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Glædelig jul
& godt nytår

Sognepræst

Skovby, Ore, Guldbjerg sogne
Peder Skovbo Jørgensen
Skovby Præstegård, Middelfartvej 33
5400 Bogense. Mobil 30 70 77 92

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
Menighedsrådets formand:

Ruth-Inge Gregersen, Assensvej 43,
5400 Bogense. Telefon: 2845 5727

Graverkontoret:
Mobil: 2143 4611
skovbykirkegaardskontor@mail.dk
Træffes ikke telefonisk om mandagen
Organist: Inge Lynggaard,
tlf.: 6179 5988.
ingelynggaard@gmail.com
Kirkesanger: Karen Fredberg,
Tlf.: 5120 6336
karen.fredberg@gmail.com
Kirkeværge: Carl Åge Rasmussen, Toftekærsvej 23, 5400 Bogense tlf. 2342 0564

Ore sogn
Menighedsrådets formand:

Ruth-Inge Gregersen, Assensvej 43,
5400 Bogense. Telefon: 2845 5727

Graver: se Skovby
Organist: se Skovby
Kirkesanger: se Skovby
Kirkeværge: Inga Hansen, Middelfartvej
126, 5400 Bogense. tlf. 6444 1480

Guldbjerg sogn
Menighedsrådets formand:

Ruth-Inge Gregersen, Assensvej 43,
5400 Bogense. Telefon: 2845 5727

Graver: se Skovby
Organist: se Skovby
Kirkesanger: se Skovby
Kirkeværge: Irene Jensen, Smidstrupvej
25, 5400 Bogense. tlf. 6484 1639

3

Pastoratet
I skrivende stund er det Allehelgen og
når bladet udkommer er det advent,
hvor vi forbereder os på julens komme.
Når Sognebladet udkommer har vi fået
et nyt menighedsråd. Det er dejligt, at
der er folk, der vil tage en tørn med arbejdet i menighedsrådet.
Det vigtigste for os, der er i menighedsrådet, er at arbejde for kirkens liv
og vækst sammen med præsten og de
øvrige ansatte. Men som menighedsråd har vi også 3 smukke gamle kirker
som skal vedligeholdes, 3 kirkegårde,
der skal passes, som der skal lægges
planer for langt ud i fremtiden og vi har
en præstegård der skal vedligeholdes,
så præstefamilen har lyst til at bo i den,
da de jo har bopælspligt.
Jeg vil gerne sige tak til de medlemmer, som har valgt ikke at stille op til
menighedsrådet denne gang. Det er
Elinor Jensen som har været i rådet i 10
år, det er Mitzie Jensen, som har været
i rådet i 6 år, Jane Andersen også i 6 år,
og Michael Maimburg, som har været
i rådet i 2 år, og endelig Helga Maqe
Nielsen som har været i rådet 6 år, og
Ellen Nielsen som kom ind i det sidste
år som suppleant. Tak for et godt og givende samarbejde.
Det kommende råd har ikke konstitueret sig i skrivende stund.
Det er Inga Hansen, Lars Jensen og
Bjarne Jensen alle valgt i Ore sogn.
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Irene Jensen og John Jensen begge
valgt i Guldbjerg sogn.

Michael O Bjergsø, Hanne Tylvad og
Ruth-Inge alle valgt i Skovby sogn.
Rådet er valgt for en 2 årig periode dvs.
for 2019 og 2020.
Ruth-Inge Gregersen, menighedsrådsformand
Det var ikke en nat som de andre
Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
Det var ikke et barn som de andre
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys
Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys
Det er ikke et ord som de andre,
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.

Julekoncert
Jeg minder om vores julekoncert søndag den 9. december kl 16.00 i Skovby Kirke.

Vel mødt til en god julekoncert
Inge Lynggaard

Vi får besøg af Odense Motetkor, som
er et stort og dygtigt kor!
Korets dirigent er Christian Dyrst. Han
er en erfaren og dygtig kormand.
Han forstår at gøre både musik og
fortælling levende, nærværende og
spændende.

Skovby lokalråd
I det tidligere Sogneblad inviterede
vi til borgermøde den 20. september
2018 i Skovby Forsamlingshus. Mødet
blev afholdt med henblik på oprettelse af et Lokalråd i Skovby Sogn og det
blev også en realitet.
Skovby Lokalråd dækker Skovby og
Guldbjerg Sogne.
Der var et rigtig pænt fremmøde på ca.
60 personer. Efter spisningen, blev der
afholdt stiftende generalforsamling,
og i bestyrelsen blev indvalgt Arne Andersen, Kassemose, Anders Jespersen,
Kassemose, Bente Gregersen, Kærby,
Tina Larsen, Skovby, Bo Linde Jørgensen, Skovby, Ulrik Sørensen, Skovby. Til
suppleanter blev Kurt Sørensen, Harritslev og Birthe Hemmingsen, Kattebjerg valgt.
På mødet kom der mange gode forslag
frem, som Lokalrådet kan arbejde med.
En ting som lå mange på sinde, var op-

sætning af hjertestartere i sognene.
Jørgen Munkegaard var oppe og fortælle om vigtigheden af hjertestarterne og opfordrede folk til at melde sig
som førstehjælpere. Nye førstehjælpere gennemgår herefter et kursus inden
man bliver sendt ud.
Vi har holdt konstituerende møde, hvor
Arne Andersen er valgt til formand,
Anders Jespersen næstformand, Ulrik
Sørensen kasserer og Bente Gregersen
sekretær. Vi fik valgt nogle emner, som
vi starter op med, og jeg kan oplyse, at
den første ansøgning er sendt om tilskud til en hjertestarter.
Et spændende kapitel er sat i gang, og
skulle der være nogen, som brænder
inde med ønsker eller ideer til, hvordan
vi kan gøre vores sogne attraktive at bo
i, så kontakt os, og vi vil arbejde videre
med det.
På Skovby Lokalråds vegne
Bente Gregersen
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Babysalmesang
Efter jul begynder et nyt samarbejde mellem Skovby, Ore Guldbjerg og Hårslev, Padesø sogne. Vi vil nemlig have babysalmesang sammen. Vi håber på, at vi får flere
deltagere.
Det er meningen, at vi skal skiftes til at stå for det, og at det også skiftevis foregår i
Hårslev og Skovby kirker. Vi håber på at kunne have salmesang to gange om året.
Babysalmesang er et tilbud for babyer fra 2 - 12 måneder og deres forældre.Vi synger, danser og vugger salmernes stemninger og rytmer ind i de små, som oplever
med alle sanser. Vi lytter til musik, puster sæbebobler og gynger i tæppe. Barnet er
i centrum hele tiden. Derfor venter vi med voksensnak til bagefter i Sognehuset.
Husk at man ikke skal være nogen dygtig sanger for at kunne være med. Det vil altid
være sådan, at den bedste sang, som en baby hører, er en sang fra mor eller far.
Vi slutter altid af i Sognehuset med en snak over en kop kaffe eller the.
Vi har fået lov at begynde her i Skovby.
Vi begynder onsdag d. 20. februar kl. 10.00 i Skovby kirke og vi mødes hver onsdag indtil 10. april.
Jeg håber på at se rigtig mange.
Kontakt: ingelynggaard@gmail.com / 61795988
Inge Lynggaard
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Skovby GF
I efteråret har Skovby GF haft en arbejdsdag, hvor mange var mødt op,
både børn og voksne. Der blev ordnet
både ude og inde. Til sidst sluttede vi af
med frokost sammen.

bold” fra kl. 17.30 til 18.30, I er velkommen til at komme og være med.
Derefter træner herre senior/veteran
fra kl. 19.00 til 20.30, hvor de efterfølgende kan benytte klubben til hygge.

Vores U-9 har haft en hyggedag, hvor
de mødtes i klubhuset til forfriskninger. Derefter kørte de ud for at se OB
kamp. En hyggelig dag for både børn
og voksne.

For U-9 bliver der julehygge med æbleskiver lørdag den 1. december kl.
15.00. Hvis I har lyst til at deltage kontakt Diana Adsersen.

Nu er vintermånederne begyndt og vi
holder gang i klubben hver torsdag,
så længe banerne ikke er for frosne.
Først træner dame/herre ”motion med

Skovby GF

Ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.

Bogense skole - afd. Kongslund
Efter en helt utrolig smuk og varm sensommer, er det nu blevet rigtigt efterår,
og vi er på vej mod vinteren.
Dagene er fløjet af sted, for alle har
som sædvanlig haft travlt siden skolestarten i august. Både børn og voksne
har for alvor prøvet at arbejde med de
nye fagportaler, ligesom årsplaner og
udvalgte forløb i de forskellige fag er
lagt i Meebook, som nu er åbnet for
både elever og forældre.

”Nature Moves” Den nye naturlegeplads

Som nævnt i sidste nummer af Sognebladet, er fagdage et nyt tiltag. Der
er siden skolestart gennemført et par
af de 10 dage, som er fordelt hen over
skoleåret, hvor man kan bruge en hel
dag på et fag eller emne. Mellemtrinnet arbejdede i engelsk med filmen:
”Oliver Twist” og indskolingen har ud-
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Harry Potter-uge sammen med
mellemtrinnet på afd. Bogense.
Der er ”åbent hus” for forældre
og søskende om torsdagen fra
kl. 16.00-18.00. Indskolingen
bliver på Kongslund og arbejder med ”Børnenes U-landskalender”, som i år handler om
Jordan – et naboland mange
mennesker fra Syrien flygter til.

Der laves græskarhoveder i SFO’en

forsket den nye naturlegeplads ”Nature Moves”. Det har været rigtig rart at
kunne fordybe sig eller tage på tur, når
man har en hel dag til rådighed, og vi
ser frem til resten af fagdagene.
Her i efteråret har vi bl.a. haft ”Bag for
en sag”, hvor der blev bagt og solgt en
masse kager til fordel for ”Børns Vilkår”.
De mindste klasser har holdt Halloween og været til Hårslev Kirke Festival,
og 4. klasse har været i Odense Domkirke til salmeprojekt.

Om fredagen den 30. november vender mellemtrinnet
hjem igen og er med til ”Jul
på Kongslund”. Her starter dagen med
klasselærerdag i det første modul. Kl.
ca. 10.35 ankommer juletræet, og når
det er sat op i skolegården samles alle
i skolekøkkenet for at synge julesange,
spise æbleskiver og drikke saftevand.
Efter frikvarteret kl. 12.20 er der ”klippe-klistre” i klasserne. Vi skal have hele
skolen pyntet op til jul, og forældre og
andre voksne er velkomne til at hjælpe.
Skoledagen slutter til sædvanlig tid kl.
13.50.

”Legepatrulje” er også startet op her i
efteråret. Her kan man, hvis man har
lyst, deltage i lege, som 2 elever i 6.
klasse står for. Hvem der er legepatrulje, og hvilken leg der bliver leget den
pågældende ugedag, kan man orientere sig om på de plakater, som er opsat i
både indskolingens og mellemtrinnets
bygning.
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I uge 48 fra den 26. - 29. november
skal mellemtrinnet (4.-6.kl.) gå på
”Hogwarts” -Skolen for troldmænd på
Bogense Skole. Her skal de deltage i

”Legepatruljen leger ”Kyllinger kom hjem”

Den 13. december er det Luciadag og
mellemtrinnets piger går om morgenen syngende i optog gennem skolen.
Fredag den 21. december er sidste dag
inden juleferien. Der skal ”afpyntes” og
ryddes pænt op i klasserne, inden vi
går til Skovby Kirke kl. ca. 12.30. Her
holder vi juleafslutning hvor 4. klasse
opfører krybbespil.

Kirkelige handlinger

Skoledagen slutter til sædvanlig tid.
Her ønsker vi hinanden en Glædelig Jul
og Godt Nytår og går på juleferie indtil onsdag den 2. januar 2019, hvor vi
mødes til sædvanlig skolestart.
På vegne af personalet
Bogense Skole – Afd. Kongslund
Inge Stein

- siden sidst

Begravede/Bisatte:
Esther Johanne Hjortholm
Skovby Kirke
Elly Hovgaard Andersen
Skovby Kirke
Hans Erik Jensen
Skovby Kirke
Annelise Frøslev Petersen
Skovby Kirke
Ane Marie Christiansen
Skovby Kirke

Else Doris Ellehave
Guldbjerg Kirke

Døbte:
Sille Skovgaard Larsen
Skovby Kirke
Johan Van Gaever Skøtt
Skovby Kirke
Carla Arndal Christiansen
Skovby Kirke

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. 5.12 v/alle tre præster
Bogense Kirke - Fælles gudstjeneste
Søndag d. 23.12 v/Karen Agersnap
Søbo - Julegudstjeneste
Søndag d. 23.12 v/Peder Skovbo J.
Møllehaven - Julegudstjeneste

Onsdag d. 2.1 v/Mattias Skærved
m/altergang
Onsdag d. 16.1 v/Peder Skovbo J.
Onsdag d. 30.1 v/ Karen Agersnap
Solgården
Onsdag d. 13.2 v/NN
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Program forår 2019
Mødelokalet er Bogense Skole Aula – kantinen
1. gang onsdag den 09. januar. Der er adgang til lokalet fra kl. 15:15
Arrangementerne varer fra 15:30 til 17:30

Forbehold for ændringer.
09. januar Musik: ørehængere fra da farfar var ung. Hans Rytter, Peder Sørensen , med korpiger.
Der serveres brød til kaffen.
16. januar Betjent Rasmussen fortæller om sine 43 spændende år i politiets tjeneste, fra gadebetjent
i København, til brand- og drabsefterforsker i provinsen.
23. januar Forfatteren Thit Jensen’s liv og hendes kamp som kvindesags forkæmper
fortalt af Anne-Lise Arnstrup.
30. januar John og Arne sang, guitar mv. med efterfølgende generalforsamling.
06. februar John Aagaard, 3 små kommuner bliver til en storkommune, set fra lokalradioen.
NB afholdes i Bogense Boligforenings lokaler overfor Netto/F24 tank.
13. februar Vinterferie, uge 7 – ingen torsdagsklub
20. februar Højby Spillemændene underholder med sang og musik.
Der serveres brød til kaffen
27. februar Vikingerne på Nordfyn, Karl Martin fortæller om vikingernes ophold og
bosteder på Nordfyn, herunder hvor de kunne sejle på åer og vandløb til
Harritslev, Enggård (Gyldensteen), Dallund mm.
06. marts

40 år i luften, Luftkaptajn Vagn Hansen fortæller om sine 40 år i luften, hvor han
har fløjet 20.000 timer og været i 63 lande bl.a. Sovjet under den kolde krig.
Ambulance, charter, VIP, chefpilot, flyveinstruktør, forsyninger til USA tropper m.v.

13. marts

Bjergbanken underholder..

20. marts

Spisning, madholdet viser deres kunnen.
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. 150,- 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.
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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, der kan sættes
personer af, MEN bilen skal straks flyttes og
parkeres på en af parkeringspladserne ved – medborgerhuset, sundheds huset , frivilligcenter.

Kirkehøjskolen
Kirkehøjskolen er i gang igen, efter at
have ligget stille i efteråret. I det nye år
har vi tre begivenheder og en fællestur.

ved Fyns Stiftstidende et foredrag om
sin livshistorie med titlen: ”Var det tilfældigt, eller var det bare Gud?”

Den 5/2 kl 19.30 i Hårslev Præstegård
holder Anders Raahauge et foredrag
der hedder Smertens Mester, ud fra
Henrik Pontoppidans roman ”Lykke
Per”. Denne aften er samtidig springbræt for en ny litteraturkreds med et
samarbejde mellem Hårslev og Bogense.

Den 19/3 kl 19.30 i Teglgården Bogense holder Jens Peter Rejkjær et foredrag om Brødremenighedens Danske
Mission i Østcongo. Denne aften er
springbræt til årets udflugt d. 25/5 til
Brødremenigheden i Christiansfeld.

Den 28/2 kl 19.30 i Skovby Sognehus
holder Bo Frimodt tidligere journalist

Det kan I læse meget mere om i de nye
foldere om kirkehøjskolen.

Håbets lys er tændt
Julehistorier og beretninger er kun blevet flere og flere, igen og igen optager
og indspiller DR og TV2 nye julekalendere. Historiernes temaer omhandler
stort og småt, væsentligt og uvæsentligt. I hele denne lange række af julehistorier læste jeg en historie fra et gammelt julemagasin. Den vil sikkert aldrig
se dagens lys igen, den var langsom og
seriøs, alligevel var der noget ved fortællingen som satte tanker i gang.
En gammel rig enke er nået til vejs
ende, hun ligger for døden, og hendes store formue er brugt op. Rygterne
om, hvor denne formue er blevet af, er
mange. Sandheden er en helt anden,
og den begynder julen efter hendes
bryllup. Hun har giftet sig med en rig
og fornem mand, og nu kommer hun
hjem til sin far. Han fortalte hende, at

han var gået fallit, ja i sådan en grad at
der ventede ham fængsel. Årsagen til
at det var gået så slemt, var at han for
hendes skyld, ikke havde erklæret sig
fallit før brylluppet. Nu håbede han, at
han kunne gå denne fremtid i møde vidende at han stadig havde sin datter.
Men ak. Hun råbte og skældte og sagde
mange grimme ting, heriblandt at hun
ikke kendte ham. Mange år gik, og en
jul kom et brev fra en dommer, dommeren ønskede et diskret møde med
hende. Der var fundet en mand ved
siden af deres hus med deres adresse
i lommen. Og nu spurgte dommeren,
om hun ville tage et kig på ham, og
om muligt identificere ham. Kvinden
kiggede på manden, og genkendte
ham med det samme som sin far. Men
hun holdt fast ved afvisningen af hans
kærlighed, og sagde: ”Jeg kender ham
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ikke”. Resten af livet forfulgte afvisningen af sin far ved disse to lejligheder
hende. Og hun sagde igen og igen,
der er ingen tilgivelse for mig, for mine
handlinger er så onde, jeg har fornægtet min fars kærlighed. Resten af livet
brugte kvinden hendes formue til, at
hjælpe anonymt i situationer, hvor en
falliterklæring vil ødelægge en familie.
Til sidst blev hun begravet i den fattigste del af kirkegården ved siden af den
ukendte grav for hendes far.
Det bedrøvede mig ved historien, at
kvinden fastholdt at hun ikke kunne
tilgives. Og det fik mig til at tænke på,
hvor mange mon har den samme opfattelse, at de har gjort noget, som er
så slemt, at det ikke kan tilgives. Men

heldigvis blev det jul, og håbets lys
blev tændt. For julenat blev Gud menneske, og kom til os. Jesu fødsel tændte håbet, at der er tilgivelse for selv det
utilgivelige. Man behøver ikke være fin
og fornem, eller være ud af den rigtige familie eller etnicitet. Det var hyrder
samfundets laveste, som blev inviteret
af englene til at finde Jesus. Og det var
vismænd fra et fjernt land, som ikke tilhørte det rigtige folkeslag, som læste
stjernerne og fandt Jesus. Jesu tændte
håbet, at uanset hvem vi er, og hvilke
byrder vi bærer, vil vi kunne lægge dem
hos Jesus, og han vil bære dem for os.
Når du i juletiden tænker over livet, så
husk også at tænke over, at hos Jesus
kan selv det utilgivelige tilgives.
Peder Skovbo Jørgensen

Børnekor
Børnekoret har igen fået flere deltagere - det må vi glæde os over.
Koret går en rigtig travl tid i møde, og det er jo dejligt!
Søndag den 2. december - nemlig 1. søndag i advent - går koret Lucia i Skovby
Kirke. Torsdagsklubben i Bogense har igen inviteret koret til sin juleafslutning den
5. december. Det foregår i aulaen på Bogense Skole. Koret plejer at være lidt nervøs
ved situationen, men de synger jo som engle, og englesang lyder altid godt.
Torsdag den 13. december skal vi ind til Plejehjemmet Møllehaven. Vi plejer at
synge for alle beboere derinde, og vi kommer rundt til alle huse derinde.
Det er godt at se, hvor meget det betyder for de ældre, når vort kor synger. Ansigterne lyser op i smil, og mange gange kan de ikke lade være at synge med. Derfor
gør vi det gerne!
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Det kan alt sammen lade sig gøre, fordi forældre kører børnene ind til Bogense. Jeg
vil gerne her sige tak til de mange forældre, der altid bakker op!
Inge Lynggaard

Skovby Forsamlingshus
Skovby forsamlingshus. Dette arrangeres afholdes af foreningen og frivillige
i håb om at det må bringe overskud til
glæde for huset, som så igen er til glæde for alle gæster/brugere.
Vores musikarrangementer af forskellig slags er også en succes. I det nye år
lægger vi ud med Dansk Slagerparade den 27. januar. Her kommer bl.a.
Bjørn Tidemand, Bjarne Lisby, Anne
Karin, Claus og Servants m.fl. Dette arrangement er næsten udsolgt, og dvs
160 gæster.
Er det næsten til at forstå som tiden
den går, nej vel. Pludselig er det 1. november og det vil sige 21 år siden at
Knud Erik blev ansat som vært i Skovby
Forsamlingshus. Og 1 år siden vi holdt
den fantastiske 20 års jubilæumsfest.
Men at tiden går så hurtigt må også
være fordi vi har så meget at se til. Og
det er vi bestemt stadig dybt taknemmelige over.
Når et år lakker mod enden gør man
jo ofte status over året, og allerede nu
snakker vi om at det har været et år
med rigtig mange gæster i huset. Til
vores folkekøkken en onsdag om måneden samler vi stadig mellem 70 og
130 gæster som kommer og hygger
sig et par timer. Vi håber opbakningen
fortsætter.
Vi nyder at have stolegymnastik i vinterhalvåret, og vi nyder såmænd også
tirsdagene med det ugentlige bankospil, som er arrangeret af foreningen

Udsolgt er der også til Tørfisk senere
på året. Ja det er så dejligt med opbakning .
Hold hele tiden øje med vores hjemmeside www.skovbyforsamlingshus.
dk. Vi kommer også med et John Mogensen arrangement, sammen med en
gang stegt flæsk.
Men inden vi når dertil, skal vi holde
mange fester og lave masser af bl.a. julemad/julefrokoster. I skrivende stund
har vi netop taget hul på en anden del
af juleriet, nemlig juledekorationer , og
snart følger julebageriet.
Og inden vi ser os om så blir 2018 til
2019.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og festligt nytår med
masser af gang i huset.
Hilsen vært og bestyrelse, skovby forsamlingshus

13

Strikkecafe
Den 28. oktober var det 4 år siden, vi
mødtes første gang til strik i Sognehuset. Det blev fejret den 30. oktober,
hvor vi havde udvidet dagen lidt, så
der kunne blive tid til at markere ”fødselsdagen”.
Der var dækket fint op og brødet var
skiftet ud med rundstykker, varm leverpostej mm og ikke mindst en lækker
brunsviger, som vi havde fået doneret.
Kl. 10 fik vi besøg af Kaj Skjølstrup fra
Kirkens Korshærs Varmestue i Odense.
Han fortalte om arbejdet med hjemløse og udsatte. Det var spændende at
høre en levende beretning om, hvordan hverdagene er. Vi fik også bekræf-

tet, at vores strik er en god hjælp for
brugerne af Varmestuen.
Det er altid en glæde at byde velkommen til en formiddag i Strikkecafeen.
Tak til jer, som kommer - for jeres hjælp
og for skønne timer med pindene.
Vi startede 8, og det er nu blevet til det
dobbelte antal strikkere/hæklere - og
vi har plads til flere.
Sidste strikkecafe i 2018 er tirsdag den
11. december og første gang i 2019 er
den 8. januar.
Jane Andersen

Nordfyns Højskole
Lad mundvandet løbe og tag de løse
bukser på, når Nordfyns Højskole dækker op til et lækkert kagebord i sønderjysk stil.
Der vil være et lækkert udvalg af kager,
lagkager, småkager og andre søde sager, og du er velkommen til at smage
dem allesammen, også mere end en
gang.

Åbent Hus Arrangement
på Nordfyns Højskole.
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9. december kl. 14 - 16.
Sønderjysk kaffebord.

Undervejs vil vi synge et par julesange
fra Højskolesangbogen, mens vi samler kræfter til at tage en portion mere.
Pris inkl. kaffe/te: 100 kr. for voksne, 50
kr. for børn under 12 år. Børn under 3
år gratis. (Øl og sodavand kan tilkøbes)

Tilmelding via www.nordfyns.nu senest den 2. december, så vi kan nå at
bage kagerne.
Film om børnehavepædagogik i Danmark
På højskolen fortsætter vi samarbejdet
med Kina omkring videreuddannelse
af børnehavepædagoger. I december
måned kommer en anerkendt filminstruktør og laver en film om forskelle
på kinesisk og dansk børnehavepædagogik. Rammen er julemåneden i Danmark og alle de arrangementer, der er
omkring en børnehave: At hente juletræ, lucia-optog, julekalender og den
barnlige forventning.
Ideen er at moren er på kursus på højskolen og datteren, der er 5 år, oplever
en dansk børnehave med 5 årige kine-

siske barneøjne. Filmen tænkes at slutte af med kinesisk nytår i februar 2019,
hvor en dansk børnehave-pige tager
til Kina og oplever den kinesiske piges
højtid.
World Camp Nordfyn
Vi starter til januar et nyt projekt med
frivilligt arbejde i Afrika. Eleverne er 12
uger på højskole i Danmark og tager
derefter enten til Uganda, Kenya eller
Sierra Leone for at lave ungdomsarbejde indenfor sport, film og kultur.
Vi tror meget på, at kombinationen af
højskole og at rejse ud i verden for at
lave frivilligt arbejde, vil tiltrække stor
interesse.
Mogens Godballe, forstander

Spirevippen
I skrivende stund er efteråret på sit
smukkeste og med de gyldne farver
og de første spor af frost på græsstråene om morgenen, sættes der kulør på
legepladsen og naturen her i Spirevippen.
Efteråret blev skudt igang med vores
grønne uger op til efterårsferien. Her
laver vi aktiviteter, som alle knytter
sig til emnet “natur”. Spirevip-børnene
byggede blandt andet et insekthotel,
som står på legepladsen. Her tilbyder vi gode opholds-overnatnings-og
overvintringsmuligheder for alle de
små krybende, kravlende og flyvende
insekter, som lægger deres vej forbi
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Spirevippen. Vi håber på fulde huse i
hotellet og dermed mulighed for, at
studere dyrene på tæt hold gennem en
længere periode.
De store børn fik også kreeret fine “pose-ugler” af gyldne efterårsblade.
De kommende skolebørn har gennem
nogle uger haft fornøjelsen af at deltage i kirkesang. Et forløb som sluttede
af med en fin koncert i kirken for alle
forældrene.
Vores kommende skolebørn har travlt
i denne tid. Om mandagen har de Dino-grupper. Et forløb, som skal give
dem styrkede kompetencer i forhold
til at være sammen på en god og tryg
måde. Dinoforløbet fortsætter, når de
starter i førskole og et stykke ind i 0.
klasse.
Fredag den 2/11 fejrede vi helt officielt
indvielsen af vores vuggestue. Vuggestuen var smukt pakket ind i grønt tyl,
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som efter en række taler blev klippet
over af Borgmester Morten Andersen.
Tusind tak til alle som var mødt op for
at deltage i festlighederne samt en stor
tak for de mange fine gaver.
Vi er meget glade for de nye lokaler og
kan melde alle pladser besat i starten af
det nye år. Nu skal vi til at indtage den
store legeplads og fylde den med træer, buske, legeredskaber, dyr og ikke
mindst små og store børn. Og heldigvis nyder vi godt af de opfindsomme
og omsorgsfulde børn i børnehaven,
som gerne kommer på besøg hos” de
små”.
Mandag den 6/11 sendte vi flaget til
tops igen. Denne gang for at markere
Spirevippens 22 års fødselsdag. Alle
børn fik flag på kinderne og et stykke
fødselsdagskage.
Nu tager vi snart hul på december måned med alle dens traditioner. Stuerne
bliver pyntet på fineste vis, når vi går

igang med sakse, papir, gran, glimmer
og lim. Der skal laves julegave-hemmeligheder, bages pebernødder, hentes juletræ og spises risengrød. Og er
vi heldige, så komme Julemanden forhåbentlig også forbi i år med en sæk
med godteposer. Hver stue har deres
helt egne drillenisser, som også dukker
frem i december. Alle børn får i løbet af
måneden en nisse med hjem på besøg.
Det er altid spændende, hvad de finder
på af narrestreger - og særligt spændende er det, at fortælle sine venner
om det i børnehaven næste dag!
Når alt dette er veloverstået, er vi i Spirevippen klar til årets sidste store begivenhed: Krybbespillet i Skovby Kirke. I
år er det den 14/12 14.00. Her vil de
kommende skolebørn vise historien
om Jesus fødsel, forklædte som engle, hyrder, vise mænd, Josef og Maria.
Forældre, søskende og bedsteforældre
fylder kirken og vi ønsker hinanden en
glædelig jul og en dejlig juleferie.
Det nye år starter med forberedelserne
til Kyndelmissemarkedet, hvor der sælges mange fine, sjove og uundværlige

ting. Alle er velkomne til at lægge vejen forbi på denne dag og gøre et godt
køb!
Snart efter følger fastelavn, med alt
hvad der skal være af udklædning, tøndeslagning og sang.
I januar og februar har vores bus travlt
med at køre på skolebesøg med de store børn, som skal i førskole til 1. marts.
Der er flere skoler, som skal besøges,
gerne flere gange. Dette gør vi, for at
børnene har mulighed for at blive fortrolige med deres nye voksne, venner
og omgivelser, og på den måde gøre
overgangen mellem børnehave og
skole så god som muligt.
Samtidig med, at traditioner og festligheder kommer og går, så husker vi
også at nyder alle hverdagene, som byder på gode venskaber, lege på legepladsen, dyrene som skal passes, sang
og dans, knus og kram.
En glædelig jul samt et godt nytår ønskes Sognebladet læsere fra alle os i
Spirevippen
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Stolemotion

Ja så er det atter tid til en lille hilsen fra
”stolemotion”.
Vi godt i gang efter sommerferien, dejligt at se jer alle igen, alle mødte med
godt humør, så det var super - alle havde haft en god varm sommer så I var
glade for at komme i gang igen. Kirsten
og Knud Erik havde også haft en god
ferie, så de er også ladt op.
Vi blev budt velkommen af Kirsten og
Knud Erik med dejlig kage, tak for det.

Vi har haft nogle gymnaster som har
haft runde og halvrunde fødselsdage
her i sommer, hvor jeg været på besøg,
det er rigtig hyggeligt. Den anden dag
havde vi et par som havde diamantbryllup en stor dag, at man kan få lov
til at fejre det - stort tillykke til jer alle
sammen.
Det var lige en lille hilsen fra os - og lige
pludselig er det jo jul, så vi ønsker jer alle
en rigtig glædelig jul samt et velsignet
nytår og på gensyn i det nye år.
Knus fra Annie og Hanne

Introduktion til gudstjenesteformer
I den nye gudstjenesteplan er der en
række gudstjenester som har et andet
indhold end det normale.
Stillegudstjenester inviterer til fordybelse og et pusterum i hverdagen. Vi
synger nogle salmer, hører en refleksion over et tema, og der vil være plads
til egen refleksion også.
Musikgudstjenester er gudstjenester,
hvor vi synger mange sange og salmer,
musikken vil være med guitar og klaver i stedet for det traditionelle orgel.
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Det bliver festlige gudstjenester med
et moderne pift.
Til Familiegudstjenester inviterer vi
hele familien til en gudstjeneste. Her
vil der være børnesange, en bibelfortælling og en kort refleksion over denne. Alt i alt er det en gudstjeneste til
alle fra den yngste til den ældste.
Morgengudstjenesten er en kort
gudstjeneste uden nadver til den morgenfriske.

Aktivitetskalender:
December:
1
2
6
9
9
11
12
13
13
14
21

Skovby GF				Julehygge
Skovby Kirke				
Lucia med børnekoret
Sognehuset				
’Livets store spørgsmål’
Skovby Kirke				
Odense Motetkor
Nordfyns Højskole			
Sønderjysk kaffebord
Sognehuset				Strikkecafé
Skovby Forsamlingshus		
Folkekøkken
Plejehjemmet Møllehaven		
Børnekoret synger
Bogense skole afd. Kongslund
Lucia
Spirevippen				
Krybbespil i Skovby Kirke
Bogense skole afd. Kongslund
Juleafslutning Skovby Kirke

Januar:
2
8
9
22
24
27

Bogense skole afd. Kongslund
Skolestart efter nytår
Sognehuset				
Strikkecafé
Skovby Forsamlingshus		
Folkekøkken
Sognehuset				Strikkecafé
Sognehuset				
’Livets store spørgsmål’
Skovby Forsamlingshus		
Dansk Slager Parade

Februar:
5
5
6
28

Hårslev Præstegård			
Kirkehøjskole
Sognehuset				Strikkecafé
Skovby Forsamlingshus		
Folkekøkken
Sognehuset				’Livets store spørgsmål’
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GUDSTJENESTER

SKOVBY

Søndag d. 2/12			 11.00 		
Familiegudstj./frokost
1. s. i advent
Luciaoptog
Søndag d. 9/12
2. s. i advent
Onsdag d. 12/12
Fredag d. 14/12

ORE

GULDBJERG

9.00

Morgengudstjeneste

10.15
19.00
De 9 læsninger

14.00

Krybbespil

Søndag d. 16/12
14.00
10.15
Musikgudstjeneste
3. s. i advent
Søndag d. 23/12 		
			
4. s. i advent
Mandag d. 24/12
14.00
16.30
Juleaften
Tirsdag d. 25/12				
10.15
Juledag
Onsdag d. 26/12					
10.15
2. juledag
Søndag d. 30/12		
		
Julesøndag
Tirsdag d. 1/1
16.00
Nytårsdag
Søndag d. 6/1			
		
10.15
Nanna Hauge
Helligtrekonger
Søndag d. 13/1			
		
10.15
1. s.e. helligtrekonger
19.00
Onsdag d. 16/1		
		
Stillegudstjeneste
Søndag d. 20/1			
		
2. s.e. helligtrekonger
Søndag d. 27/1			
10.15 		
3. s.e. helligtrekonger
Søndag d. 3/2			
		
14.00
Musikgudstjeneste
4. s.e. helligtrekonger
Søndag d. 10/2
S. s.e. helligtrekonger

10.15
15.15

10.15

10.15

10.15
10.15

Glædelig jul & godt nytår

