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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
Det er med vemod men også afklaring,
at jeg for sidste gang skriver på denne
plads.
Når der i september er menighedsrådsvalg, genopstiller jeg ikke til rådet.
Og dermed stopper jeg som formand
efter sammenlagt otte år i rådet. Det
skyldes i al væsentlighed, at min livssituation har ændret sig. Jeg tilbringer
nu det meste af mit liv på Sjælland,
hvor jeg også arbejder, og mit hus står
til salg. I efterhånden nogen tid har
jeg været mere fraværende, end jeg
har brudt mig om, og reelt har jeg ikke
mulighed for at varetage opgaven på
en ordentlig måde. Deraf afklaringen i
ikke at genopstille.
Jeg har været glad for at være med i
menighedsrådet. Det er et meningsfuldt arbejde, vi udfører, og det har
stor betydning, at kirken fortsat lever
både lokalt og nationalt. I vores tid er
det nemt at overse kirken. Vi er mange,
der har travlt, og der er masser af tilbud
og ting, vi skal. Men mange mennesker
træder skævt eller kan ikke helt finde
sig selv i livets trummerum. Jeg synes,
der er mange tegn på, at vi mennesker
har en længsel efter dybde og efter
’åndehuller’ - bogstaveligt talt som de
mere åndelige sider af tilværelsen. Her
tror jeg, kirken har en stor og vigtig
rolle at spille i form af sprog, traditioner og fællesskab. For kristendommen
handler netop om vores eksistens: Om
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hvorfor vi er her, og hvad meningen
med livet er i al glæde og sorg.
I menighedsrådet har det været en
del af arbejdet - at åbne kirken for alle
mennesker i vores sogne. Vi har gennem hele min tid i rådsarbejdet lagt
vægt på netop det: At kirkerne i Skovby, Ore og Guldbjerg er for alle, uanset
hvor mange søndage, man kommer i
kirken. Det handler bl.a. om, hvilke aktiviteter, vi laver og hvordan vi åbner
for fællesskab. Der er jo også meget
andet arbejde i rådet, og i den tid jeg
har været med i arbejdet, er der mange
ting, jeg kunne pege på som vigtige. Vi
fik lagt de tre menighedsråd sammen
til eet pastoratsråd. Vi har nu fået vores
egne gravere igen - det er også godt.
Og inden længe tages de første spadestik til et nyt sognehus. Mange andre
ting kunne nævnes og fremhæves - og
selvfølgelig også ting, der ikke var succeshistorier. Sådan er det…
Men jeg vil kigge tilbage på et godt
samarbejde i menighedsrådet, også
med de forskellige præster, vi har haft.
Det har været en glæde for mig at være
med. Og jeg er fortrøstningsfuld ift.
det videre arbejde i det kommende
råd. De fleste rådsmedlemmer genopstiller, men der vil også komme nye til.
Begge dele er godt. For mit eget vedkommende er planen at vende tilbage
til Sjælland, hvor jeg er født og opvokset. Nordfyn og Bogense er et unikt
og dejligt sted at være. Tak til alle for

det gode samarbejde og for de mange
gode stunder.

Pastoratsrådsformand
Michael Bjergsø

Naturen taler!
Naturen er en fantastisk ting. Naturen
fortæller nogle utrolige ting. Måske det
kun er mig, men jeg kigger ud gennem
mit arbejdsvindue, og ser 4 forskellige træer, forskellige buske og meget
andet. Og tænker hold da op, hvor er
det fantastisk med den variation der
er i naturen. Uanset hvordan vi vender
og drejer naturen, så ser vi kreativitet!
Smukke roser, farvestrålende blomstrende buske, forskellige flotte grønne farver, sommerfugle, humlebier,
fugle og meget andet. Så utrolig er naturen, at jeg næsten kan fristes påstanden: Det kræver mere tro, at det hele er
tilfældigt, end at Gud eksisterer og har
skabt det hele. Men det er der nok så
mange meninger om.
En ting jeg har tænkt over her i Corona-tiden, er, hvordan naturen har gået
sin gang fuldstændig upåvirket. Corona-Krisen blussede op i foråret, og
hvilket fantastisk smukt forår vi havde.
Det var varmt, og planterne spirede
frem, blomsterne blomstrede. Fuldstændigt ligeglad med at hele verden
var ved at blive vendt på den anden
ende pga. en lille virus. Og det fik mig
til at tænke. Jesu død og opstandelse,
kan godt sammenlignes med forårets
komme. Når den første lille vintergæk
spirer frem, er der ikke meget der tyder på, at foråret og varmen er ved at

komme. Men vi har lært at tyde vintergækken, dens komme er det første
tegn på forårets komme. Og selv om
Corona-Krisen rasede, så kom foråret
fuldstændig upåvirket. Det fik mig til at
tænke, nogen gange raser kriserne i og
omkring os. Vinteren hærger og alting
lukker ned. Men foråret er på vej, og
Guds kraft er lige så stærk og gennembrydende som foråret var det. Så er det
ikke sikkert, at Guds store kærlighed viser sig lige nu og her. Ligesom varmen
heller ikke kommer med det samme,
efter den første vintergæk har vist sig.
Men foråret er på vej! Dødens magt er
brudt, og vi venter med længsel på den
dag, hvor døden endeligt mister sin
magt. Men vinterens kulde hersker stadig, kriser kommer og går, det gør de
globalt, regionalt, og helt ind i vores liv.
Men lige så sikkert som foråret kommer, så bryder Guds kærlighed frem.
Ikke altid i de kriser vi står i. Men Gud
forbereder evigheden hos ham, det er
forårets komme. Som nogen gange går
hånd i hånd med vores kriser. Ligesom
Corona-Krisen har gået hånd i hånd
med forårets komme.
Peder Skovbo Jørgensen
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Skibet
I Skibet vil vi læse den spændende
beretning om Jesus, som Johannes
har skrevet den. Vi vil høre oplæg, om
Johannes evangeliets struktur, men
særligt omkring hvordan Johannes
evangeliet kan være med til at berige
vores liv. Efter oplægget vil vi fortsætte
samtalen hvor der er mulighed for at

dele sine tanker omkring hverdagen
og Johannes evangeliet. Alle kan deltage i samtalen, for det tager udgangspunkt i egne erfaringer og oplægget.
I Efteråret vil vi mødes onsdage i ulige
uger kl. 19.00 i Skovby Kirke.
Peder Skovbo Jørgensen

Legestue og babysalmesang
I efteråret vil vi starte Legetue og babysalmesang. Det vil foregå hver onsdag kl 9.30, første gang vil være d.
9/9. Her vil vi gerne invitere, alle der
har lyst til at være med til en hyggelig
formiddag med sang, musik, fagter,
leg, snak, samvær og madpakker. Går
du på barsel, har en fridag, er hjemmegående, dagplejer, bedsteforældre
eller noget helt andet så tag endelig
dit/dine barn/børn med - I er MEGET
velkommen. Afhængigt af børnene vil
vi både være fælles og aldersopdelt.

semotorik med fx salmer, sanglege, rasleæg og sæbebobler.
For de lidt større børn, vil vi lege, synge
og lave fagter. Desuden kan andre indslag krydre formiddagen med fx en
kreativ aktivitet, børnesange for de lidt
større, eller dukken Mathilde fortæller
historie.
Tag evt. madpakker med, vi sætter
franskbrød, kaffe, saft, te m.m. frem.
Peder Skovbo Jørgensen

For babyerne vil der være musikalsk
og rytmisk stimulering af barnets san-

Strikkecafé
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Det føles, som om vi skal starte på noget helt nyt. Så lang har pausen været.
Heldigvis ser det ud til, at vi igen kan
samles. Det bliver nok lidt anderledes,
da vi skal overholde alle coronareglerne. Men hygge os, det skal vi nok
finde ud af.

Velkommen tilbage 1. september kl.
09.30 – 11.30 - og så ellers tirsdage i
lige uger. Nye deltagere er som altid
meget velkomne.
Vi skal i en periode være i Skovby Kirke,
mens der bliver bygget et nyt Sognehus.
Jane Andersen

Valg til menighedsråd
Hvis du kunne tænke dig at få indflydelse på, hvordan kirkerne i Skovby,
Ore og Guldbjerg, skal være med til at
danne ramme for et godt liv og fællesskab i landsbyen, så kom og vær med,
når der er valg til menighedsrådet tirsdag den 15. september.
Det foregår klokken 19:30 i Skåstrup
Forsamlingshus.

også med til at bestemme, hvilken retning kirken skal udvikle sig i inden for
den kristne tro.
Herunder kan du læse interview med
to af de nuværende medlemmer af rådet, Hanne Tylvad og Bjarne Havndrup
Jensen. De fortæller om, hvorfor de er
med i dette arbejde, og hvad de beskæftiger sig med i menighedsrådet.

Arbejdet i menighedsrådet handler om
samarbejdet med foreninger og skoler
i lokalsamfundet. Menighedsrådet er

Gitte Rebsdorf

Rådsarbejde
- baner vej ind i lokalsamfundet
Som kasserer i menighedsrådet får
Bjarne Havndrup Jensen fra Ore god
kontakt til det lokalsamfund, han er
en del af.
Hver morgen starter Bjarne Havndrup
Jensen sin bil, og kører omkring 25 kilometer for at komme på arbejde. Først
sidst på dagen vender han tilbage, og
på den måde kan hans kontakt til lokalsamfundet i Ore, hvor han er født og
opvokset, blive meget lille.
Men det råder hans post som kasserer
i menighedsrådet for Skovby, Ore og
Guldbjerg bod på. Her får han informationer, og møder andre fra området,
blandt andet når menighedsrådet mødes til de seks ordinære møder, der er
om året.

- Det er min
måde at følge
med i, hvad
der rører sig. På
den måde har
jeg fingeren på
pulsen, og viser
engagement i
mit lokalområde. Det har jeg
det fint med.
- Mine tre børn er voksne, og bor i
Odense. Da de gik i skole havde jeg
kontakt den vej, og var aktiv i den friskole, de gik i, fortæller 63-årige Bjarne
Havndrup Jensen.
Hvad beskæftiger du dig med i menighedsrådet?
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- Jeg er uddannet revisor, og derfor er
det naturligt, at det er mig, der har posten som kasserer. Den er dog blevet
noget indskrænket efter, at de tre menighedsråd i Ore, Guldbjerg og Skovby
blev lagt sammen i 2012. Før den tid
var der tre regnskaber for hver kirke.
Men efter sammenlægningen og nogle andre ændringer, valgte man at lægge regnskabet over til provstikontoret.
- Posten som kasserer er derfor ikke
særlig tidkrævende, og det passer mig
fint, så længe jeg har et fuldtidsarbejde. Dog har jeg slet ikke samme føling
med det, som da jeg selv stod for regnskabet i Ore.
- Ellers beskæftiger jeg med mig en del
andet af mere generel karakter. Vi skal
jo have nyt sognehus, og den proces er
jeg også med i og stemmer, når vi skal
træffe beslutninger
Hvornår kom du med i menighedsrådet?

år. Og derudover har jeg tidligere været
med i seks-syv år. Jeg stoppede i 2012,
da de tre menighedsråd blev lagt sammen. Det betød, at nogen måtte trække sig, ellers ville vi blive for mange.
- Men da jeg ved sidste valg blev spurgt,
om ikke jeg ville være med igen, sagde
jeg ja. Jeg har boet i området i 35 år, og
jeg kan godt lide at følge med i, hvad
der sker. Og hvis ikke man er opsøgende, kan man godt blive ensom i sådan
et lille samfund.
- Udviklingen har været voldsom, og
det meste er nedlagt, sådan som det er
sket i mange andre små lokalsamfund.
Også min børns skole er nedlagt. Men
mon ikke det vender, så det igen bliver
populært at bo i de mindre byer?
- Jeg kan godt lide at engagere mig, og
når jeg engang forlader arbejdsmarkedet og får mere tid, kan det godt være
at jeg kommer til at gøre det i højere
grad end nu.

- Jeg har været med i to omgange. I
denne omgang har jeg været med i to

Hanne tager to år mere
Hanne Tylvad kom lidt modstræbende
med i menighedsrådet ved sidste valg.
Men efter to år på posten, er hun blevet så grebet af arbejdet, at hun stiller
op til valget til september.
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Tørt og måske lidt kedeligt. Sådan tænkte Hanne Tylvad tænkte om det arbejde, der foregår i et menighedsråd. Så
da hun ved sidste menighedsrådsvalg i

2018 blev ringet op, og spurgt, om hun
kunne tænke sig at være med, havde
hun en del forbehold.

Hvad beskæftiger du dig med i menighedsrådet?

- Jeg var i tvivl, om jeg havde de nødvendige kompetencer, og om jeg kunne finde tid til det. Mine børn er ganske vist flyttet hjemmefra, men jeg
har fuldtidsjob, mand og børnebørn.
Men jeg lod mig overtale, og det endte med, at jeg til min overraskelse blev
valgt ind i menighedsrådet, siger Hanne Tylvad og fortsætter:

- Jeg er med i præstegårdsudvalget og
i valgudvalget, og det betyder at jeg
har med alt at gøre, der vedrører præstegården. Hvis der er reparationer eller hvis der skal plantes en ny hæk for
eksempel, så er det noget jeg er med
til at behandle. Nu, hvor der er valg, har
jeg skullet sætte min ind i reglerne for,
hvordan det foregår. Der har været en
del jeg skulle læse.

- Jeg må indrømme, at jeg havde en
forventning om, at det ville være lidt
tørt. Men jo større indblik jeg har fået i
arbejdet, og jo mere jeg er kommet ind
i området, jo mere spændende synes
jeg, at det er.

- Derudover skal vi have et nyt sognehus. Det er en spændende proces at
være med i. Vi håber, at det nye sognehus kan være med til, at danne ramme
om flere og nye aktiviteter som for eksempel foredrag eller koncerter.

Hvordan er det interessant?

Stiller du op igen?

- Kirken spiller en stor rolle i vores lokalsamfund, og i forhold til alle livets
store begivenheder; når vi bliver født
og gift, og når vi skal herfra. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi bakker op
om den, så vi kan bevare den, og også
gerne udvikle den.

- Ja, det har jeg valgt, nu hvor jeg er
kommet mere og mere ind i området.
Nogen gange kan jeg godt synes, at
tingene går lidt for langsomt, og at det
kan være lidt bureaukratisk. Hvis det
havde været hjemme hos mig, havde
det nok foregået på en anden måde.
Men formalia skal naturligvis være i orden, og så må det tage lidt længere tid,
siger Hanne Tylvad.

- Jeg vil arbejde for, at vi får fat i flere
yngre mennesker, og for at vi får en kirke, som de også synes er interessant at
komme i.
- Vi er nødt til at prøve at nytænke kirken med nye tilbud som musikgudstjenester og cafegudstjenester, siger den
60-årige kvinde fra Skovby.

I år er der valg til menighedsrådet, og
Skovby, Ore og Guldbjerg Kirker bringer
i den forbindelse interview med to medlemmer af det nuværende råd. Valget
foregår den 15. september i Skåstrup
Forsamlingshus.
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Skovby Loaklråd
Så er vi startet på sidste sommermåned, og hverdagen er stadig ikke
helt normal, vi har stadig noget, der
hedder Corona.
Lokalrådet har ikke helt været lukket
ned i perioden siden sidste blad. Vi fik
en henvendelse fra en borger i Skovby,
som var bekymret over at hendes børn
skulle cykle på Middelfartvej til skolen.
Hun henvendte sig til kommunen, som
henviste til lokalrådet. Vi søgte en anlægspulje i kommunen og fik bevilget
kr. 160.000,- til renovering af kirkestien
fra Skovby til Kærby. Den er nu lige blevet færdig og kan nu også benyttes til
cykelsti. Vi siger tak for bevillingen.

Vi har også fået bevilget 4 borde/
bænkesæt af Landdistriksrådet. Vi fik
igen en henvendelse fra en borger i
Tofte, at deres bord/bænkesæt ved
gadekæret var råddent, så der ender
det ene bord og de andre vil nok blive
brugt ved Kunstgården ifm. bålhytte
m.m. Bålhytte m.m. er forsinket på grund af Corona, men vil nok komme i
oktober eller november.
Som tidligere skrevet. Kom med ønsker
og gode ideer, så prøver vi om vi kan
hjælpe.
På Skovby Lokalråds vegne
Bente Gregersen

Seniorsang
Hvis du holder af at synge, og godt kan
lide at synge sammen med andre, så er
seniorsang i Skovby atter i gang. Første
gang bliver fredag den 25. september
klokken 10 i Skovby Kirke.
Fællessangen bliver ledet af kirkesanger Torben Larsen og organist Anders Møller, som begge er ansat i Skovby, Ore og Guldbjerg kirker.
Ved seniorsang bliver der sunget både
velkendte og knap så velkendte sange
og salmer fra Højskolesangbogen, som
bliver valgt i samarbejde med deltagerne.
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Seniorsang foregår altid den sidste
fredag i måneden. Næste gang er
således fredag den 30. oktober.
Når det nye Sognehus er færdigt i det
nye år, vil seniorsang komme til at
foregå der frem for i Skovby Kirke.
Gitte Rebsdorf

Sogneudflugt
Nogle har allerede efterspurgt en sogneudflugt. Grundet Corona-virus undlod vi at arrangere en sogneudflugt
inden sommerferien. Derfor vil vi gerne invitere på sogneudflugt den 16/9
kl. 12.30. I skrivende stund er turen

ikke bekræftet. Tilmelding til Peder
Jørgensen 30 70 77 92 eller mail:
psjo@km.dk
Peder Skovbo Jørgensen

Orgelkoncert med Torben Krebs
Den internationale anerkendte orgelsolist Torben Krebs giver koncert i Skovby Kirke torsdag den 29. oktober
klokken 19.

Improvisation

Torben Krebs, der har specialiseret sig
i orgelimprovisation, er uddannet ved
Det fynske Musikkonservatorium i
Odense, og har givet utallige koncerter
i såvel Danmark som udlandet.

Improvisation

Foruden sit virke som orgelsolist indgår han som kammermusiker i en lang
række konstellationer i både klassisk
og rytmisk sammenhæng

Wolfgang Amadeus Mozart (17561791): Fantasi i f-mol (KV 608)

Zsolt Gárdonyi (*1946): EGATOP - Hommage à Erroll Garner, Art Tatum, Oscar
Peterson
Der er gratis entre til koncerten.

Programmet for koncerten i Skovby
Kirke ser således ud:
Hans-Martin Limberg (*1961): Dancing
Pipes
Improvisation
Nicolaus Bruhns (1665-1697): Præludium i e-mol (BWV 847)
Improvisation
Isadore Freed (1900-1960): The Lord of
All
11

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. 9.9 v/Peder S. Jørgensen

Onsdag d. 4.11 v/Ole F. Hansen

Onsdag d. 23.9 v/Jacob A. Hansen

Onsdag d. 18.11 v/Peder S. Jørgensen

Onsdag d. 7.10 v/Ole F. Hansen

Onsdag d. 2.12 v/alle
Adventsgudstjeneste i Bogense Kirke

Onsdag d. 21.10 v/Jacob A. Hansen

Kirkelige handlinger

- siden sidst

Døbte:
Oscar Wetche Kjeld
Ore Kirke
Inger Marie Hemmingsen
Guldbjerg Kirke

Begravede/Bisatte:
Emma Julie Jørgensen
Skovby Kirke
Inger Marie Holst Christensen
Ore Kirke

Herman Andersen
Ore Kirke
Lillian Marie Jensen
Skovby Kirke
Ellen Margrethe Moselund
Ore Kirke
Ellen Margrethe Eriksen
Ore Kirke
Gundhild Marie Hansen
Ore Kirke

Børnekor
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Børn fra 2. til 6. klasse får nu igen mulighed for at være med i et kor og udvikle deres musiske evner og glæden
ved at synge sammen.

Børnekoret i Skovby, Ore og Guldbjerg
kirker fortsætter efter sommerferien.
Første gang er fredag den 4. september lige efter skole klokken cirka 14 og
en time frem.

Koret er ledet af organist Anders Møller, og øver hver fredag i Skovby Kirke.
Når det nye sognehus er klar i det nye
år, rykker koret dertil.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte
Anders Møller på mail eller telefon.

Børnekoret medvirker ved særlige
gudstjenester, går Lucia i kirken, på
plejehjem og i Ældreklubben i Bogense.

Email: mws.apm@gmail.com

Telefon 3025 89 7

Gospelkoncert

45 unge opfører gospel musical i
Skovby Kirke.

Torben Støjberg Callesen, som også
har skrevet Kongesøn.

Juleevangeliet bliver i år formidlet på
en ny måde, når 45 unge mennesker
fra GospelTeens opfører deres gospel
musical, Kongesøn. Det sker i Skovby
Kirke søndag den 13. december klokken 15.

GospelTeens blev grundlagt i 2011 og
er en del af Aabenraa GospelFamily,
som tog sin begyndelse i 2007. Foreningen, der i dag rummer flere forskellige
kor, har omkring 250 medlemmer.

Gospel musicalen Kongesøn havde
premiere sidste år, og blev opført for
7500 publikummer. Koret er ledet af

Koncerten henvender sig særligt til familier og unge mennesker.
Der er fri entre til koncerten

13

Nyt Sognehus på vej
Efter en del forsinkelser kan byggeriet
af det nye Sognehus ved Skovby Kirke endelig komme i gang. Den sidste
tilladelse kom i slutningen af juli måned.
De tre landsbykirker i Skovby, Ore og
Guldbjerg kan se frem til snart at få et
nyt sognehus. Efter planen begynder
nedrivningen af det gamle Sognehus
i slutningen af august, og herefter kan
opførelsen af det 200 kvadratmeter

store hus gå i gang i begyndelsen af
september.
Det nye Sognehus har været længe undervejs. Senest er det en godkendelse
fra Fredningsnævnet, der har fået byggeriet til at trække ud. Men den er nu
på plads.
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Der bliver tale om et helt nybygget
hus, som kommer til at ligge ved siden

af Skovby Kirke, hvor det nuværende
Sognehus er beliggende.
Huset får to sale på henholdsvis 60 og
20 kvadratmeter. Se foto. En foldedør
mellem de to sale gør desuden, at de
kan slås sammen til én stor sal, forklarer
sognepræst Peder Skovbo Jørgensen.
- Vi får et Sognehus med alle moderne
faciliteter og med mange muligheder,
som vil kunne danne ramme om vores

aktiviteter så som konfirmandundervisning, Alpha kurser, strikkeklub og
seniorsang, siger han.
Aktiviteter flytter til kirke
Byggeriet skulle have været i gang allerede i april. Men den manglende godkendelse fra Fredningsnævnet var ikke
på plads og den er nødvendig alene af
den grund, at Sognehuset ligger ved si-

den af kirken, som jo er fredet, oplyser
formand for menighedsrådet, Michael
Olesen Bjergsø.
- Det kom bag på os alle. Det nuværende sognehus er et gammelt parcelhus
uden fredningsværdi, men naturligvis
skal formalia være på plads, siger han

Ind til det nye sognehus står klar i begyndelsen af det nye år, vil de aktiviteter, der plejer at foregå der, rykke til
Skovby Kirke. Det gælder for eksempel
strikkeklubben, seniorsang og konfirmandundervisning.
Gitte Rebsdorf

Bogense Provsti og Fyens Stift har også
skullet godkende det nye hus, der kommer til at koste 3,4 millioner kroner.

Bogense skole Afd. Kongslund

Så er vi begyndt skole igen. Mandag
den 10. august var skolegården på
Kongslund fyldt med glade elever, som
havde glædet sig til 1. skoledag. Dannebrog blev hejst, men uden den sædvanlige fællessang, da coronaregler jo

stadig sætter sine begrænsninger. Dagen var også noget helt særligt for især
vores nye 0. klasse, som gik ind på skolen på den røde løber, mens 3. klasse
viftede med flag for dem.
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Ellers ligner skolen på mange måder
sig selv fra før coronatiden. Skoledagen
er på ”fuld tid” og eleverne undervises
igen i alle skolens fag. Vi har fortsat stor
fokus på håndhygiejne og på at holde
afstand, og børnene er meget dygtige
til at overholde reglerne. Det har dog
desværre også været nødvendigt for

os, at aflyse nogle af de traditioner vi
plejer at have her i efteråret, bl.a. den
fælles idrætsdag med afd. Bogense
samt bedsteforældredagen. Til gengæld skal hele skolen i Odense Zoo d.
31 august. Det glæder vi os til.
Mvh. personalet på Kongslund

Skovby Forsamlingshus
Denne gang blir det et af de svære
indlæg at skrive. Det har for os som
værter, været måneder vi aldrig havde
forestillet os. Foråret plejer at være den
skønneste tid, med de fleste af årets fester. Sådan skulle det så ikke være. Om
nedlukningen er der ikke så meget at
skrive om, bortset fra taknemmeligheden over den store opbakning der var
til Knuderiks take Away.
Han var lykkelig for fortsat at kunne
komme i sit køkken. Men ingen er nok i
tvivl om at det har været hårde økonomiske måneder, ikke kun for Knuderik
som vært, men bestemt også for foreningen Skovby forsamlingshus. Men
nu vil vi se fremad. Vi er her stadig, og
vi kæmper stadig allesammen.
I skrivende stund er vi igen igang med
fester, omend ikke i samme omfang
som normalt.
Bankospil ved vi ikke hvornår kan startes op, men det vil blive annonceret i
både ugeavisen og på vores Facebook
side.
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Foreningen har lavet deres egen Facebook side: Skovby forsamlingshus
Banko og andre aktiviteter.

Vores folkekøkken er der heller ikke sat
ny dato på. Vi venter på regeringens
anbefalinger, men mon ikke det blir i
september eller oktober at vi igen kan
mødes til et måltid mad. Igen: Hold øje
med vores Facebookside.
Stolemotion har vi hørt starter i september, og vi GLÆDER os.
I september (den 18.) har vi et John
Mogensen arrangement. En aften hvor
vi starter med stegt flæsk og persillesovs og efterfølgende koncert. Der vil
være begrænsede pladser.
Dette gælder også vores arrangementer den 4. oktober med Kisser og Søren
og Tip Et Hit arrangementet i november.
Vi håber så meget at vi snart har normale tilstande, men indtil da vil vi kæmpe
for vores dejlige Forsamlingshus og
nyde de mange forårsfester som pludselig blev til efterårsfester.
Vært og bestyrelse
Skovby forsamlingshus

Stolemotion
Ja, så blev det tid igen til en lille hilsen. Og hvilken tid vi har haft og været
igennem, uha! Det har godt nok ikke
været sjovt, men håber alle er kommet
nogenlunde igennem. Heldigvis har vi
haft godt vejr, så man har kunnet nyde
det. Vi må jo tage de små positive ting
frem, som der er og nyde det.

Vi starter igen den 2. 9. kl. 09.30, og
så må vi bare passe godt på hinanden
- håber at se rigtig mange af jer igen.

Der er jo ikke sket så meget hos os. Der
har været nogle runde fødselsdage. 70
- 80 - 85 ja, sågar en 90 års dag. Flot! tillykke! Vi har så også måttet sige farvel
til en.

Hav det rigtig godt allesammen til vi
ses igen.

Håber også, at Kirsten og Knud Erik har
haft det nogenlunde. Det har jo også
været en anden tid for dem. Vi glæder
os til, vi skal op til jer igen.

Kærlig hilsen
Bente og Hanne

Spirevippen
I skrivende stund er børn og personaler på vej tilbage til hverdagen i Spirevippen med godt brugte sommerferier
i rygsækken. Det betyder heldigvis ikke
at sommeren er på retur - tværtimod
kan vi nu nyde massere af varme og
solrige dage, næsten som det plejer at
være, når sommerferien er slut.
En af de nyere traditioner hos os er
Sankt Hans. Vi holder Sankt Hans
med besøg af hekse, guldgravning i
sandkassen, spiselige orme og spande med slim. Det er en spændende
og lidt uhyggelig dag! De modige (og
dem har vi mange af!) kan veksle deres
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fundne guldklumper til en heksedrik hvis de tør. Man skal ind i heksens hus,
hvor der både er mørkt og fuld af røg,
og i et dystert hjørne koge gryden med
heksebryg over ilden…
Og hverdagen er endnu ikke helt som
den plejede at være. Vi skal stadig være
ude det meste af tiden, og vi skal vaske
hænder og legetøj adskillige gange
om dagen. Børn, forældre og personaler har lige fra genåbningen i april været dygtige og kreative og tålmodige,
og sammen har vi fået skabt en tryg og
god hverdag for børnene i de nye omstændigheder.
Sæsonens dyrebørn har
været kaninunger. Søde,
bløde og meget snakkesalige kaninunger til stor
fornøjelse for os alle. De
første hold unger er allerede flyttet ud til nye
hjem hos Spirevip-børn.
3nye unger har netop
meldt deres ankomst.
Første ting på programmet her i Spirevippen
er vores årlige Høstfest.
Hvis de sundhedsmæssige overordnede retningslinier tillader det,
afholder vi den i år den
4. september. Traditionen tro griller vi lam og
gris. Det plejer at være
et projekt, som børnene
nyder at følge med i lige
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fra morgenstunden, hvor bålet tændes
på legepladsen, og grisen hænges op.
De sidste mange år har det også været til høstfesten, at vi har kunnet fejre
endnu en tildeling af Det Grønne Flag
- det håber vi at kunne gøre igen i år.
Oktober byder på Grønne Uger op til
efterårsferien, hvor vi arbejder med, og
i, naturen og slutter det hele af med en
fælles maddag. Før vi går på ferie, skal
vi også have sved på panden og smil
på læben med en masse sjove lege og

aktiviteter på legepladsen til motionsdag.
I november fejrer vi Spirevippens fødselsdag, og det er også nu, at alle julerierne begynder.
Kærlig hilsen fra os alle i Spirevippen

Nordfyns Højskole
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Højskolen er stadig væk underlagt de
sundhedsmæssige restrriktioner fra
myndighederne, hvilket betyder afstand, afspritning og fokus på hygiejne. Det begrænser os en del i dagligdagen, men når vi ved, at alternativet ville
være slet ikke at kunne lave højskole,
så går det.

Åbent Hus på Højskolen
Højskolen startede efterårskurset den
9. august med et stort hold elever. Det
er lykkedes at få japanske elever ind
i Danmark og denne gang har vi en
gruppe elever fra Ukraina. Det ser ud
som om, at unge mennesker i Ukraina
er tiltrukket af Vest-europa, demokrati
og folkeoplysning.
Skolen har modtaget såkaldte Corona-midler, hvilket betød at vi kunne
invitere etniske minoriteter på familiehøjskole i sommer. En god oplevelse
for alle kursister - ikke mindst børnene.
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Vores Åben Hus arrangementer afvikles derfor også under forudsætning
af, at vi kan opfylde betingelserne fra
myndighederne. Derfor vil der ofte bla.
være et maxantal deltagere for at vi
kan opfylde afstandskrav, som er 2 meter, når der synges.
Ring til kontoret og hør om pladser og
muligheder. Se på www.nordfyns.nu.

Arrangementer:
Syng - Snak og Spis:
Den 26.8 kl. 19.30: Musiklærer Tommy
Samberg Dahl syner egne sange, bla.
Grethe Risbjerg Thomsendigte og vi
synger fællessange.
Middag kl 18.00.
Tilmelding senest den 22.8.
50 kr for ikke-medlemmer, gratis for
skolekredsmedlemmer.

Begæret, drømmen og døden:
Kunstner Peter Fredskild, den 7.9 kl.
19.30: Hvad har litteraturen og fotografiet at sige hinanden?
50 kr for ikke-medlemmer, gratis for
skolekredsmedlemmer.
Karen Blixen - et liv med mod, eventyr og patos:
Den 15.9 kl. 19.30:
Foredrag af forfatter og fhv. leder af
Rungstedlund, Marianne Wirenfeldt.

50 kr for ikke-medlemmer, gratis for
skolkedsmedlemmer.
Syng Snak og Spis:
Den 28.10 kl. 19.30: Det amerikanske
valg.
Brett Perkins, amerikansk forfatter og
song writer: My USA - a personal story
including songs
50 kr for ikke-medlemmer, gratis for
skolekredsmedlemmer.

Farvel fra Henrik & Hanne
Kære læser
Det Sogneblad, du netop sidder med,
er blad nr. 62 i rækken af Sogneblade.
Det første Sogneblad var ”på gaden” 1.
maj 2005. I mange år var der udgivet et

Kirkeblad, men på et tidspunkt opstod
ideen om et fælles blad, der kunne
fortælle om, hvad der sker i kirker, foreninger, forsamlingshuse, institutioner
og skoler i Skovby, Ore og Guldbjerg
sogne. Igennem bladene kan man se,
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hvilke forandringer, der er sket i de forløbne år.
I alle årene har de skiftende sognepræster haft opgaven som Ansvarshavende Redaktør.
Hanne Lauritzen har stået for layout og
trykning af alle bladene og Henrik Nielsen har været i redaktionen og samlet
stoffet fra de forskellige bidragydere.
I januar måned 2020 meddelte Hanne
Lauritzen og Henrik Nielsen menighedsrådet, at Sogneblad 3 2020 var
det sidste blad, de kunne medvirke til.
Henrik Nielsen

PS. Læserne vil selvfølgelig spørge:
”Hvorfor vil de ikke mere?” Svaret er
ganske enkelt: Hanne går på efterløn
og vil gerne prøve at nyde friheden,
og jeg er i en alder, hvor jeg ved samme lejlighed vil trække mig tilbage fra
arbejdet i redaktionen og lade andre
kræfter komme til.

Det har været en meget svær beslutning, idét vi begge har nydt både arbejdet og samarbejdet gennem alle
årene.
Vi vil gerne - her på falderebet - sige en
stor tak til alle leverandører af stof til
Sognebladet. Det er jeres gode indlæg
og foto, der har gjort bladet så spændende og læseværdigt. Tak for tillidsfuldt og beredvilligt samarbejde!
Også tak til Skovby GF´s ungdomsafdeling, som i flere år har sørget for omdeling af Sognebladet.
Til slut vil vi gerne sige vore kære læsere tak for den positive måde, Sognebladet er blevet modtaget på og for de
mange gode tilbagemeldinger, vi har
fået.
På Hannes og egne vegne
Henrik

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:
September:
1
2
4
4
7
9
9
14
15
15
16
16
18
23
23
25
29

Skovby Kirke				
Strikkecafé
Skovby Forsamlingshus			
Stolemotion
Skovby Kirke				
Børnekor
Spirevippen				Høstfest
Nordfyns Højskole			
Begæret, drømmen og døden
Skovby Kirke				
Legestue og babysalmesang
Skovby Kirke				
‘Skibet’
Skovby Kirke				Strikkecafé
Nordfyns Højskole			
Karen Blixen
Skåstrup Forsamlingshus		
Menighedsrådsvalg
Skovby Kirke				
Legestue og babysalmesang
Mødested: Skovby Kirke			
Sogneudflugt
Skovby Forsamlingshus			
John Mogensen arrangement
Skovby Kirke				‘Skibet’
Skovby Kirke				
Legestue og babysalmesang
Skovby Kirke 				
Seniorsang
Skovby Kirke				Strikkecafé

Oktober:
4
7
13
21
27
28
29
30

Skovby Forsamlingshus			
Kisser & Søren, Tip et Hit
Skovby Kirke				
‘Skibet’
Skovby Kirke				Strikkecafé
Skovby Kirke				‘Skibet’
Skovby Kirke				Strikkecafé
Nordfyns Højskole			
Det amerikanske valg
Skovby Kirke				Orgelkoncert
Skovby Kirke				Seniorsang

November:
4
10
18
24
27

Skovby Kirke				
‘Skibet’
Skovby Kirke				Strikkecafé
Skovby Kirke				‘Skibet’
Skovby Kirke				Strikkecafé
Skovby Kirke				Seniorsang
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GUDSTJENESTER
Søndag d. 6/9
13. s. e. trinitatis

SKOVBY

ORE

GULDBJERG

10.15

Konfirmation

14.00

Musikgudstj.

Søndag d. 13/9
14. s. e. trinitatis
Søndag d. 20/9
15. s. e. trinitatis
Søndag d. 27/9
16. s. e. trinitatis
Søndag d. 4/10
17. s. e. trinitatis
Søndag d. 11/10
18. s. e. trinitatis
Søndag d. 18/10
19. s. e. trinitatis
Søndag d. 25/10
20. s. e. trinitatis
Søndag d. 1/11
Alle helgens dag
Søndag d. 8/11
22. s. e. trinitatis
Søndag d. 15/11
23. s. e. trinitatis
Søndag d. 22/11
24. s. e. trinitatis
Søndag d. 29/11
1. s. i advent
Søndag d. 6/12
2. s. i advent

10.15

Høstgudstjeneste

11.30

Nana Hauge

Høstgudstjeneste

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

14.00
Martin Vemmelund

10.15
16.00

Mindegudstjeneste

10.15
10.15

14.00

Nana Hauge

10.15
10.15
14.00

Musikgudstjeneste

10.15

Grundet Peder Skovbo Jørgensens barsel bedes I se tidspunktet for gudstjenesterne
den 13/9-18/10 på vores hjemmeside.

