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Tillykke til de længe ventede
efterårskonfirmander
en salme til årstiden Side 2
musikgudstjenester Side 7
den gode gamle jul - på nye betingelser Side 8

En salme
til årstiden
Af Dennis Jessen Jørgensen
Her først i november, kan vi godt fornemme at årstidens tiltagende mørke og naturens forandring fra
vækst til stilstand gør, at vi nemt gribes af en vis vemodighed, når vi i denne tid færdes uden for.
I salmen 732 ”Dybt hælder året i sin gang” skrevet
af sognepræst ved Garnisons Kirken i København
Caspar Johannes Boye (1791-1853), er denne vemodighed også tilstede.
Men den bekæmpes af glædens (vers 5), håbets
(vers 6) og troens (vers 7) frejdige toner som bygger
på visheden om Guds magt (vers 3) samt Guds kærlighed (vers 4) som er givet os gennem Frelserens fødsel
(vers 5), hans korsdød (vers 6) og opstandelse (vers 8).
Så lad løvet kun falde, og med det hver markens
blomst på rad. Troen vil bevare i sit friske hjerteblad.
Ved troen er os lovet en evig vår, trods vinterstorm
og død. For det evige liv blev givet os, da Kristus brød
gravens fængsel og opstod fra de døde.

Nyt menighedsråd

Efter en veloverstået valgforsamling tirsdag den 15.
september, kan vi hermed offentliggøre valgresultatet.
Følgende personer er valgt ind i menighedsrådet:
Illona Bokær (Genvalgt)
Ulla Foged Lund (Genvalgt)
Jørgen Engstrøm (Genvalgt)
Kenneth McKay Boyle (Genvalgt)
Morten Øbro Pedersen (Genvalgt)
Rasmus Schnefeld (Genvalgt)
Leif Verner Mikkelsen (Nyvalgt)
Flemming Mørch Vilster (Nyvalgt)
Eva Gotfred-Rasmussen(Nyvalgt)
Knud Toft (Nyvalgt)
Stedfortræder: Aksel Marius Hansen (Nyvalgt)
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent

Garderobe

Sognegården har fået
nedlagt et sofamodul i området ved køkkenet. I stedet
har vi fået lavet en flot garderobe. Nu behøver man
ikke længere gå i kælderen
med sit overtøj.
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Salme 732

Dybt hælder året i sin gang
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Johann Crüger 1653
Udrust dig, helt fra Golgata
1. Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!
2. Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg ved den trøst,
som ligefuldt består.
3. Lad solen korte af sin vej,
og natten vokse til,
Guds vældes arm forkortes ej,
hans visdom fór ej vild.
4. Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.
5. Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,
når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.6
6. Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær’.
7. Lad synke kun med løvets fald
hver markens blomst i rad;
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad!
8 Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som Kristus gennembrød.
C.J. Boye 1833

Renoveringsarbejde

Vi havde en stor lastbillift med kurv på besøg foran
kirken i uge 38, hvor vi skulle have ny zinkinddækning
på tårnets skorsten. Graveren Jens-Ole, fik en tur med
op i 28 meters højde og så sin kirkegård fra oven.

mere Nyt fra kirken

KONTAKTOPLYSNINGER
Præster:

Mød vores nye kordegn
st
Rikke Abildskov Lynge blev ansat pr. 1. augu
Eri
jobs
2020. Rikke kommer fra administrative
27 år,
hvervsskoleverdenen gennem de seneste
men har nu lavet et brancheskifte.
Ved siden af jobbet som kordegn, skal Rikke
tage
tage kordegneuddannelsen, så hun kan
ver
opga
de
sig af alle kirkekontorets mangearte
seing,
istrer
såsom kirkebogsføring, personreg
.
kretær for præster, løn og regnskab
hun
Næsby Kirke er ikke ukendt for Rikke, da
både
hvor
,
har boet i Næsby Sogn siden 2003
get i gudstjenester, ’Gud, hvor
hun og familien gennem årene har delta
allerede godt inde i mange af
er
det smager’, Baby-salmesang m.m. Rikke
r.
konto
kirke
opgaverne. Så kontakt endelig vores

Fernisering af dåbskludekors

Efter mere end halvandet års
arbejde, blev
dette smukke dåbskludek
ors afsløret ved
gudstjenesten i Næsby Kirke
søndag den 23.
august 2020. Efter gudstjenes
ten blev der taget
et samlet billede af de menne
sker fra sognet,
der har været med til at stri
kke alle de farverige dåbsklude, bestemme
mosaikkens mønster, hæfte og presse kludene,
sy dem sammen,
hækle kanter, lave træplader
ne og lime de
store stykker stof fast på pla
derne.
På billedet ses fra venstre:
Mia Clemént, Aase Eriksen,
Anna-Lise Løgstrup, Tove Nielsen, Anny Jaco
bsen, Inge og Steen Jensen
og
Lene Nielsen.
Ikke på billedet: Lise Anderse
n
MENIGHEDSRÅDET TAKKER
FOR DEN STORE INDSATS!

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: Rikke Abildskov Lynge
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

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:
Rikke Abildskov Lynge

SYNG MED ANNE, MOGENSfraOGkl.MARIE
19.00-20.30. Organist Anne Buch

Masser af salmesang i kirken
Hansen spiller på både orgel og klaver, og kirkesanger Mogens Rex synger
for. Sognepræst Marie Holm fortæller kort om salmerne vi skal synge.
Efter en times sang hygger vi os med vin og snacks i våbenhuset.
Arrangementet er gratis.
Vi glæder os alle tre til at
synge alle de gamle klassikere og et par enkelte nye
sammen med jer d. 17/11,
10/2 og 16/3.

Redaktionsudvalg:

Marie Holm, Anne Buch Hansen, Dennis
Jessen Jørgensen og Rikke Abildskov
Lynge
Næste blad udkommer i den første
uge af marts. Materiale skal
afleveres senest 20. januar 2021 til
naesby.sognhjallese@km.dk
Kirkens hjemmeside:
www.naesbysogn.dk
Webmaster: Rikke Abildskov Lynge
Facebook-side: Næsby Kirke
Grafisk produktion og tryk:
www.kirkeblad.nu
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Eftermiddagsmøder

Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne i sognegården.
De begynder kl. 14.30 og slutter kl. 16.30. Entré inklusiv kaffe og kage: 30 kr.
Max. 80 personer i sognegården.

Torsdag den 26. november – Bemærk tidspunkt kl.14.00
/ Julebanko og amerikansk lotteri
Igen i år afholdes julebanko og amerikansk lotteri til fordel for julehjælpen i Næsby
Sogn. Der er som altid fine præmier doneret af lokalområdets erhvervsdrivende.
Vi håber at kunne overgå sidste års indsamling på 5.525 kr. Så kom og køb en
bankoplade og støt et virkelig godt formål.

Torsdag den 11. februar
/ Kongelige anekdoter
Torsdag den 14. januar
/ Fra bondekone til borgmester

Torsdag den 28. januar
/ mit liv med musik

Else Lawaetz Møller er opvokset på
en gård på Vestfyn, hvor de fire søskende meget tidligt lærte, at man skal yde,
før man kan nyde!
Med udgangspunkt i Elses liv med en
barndom i 40èrne, 30 år som inspektørpar på Hverringe Gods, underviser og
forfatter i madlavningens forunderlige
kunst til nu med pensionisttilværelsen
som rummer utrolig mange glæder og
en masse selvvalgt arbejde.
Else fortæller om et lyst og lykkeligt
liv, som bindes sammen af fornøjelige
hændelser og særligt betydningsfulde
personligheder, der har præget hendes
liv. Alt dette krydres med humoristiske
betragtninger og erfaringer, som et
langt, rigt og levende liv bringer.

Thomas Storm blev uddannet
operasanger fra Operaakademiet på
Det Kongelige Teater i 2011. Siden
dengang, har sangen bragt ham på
utallige rejser rundt om i verden.
Thomas Storm vil fortælle om sine
oplevelser med musikken og desuden
give indblik i de tilfældigheder, der
gjorde at han overhovedet begyndte
at synge klassisk musik.
Måske vil Thomas også synge en
sang eller to.
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Torsdag den 25. februar
/ Island – Natur & kultur

Journalist Flemming Nielsen har arbejdsmæssigt haft en del at gøre med
medlemmerne af den danske kongefamilie. Foredraget ’Kongelige anekdoter’ er
sprængfyldt med sjove - og sandfærdige
- historier om de kongelige, bl.a. Ingrid og
Frederik, Margrethe og Henrik, deres to
sønner - og mange, mange flere.
Flemming Nielsen har interviewet et
større antal mennesker i Sønderjylland,
ikke mindst i egnen omkring Gråsten,
bl.a. enken efter en statsskovrider, dronning Ingrids mangeårige frisør i Gråsten,
en tidligere køkkenchef på Amalienborg
og flere ansatte på Gråsten Slot. Det er
deres oplevelser, han bringer videre. Og
- Foredragsholderen lover grinegaranti!

Island er både natur og kultur og der er meget af begge dele. Naturen er voldsom og en lille smule skræmmende en gang imellem. En varm kilde springer, en
mudderpøl koger, det hele foregår helt naturligt, man står lige ved siden af og
kigger på!
Kulturen er bundet tæt sammen med naturen. Man udnytter naturens styrke,
og dens skønhed. Men det hele foregår på naturens præmisser
Dette foredrag med fremvisning af flotte billeder fra Island begynder i gartnerbyen Hveragerdi, hvor de varme kilder breder sig helt ind i byen. Derefter et
smut omkring Guldfoss, Geysir og Thingvellir-sletten. Turen fortsætter hele øen
rundt og slutter i Reykjavik - Islands smukke hovedstad.

Aktivitetskalender

KIRKELIG VEJVISER

Hvor andet ikke er nævnt finder arrangementet sted i Næsby Sognegård, Bogensevej 92.
Se også www.naesbysogn.dk. Bemærk at der er antalsbegrænsning pga. corona.
vi beklager, hvis man kommer til at gå forgæves. max. 80 personer i sognegården.

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

NOVEMBER
Mandag d. 9. kl. 10.00: Herreholdet – Besøg af Henrik Bjerregaard Jensen fra
			Dalum-Hjallese Lokalhistoriske forening.
Torsdag d. 12. kl. 14.30: ”Sound of music for two” ved duoen Toner af Guld.
Mandag d. 16. kl. 10.00: Åben Café – Birthe og Erik Hvid fortæller om deres 		
			
arbejde med kvinder og børn i Kenya.
Tirsdag d. 17. kl. 19.00: Syng med Anne, Mogens og Marie i Næsby Kirke.
Mandag d. 23. kl. 10.00: Herreholdet – Niels Peter Frederiksen fortæller om 		
			
spionage ved vestkysten under 2. verdenskrig.
Tirsdag d. 24. kl. 18.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
Torsdag d. 26. kl. 14.00: Julebanko og amerikansk lotteri.
Mandag d. 30. kl. 10.00: Åben Café – Juleafslutning med musik og sang
			
v/Tony From Pedersen. Afsluttes med en lille julefrokost.
		

december					

Mandag d. 7. kl. 10.00: Herreholdet – Planlægger spændende aktiviteter i det
			kommende år. 		

januar					
Mandag d. 4. kl. 10.00: Åben Café – Velkomst og vi ønsker hinanden godt nytår.
Mandag d. 11. kl. 10.00: Herreholdet – Næsby Kirkes graver Jens-Ole Rasmussen
			
fortæller og viser billeder fra sin tur til Grønland.
Torsdag d. 14. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde med Else Møller. Fra bondekone til
			borgmester.
Mandag d. 18. kl. 10.00: Åben Café – Marianne Larsen fra Røde Kors fortæller om
			
sit mangeårige arbejde i Afrika med hjælp til selvhjælp.
Mandag d. 25. kl. 10.00: Herreholdet – Afsæt dagen. Program følger.
Tirsdag d. 26. kl. 18.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
Torsdag d. 28. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde med Thomas Storm. Mit liv med musik.
Søndag d. 31. kl. 15.00: Beatsalmer. Koncert i Næsby Kirke.
									

februar

Mandag d. 1. kl. 10.00: Åben Café – Næsby Kirkes præster Dennis Jessen
			
Jørgensen og Marie Holm fortæller om, hvordan man kan
			
få hjælp i krise- og sorgsituationer.
Mandag d. 8. kl. 10.00: Herreholdet – Afsæt dagen. Program følger.
Onsdag d. 10. kl. 19.00: Syng med Anne, Mogens og Marie i Næsby Kirke.
Torsdag d. 11. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde med Flemming Nielsen. Kongelige
			anekdoter.
Mandag d. 15. kl. 10.00: Åben Café – Parly Dupont orienterer om brug af kirke			
bilen. FynBus vejleder om bustransport samt rejsekort.
Mandag d. 22. kl. 10.00: Herreholdet – Afsæt dagen. Program følger.
Tirsdag d. 23. kl. 18.30: Offentligt menighedsrådsmøde.
Torsdag d. 25. kl. 14.30: Eftermiddagsmøde med Jytte og Nils Mortensen.
			
Island – Natur og kultur.

marts
Mandag d. 1. kl. 10.00: Åben Café – Lederen fra Odense Renovations genbrugs			
butik, Zirkel, fortæller om ideen med genbrug, grønt
			iværksætteri og kunst.
Mandag d. 8. kl. 10.00: Herreholdet – Afsæt dagen. Program følger.
Søndag d. 14. kl. 10.00: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
			
Mere information på hjemmesiden i det nye år.
Tirsdag d. 16. kl. 19.00: Syng med Anne, Mogens og Marie i Næsby Kirke.

Fødsel:

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
www.naesbysogn.dk under ”Livets
begivenheder”.
Fremtidige konfirmationsdatoer:
Næsby skole
Kroggårdsskolen
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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Gudstjenester

Bemærk at der er antalsbegrænsning pga. corona. vi beklager, hvis man kommer
til at gå forgæves. max. 30 personer med sang og max. 60 personer uden sang.

november
Søndag d. 15. kl. 10.00:
Søndag d. 22. kl. 10.00:
Onsdag d. 25. kl. 19.00:
Fredag d. 27. kl. 14.00:
Søndag d. 29. kl. 10.00:

23. s. e. trin. Dennis Jessen Jørgensen.
Sidste søndag i kirkeåret. Marie Holm.
Hvorfor gør vi, som vi gør, til gudstjenesten. Marie Holm.
Gudstjeneste på NæsbyHus. Dennis Jessen Jørgensen.
1. s. i advent. Dennis Jessen Jørgensen.

december
Onsdag d. 2. kl. 17.00:
Søndag d. 6. kl. 14.00:
			
Fredag d. 11. kl. 14.00:
Søndag d. 13. kl. 10.00:
Søndag d. 20. kl.10.00:
Torsdag d. 24.:		
Fredag d. 25. kl. 10.00:
Lørdag d. 26. kl. 10.00:
Søndag d. 27. kl. 10.00:

”Gud, hvor det smager”. Marie Holm.
2. s i advent. Musikgudstjeneste med gospelsangerinde 		
Heidi Bisgaard. Marie Holm.
Gudstjeneste på NæsbyHus. Marie Holm.
3. s. i advent. Dennis Jessen Jørgensen.
4. s. i advent. Marie Holm.
Juleaften. Se bagsiden for nærmere information om tidspunkter.
Juledag. Marie Holm.
Anden juledag. Dennis Jessen Jørgensen.
Julesøndag. Gudstjeneste med fokus på julesorgen. Marie Holm.

januar
Fredag d. 1. kl. 16.00:
Nytårsdag. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag d. 3. kl. 14.00:
Helligtrekongers søndag. Musikgudstjeneste med Søren 		
			Okholm. Marie Holm.
Søndag d. 10. kl. 10.00: 1. s. e. h3k. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag d. 17. kl. 10.00: 2. s. e. h3k. Marie Holm.
Fredag d. 22. kl. 10.30
Musik og bibelord med Jesper Buhl.
Søndag d. 24. kl. 10.00: Sidste s. e. h3k. Dennis Jessen Jørgensen.
Fredag d. 29. kl. 14.00: Gudstjeneste på NæsbyHus. Dennis Jessen Jørgensen.
Søndag d. 31. kl. 10.00: Septuagesima. Marie Holm.

Musik og Bibelord

En halv time med læsninger fra
bibelen og god musik. Musikken
vil være klassisk og lettilgængelig.
Læsninger og sammenfatning står
Dennis Jessen Jørgensen for.
Efterfølgende vil der være mulighed
for at drikke kaffe sammen i sognegården.
Musikerne er:
Fredag den 22. januar kl. 10.30
Jesper Buhl, sang
Fredag den 19. februar kl. 10.30
Anne Buch Hansen, orgelsolo

februar
Onsdag d. 3. kl. 17.00:
Søndag d. 7. kl. 14.00:
Søndag d. 14. kl. 14.00:
			
Fredag d. 19. kl. 10.30
Søndag d. 21. kl. 10.00:
Onsdag d. 24. kl. 19.00:
Fredag d. 26. kl. 14.00:
Søndag d. 28. kl. 10.00:

”Gud, hvor det smager”. Marie Holm.
Seksagesima. Musikgudstjeneste med Duoen Duolog. Dennis Jessen Jørgensen.
Fastelavn. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller i Næsby Sognegård.
N.B: Muligvis bliver gudstjenesten afholdt udendørs. Marie Holm.
Musik og bibelord med Anne Buch Hansen.
1. s. i fasten. Dennis Jessen Jørgensen.
Hvordan kan jeg tro på kristendommens budskab? Marie Holm.
Gudstjeneste i NæsbyHus. Dennis Jessen Jørgensen.
2. s. i fasten. Marie Holm.

marts
Onsdag d. 3. kl. 17.00:
Søndag d. 7. kl. 14.00:

”Gud, hvor det smager”. Marie Holm.
3. s. i fasten. Musikgudstjeneste med John Mogensens danske evergreens. Marie Holm.

All You Need Is Love - en collage bestående af sang og oplæsning
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”BEATSALMER” i Næsby Kirke søndag den 31. januar kl. 15.00
Konceptet Beatsalmer består i at sammenstille stærke bibeltekster med udvalgte sange fra beat-perioden
(fra 1960- og 70’erne) for derved at forsøge at give en ny indfaldsvinkel til forståelse af såvel bibeltekster
som beatsange. Fremførelsen af Beatsalmer foregår i kirkerummet, hvor bibelteksterne læses op af en
skuespiller og beatsangene spilles i helt nye arrangementer i en unik konstellation bestående af sammenspil mellem kirkeorgel, klaver og sang. Musikken klinger altså samtidigt fra begge ender af kirken, som
den aldrig er hørt før! Koncerten ”Salmer fra en Beat-tid” uropførtes i 2006 og har siden med stor succes
turneret rundt i mange af landets kirker. Efterfølgeren til denne koncert hedder ”All You Need Is Love” og
fik premiere i august 2009.
Der er gratis adgang til koncerten. Se hjemmesiden www.naesbysogn.dk op til koncerten for eventuelle
begrænsninger i antal tilhørere som følge af Covid-19.

musikgudstjenester

Søndag den 7. februar kl. 14.00
Duoen Duolog bestående af
musikerne Torben Sminge og
Jens Krøgholt spiller og synger
os igennem højmessens led.

gospel i julens tegn
Søndag den 6. december kl. 14.00
Under den klassiske højmesse vil
sangerinden Heidi Bisgaard Johndal og
pianisten Lars Bruno Nielsen tage os
med på en stemningsfuld musikrejse
ind i gospelmusikkens juleklassikere.

så længe jeg lever!
Søndag den 7. marts kl. 14.00
Kom og oplev, hvordan
John Mogensens danske
evergreens spiller sammen
med en klassisk dansk gudstjeneste med både prædiken
og altergang. Sanger: Tommy
Hansen.

what if god was one of us?
Søndag den 3. januar kl. 14.00
Den odenseanske musiker og
sanger Søren Okholm fortolker til
denne eftermiddagsgudstjeneste nye
og gamle, danske og engelske klassikere – alle med et religiøst indhold.

Det sker

GUD, hvor det
smager!
Tjekliste:

Kendskab til kirken
Salmesang og bibelhistorier
Nem og billig aftensmad
Selskab til de voksne
Andre børn at lege med
Ingen opvask
Glade børn og voksne
Onsdag d. 2. december,
3. februar og 3. marts.
Alle datoer kl. 17.00

duolog

Fastelavn er mit navn!

Søndag den 14. februar kl. 14.00, er der en særlig fastelavnsgudstjeneste for både store og små. Børnene må meget gerne komme udklædte til gudstjenesten. Bagefter samles vi i Næsby Sognegård til
fastelavnsboller og en kop kaffe, te eller en sodavand. Naturligvis
skal vi også have fundet en kattekonge eller kattedronning, når vi
slår ”katten af tønden” både udenfor og indenfor. Kom og vær med
til en hyggelig eftermiddag for hele familien. Deltagelsen er gratis.
OBS! Hvis der stadig er begrænsninger på antallet af personer i kirken vil gudstjenesten foregå udenfor på amfi-scenen,
så tag varmt tøj på under alle omstændigheder.

BABYSALMESANG OG KIRKENS BØRNEKOR
Babysalmesang
Holdstart tirsdag den 23. februar 2020 kl. 11.00
Babysalmesang for babyer som på det tidspunkt er
0 – 6 måneder gamle. Max. 10 deltagere.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til
organist@naesbysogn.dk senest den 12. februar

Nye børn kan optages i kirkens Børnekor

Efter nytår er der mulighed for at nye børn kan begynde i kirkens Børnekor.
Børnekoret for 3.-5. klasse øver onsdage kl. 16.30-17.30.
Tilmelding skal ske til korleder Anne Buch Hansen på organist@naesbysogn.dk

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Jeg har i flere år været indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp her i Næsby. Det
har været et spændende arbejde, hvor jeg har mødt mange søde indsamlere, der har
stillet op år for år. Nu synes jeg, det er tiden med en ny indsamlingsleder, det kunne
måske være dig? Jeg hjælper gerne i gang.
Ved interesse, kontakt kirkekontoret på tlf. 66 18 01 78 eller naesby.sognhjallese@km.dk.
De bedste hilsner fra Kirsten Toft.
Hvis det lykkes at finde en indsamlingsleder, vil indsamlingen ske søndag den 14.
marts kl. 10.00. Mødestedet er i Næsby Sognegård. Efter indsamlingen er Næsby Kirke
vært med et mindre traktement. Mere information på hjemmesiden i det nye år.
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i kirken og i sognegården
Kom forbi sognegården i december og januar og se
denne smukke julekrybbe hæklet af Mia Clemént.

Den gode gamle jul – på nye betingelser
Det skal nok blive jul – også i år. For intet kan holde Kristus tilbage fra at blive født i vores
hjerter. Heller ikke Corona. Men måden vi kommer til at fejre hjerternes fest på i år bliver
anderledes i Næsby Kirke. Desværre kan vi ikke holde julekoncert og Luciagudstjeneste i år,
og ligeledes bliver juleaftensgudstjenesten også meget anderledes i form af en meget kort
version uden fælles salmesang. Vi anbefaler, at man holder sig orienteret på vores hjemmeside www.naesbysogn.dk for eventuelle ændringer. På nuværende tidspunkt er julens
gudstjenester planlagt på følgende måde:

Juleaften

Torsdag den 24. december kl. 10.00, kl. 11.00, kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 15.00 og kl. 16.00.
Desuden også en særlig børnegudstjeneste for småbørnsfamilier kl. 9.00.
Max. 60 deltagere pr. gudstjeneste, som bliver uden fællessalmesang og varer omkring
25 min. Kirkegængere står i kø uden for kirken og lukkes først ind, når kirken er tømt og
rengjort. Hver anden bænk er afspærret og man sidder med 1 meters afstand til hinanden.
Dog må personer fra samme husstand gerne sidde sammen. Vi skal allerede nu beklage, hvis
man går forgæves juleaften, men opfordrer til at komme igen én af de andre juledage.
Josephine Blaamann Petersen medvirker på obo til eftermiddagsgudstjenesterne.

Julehjælp
Hjælp os med at
hjælpe andre

Du kan hjælp os med at
indsamle penge til julehjælpen ved at donere penge i
kirkens indsamlingsbøsser
hele november og december eller deltage i vores
julebanko torsdag den 26.
november. Det er også
muligt at betale via MobilePay 40951 mrk. Julehjælp
og endelig kan du sætte
penge direkte ind på vores
julehjælpskonto (Reg. nr:
2376. Konto: 0373692174)

Juledag

Fredag den 25. december kl. 10.00
Prøv noget nyt og kom i kirke denne dag, hvor Jesus i virkeligheden først blev født.
Josephine Blaamann Petersen medvirker på obo og der plejer at være god plads.

2. juledag

Lørdag den 26. december kl. 10.00
I kan lige nå et smut forbi kirken til lidt åndelig føde, inden turen måske går ud til en af
familiens julefrokoster.

Julesøndag

Søndag den 27. december kl. 10.00
Gudstjeneste med særligt fokus på julesorgen. Under den klassiske gudstjeneste med prædiken og altergang har vi særligt fokus på alle, der er fyldt med julesorg. Vi tænder lys for
dem, vi savner ekstra meget til jul og for alle, som ikke fik den jul, de drømte om – om det er
os selv eller andre. Alle er velkomne til at deltage – om de er fyldt af tristhed eller juleglæde.

nytårsdag

Fredag den 1. januar kl. 16.00
Efter gudstjenesten skåler vi i mousserende vin og ønsker hinanden godt nytår!

Ansøg om hjælp

Ansøgning til julehjælp i
2020 kan kun ske skriftligt
via vores ansøgningsskema
og kun beboere i sognet
kommer i betragtning. Ansøgningen rekvireres ved
kontakt til kirkekontoret
og sendes udfyldt tilbage
pr. mail på julehjalp@naesbysogn.dk eller afleveres
personligt i kirkekontorets
åbningstid eller lægges i
sognegårdens
postkasse.
Ansøgninger skal være
modtaget senest mandag
den 30. november kl. 12.00.
.

Søndag den 1. november kl. 11.30-13.00

Fernisering i sognegården

Billedkunstner Kathrine Haugaard Sørensens malerier udstilles i sognegården fra november til december. Kathrine fortæller: ”Mine malerier er i stærke jublende farver, fordi farverne giver mig energi,
modspil og farver lyver ikke. Jeg vil gerne opnå at motiv, farver og fantasi løber sammen, så den enkelte
farve giver glød og lader farverne blande sig i de mest skønne nuancer. Jeg siger gerne, at jeg har stået i
lære hos den fineste læremester, jeg kan opnå - nemlig naturen omkring mig”.
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