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ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Onsdage i lige uger kl. 14.00:
Onsdagsklubben begynder igen den
7. september.
Alle er velkomne til snak, strik, spil
og andet.
Sted: Konfirmandstuen i Ørsted

Søllested Forsamlingshus:

Fredag den 16. september kl. 18.00:
Høstfest
Onsdag den 12. oktober kl. 18.00:
Fællesspisning
Søndag den 27. november kl. 13.00:
Kirkefrokost, arr. Ørsted, Søllested,
Vedtofte Menighedsråd

Ørsted Forsamlingshus:
Ingen arrangementer

Klar til kor?

Kirkekoret går i gang igen den 17. august
efter en dejlig, lang sommerferie. Vi sluttede sidste sæson af med teltovernatning
i Ørsted præstegårdshave med indlagte
korprøver og musikgudstjeneste i Kærum
kirke. Koret skal frem til jul synge ved
gudstjenester i vore egne kirker (se kalender) og skal desuden deltage i musikgudstjenester i Gamtofte kirke den 9. oktober
og i Haarby kirke den 11. december.
Korskolen går i gang den 24. august. I koret vil vi arbejde målrettet imod at skulle
synge til juletræstænding i Glamsbjerg
kirke den 25. november og til Lucia på
Glamsbjergskolen midt i december.
Kirkekoret (5. kl.+) øver hver onsdag
kl.16.00-17.30 i Musikhuset i Glamsbjerg,
Søndergade 87, de ældste (7. kl. +) synger
en ekstra halv time fra kl.17.30-18.00.
Korskolen (3.-4. kl.) synger hver onsdag
kl.14.25-15.10 i Musikhuset i Glamsbjerg, Søndergade 87.
Er man interesseret i at begynde i et af
korene, kontaktes korleder Rikke Barsøe
Florens på 6445 1775 eller henrikke@
postkasse.com
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Rikke Barsøe Florens, korleder

Gode Skt.
Hans minder

Atter i år var der traditionen tro Skt.
Hans fest i præstegården i godt samarbejde med Ørsted Beboerforening. Vi
var nok mange, der i dagene op til holdt
øje med vejrudsigten, og der var jo ikke
noget at prale med. Dagen oprandt, og en
eller anden må jo have lyttet til vores lille
bøn om tørvejr, for vi havde det skønne-

ste solskinsvejr (har hørt det regnede i
Årup) og et skønt besøg af Sherif Haps
og hans total skøre Grip Guffe. Det var
lidt ærgerligt, at der ikke var flere børn,
som fik lov at opleve dette makkerpar,
men dem, der var her, de havde helt sikkert en fest.
Der er noget specielt ved Skt. Hans i
præstegården. Da jeg var leder i FDF,
var det altid det sidste, vi deltog i, inden
der var sommerlejr. Der har været aftner, hvor alt var så tørt, at bålet ikke blev
tændt af fare for at starte en storbrand,
men der har også været aftner, hvor det
stod ned i stænger, og konfirmandstuen
blev taget i brug, da der først var etableret en gangbro til trappen af en vognside,
fordi gårdspladsen stod under vand.
Jeg ved godt, at der er mange, der trækker i jer sådan en aften, derfor bliver jeg
ekstra glad, når jeg år efter år, ser gengangere, og nu kommer tredje generation også for at opleve en aften med snobrød, sodavand, vafler og kaffe/the, for
det er nemlig en tradition, som vi ikke
vil fravige.
På gensyn næste år.


Birthe Steen Andersen
Menighedsrådet
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
Først en datorettelse:
Vi holder orienterings- og opstillingsmøde i konfirmandstuen i Ørsted den

8. september kl. 19.00 - og ikke som
annonceret i sidste kirkeblad.
Undskyld fejlen.

Menighedsrådet har besluttet, at rådet skal bestå af
2 Medlemmer fra Søllested
2 Medlemmer fra Vedtofte
5 Medlemmer fra Ørsted (4 genopstiller)
+ præst og medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådet serverer kaffe og brød, så mød talstærkt op, og lad os i fælleskab få valgt et
menighedsråd for de næste 4 år.
Dagsorden til orienterings- og opstillingsmødet den 8. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i Ørsted for Ørsted Sogn, Søllested Sogn og Vedtofte Sogn
1. Velkomst (vb)
2. Valg af dirigent (vb)
Del 1: Orienteringsmøde
3.
4.
5.
6.

Menighedsrådets opgaver og kompetencer (mr)
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg (mr)
Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet (mr)
Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget (vb)

Del 2: Opstillingsmøde
7. Valg af stemmetællere (dir)
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8. Opstilling af kandidater til menighedsrådet (dir)
a. Navneforslag
b. Præsentation af kandidater til menighedsrådet
c. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
d. Afstemning
9. Meddelelse af afstemningsresultatet (dir)
10. Valg af stillere (mindst 5, højst 15) (dir)
11. Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af kandidatlisten
12. Eventuelt (dir eller vb)
Der tales meget om afvikling i landdistrikterne. Kirken kan sammen med de forskellige
lokale foreninger være med til, at netop vore områder bliver spændende at bo i - og ikke et
”afviklingsområde”.
Vi har kontaktet flere sognebørn, men har ikke spurgt alle. Kontakt venligst en fra menighedsrådet hvis I er interesseret i kirkens og sognenes arbejde/udvikling de næste 4 år.
Kontakt venligst:
Formand Ragnvald Graversen
Næstformand Hans Jørgensen
Kasserer Alice Banke

Tlf. 6445 1073 / 2047 1459
Tlf. 6445 1514
Tlf. 6445 1315 / 4097 1315

Andre fra rådet kan naturligvis også kontaktes. Ligesom vores præst Else Suhr og vore
medarbejdere også kan kontaktes for yderligere information.
Man kan også møde op den 8. september kl. 19.00 og meddele, at man ønsker at blive
kandidat.


Alice Banke, menighedsrådet
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18.s.e.trinitatis

19.s.e.trinitatis

20.s.e.trinitatis

21.s.e.trinitatis

22.s.e.trinitatis

25.09

02.10

09.10

16.10

23.10

29.10

Lørdagsdåb

17.s.e.trinitatis

18.09

27.10

16.s.e.trinitatis

11.09

Kalender

19.30
Foredrag

11.00 ES*

11.00 JP*

9.30 ES*
Høst
Kor

Ørsted

14.00 NL*

9.30 NL

Søllested

11.00

11.00 ES*
Kor

11.00 JP*

11.00 ES*
Høst

Vedtofte
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11.00

19.30
Foredrag

19.30
Foredrag

11.00 ES*

11.00 ES*
Musikgudstjeneste
Julefrokost i Søllested
forsaml.

11.00 ES*

9.30

19.00
Reformationsmaraton

11.00 ES*

11.00 ES*

ES: Else Suhr / JP: Jakob Petersen / NL: Niels Lysebjerg *: 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.

27.11

1.s. i advent

Sidste søndag
I kirkeåret

20.11

22.11

Lørdagsdåb

25.s.e.trinitatis

Alle Helgen

23.s.e.trinitatis

19.11

13.11

10.11

06.11

03.11

30.10

Debat om lukning af kirker
Man kan godt blive en lille smule skræmt,
når man det sidste stykke tid har læst Kristeligt Dagblad. For et af de emner, som i
løbet af sommeren har fyldt forsiden, er:
Om de små sogne er berettiget til at ha’ en
kirke – vel at mærke en kirke, som også
bruges til almindelige gudstjenester om
søndagen. Eller kirken i stedet skal laves
om til en lejlighedskirke, som kun bruges,
når der er dåb, vielser og begravelser. Ellers er den lukket.
En af artiklerne, fra lørdag den 6. august,
fokuserer på, om det er rimeligt, at der
skal bruges penge og ressourcer på kirker
i sogne, hvor der er meget få sognebørn.
En opgørelse fra Danmarks statistik viser,
at mere end hvert fjerde sogn i landet, helt
nøjagtigt 617 sogne, har under 500 indbyggere. Det er knap 100 flere end i 2007,
hvor antallet var 531. Her i pastoratet er
der i Ørsted sogn 476 folkekirkemedlemmer, Vedtofte sogn 208 og Søllested sogn
256. Altså i alt i Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat: 940 folkekirkemedlemmer.
I artiklen udtaler generalsekretær i organisationen Kirkefondet, Henrik Bundgaard Nielsen, sig, og han mener blandt andet, at det er de små sogne, som kan presse
økonomien i folkekirken. ”Der er færre til
at betale driften af kirkerne, og jeg hører
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en del meldinger om steder, hvor det er
svært at holde kirken i gang. Men billedet
er meget varieret. Udfordringerne opstår
blandt andet, hvis der ikke kommer mange i kirke, eller hvis det er svært at samle
et menighedsråd. I disse år er der meget
fokus på ”Kirken på landet”, men det er
også vigtigt at have fokus på kirken i byen,
for der ved vi, at det er sværere for kirken
at få kontakt til sine kirkegængere”.
Det er nu 10 år siden, at den første lejlighedskirke blev taget i brug, om man så
må sige. Det var i Lolland-Falster Stift,
og det er nu ved at brede sig i de andre
stifter. Sådan her i Fyens Stift i vort eget
provsti, har man gjort Holevad kirke til
lejlighedskirke. Det er sket i forbindelse
med den nye struktur i Assens Provsti, og
det er en konsekvens af, at der for ofte var
messefald om søndagen. Samtidig blev
Turup sogn lagt sammen med Barløse,
Sandager og Holevad sogne, og Adam
Torp er nu sognepræst for alle fire kirker.
Det er åbenbart en tendens i tiden, at man
som sognepræst på landet får mange sognekirker, men det betyder nødvendigvis
ikke, at de er i funktion – medmindre ved
specielle lejligheder. Og spørgsmålet er,
om man blot skal følge den trend eller skal
kæmpe for at bevare gudstjenesterne om
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søndagen. Det er i allerhøjeste grad op
til sognebørnene at bestemme, hvad de
ønsker. Dermed er bolden givet op til debat om vore kirkers fremtid. Kirkebladet
kunne passende være stedet, hvor man

ytrede sig om disse emner. Så alle er hjerteligt velkomne til at komme med indlæg.
Sognepræst Else Suhr

Arrangementer

Alle tre arrangementer er gratis: kaffe og brød koster 25 kr. pr. gang.
Torsdag den 27. oktober kl. 19. 30

Foredrag i Ørsted Præstegård, konfirmandstuen
En kunstanmelder har skrevet: ”Steffan
Herrik er på mange måder en kunstner
af Guds nåde. Begavet med en frodig fantasi, engagement, håndelag og fabelagtig
energi”. Det gælder både som skulptør,
grafiker, maler, ja, som alt mellem himmel og jord. Steffan Herrik vil denne
aften åbne op for kunstnerens univers.
For hvad er der egentlig der sker, når en
kunstner arbejder? I Steffan Herriks verden findes blandt andre gumozoer, som
er fuglelignende væsner, der på forunderlig vis har visse menneskelige træk!
Man kan se dem i hans grafiske arbejder, skulpturer og hvad han nu arbejder

med. Steffan Herrik siger om det at være
kunstner: ”Man er privilegeret, man får
lov til at bevæge sig mellem drøm og virkelighed, alvor og humor, og målet er at
give værkerne sjæl og liv”.
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Torsdag den 3. november kl. 19. 30
Foredrag i Ørsted Præstegård, konfirmandstuen
Husk at leve mens du gør det
Husk at elske mens du tør det
Piet Hein´s gruk er kendte og elskede og denne aften har du muligheden for at
få hele historien om den berømte dansker, fortalt af hans søn, Hugo Piet Hein.
Hugo Piet Hein fortæller om sin far
som privatperson, om multikunstneren

Piet Heins forældre og
om, hvordan han var som
far. Herudover kommer
vi til at høre om de mere
erhvervsmæssige
ting,
produkter, skrivende virksomhed og lignende. Der vil være rig mulighed for at
stille spørgsmål til Hugo Piet Hein.

Torsdag den 10. november kl. 19. 30
Foredrag i Ørsted Præstegård, konfirmandstuen

Gøglerpræsten Anders Bork
Hansens søn, Thorkild Bork
Hansen, vil i foredraget ”Fra
Lønborg og Skjern enge til
Løgumkloster – og gøglerpræsten” giver en personlig beretning om det
at være søn af gøglerpræsten, som var præst i

de to vestjyske sogne: Lønborg og Løgumkloster. Det var i Løgumkloster Anders Bork
Hansen holdt gudstjenester for landevejens
riddere og gøglere. Alt sammen fortalt ud fra
et barns perspektiv, som har oplevet og levet
sammen med gøglerpræsten.

Søndag den 27. november kl. 11.00
Musikgudstjeneste og julefrokost

Vi begynder med musikgudstjeneste i Søllested kirke kl. 11.00 i anledning af, at det
er 1. søndag i advent. Der bliver inviteret
musikalske gæster til gudstjenesten, det er
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endnu ikke fastlagt, hvem det bliver. Efter
gudstjenesten inviterer menighedsrådet på
julefrokost i Søllested Forsamlingshus – og
alle er velkomne.
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Hvad gør du ved:
Fødsel
Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I
via www.borger.dk indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14
dage efter barnets fødsel.

Navngivning og dåb
Inden for barnets første 6 måneder
skal det navngives. Det kan ske ved
dåb eller ved navngivning. Ved dåb
henvender man sig til sognepræsten.
Ved navngivning sker det via
www.borger.dk. Er man som barn
navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.
Konfirmation
Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med
de forskellige skoler. Tilmelding til
undervisning sker på kirkens hjemmeside først i august. Der afholdes
orienteringsmøde for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret
i deres sogns kirke.
Vielse
Ønsker I kirkelig vielse eller en velsig-

nelse af et borgerligt indgået ægteskab,
så kontakt sognepræsten. I forbindelse
med en vielse skal man via
www.borger.dk indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst
må være 4 mdr. gammel. Det er en god
idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt.
Dødsfald
Ved dødsfald kontaktes sognepræsten,
med mindre man ikke ønsker gejstlig
medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder godkende den ønskede
begravelsesform. Det er vigtigt tidligt
at kontakte præsten. De fleste vælger
også at bruge en bedemand.
Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede før et dødsfald og besøger gerne
i hjemmet eller på sygehus. Ligeledes
er det muligt for pårørende at få en
samtale efter begravelsen eller bisættelsen.
Samtale
Det er altid muligt af få en samtale med
en præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at
ringe og aftale en tid med præsten.

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat11

Adresser
og telefonnumre:
Kirkekontor for Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat:
Kordegn Lars Johansen, Assens Kirkekontor
Adelgade 18, 5610 Assens
Tlf: 64 71 11 00 LAJO@km.dk
Kirkekontoret har åbent i alm. kontortid.

Sognepræst:

Else Suhr (kbf.), Chr. Richardts Vej 25, Ørsted Præstegård, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 10 33 / 51 73 77 01 – elsu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12. Onsdag tillige kl. 17-18.
Mandag fri.

Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne:
Ragnvald Graversen,
Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 45 10 73, ragnvald1951@gmail.com

Graver:

Ved Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker:
Susanne Kiesbüy. Tlf.: 23 61 48 93.
svkirker@mail.dk
Træffes bedst fra 8 – 12. Mandag fri.

www.de3kirker.dk

Idé & Tryk Fyn ApS | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

Menighedsrådsformand:

