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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Søllested forsamlingshus
17.09.21 kl 18.30 Høstfest
Tilmelding til Inga på 20 72 64 68
29.09.21 kl.18 Spis sammen
Tilmelding til Inga på 20 72 64 68

14. og 15. oktober Dilettant,
”Den nye husassistent”
nærmere info i medierne, det er den forestilling, som blev Coronaramt i 2020

Ørsted Beboerforening
Oktober Halloween(u)hygge
– nærmere følger
01.12.21 Fællesspisning og julehygge,
der kommer nærmere ang. tilmelding
02.02.22 Bankospil

Ørsted forsamlingshus
15.10.21 Vinsmagning tidspunkt og
tilmelding følger i medierne
og via fællesmailen.
03.11.21 Foredrag med Allan Olsen i
samarbejde med menighedsrådet
Se omtale her i kirkebladet
01.12.21 Fællesspisning og julehygge i
samarbejde med Beboer foreningen, der
kommer nærmere ang. tilmelding.

Deadline for aflevering af materiale
til Birthe på: bicka@mail.tele.dk

Senest 12. november 2021
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Tidsrejser

Et begreb, der fylder en del i underholdningsbranchen, er tidsrejser.
Der er lavet adskillige film og tv-serier,
hvor det at rejse i tiden er en vigtig del
af handlingen. Nogle gange handler
det om at rejse frem i tiden og andre
gange tilbage.
Et gennemgående tema er ofte, at nogle rejser tilbage i tiden for at ændre på
det, der skete og således også ændre på
fremtiden.
Et klassisk eksempel er den fremragende filmtrilogi ”Tilbage til fremtiden 1,
2 og 3”.
Hovedpersonen rejser ved et uheld tilbage i tiden og laver rod i det, der skete, og må så gå grueligt meget igennem
for at rette op på tidslinjen igen.
Tanken er, at eftersom alt, hvad der
sker, har konsekvenser, så kan selv små
ting ændre på, hvordan det kommer til
at gå i den følgende tid. Det er selvfølgelig en fantasi at kunne rejse i tiden,
men en ganske forståelig en af slagsen.
For man kan til tider tænke tilbage
og indse, at en lille ting, man gjorde,
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egentlig var en fejl, som førte til en
del problemer i den følgende tid.
Tænk, hvis man kunne gå tilbage og
rette op på det hele.
Når vi drømmer om at kunne dette,
så afslører vi, at vi godt ved, at meget af det, vi gør, er uigenkaldeligt.
Hvis man vælter et glas med mælk,
og mælken løber ud over det hele, ja
så er der ikke noget at gøre ved det.
En vil måske endda sige, at man ikke
skal græde over spildt mælk.

Heldigvis er det jo så også sådan, at
mangt og meget af det, der går galt,
kan vi rette op på igen. Hvis en epidemi gør, at man må aflyse et foredrag,
ja, så kan man arrangere, at foredraget holdes senere hen, hvor det godt
kan lade sig gøre.
Mere indviklet kan det hurtigt blive,
når det gælder forholdet til andre.
Hvis man sårer et andet menneske,
og relationen mellem en selv og den
anden lider skade, så ville det nogle
gange være rart med en tidsmaskine.
Fortsættes på side 4
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Men det har vi ikke. Dog er det sådan,
at relationen til andre kan genoprettes. Der kan finde forsoning sted.
En forsoning er ikke en tidsrejse, men
det kan dog være en ny begyndelse.
Hvis man er blevet uvenner, og så
bliver venner igen, ja, hvad er det så
egentlig andet end en ny begyndelse
i lille målestok?
Hvis tidsrejser var mulige, og man
kunne lave om på det skete, så ville
der ikke være så meget brug for forsoning. Og der ville heller ikke være så
meget brug for soning.
At soning kan være nødvendigt skyldes, at der kan være sket noget, man
ikke bare lige kan se bort fra.
Soning kan være noget så enkelt som
et dybtfølt ”undskyld”. Pointen er, at
man kan være nødt til at forholde sig
til det skete.

Da det blev jul, var det Guds store
forsoning med os mennesker, der
blev sat i værk, og da det blev påske,
viste det sig, at det var en uomgængelig del af forsoningen, at der fandt en
soning sted langfredag. Der var ingen
vej udenom.
Verden er sådan skruet sammen, at
der ikke kan rejses i tiden. Men den
samme, som har valgt, at verden er sådan, har også valgt at åbne op for en ny
begyndelse for enhver, der ønsker det.
Verden er, på trods af at vi ikke kan
rejse i tiden, et forbløffende sted,
skabt af den forbløffende Gud.

I kirken kan vi også opleve en ny begyndelse. I Guds tilgivelse, i syndernes forladelse.
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Corona-fængslet
Endelig, endelig blev det også muligt
at bruge alle pladserne i vore kirker.
Det har været meget svært at forstå,
at man snart sagt alle andre steder
havde afskaffet de fleste Coronaregler, medens man i kirkerne stadig
måtte leve med meget strenge regler
om, hvor mange vi maximalt måtte
være sammen. Det har for eksempel
været svært at forstå, at man ikke
måtte være ret mange sammen til
begravelse, medens der måtte være i
tusindvis tæt sammen til fodbold og
kaste øl ud over forsamlingen (den
fornøjelse kan jeg så ikke lige få øje
på).

Det er utroligt svært, når man skal
tage afsked med en nær ven eller
familie, at man så ikke kan deltage.
Mange andre kirkelige højtideligheder som konfirmation og bryllup har
man dog så kunnet skubbe med.
Jeg mener selvfølgelig ikke, at man
ikke skal bruge forsigtighedsregler.
Man skal blot lave lige regler for alle.
Desværre ser det jo ikke ud til, at vi
sådan lige slipper af med Corona, så
vi må nok belave os på at lære at leve
med det.
Ib W. Jensen

Sund fornuft havde jo i min verden
været lige omvendt. At man i kirkerne, hvor man stille og roligt er ordnet
sammen, her kunne man først have
slækket lidt på kravene.
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Konfirmation

Konfirmationer

Høstgudstjeneste, pølsevogn

17. s. e. trinitatis

5

12

19

26

Lørdagsdåb

18. s. e. trinitatis

19. s. e. trinitatis, koret deltager

20. s. e. trinitatis (RSK)

21. s. e. trinitatis (RSK)

22. s. e. trinitatis

2

3

10

17

24

31

Oktober

Lørdagsdåb

4

September

Kalender

09.00

11.00*

16.00

11.00

10.00

Ørsted

09.00

10.00

11.00*

09.30

11.00*

11.00*

11.00

Søllested Vedtofte

11.00*

24. s. e. trinitatis

Sidste søndag i kirkeåret

Stjerneaften i sognehuset

1. s. i advent, med
Den Fynske Fløjtekvartet

14

21

24

28

2. s. i advent (RSK)

Årets Luciaoptog

5

15

19.00

10.00
09.00

16.00

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.

Lørdagsdåb

4

December

19.30

Alle helgens dag

7
11.00*

Lørdagsdåb

6

19.00

Foredrag med Allan Olsen
i Ørsted forsamlingshus

4

November

Høstgudstjeneste
Årets høstgudstjeneste finder sted i
Ørsted kirke søndag 19. september
kl. 16.00.

Efter gudstjenesten er der mulighed for
at få en pølse nede på præstegårdens
gårdsplads.

Hen imod gudstjenestens slutning vil
Ib W. Jensen fortælle om årets høst.

Vi vil også synge et par klassiske høstsange, når vi har fået lidt at spise.
Vel mødt.
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Foredrag

Mød Allan Olsen i Ørsted forsamlingshus.

Vi har tidligere arrangeret et besøg af
skuespilleren Allan Olsen. Det blev
aflyst på grund af Corona. Heldigvis er
det gået sådan, at han kan komme her til
Ørsted efteråret 2021 i stedet for.
Onsdag 3. november kl. 19.00 vil han
holde foredrag i Ørsted forsamlingshus.
I foredraget kan du høre ham fortælle
om, hvordan han kunne være død af
druk allerede i sin tidlige ungdom.
Men som 33-årig 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
alle lige 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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Allehelgensdag
Allehelgensdag er en særlig dag i
kirkeåret.

Det er en dag, hvor vi i gudstjenestens
fællesskab mindes dem, der er gået bort
i det forgangne år i Ørsted, Søllested og
Vedtofte sogne. Det er skik, at navnene
på dem, vi har mistet, bliver læst højt
efter prædikenen.
I år finder gudstjenesten sted i Søllested
kirke søndag 7. november kl. 16.00.

Stjerneaften

For tre år siden havde vi en engleaften,
for to år siden en hjerteaften, og sidste år
skulle vi have haft en stjerneaften. Den
blev desværre aflyst, som så meget andet.
Men aftenen bliver alligevel til noget.
10

Det bliver en måned før jul, onsdag
24. november kl. 19.30 i sognehuset i
Ørsted.
Sognepræst John Vestergaard vil fortælle
om stjernerne ud fra bibelfortællinger og
salmer og sange. De omtalte salmer og
sange synges naturligvis, og i den sidste
del af arrangementet vil der være mulighed for at lave sine egne stjerner, som man
kan tage med hjem og hænge op i vinduet.
Der er selvfølgelig kaffe.
Alle er velkomne.
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1. søndag i advent
1. søndag i advent spiller Den Fynske
Fløjtekvartet i Ørsted kirke.

Den Fynske Fløjtekvartet består af fløjtenist, Rikke Barsøe Florens, violinist,
Esther Mielewczyk, bratschist, Benjamin
Christensen og cellist, Maria Rosenkilde
Qvist.
Ved gudstjenesten vil kvartetten spille
iørefaldende musik fra Mozarts fløjtekvartetter.

Luciaoptog

Årets luciaoptog i Ørsted kirke bliver
onsdag 15. december kl. 19
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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
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Menighedsrådsformand:

