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Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Den 23. juni
Sct. Hans fælles arrangement med
Menighedsrådet.
Den 4. august
Grillaften på legepladsen.
Den 19. august
Landsbyfesten fælles arrangement med
Forsamlingshuset og byfestgruppen.
Den 3. september
Bustur til Als

Ørsted Forsamlingshus:

Den 19. august
Landsbyfesten fælles arrangement med
Forsamlingshuset og byfestgruppen.

Kort Nyt
Ny præst

Arbejdet med at få ansat en ny præst er i
gang. Det er en lang og indviklet proces.
Vi kan ikke få en 100% præstestilling, så
derfor er der nogle ting, der skal falde i hak.
På nuværende tidspunkt ligger
følgende dog fast:
• Ø-S-V vil fortsat være et selvstændigt
pastorat.
• Stillingen bliver på 75%, med 25%
forpligtelse andetsteds.
• Det er vigtigt for os at få en præst, der
vil bo i Ørsted præstegård.
Vi håber på mange ansøgere, så vi kan finde den helt rigtige præst til embedet.

På menighedsrådets vegne

Ragnvald Graversen, Formand

Konfirmandindskrivning.
Søllested Forsamlingshus:

Den 13. juni kl. 18.
Vi ”Griller” Medbring kød, vi har tilbehør.
Pris kr. 50,Den 23. august kl. 18.
Spis sammen, Stegt flæsk med persillesovs.
Pris kr. 75,Tilmelding til begge datoer Inga 20 72 64 68.
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Torsdag den 24. august 2017 kl. 15 - 18 bliver der indskrivning til konfirmandforberedelsen, der begynder i september og fører
frem til konfirmationerne næste år i Ørsted,
Søllested og Vedtofte kirker.
I bedes medbringe oplysning om konfirmandens navn og personnummer.
Indskrivningen foregår i Ørsted Præstegårds konfirmandstue, hvor vi udveksler
yderligere information.
Med venlig hilsen - Jørgen Mose Laursen
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Arrangementer
Fredag den 23. juni kl. 19.00
Sct. Hans fest i præstegårds-haven

Traditonen tro er der Sct.Hans fest for
alle i præstegårdshaven d. 23. juni.
Vi samles ved flagstangen på festpladsen og stryger flaget og synger en af vore
gamle, kendte flagsange.Turen går så til
præstegårdshaven, hvor tryllekunstneren Adam venter med sin kunnen. Der
serveres kaffe/the og vafler for de voksne
og sodavand m. snobrød for børnene.
Kl. 20.30 tændes bålet på engen og børnene fra Æblet har igen i år lavet heksen,

så den er helt sikkert flot. Efter båltalen,
som holdes af Lone Bodekær, synger alle
midsommervisen og aftenen slutter med
et fælles Fader Vor.
Vi håber på godt vejr og et stort fremmøde.
Sct.Hans festen er et samarbejde mellem Ørsted Beboerforening og Menighedsrådet.
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Kortur til Bad Bergzabern

23 korpiger, 5 voksne, korlederens søn og
en god ven tog fredag den 7. april på tur
til Syd-Tyskland. Bussen kørte fra Glamsbjerg klokken 6:30 og derefter stod det ellers på 15 timers bustur til Bad Bergzabern.
Turen gik egentlig rimeligt, der var kun
en begrænset ventetid i kø og ellers et par
små problemer, fordi vejene var lidt for
smalle til, at bussen kunne komme helt
frem til vandrehjemmet vi skulle bo på.
Vandrehjemmet i Bad Bergzabern var
superfint, og der var rigtig godt styr på
alting. Vi fik noget mad, da vi ankom og
nøgler til værelserne. Derefter gik vi ellers
alle sammen i seng.
Lørdagen blev brugt på at udforske
den hyggelige lille by Bad Bergzabern,
hvor der både var iscafe, som blev brugt
grundigt, en fin lille gågade, kirke og en
smuk park.
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Vi fik også øvet rigtigt godt, så vi havde
helt styr på vores repertoire til den kommende dags koncert. Koncerten søndag
den 9. April foregik i Klingenmünster
kirke ved en gudstjeneste og derefter
udenfor kirken, hvor vi sang et par ekstra
sange. Om eftermiddagen nåede det op
på hele 26 grader, så vi valgte at nyde det
gode vejr, ved at gå op til Burg Landeck
i Klingenmünster, hvor vi både fik overrasket de andre gæster med en lille sang,
men også nydt den fine udsigt.
Mandag den 10. brugte vi mest på at øve
på vores sange og så derefter synge koncert i Steinfeld kirke, hvor der både var
stående bifald og opfordring til ekstranummer. Igen en super god oplevelse. Så
gik turen til Frankrig. Dagen var tirsdag
den 11. Turen gik til Wissembourg, der
lå ca. 15 minutter fra det sted vi boede.
Her fik vi både lavet en fed flashmob, var
på chocolaterie og så de smalle gader i
byen. Onsdag gik dagen med, at køre tilbage til Danmark.
I det store hele, en fantastisk god tur. Tak
for den dejlige oplevelse.
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Skrevet af korsanger Ida Thomsen

Årets konfirmander 2017
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2.pinsedag

Trinitatis

1.s.e.trinitatis

05.06

11.06

18.06

3.s.e.trinitatis

4.s.e.trinitatis

02.07

09.07

15.07

2.s.e.trinitatis

25.06

24.06

Pinsedag

04.06

Kalender

11.00 *ML
kirkekaffe

Lørdagsdåb FJ

9.00 FJ
KOR

11.00* ML

Ørsted

Lørdagsdåb ML

11,00* FJ

11.00* ML

Søllested

9.30 ML

11.00* FJ

Vedtofte
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7.s.e.trinitatis

30.07

Lørdagsdåb ML

11.00*ML

11.00*ML

11.00*ML

11.00*ML

9.30 ML

(Noter for Ø.S.V): * Gudstjenester med altergang. ML - Jørgen Mose Laursen.
FJ – Jørgen Flensted-Jensen. 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.

27.08

11.s.e.trinitatis

10.s.e.trinitatis

20.08

26.08

9.s.e.trinitatis

13.08

06.08

8.s.e.trinitatis

6.s.e.trinitatis

23.07

05.08

5.s.e.trinitatis

16.07

9.30 FJ

Lørdags dåb ML

11.00*ML

Kongen eller stodderen?
Det er ikke lige meget, hvordan vi er overfor hinanden.
Kalder du på kongen i dit medmenneske,
er det ham, der kommer – men kalder du
på stodderen…

Jesus sagde: ”Kom ned af træet,
Zakæus, for i dag vil jeg besøge dig!”
For mange år siden så jeg et skilt ved
den tyske motorvej, hvorpå der stod:
”Du bist, was du isst” – ”Du er, hvad du
spiser” – på tysk et ordspil - altså en sjov
og rimende leg med ord. På dansk blot
en evigt gentaget flovse med sine aflæggere - lige fra: Du bli´r hvad du læser
– Du bli´r, hvad du ser – over: du bli´r,
hvad du leger, drikker, spiller – frem til:
”Det, man hører, er man selv” - sådan
som slogan´et lød i radioens P4 for et par
år siden. Og faktisk synes jeg, det er lige
før, det er helt skræmmende. For tænk
engang, hvis der virkelig var noget om
snakken? Det man hører er man selv!
Hvad nu, hvis man fx. dagligt lægger øre
til det ene overfladiske program efter det
andet - bliver man så overfladisk af det?
Hvad nu, hvis man hører på rappere med
råt og afstumpet sprog - bliver man da rå
og afstumpet? Eller hvad nu, hvis man
time efter time sidder og lytter til åndløs
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da-dum, da-dum - musik, - bliver man da
dum? Og som professor Sløk engang fortalte, så havde han en dag efter aftensmaden sat sig mageligt til rette i sin lænestol
foran fjernsynet, da der frem på skærmen tonede een af disse kampagner for
sundere levevis. ”Du bli´r, hvad du spiser!” lød det føromtalte slogan. ”Og dér
sad jeg”, sagde Sløk, ”og havde lige fået
torsk til middag!” Ja, det var jo unægteligt heller ikke stolte udsigter. Du bliver,
hvad du spiser. Det, man hører, er man
selv. – Men ét eller andet sted gælder det
dog måske. For det siger sig selv, at det
har afgørende betydning for ens liv og
personlighed, om det, man hører, er, at
man er uønsket, ussel og uduelig, eller
om man hører, at man er elsket, værdsat
og uerstattelig. For det man hører er man
selv! Ordet skaber, hvad det nævner. Og
”kalder man på stodderen i et menneske,
så kommer stodderen, - kalder man derimod på kongen i et menneske, så kommer kongen!”
Da Vorherre den dag i Jeriko kaldte på
Zakæus - da var skandalen total. ”Skynd
dig at komme ned! I dag skal jeg være
gæst i dit hus”. Sådan siger Jesus, da han
får øje på den lille nysgerrige mand i ”nyfigentræet”. Og forargelsen hos Jerikos
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bedre borgerskab kender ingen grænser.
Sig mig hvem du omgås - ikke sandt? og
jeg skal sige dig, at det skal du holde op

med! For tænk engang at spise middag
hos sådan én. Når der nu var så mange
pæne og ordentlige mennesker i byen,
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han kunne ha´ besøgt - dem selv f.eks.!
Men Zakæus blev ovenud lykkelig. Han
kunne dårligt huske, hvornår et andet
menneske sidst frivilligt havde sat foden
i hans hjem for at sidde til bords med
ham. Han kunne knapt nok komme i
tanker om, hvornår han sidst var blevet
talt til som ligeværdig eller ofret mere
end et nedladende og foragteligt blik.
Og er det svært at forestille sig Zakæus
enorme glæde over Jesu besøg - ja, så behøver man bare at læse, hvad nordmanden Knut Hamsun skriver et sted i sin
dagbog. Her fortæller Hamsum, hvordan han som den nazist og landsforræder han blev regnet for, blev holdt udenfor al menneskeligt fællesskab. Han var
et kryb, man ikke regnede. Selv mange
år efter da han som gammel og svækket
kom på plejehjem, var der stadig ingen,
der ville tale med ham og ingen, der
ville sidde ved samme bord som ham
ved middagen. Efter måneder i denne
ensomhed og totale menneskelig isolation skriver Hamsun i sin dagbog: ”I dag
ville en hund kendes ved mig.” De ord
er umulige at ryste af sig igen i al deres
menneskelige forarmelse: I dag ville en
hund kendes ved mig. Den dag i Jeriko,
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der ville ikke blot en hund, men Vorherre selv kendes ved Zakæus - det var ham
af alle, Jesus valgte at gæste.
Men det vigtige er - dengang som nu - at
Vorherre overhovedet kom. At Menneskesønnen kom for at opsøge og frelse
det fortabte - både foragtede, halvhjertede svindlere som Zakæus, og fordømmende, nedladende bedsteborgere som
folkene i Jeriko. For fortabt - det kan
man være på ret så mange måder! Det
man hører er man selv - og dét, du skal
høre – eller rettere læse - i dag, det er, at
du er Guds udvalgte, hellige og elskede.
Det betyder, at hvad enten du hører til
de fordømmende eller til de fordømte, så
står dåbens løfte ved magt: At i dag og
alle dine dage vil Vorherre kendes ved
dig. For så højt elskede Gud verden, at
han sendte sin søn til godtfolk og skidtfolk af alle slags for at opsøge og frelse
det fortabte. Ja, så højt elskede Gud verden, at hans søn tog ind og sad til bords
med syndere og gjorde livet nyt for dem.
Og så højt elsker Gud stadig verden, at
han gentager sit tilbud, når han i nadveren byder dig og mig til sit bord.
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Jørgen Mose Laursen

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 Christina Frost-Hansen
tlf.: 64 71 11 88
mail: assens.sogn@km.dk
Kirkekontoret er åbent tirsdag - torsdag kl. 11.00 – 13.00
samt torsdag eftermiddag efter aftale.

Sognepræst:

Jørgen Mose Laursen
Algade 29,1., 5750 Ringe
tlf.: 21 47 12 94 / 64 45 10 33
mose@laursen.mail.dk

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 tirsdag - fredag
kl. 08.00 – 14.00. Mandag fri.

www.de3kirker.dk

Tryk Fyn | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

Menighedsrådsformand:

