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ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted beboerforening

Loppemarked den 18. juni kl.10 – 14
på parkeringspladsen ved Købmanden,
nærmere info følger

Ørsted Forsamlingshus

Spil og hygge den 12. juni kl. 13 – 16, der
er mulighed for at købe forfriskninger,
det er gratis at deltage.
Loppemarked den 13. og 14. august
kl. 9 – 16 begge dage
Landsbyfest 20. august

Søllested forsamlingshus
Fællesspisning den 17. august
tilmelding til Inga på 20 72 64 68

Deadline for næste nummer er
12. august.
Redaktør for kommende
numre er sognepræst
John Vestergaard: jvn@km.dk
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I virkeligheden

Ethvert menneske, der er ved bevidsthed, har en forståelse af virkeligheden.
Et dyr – for eksempel en helt almindelig gravhund – har også en forståelse
af virkeligheden, selv om den efter alt
at dømme, er noget mere enkel end et
menneskes.
Men altså: Vi har hver især en virkelighedsforståelse, og selv om de er
forskellige, er der også meget fælles i
dem. Nærmest alle vil være enige om,
at det er sådan, at om morgenen står
solen op, og sidst på dagen går den ned
igen. Sådan er det bare.
Det er ikke sådan, at man hver dag går
og tænker over den måde, man forstår
virkeligheden på. Det har man jo oftest ikke specielt god tid til. Der er tit
mangt og meget, man skal nå i løbet af
en helt almindelig dag.
Vores virkelighedsforståelse vil oftest
træde lidt i baggrunden, men den er
der alligevel.
Og der er det ved sådan en virkelighedsforståelse, at den kan ændre sig.
Der kan ske et eller andet, som gør, at
man ser anderledes på virkeligheden.
Det kan jo være mange forskellige
ting. Det kan godt være sådan, at et
stykke musik for eksempel kan gøre
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et så stort indtryk på én, at man må
sige, at der var et før og efter, man
hørte det. Et stykke musik kan vise
én, at virkeligheden rummer utroligt
smukke fænomener.
Det samme gælder arkitektur. Nogle
bygninger kan nærmest tage pusten
fra én, når man ser dem.
Ligeledes kan det være med historier,
bøger eller film og serier.
Man kan også lære noget videnskabeligt, som ændrer den måde, man forstår verden på.
Som dreng troede jeg, at stjernehimlen er hele universet, altså at når man
kigger op på himlen om aftenen, så
kan man se hele universet, i princippet.
Først senere er det gået op for mig, at
det i det store hele mest er vores egen
galakse, mælkevejen, som man kan se

med det blotte øje.
Selv om det ser stort ud, når man kigger op på stjernerne, så er det kun en
ud af omkring 100 milliarder galakser, vi kan se. Det er svært at rumme
med forstanden.
Sådan er det… hen ad vejen får man
korrigeret sin forståelse af virkeligheden.
Der kan også ske det, at man opdager,
at man egentlig forstår virkeligheden
på en måde, som man ikke var bevidst om, at man gjorde.
Mange har oplevet pludselig at begynde at bede til Gud i en vanskelig
situation, uden egentlig at regne sig
selv for at være særligt religiøs.
I det hele taget er det sådan, at den
måde, som man – ærligt – besvarer
spørgsmålet om, hvorvidt man tror
Fortsættes på side 4
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på Gud eller ej, har afgørende betydning for ens forståelse af virkeligheden.
Hele virkeligheden ser meget anderledes ud, når troen kaldes frem i et
menneske.
Derfor var det også sådan, at Jesus
rokkede ved virkelighedsforståelsen
hos de mennesker, han mødte.
Han mødte både modstand og tilslutning.
Han talte til mennesker, og han hjalp
dem. Han hjalp, som han ofte gjorde,
ved at få mennesker tilbage ind i det
store fællesskab.
Han tilgav mennesker deres synder,
han spiste sammen med dem, der
var udenfor, for at vise, at de også var
velkomne i Guds rige. Han helbredte
mennesker, og når man er alvorligt
syg, så er man lidt udenfor på den ene
eller anden måde. Livet er ikke helt
det samme, når man er syg.
Jesus hjælper stadig.
Jesus gør os ganske vist ikke til superhelte, men han tager os med
ind i fællesskabet. Både det fællesskab, der består imellem os og
andre mennesker, men også fællesskabet mellem os og Gud.
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Det viser sig, at virkeligheden er sådan, at vi kan bede om hjælp hos Herren. Eller vi bliver mindet om, at det
er sådan, virkeligheden er.
Og det er en vigtig del af at gå i kirke,
det her med at blive mindet om noget. Vi har brug for, en gang imellem,
at få justeret vores virkelighedsforståelse en smule.
Vi har brug for at blive mindet om
det allermest frisættende der findes,
nemlig: syndernes forladelse; tilgivelsen. Vi har brug for at blive mindet
om, at de dage, vi kan se tilbage på,
alle ligger under Guds nåde.
Vi har brug for at blive mindet om, at
Gud er god, og han vil have os med
ved sit bord.
Det åbner op for, at vi indser, at den
virkelige virkelighed er sådan, at vi
kan leve i dyb tillid til Gud.
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John Vestergaard.

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. juni 2022

Sankt Hans

I skrivende stund er det ikke afklaret,
hvordan årets fejring af Sankt Hans
kommer til at foregå i Ørsted.
Hold øje med dagspressen.
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Pinsedag

Anden pinsedag, kirkekaffe

Trinitatis søndag

1. s. e. trinitatis

2. s. e. trinitatis

5

6

12

19

26

3. s. e. trinitatis (RSK)

4. s. e. trinitatis (RSK)

5. s. e. trinitatis (RSK)

6. s. e. trinitatis, kirkekaffe

7. s. e. trinitatis

3

10

17

24

31

Juli

Lørdagsdåb

4

Juni

Kalender

10.30*

09.00

10.30*

10.30*

10.00

Ørsted

09.00

10.30*

10.30*

10.30*

09.00

10.30*

Søllested Vedtofte

8. s. e. trinitatis

9. s. e. trinitatis (RSK)

10. s. e. trinitatis, kirkekaffe

11. s. e. trinitatis

7

14

21

28

12. s. e. trinitatis med vandring til Vedtofte
fra Ørsted

4

10.00

10.30*
10.30*

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

3

September

Lørdagsdåb

6

August

10.30*

09.00

10.00

Kirkernes Pigekor på Færøerne
Det Vestfynske Pigekor, som Kirkernes Pigekor er en del af, havde set frem til at skulle til
Færøerne i april 2020, men den første, store
coronanedlukning ramte få uger inden afrejse,
så turen måtte udsættes. Andet forsøg ramte
rejserestriktioner i anden bølge, så det var en
forløsning, da koret endelig kom afsted d. 7.
april 2022 – alle gode gange tre!
Koret blev indlogeret på hotel i Torshavn,
en ”lille storby” på øen Streymoy midt i den
smukkeste natur og omkranset af sneklædte
bjerge. Der havde været snestorm dagen for
ankomst, så det var mere det hvide Færøerne
end de grønne Færøer, vi så – og smukt var det!
Der var planlagt to optrædener i løbet af de
tre hele dage, koret havde deroppe. Første
optræden var en koncert på Torshavns nye,
flotte musikskole med en fantastisk koncertsal. Her sang pigerne en koncert sammen
med et færøsk børnekor. De sang hver deres
program og desuden to sange sammen. Det
færøske kor havde bl.a. lært Alberte Windings
”Lyse nætter” . Det blev et meget fint samarbejde og en rørende opførsel med de to kor.
Det Vestfynske Pigekor har tradition for at
lære en sang på det sprog, der tales i værtslandet, så pigerne sang ”Rura, rura”, en vuggesang på Færøsk. Den anden optræden var
deltagelse i Palmesøndags gudstjeneste i en
trækirke i Kvívík, en lille bygd på vestsiden af
Streymoy. Korets repertoire var dels et verdsligt program med danske og engelske sange til
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Natur, der bjergtog både børn og voksne

fredagskoncerten, dels et kirkeligt program til
Palmesøndag.
Ind imellem øvning og optrædener blev der
heldigvis tid til udflugter. Dels en bustur
rundt til nogle af de mest ikoniske steder, dels
en gåtur over fjeldet fra Kirkebø til Torshavn.
Færøerne er ofte plaget af regn og tåge, men
vejrguderne var med os og vi havde fantastisk
vejr alle dage.
Målet med sådan en kortur er at give pigerne
en fælles oplevelse, som de vil mindes resten af
livet. En oplevelse, hvor de møder andre kulturer, og børn og unge af andre nationaliteter,
der også elsker at synge. Pludselig har man en
masse til fælles, når man kan stå side om side
og synger sammen. Færøerne tilhører det danske kongerige, men mange af pigerne var højst
sandsynligt aldrig kommet dertil, hvis koret
ikke var rejst derop, da det ikke er det mest oplagte feriemål for de fleste familier.
Det var en fornøjelse at rejse med så søde og
velopdragne piger, der kunne færdes på hotel,
restauranter, kirke og koncertsale, så man blev
glad og stolt!
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Det Vestfynske Pigekor synger sammen med
det Færøske kor.

Nachspiel med det færøske kor.

Kirkevandring
I år er der 4. september mulighed for, i fællesskab, at vandre fra Ørsted Præstegård til
Vedtofte Kirke, hvor gudstjenesten finder
sted kl. 10.30. Vi mødes ved præstegården
i Ørsted kl. 09.00 og begiver os ud på en
hyggelig vandretur på ca. 6 km. Vi vil forsøge at undgå trafikken på Bogensevej og
har derfor lagt ruten nogenlunde således
– Ellemosevej – Jesgyden over Højbjerg og
ud gennem den efterårsklædte Voesbjerg
skov. Tempoet vil blive snakketempo, så
alle kan følge med. Gudstjenesten i Vedtofte Kirke begynder som nævnt kl. 10.30,
og præsten har lovet at vente på alle.
Der vil være vand og juice, når vi når frem
til Vedtofte Kirke. Efter gudstjenesten følges vi tilbage til Ørsted og når på den måde
op på 12 km. Så er søndagens motion overstået i hyggeligt samvær og med indlagt
gudstjeneste. Der vil være mulighed for
hjemtransport til dem, der ønsker det.
Vel mødt til alle.
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Årets konfirmander

Konfirmation - Vedtofte Kirke. Privat foto.
10

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

Konfirmation - Ørsted Kirke. Privat foto.

Konfirmation - Søllested Kirke. Privat foto.
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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:

