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De 3 kirker
ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Forsamlingshus
Alle aktiviteter er på
Stand by på grund af Corona.

Ørsted beboerforening
Alle aktiviteter er på
Stand by på grund af Corona.

Søllested forsamlingshus
Fællesspisning
25. august 2021 - kl. 18.00
tilmelding til Inga på sms/mobil
20726468

Konfirmation 2021
Årets konfirmationer er rykket
til september måned.
Følgende agtes konfirmeret:

Ørsted:
Søndag 12. september kl. 11.00
Mikkel Linddal Maagaard Pedersen
Søllested:
Søndag 12. september kl. 09.30
Lauritz Nygård Hansen
Laura Sitskov
Frederik Sitskov
Vedtofte:
Søndag 5. september kl. 11.00.
Malou Mørch Larsen

Mindeord over Bertel Hønborg

Bertel Hønborg blev valgt ind i Pastoratrådet for Søllested i 2008 og beklædte forskellige poster de næste ca. 8 år, bl.a. som formand. Han ejede et hus i Søllested
sammen med sin kone Alice. De boede i Bellinge og ville gerne flytte til Søllested
permanent.
Af forskellige årsager lod det sig ikke gøre, og Bertel løste sognebånd til Søllested
for at sidde i Pastoratrådet. Han var altid godt forberedt til møder, og hvad sagen
drejede sig om. Han lagde mange timer i arbejdet om kirkerne. Det kan vi kun have
fuld respekt for.

Æret være Bertels minde.
Anna Jacobsen.
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Kirkens vinger
Vi har i en periode kun haft korte gudstjenester uden sang.

Nu kan der igen synges med på salmerne,
og det har i høj grad været savnet, ikke
mindst ved bisættelser og begravelser.
Folkekirken er i udpræget grad en kirke
med megen fællessang, og der mangler et
væsentligt element i vores gudstjeneste,
når vi ikke kan synge med alle sammen.

Det er rigtigt, hvad Grundtvig skrev i sin
prægtige salme: ”Alt hvad som fuglevinger fik”:
Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,
og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger.

Fortsættes på side 4
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Grundtvig bruger det særprægede ord
”åndefang”. Det betød oprindelig nærmest det samme som åndedrag. Det er
her hos Grundtvig en kombination af
”åndedrag” og ”vingefang”.
Salmen handler om ”Alt hvad som fuglevinger fik”, og det indbefatter selvfølgelig fuglene. De er ikke underlagt nogen
restriktioner overhovedet, og de synger
hver med deres næb. Ikke mindst nu og i
de kommende måneder.

Hvilket betyder, at vi selvfølgelig må prise Gud i taknemmelighed. Ja, at vi endda
kan synge om kap med både fugle- og
englekor for at prise vor Herre.
Ja, da trækker man frit sit åndefang. Sangen letter, og nogle gange er det, som den
tager den syngende med sig.
Der kan synges igen, og det bliver der
også. Det er godt at synge sammen, og
når vi synger i kirken, har det altid sin
baggrund i evangeliet.

I sidste vers synges der:
Således lyder næstsidste vers:
Og sig det til hver fugl på jord,
og sig til alle englekor,
hvis sang livsaligst klinger,
at du med dem i væddestrid
vil prise Gud til evig tid
for ånde, røst og vinger!
Det er ikke kun fuglene, der har fuglevinger. Det har vi også. Eller rettere vi er på
vej til at få det. Hvis man tænker på skabninger med vinger, så tænker man umiddelbart på fugle, men også på engle. Engle
som er himmelske skabninger. Og da vi,
for Grundtvig at se, er på vej til det himmelske, så har vi næsten allerede vinger.

Så vågn da op, min sjæl, bryd ud
med lovsangs røst, og pris din Gud,
din skaber og genløser,
som så til dig i nåde ned
og over os sin kærlighed
med Trøsteren udøser!
Det er for at prise Gud, vores skaber og
genløser, at vi synger. Og det er i glæde
over det, han har gjort og fortsat gør for
os.
Lad os håbe, at der kommer endnu mere
at glæde sig over i de kommende måneder.
John Vestergaard
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Kor-Corona-Fremtid
Nedlukningen har været en stor udfordring for kor i hele landet, og dermed
er Kirkernes Korskole og Kirkernes
Pigekor også blevet hårdt ramt.
Det er ikke muligt at synge sammen
online, da der er forsinkelse, og det
kræver, at alle har noget bestemt udstyr,
hvis man skal lave fælles optagelser á la
DR-pigekoret, derfor har det ikke været
nemt at bevare holdånden.
Jeg har sendt pigerne links til sange, de
kunne synge med på hjemme, jeg har
mødtes med pigerne i små grupper og
gået ture og snakket om stort og småt og
lavet korquiz med præmier. Men, men,
det er jo ikke det samme som at synge
sammen, så med andre ord kan det kun
gå for langsomt med genåbning af korsang -vi glæder os!

Kirkesangeraspiranterne, der tjener lidt
penge ved at synge sammen med kirkesangeren om søndagen, er kommet i gang
ved sidste åbning, så nu mangler resten af
koret bare at komme i gang.
Om alt går vel, går vi en spændende ny
sæson i møde. Udover at komme tilbage
og synge til gudstjenester, skal vi i marts
2022 til Nordtyskland og være med til at
fejre Frederikstads 300 års jubilæum.
Vi skal synge sammen med tyske børn og
voksne i en stor, flot forestilling om byens historie - på tysk! I april skal vi så på
kortur til Færøerne, turen, der er blevet
udsat 2 gange!
Denne tur ser vi også meget frem til.
Rikke Barsøe Florens
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Ny gravermedhjælper
Den 1. marts er Randi Marxen tiltrådt
som ny gravermedhjælper ved vores 3
Kirker.

Det er vi rigtigt glade for. Randi er en
meget dygtig pige, der ikke er bange for
at smøge ærmerne op, og hun er allerede
faldet godt til. Hun har i flere år fået mere
og mere interesse for planter, blomster og
havearbejde. Derfor blev hun rigtig glad,
da hun blandt mange ansøgere var den,
der fik stillingen som ny gravermedhjælper. Randi er gift med Jesper, og de har 2
børn - Anne på 18 år og Jacob på 15.
I forvejen er Randi kendt af mange i
vores tre sogne, Ørsted, Søllested og
Vedtofte, idet hun hvert år er sufflør ved
dilettanten i Søllested.

Konfirmation 2022
Forhåndstilmelding til konfirmation 2022

Af hensyn til planlægningen åbnes der op for tilmeldingen til konfirmandundervisningen, som går i gang i september for alle, der ønsker at blive konfirmeret i
2022 i Ørsted, Søllested eller Vedtofte kirker.
Tilmelding senest 9. juni
til sognepræst John Vestergaard - tlf. 64 45 10 33 - jvn@km.dk
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Sct. Hansfest

Vi håber og forventer, at vi i år kan holde
Sct. Hans, som vi gjorde før den skrækkelige Corona.
Vi mødes ved flagstangen overfor købmanden i Ørsted kl. 19.00, hvor vi synger
et par sange og tager flaget ned.
Vi går sammen til præstegårdshaven,
hvor der vil være kaffebord med lune vafler til de voksne og sodavand til børnene.
Der må leges i præstegårdshaven, og der

vil være et lille bål til snobrødsbagning.
Kl. 20.30 tændes bålet, og der vil være
båltale og mere sang, inden vi slutter med
Fader Vor.
Kaffe og vafler koster 25 kr. pr. person.
Vi beder alle følge med i medierne eller
på vores hjemmeside
(www.de3kirker.dk), hvis der sker ændringer i forsamlingsreglerne.
Vel mødt.
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Regnvandsbassin
bag præstegårdshaven
Nu bliver der kloakseparering i Ørsted,
og det betyder bl.a., at der skal laves et
regnvandsbassin bag præstegårdshaven
og i Anna og Johannes Jacobsens eng der,
hvor vi plejer at have Sct. Hans bål.
Det er et led i Assens Forsynings store
plan om at adskille regnvand og kloakvand, så vi ikke længere får overløb af
kloakvand til vore vandløb og søer, når
der kommer kraftige regnskyl.
I Assens Kommune er vi langt foran de
fleste andre kommuner med det, og i
løbet af få år er vi helt færdige med disse
grimme forureninger, når det regner.
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Som borgere betaler vi gennem vandløbsafgiften, og det er ikke billigt, men
nødvendigt.
Fra Kirkens side har vi i menighedsrådet
måttet bidrage med at lade ca. 3800m2
af præstegårdsjorden ekspropriere til
projektet.
Vi ved endnu ikke, om vi kan lave Sct.
Hansbål der i år, men så finder vi en
anden løsning.
Vi glæder os til det hele er færdigt.
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Ib W Jensen

Det nye menighedsråd

Fra venstre mod højre: John Vestergaard, Jens Bo Jensen, Ib W. Jensen, Erik Marxen,
Carsten Riget Pedersen, Alice Banke, Anna Jacobsen, Charlotte Jørgensen, Mariane Jensen,
Lone Bodekær.
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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:
Ib Walther Jensen,
Koppenbjergvej 16, 5620 Glamsbjerg
Mobil: 21 64 51 72

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:

