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Lokalt nyt

Ørsted Forsamlingshus:

Fredag den 17. marts kl 19.00
Sct. Patricks aften er ændret til vinsmagning.

Kort Nyt
Indsættelse

Søllested Forsamlingshus:
Dilettant: Rygter – Ras ta´r affære
Fredag den 4. marts kl. 18.00
Lørdag den 5. marts kl. 18.30
Søndag den 6. marts kl. 14.00

Spis sammen:
onsdag den 29. marts kl. 18.00
Alle tilmeldinger til Inga på tlf. 20726486

Konfirmationer 2017
Bededag, den 12. maj konfirmeres i
Ørsted Kirke kl. 11:
· Karin de Place Bjørn
· Emil Christiansen
· Emma Heldina Lis Madsen
· Peter Skaarup Nielsen
4.s.e.Påske, den 14. maj konfirmeres i
Søllested Kirke kl. 9:
· Mikkel Lindgaard Larsen.
4.s.e Påske, den 14. maj konfirmeres i
Vedtofte Kirke kl. 11:
· Josefine Madsen
· Anne Marxen
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Den 1. december 2016 blev Jørgen Mose
Laursen indsat som vikarpræst ved Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker. Jørgen
skal passe embedet, til vi får ansat en ny
præst. Indsættelsen fandt sted ved en
både festlig og højtidelig gudstjeneste i
Ørsted kirke, og blev foretaget af provst
Ole Hyldegård Hansen fra Assens. Der
var mødt mange sognebørn, og efter
gudstjenesten fik de lejlighed til at hilse
på Jørgen Mose Laursen og provsten.
Menighedsrådet har haft flere møder
sammen med Jørgen. Vi har oplevet et
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fantastisk engagement fra Jørgens side,
selvom det kun er en midlertidig stilling.
Tak for det.

Ragnvald Graversen, Formand

Konfirmand 2017

Vi konfirmander bliver hentet hver tirsdag efter skole (Aarup og Glamsbjerg)
af Flextaxi ca. kl. 15.15. Vi bliver kørt til
konfirmandstuen, hvor vi starter med at
få boller, og derefter går vi i gang.
Når vi kommer, sidder Jørgen klar med
salmer og en film. Det kan være lige fra
film, hvor det handler om Jesus, til film
om livet på godt og ondt.
Forskellen på Jørgen og Else er, at vi med
Jørgen hver gang synger salmer, som skal
bruges om søndagen. Jørgen fortæller meget levende og forklarer på en god måde.
Da Jørgen startede som vores præst, fik vi
udleveret et hæfte, som vi udfylder, når vi
er i kirke. Vi skriver hvilke salmer vi synger, og hvad prædikenen handler om.

Kærlig hilsen Karin Bjørn

Kortur til Sydtyskland

Sydtyskland, tæt ved den franske grænse. Turen derned foregår med Willemoesbus og en chauffør, som bliver dernede sammen med koret. Palmesøndag
skal koret medvirke ved gudstjeneste i
Klingenmünster protestantiske kirke,
mandag aften skal der synges en hel
koncert i en kirke i Steinfeldt, og tirsdag
skal koret synge en udendørs koncert på
en borg i området. Overnatning finder
sted på et vandrerhjem, der er så venligt

stemt overfor musikgrupper, at de stiller
øvelokale til rådighed. Ind imellem prøver og koncerter vil tiden blive fyldt ud
med udflugter, udforskning af byen og
en masse hygge - alle glæder sig!
Ovenfor et billede fra korets optræden
ved borgermødet om budget 2017 på 10.
klassecentret.

Mvh Rikke

Den 7.-12. april tager Det Vestfynske
Pigekor, der består af piger fra ØrstedSøllested-Vedtofte kirkekor og Assens
musikskoles pigekor til Bad Berzabern i
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Af jord er du kommet
Præstens sidste ord ved en båre er tungtvejende
Set med lægmands øjne er begravelsen den
af de kirkelige handlinger, der stiller sognets
præst over for embedets måske allerstørste
udfordring. Han skal tale over afdøde, trøste de efterladte, foretage de praktiske ting
vedrørende jordpåkastelsen og proklamere
opstandelse og evigt liv.
Hér vil den fungerende sognepræst, Jørgen
Mose Laursen, give sit bud på, hvordan begravelsesritualets ord skal eller kan fortolkes
i en tid, hvor mange åbenlyst giver udtryk for
tvivl om et liv efter døden. Og på, hvorfor vi
alligevel søger ind i kirken med vore døde
i håbet om, at Gud vil lade sit under ske –
også for os.
Hvem er du, tænker man, når man ser
det nyfødte barn. Når et barn fødes, tændes et nyt lys. En stjerne, der måske skal
brænde usædvanligt smukt. En stjerne,
der vil vise sit hidtil ukendte spektrum,
vil vise sit eget lysskær. Et nyt væsen, som
skal strø glæde og skønhed omkring sig
kysser jorden. Det aldrig sete bliver kød
og blod. Intet menneske er en gentagelse
af andre. Intet menneske skal nogen sinde
gentages. Hvert væsen drager sin lysende
bane, mellem to evigheder af mørke.
Sådan skriver Martin Andersen Nexø,
da det lille menneskebarn Ditte for første

4

gang ser dagens lys - og hermed udtrykker han den svimlende undren, som griber én, så man ikke kan lade være med at
tænke, at ethvert menneske er et Guds
under.
Begravelsestalen rummer de sidste ord,
der officielt bliver sagt om et sådant Guds
under, som ethvert menneske er - en unik
skabning - der som noget helt enestående
har haft sin gang på jorden. Det må efter
min mening fremgå af talen, således at
den også bliver et minde – skåret i ord –
over den døde. Derfor rummer en sådan
tale også dét, som var karakteristisk for
dét menneske, som nu ikke er mere –
mindeord, som de pårørende giver udtryk
for igennem præstens tale ved kisten.
I sig selv kan dette virke lindrende, for det
ligger jo dybt i os mennesker, at vi ikke
vil have levet forgæves, men have sat os
spor i den tilværelse, der går videre, når
man ikke selv er mere. Imidlertid er den
virkelige trøst, vi kan finde, når sorgen
og savnet river i os, dog forkyndelsen af
det kristne opstandelseshåb: Som Jesus
Kristus brød dødens magt og opstod fra
de døde, har vi et begrundet håb om, at
dette under også vil ske for os.
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Altid ”kun” som et håb – aldrig som et
krav, vi kan gøre gældende – aldrig som
en mere eller mindre velbegrundet og
fortjent rettighed – aldrig som et fastslået
dogme om et evigt liv efter døden.
Derimod handler det om, hvad Gud kan
og vil. – At vi må tro på, at vi i liv som i
død er i hans hånd – og at vi kan håbe på,
at han vil lade os opstå til nyt liv på den
store opstandelsesdag.
Det er alt sammen en sag for troen – aldrig for forstanden – for Gud er så stor
og altomfattende, at han aldrig vil kunne
rummes i vor begrænsede fatteevne. Men
vi må tro, at han altid vil det bedste for
os – også når vi er døde – og vi må håbe
på, at han engang vil oprejse os til evigt
liv hos sig.
For i liv som i død gælder det, at hvor vore
muligheder er udtømte, er alt stadig muligt for Gud.
Derfor kan vi trygt forkynde ved kisten:
”Af jord er du kommet, til jord skal du
blive, men af jorden skal du igen opstå!”

Jørgen Mose Laursen
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1.s.i fasten

Lørdagsdåb

2.s.i fasten

Sangaften

3.s.i fasten

OPEN BY NIGHT

Midfaste

Lørdagsdåb

Mariæ bebudelse

Sangaften

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

05.03

11.03

12.03

16.03

19.03

23.03

26.03

01.04

02.04

05.04

09.04

13.04

14.04

Kalender

11.00* JML
Kirkekaffe

Konfirmandstuen
Kl.19.30

Kirken,
Konfirmandstuen
Kl. 19 - 21

9.30 JSB

Konfirmandstuen
kl. 19.30

Ørsted

16.00* JML

11.00* JML

11.00 JML

9.00 JSB

Søllested

11.00 JML

11.00* JML

11.00 JML

11.00* JML

Vedtofte
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Pinsedag

2. Pinsedag

04.06

05.06

11.00* JML

11.00* JML

11.00 JML
Konfirmation

9.00 JSB

11.00 JML

11.00* JML

11.00* JML

11.00* JML

9.00 JML
konfirmation

11.00* JML

19.30

11.00* JML kirkekaffe

11.00* JML
Kor. Kirkekaffe

11.00 JML
konfirmation

11.00* JML

*: Gudstjenester med altergang. Bemærk venligst enkelte ”skæve” gudstjenestetider (kl.9).
JML - Jørgen Mose Laursen. JSB - Jørgen Samsing Bendixen.
Kirkebil til gudstjenester og arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50. Kørestolsbrugere dog 2
dage før. Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

6.s.e.påske

Bededag

12.05

28.05

3.s.e.påske

07.05

Kr. Himmelfart

Sangaften

04.05

25.05

2.s.e.påske

30.04

5.s.e.påske

1.s.e.påske

23.04

21.05

Lørdagsdåb

22.04

4.s.e.påske

2. Påskedag

17.04

14.05

Påskedag

16.04

500-året for Reformationen
1517 – 2017
Martin Luther blev født d.10.nov.1483 i Eisleben som søn af en bjergværksarbejder. Han
blev sat i latinskole, og i 1501 startede han
studier ved Universitetet i Erfurt, hvor han
i 1505 blev mag.art. Derefter gik han i gang
med jurastudiet, men det afbrød han efter en
voldsom hændelse: Under en rejse blev han
overrasket af et kraftigt uvejr, hvor han lovede
Gud at blive munk, hvis han overlevede. Han
indtrådte derefter, mod sin fars vilje, i augustinereremitternes kloster i Erfurt. Efter et år
aflagde han ordensløftet, og i 1507 blev han
præsteviet og påbegyndte et teologisk studium. I 1508-09 blev Luther sendt til Wittenberg for at undervise i moralfilosofi, og i 1511
tog han varigt ophold i byen.
Luther havde, som de fleste munke, anfægtelser og svært ved at finde hvile i sin stræben
efter at leve et helligt liv, ligesom hele spørgsmålet om at blive befriet fra frygten for Guds
vrede fyldte hans tanker. Hans bibelstudium
hjalp ham dog med alle de tanker, han tumlede med.
Det hele resulterede i 95 teser, som Luther
slog op på kirkedøren i Wittenberg d.31.oktober 1517, hvor han protesterede mod Den
katolske Kirkes handel med aflad. Afladshandelen var sat i gang af paven for at skaffe penge
til opførelsen af Peterskirken.
I tese 37 skriver Luther: Enhver kristen, hvad
enten han er levende eller død, har del i alle
Kristi og Kirkens goder, og dem får han af
Gud, også uden afladsbreve.
Efter offentliggørelsen af sine teser blev Luther indkaldt til forhør i rigsdagen i Augsburg
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i oktober 1518. Forhøret blev foretaget af Pavens udsending og handlede især om Luthers
synspunkt om ”retfærdiggørelse ved troen
alene”, dvs. at menneskets frelse ikke afhang
af antallet af gode gerninger. Forhøret endte
med, at Luther blev forvist fra rigsdagen og
måtte flygte fra Augsburg.
I perioden 1518-1520 udsendte Luther et antal skrifter: Svar til sine modstandere, lærde
bibelkommentarer og folkelige skrifter på
tysk. I datiden var alle kirkens skrifter på latin, ligesom gudstjenesterne foregik på latin.
Hans tyske skrifter blev derfor naturligt udbredt blandt alle, lærde som lægfolk.
I samme periode fremsendte Luther flere
reformforslag til Kejser Karl 5. og de tyske
rigsstænder, hvori han kritiserede den hidtidige sakramentpraksis. Han ønskede kun
at bevare dåb og nadver. Derudover beskrev
han ”den kristne som fri i troen fra alle menneskelige påbud, men bundet til næsten i kærlighed.” Mange lærde deltog i den litterære
kamp, og mange var på Luthers side.
I efteråret 1520 nåede Pavens bandbulle
frem, og i april 1521 nægtede Luther over
for Rigsdagen i Worms at tilbagekalde sine
skrifter. Derefter blev han erklæret fredløs.
Kurfyrsten af Sachsen ønskede at beskytte
Luther og gav ham i hemmelighed ophold på
slottet Wartburg. Et år senere vendte Luther
dog tilbage til Wittenberg. Reformationen
var nu i gang og lod sig ikke standse.
Mens Luther opholdt sig på Wartburg, oversatte han Det nye Testamente til tysk, senere
fortsatte han med Det gamle Testamente, og
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i 1534 kunne en tysksproget bibel blive trykt.
Luther var en sproglig mester, og hans bibeloversættelse fik stor betydning for tysk sprog
og litteratur.
Snart viste det sig, at den nye kristne frihed
kunne tolkes anderledes, end Luther gjorde
det, og det medførte uroligheder fra forskellige grupper, som ønskede at ændre hele den
kirkelige orden. Luther tog skarpt afstand fra
dette, idet han ønskede at opretholde kirken i
dens hidtidige skikkelse, men renset for det,
han betragtede som ”kirkeligt misbrug.” Han
afviste enhver tanke om at bruge Evangeliet
til at omstyrte samfundet med.
I de efterfølgende år deltog Luther via skrifter

i meningsudvekslinger med tidens tænkere
og reformatorer, herunder Thomas Müntzer
og Erasmus af Rotterdam.
Reformationens indførelse førte overalt til,
at præsterne opgav cølibatet og giftede sig.
I 1525 giftede Luther sig med den tidligere
nonne, Katharina von Bora. Deres hjem i det
tidligere kloster Wittenberg blev et samlingssted for evangeliske fra Tyskland og fra udlandet. Gennem en omfattende brevveksling
får man indtryk af en familie, præget af stor
gensidig omsorg og kærlighed. Parret fik 6
børn, hvoraf 2 piger døde som børn.
Martin Luther døde d.18. februar 1546 efter
flere år plaget af sygdom.

Arrangementer
Open By Night

I første afdeling vil Det Vestfynske Pigekor, der
består af piger fra Ørsted-Søllested-Vedtofte
kirkekor og Assens musikskoles pigekor, synge
en del af de sange, som de skal synge på deres
kortur til Sydtyskland i påsken. Det er et meget
varieret program bestående af danske sange af
Carl Nielsen, spirituals, klassiske perler, kendte
popsange m.m.
I anden afdeling, der vil udforme sig som en
andagt, vil de 3 fløjtenister Katrine Kielland
Brandt, Eva Østergaard og Rikke Barsøe spille
duetter og trioer med smuk og iørefaldende
musik. Katrine Kielland Brandt er til daglig

fløjtenist i Den Kongelige Livgarde og har netop været solist ved Nyborg Harmoniorkesters
Nytårskoncert. Eva Østergaard har i mange
år siddet som solofløjtenist i Det Kongelige
Kapel, der ledsager opera- og balletforestillingerne på Det Kongelige Teater. Hun er for nylig
tiltrådt stillingen som organist i Vissenbjerg
kirke. Rikke Barsøe er bl.a. dirigent for ØrstedSøllested-Vedtofte kirkekor og i aften Det Vestfynske Pigekor, men er, som aftenens to andre
fløjtenister, konservatorieuddannet fløjtenist.
Der vil som altid være et let traktement i konfirmandstuen mellem de to afdelinger.
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Torsdag den 16. marts kl. 19.30
Sangaften i Ørsted konfirmandstue

Når der torsdag den 16. marts kl. 19.30 åbnes
op for sæsonens første sangaften, bliver det
med B. S. Ingemanns liv og salmer som tema.
B. S. Ingemann er og har altid været folkekær.
Hans smukke morgen- og aftensalmer elskes
og forstås af både børn og voksne, og de vælges stadigvæk, når livets mærkedage skal fejres. Folkekær, mild og kærlig var han, ja, men
i sin samtid mødte han alt andet end kærlighed og forståelse fra de litterære smagsdommere, og hans digtning blev i lange perioder

enten sablet ned eller forsøgt tiet ihjel.
Jørgen Mose Laursen vil fortælle lidt om hans
liv – og give hans salmer et ord med på vejen.
Kirkesanger Mette Nordtorp Pedersen indleder med solosang - og organisten, Henrik
Sørensen, spiller til aftenens melodier. Efter
kaffebordet kan man frit vælge sange, som.
Henrik og Mette også spiller og synger til.
Alle er velkomne til denne hyggelige sangaften, som der er gratis adgang til.

Onsdag den 5. april kl. 19.30
Sangaften i Ørsted konfirmandstue
Der indbydes herved til den anden i rækken af sæsonens sangaftener. Denne gang vil vi beskæftige
os med to nyere, fynske salmedigtere, nemlig K. L.
Aastrup og Johannes Johansen, som er blevet rigt
repræsenteret i den nye salmebog.
Menighedsrådet er vært ved kaffebordet, hvorun-

der man som sædvanlig kan foreslå sange fra Højskolesangbogen. Så, vel mødt til en - som sædvanlig
- festlig, hyggelig og givende sangaften.
Det er gratis at deltage, og alle er hjerteligt velkomne til at være med. Der kan bestilles kirkebil.

Torsdag den 4. maj kl. 19.30
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,
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fejre 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.
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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 Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat:
Kordegn Christina Frost-Hansen
tlf.: 64 71 11 88
mail: assens.sogn@km.dk
Kirkekontoret er åbent tirsdag - torsdag kl. 11.00 – 13.00
samt torsdag eftermiddag efter aftale.

Sognepræst:

Jørgen Mose Laursen
Algade 29,1., 5750 Ringe
tlf.: 21 47 12 94 / 64 45 10 33
mose@laursen.mail.dk

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 tirsdag - fredag
kl. 08.00 – 14.00. Mandag fri.

www.de3kirker.dk

Tryk Fyn IVS | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

Menighedsrådsformand:

