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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Søllested forsamlingshus
Spis sammen 2. marts 2022
Tilmelding til Inga på 20 72 64 68
Spis sammen 29. marts 2022
Tilmelding til Inga på 20 72 64 68

Ørsted Beboerforening
Generalforsamling i marts 2022
Dato ikke fastsat

Ørsted forsamlingshus
Ingen arrangementer

Ny kirkesanger og
så alligevel ikke

Vi har været så heldige at kunne
ansætte Rikke Barsøe Florens som
vores nye kirkesanger. Ny som kirkesanger, men ikke ny i sognet, da
Rikke jo har været leder af kirkekoret i mange år. Rikke har ofte afløst
Mette som kirkesanger ved sygdom og ferier, så det er en erfaren
og meget dygtig ny kirkemusiker,
vi nu får glæde af i vores 3 kirker.
Stort velkommen til Rikke.
Deadline for aflevering af materiale
til Birthe på: bicka@mail.tele.dk

Senest 12.05.22
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Hemmeligheder
og løgne
En af mine yndlingsfilm er Mike Leighs
”Hemmeligheder og løgne”.
Det er en skildring af en familie, og af
de mennesker, der har med de forskellige familiemedlemmer at gøre.
Det er en film, som handler om, at de
løgne, vi fortæller, og de hemmeligheder, vi har for hinanden, kan komme
til at have vidtrækkende konsekvenser
langt ud i fremtiden.
Filmen handler i store træk om, at en
kvinde som ung bortadopterede en
datter, som var født uden for ægteskab.
Nævnte datter opsøger, som voksen,
sin biologiske mor, som, i den tid der er
gået, har holdt det hemmeligt, at hun
har en ukendt datter.
Det medfører en masse forviklinger, da
sandheden kommer frem. Og det afstedkommer også, at andre sandheder
kommer for dagen.
Kvinden har en anden datter, som har
det svært med pludselig at få en halvsøster. Kvindens bror og hans hustru har
det svært, fordi de er barnløse og ikke
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kan få børn. Hvilket de i øvrigt ikke
har fortalt til den øvrige familie. De
har valgt at holde det hemmeligt.
Man kan nok fornemme, at der er tale
om en dramatisk historie.
Og stort set alle i filmen opfører
sig temmelig tosset, blandt andet,

fordi de ikke kender sandheden.
Vendepunktet kommer, da kvindens bror råber højt, at han ikke kan
tage alle disse hemmeligheder og
løgne længere. Derfor fortæller han,
at han og konen ikke kan få børn.
Fortsættes på side 4
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Ja… sandhederne vælter frem, hvilket
er godt. For familien er nu i stand til
at tage vare på hinanden på en helt anden måde, end de kunne tidligere, som
resultat af, at sandheden blev valgt til.
Hvad kan vi så konkludere på baggrund af det?
Jo, i hvert fald, at sandheden, selv om
den kan være hård i det øjeblik, den siges, i det lange løb er langt den bedste
vej. Og vi kan sige, at sandheden sætter mennesker fri. Sandheden sætter
os fri fra alle de hemmeligheder og
løgne, som i virkeligheden hæmmer
vores liv med hinanden. Og som også
let kan hæmme vores eget personlige
liv. For lige som vi kan være tilbageholdende med sandheden over for andre,
så kan vi også være det over for os selv.
At sige sandheden består jo i at sige noget, der stemmer overens med virkeligheden. Og når man siger noget, der
stemmer overens med virkeligheden,
så får andre lettere ved at handle fornuftigt. For hvis man handler i modstrid
med virkeligheden, så går det ofte galt.

Man kan også konkludere, at det
nogle gange er svært at se, hvad der
er sandt, før bagefter. Man kan nogle
gange først overskue en situation, når
den kommer på afstand. Moderen i
filmen havde overbevist sig selv om, at
sandheden var, at det var bedst for alle,
hvis det forblev en hemmelighed, at
hun havde en ukendt datter. Det viste
sig senere, at det faktisk ikke var sandt
overhovedet.
Sandheden satte dem fri, hvilket ikke
er en ny tanke.
Kristus siger for eksempel således i
Johannesevangeliet: ”Sandheden skal
gøre jer frie.” Ganske vist taler han
ikke om sandheden generelt, men om
sandheden med stort ’S’. Nemlig den
sandhed, han er kommet for at vise os,
den sandhed, han selv var, er og bliver.
Men det er også generelt rigtigt, at
sandheden har en frigørende evne.
Ja… der kommer noget godt ud af at
holde sig til sandheden, både med
stort og lille ’s’, selv om det kan være
lettere sagt end gjort.
John Vestergaard.

4

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

Konfirmationer 2022
Vedtofte søndag 15. maj 11.00
Alberte Phindile Egemose Bendtsen,
Smedegyden 3.
Marie Vinberg Marxen,
Søllestedvej 4.

Søllested, St. Bededag 13. maj 12.15
Simon Nielsen, Trollesøvej 11.
Madeleine Tess Søndergaard Roos,
Gamtoftevej 62.

Ørsted, St. Bededag 13. maj 11.00
Martin Lundsgaard Jørgensen,
Bogensevej 186.
Benedikte Gjelstrup Stenskrog,
Moselundvej 1.

Forhåndstilmelding til
konfirmation 2023
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 2023 i Ørsted,
Søllested eller Vedtofte kirker.

Tilmelding til sognepræst
John Vestergaard
64 45 10 33
jvn@km.dk
Senest 20. maj 2022
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1. s. i fasten

2. s. i fasten

3. s. i fasten

Midfaste (RSK)

6

13

20

27

Lørdagsdåb

Mariæ bebudelses dag,
pigekoret medvirker

Palmesøndag (RSK)

Skærtorsdag
med efterfølgende fællesspisning

Langfredag

Påskedag

Anden påskedag, kirkekaffe

1. s. e. påske, bemærk tidspunkt

2

3

10

14

15

17

18

24

April

Lørdagsdåb

5

Marts

Kalender

10.30*

17.00*

10.30*

10.30*

10.00

Ørsted

09.30*

10.30

10.00

09.00

10.30*

10.30*

09.00

10.30*

Søllested Vedtofte

Koncert ved pigekoret

Befrielsesaften

Lørdagsdåb

3. s. e. påske

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation

5. s. e. påske (RSK)

Kristi himmelfarts dag, kirkekaffe

6. s. e. påske

1

4

7

8

13

13

13

15

22

26

29

Pinsedag

Anden pinsedag

5

6

10.30*

10.00

09.00

11.00

09.30

10.30*

16.00

10.30*

10.30*

12.15

19.30

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

4

Juni

2. s. e. påske

1

Maj

10.30*

11.00

10.00

10.30*

Stjerneaften ...
STJERNEAFTEN – nej ikke igen, måske den skulle gentages for menigheden
til næste år.

Hvor er det ærgerligt, at det kun var menighedsrådet, der deltog i denne aften i
2021.
Det var en virkelig god aften, som præsten havde haft en stor forberedelse til,
både virtuelt og med projektor – rundt i

salmebogen og i bibeltekster, der relaterer til stjerner. En aften med dejligt indhold og afsluttet med, at vi skulle prøve
at genopfriske det med at flette stjerner.
Tak til John for en virkelig god aften.
Jeg har tidligere år deltaget i både Engleaften og Hjerteaften, her havde John
også lagt et stort arbejde i forberedelsen.
Rie Tinggaard

Forårskoncert med Kirkernes
Korskole- og Pigekor

Den 1. maj kl. 16.00 fylder vi Ørsted
Kirke med korskole og pigekor.

og pigerne har holdt fanen højt og sangglæden sprudlende.

Kirkernes Pigekor og Assens Musikskoles Pigekor, tilsammen kaldet ”Det Vestfynske Pigekor”, og Kirkernes Korskole
synger uddrag af de sange, vi har sunget i
løbet af denne sæson.

4. klasses piger i korskolen vil ved denne
koncert tage afsked med korskolen og
blive budt velkommen i pigekoret, hvor
de, efter sommerferien, bliver fuldgyldige medlemmer af Kirkernes Pigekor.

Til trods for, at vi har været ramt
af nedlukning og meget sygefravær, har
vi nået at synge en masse dejlige sange,

Forårskoncerten bliver også startskuddet på en tradition, der hvert andet år vil
finde sted i Ørsted Kirke, og hvert andet
år i Glamsbjerg Sogn.

8

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

Befrielsesaften
En vigtig dato i den danske kalender er 4.
maj. Det er datoen for meddelelsen om
Danmarks befrielse i 1945.

Der vil blive sunget passende sange og salmer, og præsten vil fortælle om et relevant
emne.

Det vil blive markeret onsdag 4. maj kl.
19.30 i Søllested kirke ved den årlige befrielsesaften.

Menighedsrådet er vært ved et lille traktement, og der er rig mulighed for en god
snak til at runde aftenen af.

(Billedtekst: Kong Christian 10. i København i 1940)
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Kirkevandring
Efter gudstjenesten 6. februar i
Søllested kirke var vi en flok, der var på
kirkevandring. Vi gik en efterhånden
traditionsrig tur, med en indlagt pause
i en hyggelig jagthytte, hvor der var en
historie og et glas varm solbærsaft til alle.
Derefter gik turen videre i den flotte fyn-
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ske natur igennem skov og over mark, indtil vi sluttede i Søllested forsamlingshus,
hvor Inga havde lavet god varm suppe.
Undervejs blev der snakket meget, og
mange forskellige emner blev vendt.
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Kortur til Færøerne med
”Det Vestfynske Pigekor”
Endelig kan Kirkernes Pigekor begynde
at se frem til vores kortur til Færøerne,
en tur, der skulle have været afviklet i
2020, og som har været flyttet to gange
på grund af Covid-19.

koret til gudstjeneste i Kvívík kirke. Det
bliver spændende at opleve en både velkendt og anderledes kultur.

Den 7. april 2022 flyver vi og Assens
Musikskoles Pigekor, i alt 21 korpiger,
tilsammen kaldet ”Det Vestfynske Pigekor”, fra Billund til Færøerne i selskab
med en flok voksne hjælpere bestående
af korforældre.

Naturligvis skal vi også ud og opleve
den storslåede natur. Vi skal på bustur
til nogle af øernes naturperler, og snøre
vandrestøvlerne og vandre over fjeldet
fra Kirkebø til Torshavn, en tur mange
børn tog 5 dage om ugen i gamle dage,
når de boede i Kirkebø og gik i skole i
Torshavn.

Fredag den 8. april synger koret koncert
sammen med Torshavn Musikskoles
Børnekor i musikskolens flotte, nybyggede koncertsal, og palmesøndag synger

Den 11. april vender vi flysnuden den
anden vej og tager hjem med en masse
fantastiske oplevelser i bagagen!

Skærtorsdag

Årets gudstjeneste Skærtorsdag, 14. april
finder sted i Ørsted kirke kl. 17.00.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved en gang fælles aftensmad i
sognehuset.
Hold jer ikke tilbage.
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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:

