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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Den 6. december 2017.
Fællesspisning i Ørsted forsamlingshus
Den 6. februar 2018.
Bankospil i Ørsted forsamlingshus

Ørsted Forsamlingshus:
06. december 2017.
Fællesspisning i Ørsted forsamlingshus
19. februar 2018.
Generalforsamling i Ørsted forsamlingshus

Søllested Forsamlingshus:
Den 24. januar 2018.
Fællesspisning m/ suppe og peberrodskød
Den 2. - 3. - 4. marts 2018.
Dilettant
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Kort Nyt
Ny præst

Som ny præst i Ørsted - Søllested - Vedtofte, er ansat John Vestergaard. John
kommer fra en stilling i Ranum - Malle
- Vilsted.
Indsættelsen foregår i Ørsted Kirke den
1. søndag i advent (3.12.) kl. 14.00. Der
vil efterfølgende være et traktement, hvor
der bliver lejlighed til at hilse på vores nye
præst.
På menighedsrådets vegne vil jeg gerne
byde John hjerteligt velkommen til Ørsted - Søllested - Vedtofte. Vi glæder os til
et godt samarbejde.
Præstegården er ved at blive gjort klar til
indflytning, og som det ser ud nu, skulle
John Vestergaard kunne flytte ind i god
tid inden indsættelsen.
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Ragnvald Graversen

Jeg glæder mig...
Det var en meget glædelig begivenhed,
da jeg i begyndelsen af oktober blev ringet op, og fik at vide at jeg havde fået stillingen i Ørsted-Søllested-Vedtofte.

Det afstedkommer selvfølgelig en masse
ekstra opgaver, der skal løses, når man
skal skifte arbejde og flytte på samme tid.
Men, glæden over at have fået stillingen
er heldigvis varet ved, og når den er der, så
kan man lettere løse de opgaver, man skal.
Jeg hedder John Vestergaard, er 43 år
gammel, og opvokset i Struer i Vestjylland. Jeg læste teologi i Århus. I 2008
blev jeg ordineret i Viborg domkirke, til
det embede jeg har haft indtil nu, i Vesthimmerland. Jeg har en datter på 15,
som bor på Fyn.
Jeg glæder mig til at begynde i mit nye embede på Vestfyn, hvor jeg i øvrigt også har
25% bistand til sognene Aarup-Rørup.
Lige fra første gang jeg var på besøg, for
at kigge på stillingen, har jeg haft et godt
indtryk, både af stedet og af de mennesker, jeg har mødt.
Jeg er glad for at være præst, og tage del i

det daglige liv mellem de mennesker, jeg
er præst for, i glædelige såvel som mere
sørgelige stunder.
Kingo skrev i en af mine yndlingssalmer
om, at ”Sorrig og glæde de vandre til
hobe..” Det er den virkelighed, vi lever i,
begge dele hører med til et menneskeliv.
Både sorgen og glæden. Ja de vandrer til
hobe, parvis, ved siden af hinanden.
Og det er, for mig, ind i den virkelighed,
der skal tales, når man har taget det på
sig at være præst. Ord til trøst og opmuntring, til håb og glæde, til formaning, og
først og sidst ord, som viser hen til Guds
nåde. Det vil jeg bestræbe mig på at gøre.
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For mig er det en livsstil at være præst, ja,
for at bruge et ord, som ikke er moderne
længere, et kald.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre til at man kontakter mig, hvis der
er noget, man gerne vil tale med mig om,
eller hvis man kender nogen, der måske
kunne tænke sig en snak.
I skrivende stund er jeg stadig i Vesthimmerland, men når dette blad ud-
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kommer, er jeg sikkert kommet til at bo i
den smukke gamle præstebolig i Ørsted,
med den flotte have på den ene side, med
det fantastiske valnøddetræ ude midt i
gårdspladsen – med krykke og det hele
– på den anden.
Jeg glæder mig at til at lære jer at kende,
og til at finde mig til rette.
De bedste hilsner fra den nye præst.
John Vestergaard
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Af hjertet tak
til alle, som hver på sin vis har været med
til at gøre det sidste år i jeres sogne til en
dejlig tid for min kone og mig. Jeg har nydt
at møde jer ved gudstjenester, kirkelige
handlinger og konfirmandforberedelsen
– og møde jer i en på alle måder positiv
og hjertevarm atmosfære i personale- og
menighedsrådssammenhæng.

gelige lille høstfest efter gudstjenesten
med høstsange og en god snak ved den
store, fine pølsevogn i den lune sommeraften.

Særlig vil jeg huske høstgudstjenesten
med mere end 100 i kirken – og den hyg-



Tak for denne skønne årsrejse sammen
med jer – og stort til lykke og alt godt
fremover sammen med jeres nye præst.
Jørgen Mose Laursen

Tak til Jørgen Mose
Det er nu snart et år, siden Else Suhr
rejste fra præstegården i Ørsted. Når
en præst rejser, står man uvægerligt tilbage med stor usikkerhed. Hvad skal der
nu ske? Kan man overhovedet få en ny
præst? Kan vi finde en præst, der vil bo
i præstegården? Hvem skal passe embedet i den periode, hvor vi søger ny præst?
Heldigvis findes der pensionerede præster, som er parate til at tage en ekstra

tørn. Jørgen Mose har, med assistance
fra Jørgen Flensted Jensen, udført et
fantastisk arbejde i Ørsted - Søllested Vedtofte.
På menighedsrådets vegne vil jeg gerne
takke for en stor indsats og for den imødekommenhed, vi har oplevet i det år,
der er gået.


Ragnvald Graversen
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1. søndag i advent, indsættelse John Vestergaard

2. søndag i advent, (RSK)

Børnegudstjeneste

Lucia-arrangement

3. søndag i advent

Juleaften

Juledag (RSK)

Anden juledag

Nytårsaftensgudtjeneste
med kransekage

03.12

10.12

12.12

13.12

17.12

24.12

25.12

26.12

31.12

Kalender

15.00

9.15

15.00

19.00

9.30

14.00*

Ørsted

11.00*

16.15

9.15

Søllested

13.30
Kor

11.00*

Vedtofte
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2. s. e. H3K

Sidste s. e. H3K.

Septuagesima (RSK)

Seksagesima

Fastelavn, fastelavnsfest.
Korskolen medvirker

1. s. i fasten (RSK)

2. s. i fasten.

14.01

21.01

28.01

04.02

11.02

18.02

25.02

14.00

11.00*

11.00*

9.15

11.00*
Kirkekaffe

11.00*
Kor & kirkekaffe

9.15

11.00*

Noter for Ø.S.V: * Gudstjenester med altergang. RSK - Rikke Steen Knudsen.
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.

1. s. e. H3K

07.01

Arrangementer
Indsættelsesgudstjeneste

Søndag den 3. december kl. 14.00 i Ørsted Kirke
Indsættes John Vestergaard i sit embede
som sognepræst for vore 3 sogne. Provst
Ole Hyldegaard Hansen vil stå for indsættelsen på vegne af biskop Tine Lindhardt .

Efter Gudstjenesten mødes vi alle i Søllested forsamlingshus, hvor Inga fremtryller et kagebord til os.Mød op og hils
på vores nye præst og vær med til at byde
John velkommen.

Børnegudstjeneste
Tirsdag den 12. december

Er der Børnegudstjeneste i Ørsted kirke kl.
9.30 med efterfølgende Risengrøds spisning i Konfirmandstuen i Ørsted.

Arrangementet er for alle børnene i ”Æblet”, dagplejebørn og alle andre børn, som
har mulighed og lyst til at komme.

Lucia aften

Onsdag den 13. december
Vil korpigerne gå Lucia i Ørsted Kirke
kl. 19.00, vi vil slutte aftenen med æbleskiver og Gløgg i Kornfirmandstuen i
Ørsted
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Nytårsgudstjeneste
Ørsted kirke kl. 15.00

Lad os alle mødes på årets sidste dag til
Gudstjeneste i Ørsted kirke kl. 15.00
Efter gudstjenesten, ønsker vi hinanden
Godt nytår med et lille glas og en kransekage i våbenhuset.

Fastelavnsfest

Søndag den 11. februar 2018
Fastelavn fejres også i år med en familiegudstjeneste kl. 14 i Ørsted Kirke, og
man må meget gerne være udklædt. Der
er plads til både nisser og trolde og meget
mere i kirken.
Bagefter tager vi til Søllested Forsamlingshus, hvor der bliver slået katten af tønden.
Når kattekonge og kattedronning er fundet, drikkes der kaffe, sodavand til alle
børn, og spises fastelavnsboller.
Sidst, men ikke mindst, leges der, hvor alle
også er velkomne til at være med.

Alle, unge og gamle, er velkomne. Vi håber
på rigtig mange.
Dagen er gratis.
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Julehjælp

Det Stockflethske Legat bliver igen i år uddelt. Legatet kan søges af økonomiske
trængte, som er bosat i Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne. Legatet er en samling
af flere små legater, der er tilknyttet sognene. Ansøgerne kan henvende sig enten
mundtlig, skriftligt eller pr telefon, til en af følgende personer fra Legatudvalget:

Jørgen Graversen
Helslevej 35
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64791426

Annie Jensen
Koppenbjergvej 33
5620 Glamsbjerg
Tlf: 64721086

Birthe Andersen
Frøbjergvej 13
5620 Glamsbjerg
Tlf: 64451282 / 29639381
Mail: Bicka@mail.tele.dk

Ansøgningsfrist:
Fredag d.8. december 2017 kl. 12.00.
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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 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:

John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25
Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64451033
Mail: JVN@KM.DK
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 tirsdag - fredag
kl. 08.00 – 14.00. Mandag fri.

www.de3kirker.dk

Tryk Fyn | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

Menighedsrådsformand:

