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Fristiftsordning - hvad betyder det?

Pinse under åben himmel

– kom og vær med til at fejre kirkens fødselsdag
2. pinsedag, den 10. juni kl. 13.00-15.30, inviteres alle til en
hyggelig eftermiddag i Vester Skerninge Præstegårdshave.
Vi begynder med udendørsgudstjeneste for hele familien,
hvor minikonfirmanderne også medvirker. Efter gudstjenesten
er der kagebord og kaffe, the eller en sodavand, og der vil
selvfølgelig blive sunget fødselsdagssang for kirken.
Hvis det gode opholdsvejr skulle svigte, vil gudstjenesten
blive afholdt i Vester Skerninge Kirke med efterfølgende
hyggeligt samvær i sognehuset.
Alle er velkomne!

Sankt Hans gudstjeneste
i Ulbølle kirke
I år har borgerforeningen i Ulbølle og menighedsrådet indgået
et samarbejde i forbindelse med Sankt Hans aften. Konceptet
er det samme som til jul, hvor vi holder familiegudstjeneste efter
juletræstændingen. Til Sankt Hans starter vi dog med
gudstjenesten kl. 19.30, så vi bagefter kan nå ud og deltage i
fakkeltoget, som starter kl. 20.30 tre forskellige steder - det
sidste opsamlingssted er neden for kirken ved cykel-stien.

Fyens Stift har fået status af
fristift, og det betyder, at
menighedsråd og præst har
mulighed for at deltage i en
række forsøg. Vi har i vores
pastorat søgt om og fået
tilladelse til at være med i et
forsøg, der handler om
gudstjenestefrekvens. Det
betyder, at vi i forsøgsperioden, som startede 1. maj i år
og slutter 31. december 2020,
vil prøve kun at afholde én
gudstjeneste i pastoratet på
søn- og helligdage og ikke
som tidligere 2 tjenester hver
søndag. Vi tror på, at det vil
forøge antallet af kirkegængere til en og samme gudstjeneste, og samtidig vil det
frigøre tid, kræfter og økonomi
til særlige fokusområder og
fornyelser på både det gudstjenestemæssige og aktivitetsmæssige plan. Som det er nu,
er der typisk kun få til fromessen, og flere udtrykker en
særlig glæde over at sidde i en
kirke med mange kirkegængere.

Vi vil sikre, at der holdes
gudstjenester på skift i vore tre
kirker. Tidspunktet vil afhænge
af, om det er en fromesse,
højmesse, familiegudstjeneste, eller om der er tale om
andre særgudstjenester. Som
udgangspunkt vil det faste
højmessetidspunkt fortsat
være kl. 10.30.
Vi ønsker at bibeholde muligheden for flere gudstjenester
på samme dag ved fx høst,
konfirmationer, ekstra dåbsgudstjeneste m.m. Det samme
gælder juleaften, hvor der
fortsat er gudstjeneste i alle tre
kirker.
Menighedsrådet arbejder i
øjeblikket ud fra de ønsker til
særlige gudstjenester, der
kom frem på visionsaftenen.
Her blev foreslået: fyraftensgudstjenester, temagudstjenester, stillegudstjenester,
andagter, morgengudstjenester. Mere om det senere. Vi
håber, alle vil tage godt imod
vores nye tiltag.
Laila Søberg

Alle
indbydes til koncert med
kirkernes to kor og
solister.
Dirigent for
lejlighedskoret og
akkompagnement:
Ida Hovalt
Børnekoret: Karin Egdal

Alle er velkomne!

2/6 10.30 Hundstrup

Højmesse

2/6 19.00 Vester Skerninge

Koncert med kirkernes kor

9/6 10.30 Ulbølle

Pinsedag

10/6 13.00 Præstegårdshaven Friluftsgudstjeneste
16/6 10.30 Hundstrup

Højmesse

18/6 19.00 Sognehuset

Menighedsrådsmøde

19/6 13.00 Vester Skerninge

SOGNEUDFLUGT

23/6 10.30 Vester Skerninge

Gudstjeneste

23/6 19.30 Ulbølle

Sct. Hansgudstjeneste

30/6 10.30 Vester Skerninge

Højmesse

7/7 10.30 Hundstrup

Højmesse

14/7 11/30 Vester Skerninge

Torben Poulsen

21/7 10.30 Ulbølle

Højmesse

28/7 10.30 Vester Skerninge

Højmesse

4/8 10.30 Hundstrup

Højmesse

SOGNEEFTERMIDDAG
Program for sommerudflugt til Korinth onsdag d. 19. juni
2019 kl. 13 til ca. 17
Karen Rasmussen er guide på hele udflugten.
Vi kører med Vester Skerningebilerne fra V. Skerninge
kirkes P-plads og kommer hjem dertil igen.
Besøg på Gærup gl. skole med guide Henrik Toft. Vi deles i
mindre hold, da der ikke er så meget plads i skolestuen.
Eftermiddagskaffen nydes på Korinth kro, der er under
restaurering, men kaffebordet bliver klar til os.
Egenbetaling kr. 50 pr. person afregnes i bussen.
Kaffekassen og kirkekassen betaler det resterende beløb.
Der er nu 39 tilmeldte. Sidste frist for tilmelding er d. 12.
juni til Margit S.N. tlf. 62261698
Der bliver arrangeret transport med liftbus til de deltagere,
der har behov derfor.
På sommerligt gensyn

Tilmelding til
konfirmation 2020
sæt X i kalenderen allerede
nu.

Sommerbio i sognehuset
tor. 4/7 samt tor. 1/8 kl. 19.00
Kom og se en god film i godt
og hyggeligt selskab.
Efter hver film vil der være
mulighed for at debatere
filmenes vigtigste budskaber.
Undervejs vil der blive sørget
for en lille forfriskning.
Se hvilke film der fremvises
på kirkernes hjemmeside,
www.vesterskerningekirke.dk

Elever, som efter sommerferien begynder i 7. klasse på
Vestermarkskolen eller Vester
Skerninge Friskole, eller andre på samme klassetrin, som
bor i Vester Skerninge, Ulbølle
eller Hundstrup sogne kan nu
tilmelde sig konfirmation i
2020 i Vester Skerninge, Ulbølle eller Hundstrup Kirke.
Tilmeldingen gælder også
konfirmationsforberedelse,
som indledes med en konfirmandweekend uden overnatning i dagene 5. og 6. oktober.
Her er der mødepligt.
Tilmelding sker via kirkernes
hjemmeside:
vesterskerningekirke.dk
senest tirsdag den 17. september.
Kontakt sognepræst eller kordegn på 62 24 11 09 eller
nbo@km.dk for yderligere
oplysninger.

Årets konfirmander i Ulbølle, Hundstrup og Vester Skerninge Kirker

