetages af Vibeke Hammerum,
inviterer vi på udendørs lagkageløb, hvor
vinderholdet afsløres i sognegården, mens
vi spiser kagerne og drikker saftevand/kaffe.
Bagefter laver FDF’erne forskellige spændende aktiviteter rundt om sognegården, hvor
alle kan være med.
Vi glæder os til en eftermiddag fyldt med
sang, musik, bibelhistorie, hygge, sjov og fællesskab.

Babysalmesang

Holdstart tirsdag den 22. oktober 2019
kl. 11 for babyer, som på det tidspunkt er 0 –
6 måneder gamle.
Max. 10 deltagere. Tilmelding skal ske til
kirkekontoret senest den 14. oktober.
Underviser: Anne Buch Hansen.

Korsang for børn og unge
fra 0. klasse til gymnasiet

Nye venner – sociale kompetencer – masser af musik!
Det er nogle af de ting, du får
som korsanger i et af Næsby
Kirkes Kor.
Desuden får du:
- gratis undervisning ved
korleder uddannet på Musikkonservatoriet og Børnekorakademiet.
- mulighed for at deltage i
korstævner med andre børn
og unge fra hele Fyn.
- meningsfyldt samvær i et
inkluderende fællesskab
- en fritidsinteresse, som
kan være til glæde hele livet.
Du lærer:
- masser af nye sange
- noder og rytmer		
- sund sangteknik
og meget mere!

Spirekor (0.–2. klasse), øver
fredage kl. 16-16.45 / Holdstart:
30. august.
Børnekor (3.-5. klasse), øver
onsdage kl. 16.30-17.30 / Holdstart: 21. august.
Pigekor (fra 6. klasse), øver
tirsdage kl. 16.30-18.30 / Holdstart: 20. august.
Der er optagelsesprøve til
Pigekoret.
Der er et begrænset antal
pladser på de enkelte hold,
men der oprettes om nødvendigt en venteliste.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til korleder Anne Buch Hansen på
organist@naesbysogn.dk (Husk
navn, alder og telefonnummer).

Læs mere om det enkelte kor på www.naesbysogn.dk
Der er også et liv uden for skolen! Syng i Næsby Kirke Kor :-)

Konfirmationsforberedelse
for Næsby Skole
Onsdag den 11. september begynder konfirmandundervisningen for 7.A og torsdag den 12. september begynder
undervisningen for 7.B. Undervisningen finder sted i Næsby
Sognegård fra kl. 14.15 til 15.45.
Forældre fra begge klasser inviteres til et informationsmøde
om konfirmandundervisningen torsdag den 12. september kl.
19.00. Se nærmere på Næsby Skoles Intra- eller Aulasystem ved
skolestart for yderligere informationer.

Kroggårdsskolen:
Eleverne fra Kroggårdsskolen får ved skolestart et brev,
hvori alle informationer om tilmelding og forberedelse står.
Der indbydes derudover til en opstartsgudstjeneste søndag
den 8. september kl. 10.00 med efterfølgende info-møde i sognegården. Undervisningen foretages fra september til oktober af
tidligere sognepræst Vibeke Hammerum. Se mere på hjemmesiden under ”Livets begivenheder”

koncerter
en musikalsk rejse

Kom med på en musikalsk rejse, hvor minderne står i kø.
To dejlige musikere, organist og harmonikaspiller Christian
Soegaard, og pianist Frank Andersen, vil føre os gennem
Sverige, Brasilien, Frankrig og Danmark og det hele krydres
af skønne evergreens.
Koncerten finder sted i Næsby Kirke søndag d. 29-09-2019
kl. 15.00. Vel mødt. FRI ENTRE.

Flauti con Amore
Koncert i kirken
søndag den
27. oktober kl. 15

Flauti Con Amore
er en blokfløjtekvartet
født af uudslukkelig
kærlighed til instrumentet og musikken. De spiller lige fra hjertet og kun fra
hjertet: Con Amore! Flauti Con Amore er fire fynske blokfløjtenister, 20 blokfløjter i alle størrelser, repertoire fra 5
århundreder og kontinuerlig flirt med musik, der ikke normalt forbindes med blokfløjter.
Ensemblet spiller koncerter med kendt, overraskende, ny
og gammel musik. Repertoiret rummer selvfølgelig barokog renaissance-komponisterne men i lige så høj grad musik
fra andre genrer og stilperioder.

Høstgudstjeneste
i Næsby Kirke og Sognegård

Søndag den 22. september kl. 10.00 fejrer
vi i Næsby Kirke høstgudstjeneste. Kirken vil
være smykket med blomster og frugter. Bagefter samles vi til en let frokost i Næsby Sognegård, hvor Næsby Menighedsråd er vært.
Pigekoret medvirker ved gudstjenesten.

Alle Helgen
- Vi mindes vore døde

Alle helgens dag den 3. november kl.
16.00. Til forskel fra den normale højmessegudstjeneste kl. 10.00 vil denne gudstjeneste
være en særlig mindegudstjeneste for de
mennesker fra sognet, som siden sidste Alle
Helgen har mistet nogen, der stod dem nær.
Sognepræst Dennis Jessen Jørgensen og vikarpræsten vil læse navnene op på de døde og
tænde lys for dem. Efter højtideligheden vil
der være mulighed for at tænde et medbragt
gravstedslys og sætte det ud på gravstederne.

