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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Søllested forsamlingshus
Dilettant
13,14 og 15. marts

Onsdag d.22.04. kl. 18.00
Spis sammen
Tilmelding til Inga på mobil 20726468

Konfirmation
Forhåndstilmelding til
konfirmation 2021.

Af hensyn til planlægningen, åbnes der op
for tilmeldingen til konfirmandundervisningen, som går i gang efter sommerferien, for
alle der ønsker at blive konfirmeret i 2021 i
Ørsted, Søllested eller Vedtofte kirker.
Tilmelding til sognepræst
John Vestergaard, 64 45 10 33,
mail: jvn@km.dk
senest 26. april
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Hvor kan vi møde Gud?
I det Gamle Testamente finder vi salmernes bog. En af salmerne i den bog er
salme 139. De første seks vers af salmen
lyder:
Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
bag fra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
Temaet for salmen er tydeligt. Den
handler om, at Gud er allestedsnærværende. At han er nær og til stede. Og
dermed er der egentlig allerede svaret
på det spørgsmål, som overskriften
rummer. Vi kan møde ham overalt.
Og det er da en opmuntrende tanke,
for ethvert menneske der søger Gud, og
gerne vil møde ham.
Men vil alle mennesker egentlig gerne
finde Gud og møde ham?
Jeg tænker, at for en del mennesker vil

tanken være ubehagelig og overvældende.
Om vi søger Guds nærhed, og gerne vil
møde ham, det afhænger højst sandsynligt af, hvilket forhold vi har til Gud,
og hvilke erfaringer vi har gjort os med
ham.
Med andre ord handler det om vort
gudsbillede. Det gudsbillede, man har,
danner man ofte allerede i barndommen. Måske opfatter man Gud, som en
der holder øje med, at man opfører sig
ordentligt?
Og de første linjer af salmen kan godt
lyde lidt i den retning. ”Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder står… du har rede på, om jeg går eller
ligger, alle mine veje er du fortrolig med.”
Men den linje, jeg har udeladt, tyder i
en anden retning, nemlig: ”På lang afstand er du klar over min tanke…”
Sådan taler man ikke, hvis man føler
sig overvåget, nej, sådan taler man, hvis
man føler sig forstået. Og det er noget af
det bedste, at føle sig forstået, om det så
er af Gud eller mennesker. For det betyder jo, at nogen ved, hvordan jeg har
det, og hvordan det går med mig. Gud
ved det.
Og det er det første, salmen har at sige
om Gud og hans nærvær.
Fortsættes på side 4
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Det andet salmen siger, hvilket er forbundet med det første, er, at Gud er en
beskyttende magt, som vil give os mod
på livet, hvordan det end ser ud.
Den store tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som blev martyr i slutningen
af 2. verdenskrig, skrev, mens han
var i et af Gestapos fængsler, en kendt
salme, som i dansk udgave hedder:
”Af gode magter er vi helt omgivet.”
Salmens første vers lyder:
Af gode magter er vi helt omgivet,
i tro og trøst bevaret hvor vi går.
Med jer vidunderlig hver dag i livet.
Med jer begynder vi det nye år.
Det er det samme, som salmisten oplever. Han siger jo således til Gud: ”…
bag fra og forfra indeslutter du mig, og du
lægger din hånd på mig.”
Guds nærvær er ikke noget skræmmende. Guds nærvær er noget godt. En
beskyttende magt, som omgiver os helt.
Også når det ikke går os godt, når vi,
som det hedder i Salme 23, går i mørkets dal. Og den bedste måde at erfare
det på er i bønnen. For når vi beder, kan
vi erfare Guds nærvær. Guds nærvær,
som er uden grænser, og som betyder, at
Gud er tættere på os, end vi gør os klart.
John Vestergaard
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Korskole og Pigekor foråret

Der er masser af aktivitet for korene i
foråret, og aktivitetskalenderen ser sådan
ud:
Den 23. februar
Korskolen synger til fastelavnsgudstjeneste i Søllested kirke
Den 8. marts
Det Vestfynske Pigekor synger til
gudstjeneste i Køng kirke
Den 13. marts
Det Vestfynske Pigekor synger koncert
på Pilebakken i Assens
Den 17. marts
Det Vestfynske Pigekor synger for
ca. 300 skoleelever i Assens
Den 25. marts
Det Vestfynske Pigekor synger til
gudstjeneste i Gamtofte kirke
Den 3. - 8. april
Det Vestfynske Pigekor rejser til
Færøerne
Den 26. april
Korskole, og Det Vestfynske Pigekor
synger forårskoncert i Ørsted kirke
Den 16. maj
Det Vestfynske Pigekor synger til
Musikskolens Sommerkoncert
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Kortur til Færøerne
Den 3. - 8. april rejser vi, Rikke og Henrik,
med Kirkernes Pigekor, Assens Musikskoles Pigekor og 6 korforældre til Færøerne.
Når de to kor optræder sammen, kalder vi
os for ”Det Vestfynske Pigekor”. Pt. har vi
33 piger i de to kor.
Vi skal til den sydligste ø, Suduroy, hvor vi
skal synge i Tvøroyri kirke til Palmesøndags gudstjeneste og give en verdslig koncert i kulturhuset, Salt i Tvøroyri.
Vi skal bo på et nedlagt plejehjem, der
netop nu bliver sat tip top i stand, og vi er
de første, der skal tage huset i brug efter

istandsættelsen, så det glæder vi os til.
Udover at øve os og optræde, skal vi på
guidet rundtur på øen i bus, vi skal ud og
sejle og prøve at fiske, vi skal på fjeldture,
og så skal vi en tur i svømmehallen. Alt afhænger selvfølgelig af vejret deroppe, men
vi krydser fingre for, at det ikke bliver for
tåget!
Vi glæder os til at fortælle mere om turen
og måske vise nogle billeder, når vi er kommet hjem igen.
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Lørdagsdåb

2. s. i fasten

Allan Olsen foredrag i
Ørsted forsamlingshus 19.00

3. s. i fasten (RSK)

Midfaste, kirkekaffe

Mariæ bebudelses dag

7. marts

8. marts

11. marts

15. marts

22. marts

29. marts

Lørdagsdåb

Palmesøndag (RSK)

Skærtorsdag, kirkefrokost

Langfredag

Påskedag

Anden påskedag

1. s. e. påske, bemærk tidspunkt

4. april

5. april

9. april

10. april

12. april

13. april

19. april

April

1. s. i fasten

1. marts

Marts

Kalender
Kalender

11.00

11.00

11.00

10.00

11.00

Ørsted

9.30

11.00

10.00

11.00

11.00

Søllested

11.00

9.00

9.00

Vedtofte

Koncert med det vestfynske pigekor

26. april

3. s. e. påske

Befrielses-aften

Konfirmation

Konfirmation

Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg, sognehuset 19.30

5. s. e. påske

Kristi himmelfarts dag

6. s. e. påske

Pinsedag, kirkekaffe

3. maj

4. maj

8. maj

10. maj

12. maj

17. maj

21. maj

24. maj

31. maj

Lørdagsdåb

6. juni

10.00

14.00

11.00

11.00

10.00

11.00

16.00

11.00

19.30

11.00

10.00

10.00

11.00

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.

Anden pinsedag, friluftsgudstjeneste
præstegårdshaven Ørsted

1. juni

Juni

Lørdagsdåb

2. maj

Maj

2. s. e. påske

26. april

Kirkevandring
Kirkevandring fra Søllested kirke
søndag den 2. februar.

Efter endt gudstjeneste drog vi ca. 30 personer - ud på vores vandring. Vejret var perfekt, tempoet
lidt kvikt, og alle nåede frem til
hytten i skoven, hvor vi fik varm
solbærsaft. Derefter gik turen til
Søllested forsamlingshus, og her
fik vi varm suppe.
Erik Marxen
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Arrangementer
Mød Allan Olsen i
Ørsted forsamlingshus

Onsdag den 11. marts kl. 19.00

I foredraget kan du høre ham fortælle om,
hvordan han kunne være død af druk allerede i sin tidlige ungdom. Men som 33årig gav han et ultimativt løfte til sig selv
og sin familie: Han ville aldrig drikke
mere. Det løfte har han nu holdt i 25 år.
Allan Olsen lever stadig med alkoholen
tæt inde på livet, men i dag hjælper han alt
fra kriminelle til kendisser med at vende
ryggen til alkohol og stoffer. Han har i
flere år arbejdet i danske fængsler som
professionel rådgiver for indsatte med
misbrugsproblemer, og han ved derfor alt
om, hvordan narko og alkohol kan smadre livet for mange mennesker.
I Allans bog “Jeg tog en anden vej” (2018)
fortæller han åbenhjertigt om sin nedtur.
Om en vanskelig barndom og ungdom.
Om kriminalitet og resocialisering. Men
også om den fantastiske skuespillerkarriere, der begyndte, mens han endnu stod
i lære som glarmester. I 2018 kunne han
fejre sit 40-års jubilæum som skuespiller.
I Allans foredrag får du lov til at høre den
omvæltende livshistorie live.

Allan Olsen giver i foredraget et bud på,
hvordan man kan samle sig selv op og begynde på en frisk. Som hans figur Charly
engang sagde, da han fik at vide, at han
ikke kunne tomle på motorvejen: “Så tager jeg da bare en anden vej. Der er da veje
nok!”
Glæd dig til at høre en gribende fortælling
om Allans op- og nedture i dette foredrag.
Arrangementet er et samarbejde mellem
menighedsråd og forsamlingshus.
Der er fri entre.
Kaffe og kage koster 30,- kr.
Der er mobilepay.
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Arrangementer
Skærtorsdag

Årets gudstjeneste skærtorsdag finder
sted i Ørsted kirke kl. 11.00.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i
sognehuset, hvor alle er velkomne.
Hold jer ikke tilbage.

Befrielsesaften

mandag den 4. maj kl. 19.30 i Søllested kirke

I løbet af året er der nogle dage,
som skiller sig ud.
En af de dage er den 4. maj.
Det er dagen, hvor Danmark blev
befriet i 1945.
Det vil blive markeret mandag den
4. maj kl. 19.30 i Søllested kirke
ved den årlige befrielsesaften.
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Der vil blive sunget passende
sange og salmer, og præsten
vil fortælle om et relevant emne.
Aftenen slutter med et lille
traktement, og mulighed
for en god snak.
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Arrangementer
Konfirmationer 2020

Store Bededag den 8. maj kl. 10.00
agtes følgende konfirmeret i Ørsted
kirke:

Den 10. maj kl. 10.00
agtes følgende konfirmeret i
Vedtofte kirke:
Jacob Marxen
Halstedvej 21

Kian John Steensen Behrend
Grossmann, Dyrhøjvej 4
Kristoffer Stinus Nordhald Kristensen,
Chr. Richardtsvej 37
Karen Bojsen Nielsen,
Jesgyden 11

Orienteringsmøde om valg
Tirsdag den 12.5.2020
kl. 19.30
Tirsdag den 12.5.2020 kl. 19.30 afholder
Ørsted Søllested Vedtofte Menighedsråd
orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget i efteråret 2020.
Mødet holdes i Konfirmandstuen ved
Ørsted præstegård - alle er velkomne .
Vi håber, mange vil komme og høre om
menighedsrådets arbejde .
Menighedsrådet byder naturligvis på
kaffe og kage.
Vel mødt
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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:

