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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Søllested forsamlingshus
Spis sammen 19.08.20 kl. 18.00
Tilmelding til Inga
mobil 20 72 64 68

Beboerforeningen og
Ørsted Forsamlingshus
Ikke noget pga af Coronaen,
se evt. opslag
Via Facebook og opslag.

Blomster ved mindestenen.
Lagt af Beboerforeningen og
Ørsted Forsamlingshus

Orienteringsmøde om valg - NY DATO
9. juni kl. 19.30 - Konfirmandstuen i Ørsted
Orienteringsmødet den 12.5 blev aflyst som så meget andet i denne tid.
Der er sat en ny dato, men da vi endnu ikke har nogle retningslinier for mødet,
må vi bare bede alle sætte kryds ved denne dato.
Det vil være en aften med orientering om menighedsrådets arbejde og orientering
om det forestående menighedsrådsvalg.
Vi vil på vores hjemmeside de3kirker.dk oplyse om evt. ændringer/særlige
retningslinier eller aflysning af arrangementet.
Vel mødt til alle
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Opmuntring i vanskelige tider
Det er nogle vanskelige tider, vi lever
i. Mange er blevet syge verden over, og
mange har mistet nogen, der stod dem
nær.
Meget er ikke, som det plejer at være.
For eksempel blev der jo ikke fejret påske
i kirkerne i år. Det var desværre nødvendigt at aflyse de mest centrale af kirkeårets
gudstjenester. Det var virkelig mærkeligt.
For eksempel det, ikke at synge nogle af
de mange fremragende påskesalmer, som
salmebogen rummer, inde i kirkerne.
At vi ikke kunne fejre påsken i kirken
skyldes selvfølgelig, at vi, også i kirkelig
sammenhæng, har været nødt til at forholde os til den krise, som Coronavirussen har frembragt jorden over.
Det har ændret den måde, de kirkelige
handlinger foregår på, og selv kirkebladet
er ikke helt, som det plejer. I den udgave,
der udkommer i juni, plejer der for eksempel at være billeder af forårets konfirmander. Det er der ikke i år, da konfirmationerne er udsat til efter sommerferien.
Det er en usikker tid at planlægge noget
i. Ja, det er også i forbindelse med planlægningen vanskelige tider. Alligevel
indeholder nærværende blad en gudstjenesteplan. Under hvilke forhold gudstjenesterne kan holdes, vides ikke i skrivende stund. Men at vi kan komme i gang

igen er sikkert. Og det tænker jeg, der er
en hel del mennesker, der glæder sig til
landet over.
Man kan jo selvfølgelig sagtens gå derhjemme og være et enkelt kristent menneske, men samtidig er man også en del
af menigheden. Og begge dele er der brug
for. Der er brug for helt konkrete oplevelser sammen med den øvrige menighed.
Sådan har det været lige fra begyndelsen,
hvor mennesker samledes for at holde
gudstjeneste der, hvor de nu engang boede. Så det bliver godt at komme i gang
med kirkeårets gudstjenester igen, Kristi
himmelfarts dag i Søllested kirke.
Vi er del af menigheden, som de enkelte
mennesker vi er.
I de sidste måneder er vi, på grund af krisen - i udtalt grad - blevet konfronteret
med, at vi netop er enkeltmennesker. De
fleste har selvfølgelig brugt tid sammen
med deres nærmeste familie, men den
tid, der er blevet brugt sammen med alle
mulige andre mennesker, er blevet skåret
markant ned for de fleste.
Det her med, at man ikke har så meget
med andre at gøre, kan let føre til, at man
så får tid til noget andet. For eksempel
kan man jo godt komme til at gå og tænke
over dette og hint, som man måske ikke
plejer at have tid til at tænke på.
Fortsættes på side 4

De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte Pastorat3

Måske kan man endda ende med at gå og
tænke over dybere spørgsmål, som man
ikke lige når at beskæftige sig med i en almindelig dagligdag.
En god måde at få noget at tænke over, er
at læse de gammeltestamentlige salmer.
De har selvfølgelig varierende indhold,
men mange af dem er overraskende aktuelle den dag i dag.
De er meget forskellige, og til de fleste
livssituationer, også vanskelige tider, findes der en salme, som har noget relevant
at sige.
For eksempel står der i salme 139 vers
7-12:
Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: »Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig,«
så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.
4

Ord der vil minde os om, at der ikke findes gudsforladte steder. Der er ikke grænser for Guds nærvær, og derfor findes der
ingen mennesker, som Gud ikke er hos;
ingen steder og ingen tider, hvor han ikke
er nærværende.
Det handler ikke for salmedigteren om
at slippe bort fra Gud. Det handler mere
om, at han overvejer, om han mon kan bevæge sig et sted hen, hvor Gud ikke længere er der. Han når frem til, med smukt
poetisk sprog, at selv om han ”låner morgenrødens vinger og slår sig ned, hvor havet ender”, så leder Guds hånd ham der,
og Guds højre hånd holder ham fast.
Der er trøst i de ord, men også opmuntring. Og det har vi vist brug for i denne
vanskelige tid. Opmuntring til at leve i tillid til den Gud, som selv ikke i det værste
mørke taber os af syne.
Tillid gør hele forskellen.
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John Vestergaard

Nye retningslinjer
Nye retningslinjer for de genåbnede
kirker.

I skrivende stund er det 18. maj. Fra i dag
er kirkerne genåbnet. Alt er dog ikke som
det plejer at være.

Inde i kirken gælder følgende, alt sammen
for at minimere risikoen for smitte med
corona-virus:

1. Der skal holdes en afstand til 		
andre på mindst 2 meter.
Dette gælder dog ikke for personer
der bor sammen.
2. Man skal stadig have fokus på
håndhygiejne, og hoste i ærmet.
3. Hvis man har symptomer på
COVID-19 skal man blive hjemme.
4. I de forskellige kirker vil der på døren
stå hvor mange der kan være i kirken i
henhold til reglerne.

Musikgudstjeneste
Anden pinsedag er der musikgudstjeneste i Ørsted kirke kl. 14.00.
Der vil være musik ved FDF Odense
Musikkreds.

Hvis reglerne ændres kan vi muligvis
holde gudstjenesten i præstegårdshaven, men det er i skrivende stund ikke
tilladt.
Hold øje med lokalaviser og hjemmeside.
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Trinitatis søndag, RSK

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg,
19.30 i sognehuset

1. søndag efter trinitatis

2. søndag efter trinitatis

3. søndag efter trinitatis

7. juni

9. juni

14. juni

21. juni

28. juni

Lørdagsdåb

4. søndag efter trinitatis, RSK

5. søndag efter trinitatis, RSK

6. søndag efter trinitatis, RSK

7. søndag efter trinitatis

4. juli

5. juli

12. juli

19. juli

26. juli

Juli

10.00

Lørdagsdåb

6. juni

9.00

11.00

14.00

Anden pinsedag,
musikgudstjeneste

Ørsted

1. juni

Juni

Kalender
Kalender

9.00

10.00

11.00

9.00

Søllested

11.00

9.00

11.00

Vedtofte

8. søndag efter trinitatis

9. søndag efter trinitatis

Konfirmation

10. søndag efter trinitatis

11. søndag efter trinitatis RSK

12. søndag efter trinitatis,
aftengudstjeneste

2. august

9. august

15. august

16. august

23. august

30. august

11.00

Konfirmation

13. sept.

Noter for Ø.S.V:
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer
bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50.
Noter for Ø.S.V:
Kørestolsbrugere
dog
2
dage
før.
Eventuelle
ændringer
i gudstjenesteplanen
i dagspressen.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles
senest 2 timerannonceres
før på: 65 50
50 50.
Kørestolsbrugere dog 2 dage før. Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

11.00

13. søndag efter trinitatis

11.00

6. sept.

19.00

11.00

Lørdagsdåb

10.00

9.00

10.00

11.00

11.00

5. sept.

September

Lørdagsdåb

1. august

August

Graver går på pension
Ørsted – Søllested – Vedtofte Kirker
Vores graver gennem næsten 20 år,
Susanne Kiesbüy, har valgt at gå på
pension, og stopper dermed sit arbejde
ved de tre kirker d. 6. maj.
Susanne har ydet en kæmpe indsats på
de tre kirkegårde, som altid fremstår
velpassede og fuldstændig i orden.
Til højtiderne har Susanne kreeret de
flotteste dekorationer til kirkerummet,
som har glædet alle.
Fra Menighedsrådet vil vi sende en stor
tak til Susanne for samarbejdet og for
hendes engagement og store indsats.
Vi ønsker held og lykke i et velfortjent
otium.
Menighedsrådet for Ørsted – Søllested –
Vedtofte.
Til info:
Vissenbjerg Kirkekontor vil passe de
tre kirkegårde, indtil der igen kan finde
ansættelse sted.
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Kirkekoret

Korets tur til Færøerne skulle have været afviklet i påsken, men kunne, af gode
grunde, ikke gennemføres. Vi prøvede i
første omgang at flytte den til juni måned,
men da alt blev for usikkert, blev den rykket endnu en gang, så vi først tager af sted i
påsken 2021!
Det gav ro i maven for både korleder, korpiger og korforældre, og nu har vi noget at se
frem til, når vi ses efter sommerferien.
I hele perioden, hvor alt har været lukket
ned, har jeg indspillet lydfiler på korets
sange, med de forskellige stemmer som pigerne synger. Henrik har spillet klaver til,
og på den måde kan pigerne holde korrepertoiret i gang, til vi mødes igen.

Derudover er jeg stadig i gang med at ringe
til pigerne, og det er hyggeligt at få en lille
snak om, hvordan deres dage ser ud.
Alle glæder sig til at komme i gang igen,
men der er udfordringer i forhold til korsang, da der skal holdes større afstand
end i andre situationer. Lige nu anbefales
3 meter mellem deltagerne, og det kræver
jo noget af en koncertsal, hvis hele koret
skal samles. Vi afventer nye retningslinjer
og håber, at vi kan nå at se pigerne inden
sommerferien.
Rikke
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Gravermedhjælper takker af

Efter at have været gravermedhjælper i godt 4 år har jeg valgt at
stoppe.
I det daglige arbejde på kirkegårdene og
ved de kirkelige handlinger er der opstået
mange gode bekendtskaber. Derfor vil jeg
gerne benytte lejligheden til at takke for
mange hyggelige passiarer og positive bemærkninger for ens arbejde.

Jeg fortsætter dog med samme stillingsbetegnelse, nemlig som gravermedhjælper - nu ved Skovby, Ore og Guldbjerg
kirker på Nordfyn.

I samme ombæring en hilsen og tak til
kirkens øvrige personale og menighedsråd.
10
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God sommer
Med venlig hilsen Jens Peter

Arrangementer
Sct. Hansfest

Kaffe og vafler koster 25 kr. pr. person.

Hvis forsamlingsforbuddet ændres/
ophæves inden den 23.6. vil vi holde Sct.
Hansfest som sidste år.

Vi mødes ved flagstangen overfor købmanden i Ørsted kl. 19.00, hvor vi synger
et par sange og tager flaget ned.

Vi beder alle følge med i medierne vedr.
forsamlingsforbuddet – på vores hjemmeside de3kirker.dk vil vi løbende fortælle om evt. aflysning af arrangementet.
Vel Mødt.

Vi går sammen til Præstegårdshaven,
hvor der vil være kaffebord med lune
vafler. Sodavand til børnene.
Der må leges i Præstegårdshaven, og der
vil være et lille bål til snobrødsbagning.
Kl. 20.30 tændes bålet på engen, og der
vil være båltale og mere sang, inden vi
slutter med Fader Vor.

Aftengudstjeneste
I Søllested kirke er der 30. august
aftengudstjeneste kl. 19.00
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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 og fredag kl. 11.00 - 13.00
Onsdag kl. 11.00-16.00

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:
Vissenbjerg Kirkekontor
Vestergade 4 a, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 64471225, Mob. 51850509
Åbent: tirsdag til fredag kl. 10-12,
desuden torsdag kl. 16 - 18.

www.de3kirker.dk

Deslers Grafisk Hus | Tlf. 6471 4809 | deslers.dk

Menighedsrådsformand:

