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Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Tlf. 28 26 15 35

Den 5. december
Fællesspisning fælles med Ørsted
forsamlingshus - kl. 18.30

Ørsted Forsamlingshus:
Den 5. december
Fællesspisning fælles med Ørsted
beboerforening - kl. 18.30
Den 20. februar
Generalforsamling

Julehjælp

Det Stockflethske Legat bliver igen i år
uddelt. Legatet kan søges af økonomisk
trængte, som er bosat i Ørsted, Søllested
eller Vedtofte sogne. Legatet er en samling
af flere små legater, der er tilknyttet sognene. Ansøgeren kan henvende sig enten
mundtlig, skriftligt eller pr. tlf. til en af
følgende personer fra legatudvalget.
ANSØGNINGS FRIST 07.12.18
INDEN KL. 12.00.
John Vestergaard
Tlf.:
64451033
Mail:
JVN@KM.DK
Alice Banke
Tlf.:
40971315
Mail:
kab@pc.dk
Jørgen Graversen
Tlf.:
64791426
Birthe Andersen
Tlf.:
64451282
Mail:
Bicka@mail.tele.dk
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”Og det skete i de dage...”
”Og det skete i de dage...” Sådan begynder
den historie, der er allermest kendt fra bibelen. En historie som er blevet fortalt fra
generation til generation. Det er en historie, som altid har sagt mennesker noget,
en historie, som man har husket selv i de
perioder, hvor det hele har set allermest
sort ud.

For eksempel engang i 1914. Det var den
24. december. Og der var krig i Europa.
Dengang kaldte man den for den store
krig, nu kalder vi den for første verdenskrig. Det var en skyttegravskrig. Et sted i
Belgien skete der noget uventet.
Jeg vil citere en af dem, der var med dengang, en menig engelsk soldat, som hed Albert Moren. Han var en del af dronningens
andet regiment:
”Det var en smuk aften med måneskin,
frost på jorden, og der var hvidt næsten
overalt. Ved syv-otte tiden om aftenen
skete der noget ovre i de tyske skyttegrave.
Der kom sådan nogle lys frem, jeg ved ikke,
hvad de var lavet af. Og så sang de ”Silent
night” –” Stille Nacht”. Jeg glemmer det aldrig, det var et af højdepunkterne i mit liv.
Jeg tænkte: Hvilken smuk melodi.”

Det begyndte altså med, at tyske soldater
gik i gang med at pynte deres skyttegrave.
De satte små stearinlys op på kanterne af
skyttegraven, og også på nogle små juletræer. Og så sang de julesalmer. For det var
den 24. december.
Englænderne så lysene og hørte salmerne.
Og de begyndte også at synge julesalmer.
Soldaterne begyndte at råbe glædelig jul
til hinanden, fra den ene skyttegrav til
den anden, og det endte med en uofficiel
våbenhvile, hvor ca. 100.000 mand holdt
fred i nogle dage. Soldaterne gik ud i ingenmandsland mellem skyttegravene og
mødte hinanden, som medmennesker og
ikke som fjender. Ethvert barn ved, at til
julen hører julegaver, og der blev givet og
byttet ting og sager: Mad, tobak og spiritus
for eksempel.
Artilleriet, de store kanoner, blev tavse
denne ganske specielle juleaften. Og fælles
julegudstjenester blev der også holdt.
Ja, det må sandelig have set sort ud der i
skyttegravene i løbet af den 24. december
i 1914. Alligevel huskede de på den gamle
historie om Jesusbarnets fødsel.
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De huskede, at det var jul. Jul, som satte
krigen, de kæmpede i relief. For ganske
vist var der forskel på en tysker og en englænder. Det var de alle klar over. De var jo i
krig med hinanden. Men der var også meget, de havde til fælles.
Julen var en fællesnævner for dem. Pludselig hørte de en salme sunget på en andet
sprog, en salme, som de selv kendte. Hos
os hedder den salme jo: ”Glade jul, dejlige
jul…” Julen kan forene mennesker, og sætte vores stridigheder i relief.

Os er jo her det store ”os”, alle mennesker.
Og det var det, de oplevede dengang i 1914.
Julen skubbede for en stund ”os og dem” til
side, til fordel for det store ”os”. Men det
blev ikke ved. Våbenhvilen varede desværre kun et par dage, som nævnt. Generalerne blev vrede og forbød gentagelser.
I vor tid tror jeg, det vil være godt for os at
tage ved lære af soldaterne fra dengang.
Så kan vi prøve at huske at se på det andet
menneske, i lyset af, at det menneske også
er med i det ”os” som julen handler om.

Vi kender det fra en anden af julens salmer:
”Dejlig er jorden” hvor vi synger at: ”os er
en evig frelser fød!”
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John Vestergaard

Mit job

Korlederens arbejde med korskole og pigekor v. korleder
Rikke Barsøe Florens

I ugens løb op til korprøverne planlægger jeg kortimerne, søger nye sange,
laver evt. flere stemmer til sangene,
lytter sange af, skriver dem ind i et
nodeprogram og øver mig på dem.
Derudover planlægger jeg korenes deltagelse ved gudstjenester, korkoncerter
og korture. I forbindelse med dette er
der bl.a. mange mails frem og tilbage
med forældre til korpigerne, præster,
koncertsteder og kontakter ved vores
korture.
Hver onsdag starter min arbejdsdag
med en tur i et af vores supermarkeder
i Glamsbjerg, eller en lokal æblesælger
her i sensommeren/efteråret, da kirken

står for at fodre lidt på de sultne og godt
brugte korpiger efter en lang skoledag.
Med den lange skoledag kan vi desværre
først starte kor for 3.- 4.klasse kl.15.20,
hvilket er noget sent, men humøret fejler heldigvis ikke noget, og snakkelysten
er stor! Frugten bliver stillet frem, så pigerne kan gumle ca.10 minutter inden
korprøvens start.
Vi er så heldige at få lov at låne et lokale
på Assens Musikskole i Musikhuset i
Søndergade 87 i Glamsbjerg til vores
korprøver.
Når vi har fået snakket og tygget af,
går korprøven med korskolen igang.
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Sidste søndag i kirkeåret

1. søndag i advent med
musiske indslag

2. søndag i advent (RSK)

Lucia-aften

3. søndag i advent

Jul for de mindste

4. søndag i advent

Juleaften

Juledag (RSK)

Anden juledag

25.11

02.12

09.12

12.12

16.12

20.12

23.12

24.12

25.12

26.12

Kalender

15.00

11.00*

9.30

19.00

11.00*

Ørsted

09.00

16.15

09.00

Søllested

11.00*

13.30

11.00*

11.00*

Vedtofte
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Helligtrekongers søndag,
kirkekaffe

1. s. e. H3K

2. s. e. H3K

3. s. e. H3K (RSK)

4. s. e. H3K, kirkevandring,
bemærk tidspunkt

Sidste s. e. H3K

Septuagesima (RSK)

Seksagesima, kirkekaffe,
koret medvirker

06.01

13.01

20.01

27.01

03.02

10.02

17.02

24.02

11.00*

11.00*

15.00

09.00

10.00

11.00*

11.00*

09.00

11.00*

* 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.

Nytårsaftensgudstjeneste
med kransekage

31.12

Korskolen synger i 45 minutter hver uge.
Her synger vi sange, som skal bruges i
løbet af året til gudstjenester, Lucia på
Glamsbjergskolen, juletræstænding, forårskoncert m.m. Derudover er pigerne
meget glade for at synge og lege et par
sanglege i løbet af korprøven. Har vi tid,
laver vi også lidt nodelæsningsøvelser på
tavlen.

mer, hvilket kræver lidt mere tålmodighed ift. at vente på, at de andres stemmer
gennemgås. Pigekoret har en del flere
aktiviteter end korskolen, hvilket kræver
et større og mere varieret repertoire. Vi
synger med hele pigekoret i 90 minutter,
hvorefter de ældste piger fra 7.klasse og
opefter får 30 minutter alene med et eget
repertoire.

Når korskolen myldrer ud af lokalet, står
pigekoret klar til at myldre den anden
vej. I pigekoret arbejder vi også med de
sange, vi skal bruge i løbet af året, men
her bruger vi meget tid på at lære stem-

Sådan ser min arbejdsdag- og uge ud
med Kirkernes Korskole og Pigekor.

Lucia

Lys, kjoler, glorier og 22 forventningsfulde piger er klar til Luciagudstjenesten i Ørsted kirke.

Korleder Rikke Barsøe

Luciasang, julede sange på dansk,
engelsk og latin.
Onsdag den 12. december kl. 13.00

Koret består af Kirkernes Pigekor og
Assens Musikskoles Pigekor.
Koret synger, foruden den traditionelle
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Korleder Rikke Barsøe

Arrangementer
Første søndag i advent
Søndag den 2. december

Første søndag i advent får kirken besøg
af to fløjteelever fra Assens Musikskole.
Anna Fruergaard Møller og Laura Lind
vil, sammen med Rikke Barsøe Florens

og Henrik Sørensen, spille julen ind med
smukke satser dels for fløjte og klaver, dels
for 3 fløjter. Det er i Ørsted kirke kl. 11.00.

Jul for de mindste
Torsdag den 20. december
Der er i år jul for de mindste, det vil sige
børnene fra Æblet og fra dagplejen samt
andre børn, der har lyst til at være med,
torsdag 20. december kl. 9.30 i Ørsted kirke. Efterfølgende er der risengrød til alle i
konfirmandstuen.

Nytårsgudstjeneste
Mandag den 31. december

Jule- og nytårstiden er traditionernes tid.
En god tradition er det at mødes i kirken
nytårsaftensdag og synge de salmer, der
hører sig til, høre en prædiken, og ønske

naboer og andet godtfolk et glædeligt nytår. Der vil som vanligt være champagne og
kransekage. Det finder sted i Ørsted kirke,
mandag 31. december kl. 15.00.
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Kirkevandring

Søndag den 3. februar fra Søllested kirke
Vi starter med Gudstjeneste i Søllested
kirke kl. 10 og iklæder os derefter passende
tøj til en vandretur i det forhåbentligt flotte
vintervejr.
Der bliver en pause undervejs, hvor Jens
Bo vil fortælle lidt om Pilgrimsvandring.
Vi slutter alle med varm suppe i Søllested
Forsamlingshus.
Turen er på ca. 7 km, og vi går i et tempo, så
alle kan deltage.
Vel mødt til alle!
					
Alice Banke
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Galleri - 2018
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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:

