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Lokalt nyt

Ørsted Forsamlingshus
Intet nyt pga Corona

Ørsted beboerforening

Hvis Corona tallene tillader det er der
Haloween hygge med skæring af græskar
d. 25. oktober i præstegården for både børn
og voksne.
Brunsvigerens dag Torsdag d. 8. oktober.
På legepladsen over for købmanden kl. 14 – 17,
her er brunsviger/kaffe og te, samt saftevand
til børnene – måske er der også en overraskelse. Det er gratis
Strikke,hækle og hyggeklub
onsdag i lige uger fra kl. 14 - 16
i konfirmandstuen.

Søllested forsamlingshus
7. sept.
18.sept
21.okt.
25.okt

Brahesholm gymnastikforening
Høstfest kl. 18.30 tilmelding til 		
Inga på 20 72 64 68
Spis sammen kl.18.00 tilmelding til
Inga på 20 72 64 68
Halloween hygge i
forsamlingshuset kl. 10 - 12

Præstegårdens gamle valnøddetræ, som de
fleste børn i flere generationer har kravlet
rundt i, er væk. Der gik ild i det.

Menighedsrådsvalg 2020
Så er der allerede gået 4 år igen, og menighedsrådsvalget står for døren.
Denne gang bliver det afholdt 15. september klokken 19:30 i Konfirmandstuen
i Ørsted. Kom og vær med til at bestemme hvem, der skal sidde i det nye
menighedsråd.
Man får også at vide, hvad man laver i sådan et menighedsråd for de 3 kirker, og
man kan frit spørge til emner, man gerne vil høre lidt om. Hvis nogen har nye ideer
til ting, rådet burde tage op, ville det også være en fin aften at få det på bordet.
En kop kaffe bliver der også budt på!
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Vel mødt til alle

Augustin

Når man skal nævne vigtige personer i
kirkens lange historie, er det ikke til at
komme udenom kirkefaderen Augustin
(354-430). Han skrev mange vigtige bøger, blandt andet hvad der regnes for den
første kristne selvbiografi, ”Confessiones”
hedder den, på dansk: ”Augustins bekendelser”. I den bog beskriver han, hvordan
han som voksen endte med at blive kristen.
Et afgørende punkt i hans omvendelse var,
at han læste et vers fra et af apostlen Paulus´ breve.
Et andet af Augustins hovedværker er: ”De
Trinitate”, Om Treenigheden. Et vanskeligt værk, tilmed på latin, som kan udfordre enhver. For emnet ”Treenigheden” er
ikke let tilgængeligt.
I en legende fra middelalderen fortælles
det om Augustin, at han, i den periode
hvor han arbejdede på sit værk om treenigheden, en dag gik tur langs kysten.
Han gik og tænkte på, hvordan Gud kan
være tre personer på en gang. Mens han
gik og tænkte, så han en lille dreng sidde
og lege i vandkanten. Drengen havde lavet
et lille hul i strandens sand, og han sad og
flyttede vand fra havet over i det lille hul,
med en lille muslingeskal.

Augustin betragtede ham lidt og spurgte
ham så, hvad han lavede.
Drengen svarede, at han var i gang med
at flytte alt havets vand over i det lille hul
i sandet.
”Hvad?” svarede Augustin. ”Det er da
umuligt. Det er da indlysende, at havet er
for stort og hullet i sandet for småt.” ”Det
er rigtigt”, svarede drengen, ”men jeg bliver færdig med at tømme havet, før du
bliver færdig med at forstå den hellige Treenighed med din begrænsede forstand”.
Augustin kiggede forbløffet ud over vandet, og da han kiggede hen imod drengen
igen, var han forsvundet.
Det er vel såre menneskeligt at prøve på
at gøre noget, vi ikke kan. For eksempel –
som barn – tømme havet, eller forstå Gud
til bunds.
Det kan vi ikke. Og hvad så?
Ja, når det gælder almindelig jordiske gøremål, er det noget, man skal lære, det her
med at skelne mellem hvad vi kan, og hvad
vi ikke kan. Og det er sådan set gavnligt for
os at øve os i denne skelnen.
Når det gælder vores forståelse af Gud, så
kan vi, om jeg så må sige, stå på skuldrene
af de gamle og tage ved lære af deres indsigt.
Fortsættes på side 4
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Apostlen Paulus var vigtig for Augustin,
og hos Paulus finder vi en fremragende forklaring af, hvordan gudsforståelsen ser ud
med kristne briller.

dan Gud er. Fortællingerne om jul, påske,
pinse og Jesu møde med mennesker, viser
os i rigeligt mål alt, hvad vi har brug for at
vide.

I Paulus’ første brev til Korintherne står
der: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men
da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender
jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt
ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.”

Men forstå Gud helt til bunds det er os ikke
beskåret.
Augustin nåede dog frem til et godt
bud på forståelsen af Guds Treenighed.
Nemlig den at Faderen og Sønnen elsker
hinanden, og det kærlighedens bånd, der
er imellem dem, er Helligånden. Et bånd
så stærkt at de tre er én kærlig Gud.

At forstå Gud, er, som at kigge i et lettere
utydeligt og gådefuldt spejl. Vi har ganske vist evangeliernes fortællinger om vor
Herre, som giver os et godt billede af, hvor4
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John Vestergaard

Høstgudstjeneste anno 2020
Høstgudstjeneste bliver i år den
6. september i Vedtofte Kirke kl. 11
med kirkekaffe og ikke med pølsevogn

På grund af COVID-19 har vi ikke bestilt pølsevognen i år, da vi ikke tror, vi
kan opfylde de gældende afstandskrav.
Pølsevognen vil naturligvis vende
tilbage i 2021.
Vi håber dog, at mange vil møde op til
en smuk høstudsmykket kirke .
Vel mødt og god høst

Altergang i kirkerne
Der indføres lejlighedsvis altergang i
Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker.
I oversigten, over gudstjenester, kan
man se, hvornår der er nadver.

Det bliver en smule anderledes, end
det plejer at være, men indholdet og
betydningen af det der sker, er selvfølgelig ikke anderledes end normalt.
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Lørdagsdåb

17. søndag efter trinitatis

18. søndag efter trinitatis

19. søndag efter trinitatis RSK

20. søndag efter trinitatis, nadver

3. okt.

4. okt.

11. okt.

18. okt.

25. okt.

11.00
9.00
11.00

11.00

16. søndag efter trinitatis, nadver

27. sept.

10.00

15. søndag efter trinitatis RSK

20. sept.

Oktober

Valgmøde 19.30 sognehuset Ørsted

15. sept.

11.00

11.00

Konfirmation

13. sept.

9.00

11.00

13. søndag efter trinitatis,
høstgudstjeneste med kirkekaffe

Vedtofte

6. sept.

10.00

Søllested

Lørdagsdåb

Ørsted

5. sept.

September

Kalender
Kalender

22. søndag efter trinitatis

23. søndag efter trinitatis

Sidste søndag i kirkeåret, nadver

Første søndag i advent, koret medvirker

8. nov.

15. nov.

22. nov.

29. nov.

2. søndag i advent RSK

6. dec.

11.00

9.00

11.00

10.00

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.

Lørdagsdåb

5. dec.

10.00

11.00

Lørdagsdåb

7. nov.

December

11.00

Allan Olsen i forsamlingshuset 19.00

4. nov.

16.00

Alle helgens dag

1. nov.

November

Ny graver

Ørsted – Søllested – Vedtofte Kirker
1.august startede Eva Lillethorup
Hansen Jensen som ny graver ved vores
3 kirker.
Eva er kendt med arbejdet og kirkerne,
idet hun for nogle år siden var ansat hos
os som gravermedhjælper.
Senest har Eva arbejdet ved Broholm
Kirke, så det er en erfaren person, vi får
glæde af. Mange vil også allerede kende
Eva, da hun bor i lokalområdet.
Vi glæder os meget til samarbejdet, og
byder Eva velkommen.
Indtil vi får ansat en gravermedhjælper,
vil Eva få hjælp fra Vissenbjerg Kirke.

Kirkernes Pigekor
Efter nedlukningen nåede vi at gense
pigekoret 3 onsdage og flyttede prøverne
fra Musikskolens Hus i Glamsbjerg til
Glamsbjerg Kirke, hvor de kunne sidde
med god afstand. Det var dejligt at ses igen
og få støvet korstemmerne af.
Når vi starter igen d.19.august, kommer vi
nok til at fortsætte på samme måde, indtil
afstandskravene kan ændres til normalen.
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Alt dette skal ikke tage hverken syngelysten eller gode oplevelser fra koret, men
nogle traditioner må omtænkes.
Det er blevet besluttet, at den traditionsrige Luciagudstjeneste med Det Vestfynske
Pigekor tages af programmet i år, da kirken
normalt fyldes til bristepunktet. Det bliver
dog stadig muligt at høre pigekoret synge
sit julerepertoire, da de i stedet synger til
gudstjeneste første søndag i advent i Ørsted kirke kl.11
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Konfirmander

Foto - Grimsbjerg

Allehelgensdag
Søndag 1. november er det Allehelgensdag.

Som der er tradition for på denne dag læses navnene op på dem, som er gået bort
i årets løb i Ørsted, Søllested og Vedtofte.
Det sker under gudstjenesten efter
prædikenen, og det er i år kl.16.00
i Ørsted kirke.
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Mød Allan Olsen
i Ørsted forsamlingshus.

I foråret skulle vi have haft besøg af
skuespilleren Allan Olsen. Det blev
aflyst på grund af corona. Heldigvis er
det gået sådan at han kan komme til
efteråret i stedet for.

Onsdag 4. november kl. 19.00 vil han
holde foredrag i Ørsted forsamlingshus.
I foredraget kan du høre ham fortælle
om, hvordan han kunne være død af
druk allerede i sin tidlige ungdom.
Men som 33-årig gav han et ultimativt
løfte til sig selv og sin familie: Han ville
aldrig drikke mere. Det løfte har han nu
holdt i 25 år.
Allan Olsen lever stadig med alkoholen
tæt inde på livet, men i dag hjælper han
alt fra kriminelle til kendisser med at
vende ryggen til alkohol og stoffer. Han
har i flere år arbejdet i danske fængsler
som professionel rådgiver for indsatte
med misbrugsproblemer, og han ved
derfor alt om, hvordan narko og alkohol
kan smadre livet for mange mennesker.
I Allans bog “Jeg tog en anden vej”
(2018) fortæller han åbenhjertigt om
sin nedtur. Om en vanskelig barndom
og ungdom. Om kriminalitet og resocialisering. Men også om den fantastiske skuespillerkarriere, der
10

begyndte, mens han endnu stod i lære
som glarmester. I 2018 kunne han fejre
sit 40-års jubilæum som skuespiller. I
Allans foredrag får du lov til at høre den
omvæltende livshistorie live.
Allan Olsen giver i foredraget et bud
på, hvordan man kan samle sig selv op
og begynde på en frisk. Som hans figur
Charly engang sagde, da han fik at vide,
at han ikke kunne tomle på motorvejen:
“Så tager jeg da bare en anden vej. Der
er da veje nok!”
Glæd dig til at høre en gribende fortælling om Allans op- og nedture i dette
foredrag. Arrangementet er et samarbejde mellem menighedsråd og forsamlingshus.
Der er fri entre. Kaffe og kage koster
30,- kr. Der er mobilepay.
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Stjerneaften

For to år siden havde vi en engleaften,
sidste år en hjerteaften, og i år bliver det
så en stjerneaften. Det bliver onsdag
25. november kl. 19.30 i sognehuset i
Ørsted.
Sognepræst John Vestergaard vil fortælle om stjernerne ud fra bibelfortællinger
og salmer og sange. De omtalte salmer

og sange synges naturligvis, og i den
sidste del af arrangementet vil der være
mulighed for at lave sine egne stjerner,
som man kan tage med hjem og hænge
op i vinduet.
Der er selvfølgelig kaffe. Alle er velkomne.
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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. 64 45 10 33
Mail: JVN@KM.DK
Mandag fri.

Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne:
Ragnvald Graversen,
Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 20 47 14 59, ragnvald1951@gmail.com

Graver:

ved Ørsted, Søllested, Vedtofte kirker.
Eva Jensen tlf. 23 61 48 93
mail: svkirker@mail.dk
Træffes 08.00 – 14.00 Tirsdag – Fredag
Mandag fri

www.de3kirker.dk

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

Menighedsrådsformand:

