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Menighedsrådet
Niels Sinding Sådan træffer du:
Niels Overgaard:
arbejder også stopper som fast Sognepræst
Graver Lene Elise Hansen:
kirkesanger Kordegn Jette Ørbæk Larsen:
hjemmefra

tlf. 62241109
tlf. 61742415
tlf. 40462796
Organist: Heidi Buch Klemmen: tlf. 29620012

Selv om vi har sat skilte op ved
vores 3 kirker, at kirkerne er
lukkede på grund af corona, så
arbejdes der stadig med kirke
– bare hjemmefra. Der kommer hele tiden nye direktiver, vi
skal forholde os til.

Lukning af
Vester Skerninge
kirke

Jeg vil her give en kort orientering om situationen lige nu
og her – alt kan jo være ændret, når denne avis er trykt.

På kirkernes facebookside
”Tresydfynskesogne” og på
kirkernes hjemmeside
www.vesterskerningekirke.dk
samt gennem kirkernes online
nyhedsbrev kan du høre søndagens prædiken, orientere
dig om årets konfirmationer,
læse artikler og information fra
menighedsråd, personale og
præst, og du kan til enhver tid
kontakte mig på tlf. 62 24 11 09
eller e-mail nbo@km.dk, hvis
du har brug for en fortrolig
snak om noget, som går dig
på, eller som du ikke finder
m ul i g t a t t a le m ed d i n e
nærmeste om.
Søndagsprædikenen ”udkommer” hver søndag klokken
senest 12.00 på facebooksiden. På hjemmesiden
indsættes ud på eftermiddagen et link til prædikenen og
søndag aften udsendes et
nyhedsbrev til alle modtagere i
sognene – ikke blot med
søndagens prædiken, men
med mange forskellige prædikener, andagter og videoklummer, som sognepræster

fra hele provstiet har indsendt
til fælles glæde og gavn i
provstiet. Du kan også læse
nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Hvis du af forskellige årsager
ikke har en facebookprofil,
men gerne vil høre søndagens prædiken når den lægges online senest kl. 12.00,
kan du høre prædikenen
sammen med facebook-brugerne ved at besøge min
Youtubekanal. Du finder den
nemt ved at søge på ”Youtube sognepræst Overgaard”
i Googles søgemaskine.
Prædikenen er tilgængelig
hele ugen.
Påskesøndag er kirkeårets
vigtigste højtid. Derfor vil vi
optage en påskegudstjeneste i en af kirkerne, som
senest påskedag kl. 12.00 vil
blive lagt på Facebook og
Youtube.
Glædelig påske!
Sognepræst Niels Overgaard

Vores ansatte på kirkegårdene
har nu fået lov til at gå på
arbejde igen. De arbejder i
øjeblikket for en sikkerheds
skyld på hver deres kirkegård.
Lene Elise i V. Skerninge,
Søren i Ulbølle og Thomas i
Hundstrup. Vi beder besøgende udvise det fornødne
hensyn til dem ved at holde
afstand.
Konfirmationerne er flyttet til
efter sommerferien – se på
hjemmesiden.
Renovering af V. Skerninge
kirke følger tidsplanen, dvs. vi
lukker kirken 11. maj. Frem til
14. marts 2021 vil gudstjenester foregå i Ulbølle og
Hundstrup.
Det er glædeligt, at vores
præst holder en virtuel prædiken hver søndag. Oplev det!
Vi har desværre måttet aflyse
alle aktiviteter i sognehuset
her i foråret, men vi ser frem til
at mødes med jer alle til mange
skønne oplevelser, når vi
kommer ud på den anden side
igen. Indtil da – pas godt på jer
selv og hinanden!
Laila Søberg

Niels har været fast kirkesanger siden 2003 ved vores 3
kirker sammen med kirkesanger Karin Edal. De to har kørt
et fortrinligt makkerskab gennem mange år. Nu er tiden dog
kommet, hvor Niels ønsker at
trappe ned, hvilket betyder, at
Karin bliver vores eneste faste
kirkesanger fra den 1. maj.
Niels har heldigvis sagt ja til at
være vikar for Karin, når hun
har fridage og ferier, så vi vil
stadig se og høre Niels til
gudstjenester og kirkelige
handlinger. Niels har stadig en
vigtig funktion inden for kirken,idet han er med i menighedsrådet, redigerer Kirkenyt,
designer alle vores flotte plakater OG er med i 3Kirker
voksenkor. Foreløbigt en stor
tak til Niels for hans arbejde
som kirkesanger igennem alle
årene. Når vi får lov atholde
gudstjenester igen, vil menighedsrådet sige ordentlig tak i
forbindelse med en gudstjeneste – og det skal være i
Hundstrup kirke, hvor Niels
faktisk startedesom afløser
allerede i 1995 .
Laila Søberg

Den indvendige istandsættelse af Vester Skerninge kirke
er stadig på sporet på trods af
coronakrisen. Et par aftalte
møder med konservator og
arkitekt om farvevalg er blevet
udskudt. For at kunne lukke
kirken, skal biskoppen give
tilladelse hertil. Ansøgning om
tilladelse til at lukke kirken
mandag den 11. maj 2020 og
genindvie kirken søndag den
14. marts 2021 er fremsendt til
biskoppen. Da biskoppen og
provsten forestår genindvielsen, og datoen derfor er aftalt
med dem, anses tilladelsen at
være så godt som sikker. Der
er ved at blive skrevet kontrakter med håndværkerfirmaerne
om udførelse af arbejdet efter
udbudstids-planen. Lige til det
sidste, har det været nervepirrende om regeringen ville
indføre nye begrænsninger for
byggearbejde, der kunne
udskyde tidsplanen. Med
regeringens ønsker om og
tiltag til at fremme anlægs- og
byggearbejder, anses det for
usandsynligt at der vil komme
indgreb der kan stoppe istandsættelsen af kirken.
Per Sulsbrück

Aftenringning
er på biskoppens opfordring
ændret til kl.17 ved vores
3 kirker.

SOGNEEFTERMIDDAGE
Til alle jer, der plejer at nyde
gode timer i fællesskab i
Sognehuset, må vi sige, at vi
følger de bestemmelser, der
er for kirkelige aktiviteter i
større samlinger dvs. intet ,
før der kommer bedre tider.
Det betyder, at sangeftermiddag i april bortfalder i år.
Sara Smed om Forsorgsmuseet i maj og udflugt til
Forsorgsmuseet i juni er
usikkert.
I vil få besked, når vi er på
den anden side af kravet
om, at vi skal blive hjemme
og passe på os selv.
Mange virusfri hilsener
sogneeftermiddagsudvalget

