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Lokalt nyt

Ørsted Forsamlingshus:

Onsdag den 7. december kl. 18.00:
Fællesspisning (I samarbejde med Ørsted
Beboerforening).

Ørsted Beboerforening:
Onsdage i lige uger: kl. 14.00:
Strikke, spille, kaffeklub.
Sted: Konfirmandstuen i Ørsted.

Onsdag den 7. december kl. 18.00:
Fællesspisning. Sted: Ørsted Forsamlingshus (I samarbejde med Ørsted Forsamlingshus).
Tirsdag den 7. februar kl. 18.00:
Bankospil. Sted: Ørsted Forsamlingshus.
Onsdag den 22. februar kl. 19.00:
Ørsted Beboerforenings generalforsamling. Sted: Ørsted Forsamlingshus.

Søllested Forsamlingshus:
Tirsdag den 24. januar kl. 18.00:
Spis sammen.

Fredag den 3. marts kl. 18.00:
Dilettant med spisning Flæskesteg og lagkage.

Kort Nyt

Tårnrummet i Vedtofte

Den 3. oktober var kgl.bygningsingeniør
Gunilla Rønnow og nationalmuseets museumsinspektør Sissel F. Plathe på besigtigelse i Vedtofte sammen med stiftsfuldmægtig Nina Billund fra Fyens Stift. De
skulle se nærmere på tårnrummet. Næste
skridt bliver eksperter fra nationalmuseets kalkningstjeneste, der udtaler sig.

Anna Jacobsen, Menighedsrådet

Kirkegårdene

Den 25. oktober var Hans Jørgensen, Susanne Kiesbüy og Anna Jacobsen på en
rundtur på alle tre kirkegårde sammen
med kirkegårdskonsulent Susanne Wagner. Meningen var at se på muligheder
for anvendelse af bl.a. arealer frigjort ved
gravstedsnedlæggelser.

Anna Jacobsen, Menighedsrådet

Præste-vikar

Lørdag den 4. marts kl. 18.00:
Dilettant med spisning Smørrebrød.
Søndag den 5. marts kl. 14.00:
Dilettant
Kaffe med boller og lagkage.

2

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

Da jeg som konstitueret sognepræst skal
vikariere i Ørsted,
Søllested, Vedtofte
sogne på ubestemt
tid, er jeg blevet bedt
om at skrive lidt om
mig selv i kirkebladet.

I 1980 fik jeg embede som sognepræst
på Jegindø i Limfjorden – og residerende kapellan i Hvidbjerg-Lyngs sogne,
Thyholm. Her boede min kone Lise, vor
datter Christina og jeg gennem 12 år i
den smukt beliggende præstegård med
udsigt over Limfjorden.
I 1992 blev der en stilling ledig på
Samsø, hvor vi gennem mange år havde
besøgt gode venner. Hér blev jeg sognepræst i Besser sogn og på en lille ø
Tunø, som vi skulle sejle over til hver
anden uge.
Da jeg efterhånden så småt var ved at
nærme mig pensionsalderen, fik vi tilbudt en dejlig lejlighed i Ringe. Det
passede os rigtig godt, for så ville vi
komme ganske tæt på vores datter og
svigersøn og tre børnebørn, som bor i
Heden. Derfor var det bare om at lade
sig pensionere og flytte til den store ø
Fyn.
Her har jeg nydt meget at kunne være til
hjælp rundt omkring, hvor der i korte
og længere perioder har været brug for
en afløserpræst. Og i den forbindelse
glæder det mig meget at kunne være til
hjælp i Assens Provsti, hvor jeg allerede
er blevet taget særdeles venligt imod.

Jørgen Mose Laursen, Sognepræst

Det Stockflethske Legat

Legatet er rettet til og kan kun søges af
personer i Ørsted, Søllested og Vedtofte
sogne, som er i en økonomisk trængt situation.
Legatet er en samling af flere legater, som
er tilknyttet sognene, og derfor er der mulighed for at uddele pæne beløb.
Ansøgerne kan henvende sig enten
mundtligt eller skriftligt til én fra legatbestyrelsen, som er nedenstående personer:
Jørgen Graversen
Heslevej 35, 5620 Glamsbjerg
Tlf: 64 79 14 26
Annie Jensen
Koppenbjergvej 33, 5620 Glamsbjerg
Tlf: 64 72 10 86
Birthe Steen Andersen
Frøbjergvej 13, 5620 Glamsbjerg
64 45 12 82

Ansøgningsfrist:

Onsdag den 7. december kl. 12.
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Menighedsrådsvalg 2016

Den 8. november 2016 var der menighedsrådsvalg over hele landet. Det vil sige i de
sogne, hvor der var indleveret mere end én kandidatliste, der kunne folkekirkemedlemmerne gå til stemmeurnerne og på den måde vælge nyt menighedsråd.
I Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat blev der kun indleveret én liste fra hvert sogn, så
hos os blev det et såkaldt aftalevalg.
Det nye menighedsråd består af følgende medlemmer (opført i rækkefølge fra kandidatlisten):

Fra Ørsted:
· Ragnvald Graversen
· Anna Jacobsen
Suppleanter:

· Alice Banke
· Lone Bodekær (ny)
· Lars Hansen

· Hans Jørgensen
· Linda Larsen

Fra Vedtofte:
· Charlotte Jørgensen
Suppleant:

· Erik Marxen (ny).
· Villy Pedersen

Fra Søllested:
· Ib Jensen (ny)

Jeg vil gerne byde velkommen til både nye og ”gamle” medlemmer, og jeg håber og tror
på, at vi får et godt samarbejde.
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Birthe Andersen og Bjarne Gitz har valgt
at forlade menighedsrådet. Jeg vil gerne
takke jer for en god indsats og et godt og
loyalt samarbejde. Jeg håber, at vi stadig
ser jer til vores arrangementer, og I måske
en dag kunne få lyst til at tage endnu en
tørn i menighedsrådet.
Der ligger en del opgaver foran os. En af
de første er, at vi skal være med til at vælge
ny præst. Det er med beklagelse, at vi må
konstatere, at Else Suhr har fået nyt embede. Jeg vil gerne på menighedsrådets og
de ansattes vegne takke Else for et godt
samarbejde i den forløbne periode. Samtidig vil jeg ønske Else alt godt i det fremtidige job i Dreslette-Helnæs Pastorat.

Den daglige drift og vedligeholdelse af
kirker, kirkegårde og præstebolig hører
også under menighedsrådets ansvarsområde. Derudover skal vi evaluere de aktiviteter, vi har. Er der noget, vi skal undlade fremover? Skal vi have nye ting med?
Skal vi ændre formen på noget af det?
Det nye menighedsråd tiltræder 1.søndag
i advent, den 27.11.2016. Jeg håber, vi ser
jer og mange andre i Søllested kirke kl.
11.00. Der er efterfølgende spisning i Søllested Forsamlingshus. Der vil her være
mulighed for at hilse på det nye menighedsråd og tage afsked med Else Suhr.

Ragnvald Graversen

Formand for menighedsrådet
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1.s. i advent

Indsættelse af Jørgen
Mose Laursen

2.s. i advent

3.s. i advent

Lucia

Børnegudstjeneste

4.s. i advent

Juleaften

Juledag

2. juledag

27.11

01.12

04.12

11.12

14.12

15.12

18.12

24.12

25.12

26.12

Kalender

11.00 *

15.00

10.00

19.00

11.00 *

19.00

Ørsted

16.15

11.00 *

11.00 ES*
Musikgudstjeneste
Julefrokost i Søllested
forsaml.

Søllested

11.00 Julens Salmer
Kirkekaffe

13.30

11.00 *

Vedtofte
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Lørdagsdåb

Seksagesima

Fastelavn

1.s. i fasten

18.02

19.02

26.02

05.03

14.00
Fastelavnsfest

11.00

11.00 *

11.00 *

15.00 *
Kransekage

11.00 *

11.00 *
Kirkekaffe

11.00 *

11.00

11.00 *

11.00 *

11.00

11.00 *

*: Gudstjenester med altergang. Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på:
Tlf. 65 50 50 50. Kørestolsbrugere dog 2 dage før.
Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

Septuagesima

Lørdagsdåb

28.01

12.02

3.s.e. Hellig 3 Konger

22.01

Sidste s. e. Hellig 3
Konger

2.s.e. Hellig 3 Konger

15.01

05.02

1.s.e. Hellig 3 Konger

08.01

4.s.e. Hellig 3 Konger

Lørdagsdåb

07.01

29.01

Nytårsaften

31.12

Nyt embede

Det er altid vemodigt af ta’ afsked. Sådan
har jeg det også, da jeg nu forlader embedet i Ørsted, Søllested, Vedtofte pastorat. Jeg rejser ikke så langt væk, fra den
1. december er jeg at træffe i Dreslette
præstegård, da jeg skal være sognepræst
i Dreslette-Helnæs pastorat med 30 procent forpligtelse i Haarby sogn.
Det har ikke været nemt for mig at ta’ beslutningen, sådan tror jeg, de fleste præster har det, når de søger nyt embede.
For man bliver som sognepræst meget
hurtigt en del af menigheden, og man føler en stort ansvar for sine sognebørn, så
meget, så man af og til helt kan glemme
at ta’ vare på sig selv.
Det er det, som jeg gør nu ved at søge en
stilling, som kommer til at betyde, at mit
arbejdsliv kommer til at hænge væsentlig
bedre sammen. Samtidig får jeg kolleger,
som jeg skal arbejde tæt sammen med, og
det glæder jeg mig til.
Men jeg skal også sige farvel til en menighed, der har betydet uendeligt meget for
mig. Der er skabt venskaber og bekendtskaber, som har båret mig gennem perioder, som til tider har været vanskelige.
For der er sket meget på de 4 år, hvor jeg
har været præst i pastoratet, og det er
ikke altid, der er blæst venlige vinde ind
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over pastoratgrænserne eller præstegården for at sige det, som det er. Heldigvis
har jeg haft et menighedsråd, som har
støttet, når stormen for alvor har haft fat.
Tak for det!
Jeg er glad for, at jeg har været med til
at skabe liv i sognene, og det er i årene
blevet til mange gode oplevelser i kirken
sammen med personalet. Der har været
mange fantastiske musikalske oplevelser, som jeg vil savne.
De kirkelige handlinger hvad enten det
har været dåb, konfirmationer, bryllupper eller begravelser – og også husbesøgene - har været med til at skabe en tæt
kontakt til jer sognebørn. Jeg har haft
mange gode og dybe samtaler, som har
betydet meget for mig ikke kun som
præst men også som menneske. Samtalerne har forhåbentlig også haft betydning for jer. Konfirmanderne har også
fyldt meget i mit præsteliv her, og jeg er
så ked af, at jeg ikke kan følge de nuværende konfirmander helt til konfirmationen. Alt godt til jer fremover!
Det er også i de forløbne 4 år blevet til
mange hyggelige stunder i konfirmandstuen med blandt andet foredrag og
sangaftener, som alle har været med til
at skabe gode minder. Vi har haft mange

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

spændende foredragsholdere, og jeg er
glad for, at jeg har kunnet bidrage med
lidt nyt input.

Jeg ønsker jer alle alt godt fremover, og
jeg håber det bedste for pastoratet.
Med venlig hilsen
Sognepræst Else Suhr

Arrangementer
Søndag den 27. november kl. 11.00

1.søndag i advent: Musikgudstjeneste og julefrokost
Vi begynder med en musikgudstjeneste
i Søllested kirke kl. 11.00. Her vil vi høre
kirkekorets soloelever og ældste sangere
synge. De vil blandt andre synge ”Mit hjerte altid vanker”, ”Lad det klinge højt i sky”,
Winter Wonderland”. Efter musikgudstje-

neste er der julefrokost i Søllested forsamlingshus, hvor der også vil være musikalske
indslag. Det er menighedsrådet, som er
vært ved arrangementet.
Alle er velkomne.

Onsdag den 14. december kl. 19.00
Lucia i Ørsted kirke

Kom til en stemningsfuld Lucia-gudstjeneste i Ørsted kirke. En aften som er
noget helt særligt og skaber julestemning hos både børn, unge og gamle.
Det er også en aften, der står som noget

helt særligt for korpigerne uanset alder.
Traditionen tro får koret denne aften
selskab af musikskolens pigekor, så kirken fyldes med omkring 30 pigers sang,
hvide kjoler, kolde tæer og levende lys.
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Efter gudstjenesten i kirken serveres der
gløgg, æbleskiver, kaffe og brune kager i
konfirmandstuen – og der er også soda-

vand til det yngre publikum.
Alle er meget velkomne.

Torsdag den 15. december kl. 10.00
Børnenes jul i Ørsted

Igen i år samles vi i Ørsted Kirke til julegudstjeneste. Vi skal have tændt juletræet, ny pynt skal hænges på træet – og der
skal synges både julesange og julesalmer.
Gudstjenesten er for alle vuggestue- og
børnehavebørn fra ”Æblet”, dagplejebørnene og alle andre børn, som kunne have

lyst til at deltage – samt ældre eller andre,
som gerne vil bruge et par timer sammen
med børnene.
Der vil efter gudstjenesten, traditionen
tro, være risengrød og æbleskiver i konfirmandstuen i Ørsted, samt spillemandsmusik og lege – hvad vi nu finder på.

Søndag den 26. februar kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Igen i år er der børnegudstjeneste i Ørsted kirke fastelavns søndag kl. 14.00 –
hvor der er tradition for, at de, som har
lyst, møder udklædte op.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest
i Søllested Forsamlingshus, hvor der vil
være tøndeslagning for alle børnene. Derefter er der kaffe og sodavand – og faste-
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lavnsboller til alle. Og børnene vil få rig
mulighed for at røre sig, da der er arrangeret fastelavnslege med musik - traditionen
tro.
Både gudstjeneste og fastelavnsfest er for
alle i alle aldre, både børn, unge og gamle,
som har lyst til at fejre fastelavn i selskab
med andre.
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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.
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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

Tryk Fyn IVS | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

Menighedsrådsformand:

