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Efteråret gør noget ved os.
Det bringer os mange
forskellige sindsstemninger
gennem morgentågen,
tusmørket, de faldende
blades glødende farver,
solskinnet fra den dybblå
himmel og den klare og
skarpe luft. Jo, efterårsmånederne er intense måneder, før
kulde, rusk, mørke og dvale
sætter ind.
Der er noget uigenkaldeligt
over hvert eneste efterår,
men samtidig kan efteråret
også være en begyndelse.
Regeringen er begyndt at
røre på sig efter den lange
sommerpause. Det nye
skoleår er begyndt. Mange er
flyttet hjemmefra for at
påbegynde en uddannelse
og livet som selvstændige
voksne. Også i kirkerne
finder vi begyndelse: Nye
konfirmander, en ny sæson
for sogneeftermiddage og
kirkelige aktiviteter.
En god indgang til efteråret
kan være at komme den
mørke tid i møde med
taknemmelighed, og at
nærme sig vintermørket med
tanken om, at Gud er med os;

KIRKE·NYT
Luthersalmer

vesterskerningekirke.dk

Søndag d. 29/10 har vi en
salmesangsgudstjeneste.
Kom og hør om Luthers
salmer og vær med til at
synge dem. Vi slutter med
suppe i præstegården.
Alle er velkomne!

Sognepræst
Niels Overgaard
62 24 11 09, nbo@km.dk
træffes bedst
tirsdag kl. 14-16 og
torsdag 14-17
Mandag er fridag.
Kordegn
Jette Ørbæk Larsen
er på kontoret i
præstegården
tirsdag kl. 14-16 og
torsdag 14-17
40 46 27 96, jelar@km.dk

at han ikke lader os alene,
men bliver hos os, også i de
dage, hvor det ikke kun er
mørket udenfor, men måske
også mørket inden i os, der
vokser sig tæt.
Vi bør prøve at huske og
værdsætte alle de skønne
dage, Gud jo også skænker
os i denne tid, hvor farverne,
især når solen bryder
igennem, er mere glødende
end på noget andet tidspunkt;
dage hvor der dufter af
formuldende blade, sensommerblomster og modne
æbler. For når mørket bliver
allermest tæt - dér hvor
efteråret er gået over i
vinteren - da er det godt at
mindes den mest afgørende
nye begyndelse, da Gud den
første julenat kom til os som
det kraftigste lys af alle,
nemlig Jesus Kristus.
Jesu efterår var absolut heller
ikke forgæves, for med hans
liv, død og opstandelse har vi
fået en evig og ny begyndelse: At Guds lys og kærlighed
altid vil kunne nå os og skinne
ind i selv det tætteste mørke.
Niels Overgaard

ADRESSER

Luther messe
i Vester SkerningeKirke

8. oktober j kl. 14.00
Vi har som led i Lutherfejringen arbejdet med at
gøre den lutherske gudstjeneste nutidig og samtidig
holde fast ved den grundstruktur, som er karakteristisk
for den gudstjenesteordning,
som Luther anvendte.
Det bliver en messe med
megen sang, helt i Luthers
ånd. Fællessang, hvor der
bl.a. vil være moderniserede
udgaver af kendte Luthersalmer med nykomponerede
melodier, enkelte nye salmer
også med ny-komponerede
melodier af organist Povl Chr.
Balslev.
Der er oprettet et lejlighedskor, som medvirker ved
messen.

Kirkegårds- og
graverkontor
Ledende graver
Lene Elise Hansen
Krovej 1A,
Vester Skerninge
61742415
v.skerningekirke@gmail.com
Formand for menighedsrådet
Laila Søberg
Damsager 7
Ulbølle
27741865
lailasoberg@gmail.com

”Vi strikker dåbsservietter”
Opstart af strikke-cafe:
Lørdag den 7/10 kl. 14-16
hos Dorthe Tofte Jensen
Karl Madsensvej 4 ,Ulbølle
Meta, Dorthe og Karin står
for den første cafe.

KALENDER
1/10 10,30
19.00

Hundstrup
Vester Skerninge

4/10 14.30

Præstegården

8/10 14.00

Vester Skerninge

11/10 19.00

Præstegården

15/10 9.00
10.30

Hundstrup
Ulbølle

22/10 11.30

Vester Skerninge

25/10 19.00

Præstegården

29/10 10.30

Vester Skerninge
Præstegården

1/11 14.30

Præstegården

2/11 19.00

Ulbølle kirke

5/11 19.00

Vester Skerninge

Højmesse
Konfirmandgudstjeneste
Sogneeftermiddag
Luthermesse
Menighedsrådsmøde

Torben Poulsen KOR!
Nye salmer!
Salmesangsgudstjeneste
Kirkefrokost
Sogneeftermiddag
SPIL DANSK
Alle helgen

Sogneeftermiddag
i oktober

NYE SALMER!
Hvis du kunne tænke dig at
lære de nyere salmer bedre
at kende - især dem, der vil
blive sunget under gudstjenesterne i vore kirker, så er
her et godt tilbud.
I efteråret vil der blive afholdt
to salmesangsaftener i
Præstegården
Onsdag d. 25/10 kl. 19-21
Onsdag d. 22/11 kl. 19-21
Det er gratis at deltage og alle
er velkomne.
NBO

Kom og hør en rigtig
fortæller....
onsdag d. 4. okt. kl. 14. 30 16.30 mødes vi igen i
præstegården.
Tidligere præst i Nr. Broby
holder foredraget " Fra
nefalygte til lampefeber ".
Palle Jensen er kendt som
en god fortæller, så kom og
nyd denne del af vores
kultur . Palle Jensen giver
energier videre til os !
Der er som sædvanlig
kaffebord til 25 kr.
På gensyn
venlig hilsen udvalget

