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- KIRKE I BØRNEHØJDE!
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Næsby Kirke – en nærværende kirke i bevægelse – en del af din hverdag i glæde og sorg

Flavius Josefus og ”Den jødiske Krig”
Af Dennis Jessen Jørgensen

November er den sidste af efterårets måneder. Snart er vintermørket en realitet, og
de faldende temperaturer giver os lyst til at
opholde os mere indendørs og læse en god
bog. Men hvad skal man læse, en krimi?
En digtsamling? Smag og behag er som
bekendt forskellig. Men jeg selv er, indrømmet meget til historiske emner, og det værk
som jeg gerne vil gøre lidt reklame for her i
dag er ”Den jødiske Krig” et værk af historieskriveren Flavius Josefus om den jødiske
opstand mod romerne i årene 66-70 e. Kr.
Flavius Josefus var trods sit romerske navn
ikke romer af fødsel, men en jøde der var
opvokset i Jerusalem. Hans jødiske navn
var Josef ben Mattathias og hans familie
hørte til blandt de præstelige familier som
gjorde tjeneste i templet i Jerusalem.
I 64 e. Kr. blev Josef sendt til Rom på en
særlig diplomatisk mission og knyttede der
sine første kontakter til byens elite. To år
senere var han atter tilbage i det urolige
Jerusalem, og han blev inddraget i opstanden og gjort til øverstbefalende i Galilæa.
Nogle måneder senere opholdt Josef sig i
den befæstede by Jotapata, hvor han kom
under belejring af den romerske general
Vespasian og hans søn Titus. Romerne var
eksperter i at storme byer, og de romerske
legionærer trængte til sidst ind i byen, hvor
de dræbte mange af beboerne. I denne situation fik Josef et løfte af en romersk officer
om, at han ville blive ordentligt behandlet, hvis han overgav sig. Men de ledende
mænd, som han havde skjult sig med i en
cisterne, de mente, at det var bedre at begå
selvmord end at ende som romersk krigs-
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fange. Samtidig gjorde de det klart, at de
ikke ville tillade Josef at overgive sig.
Josef overtalte herefter mændene til at
trække lod om at dræbe hinanden, for
at de så vidt mulig kunne undgå at tage
deres eget liv. Det gik mændene med til,
og til sidst var der kun en mand tilbage
foruden Josef. Denne mand lykkedes det
så Josef at overtale til at overgive sig sammen med ham. Episoden har efterfølgende
altid været meget omdiskuteret, for havde
Josef ikke ført sine egne mænd bag lyset for
bedre at kunne redde sig selv?
Da Josef efter sin overgivelse blev ført foran
den romerske general Vespasian profeterede han, at Vespasian snart skulle blive
kejser. Vespasian rejste ikke længe efter til
Italien, hvor det til sidst i 69. e. Kr. lykkedes
ham at vinde magtkampen. Herefter blev
Josef frigivet.
Præstesønnen forblev dog i Titus´ lejr som
rådgiver indtil Jerusalems fald i år 70. Han
forsøgte efter eget udsagn også at få jøderne
i Jerusalem til at overgive sig. Men det lykkedes ikke og formodentlig omkom hans
egen familie herunder hans første kone
som følge af den hungernød som belejringen udløste. Efter Jerusalems fald fulgte han
med kejsersønnen Titus tilbage til Rom. I
Rom fik Josef en bolig i kejser Vespasians
tidligere villa. Han blev romersk borger og
modtog også en pension som gjorde det
muligt for ham at skrive, og som det var
skik antog han som kejserfamiliens frigivne
også deres familienavn Flavius.
Flavius Josefus skrev ”Den jødiske krig”
i årtiet efter hans tilbagekomst til Rom.

