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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Torsdag den 23. juni kl. 19.00:
Sankt Hans fest i præstegårdshaven
I samarbejde med menighedsrådet
(se under arrangementer i bladet)
Fredag den 8. juli kl. 17.00:
Grill-aften på legepladsen
Onsdage i lige uger kl. 14.00:
Onsdagsklubben begynder igen den
7. september. Alle er velkomne til
snak, strik, spil og andet. Sted:
Konfirmandstuen i Ørsted

Ørsted Byfest:

Lørdag den 27. august:
kl. 13.00: Sportspladsen åbner
kl. 15.00: Gadekampe begynder
kl. 18.15: Spisning i telt

Søllested Forsamlingshus:

Torsdag den 16. juni kl. 18.00:
Grill-aften
Tirsdag den 23. august kl. 18.00:
Fællesspisning

Ørsted Forsamlingshus:
Ingen arrangementer
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Kort nyt

Konfirmandundervisning

I år bliver der undervisning af konfirmander i Ørsted Præstegård. Vi samles - både
konfirmander og forældre - engang til
august, hvor vi sammen kan tilrettelægge
tidspunkt for undervisningen. Der kommer konfirmander både fra Aarupskolen,
Glamsbjergskolen - og måske kommer
der også nogle elever fra friskolerne i området. Det er allerede fastlagt, at der bliver
konfirmation i Ørsted kirke, Bededag,
den 12. maj og i Vedtofte kirke søndag
den 14. maj. Klokkeslæt finder vi ud af senere, det afhænger af, om der også bliver
konfirmation i Søllested kirke.
Hvis I vil være med på ”holdet” – som
sikkert bliver meget, meget hyggeligt - så
kontakt endelig sognepræst Else Suhr.
Tlf.: 64 45 10 33 / 51 73 77 01 eller
elsu@km.dk

Det er ved at blive en fast tradition, at pilgrimsvandrerne tager en overnatning i
konfirmandstuen i Ørsted, og det er kun
dejligt, vi kan tilbyde husly til vandrerne.

Udflugt i 2017

Vi har udskudt sogneudflugten i år til næste år. Det hænger sammen med den nye
struktur, hvor det er ganske vanskeligt at
tilrettelægge ud i en fremtid, som man ikke
ved, hvad kommer til at indeholde. Præsten i den danske kirke i Lyksborg, Ruben
Fønsbo, er dog allerede blevet varslet om et
besøg i 2017, og vi er så hjertelig velkomne.
Der vil blive arrangeret kirkefrokost, den
dag vi kommer til gudstjeneste.

Præstesituation

Som I kan læse inde i bladet, så er der endnu ikke kommet afklaring på, hvad præsteembedet i Ørsted, Søllested, Vedtofte
pastorat skal ”fyldes” ud med – ud over de
55 procent, jeg skal være præst her. Det vil
sige, at det stadig er uafklaret, hvad sognepræsten skal lave 45 procent af sin stilling. I sommer afløser jeg i Gamtofte, derefter i Haarby i fire uger – og indtil videre
en enkelt uge i Aarup i august. Hvad der
så skal ske, ved jeg ikke i skrivende stund.
Så tålmodigheden bliver sat på prøve for
tiden.

Sognepræst Else Suhr

Pilgrimsvandrere

Igen i år overnatter en flok fynske pilgrimsvandrere i konfirmandstuen i
Ørsted. Det er fra lørdag den 14. maj til
søndag den 15. maj, hvor de vil deltage i
pinsegudstjenesten søndag formiddag.
Derefter fortsætter de mod Odense Domkirke, hvor alle pilgrimme fra hele Fyn
mødes til en fælles pilgrimsgudstjeneste.
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Konfirmander 2016:	Anne-Mette Grave Kristensen, Lasse Mathias Pedersen,
Sofie Søndergaard Harboe Warbrick, Lucas Birch Westphal, Noa Kopatz
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Kortur til Holstebro

Kulminationen på de intensive dage var
en flot koncert i Musikteatret i Holstebro
lørdag aften.
Det var nogle spændende og krævende
dage, dog også med tid til shoppetur, badeland og fest med alle de andre korsangere. Vores norske venskabskor fra Majorstuen deltog også, så det var dejligt at
se dem igen.

Næste rejsemål er Tyskland i påsken
2017, som vi allerede glæder os til.
De ældste piger fra begge kor kan høres
til gudstjeneste i Ørsted præstegårdshave
søndag d. 5.juni.
Korleder Rikke Barsøe Florens

Menighedsrådsvalg i november 2016
I Kristi Himmelfartsferien, den 4. maj
til den 8. maj, tog kirkekoret og musikskolens pigekor, som sammen kaldes Det
Vestfynske Pigekor, til NORBU festival i
Holstebro.
Det er en festival for kor fra hele Norden.
Det er FUK, Folkekirkens Ungdomskor,
der arrangerer festivalen, når den holdes
i Danmark. Koret var tilmeldt to forskellige workshops ud af seks. De ældste piger sang med Jakob Lorentzen, cantor og
organist i Holmens kirke og i Christians-
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borg slotskirke. Han havde valgt nogle
dejlige satser og ledte pigerne kompetent,
energisk og venligt igennem prøverne.
De yngste sang ved Sisse Skovbakke, som
er en sød og dygtig fynsk børnekorleder.
Til festivalen var skrevet en påskeantologi i syv satser, én til hver workshop og en
fælles sats for alle 500 sangere. Musikken
var komponeret af fem forskellige komponister, der i blandt Jakob Lorentzen,
der stod for den sats, som vores ældste piger sang, og for fællessatsen.
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Så er det igen blevet tid til at få indflydelse
på, hvad der skal ske i vores tre sogne i
fremtiden.
Der er menighedsrådsvalg til november,
og menighedsrådet har besluttet, at rådet
i fremtiden skal bestå at ni medlemmer,
og at der som minimum skal være et medlem fra hvert sogn i rådet.
Der vil blive afholdt opstillingsmøder i
alle tre sogne den 13.september 2016,
hvor vi håber, at mange interesserede møder op.
Inden da vil vi meget gerne fortælle om
menighedsrådsarbejdet, og hvilke kompetencer vi brænder efter at få i rådet.
Hvordan der er mulighed for at være en

aktiv del af kirken uden at sidde i rådet.
Det kan for eksempel være som praktisk hjælp ved arrangementer, kirkeblad,
hjemmeside, sangaftener og meget andet.
Rådsmedlemmerne vælges for fire år, og
der afholdes ti møder om året.
Derudover deltager vi i planlægningen og
afholdelse af alle vores arrangementer.
Halvdelen af det nuværende råd genopstiller, så der vil være en blanding af
”gamle” og nye medlemmer i det nye råd.
Det kan give en god dynamik med både
nye folk og nye ideer og nye kræfter, og
”gamle” medlemmer der har erfaring med
tidligere arbejdsgange.
Alice Banke, menighedsrådet
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3.s.e.trinitatis

Lørdagsdåb
4.s.e.trinitatis

12.06

18.06
19.06

6.s.e.trinitatis
7.s.e.trinitatis
8.s.e.trinitatis
9.s.e.trinitatis

Lørdagsdåb
10.s.e.trinitatis
11.s.e.trinitatis
12.s.e.trinitatis
13.s.e.trinitatis
14.s.e.trinitatis

03.07
10.07
17.07
24.07

30.07
31.07
07.08
14.08
21.08
28.08

11.00 NL*

Reformations-maraton
19.00

11.00 ES*

11.00 ES*

9.30 ES*
Kirkekaffe

9.30 JP

19.00
Sankt Hans Aften

9.30 PJ

Søllested

11.00 ES*
Høst

11.00 ES*
Kirkekaffe

11.00 ES*

11.00 ES*

9.30 ES*

11.00 ES

Vedtofte

ES: Else Suhr / PJ: Palle Jensen / JP: Jakob Petersen / NL: Niels Lysebjerg. * Gudstjenester med altergang.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: telefon 65 50 50 50.
Kørestolsbrugere dog 2 dage før. Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

9.30 ES*
Høst

11.09

16.s.e.trinitatis

10.00 ES
Børnegudstjeneste

15.s.e.trinitatis

04.09

14.00
Konfirmandstuen

11.00 ES*

11.00 ES

9.30 ES*

9.30 ES*

11.00 ES*
Friluftsgudstjeneste
Kor

Ørsted

09.09

Ørsted-Møde

03.09

30.08

5.s.e.trinitatis

26.06

23.06

2.s.e.trinitatis

05.06

Kalender

Strukturprocessen i mål!
Som man har kunnet læse i diverse indlæg i dagspressen, er strukturprocessen i
Assens Provsti i mål. Der er vedtaget de
ændringer, der skal ske med implementering pr. 1.september 2016.
For Ørsted-Søllested-Vedtofte sogne betød det heldigvis, at vi beholder vores meget afholdte præst Else Suhr - dog kun i en
55 procent stilling. De tre sogne forbliver
sammen, og Glamsbjerg Pastorat bliver
ophævet, sådan så der bliver to pastorater, Glamsbjerg Pastorat og Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat.
Vi i menighedsrådet er fuldt ud tilfredse
med denne ordning, og vi fornemmer

også, at menigheden glæder sig over at
”alt bliver som før ”.
Der er dog stadig en meget væsentlig opgave for biskoppen at løse, før processen
er i mål, nemlig - hvad skal Else Suhrs sidste 45 procent stilling fyldes ud med?
I øjeblikket er Else vikar her og der og alle
vegne, hvilket ikke er tilfredsstillinde for
en præst, der ønsker at lære sin menighed
grundigt at kende.
Men et er sikkert Else bliver i præstegården i Ørsted og dermed i lokalområdet,
og de tre sogne forbliver sammen.
Alice Banke, menighedsrådet

Arrangementer
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
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heldige at koret medvirker. Så det bliver
en ekstra fin oplevelse.
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Torsdag den 23. juni kl. 19.00
Sankt Hans i præstegårdshaven i Ørsted

Det er tidspunktet for de lyse aftner,
hvor det er tid til at samles ude. Traditionen tro mødes vi kl. 19.00 ved flagstangen ved gadekæret, hvor flaget bliver
taget ned under sang. Derefter går turen
til præstegårdshaven, hvor der vil være
underholdning. Derefter bliver der arrangeret snobrødsbagning for børnene
– og der serveres vafler og kaffe i haven.
Til sidst går vi alle sammen ned på engen, hvor heksen, som børnene fra Æblet
har lavet og sat op på bålet, skal brændes
af. Der bliver også i år holdt båltale og
sunget, og aftenen slutter med at bede et

fælles Fader Vor.
Arrangementet laves i samarbejde med
Ørsted Beboerforening.

Tirsdag den 30. august kl. 19.00
Reformationsmaraton i Søllested 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 Søllested kirke. Her vil sognepræst Else Suhr tale ud fra 16. trosarti-

kel fra Confessio Augustana, som hører
til den danske kirkes bekendelsesskrifter.
Trosartiklen handler ”Om de borgerlige
forhold”, 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.
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Lørdag den 3. september kl. 14.00
Ørsted-Møde i konfirmandstuen

Sidste år var der for første gang ”ØrstedMøde”, hvor sognepræsten inviterede
sine gamle journalist-venner til at møde
menigheden i Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat. Det blev en fin eftermiddag i
præstegårdshaven med to gode foredrag
med redaktør Poul Struve Nielsen fra de
hjemløses avis ”Hus Forbi” og kommunikationschef Per Breindahl fra Blå Kors
Danmark. Vi trækker inden døre og holder ”Ørsted-Møde” i konfirmandstuen

i år. Her vil journalist og cand. mag. i
Mellemøststudier, Inger Marie Vennize,
holde foredrag om problematikken omkring rekrutteringen af krigere fra blandt
andet Danmark til Islamisk Stat. Hvordan kan det lade sig gøre, at man i Syrien
kan finde frem til danske unge mænd og
kvinder? Hvem er de unge, hvordan finder Islamisk Stat frem til dem? Hvorfor
lader de unge sig hverve?

Høstarrangement for børn i Ørsted kirke
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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.

Fredag den 9. september kl. 10.00
I år skal børnene være med til at pynte kirken i Ørsted til høst. Fantasien skal bare
sættes i sving, så kirken kommer til at blive et godt eksempel på, at når det handler
om fantasi, så er der ikke nogen grænser.
Det bliver et arrangement, hvor der også
meget gerne må være voksne med, som
har lyst til sammen med børnene at pynte
kirken med blomster, korn og hvad man
ellers kan finde af festlige ting. Når kirken
er pyntet, synger vi en enkelt sang – inden

Hvad gør du ved:

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.

turen går til konfirmandstuen, hvor der
vil blive arrangeret lidt spisning.
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Adresser
og telefonnumre:
Kirkekontor for Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat:
Kordegn Lars Johansen, Assens Kirkekontor
Adelgade 18, 5610 Assens
Tlf: 64711100 LAJO@km.dk
Kirkekontoret har åbnet i alm. kontortid.

Sognepræst:

Else Suhr (kbf.), Chr. Richardts Vej 25, Ørsted Præstegård, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64451033/51737701 – elsu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.00-12.00. Onsdag tillige kl. 17.00-18.00.
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:

