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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Tlf. 28 26 15 35

Den 2. september
Fanøtur

Den 7. november
Foredrag med Frederik Lindhardt i
forsamlingshuset - kl. 19.00

Ørsted Forsamlingshus:
Den 5. oktober
Irsk aften - kl. 18.30
Den 7. november
Foredrag med Frederik Lindhardt i
forsamlingshuset - kl. 19.00

Tilmelding

konfirmandundervisning
Efter sommerferien påbegyndes undervisningen af et nyt hold konfirmander i
Ørsted-Søllested-Vedtofte pastorat.
Undervisningen vil foregå i sognehuset
i Ørsted, som ligger ved siden af præstegården.
Tilmelding til undervisningen hos: Sognepræst John Vestergaard på telefon: 64
45 10 33 eller mail: JVN@KM.DK
Konfirmationerne i 2019 bliver i Ørsted
bededag den 17. maj og i Søllested og
Vedtofte bliver det søndag den 19. maj.

Søllested Forsamlingshus:
Tlf. 20 72 64 68

Den 28. august
Spis sammen (stegt flæsk m. persillesovs)
- kl. 18.00
Den 21. september
Høstfest - kl. 18.30
Den 3. oktober
Spis sammen
Den 10. oktober
Halloween - kl. 19
Den 2. november

Øl smagning
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Bevægelse

Jeg ved ikke, om læseren af denne artikel
nogen sinde har set de filmklip i fjernsynet,
hvor der er filmet over et længere stykke
tid, og hvor hastigheden så sættes op, når
filmen afspilles? Det kan for eksempel være
en blomst, der springer ud, et kornaks, der
langsomt bliver større og større, eller solen,
der bevæger sig henover himmelbuen.
Sådan nogle film tydeliggør for os, at der er
bevægelse overalt i verden. Og, hvad der er
mindst lige så vigtigt, at bevægelsen nogle
gange finder sted, selv steder, hvor vi ikke
kan se bevægelsen med det blotte øje.
Bevægelse kan være noget så enkelt, som at
et blad falder fra et træ og lige så stille daler ned til jorden. Det kan være et æble, der
her i høsttiden plukkes og lægges forsigtigt
i en kurv. Det kan være en ræv, der er på en
tidlig morgentur.

rus, som Jesus opvækker fra de døde: Jesus
og dem, han følges med, går hen til klippehulen. Stenen flyttes, og underet sker.
Jesus råber: »Lazarus, kom herud!«
Den døde kommer ud og er altså blevet
levende igen. Den bevægelse, der ellers altid kun foregår èn vej, nemlig ind i graven,
modsvares pludselig af en modsatrettet bevægelse… gravens grænser brydes. »Løs
ham og lad ham gå.«, siger Jesus.
Jesus kalder Lazarus ud til livet, han kalder
ham til at gå fra gravens mørke ud til livet.
Og det har vor Herre gjort lige siden, det
her med at kalde på os. Ganske vist, så er
vi jo ikke spærret inde i en klippehule, men
alligevel er det alt for let for os at blive spærret inde bag alle mulige forskellige mure.
Vi kan lave dem selv, og andre kan sandelig
også hjælpe med til at bygge dem.

Vi mennesker kan jo også bevæge os, både
fysisk, men sandelig også åndeligt og mentalt. Vi adskiller os fra de øvrige skabninger
derved, at vi har en anderledes indflydelse
på, hvor vi bevæger os hen.

Vi kan være ganske gode til, for eksempel,
at beslutte, at der er et eller andet, vi ikke
er gode til, eller at vi ikke kan finde ud af
dette eller hint.

Bevægelse kan ske uventet. Tænk blot på
historien fra Johannesevangeliet om Laza-

Eller også kan andre fortælle os, at det er
sådan, det er.
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Vor Herre kalder til stadighed på os, og
han vil have os til at bruge vores liv til gode
og positive ting. Han kalder os til at leve i
det frihedens rige, hvor han er Herre. I det
rige, hvor vi er frie til at elske Gud og vor
næste, og os selv som hans elskede børn.
Og det kræver selvsagt, at vi er villige til
at flytte os, til at lade os bevæge, fra mørket ud i lyset. Og for os, som for Lazarus,
gælder det, at den, der sætter bevægelsen
i gang, er vor Herre selv. Det er hans budskab til os, som er forudsætningen for, at vi
kan bevæge os ud i det klare lys, som han
var, er og bliver.

Det sker ikke nødvendigvis sådan, at man
lige kan se, at det sker. Lidt ligesom blomsten, der vokser så langsomt, at det kræver
et specielt kamera at registrere det.
Og i modsætning til blomsten, som folder
sig ud, så er det sådan med os mennesker,at
det ikke kun går fremad med os. Vi vælger,
som nævnt, nogle gange at bevæge os i den
forkerte retning. Og da har det jo virkelig
hast med at lytte til ham, hvis ord er Liv og
Ånd.



Han kalder på os, når vi hører historierne
om ham; når vi hører, hvad han har sagt til
andre. Han kalder på os, når vi står i et valg
mellem mørket og lyset. Han kalder på os,
når vi har valget mellem at gøre noget positivt eller blot ingenting at gøre. Han kalder på os, når vi møder en, der har brug for
vores hjælp.
Og han kalder på os, når vi vender ham
ryggen og bevæger os ind i mørket igen,
ja der kalder han måske allerhøjest. Han
kalder på os og bevæger os til at vokse som
mennesker.
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Udgåede træer og
hække på kirkegårdene
Sommerens tørke har naturligvis også
ramt vore kirkegårde, og der vil ligesom i
vores haver være træer og buske og hækplanter, der er gået ud.

Udgåede planter på gravsteder med
1-årig aftale. Her skal gravstedsejeren
selv betale for planter og evt. plantning
af disse.

Vi forsøger at udbedre skaderne så hurtigt som muligt, så kirkegårdene igen
fremstår velplejede som før sommerens
høje temperaturer og manglende vand
indtraf.

De visne planter vil blive fjernet, og når
forholdene tillader det, vil nye planter blive plantet på legat- gravstederne.
Gravsteder med en 1-årig aftale kan
henvende sig til graver Susanne Kiesbüy,
hvis de ønsker, kirken skal plante nye
planter.

Hækplanterne er kirkens ejendom, og de
udgåede planter vil blive udskiftet, når
det har regnet tilstrækkeligt.
Kirken er forpligtiget til at udskifte udgåede planter uden beregning på gravsteder med en legataftale. Der er betalt
for udskiftning af udgåede planter i aftalen.

Ny hjemmeside
Sognenes hjemmeside er blevet fornyet, med et flot resultat.

Der skal komme regn, megen regn, før
der kan plantes nyt på kirkegårdene,
men som sagt, går vi i gang, når jorden
er til det.

Se den på den vanlige adresse:
www.de3kirker.dk
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16. søndag efter trinitatis,

16.09

21. søndag efter trinitatis

22. søndag efter trinitatis

Halloween i kirken

28.10

31.10

kirkekaffe

20. søndag efter trinitatis,

21.10

14.10

19. søndag efter trinitatis,

07.10

kirkevandring Ørsted-Vedtofte

18. søndag efter trinitatis

(RSK)

17. søndag efter trinitatis

30.09

23.09

15. søndag efter trinitatis

09.09

høstgudstjeneste, pølsevogn

14. søndag efter trinitatis

02.09

Kalender

19.00

*11.00

*11.00

16.00

*11.00

Ørsted

*11.00

*11.00

*11.00

Søllested

*11.00

09.00

Vedtofte
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24. søndag efter trinitatis

11.11

Sidste søndag i kirkeåret,

25.11

09.00
*11.00
*11.00

*16.00

Noter for Ø.S.V: * 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 i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

kirkekaffe

25. søndag efter trinitatis

18.11

(RSK)

Alle helgens dag

04.11

Arrangementer
Høstgudstjeneste med Pølsevogn
Høstgudstjeneste vil ligesom sidste år
blive i Ørsted Kirke kl. 16.00 den 16.
september. Efter Gudstjenesten vil Hot
dog Experten være på plads foran kirken, og der vil være øl, sodavand og saft
til at skylle herlighederne ned med.

Ib vil igen i år fortælle om høsten, og vi
vil slutte med et par høstsange, inden vi
mætte og glade går hjem.

Vel mødt til alle

AT Gå til Gudstjeneste - Kirkevandring
På årets første efterårssøndag, den 7. oktober, vil vi i fællesskab vandre fra Ørsted
Præstegård til Vedtofte Kirke til gudstjeneste kl. 11.00. Vi mødes ved præstegården i Ørsted kl. 9.30 i fornuftigt tøj og fodtøj, der kan klare en hyggelig vandretur på
ca. 6 km.
Vi vil forsøge at undgå trafikken på Bogensevej og har derfor lagt ruten nogenlunde således – Ellemosevej – Jesgyden
over Højbjerg og ud gennem den efterårsklædte Voesbjerg skov – på den måde
kommer der også lidt flere kilometer på.

starter kl. 11, og præsten har lovet at vente
på alle.
Der vil være vand og juice, når vi når frem
til Vedtofte Kirke.
Efter gudstjenesten følges vi tilbage til Ørsted og når på den måde op på 12 km.
Så er søndagens motion overstået i hyggeligt samvær og med indlagt gudstjeneste.
Der vil være mulighed for hjemtransport
til dem, der ønsker det.
Vel mødt til alle.

Tempoet vil blive snakketempo, så alle kan
følge med. Gudstjenesten i Vedtofte Kirke
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Jens Bo Jensen og Alice Banke

Halloween i kirken
Den 31. oktober er det, som bekendt, Halloween. I den anledning er der en anderledes familiegudstjeneste i Ørsted kirke kl.

19.00. Der vil være udskårne græskarhoveder og andet lettere uhyggeligt. Og vi vil
høre om, at lyset vinder over mørket.

Alle helgens dag

Søndag den 4. november er det Alle
helgens dag. På denne dag læses under
gudstjenesten, sådan som der er tradition

for, navnene op på dem, som er gået bort
i årets løb i Ørsted-Søllested-Vedtofte.
Det er i år kl. 16.00 i Vedtofte kirke.

Engleaften
Den del af kirkeåret, hvor englene fylder
mest, er juletiden. I den anledning afholdes der torsdag 22. november en engle-

aften i sognehuset i Ørsted kl. 19.00. Der
vil blive fortalt om englene, som vi møder
dem i bibelens fortællinger. Der vil være

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat9

musiske indslag og salmesang. Og så vil
der være mulighed for at lave sin helt egen
lille engel, med vinger fra en gammel salmebog. Det er ikke så vanskeligt.
Alle kan være med.
Vel mødt.

Lidt af far- Alzheimer
Dette er min, en søns fortælling om livet,
med min demenssyge far – tidligere Biskop
i Roskilde, Jan Lindhardt. Den handler om
sorgen, frustrationerne og håbløsheden.

om livet, når man bliver konfronteret med
sygdom og død.

Om minderne, humoren, nærheden og
kærligheden. Ligesom den handler om,
hvordan Alzheimers og demens udfordrer
vores syn på selvstændighed, på værdighed, på fornuft.
Kort sagt handler foredraget om, hvad
Alzheimers gør ved mennesket. For man
kan ikke undgå at lære noget om sig selv,
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Foredrag med Frederik Lindhardt i Ørsted
forsamlingshuset. Den 7 november - kl. 19.00
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Genindvielse af Vedtofte kirke
Søndag den 5.august var der gudstjeneste
i Vedtofte kirke kl. 11, det var dejligt at så
mange deltog i genåbningen, hvor kirkerummet nu er adskilt fra tårnrummet,
med en glas væk. Det har bevirket at orglet
er blevet flyttet tættere på menigheden.
Arkitekt Sten Holbæk, fortalte kort om,
hvad der var lavet, der var mulighed for at
komme en tur i tårnet og alle kunne stille
spørgsmål om kirken. Der blev serveret
sandwich og forskellige drikkevarer.
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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:

John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25
Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64451033
Mail: JVN@KM.DK
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 tirsdag - fredag
kl. 08.00 – 14.00. Mandag fri.

www.de3kirker.dk

Tryk Fyn | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

Menighedsrådsformand:

