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Sognepræst

Skovby, Ore, Guldbjerg sogne
Peder Skovbo Jørgensen
Skovby Præstegård, Middelfartvej 33
5400 Bogense. Mobil 3070 7792

Fødselsanmeldelse
Fødsler anmeldes automatisk af sygehuset, men er forældrene ikke gift, skal
faderen indenfor 14 dage efter fødslen
angive faderskab via en omsorgs- og
ansvarserklæring. Dette gøres elektronisk via www. borger.dk.

Dåb eller navngivning
Man henvender sig til præsten inden 6
mdr. efter barnets fødsel. Anmodning
om dåb sker ved henvendelse til præsten senest 14 dage før.

Bryllup/vielse
Der skal bruges en prøvelsesattest,
som skal udstedes af Borgerservice i
bopælskommunen.
Man henvender sig først på Borgerservice, hvor man medbringer personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre
personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer
de samme attester samt den udstedte
prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen
mødes man med præsten og aftaler
salmer m.m.

Begravelse/bisættelse
Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål.

Skovby sogn
Pastoratsrådets formand:
Michael Olesen Bjergsø Tlf.: 2984 1019
mobjergsoe@gmail.com

Graverkontoret:
Mobil: 2143 4611
skovbykirkegaardskontor@mail.dk
Træffes telefonisk kl. 8 - 10 tirsdag fredag.
Organist: Anders Møller,
tlf.: 3025 8937.
mws.apm@gmail.com
Kirkesanger: Torben Larsen,
Tlf.: 2821 3535
ts.larsen@gmail.com
Kirke/kulturmedarbejder:
Gitte Rebsdorf
Tlf.: 2228 9950
grebsdorf@mail.dk

Kirkeværge: Karl Aage Rasmussen, Toftekærsvej 23, 5400 Bogense, tlf.: 2342 0564

Ore sogn
Pastoratsrådets formand: se Skovby
Graver: se Skovby
Organist: se Skovby
Kirkesanger: se Skovby

Guldbjerg sogn
Pastoratsrådets formand: se Skovby
Graver: se Skovby
Organist: se Skovby
Kirkesanger: se Skovby
Kirkeværge: Irene Jensen, Smidstrupvej
25, 5400 Bogense, tlf.: 6484 1639
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Nyt fra Pastoratsrådet
Sorrig og glæde de vandre tilhobe…
Sådan synger vi i Kingos gamle salme,
og sådan er det ofte i livet. Det har vi
mærket hos os i den forstand, at to
gode medarbejdere har forladt os,
nemlig Inge Lynggaard, der fungerede som organist og sognemedhjælper,
samt vores kirkesanger Karen Fredberg. Tak for jeres gode arbejde og indsats hos os! Det betyder selvfølgelig at
vi har kigget efter nye kræfter, og derfor er det en stor glæde at kunne byde
velkommen til ny organist, ny kirkesanger og ny kirke- og kulturmedarbejder
i Skovby, Ore og Guldbjerg kirker. Anders, Torben og Gitte præsenteres andetsteds i bladet, så jeg vil her nøjes
med at sige, at vi i rådet ser meget frem
til, at alle i og omkring kirken får glæde af jeres store evner på hvert sit felt,
samt lærer jer at kende. Vi håber, at alle
vil tage godt imod jer, samt at I vil falde
godt til. Og som om det ikke var nok,
er vi faktisk også ved at ansætte graver
til vores kirkegårde. Vi har i mange år
samarbejdet med Vikarservice om opgaven, og det har fungeret godt. Men
pga. nye momsregler hænger det ikke
længere sammen økonomisk, og derfor har vi valgt at opslå en graverstilling
og forventer at opslå en gravermedhjælperstilling ca. marts. Det vil jeg fortælle mere om i næste sogneblad.
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I forrige sogneblad orienterede jeg
om ændringer på Guldbjerg kirkegård,
bl.a. genetablering af tværgangen. Når
man i dag besøger Guldbjerg kirkegård vil man se, at genetableringen af

tværgangen endnu ikke er sket, og det
vil jeg gerne forsøge at forklare hvorfor. Først og fremmest vil jeg slå fast, at
beslutningen om at genetablere tværgangen står fast – det er der ikke ændret ved. Når det ikke er sket endnu, er
det, fordi vi i rådet er blevet opmærksomme på, at kirkegårdsvedtægterne
tilsiger, at en gravplads skal tilstræbes
at være 2,6 x 1,25 m. Det skal den, fordi den begravede så at sige skal kunne
ligge inden for gravstedets markerede
område og det skal ikke være sådan
at en del ligger uden for. Det lader sig
ikke umiddelbart gøre at holde disse
mål og samtidig tilbageføre tværgangen præcist som den var inden ændringerne blev foretaget. Vi vil i rådet
gerne genetablere tværgangen så vidt
muligt som den var, men vi skal også
tilstræbe at gravpladserne lever op til
vedtægterne – ikke blot som teknikalitet, men også fordi det jo har et etisk
aspekt, som vi skal tage alvorligt. Derfor har vi besluttet at rådføre os med
en fagekspert udi kirkegårde (Stiftets
kirkegårdskonsulent), således at hun
kan rådgive os i at genetablere tværgangen på bedste måde. Hun har netop været på besøg på kirkegården, og
hendes rapport er under udarbejdelse.
Når den foreligger, vil vi lægge den på
vores hjemmeside, således at alle interesserede kan læse den. Vi vil desuden
undersøge mulighederne for i løbet
af november at holde et orienteringsmøde, hvor kirkegårdskonsulenten
deltager og fortæller om hendes observationer og rådgivning. Vi forventer

fortsat, at genetableringen finder sted
inden årets udgang.
Som en sidste ting vil jeg nævne noget,
der er både stort og glædeligt: Nemlig
at vi i Skovby skal til at bygge nyt sognehus! Brugere af kirke og sognehus
vil vide, at det er på høje tid og aldeles
tiltrængt! Det nuværende sognehus er
et almindeligt parcelhus, der ikke er
bygget som sognehus, og som derfor
heller lever op til helt basale standarder som et ordentligt samlingslokale
og gode toilet- og køkkenforhold. Det
har vi levet med i mange år, men det

har også sat sine begrænsninger for,
hvad der kan ske af aktiviteter omkring
kirken. Derfor er vi i rådet begejstrede
for, at vores store arbejde med at lave
byggeprojekt og søge har båret frugt:
Provstiet har endeligt givet grønt lys
for at gå i gang med byggeriet af nyt
sognehus i 2020, og vi har netop nedsat en arbejdsgruppe, som skal i gang.
Det vil I selvfølgelig også høre mere
om. Vi forventer at det ny sognehus
står færdigt i sidste del af 2020.
Pastoratsrådsformand
Michael Bjergsø

Tre nye medarbejdere
Tre nye medarbejdere vil
bidrage med musik og fornyelse.
De tre landsbykirker i Skovby, Ore og
Guldbjerg har fra 1. november fået ny
organist og kirkesanger samt en ny kirke- og kulturmedarbejder.
Sammen med præsten i sognet, Peder
Skovbo Jørgensen, der begyndte i jobbet for lidt over et år siden, vil de udgøre et helt nyt team, der har fokus på
kristendom, musik og fornyelse.
Orglet i kirken vil måske lidt oftere blive erstattet af klaveret, efter at Anders
Møller er blevet ansat som ny organist.
Han er uddannet organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole, og spiller begge instrumenter. Anders Møller værner
om den klassiske højmesse, men vil
også bidrage med musikalsk fornyel-

se i kirken, hvor klaveret i højere grad
kommer til at indgå.
- Det kunne være i form af alternative
gudstjenester med mere rytmisk musik, hvor bas og trommer kunne inddrages, og hvor vi også inddrager en
række nyere salmer som nummer 675,
”Gud, vi er i gode hænder”, siger Anders Møller, der stammer fra Uggerslev
på Nordfyn.
Han kommer fra en stilling som organist i Nørre Broby Kirke i Odense, hvor
han har arbejdet de seneste 13 år.
Den nye organist skal spille til gudstjenester, begravelser og bryllupper.
Herudover vil han bidrage ved musikgudstjenester, til seniorsang og
cafegudstjenester. Til januar vil han
desuden sætte sig i spidsen for et børnekor i kirken.
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- Jeg er glad for mit nye job, også fordi
jeg nu får bedre instrumenter og flere
udfordringer, siger Anders Møller.
Ny kirkesanger er Torben Larsen. Han
er autodidakt, og arbejder i forvejen
som afløser i Dalum Kirke. Torben Larsens passion for sang og musik viser
sig også ved, at han igennem 10 år har
sunget i Ansgarkoret i Odense, samt i
herrekor under ledelse af operasanger
Jesper Buhl.
- Jeg nyder at synge, og at synge i fællesskab. Det er med til at skabe kontakt
mellem mennesker. Selv til begravelser
kan sang og musik være med til at løfte

stemningen, siger Torben Larsen, der
bor i Krogsbølle.
Salmesangen i kirken kan være genstand for mange meninger, og den nye
kirkesanger er klar over den udfordring,
der kan ligge i både at skabe fornyelse
og samtidig tilgodese det klassiske.
- De meget gamle lidt middelalderlige salmer kan være tunge og svære
at synge. Det kan få menigheden til
at føle sig udenfor, og derfor skal der
være plads til nyere salmer og til lidt
mere rytmisk musik, så vi kan få flere til
at synge med, siger han.
Gitte Rebsdorf

Skovby GF
Skovby GF 2019 har været et opbygnings år. Børn & ungdoms afdeling har
fået vokseværk. Det skyldes at der er
kommet frivillige, som har lavet et U7
hold, som allerede pt har 15 børn.
U7 & U10/11 har haft besøg af OB spillere: Marco Lund og Issam Jebali. Holdets indtjening har givet børnene OB
trøjer og rundvisning på OB stadion.
U10/11 har spillet Energifyn cup på Nature Energy Park.
Vi takker Henrik Benjaminsen og Tommy Bisgaard for super sæson.
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Senior blev genstartet i 2019, da det
blev nedlagt i sommeren 2018. Det har
været en blandet fornøjelse, men med
god positiv energi for de unge spillere
som har bakket op omkring det. Men

her i efteråret er der været en opad gående kurve med tilgang af spillere, så
2020 ser fornuftigt ud. Senior skal til
marts til Bremen i Tyskland til en kamp
imod Ritterhude, som har en revanche
tilgode, da vi vandt sidste gang vi mødte dem. Og derefter en tur til Bremen.
Vi ses i 2020 			

Kwang Ho

Sorggruppen på Nordfyn
Et tilbud til mennesker, som har mistet
en af deres kære og trænger til at snakke med andre, som befinder sig i den
sammen situation. En sorggruppe er
en tryg ramme, hvor alle har mulighed
for at komme til orde, eller bare sidde
og lytte - høre, hvad andre har at fortælle. Vi begynder altid lige med en
kop kaffe og lidt indledende bemærkninger, inden vi går i gang.
Vi mødes i Teglgården i Bogense hver
fjortende dag.
Her er datoerne:
Første gang: 3/12 - 17/12 – 7/1 – 21/1
– 4/2 – 18/2 – 3/3 - 17/3

Alle dage er det tirsdage fra kl. 16.15
til 18.
Til efteråret tilbydes et lignende forløb,
hvor første gang er d. 8/9 også i Teglgården.
Sorggruppen ledes af Sygeplejerske
Susanne Lindstrøm, som til daglig arbejder med alvorligt syge og deres
familier inde i Odense og sognepræst
ved Bogense kirke Ole F. Hansen.
Tilmelding til Ole F. Hansen - på tlf. 2942
6940 eller lofh@km.dk

Julekoncert
Søndag den 8. december kl. 16.00 er
der julekoncert i Skovby Kirke med Storekoret fra Odense.
Koret blev stiftet i 1964 som Skt. Knuds
Gymnasies kor. I 1984 blev det tilknyttet Odense Universitet, men nu er koret et uafhængigt kor.
Koret er virkelig et stort kor! Det består
nemlig af 50- 60 sangere, og korets dirigent er Theis Lyng Reinvang. Koret synger overvejende et klassisk repertoire.
Vi kan glæde os til en dejlig julekoncert
med et dygtigt kor.
Menighedsrådet
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Skovby Lokalråd
Så er det tiden igen, at fortælle lidt om
hvad der foregår. For at følge lidt op på
skriften i det tidligere blad, kan vi fortælle, at betonautoværnene er malet,
og de ser flotte ud nu. Der har været en
landsdækkende kampagne med Sænk
Farten, hvor vi har været rundt og opsætte skilte, og så må vi jo håbe, at det
hjælper.
Projektet ved Kunstgården med bålhytte m.m. forventes at blive opsat marts/
april næste år. Vi glæder os til at få et
dejligt samlingssted. Vi omtalte sidst et
førstehjælpskursus vedr. hjertestarter,
dette vil blive den 26. februar 2020
på Kongslundskolen, mere om det i
næste blad. En anden dato som man
kan sætte kryds ved er den 11. marts

2020, hvor vi holder generalforsamling
sammen med forsamlingshuset. Til orientering er alle bosiddende i Skovby
og Guldbjerg sogne automatisk medlemmer, så mød op og hør om vores arbejde og kom med gode forslag, som
vi kan arbejde videre med.
For øjeblikket er vi i gang med at søge
forskellige fonde, men mere om det senere.
Lokalrådet vil gerne ønske alle en rigtig
god jul og godt nytår, og vi vender tilbage efter nytår.
På Skovby Lokalråds vegne
Bente Gregersen

Strikkecafé
Siden sidste Sogneblad har vi for nylig
fejret 5 års fødselsdag. Det er dejligt
med trofaste damer, som møder op
tirsdag efter tirsdag og hygger sig med
pinde og garn. Vi vil også gerne se nye
deltagere, som kunne have glæde af at
være med i et fællesskab, som hjælper
andre med varme i den kolde tid, som
er lige for døren.
Sidste strikkecafe før jul er tirsdag
den 10. december 2019 og første
gang efter juleferien er tirsdag den
7. januar 2020.
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Vi er også leveringsdygtige i karklude,
som kan købes for 10 kr. Pengene herfra går til at købe strømpegarn til sokker, som vi strikker til de hjemløse og
udsatte. Der er en kurv med karklude
i våbenhuset i Skovby Kirke og en sparebøsse i form af en bamse til at putte
pengene i.
Jane Andersen

En historisk jul?
Jul er en besynderlig tid. Det er en helt
særlig højtid, som har en lang historie
bag sig. Juletiden har igennem mange år, været genstand for fejring. Både
ved den hedenske lysfest, ja mørket
når sit højeste og vi venter længselsfuldt efter lysets tilbagevenden. Der
er mange historier forbundet med jul,
dels kan mange huske tidligere julehøjtider. Dels er der historier om nisser
og julemænd. Og midt i dette virvar
af historier springer en anden frem,
af mange anses den hverken for mere
eller mindre end historier om nisser
og julemanden. Alligevel er Jesu fødsel, Jomfru Maria der føder Guds søn,
noget helt særligt. For det bevidner at
den kristne tro ikke kun afhænger af
myter. Nej den kristne tro er historisk.
Enten blev Jesus født, eller også blev
han ikke. Enten døde han på korset,
eller også gjorde han ikke. Enten var
graven tom, eller også var den det ikke.
Historiske begivenheder, som enten
har fundet sted, eller også ikke har fundet sted. Historiske begivenheder som
fortæller at Gud blev menneske for at
være sammen med os.
Lukas har skrevet den beretning, vi hører hvert år: ”Og det skete i de dage…”.
Lukas er historiker, og det kommer til
udtryk mange gange, han sætter hele
tiden beretningen i forhold til andre historiske personer. Og må vi konstatere,
Lukas har styr på sine fakta. Først bliver
Kejser Augustus nævnt. En romersk
kejser, som herskede fra 27 f.kr til 14
e.kr. Andre antikke kilder bekræfter at

Kejser Augustus befaler en folketælling, blandt andet i år 8 f.kr. Kvirinius
nævnes også i Juleevangeliet. Han var
øverste militære leder i Syrien fra år
11-6 f.kr. Det virker småt, men vi kan
konstatere, at Lukas har styre på sine
historiske fakta. Dog vidste han bedre
end den munk som i 525 e.kr. regnede
sig frem til Jesu fødsel.
Der var også noget med en stjerne,
som ledte de vise mænd? Faktisk var
der to stjerner, eller rettere sagt planeter Jupiter og Saturn, som tre gange
lavede en konjunktion i år 8 f.kr. (én
ekstra klar og stærk stjerne) Jupiter
blev af alle regnet for verdensherskerens stjerne, og Kejser Augustus ansås
for at være Jupiter i menneskeskikkelse. Saturn var bredt anerkendt for at
være Jødernes stjerne, og den symboliserede desuden retfærdighed og den
ventede jødiske frelser. Derfor bragte
Saturn betydning til Jupiter og sammen forkynder de: Verdensherskeren
er blevet født i det jødiske folk.
Tro det eller lad være, men Bibelen er
fuld af historiske begivenheder som
bliver bekræftet af utallige kilder. Jesu
fødsel, Jesu død og at graven var tom
er blot nogle af dem. Men en ting er
historiske begivnheder, noget helt andet er tro på, at Jesus er den som selv
stjernerne forkyndte, og han selv sagde: Guds søn, menneskenes frelser og
verdens hersker.
Peder Skovbo Jørgensen
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Nordfyns Højskole
Kinesere ønsker at møde
lokale familier med børn i
julen.

Åbent Hus d. 28. januar kl 19.30:

I år holder Nordfyns Højskole jule- og
nytårskursus. Der kommer kursister fra
hele landet og fra Shanghai i Kina. Der
er tale om kristne kinesere, der gerne
vil holde dansk jul.

Han har skrevet en bog med samme titel, som er den første omfattende danske forbrugerguide til det klimavenlige
liv, der gennemgår alle forbrugsområder, forbrugsmyter samt giver tips og
råd til hvordan man kan reducere sit
CO2-aftryk.

Programmet er også åbent for lokale,
der vil bo hjemme, men være med i
programmet og spise på højskolen.
Programmet er en blanding af foredrag, sang, værksteder og besøg på
Fyn.

Han vil bla. belyse disse spørgsmål:
Hvad kan man bedst gøre selv? Hjælper det overhovedet, hvad vi gør som
forbruger? Nytter det noget hvad Danmark gør? Hvad har reel effekt?

Det er muligt at tilmelde sig 1 uge henholdsvis juleugen og nytårsugen.

Glædelig Jul!

Vore kinesiske kursister består af familier med børn. De vil meget gerne møde
danske familier med børn. Et sådant
kulturmøde er en stor gevinst for begge parter.
Derfor efterlyser vi familier med børn,
der vil besøge skolen og evt. være
med i samvær eller aktiviteter med kineserne.
Kontakt mig på mail eller telefon, hvis
det har interesse.
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Foredrag af journalist og forfatter: Anders Nolting Magelund: ”Klimaguiden.
Red verden lidt hver dag”.

Vi arrangerer ”Dans om juletræet” for
børn søndag den 29. december kl. 15.
Der vil blive serveret godteposer og frugt
til børnene og kaffe og kage til de voksne.

Mogens: Mogens@nordfyns.nu.
Telefonnummer: 5151 2946

Koncert
Kom og hør vores nye organist Anders Møller på orgel
og klaver i samspil med vores nye kirkesanger Torben
Larsen og præst Peder Jørgensen til en rigtig festlig
og hyggelig koncert i Skovby Kirke d. 18/1 kl 16.00.
Peder Skovbo Jørgensen
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Torsdagsklub Bogense
Program forår 2020
Mødelokalet er Bogense Skole Aula - kantinen.
1. gang onsdag den 15. januar. Der er adgang til lokalet fra kl. 15:15. Arrangementerne varer fra 15:30 til 17:30 ( forbehold for ændringer ).
15. januar. Olsen Trio underholder med sange af Kaj Normann Andersen og anekdoter fra hans liv. Der serveres brød til kaffen.
22. januar. Karen Kornbech Larsen forfatter, der har boet på Nordfyn de sidste 34
år, fortæller om sin nordfynske baggrund, interesse for sproget og sin vej til at blive
forfatter, herunder lidt om sine bøger, hvor der bliver mulighed for at se lidt i dem.
29. januar. Vort modersmål er dejligt. Hans Jørgen Petersen fortæller om det danske sprogs, og den danske sangs, betydning for vores identitet og nationalfølelse
fra 1700 til i dag, hvor han også inddrager andre vigtige symboler, som flaget og
kongehuset. Hvad vil det sige at være dansk? Hvad mener vi selv, og hvad mener
udlændinge?
5. februar. Dronning Ingrids liv fra barn til dronning. Lorenz Christian Asmussen,
kommer og fortæller om dronning Ingrids liv fra barn til dronning, foredraget bliver
ledsaget af flere lysbilleder.
12. februar. Vinterferie på skolen, ingen torsdagsklub.
19. februar. Fra slagtermester til trædrejer (der serveres fastelavnsboller til kaffen )
Jørn Anderson kommer og fortæller om sit virke og glæde ved at arbejde med træ,
efter at han for 7 år siden skiftede slagterbænken ud med drejebænken.
26. feb.ruar. Oplæsning v/Alfred og syng sammen ved Hans.
4. marts. Den nære natur. Viggo Lind viser billeder og fortæller om den ”nære natur” som vi alle har lige omkring os uden for døren som vi ikke går og tænker. på.
11. marts. Musik og sang med Roche Steen og Rockerne. Musik og sang af bl.a.
John Mogensen m.flere
18. marts. Generalforsamling og spisning.
25. marts. Lisbeth Svensmark Hulgaard. Kommer og fortæller sit spændende og
morsomme causeri ”Bedstemødre er også en slags mennesker”.
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Aktiviteter man kan deltage i:
Smykkefremstilling: sølv arbejde, horn-, ben, rav og stenslibning.
Knipling: hvor man under kyndig vejledning får indsigt i de gamle traditioner.
Madlavning: Køkkenholdet hvor mænd hygger sig med daglig madlavning.
Det koster kr. 200,- for at deltage i alle 10 arrangementer. Enkelt arrangement kr.
30,For gangbesværede i Bogense, Harritslev og Skovby, er der efter nærmere aftale
mulighed for at benytte vor transport med bus. Til og framelding er nødvendig.
Kørsel skal være aftalt på forhånd.
Besøg vor hjemmeside: www.torsdagsklubbogense.dk
Kontakt: Hans Søndergaard. Tlf. 6043 2638 e-mail hans-soendergaard@stofanet.dk
Bemærk: Der må ikke ryges på skolen eller i skolegården.
Der må ikke parkeres i skolegården, benyt parkeringspladserne ved medborgerhuset eller ved sundhedshuset.

Fællesgudstjenester på Søbo
Kaffe kl. 10.00 - Gudstjeneste kl. 10.30
Fællesgudstjenester på Søbo (hvor ikke andet er nævnt)
For både Søbo, Møllehaven og aktivitetscentret.
Onsdag d. 4.12 v/Peder S. Jørgensen
Onssdag d. 18.12 v/Jakob A. Hansen

Mandag d. 23.12 v/Peder S. Jørgensen
Møllehaven kl. 15.00

Mandag d. 23.12 v/Bente B. Thomsen
kl. 10.30

Onsdag d. 22.1 v/Peder S. Jørgensen

Onsdag d. 8.1 v/Ole F. Hansen
Onsdag d. 5.1 v/Jakob A. Hansen
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Kirkelige handlinger

- siden sidst

Døbte:
Agnes Heide Kristoffersen
Ore Kirke
Alfred Willie Gangelhoff Harthin Millek
Ore Kirke
Lærke Kristoffersen
Skovby Kirke
Nikolaj Lang Reinholt Andersen
Ore Kirke

Line Westergaard Grevelshøj
& Marcus Christian Grevelshøj
Skovby Kirke
Louise Hovitz Lauritzen
& Lau Kamgård Lauritzen
Skovby Kirke

Begravede/Bisatte:
Henning Rasmussen
Skovby Kirke
Poul Henning Andersen
Skovby Kirke

Viede:
Anita Isabella L Ficarra-Cramer
& Ib René Søndervang Ficarra-Cramer
Skovby Kirke
Charlotte Holm
& Jim Michael Jensen
Skovby Kirke

Poul Ravn
Ore Kirke
Mary Kristine Larsen
Ore Kirke
Karna Mortensen
Skovby Kirke

Bogense skole Afd. Kongslund
Vi har på skolen fået ansat en ny musiklærer- Jeppe Ipsen. Jeppe er nyuddannet og bor i Odense. Vi er glade for
at have fået musiklærer med nye idéer
samt lyst til at fortsætte de musikalske
traditioner, som i forvejen er på skolen.
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Ellers går skoleåret sin vante gang. Vi
har også i dette skoleår fordybelsesda-

ge, som er temadage hvor der ikke er
normalt skema. I indskolingen har de
arbejdet med tegneserier, og mellemtrinnet har haft en hel dag med fokus
på ”digital dannelse”- et forløb hvor
eleverne lærte om, hvordan de agerer
hensigtsmæssigt på de sociale medier.

letraditionerne på Kongslundskolen. Fredag d.
29/11 holder vi juleklippedag i klasserne, juletræet
bliver sat op i skolegården
og vi afholder det årlige
æbleskiveræs i skolekøkkenet. Årets luciaoptog bliver
fredag den 13/12 til morgensamling, hvor der bliver
mulighed for at høre og se
luciapigerne optræde. Forældre og bedsteforældre
er velkomne til at deltage i
julearrangementerne.

Vi har i november på mellemtrinnet
også arbejdet med emnet ”universet” i
Natur/teknologi timerne. I den forbindelse lånte vi et mobilt planetarium
(Starlab) fra CFU i Odense. Det lignede et stort oppusteligt iglotelt, men
indenfor var der helt mørkt, bortset
fra en projektor, som viste de flotteste
stjernebilleder. Det var meget spændende, synes alle børnene på skolen.

Personalet på Kongslund

Ellers nærmer december måned sig
med hastige skridt, og dermed også ju-
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Spirevippen

Efteråret glider nu hastigt mod vintermånederne, og vi nyder de sidste farvestrålende blade på træerne og har
allerede haft glæde af nattefrostens
spændende muligheder.
Spirevippens 23 års fødselsdag fejrede
vi i november med flag på kinderne til
alle mand samt fladbrød og kakao over
bål på legepladsen.
Spirevippens personale brugte en lørdag i november på et kursus i livreddende førstehjælp. Det var meget lærerigt - og vigtigt, at vi er rustet til at
handle i yderste nødstilfælde.
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Resten af året fylder vi med julerier her
i børnehaven. Den 29. november ankommer juletræerne til Spirevippen.
Det er de store børn i Naturgruppen,
som har det ærefulde job at finde og
hjembringe juletræerne. Og opgaven
er vokset, eftersom der nu skal juletræer til både børnehaven og vuggestuen.
Denne dag plejer at byde på risengrød
til alle i huset.

Hvis vi er heldige lægger Julemanden
også i år sin vej forbi Spirevippen. Med
sine skøre påfund og sækken med godter, plejer han at bringe grin og glæde!
Vores kommende skolebørn er allerede nu igang med at øve krybbespil
i Skovby Kirke. Den 13/12 indbydes
forældre, bedsteforældre og søskende
til at se og høre fortællingen om Jesu
fødsel, som børnene og Peder sammen
fremfører. Det er altid meget stemningsfuldt og højtideligt, når børnene
træder ind i kirken som engle, hyrder,
vise mænd og Josef og Maria.
December måned fylder vi med julerier
på alle stuerne. Der er gang i de hemmelige julegaveproduktioner, så alle
børn mærker glæder ved at give en
gave til mor og far juleaften. Og spændingen ved at skulle holde på en hemmelighed!

Vi klipper, maler og tegner julepynt. Vi
synger julesange og vi bager. Der laves
pakkekalender, hvor der hver dag trækkes en gave til et barn. Uh, også her kan
det være uendelig svært at vente på, at
det bliver ens tur!
Juleferien skydes igang med en festlig julefrokost, hvor vi hjælpes ad med
madlavning og bordpynt, og mange
møder op i fine kjoler eller skjorter.
Hvert andet år afholder vi Kyndelmissemarked. I år den 1. febuar. Januar måned bruger vi til, sammen med børne-

ne, at lave fine ting, som kan købes for
en særdeles god pris. Forældre og børn
kan desuden købe boder, hvor de selv
kan sælge ting og sager. Kyndelmissemarkedet er åbent for alle interesserede - kom gerne og gør en god handel!
Vi bliver glade for besøg af naboer og
“gamle” Spirevipper. Der kan også købes kaffe og kage. Overskuddet bruges
til at indkøbe legetøj eller til glæde for
vores børn i Spirevippen.
Glædelig jul og godt nytår ønskes fra alle os i
Spirevippen
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Invitation
Skovby, Ore og Guldbjerg Pastoratsråd inviterer til orienteringsmøde på Guldbjerg kirkegård søndag d. 15/12 i
forlængelse af gudstjenesten, hvor vi vil orientere om genetableringen af tværgangen og forkanter til gravsteder.

Stolemotion
Så hurtigt tiden går, at det allerede er
tid igen til en hilsen.

den måde. Til slut spilles der kegler eller boccia. Det går alle meget op i.

Vi fik en rigtig god start. Alle var så glade for at komme i gang igen. Det var så
dejligt at se jer alle.

Den anden dag skulle Kirsten have ordnet i sin fryser, så lige pludselig havde
vi næsten ”sønderjysk kaffebord”. Tusind tak for det!

Vi fik også nogle nye deltagere. Det er
godt, at der løbende kommer nogle
nye gymnaster. Så sent som forleden
fik vi en ny mand. Det er bare så skønt.
Vi har lige mistet en af vore trofaste,
som var rigtig glad for at komme hos
os. Hun var også glad for Kirsten og
Knud Erik, når de serverede noget
lækkert. Til hendes bisættelse skulle vi
have Knud Eriks gode kringle, for den
elskede hun.
Vi er omkring 30 hver gang. Det er flot.
Alle bliver rørt på den ene eller den an-
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Ja, så må vi se i øjnene, at julen nærmer
sig, så vi vil ønske alle en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår. Vi høres
ved i det ny år.
Alle os fra onsdagsholdet vil ønske Kirsten og Knud Erik en glædelig jul og et
godt nytår. Tak for alt det I gør for os.
Tak - tak!
Rigtig mange julehilsener til jer alle
fra os.
Knus Hanne

Skovby Forsamlingshus
Hvor er det heldigt at det er i den mørke tid at vi tænder lys. Vi glæder os
hvert år til at julehjerterne og de andre
julelys blir tænkt omkring forsamlingshuset. Selvom vi hvert år siger: ja men
du godeste... er det allerede jul...
Lige knap, men juleforberedelser starter tidligt, især når man har mange
”kasketter” på, som både Knud Erik og
Kirsten har.
Der skal laves dekorationer, pyntes op
og ikke mindst, bages julesmåkager.
Æbleflæsk, julekål, ris a la mande... December er så lækker, selvom den er
travl.

Hold øje med kalenderen også på forsamlingshusets hjemmeside. Her står
også om vores mange spændende arrangementer. Der er stor opbakning og
ofte må vi melde optaget.
I det hele taget så fortsætter livets
gang i huset. Vi nyder stadig onsdagene med stolemotionisterne, vi nyder
de mange mange fester og arrangementer og ikke mindst: Vi nyder nærkontakten til vores mange gæster.
Fra os til jer:
Glædelig jul og godt nytår fra vært og
bestyrelsen i Skovby Forsamlingshus.

Det store julebankospil er
uden tvivl værd
at deltage i. Det
er den 19. december.
Nytårsspillet blir
i starten af det
nye år.
Folkekøk ken
fortsætter også
i 2020, da der
stadig er mange
der denne aften
nyder hinandens
selskab selvom
det ofte kun er
en times tid.
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Julebudet til dem , der bygge

Julebud under storm og torden

her i mørket og dødens skygge,

melder og giver fred på jorden,

det er det lys, som aldrig slukt,

fred til at stride vor strid med mod,

jager det stigende mulm på flugt,

fred til at vente på enden god,

åbner udsigten fra det lave,

højt under medbør og dybt i sorgen,

trøster mildelig mellem grave.

fred for både i går og i morgen.
J. Chr. Hostrup

Introduktion til Gudstjenesteformer
I den nye gudstjenesteplan er der en række gudstjenester som har et andet indhold
end det normale.
Musikgudstjenester er gudstjenester, hvor vi synger flere sange og salmer, musikken vil være med klaver, violin og flere andre instrumenter. Det er festlige gudstjenester med et moderne pift.
Familiegudstjenester Er for hele familien, hvor der vil være fortælling for store og
små, børnesange og kendte salmer.
Morgengudstjeneste er en kort gudstjeneste uden nadver.
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Aktivitetskalender:
December:
3
8
10
11
13
13
15
17
18
19
29

Teglgården Bogense			
Sorggruppe
Skovby Kirke				
Julekoncert
Sognehuset				Strikkecafé
Skovby Forsamlingshus			Folkekøkken
Skovby Kirke				Krybbespil Spirevippen
Bogense skole afd. Kongslund		
Luciaoptog
Guldbjerg kirkegård			Genetableringen
Teglgården Bogense			Sorggruppe
Skåstrup Forsamlingshus		
Filmaften
Skovby Forsamlingshus			Julebanko
Nordfyns Højskole			
Dans om juletræet

Januar:
7
7
8
15
18
21
21
22
26
28
29
29

Teglgården Bogense			
Sorggruppe
Sognehuset				Strikkecafé
Skovby Forsamlingshus			
Folkekøkken
Bogense Skole				Torsdagsklub
Skovby Kirke				Koncert
Teglgården Bogense			Sorggruppe
Sognehuset				Strikkecafé
Bogense Skole				Torsdagsklub
Skovby Forsamlingshus			
Dansk Slagerparade (udsolgt)
Nordfyns Højskole			
Åbent Hus
Skåstrup Forsamlingshus		
Filmaften
Bogense Skole				Torsdagsklub

Februar:
1
4
5

Spirevippen				Kyndelmisse
Teglgården Bogense			
Sorggruppe
Skovby Forsamlingshus			
Folkekøkken
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GUDSTJENESTER

SKOVBY

Søndag d. 1/12			 10.30
1. s. i advent
Familiegudstjeneste
Søndag d. 8/12
10.15
2. s. i advent
Nanna Hauge
Fredag d. 13/12
14.30

ORE

GULDBJERG
9.00

Krybbespil

Søndag d. 15/12
3. s. i advent
Fredag d. 20/12

10.15

Info om kirkegården

12.30

Skoleafslutning

Søndag d. 22/12
10.15
4. s. i advent
Tirsdag d. 24/12
13.30
14.45
Juleaftensdag
Onsdag d. 25/12
10.15
Juledag
Torsdag d. 26/12
2. juledag
Søndag d. 29/12
					
10.15
Julesøndag
16.00
Onsdag d. 1/1 		
			
m/champagne
Nytårsdag
& kransekage
Søndag d. 5/1					
10.15
H3K søndag
Søndag d. 12/1					
1.s.e. H3K
Søndag d. 19/1		
		
14.00
10.15
2.s.e. H3K
Musikgudstjeneste
Søndag d. 26/1			 14.00 		
3.s.e. H3K
Nana Hauge
Søndag d. 2/2		
		
10.15
Sidste s.e. H3K
Søndag d. 9/2			
		
Septuagesima
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16.00

10.15

14.00

Nana Hauge

10.15
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