Herefter skrev han også andre værker,
bl.a. det endnu mere omfangsrige værk
om det jødiske folks historie: ”Den jødiske
Arkæologi”.
Præstesønnen fra Jerusalem døde omkring
år 100 e. Kr., og hans virke som historiker
blev i de følgende århundrede ofte set i et
noget tvivlsomt lys. Men i de sidste knap
hundrede år er man kommet til at se hans
værker i et mere positivt lys og respekten
for hans skildring af den hellenistiske og
romerske periodes jødedom er vokset. Det
samme er også forståelsen for, at han med
mange af sine værker ønskede at medvirke
til en udsoning mellem det jødiske folk og
Rom, så at den romerske stat igen skulle
vende tilbage til sin normalt tolerante politik over for jøderne.
Hvis nogen skulle have fået lyst til at
blive lidt klogere på den jødiske historie i
århundreder frem til den jødiske opstand
og Jerusalems og templets ødelæggelse, så
bør man prøve at læse ”Den jødiske Krig”.
Den findes i en dansk oversættelse, spørg
evt. bibliotekaren på det lokale bibliotek.

KONTAKTOPLYSNINGER

NYT I KIRKEN

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

Velkommen til
Næsby Kirkes nye
kirkesanger
Mogens Rex er født i Vejle 1965 af
Georg og Ruth Rex. Selv om familien
flyttede meget var Fyn også det sted
som blev en stor del af barndommen,
nemlig både Nyborg, Glamsbjerg og
Odense. Mogens var Syngedreng ved
Vor Frue Kirke i Assens fra han var 12
-18, derefter musiksproglig student fra
Odense Katedralskole. Han blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole
i 1992 og var fast i ensembler som Det
Kongelige Teater i mere end 7 år, men
også Ålborg Teater og Odense Teater har
han været fast tilknyttet, i kortere eller
længere perioder. Mogens blev uddannet kirkesanger fra Kirkemusikskolen i
Løgumkloster sidste sommer.

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

Næsby kirkegård
har fået ny allè
belysning
Vores lys på allè, p-plads og sti til
Lundsvænget har fået nye ”hoveder”
og der er kommet 2 ekstra lamper
langs kirken. Lyset er tændt fra
skumring til klokken 22.00 og igen
fra 06.30 til dæmring.

Kirkens
klokkeautomatik er
blevet skiftet
Automatikken, der styrer
kirkeklokken, er blev opdateret fra
gammeldags løbeværk (der kunne
ikke fås reservedele mere) til
elektronisk styring.
Næsby Kirkegård
Jens-Ole Rasmussen – Graver.

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: 66 18 97 79/51 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 marts 2019
Materiale til bladet skal afleveres senest
15. januar 2019 til naesby.sognhjallese@km.dk
Kirkens hjemmeside:
www.naesbysogn.dk
Webmaster: Pt. vakant
Facebook-side: Næsby Kirke
Grafisk produktion og tryk:
Kindly / Clausen Grafisk
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EFTERMIDDAGSMØDER

Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne som begynder kl. 14.30 i Sognegården og slutter kl. 16.30.
Deltagelse er gratis, men kaffe og kage koster 20 kr.

Dirch Passer
Torsdag den 15. november
”Der sidder fire mand på en tømmerflåde”, ”Op
og dååå” og ”Sonny Boy” er blot nogle af de revynumre, vi husker Dirch Passer for. Dirch Passer var
Danmarks mest brugte og mest hypede skuespiller i
20 år frem til hans død i 1980. Kom om bag ved og
ind til lidt af mennesket. Hør bl.a. om Dirch Passers
barndom, vej ind i skuespilfaget, humor og indflydelse på dansk revy og underholdning. Kristoffer
Ditlevsen (Cand.mag i Teatervidenskab) kommer
direkte fra Revymuseet i København, hvor han i 2016
viste rundt i museets særudstilling om Dirch Passer.

Hvad er det, vi siger, at vi er,
når vi siger, at vi er danskere?
Torsdag d. 10. januar
Der tales for tiden en hel del om ”de danske værdier”, som tilflyttere fra udlandet skal tilegne sig, når de flytter til
Danmark. Men hvad mener vi i grunden
med det? Er der stadig tale om en dansk
enhedskultur, som er fælles for alle os,
der af fødsel er danskere? Og hvad er det
i så fald, der er fælles for os?
Alle disse spørgsmål er værd at overveje
i en tid, hvor der uafladeligt refereres til
det danske, og hvor samtlige politiske
partier ubekymret argumenterer med,
hvad danskerne tror, tænker og mener om både det ene
og det andet. Ved Biskop emeritus Kresten Drejergaard.
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Julebanko og
Amerikansk lotteri
Torsdag den 29. november. Bemærk
tidspunkt kl. 14.00
Igen i år afholdes Banko til fordel for
Julehjælpen i Næsby Sogn.
Der er som altid mange fine præmier
doneret af lokalområdets erhvervsdrivende.
Kom og køb bankoplader
og lotteri og støt et
virkelig godt formål.

Oplev biernes forunderlige verden
Torsdag den 24. januar
Honningbiens tilstedeværelse på jorden er af uvurderlig betydning for alt andet liv - heriblandt mennesket. Bi-entusiast
Jesper Ussing vil fortælle om honningbiernes enestående samfund. Vi vil høre om arbejdsfordelingen blandt de ca. 60.000
honningbier i familien, hvordan bierne med uforklarlige evner
kommunikerer med hinanden for at få det hele til at fungere.

Med humor og sang som hovedfag
Torsdag den 7. februar
Næsby Kirkes nye kirkesanger, Mogens Rex, fortæller om sit liv som
skuespiller. Han giver indblik i humoren, som har været hans hovedfag som skuespiller, og han sammenligner de ting, der er fælles for
kirken og teatret. Derudover synger han et par sange af Thomas
Kingo over Brorson, til revy komponisten Aage Stentoft. Mogens
vil blandt andet fortælle om dramaet i salmerne og humoren hos
Thomas Kingo, og generelt give alle en hyggelig eftermiddag sammen med pianisten Poul Pock Steen.

Dansk udvandring til Amerika

Medrivende foredrag om immigrationsbølgen
Torsdag den 7. marts
Interessant foredrag i ord og billeder med fokus på den store emigrationsbølge hvor
300.000 danskere udvandrede til Amerika. Hvad fik dem til at tage beslutningen?
Hvordan var rejsen? Hvor tog de hen? Hvad kom de frem til? – og hvordan klarede
de sig? Den sidste halvdel af foredraget, får en meget personlig
vinkel, idet Kirsten Skjold fortæller om egne familiemedlemmer
der udvandrede. Barske skæbnehistorier og pudsige anekdoter
spundet ind i et net af tæt knyttede familierelationer.

Forførende
folkemusik med
”Svøbsk”
Torsdag den 21. februar
Et koncertforedrag om folkemusikkens historie ved Maren Hallberg
og Jørgen Dickmeiss.
Der lægges op til en ganske særlig koncertoplevelse i selskab med
”Svøbsk”, der består af Maren Hall
berg og Jørgen Dickmeiss. De har
spillet sammen siden 2003, og de
danner også par privat. De søger
den nære kontakt med publikum
og leverer en intens stemning med
musik, der er inspireret af både
nutid, dansk folketradition og de
omkringliggende lande.
Koncerten byder på mere end et halvt
dusin forskellige instrumenter, der
udfordrer hinanden i et utal af kombinationer og udtryk: Harmonika,
violin, guitar, jødeharpe, mandolin,
mundharpe og skeer. Det hele krydres med sang og små historier.
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KL.
10.00
10.00

14.30
11.30
10.00
10.00

18.30
14.30

KL.
10.00
10.00
15.00

KL.
10.00
14.30

14.30
10.00
10.00

DATO
5. november
12. november

15. november
18. november
19. november
26. november

27. november
29. november

DATO
3. december
10. december
15. december

DATO
7. januar
10. januar

12. januar
14. januar
21. januar

Herreholdet

Åben Café

Nytårskoncert med Lise Nees

Eftermiddagsmøde - Kresten Drejergaard, Hvad
er det, vi siger, at vi er, når vi siger, at vi er
danskere

Herreholdet - Foredrag om det moderne
fænomen, Deleøkonomi

JANUAR

Julekoncert med Næsby Kirkes Pigekor
og Børnekor

Herreholdet - Status og nye ideer til næste års
møder og besøg

Åben Café - Juleafslutning m. underholdning
af Old Stars og efterfølgende frokost

DECEMBER

Eftermiddagsmøde - Julebanko til fordel for
julehjælp

Offentligt menighedsrådsmøde

Herreholdet - Foredrag v. Hans Rytter. Rejserne
rundt i verden og det vigtige arbejde med at
ringmærke fugle

Åben Café - Jacob Dauerhøj underholder med
sjove oplevelser fra sit liv

Fernisering

Eftermiddagsmøde - Kristoffer Ditlevsen
fortæller om Dirch Passer

Herreholdet - Gabriele Guldborg beretter om
en barndom i det nazistiske rige og senere et liv
i Østtyskland

Åben Café - Ulla Lund fortæller om sin tur til
Australien og sit arbejde for Inner Wheel

NOVENBER

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

AKTIVITETSKALENDER

Søndag den 13. januar. 1. s. e. h. 3k., Kl. 10.00. Marie Holm

Søndag den 6. januar. Helligtrekongers søndag. Kl. 16.00.
Musikgudstjeneste med caribisk musik. Dennis Jessen Jørgensen

Mandag den 1. januar. Nytårsdag. Kl. 16.00. Dennis Jessen Jørgensen. Der
serveres mousserende vin og kransekage i våbenhuset

JANUAR

Søndag den 30. december. Julesøndag. Kl. 10.00. Marie Holm

Onsdag den 26. januar. Anden juledag. Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

Tirsdag den 25. december. Juledag. Kl. 10.00. Marie Holm

Mandag den 24. december. Juleaften
Kl. 11.00 og kl. 13.00 Dennis Jessen Jørgensen
Kl. 14.30 og kl. 16.00 Marie Holm

Søndag den 23. december. 4 s. i advent kl. 10.00 Dennis Jessen Jørgensen

Tirsdag den 18. december kl. 10.30. Krybbespil for børnehavebørn.
Dennis Jessen Jørgensen

Søndag den 16. december. 3 s. i advent, kl. 10.00. Marie Holm

Fredag den 14. december. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50.
Kl. 10.30. Marie Holm

Torsdag den 13. december kl. 19.00 Luciagudstjeneste. Marie Holm

Søndag den 9. december. 2. s. i advent Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen.

Onsdag den 5. december. Gud og Spaghetti. Kl. 17.00. Marie Holm

Søndag den 2. december. 1. s. i advent. Kl. 16.00. Musikgudstjeneste
med Næsby Kirkes Pigekor. Marie Holm.
Juletræstænding ved sognegården efterfølgende.

DECEMBER

Fredag den 30. november. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50.
Kl. 10.30. Dennis Jessen Jørgensen

Søndag den 25. november. Sidste søndag i kirkeåret. Kl. 10.00.
Dennis Jessen Jørgensen

Søndag den 18. november. 25. s. e. trin. kl. 10.00. Marie Holm

Søndag den 11. november. 24. s. e. trin. kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

Torsdag den 8. november. Fyraftensgudstjeneste Kl. 17.00 med tidligere
kirkesanger i Næsby Rikke Damkjær. Dennis Jessen Jørgensen

Onsdag den 7. november. Gud og Spaghetti. Kl. 17.00. Marie Holm

Søndag den 4. november. Alle Helgens dag. Kl. 16.00. Musikgudstjeneste
med Mette Uhmfeldt. Marie Holm

NOVEMBER

GUDSTJENESTER

KL.
14.00
10.00
14.30
10.00
10.00
10.00

DATO
3. marts
4. marts
7. marts
10. marts
11. marts
18. marts

Søndag den 10. marts. 1. s. i fasten, Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

Onsdag den 6. marts. Gud og Spaghetti. Kl. 17.00. Marie Holm

Søndag den 3. marts. Fastelavn. Kl. 14.00. Marie Holm. Efter gudstjenesten
slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller i sognegården.

MARTS

Søndag den 24. februar. Seksagesima, Kl. 10.00. Marie Holm

Fredag den 22. februar. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50.
Kl. 10.30. Marie Holm

Søndag den 17. februar. Septuagesima Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

Torsdag den 14. februar. Fyraftengudstjeneste kl. 17.00, hvor saxofonisten
Morten Drejer vil spille for os. Dennis Jessen Jørgensen

Søndag den 10. februar. Sidste s. e. h. 3k., Kl. 10.00. Marie Holm.

Onsdag den 6. februar. Gud og Spaghetti. Kl. 17.00. Marie Holm

Søndag den 3. februar. 4. s. e. h. 3k Seksagesima. Kl. 16.00.
Musikgudstjeneste med Fynbo Koret. Dennis Jessen Jørgensen

FEBRUAR

Torsdag den 31. januar. Fyraftensgudstjeneste kl.17.00, hvor organist Anne
Buch Hansen vil spille udvalgte musikstykker for os.
Dennis Jessen Jørgensen

Søndag den 27. januar. 3. s. e. h. 3k., Kl. 10.00. Marie Holm

Fredag den 25. januar. Gudstjeneste på NæsbyHus, Lumbyvej 50. Kl. 10.30.
Dennis Jessen Jørgensen

Søndag den 20. januar. 2. s. e. h. 3k., Kl. 10.00. Dennis Jessen Jørgensen

Meld dig til eller hør nærmere på: fru.k.toft@gmail.com eller 21 76 77 28

Søndag den 10. marts 2019 kl. 10.00.
I 2018 gav årets sogneindsamling 12.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp, der
sendte bidraget videre til verdens fattigste. Vil du være med til at gøre beløbet
endnu højere i 2019, så meld dig allerede nu til vores indsamlingsleder, Kirsten
Toft. Alle indsamlere får en rute i sognet og ved hjemkomst til sognegården
byder vi på varm suppe, boller og varm kakao alt efter smag og behag.

Gør en forskel for verdens fattigste.

Sogneindsamling 2019

Herreholdet

Åben Café

Sogneindsamling

Eftermiddagsmøde - Kirsten Skjold,
Dansk udvandring til Amerika

Herreholdet

Fastelavnsgudstjeneste, med efterfølgende
”slå katten af tønden” og fastelavnsboller

MARTS

Offentligt menighedsrådsmøde

Åben Café

18.30

Herreholdet

26. februar

10.00

18. februar

Åben Café

10.00

10.00

11. februar

Eftermiddagsmøde - Mogens Rex, Med
humor og sang som hovedfag

25. februar

14.30

7. februar

Herreholdet

Svøbsk - et koncertforedrag

10.00

4. februar

FEBRUAR

14.30

KL.

DATO

Offentligt menighedsrådsmøde

21. februar

18.30

29. januar

Åben Café

Holdstart for Babysalmesang

10.00

28. januar

Eftermiddagsmøde - Jesper Ussing, oplev biernes
forunderlige verden

19. februar

14.30

24. januar

DET SKER I KIRKEN
OG SOGNEGÅRDEN
Musikgudstjeneste

Søndag den 2. december kl. 16.00
Det nye kirkeår skydes i gang sammen med Næsby Kirkes Pigekor, der
både synger smukke satser for menigheden og for på de traditionelle
adventssalmer. Efter gudstjenesten går koret også med ned til sognegården og synger et par sange mere til juletræstændingen.

Musikgudstjeneste

Søndag den 6. januar kl. 16.00
Tine Skau og Kai Stensgaard har været på St. Croix og udforsket den kirkelige
musikkultur. En kultur der rummer både gamle (for danskere kendte) salmemelodier, gospels, spirituals, polkaagtige melodier og salmer fra engelske og
hollandske salmebøger. Musikledsagelsen er festlig, inderlig og inciterende:
Calypso, reggae, salsa, quelpe, polka, gospel og spirituals. Det giver et helt særligt
strejf af sol, vand og bevægelse i gudstjenesten.
Kai Stensgaard: steeldrum, percussion.
Tine K. Skau: blokfløjter, whistles, basklarinet.

Musikgudstjeneste

Søndag den 3. februar kl. 16.00
Til dagens gudstjeneste får vi besøg af det af mange velkendte kor ”Fynbo Koret” og deres pianist Flemming
Hansen under ledelse af dirigent Torben Nikolajsen.
Korets repertoire er alsidigt og omfatter både danske,
udenlandske og rytmiske sange – herunder også sange fra
opretter og musicals. Vi er sikre på at korets medlemmer
vil sprede liv og sangglæde hos alle, der kommer i kirke
denne eftermiddag.
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KIRKELIG VEJVISER
Fødsel:
Fødslen anmeldes til kirkekontoret af jordemoderen. Forældre, der ikke er gift, men ønsker
fælles forældremyndighed skal indberette omsorg og ansvarserklæring på
www.borger.dk

Fernisering
Søndag den 4. november kl. 11.30-13.00
Udstillingen vil bestå af vægtæpper, slumretæpper og mindre håndarbejder udført af en nystartet
patchworkgruppe i Næsby Kirke. Gruppens medlemmer har syet patchwork i flere år, og har fået
lyst til at vise nogle af de mange ting, de har lavet.

Julehjælp
Hjælp os med at hjælpe andre
Du kan hjælpe 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 29. november.
Det er også muligt at betale via MobilePay 29381 Mrk. Julehjælp og endelig
kan du sætte penge direkte ind på vores julehjælpskonto (reg. nr: 0828. Konto:
0001028596)

Ansøg om hjælp
Ansøgning om julehjælp i 2018 kan kun ske skriftligt og kun beboere i sognet kommer i betragtning.
Husk i ansøgningen at gøre tydeligt rede for, hvorfor du/I gerne vil søge julehjælp og hvor mange
børn og voksne, der er i hustanden. Ansøgningen
sendes enten direkte til kirkekontoret
pr. mail på naesby.sognhjallese@km.dk eller afleveres personligt i kirkekontorets åbningstid eller
lægges i sognegårdens postkasse. Ansøgninger
til julehjælp i år skal være modtaget senest fredag den 30. november kl. 12.00.

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.
En bedemand kan være til stor hjælp med at
ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting.
Tid og sted for bisættelse/begravelse aftales med
den præst, der skal medvirke. Præsterne besøger
gerne de pårørende.
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:
År
Næsby skole Kroggårdsskolen
2019 28. april
5. og 12. maj
2020 26. april
3. og 10. maj
2021 25. april
2. og 9. maj
2022 24. april
13. og 14. maj
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KONCERTER
Julekoncert med Pigekoret
og Børnekoret

Nytårskoncert med sangerinden
Lise Nees

Lørdag den 15. december kl. 15 i kirken
En lille times tid med masser af dejlig julemusik.
Kendt og mindre kendt. Nyt og gammelt.
Ved koncerten medvirker desuden 16-årige
Karen Hazell Brink på orgel.
Korene bliver som sædvanligt akkompagneret af Ellen Tang
Kristensen på klaver og Anne Buch Hansen dirigerer.

Lørdag den 12. januar kl. 14.30
Næsby Kirkes traditionelle nytårskoncert byder i år på et
møde med sangerinden Lise Nees.
Lise har en klassisk sanguddannelse fra Musikkonservatoriet,
men det er i musicalgenren, hun især har udfoldet sit fulde
potentiale.

Kom og del vores glæde ved denne
dejlige musikalske optakt til julen.

Hun har modtaget undervisning i ind- og udland, bl.a. hos
Barbra Streisands sanglærer og hun har samarbejdet med
navne som Morten Grunwald, Brdr. Price og Sebastian.
Lise har sunget hovedroller i bl.a. Tordenskiold, H.C.
Andersen og Sound of Music (Maria) samt medvirket i et
utal af andre sammenhænge, herunder bl.a. som solist ved
de populære sommerkoncerter på Ledreborg slot.
Der er gratis adgang til koncerten.
I pausen vil der være
mulighed for at købe
et glas vin og et stykke kransekage.
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BØRN & UNGE
Kan du gætte hvem jeg er?

Babysalmesang

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3. marts kl. 14.00

Holdstart tirsdag den 19. februar 2019
Babysalmesang for babyer som på det tidspunkt er
0 – 6 måneder gamle.
Max. 10 deltagere.
Tilmelding til kirkekontoret senest den 8. februar

Til fastelavn klæder vi os ud, så andre ikke kan
genkende os. Men Gud klæder sig også nogle
gange ud. Det skal vi høre om ved dagens fastelavnsgudstjeneste. Når vi har hygget os sammen
i kirken, går vi ned i sognegården og spiser fastelavnsboller og slår katten af tønden, så vi kan finde
årets kattekonger og dronninger. Alle børn får en
lækker slikpose med hjem.

Nye børn kan optages i kirkens kor
Efter nytår er der mulighed for at nye børn kan begynde i kirkens
to yngste kor.
Spirekoret for 0.-2. klasse øver fredage kl. 16-16.45
Børnekoret for 3.-5. klasse øver onsdage kl. 16.30-17.30
Tilmelding skal ske til korleder Anne Buch Hansen på
organist@naesbysogn dk

Det største for de mindste
Ved at tage sine børn med i kirke fra de er helt små og introducere
dem for kirkerummet, de klassiske bibelhistorier, salmer og bønner
giver man dem en helt særlig og uvurderlig gave med sig i livet: En
viden om at have et unikt sted at gå hen i alle livets forhold! Et sted,
hvor man bliver taget imod,
set og elsket af Gud som den
man er, uanset om man er
eller føler sig enten stor
eller lille. Gud og Spaghetti
er vores tilbud til sognets
familier om en børnevenlig
vej ind i kirken. Vi håber, I
har lyst til være med!
Se datoer i gudstjeneste
listen i midten af bladet.
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Jul og nytår i Næsby Kirke 2018

På stjernetæpper lyseblå skal
glade vi til kirke gå!
Adventssalmer og
juletræstænding
Søndag den 2. december kl. 16.00
Musikgudstjeneste med Næsby Kirkes
Pigekor, der synger med på de traditionelle
adventssalmer. Bagefter går koret med ned
til sognegården og synger, når vi tænder
lyset i årets juletræ. Efter gudstjenesten kan
der købes kaffe og kage ved FDF-Næsby,
der også inden gudstjenesten afholder
julemarked i sognegården fra 12.00-16.00.
Alle penge går ubeskåret til FDFs arbejde
for børn og unge i sognet.

Luciagudstjeneste
Torsdag den 13. december kl. 19.00
Som traditionen byder holder vi igen i år
gudstjeneste med luciaoptog ved Næsby
Kirkes Pigekor og Næsby Kirkes Børnekor.
Gudstjenesten har i år ”Fredslyset fra
Betlehem” som tema. Og så er den familievenlig og ikke for lang, så der er mulighed
for at komme hjem og komme tidligt i seng
eller følge med i sin yndlingsjulekalender.

Julekoncert med Pigekoret
og Børnekoret
Lørdag den 15. december kl. 15.00 i
Kirken
En lille times tid med masser af dejlig
julemusik. Kendt og mindre kendt. Nyt og
gammelt. Ved koncerten medvirker desuden 16-årige Karen Hazell Brink på orgel.
Korene bliver som sædvanligt akkompagneret af Ellen Tang Kristensen på klaver
og Anne Buch Hansen dirigerer.

Juleaften
Mandag den 24. december kl. 11.00,
kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 16.00
Ingen jul uden juleevangeliet! Kom og hør
den vidunderlige beretning endnu en gang
og lad dig fylde af den samme boblende
begejstring og overrumplende overvældelse som ramte hyrderne på marken den
allerførste julenat. Ved de tre sidste tjenester medvirker Josephine Blaamann på obo
samt Næsby Kirkes Pigekor.

Juledag
Tirsdag den 25. december kl. 10.00
Efter forventning, fest og farver i en stopfuld kirke juleaften vender stemningen 180
grader denne formiddag, hvor juleglæden
stille sænker sig i kirken. Der er rum til at
slappe af og fordøje indtryk fra gårsdagen
og ro til tage julens budskab om fred på jord
til sig i hjertet.

2. juledag
Tirsdag den 26. december kl. 10.00
Det er stadig jul, men denne dag i kirkeåret er der ikke kun glad julestemning på
programmet. For juleevangeliet har til alle
tider mødt modstand i verden, hvilket har
haft store konsekvenser for dem, der er gået
ud og fortalt om Guds fred til alle på jorden.

Julesøndag
Søndag den 30. december kl. 10.00
Nåede du ikke i kirke juleaften, juledag
eller 2. juledag, så har du chancen igen
denne julesøndag, hvor vi lukker dørene
op til en gudstjeneste med salmesang, prædiken, nadver og alt, hvad der hører sig til
en rigtig ægte højmesse!
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