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Lokalt nyt

Årets
konfirmander

Ørsted Beboerforeningen
Søndag den 23. juni
Sct. Hans i præstegården i samarbejde med
Menighedsrådet
Fredag den 9. august
Grillfest på legepladsen
I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet.
Lørdag den 17. august
Landsbyfest
Søndag den 25. august
Tur til Ærø - Kontakt til turen: Karen Juul,
mobil. 28771102.

Søllested Forsamlingshus:
Onsdag den 12. juni kl. 18.00
Spise sammen - Vi griller
Onsdag den 21. august kl. 18.00
Spise sammen - Stegt flæsk
Tilmelding til Inga på nr. 20726468
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I et andet lys
Helt i begyndelsen af bibelen kan vi læse
følgende:

i Grundtvigs salme: ”Den signede dag”,
hvor det hedder:

”Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der
blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud
skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag,
og mørket kaldte han nat. Så blev det aften,
og det blev morgen, første dag.”

”Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.”

Lyset er godt, får vi at høre. Og det er jo
rigtigt. Alle mennesker sætter pris på lyset.
Ikke mindst os der bor mod nord, os der
kender den lange mørke vinterperiode.
Det skifter mellem mørke og lys her på
jorden under himlen, både fra dag til dag,
men også i årets løb. Lidt på samme måde,
har kirkeåret også sine lyse perioder.
Kirkeårets farver skifter. Det illustreres
godt af de messehageler, der bruges i nogle
kirker. En messehagel er en slags kappe,
som præsten kan have på under altergangen. I den kommende trinitatis-tid er farven for eksempel grøn, svarende til at det
er vækstens tid.
De perioder, hvor kirkeårets farve er lys og
gylden, er, kort sagt, juletiden, påsketiden
og Alle helgens dag.
At juletiden er lys, bortset fra 2. juledag,
skyldes først og fremmest det, vi hører om

Ved juletid, da vor Herre blev født, brød
lyset frem, på en helt ny måde. Og desto
mere passende er det, at jul er blevet placeret på den tid, hvor året vender, og det igen
bliver lysere og lysere.Den nys overståede
påsketid er også lys, bortset fra palmesøndag og langfredag.
I påsken handler det om opstandelsens
klare lys. Guds lys. Det samme lys som
skinnede i julen.
Lyset skinner frem i mange af påsketidens
salmer, for eksempel i Grundtvigs ”Som
forårssolen morgenrød”, hvor det hedder:
”Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.”
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Alle helgens dag er, som nævnt, også lys.
Dagen er for mange en tung dag at komme
igennem og virker ikke altid særligt lys.
Det lys, det handler om Alle helgens dag,
er først og fremmest, det himmelske lys,
det lys der synges om i sidste vers af ”Den
signede dag”:

livet er et kapløb om at have ophobet størst
rigdom, den dag man dør.
Sådan tænker Paulus ikke. Set i lyset af
evangeliet konkluderer han:

”Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.”

Hver gang det går op for et menneske, at
det er sådan, det er, da bryder lyset frem for
det menneske, et lys der gør det lettere at
vurdere, hvad der er vigtigt, og hvad der
ikke er så vigtigt.

I det himmelske er der lyst. Svarende til at
det jo præcis er Guds lys, der bryder igennem på jorden, både ved jule- og påsketid.

”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.”

Det er trods alt nemmere at finde vej i lys
end i mørke.
John Vestergaard

Man kan tale om at se noget i et andet lys.
Og det er noget af det vigtige i kristendommen. At vi kan få givet at se os selv og verden i et andet lys. I det lys der brød frem i
julen og påsken, Guds lys.
Et godt eksempel på en der oplevede det,
var apostlen Paulus. Han fik, ud fra sin
kristne tro, et stort klarsyn. Og han nåede frem til nogle gode formuleringer om,
hvad der er vigtigst i et menneskeliv.
Til tider kan det i vores tid virke som om,
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At være Menighedsrådsmedlem i ØSV
Jeg har været så heldig at være medlem af
Menighedsrådet for Ørsted, Søllested og
Vedtofte siden 2008. Jeg blev valgt ind og
blev kasserer og regnskabsfører. Efter 4 år
som regnskabsfører blev dette arbejde lagt
ud til en ekstern regnskabsfører, som laver
mange andre kirkeregnskaber. Jeg har
derefter været kasserer og været ”mellemleddet” mellem regnskabsfører og rådet.
Menighedsrådet er ”bestyrelsen” for de 3
sogne Ørsted, Søllested og Vedtofte, som
blev lagt sammen under et menighedsråd,
længe før jeg kom ind. Menighedsrådet
består i øjeblikket af Præsten, 1 medarbejderrepræsentant, 5 medlemmer fra
Ørsted, 2 fra Søllested og 1 fra Vedtofte.
Det er stadig 3 selvstændige sogne med
henholdsvis 460-250-195 sognebørn, så
vi i alt er ca. 900 sognebørn.
Menighedsrådet er en del af Assens Provsti, som er ”ledet af” Provst Ole Hyldgaard
og et valgt Provstiudvalg.
Ovenover Provstiet er Fyns Stift med Biskop Tine Lindhardt i spidsen. Arbejdet i
menighedsrådet har været spændende, og
er det stadig – der er valg i november 2020,
og man vælges for en 4-årig periode.

Menighedsrådet samarbejder med Præsten om aktiviteterne i kirkerne. Menighedsrådet samarbejder med lokalforeningerne om aktiviteter. Menighedsrådet står
for vedligeholdelse af de 3 kirker , graverhuse og Præstegården.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for personalet i kirkerne – organist, kirkesanger,
korleder, graver og gravermedhjælper.
Menighedsrådet er med til at udvælge og
ansætte Præsten, men Stiftet er arbejdsgiver for Præsten.
Vi holder 10 møder om året, og en
typisk dagsorden indeholder:
·
Økonomi
·
Præstens tid
·
Besked fra Formanden
·
Beskeder fra Kirkeværgerne og
Præstegårdsværgen
·
Beskeder fra Medarbejderrepræ
sentanten
·
Beslutningsforslag
·
Kommende arrangementer
·
Debat
·
EVT. Møderne varer fra 		
kl. 19.00 til kl. 22.00 – dette over
holdes punktligt, så der er ingen
midnatsmøder
Fortsættes på side 8
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6. s. e. påske

Pinsedag

Anden pinsedag, friluftsgudstjeneste

Trinitatis søndag

1. s. e. trinitatis

2. s. e. trinitatis

3. s. e. trinitatis (RSK)

4. s. e. trinitatis (RSK)

5. s. e. trinitatis (RSK)

6. s. e. trinitatis, kirkekaffe

02.06

09.06

10.06

16.06

23.06

30.06

07.07

14.07

21.07

28.07

Kalender

11.00*

9.00

11.00*

14.00

Ørsted

9.00

11.00*

11.00*

Søllested

9.00

11.00*

11.00*

Vedtofte
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8. s. e. trinitatis

9. s. e. trinitatis, kirkevandring - Begynder 18.30

10. s. e. trinitatis (RSK)

11. s. e. trinitatis

11.08

18.08

25.08

01.09

20.00

11.00*

11.00*

9.00

11.00*

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.

7. s. e. trinitatis

04.08

Nogle opgaver tager lang tid i menighedsrådssammenhæng, og andre udføres med
det samme.
Ny hjemmeside og Facebook blev besluttet, og Præsten tog sig af det, og det blev
startet op.
Det blev besluttet at lave dåbsklude til
Dåbsbørnene – lokale damer blev sat i
gang med strikkepinde, og der uddeles nu
en dåbsklud til alle børn, der bliver døbt i
vore kirker.
Renovering af Vedtofte Kirke – her skulle
en arkitekt lave tegninger, der skulle til
godkendelse i Provsti og Stift, så det var en
lidt længerevarende proces.
Pengene, vi har at gøre med, kommer fra
Kirkeskatten , og vi kan derfor ikke bare
anvende dem, som vi vil.
Vi laver et budget med de udgifter og indtægter, vi forventer at få – Provstiet godkender, og vi får så udbetalt ligningsbeløbet, som det hedder, i 12 dele hver måned
til at dække de udgifter, vi har angivet i
budgettet.
Ved større anlægsarbejder/renoveringsarbejder skal der særlig ansøgning til, og her
er mulighed for optagelse af lån i Provstiet.
Mine år i Menighedsrådet har givet meget
indsigt i Kirkens opbygning, glæde ved
lokale arrangementer, glæde ved samarbejdet med andre lokale kræfter, mødet
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med mange andre spændende personer i
forskellige aldre, med forskellige erhverv,
med forskellige baggrunde.
Man skal ikke være specielt ” hellig” eller
kirkevant for at være i Menighedsrådet –
man bliver heller ikke mere ”hellig” af at
være medlem, men det giver mere indsigt
i vores Folkekirke, og man får mulighed
for at deltage i mange spændende arrangementer.
For landsognene tror jeg, at fremtiden ligger i samarbejde kirkerne imellem og ikke
mindst samarbejdet med de lokale foreninger om forskellige aktiviteter.
Flytning fra land til by kan vi ikke stoppe,
men vi kan gøre det mere nærværende,
spændende og aktivt at bo på landet – i fællesskab med forsamlingshuse, beboerforeninger, pensionistforeninger og hvad der
er af gode kræfter rundt omkring herude i
det forårsblomstrende paradis.
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Alice Banke

Arrangementer
Friluftsgudstjeneste

Mandag den 10. juni - kl. 14.00

Igen i år er der friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven i Ørsted, 2. pinsedag.
Det er mandag d. 10. juni kl. 14.00. Der
vil være festlig musik ved FDF Odense
Musikkreds. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved kaffe og andet godt.

Vi håber på godt vejr, men hvis det danske
vejrlig skulle vise sig fra sin værste side, så
flytter vi gudstjenesten op i Ørsted kirke.
Vel mødt.

Sct. Hans i Præstegårdshaven
Søndag den 23. juni - Fra kl. 19.00

Der vil igen i år være Sct. Hansfest i Præstegårdshaven søndag d. 23.6.2019. Vi
starter ved flagstangen, som er flyttet til
legepladsen overfor Købmanden, kl 19.00.
Her synger vi et par sange og tager flaget
ned i fællesskab.

Vi går i samlet trop til Præstegårdshaven,
hvor der er dækket kaffebord med lune
vafler.
Der må leges i hele præstegårdshaven, og
vi tænder et lille bål til snobrødsbagning.
Fortsættes på side 10
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Kl. 20.30 tændes bålet på engen, og Jens
Bo fra Frøbjerg vil holde båltalen.
Vi synger Sct. Hans-visen og slutter med

Fader Vor .
Alle er velkomne.

Kirkevandring fra Ørsted
Søndag den 18. august - kl. 18.30

Denne gang mødes vi ved Ørsted kirke kl
18.30 og går over Lucinehøj og Dyrehøj
tilbage til Ørsted kirke, hvor der vil være
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aftengudstjeneste kl 20.00. Der vil være en
lille forfriskning i kirken.
Turen er for alle.
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GALLERI - 2019
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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

Deslers Grafisk Hus | Tlf. 6471 4809 | deslers.dk

Menighedsrådsformand:

