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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Søllested forsamlingshus
Spis sammen
STORT TA’ SELV BORD
Fredag den 16. september
kl. 18.00
Pris kr. 175.Dilettant
14. & 15. oktober
Spis sammen for børn og
deres forældre
tirsdag den 25. oktober
kl. 17.00
Spis sammen
onsdag 16. november
Alle tilmeldinger til Inga.
SMS eller ring på 20 72 64 68

Deadline for næste nummer er
11. november 2022
Indlæg til bladet sendes til
redaktør, sognepræst
John Vestergaard
JVN@KM.DK
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Nyt

Kirkebladet har, fra og med dette
nummer, fået ny redaktør. Det
giver lejlighed til en stor tak til
den nu afgåede redaktør Birthe
Andersen, for hendes store indsats
i årenes løb med at få lavet kirkeblad og taget billeder til hjemmesiden.
Der er også sket noget nyt på præstegårdens gårdsplads. Forsidebilledet viser, at der nu endelig er
blevet plantet et nyt træ der. Det
er – selvfølgelig – et valnøddetræ.
Og det gamle træ, som stod der i
mange år, lever på en måde videre
i det nye, da det nyplantede træ er
taget fra præstegårdshaven, hvor en
råge sikkert har tabt en valnød fra
det gamle træ på et tidspunkt.
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Morgenrøde

Den danske salmebog er en skattekiste af indholdsmættede tekster.
På hjemmesiden:
www.dendanskesalmebogonline.dk
kan man læse salmerne, høre deres
melodier, og man kan også søge på
ord.
Hvis man prøver at søge på det ord,
der udgør overskriften til denne
tekst, ”morgenrøde”, da vil man se, at
det er et ord, der bruges i forbløffende
mange salmer. To salmer har ordet i
titlen, og i hele 40 salmer anvendes
ordet.
Ordet betegner den røde himmel, der
af og til kommer, når solen er ved at
stå op. Så i mange af salmerne bruges
ordet på en sådan måde, at meningen
er den enkle, at det er ved at blive
morgen. For eksempel i Kingos salme
”Morgenrøden sig udstrækker”, hvor
første vers lyder:
Morgenrøden sig udstrækker,
solens stråle hoved rækker
over skove, mark og eng,
som i aftes gik til hvile.
Op, min sjæl, til Gud at ile,
op fra nat og søvn og seng!

Morgenrøden bruges i flere påskesalmer. Det var jo påskemorgen vor Herre opstod fra de døde. Motivet findes
for eksempel i den ældgamle salme
”Krist stod op af døde”:
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
At morgenrøden kommer, viser at en
ny dag er på vej, ja… at man befinder
sig midt i overgangen fra mørke til
lys, fra nat til dag.
Man kan sige det på den måde, at
morgenrøden er et tegn. Et tegn på,
at noget nyt er på vej.
En fremragende brug af morgenrøden som tegn på, at noget nyt er på
vej, finder man i sidste vers af Hans
Anker Jørgensens salme ”Du, som gir
os liv og gør os glade”:
Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Fortsættes på side 4
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Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!

Morgenrøden som billede kan bruges
til mangt og meget.

Her bruges morgenrøden til at illustrere en vigtig side af, hvad nadveren
handler om.
Ligesom morgenrøden er et tegn på,
at en ny dag er på vej, sådan er nadveren også – blandt andet – et tegn på,
at noget er på vej, nemlig Guds rige.
Morgenrøden
rummer
lyset,
men det er ikke helt dag endnu.
Det er allerede ved at være lyst,
men solen er endnu ikke stået op.

Hos Grundtvig finder vi morgenrøden som et billede på vor egen
opstandelse i salmen ”Aftensukket,
nattegråden”, hvor de sidste to linjer,
som også vil udgøre slutningen på
denne lille artikel, lyder:
”…kommer nat engang med døden,
kommer du med morgenrøden.”
Sognepræst John Vestergaard

Nadveren kan give et glimt af Guds
rige, som således – selv om det ikke er
her endnu – foregribes, når menigheden fejrer gudstjeneste.
4
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Putins krig påvirker os alle
Det er stof til eftertanke, at ét menneske – en diktator i Rusland – kan
forårsage så megen lidelse og kaos i
hele verden. Og det utænkelige, at vi
fik krig i Europa igen. At titusindvis
af mennesker bliver dræbt og endnu
flere sårede og lemlæstet i Ukraine.

De sidste 30 år har vi glædet os over,
at den kolde krig var slut, og nu skulle
vi nyde fredsdividenden af gode aftaler mellem Rusland og USA. Måske
var mange lande naive og lavede store aftaler med Rusland som leverandør af energi som gas og olie.
For ud over den ulykkelige krig
i Ukraine har vi også som følge
deraf fået mangel på olie og gas
og helt voldsomme prisstigninger på samme. Da der bruges
energi til næsten al produktion og
transport, stiger alle varegrupper og
dermed vores leveomkostninger.

Også for vores kirkeliv har det betydning. Da gas og olie er steget så
voldsomt, er det blevet rigtigt dyrt
at fyre vores kirker op. Helt uden for
vores budget. Vi har derfor i menighedsrådet været nødt til at spare meget på varmen i kirkerne, og allerede
i maj lukkede vi helt for varmen. Til
efteråret, når det bliver køligt igen, er
vi nødt til kun at varme op til ca. 18
grader til de kirkelige aktiviteter. Det
er sådan, det ser ud lige nu, men vi håber, ved at klæde sig lidt mere varmt
på, at det går alligevel, og at vi stadig
kan have det rart sammen i kirken
trods alt.
Livet skal gå videre.
Menighedsrådsformand
Ib Walther Jensen
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12. s. e. trinitatis med vandring
fra Ørsted til Vedtofte

13. s. e. trinitatis, RSK

Høstgudstjeneste, med pølsevogn,
korskolen medvirker

15. s. e. trinitatis

4

11

18

25

Lørdagsdåb 10.00

16. s. e. trinitatis, kirkegårdsvandring og kirkekaffe

17. s. e. trinitatis, Visitats

18. s. e. trinitatis

19. s. e. trinitatis, RSK

20. s. e. trinitatis

1

2

9

16

23

30

Oktober

Lørdagsdåb 10.00

3

September

Kalender

10.30*

10.30*

16.00

Ørsted

10.30*

10.30*

09.00

09.00

10.30*

10.30*

Søllested Vedtofte

Alle helgens dag

22. s. e. Trinitatis

Sidste søndag i kirkeåret,
pigekoret medvirker, kirkekaffe

Første søndag i advent, fløjtenist Rikke
Barsøe Florens medvirker

6

13

20

27

2. s. i advent, RSK

4

10.30*

10.30*

09.00

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 10.00

3

December

Lørdagsdåb 10.00

5

November
10.30*

Pigekorets tur til Friedrichstadt
Kirkernes Pigekor brugte en uge af
deres sommerferie i den Schleswigske
by Friedrichstadt. De medvirkede i
en stor musical skrevet til byens jubilæum. Byen fyldte 400 år i 2021, men
forestillingen måtte udsættes på grund
af corona. Musicalen omhandlede byens historie, og musikken var komponeret af den meget kompetente komponist og dirigent, Bente Stenger, som
selv kommer fra Fyn. Bente Stenger
hørte koret, da vi besøgte byen i 2019,
og inviterede derefter koret til at deltage i musicalen.
Pigerne var med i 10 sange, hvoraf de 9
var på tysk og en enkelt var på dansk.
Det var fantastisk at være med i hele
processen til at sætte en musical op.
Koret har været igennem en lang proces fra prøver på sangene herhjemme
til danseprøver med instruktøren Lars
Bjørn fra København, til fællesprøver i
8

Tyskland i nogle weekender med over
100 sangere og stort symfoniorkester.
Og endelig i ugen op til forestillingen
med lange, krævende prøver, hvor pigekoret både havde sange alene og
skulle danse alene på scenen.
Det var nogle lange dage, men pigerne
var utroligt disciplinerede og gik til
alle opgaver med fuld koncentration.
De fik så meget velfortjent ros og var
alle blevet mindst en halv meter højere, da den sidste af de fem opførelser
var afviklet. De sang og dansede for i
alt 2500 publikummer over tre dage.
Det var rørende at fornemme det sammenhold, der var blandt alle deltagere.
Alle de skulderklap de giver hinanden
og, ikke mindst Bente Stengers omsorgsfulde og meget professionelle
styring af hele showet.
Pigerne har fået en oplevelse for livet.
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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. 9.00 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. Gudstje-

nesten 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

Høstgudstjeneste

Årets høstgudstjeneste finder sted i
Ørsted kirke søndag 18. september kl.
16.00. Hen imod gudstjenestens slutning vil Ib W. Jensen fortælle om årets
høst. Efter gudstjenesten er der mulighed for at få en pølse nede på præstegårdens gårdsplads. Vi vil også synge et par
klassiske høstsange, når vi har fået lidt at
spise. Vel mødt
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Kirkegårdsvandring

Ørsted søndag 2. oktober. Efter gudstjenesten kl. 10.30 går vi en tur på kirkegården.
Den er meget forandret inden for de
sidste år, mange af de store gamle familiegravsteder er forsvundet, store træer
er fældet og der er sået meget græs.

Visitats

10

Nogle kan lide det og andre accepterer
det kun. Denne lejlighed benyttes til at
der fortælles lidt om småt og stort fra
fortiden og planer for fremtiden.
Der afsluttes med en kop kaffe og her
bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Kirkeværge Anna Jacobsen.

Der skal være visitats i ØrstedSøllested-Vedtofte sogne. Følgelig får
vi besøg af biskop Tine Lindhardt ved
gudstjenesten 9. oktober kl. 10.30 i
Ørsted kirke.
Visitatsen er en meget gammel skik,
som blev indført for at muliggøre det
tilsyn, som biskopperne jo skal føre
med, hvad der foregår i kirkeligt regi
ude i de mange sogne.
Gudstjenesten er en almindelig højmesse ved sognepræst John Vestergaard, hvorefter biskop, menighedsråd og ansatte vil drøfte kirkelivet i
Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne i
sognehuset.
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Alle helgens dag
Alle helgens dag 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 Vedtofte kirke
søndag den 6. november kl. 10.30.

Første søndag i advent
Ved årets gudstjeneste første søndag
i advent, den 27. november kl. 10.30 i
Ørsted, vil Rikke Barsøe Florens, for

at markere denne særlige dag i kirkeåret, i løbet af gudstjenesten spille på
sin tværfløjte.
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Adresser
og telefonnumre:

Kirkekontor for Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat:

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:

