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Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Den 3. september
Tur til Als tilmelding til Karen Juul
på tlf. 64653181

Ørsted Forsamlingshus:
Den 27. oktober.
Irsk aften.

Den 16. november.
Foredrag med Landsbytossen fra Langeland
Den 6. december.
Fællesspisning.

Søllested Forsamlingshus:
Den 15. september.
Høstfest kl. 18.30
Den 31. oktober.
Spis sammen
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Kort Nyt
Præstesituationen

På tidspunktet hvor dette indlæg skrives
(11.08.2017) ved vi følgende om præstesituationen i Ørsted-Søllested-Vedtofte:
Vi får en 75% stilling. De sidste 25 % skal
erlægges i Aarup - Rørup sogne.
Ansøgningsperioden er 08.08.17 28.08.17.
Orienterende møde 05.09.17.
Udtagelse af kandidater til prøveprædiken.
Indstillingsmøde 21.09.17.
Sidste frist for indsendelse af kandidat til
Kirkeministeriet 25.09.17.
Hvis det hele går, som vi håber, og der er
gode kandidater at vælge imellem, skulle
vi kunne ansætte en ny præst pr. 01.11.17.

Ragnvald Graversen

Pigekor og Korskole

Kirkernes Pigekor og Korskole vågner op
af dvale i løbet af august, efter en dejlig,
lang sommerferie. Pigekoret starter året
med en ryste-sammen kortur til Baagø
Naturcenter d.25.-27.august, hvor vi slutter med at synge til gudstjeneste i Baagø
kirke søndag kl.15.30.
Begge kor vil kunne høres ved gudstjenester i løbet af efteråret følgende dage;
Korleder,

Rikke Barsøe Florens
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Livstræet
– det sande vintræ
Ude i siden af den sydlige græsplæne
i præstegårdshaven i Besser på Samsø
står der et gammelt træ - en akacie, der
er over 100 år gammel. Hvis man skal
se helt objektivt på det, er det vist ikke
noget særligt kønt træ - det er kroget og
faldefærdigt – en frønnet ruin af et træ.
Når en efterårsstorm farer over landet,
rager den gerne mindst én udgået grenstump ned – og når det blomstrer om
sommeren, skal man kigge godt efter for
at øjne blomsterne, der sidder højt oppe i
spredt fægtning.
Men i mine øjne er det et smukt træ - og
jeg har mere end én gang bedt for dets
liv, at det må blive stående, til det ikke
kan mere. Det er mærket af livet - kroget og skrøbeligt, og med de allersmukkeste små, hvide blomster, når den tid er

- smukt som et gammelt, gammelt menneske, der har levet sit liv fuldt ud.
Ja, det er med det træ - som med mange
af de mennesker, jeg holder af - de er
smukke i mine øjne. Hver rynke, hver
fure, hver en del, der vidner om, hvordan
livet er gået hen over ham eller hende er med til at danne personen og fortælle
dén historie, dét menneske rummer
- med udfordringer, glæde, modgang,
lykke og smerte – hændelser, der gjorde
livet indviklet og kroget - og begivenheder, der fik blomsterne til at vælde frem i
fuldt flor. For livet koster jo noget. Kræver beslutninger, afsavn - af og til offervillighed. Evne til at komme videre efter
et slag.
Netop i denne efterårstid kan vi begynde at ane vinterens klare luft. Og nyde
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det væld af farver, som træerne kan
præstere, når solen slår smut i bladene.
Efteråret er den smukkeste årstid, siger mange. Og måske skyldes det også,
at vi mennesker sanser mere stærkt og
intenst, når vi i denne tid forsøger at
indfange det sidste af årets farvepragt –
inden vintervejr og blæst gør træer og
buske nøgne, og stiller dem som silhuetter mod den blågrå vinterhimmel.
Netop nu, hvor alt går mod ”nedfald og
forfald”, kan vi tænke på Jesu tale om
livstræet – det sande vintræ - plantet
ud fra Guds ønske om, at skabe en jord,
en mangfoldighed og en menneskehed,
der skulle ligne ham. Og når vi ser, at
vi er indfældet i en sammenhæng, hvor
vi hører Gud til, fordi vi blev podet ind
i Kristus som det sande vintræ, da vi
blev døbt, så følger der et værdisæt og en
mening med. En mening om kærlighed,
ordentlighed og respekt. Og inderst inde
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véd vi nok, hvad det dybest set handler
om – nemlig Jesu tro, håb og kærlighed.
Derfor skal vi turde give os hen i åbenhed, ydmyghed, tillid og tro – og dér
ikke at skulle møde op med præstationer overfor Gud, men ligesom det lille
barn tager imod forældrenes kærlighed
og omsorg – da med tomme hænder at
møde alt dét, som Gud møder os med,
nemlig barmhjertighed og tilgivelse –
kærlighed og nåde – og dér på dét sted
– blot tage imod.
Ja, når livet strammer til – for en, der står
os nær - og kræver blod, sved og tårer, så
skal vi huske på det gamle træ - på alle de
smukke gamle mennesker vi kender, der
har betalt deres pris for livet - og ladet sig
forme af det, så vi behandler hinanden
med varsomhed og respekt. At vi giver
plads til værdighed i vore medmenneskers liv - ikke mindst, når de som små
børn er udleverede til vor omsorg og nænsomhed. For Jesus kom jo netop, for at vi
mennesker skulle kunne se - så tydeligt,
at det ikke var til at misforstå, hvad der
var Guds vilje – så vi ser, at vi er bundet
til den – som til vor næstes ønske om en
næste, som vi så skal være næste for.


De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

Jørgen Mose Laursen

Høstens glæder

Lige siden menneskene skiftede fra at
være nomader og slog sig ned og dyrkede
jorden og blev fastboende for 20 tusinde
år siden, har høsten været glædens tid
– tror jeg. Her fik man belønningen for
årets indsats i marken. Muligheden for
at lægge til side, så man havde noget at
spise og noget at fodre husdyrene med
i den mørke tid. Denne store og dybe
glæde, når høsten endelig var i hus, er
stadig den samme i dag som for 100 eller 200 år siden. Dette trods den enorme

udvikling, der er sket. De små jordlodder, hvor alt foregik ved håndkraft og
hest og til i dag, hvor kæmpe maskiner
har taget over. De små jordlodder er de
fleste steder lagt sammen til store marker. Men stadigt det store slid med lange
dage - blot nu i mejetærsker og traktor.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på,
at høstens glæder uanset gårdstørrelse
er den samme. At det stadig er et fantastisk højdepunkt, når der kommer kaffe
Forsættes på side 8
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16. søndag efter trinitatis

17. søndag efter trinitatis 11.00* ML kirkekaffe
Kirkernes korskole

18. søndag efter trinitatis

01.10

08.10

15.10

30.09

11.00* ML

9.30 FJ
Kor

15. søndag efter trinitatis

24.09

Lørdagsdåb

11.00* ML

14. søndag efter trinitatis 17.00 ML. Kor. Udvidet høstgudstjeneste i Ørsted Kirke.
Efter gudstjenesten fejrer vi høsten med høstsange og en let anretning.

11.00* ML
kirkekaffe

Lørdagsdåb

Vedtofte

17.09

11.00* ML

Søllested

13. søndag efter trinitatis

12. søndag efter trinitatis

Ørsted

10.09

09.09

03.09

Kalender
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22. søndag efter trinitatis

12.11

Sidste søndag i kirkeåret

Lørdagsdåb

9.30 FJ

11.00* ML

11.00* ML

11.00* ML
kirkekaffe
9.30 ML

Lørdagsdåb

9.30 FJ

Noter for Ø.S.V: * Gudstjenester med altergang. ML - Jørgen Mose Laursen. FJ – Jørgen Flensted-Jensen.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50.
Kørestolsbrugere dog 2 dage før. Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

26.11

25.11

23. søndag efter trinitatis

Alle Helgens Dag

05.11

19.11

20. søndag efter trinitatis

19. søndag efter trinitatis

29.10

28.10

22.10

eller anden forfriskning ud i marken, og
vi lige i en lille stund standser alt og nyder nuet. Derefter er man opladet til at
arbejde videre for fuld kraft!
Er vejret godt, og høsten bare går godt,
så kan man blive næsten helt beruset af
lykke. Selv om man inderst inde godt
ved, at man er dødtræt af mange timers
koncentreret arbejde, får man alligevel
uanede kræfter til at fortsætte til langt
ud på natten. Derefter et bad og en bid
brød og i seng. Igen den store glæde over
dagens dont og 2 sekunder efter, at hovedet når puden, sover man. En dyb og
dejlig søvn.
En beskeden husmand i Ørsted sagde
en gang til mig, at vel var arbejdet i marken og i høsten førhen meget hårdt, men
man havde dog fyraften, når solen gik

ned! Han kunne også berette om den
store fest, det var, når høsten var i hus og
glæden ved fællesskabet i den travle tid.
Hele familien var med. Naboerne var
med og hjalp hinanden og var fælles om
selvbinderen.
En ting, jeg i mine unge dage aldrig helt
lærte at forstå, var, at når der skulle holdes høstfest i forsamlingshuset, så blev
der holdt 2 høstfester. En for alle husmændene og deres naboer og venner og
en for gårdmændene. Dette tror jeg heldigvis ikke sker nogen steder mere.
I dag, hvor jorden dyrkes af mange færre,
kan høsten fejres af os alle i fællesskab,
enten vi mødes i kirken eller forsamlingshuset eller begge steder. Det bliver
glæden kun større af!

HØSTFEST
I år indbyder Menighedsrådet til høstgudstjeneste
den 17. september kl. 17.00 – 19.30.
Efter gudstjenesten serverer vi pølser fra en pølsevogn.
Efter det gratis traktement, hygger vi os og synger
høstsange. Vel mødt!
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Arrangementer

Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19.00
2 år med SIRIUS-patruljen.

Anders Mikkelsen kommer og fortæller
om sine oplevelser fra sit ophold i Nordøstgrønland som medlem af den legendariske SIRIUS-patrulje. Patruljen er
en militærenhed, som håndhæver dansk
suverænitet i det store ubeboede område, og som overvåger den 16000 km lange kyststrækning. Enheden består af 12
personer og ca.70 slædehunde. Anders
vil fortælle om forberedelserne til turen,
om dagligdagen og om opgaverne for

SIRIUS-folkene. Hans fortælling er ledsaget af fotos fra det smukke Grønland.
Kom og hør et spændende foredrag om
et helt specielt job.

Torsdag d. 9. november 2017 kl. 19.30
At gøre en forskel.

Cheptigit Primary School ligger i et meget
fattigt område i det vestlige Kenya. Kis og
Flemming Thybo fra Brenderup besøgte
skolen for ca.7 år siden, og her mødte de
lærerne og en skoleleder, som drev skole
under ekstremt vanskelige vilkår. Der var
mangel på alt :klasselokaler, borde, stole,
bøger , papir. Da de kom hjem fra Kenya,
besluttede de at starte et projekt for at hjælpe skolen. Det involverede mange folk i
Brenderup, som gennem årene har hjulpet
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med loppemarkeder, koncerter og meget
mere, alt sammen for at samle penge ind
for at give børnene i Cheptigit en bedre
skole.

Kis og Flemming vil med billeder og optagelser fra Kenya fortælle om den forskel,
hjælpen har betydet , ikke bare for skolen,
men for hele området.

Torsdag d. 16. november 2017 kl. 19.30
Foredrag med Ole Sørensen.

Ole Sørensen kaldes også Rebellen fra
Langeland, hvor han har været leder af socialpsykiatrien i en periode. Ole Sørensen
er kendt fra udsendelserne om de svagestes
forhold på Langeland og sin anderledes
måde at gribe tingene an på.
Som han har udtalt i forbindelse med
fjernsynsudsendelserne: Jeg ville gerne
vise danskerne, hvad socialpsykiatri er, og
hvordan det kunne laves lidt anderledes,
hvis vi kunne få lov.
Foredraget er i Ørsted Forsamlingshus,
og er et samarbejde mellem Ørsted Beboerforening, Ørsted Forsamlingshus og
Ørsted-Søllested-Vedtofte Menighedsråd.
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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 | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

Menighedsrådsformand:

