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Lokalt nyt
Ørsted Beboerforeningen

Legepladsen ved købmanden

Søndag den 27. oktober
Halloween - græskarsnitning i præstegården kl.
14

Tirsdage kl. 10
Hver tirsdag kl. 10 spiller vi krolf ca. 2 timer, når
vejret er til det. Alle er velkommen, kontingent
50 kr.

Onsdag den 4. december
Fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18

Ørsted Forsamlingshuset
Onsdag den 4. december
Fællesspisning i forsamlingshuset kl.18

Søllested Forsamlingshus
Mandag den 9. september
Brahesholm Gymnastikforening starter
Fredag den 20. september
Høstfest - tilmelding til Inga på 20 72 64 68 senest 19. september
Fredag den 25. oktober
Søllested forsamlingshus 90 års jubilæum - tilmelding til Inga på 20 72 64 68 senest 21. oktober

Sognehuset
Onsdag den 4. september
Nørkle - strikke - snakke - kaffeklub
Vi starter op igen onsdag den 4. september kl 14
i sognehuset. Vi mødes onsdag i lige uger. Der er
plads til flere i vores hyggelige klub, som beboerforeningen står bag, så kom frisk frem og tag gerne naboen med. Beboerforeningen giver kaffen.
/Hanne Graversen
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Konfirmationsforberedelse
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. Hvis man ikke er
meldt til endnu, og ønsker at deltage,
bedes man kontakte: Sognepræst
John Vestergaard på telefon: 64 45 10
33 eller mail: JVN@KM.DK
Konfirmationerne i 2020 bliver i Ørsted og Søllested bededag 8. maj, og i
Vedtofte søndag 10. maj.
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Perspektiv

Her i sommer har jeg været på ferie i to
store hovedstæder, London og København. Ved et tilfælde blev det sådan, at
vi først tog til London og så – efter nogle
dage hjemme – af sted til hovedstaden her
i landet, der står med brede bøge.
London er jo en kæmpemæssig by med
uoverskueligt mange mennesker og en
voldsom trafik. Det er samtidig en aldeles
storslået by at besøge, med de mange forskellige seværdigheder og museer der er
mulighed for at besøge. Derudover er der
virkelig fantastisk arkitektur at se derovre.
Og folk i London er ganske flinke. Byen
gjorde et stort indtryk.
Derefter til København. Normalt, når jeg
har besøgt vores hovedstad, har det været

med den samme effekt, som London havde denne her sommer. Men, det var ikke
helt det samme at komme til København,
som det plejer at være. Noget var anderledes. Dem jeg fulgtes med, oplevede
det samme. Det var som om København
med dens flotte bygninger ikke virkede
helt så stor, som den plejer at gøre. Vores
perspektiv var anderledes, fordi vi netop
havde været i London, blev vi enige om.
København var selvfølgelig lige så storslået som den plejer at være, men den tog
sig anderledes ud.
Perspektiv har jo primært med billedkunst at gøre, men ordet kan også, i overført betydning, være det samme som at se
på tingene på en vis afstand, så helheder
og sammenhænge kan opfattes. Alle har
Fortsættes på side 4
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et filter, som de ser verden igennem, og
filteret er afgørende for det perspektiv, vi
ser tingene i.
Filteret er ikke en konstant uforanderlig
størrelse. Vores filter var, i hvert fald for
en tid, blevet ændret af at være i London.
Jeg tænker, at hvis vi næste sommer tager
byerne i omvendt rækkefølge, vil København tage sig anderledes ud.
Vores perspektiv ændrer sig hen ad vejen,
nogle gange meget, andre gange ikke så
meget. Og det kan jo være en god effekt
ved at tage på ferie i udlandet, at man lige
kan få justeret lidt på sit perspektiv.
En anden måde man kan få ændret på den
måde, man ser på sig selv, de andre, og
verden, er ved at gå i kirke. For det er en
vigtig del af det at gå i kirke, at man der
kan få ændret sit perspektiv. Perspektiv
har jo med det at se i dybden at gøre, og
det skulle en gudstjeneste gerne hjælpe
med til. En god salme, eller en god prædiken, for eksempel, kan ændre på ens filter.
I hvert fald en smule. Og musikken kan
gøre det samme. For slet ikke at tale om
de ord, der gentages gang efter gang, for
eksempel når der er altergang:
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”Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,
ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen
og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå.
Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din
fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på
jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge
din herligheds lovsang…”

Hvis ikke det kan give én et nyt perspektiv at få at høre, at man synger i kor med
alle engle, så ved jeg ikke, hvad der kan?
Allerede fra dengang vor Herre vandrede
på jord, fik han mennesker til at ændre
perspektiv. Tænk blot på den gode Zakæus, som ændrede sig fra at være pengepuger til at være landsbyens mest gavmilde
mand.
Eller tænk på, hvordan disciplene ændrede sig i løbet af den første påske og pinse.
De gik jo i gang med – uden at se sig tilbage – at forkynde det glædelige budskab.
Og de så helt sikkert anderledes på deres
omverden, end de plejede at gøre, før vor
Herre kom ind i billedet. Han hjælper os
til at se i dybden, så vi kan se tilværelsen i
det rette perspektiv.
Det hele kan se lidt anderledes ud før og
efter, man går i kirke. Prøv det.
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John Vestergaard

Arrangementer
Høstgudstjeneste

Åben kirke

Søndag den 8. september kl. 16.00

Søndag 29. september kl. 11.00

Vi vil igen i år gentage succesen med
høstgudstjeneste i Ørsted Kirke, der til
lejligheden er flot pyntet op af vores dygtige graver Susanne Kiesbüy. Efter Gudstjenesten er der opsat Pølsevogn foran
kirken. Efter pølsespisningen og snakken deromkring slutter vi i kirken med at
synge et par høstsange og høre Ib Jensen
fortælle om høsten 2019.

Der er åben kirke i Ørsted søndag 29.
september. Det består i, at der efter gudstjenesten, som begynder kl. 11.00, vil
være mulighed for at komme rundt og se
de forskellige dele af kirken og få en god
snak. Der vil være en bid mad.
Hold jer ikke tilbage!

Gå ikke glip af dette tilløbsstykke og muligheden for at møde naboen og måske
naboens nabo over en pølsesnak.
Alle er velkomne.

2 x Andersen
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30 i sognehuset
i Ørsted, som ligger ved siden af præstegården.

2 x Andersen er et
foredrag af Poul
Chr. Balslev. Poul
Chr. Balslev er
organist, klokkenist og kantor ved
Vor Frue Kirke i
Svendborg. Poul
Chr. Balslev har
skrevet en hel del

salmemelodier og er herudover en flittig
foredragsholder.
Om foredraget kan skrives: Trods over
100 års forskel i tid har H.C.Andersen
og Benny Andersen en del mere tilfælles
end blot deres efternavn – bl.a. humoren og ”glimtet i øjet”. I løbet af aftenens
foredrag vil dette bl.a. blive belyst ved fortælling og oplæsning af digte. Vi vil også
synge nogle af de mange dejlige sange
skrevet af de to digtere. En aften vi kan
glæde os meget til. Som sædvanlig kører
kirkebilen.
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Høstgudstjeneste, pølsevogn,
korskolen medvirker

13. s. e. trinitatis

14. s. e. trinitatis (RSK)

15. s. e. trinitatis, åben kirke

8. september

15. september

22. september

29. september

Lørdagsdåb

16. s. e. trinitatis

17. s. e. trinitatis, kirkekaffe

18. s. e. trinitatis (RSK)

19. s. e. trinitatis

“2xAndersen” Poul Chr. Balslev,
sognehuset 19.30

5. oktober

6. oktober

13. oktober

20. oktober

27. oktober

30. oktober

Oktober

16.00

Lørdagsdåb

7. september

9.00

11.00*

10.00

11. s. e. trinitatis

Ørsted

1. september

September

Kalender

9.00*

11.00*

10.00

9.00

11.00*

Søllested

11.00*

11.00*

Vedtofte

Alle helgens dag

21. s. e. trinitatis

Koncert, Blum, Haugaard & Møller

22. s. e. trinitatis, kirkekaffe

Sidste s. i kirkeåret

Hjerteaften, sognehuset 19.30

3. november

10. november

10. november

17. november

24. november

27. november

Lørdagsdåb

7. december

10.00

11.00*

16.00

11.00*

16.00*

11.00*

11.00*

10.00

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.

1. s. i advent

1. december

December

Lørdagsdåb

2. november

November

Arrangementer

Alle helgens dag

Det bliver onsdag 27. november kl. 19.30 i
sognehuset i Ørsted, som ligger ved siden
af præstegården.

Søndag 3. 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 og Vedtofte. Det er
i år kl. 16.00 i Søllested kirke.

Der vil blive fortalt om hjertet ud fra salmer, billeder, højskolesange og bibelen.
Der vil være mulighed for at lave sit eget
julehjerte.

Søndag 3. november kl. 16.00
i Søllested kirke.

Hjerteaften

Onsdag 27. november kl. 19.30
i sognehuset i Ørsted.

Menighedsrådet er vært ved en bid mad
og en kop kaffe ved arrangementets afslutning.
Vel mødt.

Julen er hjerternes fest. Derfor vil vi, som
en form for optakt til julen, holde en hjerteaften.
8
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Helene Blum, Harald Haugaard &
Christoffer Møller
Koncert d. 10. november i Ørsted Kirke.

Sangeren Helene Blum & violinisten Harald Haugaard har igennem de seneste år
etableret sig som nogle af de fineste fortolkere og fornyere af den danske musiktradition. Deres eget materiale blandes
nænsomt med originale fortolkninger
af gamle sange og instrumentalstykker.
Deres integritet er ene-stående og deres
store virtuositet og nærvær er med til at
gøre deres koncerter uforglemmelige.

Deres medrivende musik har de seneste
år bragt dem vidt omkring i verden, og
med mere end 500 koncerter i udlandet
de seneste år er de er pt. nogle af landets
mest efterspurgte kunstnere på den internationale musikscene.
I trioen med pianist og komponist Christoffer Møller forenes integritet, impulsivitet og virtuos spille-glæde i et repertoire
bestående af egne kompositioner, årstidssange, traditionelle og nye instrumen-talstykker.
Fortsættes på side 10
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Helene Blum har bjergtaget mange tilhørere over hele verden med sin klare
stemme og rene inder-lige udtryk. Hendes kunstneriske ståsted er både det nyskabende og det rodfæstede. Som sanger
tager hun udgangspunkt i århundrede
gamle sange, som hun genopfinder i nutidige fortolkninger og blander elegant
med nye sange, ofte hendes egne. Hun er
dybt forankret i det danske musikalske
modersmål, men er samtidig ikke bange
for at udfordre det. Det britiske dagblad
The Telegraph an-meldte hendes album
“Men med åbne øjne” med fire ud af fem
stjerner og ordene: “The album is an
unexpected treat”.
Gennem de seneste 20 år har Harald
Haugaard etableret sig selv som en af
Danmarks fineste violi-nister. I sit virtuose spil forener han det legende lette
med det halsbrækkende udfordrende i en
ka-rakteristisk dyb og melankolsk tone.
Hans kompositioner er originale, og i sit
samlede kunstneriske udtryk trækker
han bestandigt på dybe rødder i den rige
danske musiktradition, som han behandler innovativt og vedkommende som
ingen anden. Det ansete amerikanske
musikmagasin Sing Out be-skriver hans
spil således: “Haugaard is the master of
sublime moments”
10

Christoffer Møller er født og opvokset i
Løgumkloster, hvor han som ung blev
uddannet organist. Efterfølgende blev
han uddannet jazzpianist ved Det Fynske
Musikkonservatorium og komponist ved
Det Rytmiske Musikkonservatorium.
Han har spillet med en lang række danske
og udenlandske musikere fra jazz, rock
og popscenerne som f.eks. Palle Mikkelborg, Tim Christensen, Søren Huss,
Randy Brecker, Michael Falch og mange
andre. I 2005 modtog han en DMA som
årets nye jazz navn for albummet SAN.
Som komponist og arrangør har han arbejdet med de fleste danske symfoniorkestre og big bands. Bl.a. skrev han værket
“Carl Meets Carl in a Dream” for soloviolin og orkester, som Harald Haugaard
urop-førte ved Odense Symfoniorkesters
fejring af Carl Nielsens 150 års jubilæum
i 2015.
www.heleneblum.dk
www.haraldh.dk
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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
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Menighedsrådsformand:

