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ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE SOGNE

Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Torsdag den 17. marts kl. 19.00:
Generalforsamling i Ørsted Beboerforening. Smørrebrød og kaffe.
Holdes i Ørsted Forsamlingshus.
Onsdage i lige uger kl. 14.00:
Onsdagsklub.
Alle er velkomne til snak, strik, spil
og andet.
Sted: Konfirmandstuen i Ørsted .

Ørsted Forsamlingshus:
Fredag den 18. marts kl. 19.00:
Sankt Patricks aften: Irsk aften
Musik, spisning og irsk øl.
Torsdag den 12. maj kl. 19.30:
Forårssang v/Lene Møller.

Søllested Forsamlingshus:

Fredag den 4. marts kl. 18.00:
Dilletant. Spisning: Flæskesteg og
lagkage
Lørdag den 5. marts kl. 18.30:
Dilletant. Spisning: Smørrebrød og
ostesnitter.
Søndag den 6. marts kl. 14.00:
Dilletant: Spisning: Boller, lagkage
og kaffe.
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Kort nyt
Venter stadig

Der er endnu ikke kommet besked fra
biskoppen om, hvor jeg skal arbejde de
sidste 50 procent af mit embede – men
det er lige på trapperne. Det bliver dog
- og heldigvis for det - sådan, at jeg fortsat skal være præst i Ørsted, Søllested
og Vedtofte sogne, hvor embedet er
normeret til 50 procent. Så det er kun
de sidste 50 procent, som jeg i spænding venter en afgørelse på.

Sognepræst Else Suhr

Kaffelav

I sidste kirkeblad efterlyste jeg interesserede, der kunne tænke sig at være med
i et kaffelav. Det vil jeg så gøre igen, fordi
det er så hyggeligt, når man lige kan mødes over en kop kaffe efter gudstjenesten
og få snakket sammen, inden man går
hver til sit. Så derfor kunne det være fint
med et kaffelav, hvor man kan byde ind
og sige: den søndag vil jeg gerne stå for
kaffen. Det er selvfølgelig helt omkostningsfrit, menighedsrådet står for det
økonomiske. Hvis man har lyst til at bage
en kage, kan man også det – ellers plejer
”købe-småkager” at være gode nok.
Hvis man er interesseret, kan man henvende sig til præsten, som så vil forsøge
at lave lidt system i det.

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

Pilgrimme i pinsen

Igen i år får vi besøg af pilgrimme i pinsen. Det er Fynsk Pilgrimsvandring,
som går turen fra Assens til Odense, og
derfor gerne vil have et stop i Ørsted,
hvor de overnatter i konfirmandstuen i
Ørsted. Overnatningen bliver mellem
den 14. og 15. maj, og derfor vil de, hvis
alt flasker sig, være med til pinse-gudstjeneste den 15. maj i Ørsted kirke kl.
9.30. Der bliver max. 12 pilgrimme.

Konfirmation 2017

Konfirmation i Ørsted kirke i 2017 er:
Bededag, fredag den 12. maj. Det bliver
enten kl. 9.15 eller kl. 11.15, det afhænger af om der skal være konfirmationer
i de to andre kirker: Søllested og Vedtofte, som så også bliver Bededag eller
søndag den 14. maj.
Jeg vil meget gerne stå for undervisningen, og det er ligegyldigt, hvilken skole
man går på, bare man bor i ét af de tre
sogne, Ørsted, Søllested og Vedtofte
sogne, så finder vi ud af det. Transport
frem og tilbage fra undervisningen dækker menighedsrådet. Det kunne være
fint at undervise et hold her i Ørsted, vi
har gode faciliteter, og det plejer at være
rigtig hyggeligt. Så meld endelig ind.

Skriv evt. en mail til mig: elsu@km.dk
eller ring på 64451033/51737701

Vedtofte kirke

I mange år har der været problemer med
kalken i tårnhvælvingerne i Vedtofte kirke. Allerede den 12. oktober 1998 anmodede Gunnar From Jacobsen ad tjenstlig
vej på vegne af Vedtofte menighedsråd
om, at den kongelige bygningsinspektør ved først givne lejlighed ville aflægge
Vedtofte kirke et besøg.
Årsagen var, at der dryssede kalk og fint
puds fra tårnhvælvingerne ned på orgelet.

Følgende personer fra Nationalmuseet
besigtigede i 1999 kirken: Kongelig bygningsinspektør Karsten Rønnov, varmekonsulent Vagn Korsgaard, Hans Chr.
Frederiksen, kalkmalerisektionen og
Poul Klenz Larsen, bevaringsafdelingen
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Æblets fødselsdag

laboratoriet; der blev udfærdiget flere
rapporter, som blev sendt til menighedsrådet.
Herefter lå sagen stille, indtil der i 2004
blev malet i tårnrummet med silikatmaling ”scalflex”, hvilket øgede problemerne med afskalningen.
I 2005 besigtigede konserveringsfaglige kirkekonsulent Birgitte Faurhøj og
konstitueret enhedsleder Jan Brøndsted
kirken, og der kom en ny rapport, som
henviste til og var overens med 1999
rapporterne.
Der er udfærdiget 16 sider rapporter om
emnet i alt, og det er ud fra disse, vi har
igangsat arbejdet.
På nuværende tidspunkt står tårnrummet renset ind til de røde mursten - på
en måde ganske flot.

Bertel Hønborg, kirkeværge.
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Institutionen Æblet i Ørsted kunne fredag den 5. februar fejre 10 års fødselsdag. Det blev gjort med manér, og hele
Ørsted by blev inviteret til fødselsdagsfastelavnsfest. Kirken deltog selvfølgelig
også, da børnene fra Æblet er knyttet til
den lokale kirke i Ørsted – og børnene
følger med i, hvad der sker i kirken året
rundt af kirkelige handlinger. Kirken
inviterer også børnene omkring højtiderne – og det er et dejligt livligt pust,
vi på den måde får af livsglæde og spørgelyst! Vi ønsker mange gange tillykke
med fødselsdagen.
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Konfirmation 2016
I år bliver der én konfirmation, og det er
i Ørsted kirke:
Fredag den 22. april,
Bededag, kl. 11.15:

Folkekirke til tiden

Det var overskriften på biskop Tine Lindhardts foredrag i Ørsted Forsamlingshus
den 10. februar. Det var en velbesøgt begivenhed, hvor cirka 50 mennesker var
mødt op for at høre den fynske biskop.
Alle har en mening om vores folkekirke –
uanset om man nu sidder på kirkebænken
hver søndag – eller kun kommer der ved
særlige lejligheder. Ofte er det også sådan,
at det er de negative historier, som finder
vej til dagspressen. Det kan for eksempel
være historier om det stærkt faldende
medlemstal, lukning af kirker og så videre.
Det var netop disse emner Tine Lindhardt greb fat i – men det var med et positivt fortegn, som hun fortrøstningsfuldt
sagde: ”Det står godt til”. For der er fortsat 78 procent af den danske befolkning,
som er folkekirkemedlem, og en opgørelse har vist, at hver uge landet over er

der 280.000 mennesker, som benytter
kirkerne. Det er ikke lige den historie, vi
plejer af høre.
Hun kom også ind på kirkens rolle i det
lokale samfund, og hvordan den lokale
kultur påvirker kirken: ”Kirken ta’r farve
efter det sted, den nu er. Den er som en
græsrodsbevægelse, der tilpasser sig det
lokale sted”.
Hun anbefalede og talte varmt for, at kirken skal indgå samarbejde med lokale
foreninger og gøre kirkerne mere åbne på
landet, sådan så kirkerummet for eksempel kan bruges til andet end søndagsgudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Som hun sagde: ”Det kan man sagtens
gøre uden at ta’ det hellige ud af rummet”.
Så det var en opfordring, som er værd at
arbejde videre med lokalt.
Tine Lindhardts besøg i forsamlingshuset var netop et bevis på, at kirken allerede
nu samarbejder med de lokale foreninger.
Aftenen var nemlig tilrettelagt af LOF
Vestfyn, Ørsted Forsamlingshus, Ørsted
Beboerforening og Ørsted, Søllested og
Vedtofte Menighedsråd i fællesskab, og
det fine fremmøde og gode afvikling kan
kun opmuntre til mere samarbejde.

Tine Lindhardt

Sognepræst Else Suhr

Anne-Mette Grave Kristensen
Lasse Mathias Pedersen
Sofie Søndergaard Harboe Warbrick
Lucas Birch Westphal
Noa Kopatz
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Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske
2.s.e. påske
Lørdagsdåb
3.s.e. påske
Bededag
4.s.e. påske

24.03
25.03
27.03
28.03
03.04
10.04
16.04
17.04
22.04
24.04

2. pinsedag
Lørdagsdåb
Trinitatis søndag
1.s.e. trinitatis
2.s.e. trinitatis

16.05
21.05
22.05
29.05
05.06

11.00 ES*
Friluftsgudstjeneste
Kor

9.30 ES*

11.00 ES*

19.00
Reformationsmaraton

Else: 11.15
Konfirmation
Ingen

9.30 ES*

11.00 ES*

11.00 ES*
Kirkekaffe

Open by Night
kl.19.00
Kor

19.30
Sangaften
9.30 ES*

11.00 ES

Ørsted

11.00 ES*

11.00 ES

19.30
Sangaften

11.00 ES*

11.00 ES*
Kirkekaffe

11.00 ES*

9.30 ES*

Søllested

11.00 ES*

11.00 ES*
Kirkekaffe

9.30 ES*

11.00 ES

11.00 AT*

9.30 ES*

9.30 AT*

11.00 ES*

Vedtofte

ES: Else Suhr / AT: Adam Torp. *Gudstjenester med altergang.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50. Kørestolsbrugere dog 2
dage før. Eventuelle ændringer annonceres i dagspressen.

Pinsedag

6.s.e. påske

08.05
15.05

Kristi Himmelfarts dag

05.05

04.05

01.05

5.s.e. påske

Palmesøndag

20.03

26.04

Mariæ Bebudelses dag

13.03

11.03

06.03

Midfaste

3. søndag i fasten

28.02

03.03

Lørdagsdåb

27.02

Kalender

Arrangementer
Torsdag den 3. marts kl. 19.30
Sangaften i konfirmandstuen i Ørsted

Vi fortsætter med vores ”Syng-snak-aftenerne”, som er blevet en succes, der kan
samle ikke blot sognebørn fra de tre sogne – men også folk udefra. Aftenen vil
være inddelt sådan, at den første halvdel
disponeres af den person, som står for

denne aften – hvem - vil blive annonceret senere. Derefter vil der være kaffe og
brød, som menighedsrådet står for. Efter
kaffen er der ønskekoncert, hvor alle de
fremmødte kan ønske netop de sange,
som står deres hjerte nært.

Fredag den 11. marts kl. 19.00
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Reformationsmaraton i Ørsted kirke

I forbindelse med reformationsjubilæet i
2017 har præsterne i Assens Provsti indledt en reformationsmaraton, der skal
foregå i alle provstiets kirker. Det blev
i efteråret skudt i gang af biskop Tine
Lindhardt i Barløse kirke. Denne tirsdag
er turen nået til Ørsted. Her vil sognepræst Else Suhr tale ud fra 12. trosartikel

fra Confessio Augustana, som hører til
den danske kirkes bekendelsesskrifter.
Trosartiklen handler ”Om boden”, og
der vil blive trukket tråde op til nutiden,
og der vil også blive sunget salmer i løbet
af aftenen. Aftenen slutter med et lille
traktement, som menighedsrådet står
for.

Onsdag den 4. maj kl. 19.30

”Open by Night” i Ørsted kirke

Igen i år byder vi foråret velkommen med
et “Open by Night” arrangement i Ørsted
kirke. Som sidste år er arrangementet i to
afdelingen. Den første afdeling begynder
kl. 19.00. Medvirkende er Det Vestfynske
Pigekor sammen med årets gæstesolist
saxofonisten Nicolai Schultz. Han er til
daglig 1. saxofonist i DR Bigbandet og er
én af Danmarks mest brugte musikere –
så det kan vi glæde os til.
Som sædvanlig leder Rikke Barsøe Florens koret, og vores organist Henrik Sørensen sidder ved klaveret.
Herefter er der pause, hvor der vil blive
serveret sandwich og øl og vand i konfirmandstuen.

Tirsdag den 26. april kl. 19.00

Kl. 20.15 Begynder musikandagten i kirken, hvor både Nicolai Schultz og koret vil
medvirke og sognepræst Else Suhr. Desuden medvirker vores kirkesanger Mette
Nordtorp
Efter andagten i kirken er alle velkommen
til at slutte aftenen af med en kop kaffe i
konfirmandstuen.
Hele arrangementet, som er gratis, står
Ørsted, Søllested og Vedtofte menighedsråd for.
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Sangaften i Søllested kirke

Så vil vi igen i år synge foråret og sommeren ind i Søllested kirke og fejre befrielsesaftenen den 4. maj. Sidste år var det
70-året for befrielsen – og der er stadig
mange, som mindes denne fantastiske
dag. Vi andre, som ikke har oplevet den,

fejrer den med stor respekt. Lad os endnu engang glædes over foråret og glæden
ved at være frie mennesker og synge de
kendte sange sammen, sådan som man
også gjorde under 2. verdenskrig.

Søndag den 5. juni kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven
Vi vil i år ta’ succesen op fra sidste år,
hvor vi nød naturen og præstegårdshaven ved en friluftsgudstjeneste i juli. Der
sættes igen en udendørs kirke op med
alter, stole og hvad vi ellers skal bruge af

remedier til en gudstjeneste. I år er vi så
heldige at koret medvirker. Så det bliver
en ekstra fin oplevelse
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Strukturprocessen
i Assens provsti

Strukturprocessen i Assens Provsti er
ved at nå vejs ende, og omkring 1. marts
kommer der en afgørelse fra Provst og
Biskop.
4 præstegrupper og 4 menighedsgrupper har hen over foråret 2015 arbejdet
med forskellige forslag til en ny struktur
i Assens Provsti. Derefter har provst, biskop, formand for provstiudvalg og præsternes tillidsmand nu arbejdet videre
med de muligheder/forslag, der fremkom fra de 8 grupper.
Derudover har der i processen været
nedsat en sparringsgruppe, som er blevet indkaldt til møder for at tilføje eller
afklare forhold.
Inden 1. september skulle hvert menighedsråd indsende en skrivelse til provstiet, om hvad der var vigtigt netop i vores lokalområde. Vi, som menighedsråd,
påpegede, hvor vigtigt det var, at ØrstedSøllested og Vedtofte sogne forblev samlet, og at vi havde vores egen præst boende i Ørsted Præstegård.
Alle menighedsråd i Assens Provsti blev
derefter indkaldt på skift til møde med
provst og biskop for at afklare/oplyse/
ønske yderligere, hvad der var vigtigt
netop for det enkelte menighedsråd.

Derefter har biskoppen udsendt et skrift
med et forslag vedr. de enkelte sogne,
og så startede en egentlig hørringsfase,
hvor hvert menighedsråd har kunnet
kommentere, hvad man mener om dette,
og hvilke konsekvenser det vil få for de
enkelte sogne.
Det har været en lang og spændende
proces med meget forskelligartede
ændringsforslag, som forhåbentlig vil
”løse” de 3 årsager, biskoppen havde til
at starte processen:
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·	Der var ulige mulighed for ”præstebetjening” i provstiet – meget store forskelle på antal sognebørn pr. præst.
·	Sognebørnenes nye bevægemønstrer,
færre bor på landet, skoler er lukket,
nybyggeri på tværs af sognegrænser,
få arbejder hjemme.
·	Problemer/uhensigtsmæssigheder
der var i provstiet.
Alice Banke, Menighedsrådet

Hvad gør du ved:
Fødsel
Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I
via www.borger.dk indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14
dage efter barnets fødsel.

Navngivning og dåb
Inden for barnets første 6 måneder
skal det navngives. Det kan ske ved
dåb eller ved navngivning. Ved dåb
henvender man sig til sognepræsten.
Ved navngivning sker det via
www.borger.dk. Er man som barn
navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.
Konfirmation
Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med
de forskellige skoler. Tilmelding til
undervisning sker på kirkens hjemmeside først i august. Der afholdes
orienteringsmøde for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret
i deres sogns kirke.
Vielse
Ønsker I kirkelig vielse eller en velsig

nelse af et borgerligt indgået ægteskab,
så kontakt sognepræsten. I forbindelse
med en vielse skal man via
www.borger.dk indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst
må være 4 mdr. gammel. Det er en god
idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt.
Dødsfald
Ved dødsfald kontaktes sognepræsten,
med mindre man ikke ønsker gejstlig
medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder godkende den ønskede
begravelsesform. Det er vigtigt tidligt
at kontakte præsten. De fleste vælger
også at bruge en bedemand.
Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede før et dødsfald og besøger gerne
i hjemmet eller på sygehus. Ligeledes
er det muligt for pårørende at få en
samtale efter begravelsen eller bisættelsen.
Samtale
Det er altid muligt af få en samtale med
en præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at
ringe og aftale en tid med præsten.
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Adresser
og telefonnumre:
Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat:

Laila Venås
Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74.. LV@km.dk
Tirsdag kl. 9 – 14 og torsdag kl. 12 – 17 for henvendelse om attester, navneændringer m.v.

Sognepræster:

Jørgen Bendixen (kbf.), Bodebjergvej 2, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74 / 23 23 13 65. jbe@km.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12 – 13. Torsdag tillige kl. 16 – 17
Mandag fri.
Else Suhr, Chr. Richardtsvej 25, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 33/51 73 77 01. elsu@km.dk
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 11 – 12. Onsdag tillige kl. 17 - 18
Mandag fri.

Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne:
Ragnvald Graversen,
Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 73, ragnvald1951@gmail.com

graver:

Ved Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker:
Susanne Kiesbüy. Tlf.: 23 61 48 93.
svkirker@mail.dk
Træffes bedst fra 8 – 12. Mandag fri.

www.de3kirker.dk
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menighedsrådsformand:

