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HELLIG3KONGER
Så nåede vi frem til det nye år.
Men julen er ikke helt forbi
endnu. Heldigvis. Nej.. vi skal
jo også lige fejre ”Helligtrekonger”.

Konger, købmænd eller vise mænd?

13/1

16/1 17.00 Vester Skerninge

27/1

Jesus Kristus kan nemlig lyse
op for os gennem vores liv og
lede os den rette vej – ligesom
stjernen ledte de vise mænd
den rette vej frem til Ham. Midt
inde i det liv, vi lever nu - på
godt og ondt, - fortæller Gud Niels Overgaard

Kvindeskikkelser KYNDELMISSE
GUDSTJENESTE
i Bibelen
Tirsdag den 22 januar
2019 kl. 19.00 i
SOGNEHUSET

TUSMØRKE
V. Skerninge kirke onsdag d.
16. jan. kl. 17.
Her på en af årets korte dage Man hører undertiden nogen
samles vi i kirken til fællesskab sige, at Bibelen kun handler
om mænd. Men der tager man
for børn og voksne.
fejl. Der er en Sara, en
Kom og vær med omkring Rebekka, Rakel, Ruth, Tamar,
læsning, sang og musik med Batseba, for nu at nævne
nogle af de mere markante
temaet tusmørke.
kvinder som med list og snilde,
Bemærk, at spisning efter vilje, styrke, snarrådighed og
gudstjenesten nu foregår i handlekraft sætter kraftige
spor på den bibelske fortælSOGNEHUSET.
ling.
Tilmelding til spisning sker til
Anne Clausen tlf. 60255438 I et foredrag med fortælling
el. mail anneclausen@v- overvejer biskop Tine Lindhardt, hvorfor disse ofte
skerningemail.dk
provokerende kvindehistorier
inden fredag d. 11. jan. kl. 16.
Pris: voksne 50 kr., børn 0-11 overhovedet får plads i Bibeår 25 kr. Drikkevarer kan len, og hvad der kan være
meningen med dem.
købes.

os gennem Jesu Ord og
handlinger, hans død og opstandelse – og også gennem
Mattæusevangeliets fortælling om julestjernen, de vise
mænd og Jesusbarnet – at vi
ved Jesus Kristus på forunderlig vis kan finde frem til den
fred og den glæde og kærlighed, som intet andet end vor
Herre kan give os. Derfor
værner vi skam stadig om
vores helligtrekonger og markerer det med flere gudstjenester på selve dagen, søndag den 6. januar – heriblandt
en hyggelig aftengudstjeneste
i Hundstrup Kirke kl. 19.00.

KIRKE·NYT

3/2 10.30 Hundstrup
19.00 Ulbølle

Kyndelmissegudstjeneste

6/2 14.30 SOGNEHUSET

Sogneeftermiddag

10/2

9.00 Ulbølle
10.30 Vester Skerninge

17/2

9.00 Vester Skerninge
10.30 Hundstrup

24/2

KOR
Salmesangsaften

9.00 Hundstrup
10.30 Ulbølle

3/3 10.30 Hundstrup
13.00 Vester Skerninge

Fastelavn

KOR

SOGNEEFTERMIDDAGE
9. januar
6. februar
6. marts
3. april
1. maj
10. juni
19. juni

Tommy Hansen: John Mogensen, anekdoter og sang.
Ole Buhl Nielsen: Alting er i bevægelse - Reventloverne.
Karen Rasmussen: De første skoler.
Anette Holm: Syng foråret ind.
Lisbeth Hulgård: Mit liv i undervisningens tjeneste.
Niels Overgaard: Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven.
Udflugt til Gærup og evt. Brahetrolleborg kirke, kaffe ??

Vel mødt til nogle dejlige timer i godt fællesskab.
Møderne foregår i SOGNEHUSET og begynder kl. 14.30 - 16.30
Kaffe og kage koster 25 kr.
Kirkebilen kan bestilles dagen før.
Udvalget

John Mogensen

KIRKEKORET

HVERDAGSSALMER

Kvinder i biblen

9.00 Hundstrup
10.30 Ulbølle

Denne udgave er den sidste i
samarbejdet med
Mark&Storm i Ringe. Vi siger
tak for godt samarbejde.
Som man kan se, dækker det
2 måneder. Der er planer om,
at DEN LILLE AVIS genopstår
og udkommer i nyt regi i uge 9.
Vi er glade for at de nye
Søndag d. 3. feb. kl. 19.00 i udgivere har taget handsken
op og ser frem til et godt Onsdag den 9. januar kl.
Ulbølle kirke.
14.30 underholder Tommy
Ved kyndelmisse fejrer vi, at samarbejde.
Hansen med sange og
vinterens mørke aftager, og at
anekdoter af og om John
foråret igen nærmer sig med
Mogensen.
lys og spirekraft. Den håbefulde stemning formidles
bedst gennem en liturgisk
gudstjenestemed musik, læsKirkernes kirkekor fra 4. klasse
ninger og fællessalmer. Alle er
og opefter starter op igen
velkomne til denne stemningstorsdag d. 31. januar kl. 15.3016.30 i SOGNEHUSET. Alle
fulde gudstjeneste, hvor der
børn og unge fra 4. klasse og
bliver plads til ro og fordybopefter er meget velkomne d.
Torsdag den 31. januar 2019
else.
Efter gudstjenesten bliver der kl.10.30 i Vester Skerninge 31. januar. Det er gratis at
deltage og I får kortrøjer, noder
kirke.
budt på kaffe og pandekager.
Sangevner og kendskab til en og kormapper udleveret. Vi
synger ca. hver 3. søndag på
masse salmer er intet krav,
skift i vores tre kirker, Vester
Kun lysten til at synge og Skerninge - Ulbølle og Hundsætte din baby i centrum.
strup kirke. Vi skal også lave
Salmesangsaften i sogne- Kom og oplev glæden ved at en forårskoncert sammen med
huset onsdag d. 20. feb. kl. 19 synge og lege med din baby i voksenkoret og synge på et
synger vi de populære hver- fællesskab med andre babyer plejehjem. Koret tjener penge
ved hver gudstjeneste, som
dagssalmer. Kom og vær med og forældre.
udbetales to gange om året.
til fællessang i den gode
Forløbet strækker sig over 10 Det er sjovt at synge i kor og
akustik i SOGNEHUSET.
man bliver rigtig glad, så kom
torsdage i foråret 2019
og prøv det, hvis du kan lide at
Denne aften vil der være
synge. Spørgsmål og/eller
Tilmelding til Karin Edal på tlf. tilmelding til organist Anette på
mange kendte salmer.
Med bring kop og kaffe/te. Der 30253362 eller mail på
20862134.
Karinedal62@gamail.com
bliver serveret kage.
Organisten

BABYSALMESANG

Gud&pasta

9.00 Vester Skerninge
10.30 Hundstrup

20/2 19.00 SOGNEHUSET
Hvert andet år, når evangelieteksten på Helligtrekongers
Søndag ikke er Mattæus’
fortælling om de vise mænd,
hører man i stedet en tekst fra
indledningen til 2. kapitel i
Johannesevangeliet, som
begynder sådan her: ”Atter
talte Jesus til dem og sagde:
»Jeg er verdens lys. Den, der
følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys . «”

Sogneeftermiddag

9.00 Ulbølle
10.30 Vester Skerninge

22/1 19.00 SOGNEHUSET

tælling ikke ønsket at fokusere
alt for meget på de tre
personer, der søger Jesusbarnet, hvem de er, eller hvad
de hed. Han har nemlig haft et
meget vigtigere budskab på
hjerte med sin beretning: At vi
alle og enhver gennem det lys
der stråler fra Jesus Kristus
kan finde vejen frem til Gud.
Det har vi alle mulighed for.
Intet menneske er fradømt
muligheden for at komme til
Jesus, hverken på grund af
livsførelse og moral, race,
herkomst, profession eller
gennem fattigdom eller
rigdom. Derfor er såvel navne,
antal eller titler på de vise
Mattæus har med sin for- mænd ikke spor vigtigt.

pasta

9/1 14.30 SOGNEHUSET

20/1

Selv om Helligtrekongersdag,
den 6. januar, ikke længere er
en helligdag i Danmark, så har
vi alligevel valgt at opkalde
den første søndag efter nytårsdag efter dem.
Det synes jeg er interessant,
når man samtidig undersøger,
hvad Bibelen egentlig fortæller
om ”de hellige tre konger”.
Der står faktisk ingen steder,
at de var hellige … Der står
heller intet sted, at de var
konger … Og endelig, så
nævnes det ikke i Bibelen, at
de var tre.. eller, hvor mange
de rent faktisk var. I fortællingen, som findes i Mattæusevangeliet, handler det blot
om ”nogle vise mænd fra
Østerland”. Gennem kirkens
historie har man skildret dem
på mange forskellige måder:
Som konger på grund af de
fine gaver de bragte med sig,
som storkøbmænd (kan f.eks.
ses afbilledet i Vor Frue Kirke i
Århus), ja, de er endda blevet
navngivet som Caspar, Melchior og Balthazar. Konger
eller ej, så hersker der ingen
tvivl om, at fortælling om de
vise mænds vej til det lille
Jesusbarn altid har været en
både berømt og elsket fortælling.

Gud
&

6/1 10.30 Ulbølle
19.00 Hundstrup

Alting

er i bevægelse

Onsdag den 6. februar
kl. 14.30
Ole Buhl Nielsen fortæller!

En fortælling om store forandringer og store følelser på
oplysningstidens Brahetrolleborg. Sidst i 1700tallet var
godsejer Johan Ludvig Reventlow en inspirerende
igang-sætter af reformer inden
for landbrug, skolevæsen,
spirende industri mv. og her
aner man de første spæde
skridt i retning af et mere
moderne tænkende Danmark.
Fortællingen bygger på breve,
begivenheder og besøgende
på Brahetrolleborg i de skelsættende år.

LEJLIGHEDSKORET
Kirkernes voksenkor starter
ligeledes op torsdag d. 31.
januar og øver fra kl. 16.4518.00 i SOGNEHUSET.
Vi øver på forskellige sange,
mest danske sange, til vores
forårskoncert, hvor børnekoret
også medvirker. Vi vil meget
gerne have nogle flere med i
vores kor. Så har du lysten til at
synge, synger rent og gerne vil
prøve at synge i et kor, hvor vi
har det super hyggeligt og
sjovt sammen, så kontakt
endelig korleder Anette på
20862134 eller mød op en
torsdag kl. 16.45.
Organisten

