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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Glædelig advent

Lokalt nyt
Ørsted Beboerforening
Onsdag den 4. december kl. 18.00
Fællesspisning sammen med
forsamlingshuset
Tirsdag den 4. februar 2020
Vi afholder banko med spisning,
tidspunkt følger senere

Ørsted Forsamlingshus
Onsdag den 4. december
Fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.00
Fredag den 24. januar kl. 18.30
Jazz aften med spisning
Susurban Jazz band underholder og spiller
Onsdag den 19. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Forsamlingshuset

Søllested forsamlingshus
Onsdag den 8. januar kl. 18.00
Spis sammen - Suppe og peberrods kød
Tilmelding til Inga på mobil 20726468
Søndag den 23. februar
Fastelavnsfest med pastoratrådet
Se omtale på side 10

Julehjælp
Det Stockfletske Legat
bliver igen i år uddelt. Legatet kan søges af økonomiske trængte, som bor i Ørsted, Søllested
og Vedtofte sogne. Legatet er en samling af
flere små Legater fra sognene. Ansøgeren kan
henvende sig til en af følgende personer, enten
mundtligt, pr. telefon eller mail.
ANSØGNINGSFRIST 10. december 2019
inden kl. 12.00
John Vestergaard
Tlf. 64451033
Mail: JVN@KM.DK
Alice Banke
Tlf. 40971375
Mail: kab@pc.dk
Jørgen Graversen
Tlf. 64791426
Birthe Andersen
Tlf. 64451282/29639381
Mail: Bicka@mail.tele.dk

Advent betyder ankomst.
Vi lever i tiden mellem den første jul,
hvor man kan sige, at Jesus ankom til
Betlehem, og så hans sidste ankomst,
ved tidens ende.
Adventstiden er en god anledning til at
blive mindet om, hvorledes vi bedst kan
forberede os på hans sidste ankomst,
medens vi også har den første med i tankerne.
Apostelen Paulus skriver i sit brev til Filipperne, 4,4-7:
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter:
Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af
alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold
jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkal-

delse med tak. Og Guds fred, som overgår
al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Hvordan vort liv end ser ud, om der er
medvind eller modvind, så har den tekst
fra Paulus noget at sige os.
Meningen er ikke, at vi bliver befalet at
være glade. Meningen er snarere den, at
vi bliver mindet om, at vi har grund til
at glæde os. ”I Herren” som det hedder.
”I Herren” minder os om, at vi er forbundne med Kristus, i dåb og tro. Og det
betyder glæde, fordi han har ændret den
måde, livet tager sig ud på, helt grundliggende.
Fortsættes på side 4

2

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat3

Det mærkelige er, at Paulus, som skrev
brevet, ikke havde den store grund til
glæde. Han sad i fængsel, og menigheden i Filippi blev forfulgt. Alligevel skrev
Paulus det her brev, som er så præget af
glæde. Det skyldtes hverken, at han glædede sig over at være i fængsel, eller at
menigheden i Filippi blev forfulgt. Nej,
det skyldtes, at han levede med udgangspunkt i den glæde, som har sit grundlag
i Vor Herre. Og det er det, han vil minde
de gode filippere om, at de også har lov
til at gøre. For den glæde forsvinder ikke,
selv om livet ser sort ud.
”Glæd jer altid” siger Paulus. Det betyder
ikke, at der ikke er grund til at være ked
af det. Det vidste både han selv, og filipperne alt om. Men der er altid mulighed
for at hente et grundliggende positivt
livssyn i og med forbindelsen til Gud,
selv på svære dage.
”Vær ikke bekymrede” siger Paulus i det
følgende. Meningen er ikke, at vi ikke
skal lægge planer og gøre det, der hører
til livet, i omsorg for andre og os selv.
Det skal vi selvfølgelig gøre. Formaningen er snarere vendt mod vore forsøg på
at have magt over tilværelsen; at have
fremtiden i vores hule hånd. På den
måde søger vi nærmest at overgå Gud
4

selv, og det er svært at se det som andet
end en stor mistillidserklæring til ham,
når vi gør det.
Vi kan ikke sådan forføje over fremtiden,
men vi kan bede til Gud. Vi kan, som
Paulus skriver, i alle forhold bringe vore
ønsker frem for Gud. Hvilket ikke betyder, at han så får alt til at gå, som vi ønsker. I bønnen fortæller man Gud, hvad
man gerne vil have, og hvad der ligger
en på sinde. Og det gør man i tillid til, at
han ved, hvad der er bedst for en.

Hvis vi tænker det, så skal vi huske at
læse det lille stykke fra Paulus til ende:
”Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker
i Kristus Jesus.”

lus, Guds fred vil bevare vore hjerter og
tanker i ham.
Så vi er ikke uden hjælp. Gud minder os
om, at der er grund til glæde. Trods alt.
Glædelig advent.

Glæden har sit udgangspunkt i, at vi er
forbundne med Kristus. Og, siger Pau-

John Vestergaard

I bønnen lægger vi alt det, vi er bekymrede for, i Guds hånd. Og så kan vi gå det i
møde, der kommer til at ske, hvordan det
end bliver, i bevidsthed om, at vi modtager det hele fra Guds hånd.
Det siges til hver af os: Du behøver ikke
bekymre dig, du har lov at stole på Gud,
for alt, hvad fremtiden bringer – også din
fremtid – er i hans hånd.
Glæden er altså grundstemningen, også
her når det er advent.
Man kan så overveje, om vi er i stand til
at holde fast i glæden? Det kan sandelig
være vanskeligt, alt efter hvordan livet
arter sig.
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Lørdagsdåb
2. s. i advent (RSK)
Lucia
3. s. i advent
Jul for de mindste
4. s. i advent
Juleaften
Juledag (RSK)
Anden juledag
Nytårsaftensdag, kransekage og
champagne

7. december
8. december
11. december
15. december
19. december
22. december
24. december
25. december
26. december
31. december

Helligtrekongers søndag
1. s. e. H3K, kirkekaffe
2. s. e. H3K, koret medvirker
3. s. e. H3K (RSK)

5. januar
12. januar
19. januar
26. januar

Sidste s. e. H3K kirkevandring
Septuagesima
Seksagesima (RSK)
Fastelavn. Korskolen medvirker.
Efterfølgende tøndeslagning i
Søllested forsamlingshus.

2. februar
9. februar
16. februar
23. februar

Lørdagsdåb

7. marts

10.00

11.00*

11.00*

11.00*

15.00

9.00

15.00

9.30

19.00

9.00

10.00

Ørsted

14.00

10.00*

11.00*

10.00

11.00*

16.15

11.00*

Søllested

9.00

10.00

9.00

11.00*

13.30

11.00*

11.00*

Vedtofte

Noter for Ø.S.V: * Gudstjenester med altergang.
Noter
Ø.S.V:
* Gudstjenester
medsenest
altergang.
Kirkebil til gudstjenester
og for
andre
arrangementer
bestilles
2 timer før på: 65 50 50 50.
Kirkebil
til
gudstjenester
og
andre
arrangementer
bestilles
senest
2 timerannonceres
før på: 65 50
50 50.
Kørestolsbrugere dog 2 dage før. Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen
i dagspressen.
Kørestolsbrugere dog 2 dage før. Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

1. s. i fasten

1. marts

Marts

Lørdagsdåb

1. februar

Februar

Lørdagsdåb

4. januar

Januar

1. s. i advent. Fløjtenist Rikke Barsøe
Florens medvirker

1. december

December

Kalender
Kalender

Arrangementer

Arrangementer

Første søndag i advent

Lucia

Nytårsgudstjeneste

Søndag den 1. december kl. 11.00

Onsdag den 11. december kl.19.00

Ørsted kirke, tirsdag 31. december kl. 15.00

I år er første søndag i advent 1. december.
Der er denne dag en ekstra festlig gudstjeneste kl. 11.00 i Vedtofte, hvor korleder
og fløjtenist Rikke Barsøe Florens har
lovet at tage sin fløjte med til gudstjenesten.

Kom til en stemningfuld Luciagudstjeneste i Ørsted kirke. En aften, som er noget
helt særligt og som skaber julestemning
for både børn, voksne og gamle.
Det er også en aften, som korpigerne ser
frem til uanset alder.
Traditionen tro får koret denne aften selskab af Assens Musikskoles Pigekor, så
kirken fyldes af 35 pigers sang, hvide kjoler, kolde tæer og levende lys.

Nytårstiden har mange traditioner knyttet til sig. En god tradition – som ikke er
så gammel igen – 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.

Vel mødt!

Kirkevandring
Jul for de mindste
Torsdag 19. december kl. 9.30

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 i
Ørsted kirke. Efterfølgende er der æbleskiver til alle.

Søndag den 2. februar 2020 fra Søllested kirke

Vi starter med Gudstjeneste i Søllested
kirke kl. 10, og derefter vil vi vandre ud i
det vinterklædte landskab.
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 !
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KONCERT - 2019

Fastelavn
23. februar 2020

Der bliver i år fastelavn i Søllested Kirke,
og som sædvanlig kl. 14.00
Tøndeslagningen bliver i Søllested Forsamlingshus, ca. kl. 15.00
Vi glæder os til at se rigtig mange udklædte begge steder.

Når kattekonger og kattedronninger er
fundet, er der fastelavnsboller til alle og
kaffe til de voksne og sodavand til børnene, og til sidst er der leg og musik.
Kom og vær med begge steder. Det er en
dejlig eftermiddag, hvor det ikke koster
noget at deltage.

Jeg tog en anden vej

Onsdag 11. marts kl. 19.00

Vi får besøg af Allan Olsen. Han vil holde
foredraget: ”Jeg tog en anden vej”.
Mere i næste kirkeblad.
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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 og fredag kl. 11.00 - 13.00
Onsdag kl. 11.00-16.00

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:

