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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

Graver Birgitte Holbech Østerberg
Mobil: 2143 4611
skovbykirkegaardskontor@mail.dk
Træffes telefonisk kl. 12 - 13 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
De seneste indlæg fra Pastoratsrådet
har haft situationen på Guldbjerg Kirkegård på dagsordenen. Det er også
tilfældet denne gang. Dog med den
hensigt at være en afsluttende bemærkning. Det korte af det lange er,
at vi i Pastoratsrådet har truffet beslutning om at genetablere kirkegårdens
tværgang på en måde, der tilgodeser
ønsket om at genskabe den skrå linje,
men samtidig tilgodeser de gravstedsejere i begge ender af tværgangen, der
ønsker at bevare den lige kant. Det har
vi informeret alle berørte gravstedsejere om, og vi mærker en stor opbakning
til den trufne beslutning. Vi har netop
ansat ny graver, så når tiden er til det
og vejret tillader det, vil ændringerne
blive effektueret.
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Vi er i Pastoratsrådet meget glade for
omsider at kunne sætte punktum i det
lange forløb, der har været omkring
Guldbjerg Kirkegård. Vi kom i rådet
skævt fra start i forbindelse med den
omlægning, vi foretog som følge af
hækbeplantningen, der visnede i forrige års tørke. Det gav anledning til
et første borgermøde på kirkegården,
samt beslutningen om at genetablere tværgangen. Det trak imidlertid ud,
fordi vi i løbet af processen nåede den
opfattelse, at gravstederne ikke levede
op til vedtægternes mindstemål. Det
viste sig imidlertid ikke at være et problem, men i stedet viste det sig, at der
var taget en del af enkelte gravsteders
areal ifm. omlægningen, mens andre
var blevet lidt større og havde fået
et mere regulært gravsted uden små

vinkler. Derfor var der forståeligt nok
en del gravstedsejere, der meget gerne så, at tværgangen blev ført tilbage,
mens enkelte andre gerne så omlægningen bevaret. Endnu et borgermøde
blev holdt d. 15. december, og løsningen blev altså en genetablering af den
skrå tværgang, men på en måde der
tilgodeser de gravstedsejere i begge
ender af tværgangen, der ønsker at bevare den lige kant.
Sådan et forløb bør selvfølgelig give
anledning til selvransagelse. Som formand tænker jeg, for det første at vi i
Pastoratsrådet varetager et arbejde,
der for en stor dels vedkommende finder sted uden den store bevågenhed
fra omgivelserne. Men sådan en sag
minder os om, at det faktisk er vigtige
områder, vi har med at gøre, for det er
områder, der betyder noget for mennesker. Derfor er det godt at mærke en
interesse – også selvom den ind imellem er kritisk. Så vil vi øve os i både at
være grundige og åbne i vores arbejde.
Afslutningsvis en kort bemærkning i
forlængelse af forrige nummer af Sognebladet, hvor jeg nævnte den glædelige nyhed, at vi skal i gang med at
bygge nyt sognehus i Skovby. Det er
rigtig godt, og vi glæder os! I næste
Sogneblad vil vi fortælle lidt mere om
planerne, både hvad det bliver for et
hus, samt hvordan tidsplan og byggeproces kommer til at foregå.
Pastoratsrådsformand
Michael Bjergsø

Ny graver til tre kirkegårde
De tre kirkegårde ved Skovby, Ore og
Guldbjerg kirker har fra årsskiftet fået
deres egen graver.
54-årige Birgitte Holbech Østerberg
fra den lille landsby Fjelsted i Middelfart Kommune er fra 1. januar ansat til
at sørge for at oprette nye gravsteder
og vedligeholde dem, der allerede er.
Herudover får Birgitte Østerberg ansvaret for at pleje kirkegårdene, så de
tager sig godt ud. Det er et arbejde,
hun ser frem til.
- Jeg har en stor interesse for planter,
blomster og haver, og det ligger mig
meget på sinde at få kirkegårdene til
at se pæne ud. Jeg er samtidig lydhør
overfor ris og ros, og vil bestræbe mig
på at være tilgængelig for alle henven-

Kirkelige handlinger

delser, selv om jeg ikke kan være på alle
tre kirkegårde på én gang, siger hun.
Den nye graver kommer fra en stilling
som gravermedhjælper ved Harndrup
Kirke.
Stillingen som graver ved Skovby, Ore
og Guldbjerg kirker blev ledig, fordi
nye momsregler har gjort det økonomisk urentabelt at benytte Vikarservice, sådan som de tre kirker tidligere
har gjort. Ved at ansætte egen graver
er der således muligt at opnå en besparelse.
Henover foråret vil der også blive ansat
en gravermedhjælper.
Gitte Rebsdorf, Kirke kulturmedarbejder

- siden sidst

Døbte:
Alberte Juhl Nielsen
Skovby Kirke

Begravede/Bisatte:
Karen Kirstine Rasmussen
Ore Kirke
Margrethe Andersen
Guldbjerg Kirke
A. J. Aage Jensen
Ore Kirke
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Kirkehøjskolen på Nordfyn
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 13 nordfynske sogne om fælles
foredrag på tværs af sognegrænserne.
Der serveres kaffe/te og kage i forbindelse med arrangementerne. Det er
gratis at være med – og alle er velkomne.

Foredragsaftener:
Torsdag den 20. februar kl. 19.00 i
Skovby Kirke.
Klaus Laursen er en mester i recitation.
Han reciterer ordret hele Markusevangeliet.
Markusevangeliet er på mange måder
en speciel historie. Der er ikke mange
bøger og film, hvor helten er en fattig
mand, som går rundt og gør gode gerninger, for derefter at blive slået ihjel
og siden stå op fra de døde!
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Her i 100 året for Genforeningen efter
1. verdenskrigs mørke år 1914 - 1918
vil Mette Geil fortælle om faldne fra
den store krig, og vi synger nogle af
de sange , der hører krigens mørke og
genforeningens lys til.
Mandag den 13. april, 2. påskedag, er
der fællesgudstjeneste i Særslev Kirke
kl. 10.30.
I Fællesgudstjenesten medvirker præsterne fra de sogne, som er med i Kirkehøjskolen.
Lørdag den 25. april er der udflugt
med Kirkehøjskolen.

Klaus Laursen fortæller levende, så
man bliver suget ind i beretningen.

I år går turen til Aabenraa. Vi skal se Sct.
Jørgens Kirke, hvor vi får en rundvisning. Derefter besøger vi ”Folkehjem”,
som er beskrevet som hele Sønderjyllands forsamlingshus. Dagen slutter
med et besøg i Marcussen og Søns orgelbyggeri, som har lavet det orgel. der
står i Skovby Kirke.

Torsdag den 19. marts kl. 19.30 i
Konfirmandstuen, Hårslev præstegård

Vi tager afsted fra Skovby Kirke kl.
9.00 og er tilbage igen sidst på eftermiddagen.

Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, kommer og holder et foredrag
med overskriften Genforeningslyset - i
sang og fortælling.

Tilmelding til Peder Skovbo Jørgensen senest den 21. april.

Skibet
”Skibet” er et nyt initiativ, til alle som
ønsker at dykke mere ned i den kristne
tro. Navnet kommer af, at der hvor man
sidder i kirken er kaldt skibet. Derved
symboliserer navnet, at vi er på en fælles rejse ud fra kirken. Vi mødes ca. hver
anden uge i Sognehuset til hyggelig
fællesspisning, et oplæg over aftenens
tema, efterfulgt af en drøftelse i en
mindre gruppe, hvor alle kan komme
til orde. I foråret handler det overord-

nede tema om mennesket. Hvordan
passer Bibelens beretning om skabelsen med det vi ved fra videnskaben. Til
hvilket formål er mennesket skabt, og
hvordan beskriver Bibelen mennesker,
og hvordan passer det med vores erfaringer. Det bliver et rigtig spændende
forløb, som begynder den 15/1.
Af hensyn til spisning vil det være rart
med tilmelding.

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. 5.2 v/Jakob A. Hansen

Onsdag d. 11.3 v/Jakob A. Hansen

Onsdag d. 12.2 v/Peder S. Jørgensen

Onsdag d. 25.3 v/Ole F. Hansen

Onsdag d. 26.2 v/Ole F. Hansen

Onsdag d. 22.4 v/Peder S. Jørgensen
Onsdag d. 6.5 v/Jakob A. Hansen

Strikkecafé
Så er vi godt i gang igen - med strikketøj og hygge. Dejlig stemning. Det er
der mulighed for, at du/I kan være en
del af.
Har du interesse for at være med til at
gøre en forskel og varme en hjemløs
eller udsat, så kom og vær med. Husk
på, at selv om vinteren er mild, er det

koldt og vådt at skulle klare sig uden
en fast bopæl.
Vi mødes tirsdage i lige uger i Sognehuset ved Skovby kirke, Middelfartvej 28, kl. 09.30 til 11.30.
Jane Andersen
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Fornuftig tro
Kristendommen er forskellig fra alle
andre religioner. For kristendommen
er den eneste religion, som afhænger
af historiske begivenheder. Enten levede Jesus, døde på korset og opstod på
tredjedagen, eller også gjorde han ikke.
Det er historiske begivenheder, som
kan undersøges. Ingen historisk person
er lige så veldokumenteret som Jesus.
Han fremgår naturligvis af Bibelen, og
desuden omtales han af en række historikere i de første århundreder.
En af disse historikere, Tacitus, omtaler
i år 115 e.kr. at Jesus blev henrettet af
Pontius Pilatus, at kristendommen har
været undertrykt, og at den nu er kommet til Rom. Det er tre grundlæggende
informationer, som ikke er særlig overraskende.
Nej, det overraskende er, med Jesu
henrettelse og de kristnes forfølgelse,
burde kristendommen ikke nå til Rom.
Kristendommen burde kollapse, med
de første kristnes martyrdød, længe inden kristendommen kom til Rom. Der
er to muligheder, enten lavede de første kristne en hidtil uset konspiration,
eller de var fuldt ud overbeviste om det
de sagde.
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Hvis de første kristne lavede en konspiration og løgnhistorie, er der 5 grundlæggende præmisser, som ifølge tidligere FBI efterforsker J. Warner Wallace,
bør tilgodeses. 1) Der skal være et lille
antal personer, jo færre jo bedre. 2) Der
skal være god kommunikation, så når
man bliver presset, kan man bekræftes

hos de andre. 3) Konspirationen skal
forløbe over kort tid, for løgne bliver
sværere og sværere at fastholde og holde styr på. 4) Det er en fordel at være i
familie, for så er der automatisk en større støtte. 5) Fysisk og/eller psykisk pres,
vil medføre bekendelser. Med disse 5
præmisser, bliver det yderst usandsynligt, at kristendommen kunne overleve.
Hvis påstanden om Jesu opstandelse
var falsk, ville de minimum være 11,
som skulle være enige om, at lyve og
sige: Han er opstået. Der gik flere måneder mellem disciplene så hinanden.
Den ældste discipel levede helt op til
60 år efter opstandelsen. Og selv om
der var familiepar blandt disciplene,
så var der flere disciple, som ikke var
i familie med nogen af dem. Til sidst
blev alle bortset fra en af de oprindelige disciple henrettet for deres tro, eller
henrettet for en påstand, som de vidste
var sand eller falsk. Disciplene havde
intet at vinde, de var en lille gruppe, og
der gik 300 år, før Kristendommen ikke
længere blev forfulgt.
Kristendommens første leveår har haft
de værst tænkelige betingelser. Så
det mest sandsynlige er, ja den eneste
gode forklaring er, at disciplene var
fuldt ud overbeviste: Jesus er opstået
fra døden! Det er en historisk begivenhed. Tør vi følge vores fornuft og høre
kirkens budskab på ny? Følge vores fornuft og give Gud en chance og undersøge hvilken forskel troen på Jesus gør.
Peder Skovbo Jørgensen

Skovby Lokalråd
Så er vi startet på et helt nyt år. Det bliver spændende, hvad det kommer til
at bringe af nye opgaver.
Der er ikke sket det helt store siden det
sidste blad udkom, da jul og nytår har
fyldt meget, men jeg vil gerne slå et
slag for vores hjertestarterkursus, der
bliver afholdt den 26. februar 2020
på Kongslundskolen kl. 18.00. Kurset
er gratis og man gennemgår hvordan
man bruger en hjertestarter. Tilmel-

ding skal ske til Bente Gregersen på tlf.
2381 1520 eller på mail arg@123dk.dk.
Ligeledes afholder vi generalforsamling den 11. marts i Skovby forsamlingshus kl. 19.00. Generalforsamlingen holdes sammen med Skovby
forsamlingshus. Håber vi ses.
På Skovby Lokalråds vegne
Bente Gregersen

Torsdagsklub Bogense
Programændring vedr. d. 26. februar, hvor vi - i stedet for det tidligere annoncerede
(Oplæsning v/Alfred og syng sammen ved Hans) - får besøg af ”Den syngende maler”,
der vil fortælle om Sigfred Pedersen og synge nogle af hans viser.

Bogense skole Afd. Kongslund
På Bogense skole afd. Kongslund er
børn og voksne tilbage efter Juleferien.
Vi har på skolen fået en ”ny” skolepædagog Zenia Fabiansson. Zenia har tidligere været ansat i SFOén og er blevet
overflyttet fra afd. Bogense.
December måned bød på flere hyggelige traditioner i skolen, som børnene
havde glædet sig til. 4. klasse skulle
traditionen tro opføre krybbespil i kirken på sidste skoledag inden jul, og 2

elever fra 6. klasse læste juleevangeliet
højt fra prædikestolen. Børnene havde
øvet sig meget, så selv om de var nervøse gik ”forestillingen” rigtig godt.
Julemåneden bød også på nisseskuepil
opført af 6. klasse samt luciaoptog.
Her i foråret sker der også spændende
ting på skolen.
Den 21. februar holder vi fastelavnsfest i indskolingen fra kl. 12.20-13.50
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Den 27. februar skal mellemtrinnet
til Bogense hallerne og deltage i årets
indefodboldstævne, hvor de skal spille
kampe mod deres parallelklasser fra
Bogense.
Den 1. marts starter vores 12 nye førskoleelever. De skal øve sig i at gå i skole inden de starter i 0. klasse til august.
Den 30. marts - 3. april er der fælles
emneuge med afd. Bogense. I år er emnet ”FN´s 17 verdensmål”. Ugen slutter
af med, at hele skolen deltager i Rynkebyløbet, hvor der samles penge ind
gennem sponsorater til Børnelungefonden.
Mvh Personalet på afd. Kongslund

Stolemotion
Vi vil ønske jer alle et rigtig godt nytår, håber alle er kommet godt ind i det
nye år og har haft en god jul. Så håber
vi på alt det bedste i år 2020. Vi kom
godt i gang med stole gymnastik, alle
var i godt humør, dejligt, vi fik besøg
af forebyggelseskonsulent Tove, som
havde en ny dame med, hyggeligt at

hilse på Tove, og hun syntes godt om
det vi gjorde så det var super. Dejligt at
komme tilbage til Kirsten og Knud Erik,
de har også haft en god jul og nytår, så
de er også klar til at forkæle os.
Det var alt fra os i denne omgang ha’
det godt.
Knus Hanne

10

Skovby Forsamlingshus
GODT nytår, og hvor er det da dejligt at vi igen skal igang med et nyt år.
Hvert år på denne tid kan man så tænke: HVAD mon året bringer? Det kan
ingen af os vide, og heldigvis for det.
Men vi kan være med til præge året
med oplevelser, både for os selv og for
vores kunder/gæster. Allerede senere
på måneden fyldes huset med gæster
fra store dele af Fyn, da dansk slager
parade ligger vejen forbi. Vi ved også
at den populære journalist fra P5, Peter
Sten (kendt som vært på Peters verden,
Dansktoppen og Giro 413) denne eftermiddag kommer for at opleve showet,
så mon ikke at Skovby blir nævnt i et
efterfølgende interview i radioen med
Karin og Klaus Strand Holm.
Vi fortsætter vores populære Sønderjydske kaffebord krydret med gospel,
og her er næsten også udsolgt.
Langfredag den 10. april vil vi igen
holde PÅSKEBRUNCH fra kl. 10. Husk
tilmelding.

Vores stolemotion om onsdagene gir
sang og latter i huset, sammen med
motionen. Dejligt.
Og så må vi jo ikke glemme alle de
gode fester der fortsat fylder huset.
Dejligt når vi kan se at også fra Odense/Middelfart egnen er der gæster
som ønsker at holde deres store fest i
Skovby Forsamlingshus , eller få leveret
mad herfra.
Så året er først lige startet, men allerede nu gælder det om at få planlagt, så
dagene glider bedst.
Husk vores generalforsamling den 11.
marts kl. 19, som også i år holdes sammen med Lokalrådet.
Hold øje med kalenderen på hjemmesiden. Der kommer fortsat mange
spændende arrangementer. Der blir
også mulighed for en danseaften i juni
med Torben Lenager.
Hilsen vært og bestyrelse Skovby Forsamlingshus

Folkekøkken vil også være på programmet i 2020, og som noget nyt så spiser
børn under 10 år gratis. Kun drikkevarer afregnes. Vi vil rigtig gerne gøre det
muligt, også for børnefamilier at deltage til en overkommelig pris.
Bankospil afholdes fortsat de fleste
tirsdage året rundt. Til stor glæde for
Forsamlingshuset, da det er med til at
gi’ os mulighed for den nødvendige
vedligeholdelse.
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Spirevippen
2019 blev et spændende år for Spirevippen. Vores vuggestue havde 1 års
fødselsdag (officielt den 1. november).
Både personale og forældre har gjort et
stort arbejde for at skabe en velfungerende vuggestue med gode rammer.
Allerede i dette første år har vi måttet
udvide kapaciteten fra 12 børn til 15
børn, hvilket må siges at være et tegn
på at mange forældre ønsker deres
barn i omgivelser og rammer hvor trivsel, omsorg og udeliv er i stor fokus. Vi
har stadigvæk meget som skal bygges
op på vores enorme vuggestue-legeplads, men det skrider langsomt men
sikkert fremad.
I slutningen af året opførte vi vores traditionelle krybbespil i Skovby kirke. Det
blev endnu en gang en dejlig oplevelse, hvor børnene sang hele kirken op
og hvor historien om Jesu fødsel blev
genopfrisket. Til jul var vi så heldige
at julemanden kom på besøg. Han var
dog så træt efter sin lange rejse, at han
faldt i søvn under halvtaget. Heldigvis
så fandt børnene ham og fik vækket
ham, så de, sammen, kunne danse omkring juletræet.
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At 2019 blev det vådeste år nogensinde har vi heller ikke kunnet undgå at
opdage her i Spirevippen. Men intet er
skidt uden at det er godt for noget. Vores børn har nydt ”det dejlige vejr”.
Her i begyndelsen af det nye år er vi så
småt i gang med at forberede os til vores traditionelle Kyndelmisse-marked,
hvilket afholdes lørdag den 1. februar
fra kl. 10 til 13. Der vil der være boder
med hjemmebag, hjemmelavede oste,
forældre-loppe-boder og ting som
børnene i Spirevippen har fremstillet.
Vi glæder os rigtig meget til denne dag.
Sidst men ikke mindst ser vi frem til
endnu et spændende år 2020 i Gårdbørnehaven Spirevippen.
Vi ønsker alle jer læsere et godt nytår

Kinesisk opera i Skovby Kirke

Den internationalt anerkendte kinesiske operasanger Li Lijuan kommer til
Skovby fredag den 14. februar for at
give koncert i kirken. Med på repertoiret er blandt andet Ave Maria og I love
you China.
Li Lijuan er uddannet fra Shenyang
konservatoriet i Kina, og hun bliver til
koncerten akkompagneret af den danske pianist, Alexsander Ventegodt.

Den kinesiske sopran gæstede Nordfyn sidste efterår, hvor hun gav koncert
i forbindelse med kulturnatten i oktober.
Koncerten, der er kommet i stand i et
samarbejde med Nordfyns Højskole i
Harritslev, begynder i Skovby Kirke kl.
19.30. Efter koncerten er der kaffe og
kage i Sognehuset.
Der er fri entre til koncerten
Gitte Rebsdorf
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Nordfyns Højskole
På Højskolen laver vi vinterhøjskole og i
år er det lykkedes at få elever til skolens
nye fag: World Camp Nordfyn. Eleverne er højskoleelever i 12 uger, hvorefter de skal til Uganda for at lave frivilligt arbejde i 12 uger, inden de vender
hjem til højskolen igen for, at fortælle
om deres oplevelser.
På den måde kombinerer vi højskole
med rejse og frivilligt arbejde.
I Uganda skal de arbejde i ungdomsorganisationer, hvor de hjælper med at
undervise unge i demokrati og det vi
kalder empowerment, dvs. at styrke
unge deltagelse i demokrati og samfundsliv.
Til april får vi et hold elever, der - efter
12 ugers højskole - skal til Japan for at
lave frivilligt arbejde - i sommer. De er
i det nordlige Japan hvor Tsunamien
hærgede for en del år siden. De skal
hjælpe til med at lave kurser på en lokal højskole, der bla. er oprettet for at
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genopbygge samfundet efter tsunamiens kolossale ødelæggelser.
Kinesiske familier på Nordfyn
For tiden har vi 12 kinesiske forældre,
der lærer om dansk børnehavepædagogik. Denne gang kombinerer vi det
med, at 4 af deres børn er i børnehaven
”Skoven”. Så der sker altså både læring
på højskolen for forældre og i børnehaven for børnene. Desuden er der et
ungt menneske på Vestfyns Efterskole
i Tommerup. Så man kan sige, at vi p.t.
har 3 parallelle læringsspor for kineserne: Højskole, børnehave og efterskole.
Det bliver spændende at se, hvordan
de kinesiske familier kan bringe deres
forskellige former for oplevelser og
læring tilbage til deres hverdag i Kina
- og hvordan det vil ændre deres familieliv og det kinesiske samfund på sigt.
Mogens Godballe

Forårsarrangementer på Højskolen
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Filmklub - Skåstrup Forsamlingshus
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Wauw
Den skønneste koncert i Skovby Kirke
i anledning af de to nyansættelser;
Klaver: Anders Møller
Kirkesanger: Torben Larsen
Vores præst i de tre kirker:
Violin: Peder Skovbo Jørgensen
En eftermiddag med både sang, fællessang, klaverspil, og det mest fantastiske violinspil.
Hanne Lauritzen
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Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene, der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.

Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere.

Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer
den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dèr, hvor foden gled
blir kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere.
Simon Grotrian, 2006

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:
Februar:
1
4
4
5
5
14
15
16
18
18
19
20
21
25
26
26
26

Spirevippen				Kyndelmissemarked
Sognehuset				Strikkecafé
Teglgården, Bogense			
Sorggruppe
Skovby Forsamlingshus			
Folkekøkken
Bogense Skole				
Torsdagsklub
Skovby Kirke				Kinesisk opera
Sognehuset				
Den kristne tro - oplæg og drøftelse
Nordfyns Højskole			
Veganer Brunch
Teglgården, Bogense			Sorggruppe
Sognehuset				Strikkecafé
Bogense Skole				Torsdagsklub
Skovby Kirke				Kirkehøjskole
Bogense Skole - afd. Kongslund		
Fastelavnsfest
Nordfyns Højskole			
Syng - spis - snak
Bogense Skole				Torsdagsklub
Bogense Skole - afd. Kongslund		
Hjertestarterkursus
Skåstrup Forsamlingshus		
Filmklub

1
3
3
4
4
11
11
17
17
18
18
18
19
22
25
25
31
30/1.ap

Bogense skole - afd. Kongslund		
Førskoleelever starter
Sognehuset				Strikkecafé
Teglgården, Bogense			
Sorggruppe
Bogense Skole				Torsdagsklub
Sognehuset				‘Skibet’
Bogense Skole				Torsdagsklub
Skovby Forsamlingshus			
Generalforsamling Skovby Lokalråd
Sognehuset				Strikkecafé
Teglgården, Bogense			Sorggruppe
Skovby Forsamlingshus			Folkekøkken
Sognehuset				‘Skibet’
Bogense Skole				Torsdagsklub
Kirkehøjskolen				Foredrag, Hårslev konfirmandstue
Skovby Forsamlingshus			
Sønderjysk kaffebord & Gospel
Bogense Skole				Torsdagsklub
Skåstrup Forsamlingshus		
Filmaften
Sognehuset				Strikkecafé
Bogense skole - afd. Kongslund		
Fælles emneuge i Bogense

Marts:

April:
1
10
14
15
15
25
28
29

Sognehuset				‘Skibet’
Skovby Forsamlingshus			Påskebrunch
Sognehuset				Strikkecafé
Sognehuset				‘Skibet’
Skovby Forsamlingshus			Folkekøkken
Kirkehøjskolen				
Udflugt fra Skovby Kirke kl. 9.00
Sognehuset				Strikkecafé
Sognehuset				‘Skibet’
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GUDSTJENESTER

SKOVBY

ORE

GULDBJERG

Søndag d. 2/2			
10.15
Sidste s. e. H3K
Søndag d. 9/2
10.15
Septuagesima
Søndag d. 16/2
10.15
Seksagesima
9.00/10.30
Søndag d. 23/2
Familiegudstj.
Fastelavn
m. tøndeslagning
Søndag d. 1/3
10.15
1. s. i fasten
Søndag d. 8/3
10.15
2. s. i fasten
Søndag d. 15/3
10.15
3. s. i fasten
Søndag d. 22/3
10.15
Midfaste
Søndag d. 29/3
14.00
Mariæ Bebud.
Musikgudstjeneste
Søndag d. 5/4 					
10.15
Palmesøndag
Torsdag d. 9/4 		
			
10.15
Skærtorsdag
Fredag d. 10/4					
10.15
Langfredag
Søndag d. 12/4					
10.15
Påskedag
Mandag d. 13/4		
		
Fællesgudstjeneste i Særslev kl. 10.30
2. påskedag
Søndag d. 19/4			 10.15 		
1. s. e. påske
Konfirmation
Søndag d. 26/4		
		
10.15
2. s. e. påske
Søndag d. 3/5			
		
10.15
3. s. e. påske

