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malet af Dronning Margrethe

ØRSTED SOGN
Sognepræst Jens Jørgen Refshauge
Lillegade 30, 8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 80 43
E-mail: jjr@km.dk

Dronningens
pottemuld
Vi har en begavet Dronning i Danmark. Hun er
et menneske, der hele tiden arbejder med sine
billeder. Både dem hun maler, når hun står ved
staffeliet, og dem hun bruger sprogligt. Billedsprog er et effektivt redskab til formidling, fordi
vi husker billeder meget bedre end ord. Jesus
talte jo også meget i billeder, dem som vi kalder lignelser, som vi derfor husker og nærmest
kan se for os. Billeder er gode i formidlingen af
et budskab. Hvad er det vi siger? Hvad mener
vi? Hvordan bliver det opfattet? Hvordan kan
vi tydeligst kommunikere det vi mener, så andre forstår det. Til det med billeder mener jeg,
Dronningen er ganske dygtig.
I forbindelse med journalisten Thomas Larsens bog om Dronningen, ”De dybeste rødder”,
hvor Dronningen udtaler sig om Danmark og
danskerne, bruger hun et billede fra blomsternes verden, nemlig at det er vigtigt at bevare
sine rødder intakte, men det er lige så vigtigt
at kunne skifte pottemulden ud med frisk jord.
Det er et fantastisk udtryksfuldt billede, som har
fæstnet sig på min nethinde. Mennesker med
grønne fingre ved, at det er rigtigt. Muldjord i en
blomsterpotte kan blive udpint og næringsfattig og virke død. Skal planten blomstre, kan det
være nødvendigt, at jorden sommetider skiftes.
Dronningen brugte det i den sammenhæng,
at man ikke nødvendigvis bliver dansker af at bo
i Danmark. Dermed lagde hun på ingen måde
op til noget fjendebillede af de mennesker, der
kommer til Danmark af den ene eller anden
grund, om det så er krig eller sult eller anden nød
og elendighed. Men hun gjorde os opmærksom
på, at alle har et ansvar for at det lykkes at blive
integreret i et nyt fællesskab og samfund. Man
skal ikke klippe sine rødder over eller fornægte
dem, men måske skal man stikke rødderne ned
i frisk pottemuld.
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Har det noget med jul at gøre?
Ja, for mig blev det et enestående billede på, hvad
der egentlig sker i julen. Jesus blev født, men vi
siger det også på den måde, at det var Gud, der
i sin søn lod sig føde ind i vores verden. Med et
latinsk ord kalder vi det ”inkarnationen”, hvilket betyder at ”blive kød”. Gud blev menneske
i Jesus. Han blev kød og blod. Eller man kan
sige, at Jesus forlod sin himmel, han gav afkald
på det himmelske og lod sig plante ind i denne
verden. Hvis det virkelig skulle lykkes at være
både sand Gud og sandt menneske, så krævede
det, at Jesus bevarede sine rødder, at han vedblev
at være sand Gud, og at han samtidig plantede
sine fødder og rødder så solidt i denne verden,
at han også kan siges at være sandt menneske.
Og det må vi så sandelig sige lykkedes. Hans
historie, ikke mindst hans lidelseshistorie i påsken, er et overvældende bevis på, at han var et
sandt menneske af kød og blod. Men hans omplantning til denne verdens muld skete julenat,
da han blev født i en stald i Betlehem af en jordisk Maria, fuld af krop og hjerteblod og smerte.
Dette underfulde, at Jesus på en gang er
sand Gud og sandt menneske, satte Luther ord
på i 1523 i en af vore julesalmer: (Nr. 108 i salmebogen)
Verden går i dit ledebånd,
dig dog svøbte en kvindes hånd,
du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.
O, Gud ske lov!
Glædelig jul.
Jens Jørgen

Julehjælp
Det er igen i år muligt at søge julehjælp, hvis man er bosat i Fausing, Auning, Øster Alling, Vester
Alling, Gjesing, Nørager, Vivild,
Vejlby, Ørsted, Voer, Holbæk,
Estruplund eller Udby.
Julehjælpen består af en pakke
med diverse fødevarer, slik og andet, som hører julen til, samt en
mindre gave til hjemmeboende
børn under 18 år.
For at komme i betragtning
til julehjælp, skal man sende en
kort ansøgning med angivelse af
antal hjemmeboende børn samt
disses alder. Derudover skal man
vedlægge kopi af sidste års årsopgørelse samt opgive et kontakttelefonnummer.
Ansøgningen kan sendes eller afleveres til sognepræst Charlotte
Bjarning Johansen senest den 5.
december. Ansøgerne får direkte
besked telefonisk umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Alle
ansøgninger læses kun af undertegnede og behandles fortroligt.
Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til:
Sognepræst Charlotte Bjarning
Johansen, Gjesing, tlf. 8648 3308,
eller via mail: CBJO@KM.DK
Ansøgningsfrist er 5. december.
Julemaden kan afhentes i SuperBrugsen i Auning af de, der bliver
bevilget julehjælp.

”VI SYNGER
JULEN IND”

– første udgave!
Torsdag den 15. december kl. 19.00
i Estruplund Kirke
I anledning af at Ørsted Kirke er lukket, har vi slået os
sammen med RougsøNord om den gode tradition med at synge julen ind.
Julen indbyder til musik og sang. Og det bedste er, når vi mødes og synger
sammen. Det er netop hvad ”Vi synger julen ind” handler om. Godt og vel
en uge før jul mødes vi i kirken for at synge nogle af vore kendte julesalmer.
Da vi på denne måde har fået lov at deltage i arrangementet i Estruplund, har
vi naturligvis forpligtet os til at være med på de betingelser,
der er herskende der. Det vil sige, at det er Olaf Madsen,
der har ansvaret for programmet, og at traditionen med
gløgg og æbleskiver bliver holdt i hævd.
Vi håber mange fra Ørsted
vil tage med til Estruplund Kirke.

”VI SYNGER JULEN IND”
– anden udgave!

Søndag den 18. december kl. 19.00
i Estruplund Kirke
Nej, dette er ingen gentagelse af ”Vi synger julen ind”, der finder sted 15.
december. Det er noget helt andet.
I år synger vi julen ind i Estruplund Kirke, - endda i flere omgange. Det
gør vi jo grundet den midlertidige lukning af vores egen kirke i Ørsted!
Denne udgave af ”Vi synger julen ind” kommer til at udfolde sig som en
sang/oplæsningsaften med udgangspunkt i Selma Lagerlöfs Kristuslegende ”Den hellige nat”. Jens Jørgen vil læse
historien højt, afbrudt af udvalgte sange ved kirkekorene.
Vi ønsker at det hele udspiller sig som et samlet billede
uden applaus! Der må dog gerne gives frit løb for begejstringen, når det hele er slut. Sådan sikrer vi bedst en god
og samlet oplevelse for både tilhørere og kor.
Alle er velkomne til denne aften, hvor vi naturligvis
også har et par kendte fællessalmer på programmet.
Organist Henrik Høj Madsen
Ørsted Sogn / December 2016, januar og februar 2017.

3

ØRSTED SOGN

Café-eftermiddag

Nytårsgudstjeneste

Torsdag den 8. december
kl. 14.00 i Sognegården

den 1. januar kl. 16.00
med vin og kransekage

Café-eftermiddagen er blevet en både hyggelig og god
tradition, hvor vi mødes til sang, et par gode historier og
et veldækket kaffebord i adventstiden.
Graveren Frank og præsten Jens Jørgen byder begge
ind med ord, og organisten Henrik med musik. Og vi skal
synge en god portion advents- og julesalmer, efter deltagernes ønsker. Så kom og foreslå din yndlingssalme og få
den sunget i et godt fællesskab.
I køkkenet er der som sædvanligt en trofast stab af
frivillige, der lægger mange kræfter og stor kærlighed i, at
også den del af adventsfesten skal være en god oplevelse.
Velkommen til alle, der kan lide sang, adventshygge
og et godt fællesskab.

Efter nytårsgudstjenesten byder
menighedsrådet på et glas hvidvin
og kransekage, så vi har mulighed
for at ønske hinanden godt nytår.

Torsdags Café
Er du blevet alene/har mistet et nært familiemedlem,
og har lyst til at være sammen med ligesindede, er
du meget velkommen i vores torsdags café. Vi mødes i Sognegården den 3. torsdag i måneden kl. 9.30
-11.30. Vi starter med en kop kaffe og tager så fat på et
emne, som vi sammen er blevet enige om gangen før.
Vi har siden vi startede f.eks. været inde på flg. emner:
– Når to bliver til en
– Den sidste tid/sygdomsforløb
– At være magtesløs
– Andre menneskers reaktion
– Ensomhed
– Praktiske problemer:
Bo alene, rejse alene, gå i by alene
– Mærkedage
– At holde minderne i live
– Min egen død – min sidste vilje
Samværet er hyggeligt og afslappet, der er plads til
både alvor og munterhed.
Vi julehygger den 15. december og starter så igen
den 19. januar.
Vel mødt til nye som ”gamle” cafévenner.
Jonna Haslund / Bodil Refshauge
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Det er en god tradition, der efterhånden har været
i Ørsted Kirke i mange år. Efter en festlig gudstjeneste bliver vi på denne måde sendt ind i det nye år
både med Guds velsignelse og menneskeligt fællesskab i ryggen.

Fælles kyndelmissegudstjeneste
den 2. februar 2017 kl. 19.00
i Estruplund kirke
I RougsøNord er der 4 kirker, i Ørsted er der kun en, og
den er lukket. Til gengæld har RougsøNord kun 2 konfirmander, hvor Ørsted har 25. Derfor slår vi os sammen
om at holde kyndelmissegudstjeneste.
Det er en aftengudstjeneste, hvor konfirmanderne deltager med lys og læsninger, og hvor alting peger på, at nu
vender det og går mod påske og forår.
Vi håber at mange, både konfirmandforældre og andre,
vil deltage i gudstjenesten.

Højskoleformiddag
Torsdag den 2. februar kl. 09.30
Rasmus Skovgaard Jakobsen,
ph.d.-studerende ved Dansk
Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Herregårdsmuseet

”Adelen og
kirken efter
Orientering
reformationen” fra Menighedsrådet
Foredraget vil berøre Stenalt, Ørsted og Voer kirke, men
der bliver nok også en del referencer til andre djurslandske
kirker, adelige og herregårde.
Den danske adel spillede helt op til 1900-tallet en central rolle i forhold til den lokale sognekirke. I middelalderen var adelen blot en af flere aktører i kirkerummet,
men efter reformationen i 1536 ændrede dette sig. Nu blev
adelen den vigtigste aktør i kirken. Standen fik i en lang
række tilfælde reel politisk magt over den lokale sognekirke, en magt som manifesterede sig i adelige udbygninger
og donationer til kirkerummet. Adelen gav kirkebænke,
altertavler, prædikestole, mægtige epitafier, gravkapeller
osv. Men hvorfor gjorde adelstanden dette? Var det blot
for at markere aristokratiets magt i samfundet? Eller lå der
en dybere religiøs baggrund bag ved? Med afsæt i Ørsted
og andre djurslandske kirker vil vi i foredraget ”Adelen
og kirken efter reformationen” tage dette spørgsmål op.

Studiekreds
Synes du ligesom
vi andre, at det kan
være vanskeligt at
forstå meningen med de tekster fra Bibelen, der læses
ved gudstjenesterne i kirken, så er studiekredsen et
godt sted at stille sine spørgsmål. Ingen kender alle
svarene, men vi kan dele tanker og prøve at hjælpe
hinanden til en forståelse, der giver mening.
Enhver kan deltage, og det foregår i Sognegården kl. 19.00 til 21.00. Fremtidige datoer kan ses på
hjemmesidens kalender www.oerstedkirke.dk. Man
kan også altid spørge præsten.
Næste dato er torsdag den 1. december.

Menighedsrådsvalget
Ved orienterings- og opstillingsmødet den 13. september,
blev der lavet en kandidatliste med 9 opstillede personer.
Da der ved fristen for indlevering af yderligere lister,
ikke var kommet flere, aflystes valget. (Læs mere på side
7 om Knud Sejersens redegørelse.)
Ragna Dahl har efter 24 år i menighedsrådet valgt at
stoppe. En stor tak til Ragna for din store indsats og engagement i arbejdet omkring Kirke og Sognegård. Velkommen til Lene Christiansen, som efter en længere pause fra
Menighedsrådet, er klar til at tage en ny tørn.

Restaurering af kirken
Ørsted kirke er nu lukket, og gudstjenesterne er flyttet over
i Sognegården.
Det fungerer rigtig godt, og det udnyttes at der er nogle
andre muligheder i Sognegården.
I kirken er første skridt at få alle bænke ud og videresendt til restaurering. Derefter går håndværkerne i gang
med opbrydning af gulv m.m. I vil løbende kunne følge
restaureringen på kirkens hjemmeside.

Ved kirkeårets afslutning
Vi er snart ved årets sidste måned, og vi tager hul på et
nyt kirkeår.
Vi kan se tilbage på et år med rigtig mange aktiviteter i kirke og sognegård. Forarbejdet med restaureringen
af kirken har også fyldt rigtig meget. Så vi ser frem til at
kunne genåbne vores smukke kirke sidst på året 2017.
For at alle disse aktiviteter kan foregå, kræver det engagerede medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer og
ikke mindst en flok frivillige, der altid står klar til at hjælpe
til. Tusind tak for jeres engagement.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
Marianne Boje
Ørsted Sogn / December 2016, januar og februar 2017.
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Sogneaftener:
Torsdag den 12. januar kl. 19.00

Korshærspræst
Morten
Aagaard,
Aarhus
”Hvordan det går os her i livet
afhænger af, hvor meget far og
mor kysser hinanden”
Kom og hør Morten Aagaard fortælle om den sociale arv,
om alkoholisme, narkomani og ikke mindst om kirkens
sociale ansvar for samfundets udsatte.
Morten Aagaard udtalte i forbindelse med jobskiftet til
Kirkens Korshær: ”Jeg har arbejdet ti år for de hellige og ti
år for de rige. Nu vil jeg arbejde ti år for de fattige”. Bag de
ord ligger den historie, at han i ti år var generalsekretær
for Bibelselskabet, og ti år chef for Lego-fonden. I Aarhus
blev han først leder af Kirkens Korshær, men siden foråret
2016 har han været præst i Kirkens Korshær i Aarhus.
Han er et menneske med engagement og noget på
hjerte, og har været nomineret til den ærefulde titel som
”årets østjyde”.

Salmemaraton
Nye og gamle salmer, forskellige
årstider og højtider blander sig
mellem hinanden i projektet, der
går ud på at synge alle 791 salmer i salmebogen i
alfabetisk rækkefølge. Der er stadig mange salmer,
der skal synges, inden vi er i mål. Vi synger 12 salmer hver gang og hører lidt om salmernes indhold
og historie.
Det foregår i Sognegården fra kl. 19 til 21, og der
er altid en kop kaffe og hyggelig snak.
Fremtidige datoer kan ses på hjemmesidens kalender www.oerstedkirke.dk. Man kan også altid
spørge præsten.
Næste dato er tirsdag den 29. november.
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Torsdag den 23. februar kl. 19.00

Sange og
stjernestunder
ved Anette Kjær
Det svære og smukke
menneskeliv.
Fællessang og fortælling med
sanger, organist, foredragsholder
og underviser Anette Kjær.
Sange giver indsigt og udsyn, forener fortid og fremtid i et
nærværende nu og sætter fokus på menneskelivet på godt
og ondt. Måske derfor er sangen igen blevet populær i en
tid, hvor vi langsomt er ved at opdage, at stjernestunder
ikke lader sig iscenesætte, at fællesskabet er værd at kæmpe
for, og at livet ikke passer ind i et regneark.
En række fællessange fra den nyeste udgave af Højskolesangbogen bindes sammen af levende fortællinger
og tankevækkende betragtninger.
Anette Kjær arbejder som freelance foredragsholder,
sanger og underviser og er derudover fastansat som organist ved to kirker i Himmerland.
Højskolesangbogen og den danske sang har for Anette
Kjær altid været en hjertesag, og det har ført til mange års
studier, der i foredragene forener sig med hendes musikalske baggrund og store formidlingsglæde.
Hun er diplomuddannet klassisk sanger fra Det Jyske
Musikkonservatorium og har sunget bl.a. på Den Jyske
Opera som solist og som assistent i Den Jyske Operas Kor.
Hun er desuden uddannet organist fra kirkemusikskolen
i Vestervig og har læst idéhistorie (kandidat-delen) på
Aarhus Universitet.

Høstkollekt
Ved høstgudstjenesten
den 18. september blev der samlet
penge ind i kirken og efterfølgende
solgt mad og dekorationer i Sognegården. Der indkom i alt kr. 6349,- der er blevet fordelt ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.

Danmission
Kvindekredsens møder:
Onsdag den 7. december
kl. 14.30
Tekst: Joh. kap 18,19-32
Onsdag den 4. januar
kl. 14.30
Tekst: Joh. kap 18,33-19,11
Det nye menighedsråd er fra venstre: Kaj Skriver, Karen Margrethe Jürgensen, Knud
Sejersen Nielsen, Marianne Boje, Jonna Haslund, sognepræst Jens Jørgen Refshauge og
Lene Christiansen. (Sidstnævnte er nyvalgt, da Ragna Dahl ikke ønskede at genopstille
efter 24 år i menighedsrådet).

Fredsvalg i Ørsted Sogn
Der mødte 27 stemmeberettigede op
til orienterings- og opstillingsmødet
i Sognegården den 13. september. Her
blev der orienteret om menighedsrådets arbejde gennem de sidste 4 år samt
om planer og opgaver for fremtiden.
Budgettet for 2017 blev fremlagt,
og slutteligt blev der redegjort for
regler vedrørende opstilling af kandidatlister til valget den 8. november.
Der blev efterfølgende opstillet
følgende personer på kandidatliste 1:
Marianne Boje, Jonna Haslund, Knud
Sejersen Nielsen, Karen Margrethe

Jürgensen, Lene Christiansen, Kaj
Skriver, Elsebeth Jakobsen, Kirsten
Eriksen og Kirsten Mogensen.
Vi modtog ikke flere kandidatlister
inden for den angivne tidsfrist, så der
skulle derfor ikke afholdes menighedsrådsvalg i Ørsted Sogn.
De 6 førstnævnte kandidater på
listen er dermed valgt til det nye menighedsråd for de næste 4 år. De 3
sidstnævnte er suppleanter.
Den nye valgperiode starter 1. december, og det nye menighedsråd konstituerer sig på menighedsrådsmødet
den 15. november.
(Vi kan desværre ikke oplyse om
udfaldet af konstitueringen i denne
udgave af Kirkebladet, da deadline til
trykkeriet var den 7. november).
Knud Sejersen,
formand for valgudvalget

Onsdag den 1. februar
kl. 14.30
Tekst: Joh. kap 19,12-19,24

Rougsø
KFUM & KFUK
Indsamlingsuge i
Genbrugsen uge 9, 2017.
I år er temaet ”Det med Gud –
men hvordan”? Det er en del
af Y’s Men’s klubbernes fælles
regionsprojekt i 2017. Ugens
omsætning i Genbrugsen går
til projektet.
Y’s Men og KFUM & K indbyder til fællesspisning i Genbrugsen tirsdag den 28. februar kl.
18.00, hvor temaet vil være på
dagsordenen.
Generalforsamling i M&K
mandag den 20. februar
kl. 20.30 i Genbrugsen.
MOK klubben:
Hver anden mandag
kl. 18.30 - 20.30.
For alle fra 0 - 6 klasse.
Kontaktperson Olaf 23265043
- Marianne - Margrethe.
Klub+80:
Hver fredag i Genbrugsen
kl. 10.00 - 11.15.
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Personalenyt
fra kirkegården

Siden sidst

Else Marie Pedersen søger nye udfordringer, og stopper
som sæsonansat gartneriarbejder på kirkegården i Ørsted,
med sidste arbejdsdag den 30. november, efter 9 sæsoners
ansættelse i Ørsted.
Den 1. december tiltræder hun som ny graver i Øster
og Vester Alling sogne. Else Marie er oprindeligt uddannet som kok; så mange højlydte diskussioner om hvorvidt
der skal mælk i forloren hare, og om persillen i persillesovs
skal være bred eller krus? vil blive savnet.
Tak for en god arbejdsindsats i Ørsted, og vi ønsker alle
Else Marie held og lykke fremover.
graver, Frank Gjesing



Døbte:
Luca Birk Topholm, Stenalt Markvej 5. Vejlby Kirke
Louie Leander Mikkelsen, København
Sylvester Leander Mikkelsen, København
Emma Marie Løhde, Solvej 2
Mathilde Drachmann Feldskov, Møllevej 4
Alberte Kjærsgaard Bækgaard, Hollandsbjergvej 49
Ida Karen Schmidt Jensen, Tørslev Dal 4
Marius John Hoff, Kirkegade 9
Nicoline Emilie Bach Laursen, Spentrup
Vitus Kondrup Andersen, Randers
William Christian Herholdt Boje, Voer Færgevej 42
Agnethe Ingeborg Herholdt Boje, Voer Færgevej 42
Marius Bjørn Herholdt Boje, Voer Færgevej 42
Augusta Caroline Herholdt Boje, Voer Færgevej 42
Pia Sofie Rasmussen, Nørre Alle 5
Døde og begravede:
Birthe Andersen, Toftevænge 10
Hans Helge Knudsen, Sygehusvej 31
Jens Ellegaard Christensen, Sygehusvej 31
Preben Anders Gjesing, Farsøhthus, Lillegade 9
Synøve Sol Andreasen, H C Ørsted Parkvej 17
Birthe Kiørboe, Fjordvej 8, Kare
Inger Gjesing Boje, Digemarken 9
Jens Anker Pedersen Hovesen, Kirkegade 7
Henrik Salling Nielsen, Hevringvej 10

KIRKEBIL
Kirkebilen til gudstjenester og
sognearrangementer
kan bestilles på tlf. 86 48 80 49

Arrangementsoversigt
Tirsdag den 29. november kl. 19.00:
Torsdag den 1. december kl. 19.00:
Torsdag den 8. december kl. 14.00:
Torsdag den 15. december kl. 19.00:
Søndag den 18. december kl. 19.00:
Torsdag den 12. januar kl. 19.00:
Torsdag den 2. februar kl. 09.30:
Torsdag den 2. februar kl. 19.00:
Torsdag den 23. februar kl. 19.00:
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Salmesangsaften
Studiekreds
Café eftermiddag
”Vi synger julen ind” – 1. udgave. I Estruplund Kirke
”Vi synger julen ind” – 2. udgave. I Estruplund Kirke
Sogneaften om kærlighedens betydning v. Morten Aagaard
Højskoleformiddag om bl.a. Stenalt og Ørsted Kirke
v. Rasmus Skovgaard Jakobsen
Kyndelmissegudstjeneste fælles med RougsøNord
Sogneaften om sange og stjernestunder v. Annette Kjær
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Gudstjenester i Ørsted Kirke
Bemærk: Kirke

December 2016, januar og februar 2017

nester!
bil til alle gudstje

NOVEMBER
Søndag den 27. november kl. 10.00

1. søndag i advent

Refshauge

Kaffe

DECEMBER
Søndag den 4. december kl. 9.00
2. søndag i advent
Tom Ahlmann
Søndag den 11. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Refshauge		
Søndag den 18. december kl. 19.00
4. søndag i advent
Refshauge
”Vi synger julen ind” i
						
Estruplund Kirke. Korene medvirker
Lørdag den 24. december kl. 14.30
Juleaften
Refshauge
Julegudstjenesterne finder sted
			
kl. 16.00		
Refshauge
i Estruplund Kirke
Søndag den 25. december kl. 10.00
Juledag
Refshauge
Mandag den 26. december kl. 10.00
2. juledag
Refshauge		

JANUAR 2017
Søndag den 1. januar
Søndag den 8. januar
Søndag den 15. januar
Søndag den 22. januar
Søndag den 29. januar

kl. 16.00
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Nytårsdag
1. s.e. hellig 3 konger
2. s.e. hellig 3 konger
3. s.e. hellig 3 konger
4. s.e. hellig 3 konger

Refshauge
Vin og kransekage. Se omtale
Tom Ahlmann		
Refshauge
Refshauge
Refshauge
Kaffe

FEBRUAR
Søndag den 5. februar
Søndag den 12. februar
Søndag den 19. februar
Søndag den 26. februar

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 10.00

Sidste s.e. hellig 3 konger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

Refshauge		
Refshauge
Tom Ahlmann
Refshauge
Kaffe

Brug hjemmesiden, så er du godt orienteret!
Salmer og tekster til søndagens gudstjeneste
og omtaler af arrangementer kan findes på
Ørsted kirkes hjemmeside: www.oerstedkirke.dk
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www.facebook.com/oerstedkirke

ØRSTED SOGN
Sognepræst Jens Jørgen Refshauge
Lillegade 30, 8950 Ørsted
Tlf.: 86 48 80 43
www.oerstedkirke.dk
E-mail: jjr@km.dk
Menighedsrådsformand:
Marianne Boje, tlf. 61 71 86 81
mhboje@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Frank Gjesing,
tlf.: 86 48 83 91
mobil: 51 86 53 53
oersted-kirkegaard@nrdn.dk
Kirkeværge:
Jonna Haslund, tlf. 51 74 60 17

ROUGSØ NORD
PASTORAT
Holbæk – Udby – Voer
– Estruplund Sogne
www.rougsoenord.dk

Holbæk www.holbækkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Inge Langballe, tlf. 86 48 55 01

Udby

Voer

Estruplund www.estruplundkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Lola Friis, tlf. 86 48 93 43

www.voerkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Elsebeth Maarup, tlf. 86 48 85 40

www.udby-sogn.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Aase Aggergaard:, tlf. 86 48 53 57

Sognepræst
Tom Ahlmann
Holbækvej 17, Holbæk,
8950 Ørsted
tlf.: 86 48 50 50
E-mail: ta@km.dk
Menighedsrådsformand:
Karin Skouboe,
tlf.: 86 48 82 00
mobil: 21 47 00 36
Email:
karin.skouboe@primanet.dk

Nyttige oplysninger
FØDSEL

Præsten får direkte besked fra jordemoder om fødsel. Men ugifte forældre skal
senest 14 dage efter fødslen melde faderskabet på www.borger.dk
Det er et resultat af den digitalisering Folketinget har besluttet.
NAVNGIVNING OG NAVNEÆNDRING skal på grund af samme lovgivning
også foregå digitalt via www.borger.dk
NAVNGIVNING VED DÅB foregår som det plejer, og aftales med præsten.

BRYLLUP
Aftales med præsten. Prøvelsesattest anskaffes fra kommunen.

DØDSFALD
Henvendelse til bedemand eller præst vedr. aftale om begravelse.

Sidste frist for meddelelser
til næste kirkeblad skal
afleveres til sognepræsterne
i de 2 pastorater senest
den 27. januar 2017.
Udgivet af menighedsrådene.
Redigeret af sognepræsterne.
Lay-out og tryk:
NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

