MARTS
2019

Visionsaften om DIN kirke
Hvis du går med en idé
om noget, som
du godt kunne tænke dig
bliver en
mulighed i vore kirker
eller i sognehuset,
så send meget gerne en
mail om det til
sognepræst Niels
Overgaard på
nbo@km.dk

Onsdag d. 13 marts
kl. 19.00 i
Sognehuset
Kom til en aften med masser
af fællessang.
Tag kaffe/te og en kop
og en ven med.
Der serveres hjemmebagt
kage.

Onsdag
20. marts
kl. 19.00
har du mulighed for at deltage
i en fælles visionsaften, hvor vi
alle kan drøfte, hvad vi ønsker
at kirkerne i vores tre sogne
fremover skal byde på.
Sognepræsten er såvel
arrangør som ordstyrer. Alle er
velkomne!

3/3 10.30 Hundstrup
13.00 Vester Skerninge

Højmesse
Fastelavn

6/3 14.30 SOGNEHUSET

Sogneeftermiddag

10/3

9.00 Vester Skerninge
10.30 Ulbølle

13/3 19.00 SOGNEHUSET

Salmesangsaften

14/3 19.00 SOGNEHUSET

Menighedsrådsmøde

17/3 10.30 Vester Skerninge
20/3 19.00 SOGNEHUSET

Sognepræstens
visioner

”Kristendom er heldigvis ikke
et one-man-show, men et
trosfællesskab. Vi er alle i
samme båd, så derfor må
folkekirken hverken blive til et
støvet museum eller til en
Sker der det i din kirke, som du eksklusiv klub for særligt
kunne tænke dig? Har du hørt udvalgte.
om nogle spændende former
for gudstjenester eller aktivi- Hvordan undgår vi, at gudsteter, som du ville ønske, vi tjenester og kirkelige arrangeogså har her hos os? Er der menter går hen og bliver
noget, der har undret dig eller statiske og forudsigelige
du har savnet noget særligt i størrelser for en udvalgt skare
forbindelse med de nuværen- - noget, som man som borger
de kirkelige arrangementer får tilbudt, men egentlig ikke
gider at undersøge nærmere?
eller gudstjenester?
Mit svar er, at vi gør både
gudstjenester og arrangemenHvis du godt kunne tænke dig ter i vore kirker og sognehus til
at have medindflydelse på vores alle sammens. Vores
selve indholdet af det, der fælles kirkeliv. For, når man
foregår i din sognekirke, så selv føler ejerskab og medindk o m m e d t i l d e n f æ l l e s flydelse i kirkens gudstjenevisionsaften i sognehuset, ster og arrangementer, så
hvor vi mødes og drøfter bliver det pludselig alt samvisioner for gudstjeneste- og men meget mere relevant,
kirkelivet her i Vester Sker- forståeligt, levende og inspirerende.
ninge, Ulbølle og Hundstrup.

Da jeg kom hertil som jeres
sognepræst for halvandet år
siden, kunne jeg tydeligt
mærke det aktive og levende
foreningsliv her er i sognene.
Her er virkelig mange muligheder, og her sker meget. Jeg
mærkede også tydeligt, hvordan det gode samarbejde her
på stedet mellem menighedsråd, kirkepersonale og frivillige
er med til at muliggøre et rigt,
levende og alsidigt kirkeliv. Det
må jeg indrømme, at jeg har
benyttet mig af siden.

Visionsaften

24/3 10.30 Hundstrup

SOGNEEFTERMIDDAG

Onsdag d. 6. marts fortæller
Karen Rasmussen om de
reventlowske skoler, som blev
oprettet af godsejer Johan
Ludvig Reventlow, Brahetrolleborg. (1783)
Det blev de første moderne
folkeskoler i Danmark.
Greven havde under sine
udlandsrejser stiftet bekendtskab med nye skoleformer fra
pædagogiske foregangsmænd i Nordtyskland hentet
Med denne åbne invitation til
sine idéer til børnenes opdragen fælles visionsaften vil jeg
else. Udenadslære skulle
gerne åbne mulighed for, at
være bandlyst og undervisninalle i vores tre sogne, der
gen skulle være præget af,
overhovedet har tid og lyst, får Fastelavnsgudstjeneste hvad børnene senere ville få
søndag
d.
3.
marts
kl.
13
mulighed for at komme med
brug for.
ideer, forslag og kommentarer i V. Skerninge kirke.
Onsdag d. 3. april kl. 14.30
til hvad kirkerne her skal byde
Kom gerne udklædt !
Fortsættelse følger..... meget
på i fremtiden. ”
mere om Mads Hansens tanKom med dine visioner ons- Efter gudstjenesten slår vi kat- ker og ideer, der var medvirdag den 20. marts kl. 19 i ten af tønden ved Sogne- kende til store kulturelle og
materielle forandringer på
sognehuset, og lad os i fælles- huset.
skab gøre kirken inter-essant,
vores egn.
aktuel og spændende.
Når tønderne er slået ned er Birte Fahnøe Lund fortsætter
NBO der kakao og fastelavnsboller. sin fortælling.

