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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Beboerforening:
Tlf. 28 26 15 35

Den 3. august.
Grillaften på legepladsen
Den 2. september
Bustur til Fanø

Søllested Forsamlingshus:
Tlf. 20 72 64 68
Den 13. juni.
Grillaften
Den 28. august.
Spis sammen (stegt flæsk)

Landsbyfesten i Ørsted:
Den 18. august.
Se opslag senere v/ købmanden
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Tilmelding

konfirmandundervisning
Efter sommerferien påbegyndes undervisningen af et nyt hold konfirmander i
Ørsted-Søllested-Vedtofte pastorat.
Undervisningen vil foregå i sognehuset
i Ørsted, som ligger ved siden af præstegården.
Til august vil der være et møde for kommende konfirmander og deres forældre,
hvor vi kan aftale nærmere om, hvornår
det er bedst at placere undervisningen.
Tilmelding til undervisningen og til
ovennævnte møde hos: Sognepræst John
Vestergaard på telefon: 64 45 10 33 eller
mail: JVN@KM.DK
Konfirmationerne i 2019 bliver i Ørsted
Bededag 17. maj og i Søllested og
Vedtofte bliver det søndag 19. maj.
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Tænkepauser
Den amerikanske forfatter Robert Ruark
skrev sidst i 50’erne en bog, som hedder:
”Den gamle mand og drengen”.
Den er selvbiografisk, og er baseret på hans
opvækst i USA ved kysten i North Carolina. Den handler om ham selv og hans bedstefar. Senere har jeg læst, at bedstefaren
i bogen egentlig er en blanding af begge
hans bedstefædre.
Den handler om hans opvækst. Af forskellige grunde er det ofte sådan, at det er hans
bedstefar, der opdrager ham i det daglige.
Der er masser af jagt og fiskeri, og det er i
det hele taget et liv med mange praktiske
opgaver, der skal klares.
Undervejs følger man, hvad der sker, og
den gamle mand, som hører til de visere af
os mennesker, lærer sit barnebarn mangt
og meget.
Der er, som nævnt, meget at gøre. Men
den gamle mand var ikke typen, der bare
knoklede og arbejdede fra han stod op til
han gik i seng.
Han forklarer et sted sit barnebarn, at det
er vigtigt at tage sig pauser. Rigtige pauser.
Tænkepauser. Pauser, hvor man sætter sig
og tænker over den tid, der er gået. Vi taler
ikke om en lille kaffepause, nej det tager
lang tid at tænke sig godt om og få overvejet, hvordan årene er gået.

Virkeligt tænke over den tid, der er gået.
Hvilket jo ikke nødvendigvis altid er en
ubetinget positiv oplevelse. Der vil altid
være noget, vi ser tilbage på med større
glæde end andet, og somme tider tænker
vi måske, at det ene eller andet er jeg nødt
til at lave om på.
Selv om det forhåbentlig også er en positiv
oplevelse. I de flestes liv er der også gode
oplevelser og gode perioder at mindes.
Det er vigtigt at tage sig tid til at tænke
sig om. Og det er sundt for os, til tider, at
afbryde den lange række af gøremål, vi har.
Fra bibelen kender vi historien om Martha
og Maria, de to søstre Jesus engang besøgte. Medens Martha havde travlt i køkkenet, sad Maria blot lige så stille og lyttede
til Vor Herre. Historien slutter med en ordveksling, hvor Jesus’ afsluttende bemærkning er: »Martha, Martha! Du gør dig
bekymringer og er urolig for mange ting.
Men ét er fornødent. Maria har valgt den
gode del, og den skal ikke tages fra hende.«
Den historie minder mig om historien
om den gamle mand og drengen. Det,
der ligner, er selvfølgelig det her med, at
det vigtigste ikke altid er at gøre noget.
Nogle gange skal vi tage det roligt, og i
stedet for at drøne rundt og være aktive,
så vælge at tænke os om. Som Maria gør.
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Hun sidder der og lytter til Herrens ord.
Meningen er naturligvis ikke, at vi aldrig
skal være aktive. Så ville vi snart blive temmelig sultne alle sammen.
Men vi må ikke lade det tage overhånd og
tro, at det eneste vigtige er at gøre noget.
Selv om det faktisk kan være det letteste
bare at arbejde løs, eller lade sig distrahere
af for eksempel mobiltelefoner og tv, hvis
der er noget, vi ikke vil forholde os til.

Det er ikke farligt at sætte sig og tænke
over de store spørgsmål. At forholde sig til
alle dele af livet.
Jeg er i hvert fald sikker på, at det ikke var
Martha, som jo drønede rundt i sit køkken,
der lærte mest den dag, hvor Jesus kom på
besøg.
Det er godt at tænke sig om, og hvis man
har brug for at betro sig til nogen, så har
Gud altid tid til at lytte.


Dåbsklude

I Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker har menighedsrådet besluttet, at
der fremover skal bruges strikkede
dåbs-klude, når der finder dåb sted.
Det er en idé, der har spredt sig over
hele landet, som vi nu tager til os.
Dåbskludene laves af lokale kræfter, og
de kan tages med hjem efter dåben, som
et håndgribeligt minde om den stedfundne dåb.
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Kirkesangeraspiranter
Nikkie Liv Rasmussen og Frederikke
Wøhlk Laursen er blevet kirkesangeraspiranter i vore tre kirker.
Kirkesangeraspiranterne er dygtige piger fra Kirkernes Pigekor, som synger til
gudstjenester sammen med kirkesanger,
Mette Nordtorp Pedersen.
Nikkie og Frederikke går begge i 7. klasse og har sunget i Kirkernes Pigekor fra
henholdsvis 2. og 4. klasse og har begge
modtaget undervisning i solosang.
Med dette lille fritidsjob tjener de lidt, og
vi får “uddannet” nogle fremtidige kirkesangere og kirkesangervikarer. At være
kirkesanger kan være et godt supplement

til SU´en under de senere studier. Pigerne får tilsendt salmer til gudstjenesterne
og øver så selv via dendanskesalmeonline.dk, hvor man finder alle salmetekster og kan høre melodierne. Derudover
kan de tage salmerne igennem med
deres sololærer, Rikke Wegner Fyrst,
hvis de har brug for hjælp. Vi har mange
dygtige sangere på vej fra korskole og pigekor, så måske kirkesangeraspirantholdet vil vokse med tiden!
Rikke Barsøe Florens, korleder af Kirkernes
Pigekor
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1. søndag efter trinitatis

2. søndag efter trinitatis

Kirkekaffe

Sct. Hans aften

4. søndag efter trinitatis

5. søndag efter trinitatis

6. søndag efter trinitatis
(RSK)

7. søndag efter trinitatis
(RSK)

8. søndag efter trinitatis
(RSK)

Kirkekaffe

03.06

10.06

17.06

23.06

24.06

01.07

08.07

15.07

22.07

29.07

Kalender

09.00

*11.00

19.00

*11.00

*11.00

Ørsted

*11.00

09.00

*11.00

*11.00

Søllested

09.00

Vedtofte
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11. søndag efter trinitatis

12. søndag efter trinitatis

13. søndag efter trinitatis
(RSK)

12.08

19.08

26.08

*11.00

*11.00

09.00

*11.00

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.

10. søndag efter trinitatis,
officiel genåbning

05.08

Renovering i Vedtofte kirke
Starter fra den 2. maj

Efter mange års ”tilløb” er der endelig
kommet gang i renoveringen af tårnrummet og flytning af orglet. Det drysser
ned fra loftet, og orglet vil blive ødelagt,
hvis der ikke gøres noget. Derfor har vi
besluttet at flytte orglet frem i buen. Bag
orglet sættes en glasvæg op, så man kan
se de røde sten i tårnrummet.
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Renoveringen startede den 2. maj og
forventes færdig sidst i juni. Der bliver
en officiel indvielse den 5. august, hvor
man kan se og høre mere om projektet.
Arkitekt på projektet er Sten Holbæk.
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Erik Marxen, kirkeværge.

Arrangementer

Sct. Hans aften

Lørdag den 23. juni, skal vi igen fejre Sct.
Hans aften i præstegårdshaven, der startes
ved flagstangen kl. 19, hvor vi sammen, tager flaget ned. Så går turen til præstegårdshaven, hvor der vil være underholdning af
Søren Brynjolf, en multikunstner, som vi
glæder os rigtig meget til at præsenterer.
Traditionen tro, er der atter mulighed for

at købe kaffe med vafler, der er snobrød til
børnene. Der afsluttes med bål på engen.
Mon ikke Heksen laves af børnene fra
Æblet Denne aften er i samarbejde mellem
Ørsted beboerforening og menighedsrådet.

Genåbning af Vedtofte kirke
”Kom og se og hør om renoveringen af
Vedtofte kirke ved den officielle genåbning
5. august. Arkitekt Sten Holbæk vil fortælle om det der er blevet lavet, og der vil
også være mulighed for at høre om kirken i

øvrigt. Det foregår i forlængelse af
gudstjenesten som begynder kl. 11.00.
Der vil være et lille traktement, og alle er
velkomne.”
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Årets konfirmander 2018
Grimsbjerg Foto
ved H.J.Madsen
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4.maj aften i Søllested kirke
En solrig aften med lys i vinduerne, danske sange og oplæsning af breve fra modstandsfolk, mindes vi igen de som kæm-

pede og faldt for, at vi i dag kan leve i et frit
Danmark. Bagefter var der hyggesnak over
et glas vin.

Kirkens korskole- og Pige kor:
Kirkernes Korskole- og Pigekor starter igen efter sommerferien onsdag
d.15.august. Som udgangspunkt er
sted og tider de samme som i år:
Musikskolens Hus i Glamsbjerg,
Søndergade 87
Korskole (3.-4.klasse) kl.15.20-16.05
Pigekor (5.klasse +) kl.16.05-17.30
Disse tider er afhængige af børnenes
skoleskemaer, så der kan forekomme
ændringer, dog altid efter hensynta-

gen til, at alle kan nå at være med.
Der kræves ingen forudsætninger, og
man er altid velkommen til at prøve
at være med et par onsdage for at se,
om det har interesse!
Ved spørgsmål om kor, kontakt
korleder Rikke Barsøe Florens på
21 12 09 96 eller henrikke@postkasse.com

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat11

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:

