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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.larsen24@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
I år er der som bekendt valg til menighedsrådet, og hvis du kunne tænke dig
at være med til at bestemme, hvordan
kirkerne i Skovby, Ore og Guldbjerg
skal udvikle sig, og hvilken rolle de skal
spille i lokalsamfundet, er der en mulighed, når der til efteråret er valg til
menighedsrådet i landets folkekirker.
Men allerede den 9. juni vil der være
orienteringsmøde om menighedsrådsvalget. I skrivende stund ved vi ikke
præcist, hvor og hvordan informationsmødet skal foregå. Det vil vi dog informere om på hjemmeside og Facebook.
Arbejdet i menighedsrådet er mangeartet, og handler blandt andet om
samarbejdet med foreninger og skoler i lokalsamfundet. Menighedsrådet
er også med til at bestemme, hvilken
retning kirken skal udvikle sig i, og
har desuden ansvaret for bygninger:
selve kirken, sognehuset og præstens
embedsbolig. Menighedsrådet skal
understøtte evangeliets forkyndelse i
sognet.
Det er et vigtigt og meget nødvendigt arbejde, der pågår i landets menighedsråd. Vores lokale sognekirker
eksisterer som et fællesskab. Og som i
ethvert fællesskab er det nødvendigt,
at vi tager ansvar for det, og tager del
i det. Det kan man gøre på forskellige
måder - men der skal være nogle, der
lægger et stykke arbejde og engagerer
sig i rådsarbejdet! Ellers ender vi med
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en fjern kirke, der mister sin bundethed til det nære og til den virkelighed,
vi lever i.
Arbejdet med at forberede valget
til menighedsrådet i Skovby, Ore og
Guldbjerg er i gang, og den 9. juni kan
du høre mere om, hvordan rådet arbejdet. Det skulle have foregået tidligere,
men er blevet udskudt på grund af COVID-19. Sundhedskrisen har også betydet, at menighedsrådsmøderne har
været indstillet siden den 12. marts.
Selve valget foregår den 15. september, og man vælges for to år ad gangen. Det nye råd træder i kraft den 29.
november.
Du kan følge med på de tre kirkers
hjemmeside, hvor der løbende vil være
information om valget til menighedsrådet.
https://www.skovbyoreguldbjergkirker.dk/
I Skovby, Ore og Guldbjerg kirker skrider arbejdet med at få bygget et nyt
sognehus fremad som planlagt. Bogense Provsti og Fyens Stift har nu
godkendt byggeriet, og det er videresendt til fredningsnævnet, hvor det er
under behandling.
Pastoratsrådsformand
Michael Bjergsø

Corona-Krise og Gud!
Den seneste tid har været en prøvelse
for de fleste af os. Den har vist os, hvor
skrøbelige vi i virkeligheden er. Men
at vi er skrøbelige er for de fleste af os
ikke noget nyt, vi tænker bare sjældent
på det. Men når modgangen møder os,
så er vi ikke alene, det er vi ikke, fordi
andre har mødt modgang før. Det er vi
ikke, fordi ingen modgang kan skille os
fra Guds kærlighed og nærvær. Der var
en gang en mand som nærmede sig livets afslutning, og en nat drømte han,
at han mødte Jesus. Og de gik i sandet
sammen, og mens de gik kunne han se
passager fra sit liv i himlen over dem.
Da hele hans liv var ovre, og han kiggede tilbage, kunne han se deres fodspor
igennem hele hans livsvandring. Dog
var der mange steder, hvor der kun var
et sæt fodspor. Da manden kiggede
nærmere på de steder, hvor der kun
var et sæt fodspor, opdagede han, at
det var de tidspunkter han havde mødt
udfordringer i sit liv. Han spørger så Jesus: ”Hvor var du henne da jeg havde
det svært? Alle andre steder kan jeg se
dine fodspor ved siden af mine i sandet.” Jesus svarede: Mit dyrebare barn,
jeg elsker dig, og jeg ville aldrig forlade
dig i dit livs prøvelser og smerte. Når

du kun ser et sæt spor, er det mine; det
var de gange, hvor jeg bar dig.”
En lille historie om, hvordan Gud altid
går ved vores side. Og når livet opleves
udfordrende er han endnu tættere på
os. Det er en opmuntring som vi må
dele med hinanden, når livet opleves
udfordrende. Det handler ikke om, at
livet ikke møder os med udfordringer
og kriser. Det handler heller ikke om,
at bagatellisere de udfordringer der
har mødt os, som vi står i, eller som vil
møde os. Det handler om, at når Gud
går ved vores side, når han bærer os i livet, så ændrer vores perspektiv sig. For
så ser vi livet igennem den glæde, at
Gud elsker os helt ubeskriveligt meget.
At intet der sker, kan skille os fra hans
nærvær. Ja så går vi igennem livet,
hvor vi ved, vi er aldrig alene. For Gud
er altid hos os. Men hvordan Guds fred,
nærvær og kærlighed føles, ja det er
også afhængigt af, hvor meget vi lukker Gud ind i vores liv. Ønsker vi at klare
livet selv, ja så får vi lov til det. Det er
ikke det samme som, at Gud er fraværende, men han ønsker sådan, at vi vil
lukke ham ind, så vi går igennem livet
med hans kærlighed, glæde og fred. I
den krise som vi i skrivende stund er
midt i, har jeg fundet rigtig meget fred
i at vide, Gud er stadig her, og uanset
hvad der sker er han større og stærkere
end en hvilken som helst krise der møder os. Uanset hvad der sker, bærer han
mig, og alle hans børn gennem livet.
Peder Skovbo Jørgensen

5

Ny gravermedhjælper
Jens Peter Olesen er fra 15. februar ansat som gravermedhjælper ved Skovby, Ore og Guldbjerg kirker. Den 41-årige gravermedhjælper kommer fra en
lignende stilling ved Ørsted, Søllested
og Vedtofte kirker.

samt afløse graveren ved ferie og fridage. Herudover vil han også bidrage ved
nogle kirketjenester.

Jens Peter Olesen skal varetage det
daglige arbejde på de tre kirkegårde

Gitte Rebsdorf, Kirke kulturmedarbejder

Jens Peter Olesen bor i Kingstrup ved
Gelsted.

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. 6.5 v/Jakob A. Hansen

Onsdag d. 12.8 v/Ole F. Hansen

Onsdag d. 20.5 v/Ole F. Hansen

Onsdag d. 26.8 v/Peder S. Jørgensen

Onsdag d. 3.6 v/Peder S. Jørgensen

Kirkelige handlinger

- siden sidst

Døbte:
Malou Reffeldt Nielsen
Ore Kirke

Viede:
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Bettina Kissow Hviid Hansen
og Jakob Hviid Hansen
Ore Kirke

Begravede/Bisatte:
Niels Find Hansen
Ore Kirke
Jens-Jørgen Samsøe Stranddorf
Ore Kirke

Alpha-Kursus
De seneste måneder har meget været
forandret, man har måske haft tid til at
tænke lidt mere end normalt over nogle af livets store spørgsmål. De fleste af
os har også oplevet, at vi savner fællesskab med andre mennesker. I efteråret
vil vi igen invitere til et Alphakursus.
Alpha er det græske begyndelsesbogstav, og symboliserer en rejses begyndelse. En rejse hvor man undersøger
livets store spørgsmål ud fra den kristne tro. På et Alphakursus er fællesskabet i fokus. Vi kommer som dem vi er,
spiser sammen og hygger os. Der vil
være et oplæg hver aften om et emne,
fx ”Hvorfor døde Jesus?” og ”Hvorfor

og hvordan skal jeg bede?”. Og efterfølgende taler vi åbent og ærligt med
udgangspunkt i aftenens emne. En
samtale hvor alle tanker og holdninger
er velkomment, en samtale hvor man
i trygge rammer kan undersøge, hvad
andre tror, og hvad man selv tror. Så
kom og undersøg hvad du tror på, i et
helt fantastisk fællesskab, hvor der er
plads til enhver!
Kurset vil begynde i efteråret, datoen
vil blive oplyst senere på vores hjemmeside og i næste Sogneblad.
Peder Skovbo Jørgensen

Grillaftner
Vi glæder os til igen i år, at invitere til
grillaftner i præstegården. Vi snakker
sammen og hygger os med hinanden.
Vi tænder grillen, så den er varm ca. kl.
17.30. og så spiser vi i takt med at man
er klar til det.

normaliseret igen. Følg med på vores
hjemmeside, hvornår de forskellige aktiviteter begynder.
Peder Skovbo Jørgensen

Der vil være kartoffelsalat, pastasalat
og vand. Medbring selv kød til grillen
samt evt. drikkevarer.
Vi glæder os til at lære flere mennesker
at kende til nogle hyggelige aftner for
store og små, unge og gamle.
Grillaftnerne vil være sidste torsdag i måneden, fra det tidspunkt hvor
krisen er ovre, så smitterisikoen er
7

Skovby Lokalråd
Tiden står lidt stille i denne Coronatid.
De forskellige tiltag er sat i bero indtil
videre, men vi arbejder fortrøstningsfuldt videre.

Hemmingsen og ny mand er Johannes Strøger fra Kolshave. Vi siger tak
for samarbejdet til Kurt Sørensen, som
ikke ønskede genvalg.

Siden sidst har vi afholdt vores hjertestarterkursus, hvor et hold nu er udstyret med et kursusbevis.

Vores arbejde lige nu er ansøgninger
til de kommunale puljer, som skal søges inden den 15. maj 2020. Skulle
der være nogen, som ligger inde med
en god ide, eller et stort ønske om
hjælp til et projekt, så kontakt os på tlf.
23811520 eller mail arg@123dk.dk.

Vores generalforsamling nåede vi at afholde inden restriktioner. Der var genvalg til bestyrelsen og en ny suppleant.
Bestyrelsen består af Bente Gregersen,
Arne Andersen, Anders Jespersen,
Tina Larsen, Ulrik Sørensen og Bo Linde Jørgensen. Suppleanter er Birthe

På Skovby Lokalråds vegne
Bente Gregersen

Stolemotion
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Ja, så blev det tid igen, og hvilken tid
må man sige. Uha, det kan ikke beskrives, hvor forfærdeligt det er.

Pas godt på jer selv. Håber, vi alle er friske, når vi begynder igen den 2. 9. kl.
09.30.

Vi kom ellers godt fra start, men fik en
meget brat afslutning, den sidste dag
vi var til motion. Vi var dog så heldige,
at vi havde ”maddag”. D. v. s. at vi spiste dejlig mad alle sammen. Det havde
I alle været så glade for, sagde I, da jeg
ringede rundt og måtte aflyse på ubestemt tid.

Vi vil også ønske Kirsten og Knud Erik
en rigtig god sommer. Vi fik jo heller
ikke taget ordentlig afsked med dem,
som vi plejer - eller holdt vores afslutning. Det må vi have til gode, når vi
ses igen. ”Så skal der festes”. Det har vi
fortjent efter alt det, vi har været igennem.

Nu vil jeg så ønske jer alle en rigtig god
sommer og ønske jer alt det bedste.

God sommer til alle. Knus.
Bente Hansen

Skovby Forsamlingshus
Jeg, Kirsten, har vist nævnt det før:
Hvad skal jeg dog finde på at skrive....
Og denne gang tror jeg det blir en kort
fortælling.
CORONA, I guder, hvor du kommer
ubelejligt for os alle.
Bedst som alt bare gik så godt med
travle hverdage og festlige weekender,
ja så føler vi os virkelig ramt og forladt.
Det har været et hårdt slag for især
Knuderik som igennem mere end 22 år
har brugt de fleste af sine vågne timer i
Skovby Forsamlingshus.
Vi håber virkelig at der snart kan ses
lys for enden. Det har som alle kan
regne ud, forårsaget en masse aflysninger. Konfirmationerne blev flyttet
til august/september/oktober. Mange
søndagskonfirmationer blev til lørdagskonfirmationer, som så også blev
en udfordring, da lørdage som regel er
booket lang tid i forvejen.
I skrivende stund er der stadig så meget usikkerhed om, hvornår vi igen får
lov til at holde ”små fester” på under
100.
Forhåbentlig i løbet af maj. Vi ved at
de STORE festivaler er aflyst til og med
august, men der er endnu ikke vished
om de små fester.
Alle véd at Skovby Forsamlingshus er
vores livsværk, og vores levebrød. Hvor
meget af hjælpepakkerne vi kan få del

i, ved vi endnu ikke. Men vi håber og vil
gøre alt for at være klar med åbne arme
når vi igen får lov.
Vi er startet op med Take Away og man
kan på vores Facebookside se, hvilke
dage og hvad der bydes på. Vi håber at
mange vil støtte op, for den støtte gør
også at vi får nemmere ved at komme
igennem denne frygtelige krise. Vi vil
også takke de, som allerede her i påsken har takket ja til vores Take Away.
Foreningen Skovby Forsamlingshus
nåede at afholde generalforsamling,
hvor et tilfredsstillende regnskab blev
fremlagt.
Bestyrelsen består af:
Gert Toft Hansen , formand
John Lillegaard Pedersen
Elisabeth Jensen
Anders Pedersen
Palle Hansen
Vi vil slutte af med et ønske om at vi
alle snart må ses igen. Et ønske om at
vi alle kommer helbredsmæssigt godt
igennem corona tiden. Lad os alle følge regeringens/Sundhedsstyrelsens
anbefalinger.
Pas godt på jer selv og andre og vi
glæder os til at åbne døren for alle vores dejlige gæster.
Hilsen vært og bestyrelse Skovby Forsamlingshus
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Kirken er lukket – men Gud banker på din dør
Solen skinner og himlen er høj og blå.
Rundt om på markerne er landbrugsmaskiner i gang med at gøre jorden
forårsklar. Det er en smuk dag i april,
og det er svært at forestille sig, at en
farlig og lumsk virus har indtaget verden.
Men lågen ind til Skovby Kirke vidner
om, at ikke alt er, som det plejer. På et
skilt bliver besøgende på kirkegården
opfordret til at holde afstand og til at
følge Sundhedsstyrelsens vejledninger
om COVID-19, som ramte Danmark i
marts.
- Folk tager det pænt og viser hensyn
og holder afstand, siger graver Birgitte
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Holbech Østerberg, der som en af få
stadig kan passe sit arbejde som hidtil,
fordi det foregår udendørs og med afstand til andre.
Men lige siden den 12. marts, hvor landets biskopper meddelte, at de følger
regeringens anvisninger om Corona,
har personalet i landets kirker været
sendt hjem, og kirkerne er lukket for at
begrænse smitten med COVID-19.

Konfirmation til efteråret
I Skovby, Ore og Guldbjerg Kirker betyder det, at alle gudstjenester og alle aktiviteter som konfirmandundervisning,
menighedsrådsmøder og seniorsang

er aflyst. Opførelsen af et nyt sognehus
i Skovby er ligeledes sat på pause.
Årets konfirmation er udskudt, og bliver i stedet holdt den 6. september.
Men selv om døren til kirken er lukket,
betyder det ikke, at Gud er gået hjem,
pointerer sognepræst Peder Skovbo
Jørgensen. Tværtimod. Gud er nær.
Han viser sig ikke i form af magt, men
i form af ydmyghed og kærlighed, som
da han Palmesøndag kom ridende ind
i Jerusalem på et æsel og senere lod sig
korsfæste.
- Ingen forbliver upåvirket ved mødet
med Jesus. Det gælder i dag, og det
gælder dengang. Enten er Jesus en
bedrager, eller også er han Guds søn.
Jesus står udenfor vores dør og banker
på, og det er op til hver enkelt af os, om
vi vil åbne den eller lade den være lukket, siger Peder Skovbo Jørgensen.

Gud og Corona
I disse tider vil nogen måske spørge,
hvorfor Gud ikke stopper den farlige
virus eller for den sags skyld al ondskab. Han er dog Gud og almægtig.
Men magt, rigdom og berømmelse hører ikke til Guds væsen, fortæller Peder
Skovbo Jørgensen.
- Vi har lige fejret påske, og påskeugen
begynder netop med, at Gud viser sig
i svaghed og i kærlighed ved at komme ridende på et æsel. Langfredag dør
han på korset. Gud sendte sin søn til
jorden for at frelse os. Det gjorde han i
kærlighed og ved at give alt, nemlig sin
egen søn. Jesus er ikke en konge, der

fjerner al lidelse og ondskab her på jorden. Han ønsker at give noget dybere
og vigtigere end svaret på vores umiddelbare behov, siger han.

Dukketeater og andagt
Som erstatning for at kirkerne er lukket
holder præsten i Skovby, Ore og Guldbjerg kirker hver søndag en andagt på
kirkens Facebook side med en salme,
en prædiken, bøn og velsignelse.
Hver torsdag klokken 20.30 er der
desuden mulighed for at mødes til
”fællesskab i dagligstuerne”, hvor man
kan følge en kort andagt. Den foregår
live via Facebooksiden. På den måde
styrker vi fællesskabet og samværet
om Gud, selv om det ikke er muligt at
mødes.
For børnene er der desuden mulighed
for at følge med i ”Præsten og Mathilde”, som er dukketeater for de mindre
børn.
Derudover bliver der i løbet af ugen
lagt mindre videoklip på Facebook.
Det kan være en være en salme, en refleksion eller bøn.
Du kan følge med på:
www.skovbyoreguldbjergkirker.dk
www.facebook.com/sogsogne
Lukningen af kirkerne gælder i skrivende stund ind til den 10. maj.
Gitte Rebsdorf
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Strikkecafé
Strikkecafeen er lukket ned for en periode. Det betyder ikke, at vi ligger stille.
Der er jo mulighed for at være kreativ
derhjemme, så vi stadig kan være med
til at varme en hjemløs eller udsat, når
det igen bliver koldt. Virus skal ikke
holde os fra at holde pindene i gang.
I savner sikkert lige så meget som jeg
at kunne være sammen, men jeg skal
sørge for opdatering om, hvornår vi
evt. kan komme i gang igen.

Vi starter helt sikkert efter sommerferien, da vil vi kunne være i Skovby Kirke.
Forhåbentlig kan vi tage fat først i september 2020.
Jeg håber, I hygger jer derhjemme med
strikketøj og skulle nogen mangle garn,
så sig til, og vi finder en løsning på det.
Ingen skal sidde og mangle garn.
Jane Andersen

Bogense skole Afd. Kongslund
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På Bogense afd. Kongslund er personalet i skrivende stund i gang med planlægningen af en næsten fuld genåbning af afdelingen. Børnene møder ind
på skolen d. 16. og 17. april og kun 6.
klasse må fortsætte fjernundervisningen indtil videre til d. 10. maj.

Vi har generelt en oplevelse af, at børn
og forældre har været positive og har
bakket op om skolearbejdet. Det til
trods for, at mange familier har været
pressede af nedlukningen. Vi er taknemmelige for samarbejdet og tålmodigheden.

Statsministeren lukkede landets skoler ned på et pressemøde d. 11. marts,
og det har siden da, været en underlig
og udfordrende tid for børn, forældre
og personale. Eleverne har gået i skole
derhjemme, men er blevet undervist
online. I den forbindelse er både elever og lærere blevet udfordret på deres IT-kompetencer, men vi er kommet
utrolig langt på kort tid. Således havde alle elever på Kongslund, allerede
inden påske haft online videomøder
med deres lærere og klassekammerater. En virtuel mulighed, som skabte
glæde og motivation hos både børn
og personale.

Nu er vi så ved at gøre klar til at åbne
igen. Vi ved, at hverdagen bliver anderledes end vi er vant til med bl.a. restriktive hygiejneregler og afstandskrav.
Ligesom vi ved, at mange af forårets
planlagte aktiviteter og traditioner vil
blive ændret eller aflyst. Lejrturene for
3. og 6. klasse er bl.a. blevet flyttet fra
sidst i maj til sidst i juni i forhåbningen
om, at klasserne kan komme afsted, inden eleverne går på sommerferie d. 26.
juni.
Vi glæder os til at se børnene igen
Personalet på Kongslund

Nordfyns Højskole
Højskole i en svær tid

På højskolen har vi - som i hele samfundet - været del af hele Corona-virus
angrebet på vores samfund, levemåde
og selvforståelse.
I marts måned afviklede vi igen seniorhøjskole i samarbejde med Ældresagen på Nordfyn. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed med mange
lokale kursister. Der var gode foredrag
og debatter, bla. om Kong Christian
Den Tiendes rolle som konge. Han
var en sammensat personlighed, der
vekslede fra at være folkehelt, da han
red over grænsen på Den Hvide Hest
for 100 år siden ved Sønderjyllands
genforening til skurk, da han også for
hundrede år siden ville afsætte en demokratisk valgt regering.

Nuvel, demokratiet overlevede og Sønderjylland er stadigvæk dansk i en ny
europæisk EU-ramme med regioner og
mindretal, der samarbejder på tværs af
nationale grænser og gamle kulturelle
skel.
Men der er meget, som ikke er som før.
Jeg tænker på Corona-virus angrebet,
der har udfordret hele vores globale
verden med smittespredning, dødsfald, nedlukninger og et liv, der på
mange måder er det modsatte af det
vi forsøger at lære vores elever: Skab
nærhed, byg menneskelige fællesskaber og dyrk mangfoldigheden ved at
møde nye spændende mennesker.
Vi måtte sende vore elever hjem og
har kun lavet nødhøjskole med nogle
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udenlandske elever. Det har været underligt og forkert i forhold til de værdier, som vi står på, men naturligvis
nødvendigt i en situation med fare for
overbelastning af sundhedsvæsenet
og risiko for mange dødsfald.
I skrivende stund i midten af april er
samfundet igen så småt ved at blive
genåbnet og det bliver spændende at
tænke over: Hvordan bliver fremtiden
efter Corona? Hvad har vi lært? Hvad
vil vi tage med over i et post-Coronasamfund de kommende år?
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Vi kan i al fald konstatere at samfundet
er blevet fattigere økonomisk. Under
krisen var der en gavmildhed fra Finansministeriet, som man skal årtier
tilbage for at genkende og et sammenhold i befolkningen, som man vist skal
tilbage til krigen for at kunne konstatere.

Er vi også blevet fattigere i vores selvforståelse af livets muligheder og kvaliteter? Eller er vi i bund og grund blevet
rigere? Hvordan tænker vi globalisering fremover?
Jeg tror, at der vil bliver en bølge af
lokal og national ”opvågen”. Det vil
sige, at mange vil tænke i mere selvforsyning både madmæssigt, materielt og kulturelt og begejstringen over
globaliseringens mange gevinster vil
blive udfordret. På denne måde kan
Corona-krisen på flere måder blive et
forvarsel på den grønne omstilling,
som vi står over for. Her vil ”grænser
for vækst”, nye værdier omkring vores
afhængighed af naturen og verden
komme i fokus samtidigt med at vi vil
opleve begrænsninger på vores bevægelsesfrihed – i al fald når det handler
om CO2 udledninger.

Der vil givetvis være flere svar og reaktioner. Min frygt er, at vi som samfund
og land ender i selvtilstrækkelighed og
indelukkethed i forhold til en global
verden, der skriger på engagement,
regulering og involvering. Hvis vi som
samfund ender i ”at være os selv nok”
har vi savet den gren over, som giver
perspektiv på den store verden, som
et fortryllende sted og som også øger
velstanden og livskvaliteten i vores
land.

På højskolen vil vi med vores baggrund
i Japan og et globalt udsyn fortsat arbejde på det berigende kulturmøde i
en mangfoldig verden med respekt for
forskellighed og oprindelse.
Så der bliver vist lige så meget brug for
højskoleværdierne, som der var efter
1864 og 1945.
Mogens Godballe

Som efter den rigtige krig fra 1940 –
1945 bliver det også denne gang interessant at se, hvordan ”efterkrigstiden”
bliver de kommende år.
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Spirevippen
Så er foråret ved at vise sig i Spirevippen, hvor vi i det skønne vejr, lige har
fået tre små kaninunger, som ligger og
putter ved deres mor.
Pga. Corona lukning har der været meget stille her hos os, da vi kun har haft
åbent for nødpasning af få børn, og
personalet har været her på skift. Nu
begynder der at komme mere liv her.
Personalet arbejder i alle hjørner med
afstand til hinanden. Vi har travlt med
at gøre klar til, vi kan modtage alle vores søde børn igen. De sidste uger er
der blevet ordnet godt rundt omkring,
alt er rengjort, lidt renovering
her og der og små projekter
er færdiggjort. Vi har fået lavet
flere højbede, så vi rigtig kan
komme i gang med vores ”Fra
jord til bord” koncept, når vi
alle vender tilbage.
I februar holdt vi fastelavn med
en masse skønne udklædte
børn. Her var alt fra dyr til superhelte. Der blev slået katten
af tønden og nydt indholdet i
stor stil bagefter. I ugerne op til
fastelavn lavede børnene fint
fastelavnspynt.
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Vi har holdt afslutning for vores
18 skolebørn, som nu er sendt
videre til førskolerne. En rigtig
hyggelig afslutning både her
for børnene, hvor de gik rundt
og delte popcorn ud til de andre børn, og til sidst en afslut-

ningsfest for børnene og deres forældre.
Vi glæder os til at åbne igen mandag
d. 20. april og til at modtage børnene.
Det er vigtigt for os, at børnene trods
omstændighederne, mærker så meget
genkendelighed som muligt og den
tryghed, de kender her i Spirevippen.
Vi modtager dem med den omsorg,
de har behov for og gør vores til at de
trives i den nye hverdag de vender tilbage til.
Vivi Godt, leder Spirevippen

Bryllupssalme
Sommermånederne er jo traditionelt de måneder, hvor der er mange bryllupper.
Den lyse sommertid indbyder til at holde fest og samle familien.
I salmebogen er der flere gode bryllupssalmer, men i salmebogstillægget - 100 salmer - som ligger i vores kirker, er der flere nye bryllupssalmer. En af dem, der står
som nr. 854, har Lars Busk Sørensen skrevet i 2001. Melodien er komponeret af Willy
Egemose.
Henrik Nielsen

1.
Først af alt var kærligheden,
skaberlyset, livets træ,
to som i det første Eden
rørte sky hinandens knæ,
to som åndede Guds nåde
som en evig morgenfred,
to som var hinandens gåde
klædt i sol og kærlighed.

4.
Kærligheden tror og håber,
bærer alt, men aldrig nag,
dæmper mildt som duggens dråber,
stråler som den klare dag.
Kristus kom for selv at bære,
korset vendte alt omkring,
så det fjerne blev det nære,
kærlighedens kvantespring.

2.
Og når elskende nu rækker
mod hinandens mund og hånd,
er det himlens Gud der vækker
længslen med sin Helligånd.
For en jordisk mand og kvinde
kan da himlens under ske:
kærligheden gør dem blinde
så de virkelig kan se.

5.
Størst af alt er kærligheden
der hvor påskens nøgne træ
grønnes i det nye Eden,
jordens folk til ly og læ.
Der får kærlighedens dårer
nye øjne til at se
bag hinandens smil og tårer
Gud, vor skabers billede.

3.
Kærlighedens ord er nøgne,
skjuler intet, vover alt,
finder mellem tusind løgne
vej til hjertet som har kaldt,
og når ordets visdom ender,
hvisker kroppe hud mod hud
i et sprog, som de kun kender,
om hvad der er smukt for Gud.
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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.
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Morgengudstjeneste er en kort gudstjeneste uden nadver.

Aktivitetskalender:
Maj:

Juni:
?					
Bogense skole afd. Kongslund		

Orient.møde vedr. menighedsrådsvalg
Sidste skoledag

Juli:

August:
10
27
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26

Bogense skole afd. Kongslund		
Første skoledag efter ferien
Præstegården				Grillaften

September:
2
15

Skovby Kirke				
Skovby Forsamlingshus			

Strikkecafé
Valg til menighedsråd
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GUDSTJENESTER

SKOVBY

ORE

GULDBJERG

Søndag d. 3/5			
10.15
3. s. e. påske
Torsdag d. 7/5
19.00
St. Bededagsaften
Varme hveder
Fredag d. 8/5
10.15
Bededag
Søndag d. 10/5
10.15
4. s. e. påske
Søndag d. 17/5
10.15
5. s. e. påske
Torsdag d. 21/5
10.15
Kr. Himmelfart
Søndag d. 24/5
14.00
10.15
6. s. e. påske
Musik
Søndag d. 31/5
10.15
Pinsedag
Mandag d. 1/6
10.15
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 7/6 					
10.15
Trinitatis søndag
Søndag d. 14/6 		
			
10.15
1. s. e. trinitatis
Søndag d. 21/6					
10.15
2. s. e. trinitatis
Søndag d. 28/6					
10.15
3. s. e. trinitatis
Søndag d. 5/7		
		
9.00
4. s. e. trinitatis
Charlotte Thomsen
Søndag d. 12/7			 11.30 		
5. s. e. trinitatis
Nana Hauge
Søndag d. 19/7		
		
11.30
6. s. e. trinitatis
Nana Hauge
Søndag d. 26/7			
		
10.15
7. s. e. trinitatis
Søndag d. 2/8					
10.15
8. s. e. trinitatis
Søndag d. 9/8					
10.15
9. s. e. trinitatis
Søndag d. 16/8		
		
10.15
10. s. e. trinitatis
Søndag d. 23/8			 10.15 		
11. s. e. trinitatis
Søndag d. 30/8		
		
10.15
Høstgudstjeneste
12. s. e. trinitatis
Søndag d. 6/9			
		
10.15
13. s. e. trinitatis
Konfirmation

