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Nærmere info følger

Ørsted Beboerforening
02.02.22 Banko med spisning
i forsamlingshuset

Ørsted forsamlingshus
Generalforsamling i februar 2022
Dato kommer senere

Så vælg da livet
Især førhen så man af og til sådan nogle
indrammede tavler hænge i folks stuer.
Normalvis med en kort lille opbyggelig
sætning på. Der kunne for eksempel
stå: ”Alt af nåde”. Eller der kunne stå
det, som danner overskriften for denne
lille artikel: ”Så vælg da livet”.
Den lille sætning er taget fra 5. Mosebog 30,19. Der handler det om at elske
Gud, adlyde ham og holde fast ved ham.
Jeg tror dog, det også er blevet forstået
mere bredt, sådan, at det også handler
om, at man – simpelthen – vælger livet,
sådan helt konkret, i stedet for at unddrage sig det. Man kunne også sige det
på den måde, at man vælger at leve det
liv, man har fået givet. Det konkrete
brogede liv, som man vågner op til hver
morgen og må give sig i kast med.

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

Senest 11.02.2022
2

Nu er det jo ikke sådan, at man, når
man lever et almindeligt menneskeliv,
er kastet ud i en konstant eksistentiel
kamp. Mange dage lever de fleste mennesker nogenlunde ubekymrede, og
det er jo da godt, at det er sådan. Nogle
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gange er man måske bare for træt til
at reflektere særligt meget over tilværelsen. Men der kommer i alle menneskers liv vanskelige perioder, hvor det
kan være godt at blive mindet om det:
Så vælg da livet.

Hans livsforløb blev usædvanligt, og
man kan sige, at han billedligt talt
fløj uden vinger i den forstand, at
det, imod alle odds, gik ham, som det
gik, på trods af meget vanskelige livsomstændigheder.

Selv blev jeg mindet om denne sætning for nylig, da jeg læste en selvbiografisk bog af den amerikanske psykiatriprofessor Arnold R. Beisser. Den
hedder ”Flying without wings” hvilket
oversat betyder ”At flyve uden vinger”.

Det begyndte ellers med medgang
for ham. Han blev kandidat i medicin
som 23-årig, og som 24-årig blev han
amerikansk mester i tennis. Men han
blev pludselig hårdt ramt – sådan kan
livet arte sig. Hans ungdom faldt sammen med den tid, hvor polioen hærgede verden, og Beisser blev ramt af
Fortsættes på side 4
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sygdommen. Han blev lam fra nakken
og ned og var indlagt i tre år derefter.

han endte med – som nævnt – at blive
professor i psykiatri.

Der skete efterhånden små bedringer,
men som enhver kan regne ud, var det
en meget stor ændring at gå fra at være
nyuddannet læge og tennisspiller på
mesterskabsniveau til at være medtaget og ligge på hospitalet i tre år.

Når vi skal vælge livet, da handler det
om det liv, der er vores.

Det var selvsagt en enorm prøvelse,
både fysisk og psykisk. Mens han var
indlagt, opdagede han noget. Det viste
sig, at da han stoppede med at prøve
på at komme ud af den vanskelige
situation, han var i, og i stedet for accepterede, at det var, som det var, da
ændrede de ubehagelige sider af hans
situation sig for ham. Og det viste sig
også, at han selv ændrede sig. Efter at
han begyndte at tage udgangspunkt i
den måde, det var på, da gik det fremad for ham.

Det er det, vi skal vælge, i al dets besværlighed og glæde. Det liv vi vågner
op til hver dag. Det liv vi har fået af vor
Herre.
Vi må begynde der, hvor vi er. Mangt
og meget kan vi jo lave om, og det er jo
ofte en del af vores opgave at ændre på
dette og hint. Men der er også en hel
del, vi ikke kan ændre på ved vores liv.
Der er simpelthen givne omstændigheder, der er, som de er.
Livet er en gave, nogle gange en gave,
det kan være vanskeligt at håndtere,
men det skal vi efter bedste evne.
Derfor lyder det til os alle, dag efter
dag: Så vælg da livet.

Man kan vel sige, at han valgte livet,
sådan som det var blevet for ham. Det
var en paradoksal befrielse for ham, og
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Det Stockfletske legat
Der er igen i år mulighed for at søge
julehjælp. Legatet kan søges af økonomisk trængte, som bor i Ørsted,
Søllested og Vedtofte sogne.
Legatet er en sammenlægning af
flere små legater fra sognene.
Hvis du ønsker at søge, kan du
henvende dig til en af følgende
personer, enten personligt, pr. mail
eller telefon.
Ansøgningsfrist søndag den
12. december 2021 kl.12

John Vestergaard
tlf. 64451033
mail: JVN@KM.DK
Alice Banke
tlf. 40971375
mail: kab@pc.dk
Jørgen Graversen
tlf. 61298040
mail: heslevej35@gmail.com
Birthe Andersen
tlf. 64451282/29639381
mail: bicka@mail.tele.dk

Først i november havde vi besøg af
Allan Olsen i forsamlingshuset.
Han holdt et levende og spændende
foredrag om sit begivenhedsrige liv.
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2. s. i advent RSK

3. s. i advent

Luciaoptog

Børnegudstjeneste

4. s. i advent

Juleaften, koret medvirker i Vedtofte

Juledag RSK

Anden juledag, aftensang

Nytårsaftensdag med champagne og
kransekage

5

12

15

16

19

24

25

26

31

Helligtrekongers søndag

Lørdagsdåb

2

8

Januar

Lørdagsdåb

4

December

Kalender

15.00

13.30

10.30*

16.00

19.00

10.00

Ørsted

10.00

10.30*

19.00

15.00

09.00

09.00

11.00

10.30*

Søllested Vedtofte

2. s. e. H3K

3. s. e. H3K, pigekoret medvirker

Koncert med NEW Organ Trio
og Nicolai Schultz

4. s. e. H3K

16

23

23

30

Septuagesima

Seksagesima RSK

Fastelavn med tøndeslagning i Søllested
forsamlingshus, korskolen deltager

13

20

27

6

5

10.00

10.30*

16.00

10.30*

14.00

10.30

10.30*

09.00

10.00

10.30*

09.00

1. s. i fasten
10.30*
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

Sidste s. e. H3K kirkevandring til Søllested
forsamlingshus

6

Marts

Lørdagsdåb

5

Februar

1. s. e. H3K RSK

9

Lucia, kor og julesang
Julen er den bedste tid på året for korsangere, og der venter gode arrangementer for både Korskolen og Pigekoret.

Korskolen synger til andagt i Glamsbjerg
kirke i forbindelse med juletræstændingen på Torvet.
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Korskolen og Pigekoret synger til Lucia
på Glamsbjergskolen, og Pigekoret
synger til Luciagudstjeneste i Ørsted
15. dec. kl. 19.00 og til julegudstjeneste i
Vedtofte.
Der er meget, der skal indhentes fra sidste jul. Pigerne nyder at være i gang med
julesangene, og vi glæder os til juletiden.
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Nye gudstjenestetider

Menighedsrådet har besluttet at ændre gudstjenestetiderne i ØSV-sogne fra og
med 1. december 2021.
De tidlige gudstjenester, fromesserne, forbliver placeret kl. 09.00.
Tidspunktet for højmesserne ændres, så det fremover bliver kl. 10.30.

Børnegudstjeneste
Vi holder børnegudstjeneste for de
mindste, dvs. primært førskolebørn,
torsdag 16. december kl. 16.00 i Ørsted
kirke.

Præsten vil fortælle en historie, vi skal
synge gode salmer og sange, og måske er
der lidt godt at spise.
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Nytårsgudstjeneste

Nytårstiden er en tid med mange
glimrende traditioner.
En god tradition – som ikke er så
gammel igen – er det at mødes i kirken
nytårsaftensdag og fejre gudstjeneste
og ønske naboer og andet godtfolk et
glædeligt nytår.
Der vil som vanligt være champagne
og kransekage. Det finder sted i Ørsted
kirke, fredag 31. december kl. 15.00.

Koncert

23. januar 2022
kl. 16.00 i Ørsted Kirke
Koncert med NEW Organ Trio
og Nicolai Schultz
I forbindelse med min solistuddannelse
på Syddansk Musikkonservatorium, spillede jeg en afsluttende koncert i foråret
2021.
Den 23. januar 2022 spiller jeg dele
af denne koncert sammen med min
faste orgeltrio og gæstesolisten Nicolai
Schultz - saxofonist i bl.a. DR Bigbandet.
10

Jeg vil denne søndag spille både på
kirkens fine Marcussenorgel samt på mit
Hammondorgel fra 1964.
Det bliver en eftermiddag, hvor tonerne
både er fra jazzens og salmernes verden.
Der er fri entré til koncerten.
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Henrik Sørensen, NEW Organ Trio

Kirkevandring Fastelavn
Tag de gode sko på og tag med på vores
kirkevandring.

Vi begynder med en gudstjeneste i Søllested kirke 6. februar kl. 10.30, hvorefter
vi går ud på en vandring i den smukke
lokale natur.
Vi gør holdt undervejs, hvor der er en lille
forfriskning, og turen ender ved Søllested forsamlingshus, hvor der er en god
tallerken suppe til alle.
Vel mødt.

I anledning af fastelavn er der i 2022
familiegudstjeneste i Søllested kirke
fastelavns søndag 27. februar kl. 14.00.
Jo flere, der dukker udklædte op, jo
bedre. Vores dygtige korskole, under
ledelse af Rikke Barsøe Florens, medvirker ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Søllested
forsamlingshus. Menighedsrådet sørger
for kaffe, sodavand og fastelavnsboller
til alle. Derefter er der børnevenlig sang
og musik og gode gamle sanglege. Det er
gratis at deltage.

Afsked

Vi må i De3kirker tage afsked med
kirkesanger Mette Nordtorp, hun har
taget sin afsked pr 1. december, da
hele familien flytter nærmere sammen i nærheden af København.
Mette har i adskillige år gjort et godt
og kompetent arbejde i vore tre kirker. Vi har nydt hendes gode sang og
rolige væsen i omkring ti år, og tak for
det. Tak for sangen om det har været
som forsanger eller solo sanger.

Vi ønsker dig alt held og lykke i fremtiden, med din nye tilværelse og nyt
arbejde. Tak for den tid du har været
her.
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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:

