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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Forsamlingshus:
Den 29. marts
Romsmagning - Fredag kl. 19.30

Søllested Forsamlingshus:

Konfirmation

Ved konfirmationen Bededag, d. 17.
maj 2019 kl. 11.00 i Ørsted agtes
konfirmeret:
Simone Lundsgaard Jørgensen,
Bogensevej 186
Henrik Silkjær Poulsen,
Frøbjergvej 20

Den 1. marts
Dilettant - Fredag kl. 18.00
Den 2. marts
Dilettant - Lørdag kl. 18.00
Den 3. marts
Dilettant - Søndag kl. 14.00

Forhåndstilmelding til
konfirmation 2020
Af hensyn til planlægningen, åbnes
der op for tilmeldingen til
konfirmandundervisningen, som
går i gang efter sommerferien
for alle, der ønsker at blive
konfirmeret i 2020 i Ørsted,
Søllested eller Vedtofte kirker.
Tilmelding til sognepræst John
Vestergaard, 64 45 10 33, mail:
JVN@KM.DK senest 26. april.
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Lord
Granthams store problem
I den tid vi lever, laves der vel flere tv-serier
af høj kvalitet end nogen sinde før. Det er
selvfølgelig en prægtig mulighed for at
blive underholdt og til tider også for at blive
lidt klogere på dette eller hint. Selv om det
selvsagt er en risiko, at der går alt for meget
tid med at se tv. En af mine yndlingsserier
er den britiske serie ”Downton Abbey”.
I den følger man livets gang på et stort
engelsk gods fra tiden omkring Titanics
forlis og frem til midt i de brølende 20ere,
som de kaldes.
Man følger både den adelige families og
tjenestefolkenes mangfoldige liv.
Selv om det på en måde er en lidt lille
verden, hvor det meste af livet leves inden
for få kvadratkilometer, så spiller de
verdenshistoriske begivenheder alligevel
en stor rolle. Titanics forlis, som nævnt,
og også det som vi kalder for første
verdenskrig. Der er mange timers god
underholdning i den serie. Og den er
sandelig også tankevækkende.
Eksempelvis, kommer man til at sætte
meget pris på, at vi har et godt retssystem
nu til dags, ved at følge hvordan det kunne
foregå dengang.

Helt centralt i dagligdagen på godset er
måltiderne. Fruen i huset, Lady Grantham
får altid morgenmad på sengen. Og når det
bliver aften, er det tid til dagens vigtigste
begivenhed. Der skal spises aftensmad.
Det foregår efter alle kunstens regler.
Der skal klædes om først. Med hjælp
fra tjenestefolk iklædes man sit stiveste
puds og går ind til det omhyggeligt
milimeterpræcist dækkede bord.
Oftest er familien samlet til stede,
og mange af dagene er der gæster fra
samfundets højere sociale lag. Set med
vor tids øjne virker det vældigt stift, men
dagens højdepunkt er det. Der samtales,
og der ryger til tider ikke så få stikpiller af
sted. Men alt i alt foregår det oftest i god ro
og orden.
En dag er det ikke, som det plejer at være.
Patriarken – Lord Grantham – bliver
nødt til at spise alene. Ved et mærkeligt
sammentræf er den øvrige familie ikke
hjemme, og der er ingen bekendte, der
lige kan inviteres. Det er en stor krise for
den gode Lord Grantham. Han forsøger,
med hjælp fra butleren Carson, at finde en
løsning. For det taler ham voldsomt imod at
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skulle sidde alene og spise. Ja, han reagerer,
som om det er noget helt forfærdeligt. Og
det er det egentlig også for ham. Det er jo
en kæmpe kontrast til vores tid.
Der er selvfølgelig mange, som stadig
spiser sammen, selv om en hel del nok ser
tv imens, i stedet for at tale sammen.
Det er blevet mere og mere almindeligt at
være single, og følgelig må der også være
flere og flere, som ofte spiser alene.
Man skal ikke læse ret langt i bibelen
før Gud udtaler: ”Det er ikke godt for
mennesket at være alene”.
Da Jesus vandrede på jord, var det at spise
sammen med toldere og syndere en vigtig

del af det, han gjorde. Ja, i en sådan grad,
at nogle på et tidspunkt kaldte ham for en
fråser og en dranker.
Det har altid været en del af kirkens
liv, at der spises sammen. Ved de fleste
gudstjenester er der mulighed for at spise
sammen med andre, når der er altergang.
Der foregår selvfølgelig ikke nogen
samtale, men alligevel er det et meget
tydeligt udtryk for, at vi tager del i et givet
fællesskab. Og alle er ligeværdige deltagere
i det samme symbolske måltid.
Måltider sammen med andre er vigtige for
os. Så, på trods at hans overreaktion, tror
jeg faktisk, vi kan lære noget af den gode
Lord Grantham.
John Vestergaard

Mit job ved kirken
Jeg har været organist i Ø-S-V i mere
end tyve år. En periode, hvor jeg har
samarbejdet med seks forskellige præster
i en god og respektfuld atmosfære
omkring aktiviteterne i vores kirker.
Det har også været en periode med
store og vigtige forandringer, og for mit
vedkommende kulminerede det i 2008,
da vi fik det nye orgel i Ørsted Kirke,
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samt istandsættelsen og opstillingen af
det gamle Ørsted orgel i Søllested Kirke.
Sammenlægningen af de tre sognes
menighedsråd og etableringen af vores
pigekor, har ligeledes bidraget til at
gøre Ø-S-V til et meget attraktivt sted
at arbejde. Mine primære opgaver er
naturligvis at traktere de tre fine orgler
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i kirkerne ved de gudstjenester, der
afholdes. Det er altid en stor og vigtig
opgave at få lov at spille musikken til de
aktiviteter, vi har i kirken. Det er ofte
begivenheder, der er menneskelivets
største - dåb, konfirmationer, bryllupper,
bisættelser og naturligvis de ugentlige
søndagsgudstjenester.
Jeg er fast akkompagnatør for kirkernes
pigekor. Det gør det muligt for Rikke
at fungere som dirigent og “indpisker”
ved de ugentlige prøver og de mange
koncerter og gudstjenester, vi deltager i.
Jeg er også med ved korskolens ugentlige
prøver.
Af andre opgaver kan jeg nævne:
akkompagnement af fællessang ved de
årlige foredrag, sangaftener o.a.

men knap så synlig del af arbejdet som
organist.
Henrik Sørensen

Tillykke til
Henrik

Henrik Sørensen, vores dygtige organist
har modtaget en pris som Årets Fynske
Jazzmusiker, dette er et bevis, på hvor
alsidig han er. Henrik er fast mand i
Tobaksgårdens husorkester New Organ
Trio, med hvem han også har indspillet
en CD, og trioen har givet flere koncerter.
Henrik har også i en periode på over 20
år spillet i Tivolis Bigband Orkester i
København.

Det er altid en fornøjelse at spille til en
velsyngende og oplagt forsamling. En
anden, men spændende arbejdsopgave
er at stemme og tilse orglet i Ørsted
Kirke, så det altid er brugbart og
lyder godt. Hvert andet år må jeg dog
overlade opgaven til vores kompetente
orgelbygger, Marcussen & Søn, der så
går hele orglet igennem. Sidst, men ikke
mindst, er den daglige øvning en vigtig,
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Seksagesima, kirkekaffe,
koret medvirker

Fastelavn med efterfølgende
tøndeslagning i Ørsted
forsamlingshus

1. søndag i fasten

2. søndag i fasten,
kirkekaffe

3. søndag i fasten

Midfaste

Mariæ bebudelses dag

Palmesøndag (RSK)

Skærtorsdag med
efterfølgende traktement

Langfredag

Påskedag

24.02

03.03

10.03

17.03

24.03

31.03

07.04

14.04

18.04

19.04

21.04

Kalender

11.00*

09.00

11.00*

14.00

Ørsted

19.00*

11.00*

11.00*

Søllested

11.00

11.00*

11.00*

11.00*

Vedtofte
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Kristi himmelfarts dag

6. søndag efter påske

30.05

02.06

11.00*

11.00

11.00*

15.00

11.00*

09.00

19.30

11.00*

11.00*

11.00*

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.

5. søndag efter påske, koret
medvirker, kirkekaffe

3. søndag efter påske (RSK)

12.05

26.05

2. søndag efter påske

05.05

4. søndag efter påske

Befrielsesaften

04.05

19.05

Koncert

28.04

Bededag,
konfirmation

1. søndag efter påske

28.04

17.05

Anden påskedag,
kirkekaffe

22.04

Forår i Kirkernes Korskole
og Kirkernes Pigekor
Foråret er en travl og dejlig tid i alle kor.

Korskolen skal synge til fastelavnsgudstjeneste i Ørsted kirke og til gudstjeneste i Køng kirke.
Pigekoret skal synge til gudstjenester i
Glamsbjerg-, Vedtofte- og Ørsted kirker.
Udover at synge til gudstjenester, synger
koret også koncerter. Når kirkekoret
synger koncerter, synger vi sammen
med Assens Musikskoles Pigekor og
tilsammen kalder vi os Det Vestfynske
Pigekor.

Velgørenhedskoncert
Det Vestfynske Pigekor har fået
en donation af en anonym giver.
Forudsætningen for donationen har
været, at koret skal synge en form for
velgørenhedskoncert. Det er så blevet
til en koncert på Haarby kro lørdag
d. 23. marts, hvor vi samler ind til
SMIL fonden, hvis mission er at gøre
en forskel for langtidsindlagte børn og
deres familier ved arrangementer i og
udenfor hospitalet. Det vil være muligt
at købe en lækker frokostanretning på
kroen, den kan bestilles hos kromanden
på 29362592 og koster 145.00 kr og

8

derefter gå til koncert med koret. Der
kan bestilles koncertbillet á 50 kr. hos
R i k ke(henrikke@postkasse .com).
Pengene går ubeskåret til Smilfonden.
Kortur til Schleswig
Weekenden efter, d. 29. - 31. marts,
rejser Det Vestfynske Pigekor til
Schleswig, hvor vi skal synge til en
musikgudstjeneste for den danske
menighed i Friedrichstadt og en
søndagsgudstjeneste for den danske
menighed i i Husum. Vi bliver
indkvarteret på den danske skole i
Friedrichstadt og skal, udover at øve os,
ud og se på den smukke by og hygge os
sammen.
Forårskoncert i
Ørsted kirke d. 28. april
Igen i år samles Det Vestfynske Pigekor
og Kirkernes Korskole til forårskoncert i
Ørsted kirke, hvor vi gerne vil vise, hvad
vi har nået i løbet af året.
Nyt korlokale
Kirkernes kor øver hver onsdag i
Musikskolens hus i Nørregade 87 i
Glamsbjerg. Det lokale, musikskolen
frit og kvit har lånt til korene, er ikke
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så stort, men fredag d. 11. januar
mødtes 7 korforældre, en håndfuld
korbørn, en guitarlærer fra musikskolen,
musikskoleleder, Niels Thåstrup og jeg
selv og rev vægge og lofter ned, så der

nu bliver lavet et stort skønt lokale, hvor
korene kan synge om onsdagen fra uge
8. Det glæder vi os til!

Arrangementer

Fastelavn

Søndag den 3 marts

I anledning af fastelavn er der i år
familiegudstjeneste i Ørsted kirke
fastelavns søndag d. 3. marts kl. 14.00. Jo
flere der dukker udklædte op, jo bedre.
Vores dygtige korskole, under ledelse
af Rikke Barsøe Florens medvirker ved

gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning i Ørsted forsamlingshus.
Menighedsrådet sørger for kaffe, sodavand
og fastelavnsboller til alle. Derefter er der
børnevenlig sang og musik og gode gamle
sanglege. Det er gratis at deltage.

Aftengudstjeneste skærtorsdag
Torsdag den 18 april

Når der er altergang i kirken, læses de
såkaldte indstiftelsesord. De begynder

således: ”Vor Herre Jesus Kristus i den
nat, da han blev forrådt…”
Fortsættes på side 10
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Normalt finder nadveren jo sted søndag
formiddag. Skærtorsdag er dagen, hvor
vi i særlig grad har fokus på nadverens
indstiftelse, og i anledning heraf har

vi i år valgt at placere skærtorsdagens
gudstjeneste om aftenen kl. 19.00.
Efter gudstjenesten vil der være et lille
traktement.

Befrielsesaften
Lørdag den 4 maj

I løbet af året er der nogle dage, som
skiller sig ud. En af de dage er 4. maj.
Det er dagen, hvor Danmark blev befriet
i 1945. Det vil blive markeret lørdag d.
4. maj kl. 19.30 i Søllested kirke ved den
årlige befrielsesaften.
Der vil blive sunget passende sange og
salmer, og der vil blive fortalt ud fra nogle
gamle aviser fra befrielsens tid.
Aftenen slutter med et lille traktement, og
mulighed for en god snak.

10

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat

Kirkevandring - 03.02.2019
Efter gudstjenesten i Søllested kirke
skiftede John præstekjolen ud med
vandretøj og vi (ca. 30 personer) begav
os ud på kirkevandringen – en tur på
ca. 7 km. i flot solskin. Ruten gik ad
Stængelrisvej til Koppenbjergvej, hvor
vi holdt pause i skoven. Conny Falck
fortalte om livet i Kohavehuset og

skoven i hendes barndom. I jagthytten
fik vi varm solbærsaft og Jens fortalte
om pilgrimsvandring.
Turen sluttede ved Søllested forsamlingshus, hvor vi fik en velfortjent
tallerken suppe.
Erik
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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:

