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Lokalt nyt

Julehjælp

Ørsted Forsamlingshus

Det Stockfletske Legat

17. februar 2021
kl. 19.30
Generalforsamling

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.

Ørsted beboerforening
Alle aktiviteter er på
Stand by på grund af Corona.

ANSØGNINGSFRIST
10. december 2020 inden kl. 12.00

Søllested forsamlingshus

John Vestergaard
Tlf. 64 45 10 33 • Mail: JVN@KM.DK
Alice Banke
Tlf. 40 97 13 75 • Mail: kab@pc.dk
Jørgen Graversen • Tlf. 64 79 14 26
Birthe Andersen • Tlf. 64 45 12 82/29 63 93 81
Mail: Bicka@mail.tele.dk

Alle aktiviteter er på
Stand by på grund af Corona.

Optagelse af Lucia

Luciagudstjenesten kan, grundet Covid-19, ikke gennemføres i år, og derfor har vi
måttet lægge hovederne i blød, så man stadig kan nyde den stemningsfulde tradition.
Vi optager hele Luciaseancen, dvs. luciaoptog og et par ekstra sange i Ørsted kirke, og
optagelsen vil så blive lagt ud på relevante facebooksider d. 13. december, så man kan
tage traditionen med hjem i stuerne.
Gør kaffen klar, tænd stearinlysene og nyd!

Rikke Barsøe Florens
Korleder for Kirkernes Pigekor og Kirkernes korskole

Videoen bliver bl.a. lagt Facebook på siden Ørsted, vores landsby, Fyn
2

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

Advent

Når dette kirkeblad udkommer, er det
blevet advent. Det betyder, at julen står
for døren. Og advent handler også om, at
Gud står for døren.
At han står for døren, det kan høres som
noget glædeligt, men også som noget truende, alt efter, hvad man forbinder med
ham. Ja, det kan jo også være, at man slet
ikke forbinder noget som helst med Gud.
En del er nok ikke specielt interesserede
i denne gæst. Og for mange afhænger det
af det gudsbillede, vi har, hvad vi kommer
til at tænke, når vi hører, at Gud står for
døren.
Det er jo sådan, at når man står for døren,
så banker man på, hvis man er høflig. Og
det er Vor Herre. Han braser ikke ind.
Men han tager initiativ til at banke på og
til at stå udenfor døren og vente.
Han banker på og venter. Han står ikke
bare og venter på at døren tilfældigvis går
op, nej, han banker på.
Således står der faktisk skrevet i Johannes
Åbenbaring 3,20:
”Se, jeg står ved døren og banker på; hører
nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til
ham og holde måltid med ham og han med
mig.”

Det er ikke den, der er i huset, der tager
initiativ, det er ham, der står for døren.
Gud tager initiativ. Han er åbenbart alt
andet end ligeglad med, om han har noget
med os at gøre.
Men, høflig det er han. Han påtvinger os
ikke noget. Det bliver ikke til noget med
besøget, hvis vi ikke siger ja.
Hvis man står uden for en dør, kan det
hænde, at man kommer til at vente. Måske endda længe. Man kan selvfølgelig begynde at hamre på døren, hvis man bliver
utålmodig, men det gør Gud ikke.
Gud banker på og håber, at nogen hører
det.
Det kan være irriterende at vente på, at en
dør bliver lukket op. Tiden i et venteværelse kan virke uendelig lang. Ja, det kan
virkelig være irriterende at vente.
Men sådan er det, når Gud ankommer.
Han står for døren og venter tålmodigt på
at blive budt indenfor.

Fortsættes på side 4
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Det kan diskuteres.
Gud står for døren, men han vil åbenbart
kun komme ind, hvis han modtages i frihed.
Det kan godt tolkes sådan, at han er en
svag Gud. Men, hvis man tænker over
det, man kender fra sit almindelige
menneskeliv, giver det nu meget god
mening. Hengivenhed og kærlighed kan
kun gives og modtages i frihed.

Når man står uden for en dør og banker
på, så tager man det med i købet, at det er
muligt, at der slet ikke bliver lukket op for
én. Tidsrummet, fra man banker på, til
der sker noget, kan være ganske intenst.
Man må vente.
Sådan er det også med Gud. Han tiltvinger sig ikke adgang, men bærer det, når
han forbliver lukket ude.
Er det ikke en lidt latterlig Gud, som bare
vælger at stå og vente tålmodigt og høfligt?
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Man kan ikke tvinge kærlighed frem,
hverken med list eller trusler. Det lader
sig ikke gøre. Det er vel ikke så overraskende, at det samme gør sig gældende,
når det gælder vort forhold til vor Herre?
Han tvinger os ikke.
Nej... Han er tålmodig, banker på, og venter på os. Det er et godt billede at forstå
Gud ud fra. Det giver os på en måde et
lille blik ind i Guds inderste væsen.
Det gør hele forskellen, om han bare er en,
der braser ind, eller om han er en, der tålmodigt venter på os.
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Glædelig advent!

John Vestergaard

Julegudstjenester - med tilmelding
I år bliver nogle af julens gudstjenester med
tilmelding.

Tilmelding på mail til præsten på
jvn@km.dk

Der laves to ekstra gudstjenester lillejuleaften, da der ikke kan være så mange i
kirkerne som normalt. Disse gudstjenester
bliver lige som dem juleaften.
De gudstjenester, der kræver tilmelding, er:

Oplys følgende:
Kontaktperson med telefonnummer.
Hvilken gudstjeneste I gerne vil deltage
i, kirke og dato.
Hvor mange I kommer, samt hvor mange
af jer, der kan sidde tæt sammen (dvs. er
nære kontakter).
Først når man modtager svar, hvor der
står, hvilken række man skal sidde på,
har man en plads.
Hvis man ikke bruger mail, kan man
ringe til præsten på 64 45 10 33.

Lillejuleaften:
Vedtofte 17.00 og Ørsted 19.00
Juleaften:
Søllested 11.00
Vedtofte 13.30
Ørsted 15.00

Jul for de mindste

- i Ørsted kirke, er som så meget andet aflyst p.g.a. Coronaen!
Vi ser os i år nødt til at undlade denne så hyggelige formiddag.
Vi vil savne den, og børnene savner denne optakt til julen,
hvor der bliver sunget, danset, fortalt og spist æbleskiver - men ikke i år.
Jeg håber, vi ses igen til næste år, god og hyggelig jul til alle og på gensyn.
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15.00

4. søndag i advent

Lillejuleaften med tilmelding

Juleaften med tilmelding

Juledag RSK

Anden juledag, barnedåb

Nytårsaftensdag

20

23

24

25

26

31

11.00*
10.00

Helligtrekongers søndag

Lørdagsdåb

9

15.00

09.00

11.00

11.00*

Søllested

3

Januar

19.00

3. søndag i advent, barnedåb

13

11.00

2. søndag i advent RSK

6

10.00

Lørdagsdåb

Ørsted

5

December

Kalender
Kalender

11.00

13.30

17.00

9.00

Vedtofte

2. s. e. H3K

Sidste s. e. H3K

Septuagesima, pigekoret medvirker

17

24

31

14.00

Seksagesima

Fastelavn, korskolen medvirker

1. s. i fasten RSK

2. s. i fasten

7

14

21

28

11.00*

3. s. i fasten

7

09.00

11.00*

11.00*

10.00

11.00*

09.00

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

10.00

Lørdagsdåb

6

Marts

11.00*

Lørdagsdåb

11.00*

6

Februar

1. s. e. H3K RSK
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Det nye menighedsråd
Velkommen til det
nye menighedsråd

Det nye menighedsråd for Ørsted,
Søllested og Vedtofte består af
9 medlemmer og ser således ud:
2 medlemmer valgt I Vedtofte:
Erik Marxen
Charlotte Jørgensen
Suppleant:
Villy Pedersen
2 medlemmer valgt i Søllested:
Ib Jensen
Carsten Rieget
Suppleant:
Torben Kopatz
5 medlemmer valgt i Ørsted:
Anna Jacobsen
Lone Bodekær
Jens Bo Jensen
Mariane Jensen
Alice Banke

Derudover er John Vestergård og Eva
Jensen som medarbejderrepræsentant
medlemmer af rådet.
Vi glæder os til mødet den 24.11.2020,
hvor menighedsrådet vil mødes for
første gang.

Vi siger farvel til Lars Hansen og
Ragnvald Graversen, som går ud af
menighedsrådet efter af have udfyldt
posterne som henholdsvis formand og
præstegårdsværge til fuld tilfredshed
for alle i rådet.
Vi takker mange gange for jeres indsats og positive indstilling til arbejdet i
menighedsrådet.

Desværre bliver der ikke mulighed for
et egentlig goddag og farvelarrangement p.g.a. Covid-19 situationen.
Følg med i menighedsrådets arbejde
på vores hjemmeside, hvor der kommer et foto at det nye menighedsråd.

Suppleant:
Linda Larsen
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Nytårsgudstjeneste

Vi regner med, som vanligt, at afholde
en gudstjeneste 31. december kl. 15.00
i Ørsted kirke.
Gudstjenesten denne dag er en god
lejlighed til at markere, at vi går ind
i det nye år samt til at gøre status over
det gamle.
Vi håber, det bliver muligt, at servere
kransekage og champagne.

Fastelavn 2021
Hvordan det ser ud til fastelavn, ved vi
naturligvis ikke endnu. Om det bliver
nødvendigt at aflyse vores ellers så hyggelige fastelavnsfest p.g.a. coronaregler, vides jo ikke. Fastelavns søndag er
den 14. februar.
Hold jer orienteret på hjemmesiden
De3kirker
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Foto - John Vestergaard
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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. 64 45 10 33
Mail: JVN@KM.DK
Mandag fri.

Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne:
Ib Walther Jensen,
Koppenbjergvej 16, 5620 Glamsbjerg
Mobil: 21 64 51 72

Graver:

ved Ørsted, Søllested, Vedtofte kirker.
Eva Jensen tlf. 23 61 48 93
mail: svkirker@mail.dk
Træffes 08.00 – 14.00 Tirsdag – Fredag
Mandag fri

www.de3kirker.dk

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

Menighedsrådsformand:

