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

Hva’så, Luther?
Noget nyt?
2017 har været præget af jubilæum for reformationen, som Luther skød i gang for 500 år
siden ved at banke 95 teser op på kirkedøren i
Wittenberg. 95 teser, der alle var et opgør med
afladshandelen, - muligheden for at købe sig fri
af skærsilden ved at spytte et større eller mindre
beløb i den katolske kirkekasse. Men teserne
førte til meget mere. Til brud med den katolske
kirke, med alt hvad det indebar af ophævelse af
cølibatet for præster, opgør med munke og nonnevæsenet, Bibelen på folkets modersmål, menighedens salmesang i kirken, og meget mere.
Men kirken skal hele tiden fornyes og reformeres. Reformationen var ikke kun noget der
foregik for 500 år siden, og så skal alt ellers bare
blive ved at være som det var dengang. Der skal
til stadighed tænkes nyt og de nye tanker skal
føres ud i livet. Teksterne skal nytolkes af hver
generation, naturligvis i respekt for traditionens
tyngde. Kristendommen er jo ikke en frit svævende ideologi, som enhver kan have lige rigtige
meninger om. Der er et fundament, som skal
respekteres, ellers falder huset sammen.
Men enhver tid og generation skal forholde sig
kritisk til tidligere generationers tolkninger, for
vi er alle præget af den tid, vi lever i. Derfor er
også tidligere tolkninger farvet af den tid, hvori
de er blevet til. Vi hverken kan eller skal ændre
i Bibelens tekster, men ved enhver oversættelse

ligger der en tolkning. Det skal vi være bevidste
om. Derfor kommer der med jævne mellemrum
nye bibeloversættelser, der skal gøre fortællingerne tilgængelige for nye generationer. Det er
både udtryk for respekt for Bibelen og de mennesker, der læser den.
Også trosbekendelsen skal til stadighed nytolkes for at give liv og mening fra sig. Ja, hvorfor
ikke prøve at nyformulere en trosbekendelse.
Det har den danske digter og salmeforfatter
Simon Grotrian forsøgt. Du kan læse den her
i rammen. Den er ikke noget dårligt bud på et
moderne menneskes forståelse af Jesus, Gud og
Helligånden. Læg i øvrigt mærke til rækkefølgen, der er anderledes end i den trosbekendelse
vi normalt bruger, hvor Gud er først. I Simon
Grotrians trosbekendelse er indgangen til forståelsen Jesus. Det er hans menneskelighed der
gør, at vi kan kende lidt af Gud og Helligånden
i lyset af ham. Det er Jesus der åbner døren til
forståelse af, hvad kristendommen går ud på.
Sådan skal kirken og alt i den til stadighed
fornys og nyfortolkes og nyformuleres, for at
holdes frisk og vedkommende. Reformationen skal fortsætte, hvis Herren skal blive ved
at komme til os i vort daglige, kendte liv: ”Adventus Domini”
Glædelig advent.
Jens Jørgen Refshauge

Vi tror på Jesus Kristus, vores bror og frelser, som vil samle os alle i Paradis, når dette liv er forbi, og
som har vundet over Djævelen, vores værste fjende. Vi tror, at al lidelse og smerte vil forsvinde, og at
Dommedag vil rense os for enhver tvivl og synd. Vi tror på Gud, vores far i Himlen, som har skabt os
og alt det gode, vi ser, han som mætter os og er kærlighed. Vi tror på Helligånden, der giver os vort
åndedræt og holder den levende samtale i gang. Vi tror på Folkekirken som et ståsted og hjem for alle
fortabte. Vi tror på, at verden er begyndelse, og at alt skal blive nyt. Amen.
Simon Grotrian, digter
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Musik i ørsted kirke

Orgelkoncert med Mads Bille
Onsdag den 6. december kl. 19.00

Mads Bille får fornøjelsen af at spille på det
nyrenoverede orgel. Og vi får samtidig fornøjelsen af
at lytte til stor musik på et fint instrument.
Organist og korleder Mads Bille var i
slutningen af 1970érne og begyndelsen af
firserne organist i Ørsted Kirke, hvor han
gjorde sine første erfaringer som korleder
og organist, samtidig med at han studerede på Det Jyske Musikkonservatorium
i Aarhus.
Mads ledede kirkens pigekor og stiftede Rougsø Folkekor, som var en herlig blanding af mennesker fra hele
området. Han lavede en lang række aktiviteter med de to kor, og han fortæller, at den gode modtagelse han
fik i lokalområdet i høj grad var med til at give ham inspiration til sit fremtidige arbejde. ”Ørsted by og Ørsted
Kirke har haft enorm betydning for mit arbejde både som korleder og som organist, og jeg føler stadigvæk
en stærk tilknytning til området.” Det var også i denne periode, at Mads arrangerede de første korture med
Ørsted Kirkes Pigekor. Turene gik til Anholt.
Mads har nu i mere end 30 år dirigeret Herning Kirkes Drengekor, og korrejserne og turneerne er efterhånden blevet mere omfattende med rejser i Europa, USA og Australien og koncerter på steder som Operahuset
i Sydney, St. Pauls Cathedral, England, Washington National Cathedral og Carnegie Hall, New York.
Arbejdet med pigerne i Ørsted var med til at sætte Mads på sporet af en dyb interesse for musikpædagogisk arbejde med børn og unge og medvirkende til at han i 1999 stiftede Den Jyske Sangskole sammen med
sin hustru Dorte Bille, som Mads i øvrigt mødte i Rougsø Folkekor, hvor hun var korsanger.
Skolen blev stiftet ud fra et ønske om at give de unge sangere i Herning Kirkes Drengekor (og søsterkoret, MidtVest Pigekor, dirigeret af Dorte Bille) en grundigere musikuddannelse, end det er muligt med to
ugentlige korprøver. Skolen er i dag et center for sanguddannelse med mere end 200 børn og unge elever,
og omkring 30 procent af drengekorets unge mænd bliver efterfølgende professionelle sangere og musikere.
Ønsket om at styrke den folkelige sang, og på samme tid skabe en stærk fødekæde af unge sangere til alle
slags sanguddannelser, ledte i 2012 til at Mads, sammen med direktøren for Den Jyske Sangskole, Christian
Alstrup, etablerede 10 såkaldte Sangkraftcentre rundt i hele landet. I 2014 tog Christian og Mads initiativ til,
med støtte fra Kulturministeriet, at stifte Sangens Hus. Mads er kunstnerisk leder af både Den Jyske Sangskole og af Sangens Hus.
Han er desuden formand for bestyrelsen af kunstnerrefugiet Ørslev Kloster.
Mads Bille blev i 2010 Ridder af Dannebrog.
Ved koncerten i Ørsted Kirke spiller Mads Bille Europæisk julemusik med
værker af blandt andet Dandrieu, Buxtehude og Böelmann. Koncerten varer en times tid.
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Koncert med
Jesper Lundgaard
Hvis vi skuer fremad i det nye år, er
der koncert med den kendte musicalsanger Jesper Lundgaard den 22.
marts kl. 19.00. Om ham kan det bare
siges, at han synger rigtig godt og har
en lang karriere bag sig, så det skal
nok blive en stor oplevelse.
Organist, Henrik Høj Madsen

Julekoncert med
”Blueser og Ballader”
Onsdag den 13. december kl. 19.30

Kornyt

Koret beskriver selv koncerten på denne måde:

Efter en forrygende sæson med mange optrædener i diverse kirker og til
telt- og udendørsgudstjenester i skøn
samklang med Anni’s kor fra Auning,
er vi nu godt i gang igen.
Koret er nu vokset til 11 medlemmer, idet sidste års spirekor er blevet
optaget i det store pigekor. De træner
på livet løs til den store dag, hvor kirken skal genindvies.
Pigerne møder trofast hver tirsdag
aften og synger og øver deres stemmer
og klang i skøn samhørighed. Og så
venter nye spændende opgaver jo i
form af ”Syng julen ind” samt juleaften, og hvad det nye år kan byde på.
Vi glæder os til at synge i kirken igen.
Der er indtil videre dukket 6 nye
piger op i vores nystartede spirekor.
Det er rigtig flot, og vi tager gerne
imod endnu flere. Hermed en opfordring til at møde op i Sognegården kl.
15.15 hver fredag, hvis man gerne vil
lære at synge og få kendskab til rytmer og noder. Helt gratis!
Mvh Korlederen

Der er ingenting i verden så stille som sne …
er titlen på Lystrups rytmiske kor Blueser og Balladers advents- og vinterkoncert 2017.
Den stilhed, der bor i et snefnug der daler blidt, kan mane til eftertænksomhed. I vintermørket lyser sneen op, når stjernerne kaster deres
hvide lys mod jorden.
Der bliver mulighed for at høre livsglade sange på både dansk og engelsk, der bevæger sig fra sarte nordiske klange over pop og soul til jazzede harmonier. En blanding af nye og kendte sange. Flere af sangene er
arrangeret netop til Blueser og Ballader af korets dirigent Tina Buchholtz.
Bl.a. iklædes den klassiske ”For unto us a child is born” fra Händels Messias et nyt rytmisk udtryk.
Da fællessangen er en central del af julens traditioner, vil der blive rig
lejlighed til at synge med til koncerten.
- og vores organist supplerer…
Vi kan se frem til alletiders dejlige julekoncert med Blueser og Ballader
fra Lystrup. Et meget velsyngende kor, der blandt andet sang til indvielsen af kulturby Århus fra Rådhustårnet i Århus. De har i nogle år
sunget under ledelse af komponist og arrangør Tina Buchholtz. De har
opbygget et spændende og varieret repertoire, som er en fornøjelse at
lægge øre til. Så vel mødt til koncert den 13. december kl. 19.30.
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Sogneaftener
Torsdag den 30. november kl. 19.00

Hvorfor kaldes Jerusalem
for verdens helligste by
og verdens brændpunkt?
v/lektor Morten Hørning Jensen

Onsdag den 31. januar kl. 19.00

”Tab og sorg - og
udsigten fra troens gren”
v/Sognepræst og forfatter Lone Vesterdal

Som skrevet står i forrige kirkeblad får vi besøg af Morten Hørning Jensen, Aarhus, som tager os på en spændende historisk og
arkæologisk rejse tilbage til Jerusalems ældste historie og giver
os et indblik i, hvorfor netop denne by den dag i dag er elsket
og omskridt af mennesker verden over.
Hvordan er det kommet dertil, at tre verdensreligioner kæmper om retten til hver kvadratcentimeter i denne by, der faktisk
ligger afsides gemt væk i bjergene?
Morten er cand.theol. og ph.d., lektor på menighedsfakultetet i
Aarhus og professor II på Menighedsfakultetet i Oslo.
Man får indtryk af, at Israel næsten er blevet hans andet hjem. Han var der for første gang i 1996, og her blev
han grebet af den historie og geografi, som udspiller sig.
Koblingen mellem de bibelske tekster og arkæologien blev dengang udgangspunkt for hans teologiske engagement.
Det er i de forløbne år blevet til mange rejser og studier, så
vi skal møde en mand med stor ekspertise på aftenens emne.
Han er 45 år, og hans far Poul Erik Hørning Jensen er barnefødt i Bode. Morten er gift med Jeanette og er far til 4 børn
i alderen 4 til 19 år. Familien er bosiddende i Skejby, og de har
flere gange været sammen på rejserne til Israel.
Det bliver på alle måder en spændende aften, og især vil deltagerne på den planlagte rejse til Israel og Palæstina til foråret
nok spidse ekstra ører.
Morten kan på CV´et også
føje til, at han er en habil
fotograf, så vi kan glæde
os til nogle flotte billeder.
Velkommen til en aften,
som vil gøre os alle
klogere på hvorfor
Jerusalem er verdens
helligste by og verdens
brændpunkt.
Morten med familie på
rejse i 2012, inden det yngste
skud på stammen kom til.

”Når vi rammes af tab er det ofte som om livet
går i sort. Sorgen tårner sig op foran os, og det
er mere end svært at øjne en vej videre frem.
Men ser vi sorg og tab gennem troens briller, viser det sig, at sorgen er et landskab, og
at der i dét landskab er solidarisk følgeskab,
perspektiv og nye indsigter - ja, at sorgens
landskab ikke kun er sort men også har udsigt
til håb og nye muligheder”.
Lone Vesterdal,
sognepræst ved
Bramdrup Kirke ved Kolding,
kender sorgen
både fra præstelivet og privatlivet. Hun kender
behovet for at stå
fast på skibets
dæk, selv når
vinden hyler og
hiver i sejlene.
Det er lært på den hårde måde. Blot fire dage
efter fødslen af parrets fjerde barn, fik hendes
mand den forfærdelige besked, at han havde
en tumor i hjernen.
Oplevelserne med at miste sin mand og blive
alenemor til fire udgjorde råstoffet til hendes
bog fra 2014 - ”Nedenom og hjem - perspektiver på tab og tro”.
”Lidelsen har fået mig til at se på livet med
andre øjne. Kristendommen lærer mig, at mit
liv og andres liv er større og mere underfuldt,
end jeg vidste af. Det ændrede syn forandrer
mit liv og fylder mig med håb og mod”.
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Gospel og blues i Ørsted Kirke
Søndag den 28. januar kl. 16.00
Der snakkes stadig om den forrygende jazzkoncert i Ørsted Kirke for tre år
siden med sangerinden Lillian Boutté og Burich-l’Etienne New Orleans Ensemble. Der var fuldt hus, og begejstringen var stor.
Nu kommer det 5 mands
store New Orleans Ensemble igen til Ørsted med den
amerikansk/franske sangerinde, Monique Thomas.
Det bliver søndag den 28.
januar kl. 16.00.
Monique Thomas har givet to
koncerter i år. I Gladsaxe og i
Kultur Portalen, Greve. Begge
gange med flotte anmeldelser af
de fuldt udsolgte arrangementer. Fra den 18. januar til den
10. februar turnerer hun i hele
landet til 14 koncerter sammen
med det meget velspillende og
internationalt kendte orkester.
Heraf bliver den ene altså i Ørsted Kirke. Den første koncert i kirken efter den
store restaurering.
Det er igen et samarbejde mellem menighedsrådet i Ørsted, Ørsted Kro’s
Venner og Djurslands Jazzklub. Det betyder, at aktionærer i Ørsted Kro og
medlemmer af Djurslands Jazzklub kan købe koncertbilletter for kun 100 kr.
pr. stk. Normalprisen er 125 kr. Efter koncerten i kirken er der New Orleans
middag på Ørsted Kro for 175 kr. Her var der også fuldt hus i 2015.
Billetter til koncert og middag kan bestilles på kultur@oerstedkro.dk eller
tlf. 40 16 91 22 (Flemming Seiersen). Samtidig indbetales det respektive beløb
på konto 7261 1134148 med angivelse af ”jazz”, antal billetter og hvilken slags:
Koncert/middag eller koncert.
Prisen for koncert og middag er 275 kr. for aktionærer i kroen eller medlemmer af jazzklubben. For koncerten alene som nævnt 100 kr.
For ikke-aktionærer eller medlemmer af jazzklubben er prisen 300 kr. for
koncert og middag og 125 kr. for koncerten alene.
OBS: Hvis der er et selskab, der vil sidde sammen, skal billetterne til alle i
selskabet bestilles og betales sammen - med angivelse af navnet på den person, der bestiller.
Da der sidste gang var udsolgt til både koncert og middag, anbefales det at
bestille så hurtigt som muligt.
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Julehjælp
Det er muligt at søge julehjælp,
hvis man er bosat i et af følgende
sogne: Fausing, Auning, Øster
Alling, Vester Alling, Gjesing,
Nørager, Vivild, Vejlby, Ørsted, Holbæk, Voer, Udby eller
Estruplund.
Julehjælpen består af en stor
julepakke med julemad, småkager, slik og andet, som hører
julen til.
Hvis man ønsker at komme
i betragtning, bedes man sende
en ansøgning til:
Sognepræst
Charlotte B. Johansen,
e-mail: CBJO@km.dk
Auningvej 40, Gjesing,
8963 Auning.
I ansøgningen skal man oplyse
antallet af hjemmeboende børn
og disses alder og et telefonnummer man kan kontaktes på.
Desuden skal man vedlægge en
kopi af årsopgørelsen fra 2016.
Ansøgningsfrist er den 4. december. Ansøgere får besked
samme uge. Ansøgningerne
behandles under tavshedspligt.
Bedste hilsner
Sognepræst
Charlotte B. Johansen
Tlf. 86 48 33 08
Julehjælpen er sponseret af Lions
Club og svanerne. Varerne er fra
Superbrugsen i Auning, som også
giver et tilskud.

Orientering fra menighedsrådet

Ved kirkeårets
afslutning

Restaurering af kirken
– målet er nået
I skrivende stund er vi næsten nået i mål med den store restaurering af vores
smukke kirke. Der er håndværker aflevering onsdag den 8. november, en dag
vi i menighedsrådet har set frem til.
Vi er meget tilfredse med det resultat, vi har opnået i samarbejde med
arkitekt og håndværksmestre, nationalmuseet, lydteknikere, orgelkyndige,
farvekoordinator m.fl.. Stor tak til jer alle.
Kirken er nu yderst handicapvenlig, idet trinnet fra våbenhuset ind i kirken og trinnet mellem skib og kor er fjernet i forbindelse med lægning af de
nye gulve.
Tak til Rougsø Nord for lån af kirke til begravelser og konfirmation.
En tak til alle jer der har fulgt renoveringen ved
deltagelse i åbent hus arrangementerne.
Vi ser frem til at tage kirken i brug og nyde forbedringerne. Bl.a. nyt lydanlæg, renoveret orgel og et
børneområde med små stole, bord og bænk.
Vi glæder os til genindvielsen søndag den 3. december kl. 10.00, som markeres ved en festgudstjeneste, hvor Biskop Henrik Wigh-Poulsen, sammen
med sognepræst Jens Jørgen Refshauge, forestår
gudstjenesten.
Endvidere medvirker kirkens kor samt gæstesolist
Lasse Specht Jacobsen på klarinet. Dåbsfad, alterkalk, oblatæske, bibelen og alterbogen bæres i procession ind i kirken og modtages oppe ved alteret
af biskoppen.
Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes alle til
reception i Sognegården.
Med venlig hilsen
Jonna Haslund og Marianne Boje

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. 19.00 til 21.00, og der er altid en kop kaffe
og hyggelig snak.
Datoerne fremgår af hjemmesiden www.oerstedkirke.dk.
Man kan også spørge præsten.

Vi er snart ved årets sidste måned, og vi tager hul på et nyt kirkeår. Den første søndag i kirkeåret bliver jo ekstra festlig med
genåbning af kirken.
Vi kan se tilbage på et noget
anderledes år, hvor Sognegården
er blevet brugt både som kirke og
til alle de vanlige arrangementer.
Det har fungeret rigtig godt, og
det skyldes stor velvillighed og
fleksibilitet fra alle medarbejderne omkring kirke og sognegård.
Tak til jer alle.
For at alle aktiviteter kan fo
regå, 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 og hjælp.
Med ønsket om en glædelig jul
og et godt nytår.
Marianne Boje

Projekt dåbsklude
En flok strikkeglade kvinder er i fuld
gang med at stikke dåbsklude i flere
forskellige mønstre. Stemningen og
humøret var rigtig godt ved første
strikkecafé. Der er planlagt endnu en
Café sidst i november måned. Målet
er at få strikket et lager af dåbsklude
til de kommende dåbsbørn, og det
skal nok nås.
Marianne Boje

Datoer for
menighedsrådsmøder
16. januar kl. 19.00
6. februar kl. 19.00
8. marts kl. 19.00
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Café-eftermiddag
Tirsdag den 12. december kl. 14.00 i Sognegården
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.
Igen i år er der overraskelser både hvad angår åndelig og fysisk føde.
Og vi skal naturligvis 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.

Studiekredsen er åben for alle og alle emner. Det besluttes

fra gang til gang, hvad der skal tales om. Enhver kan deltage, og det
foregår i Sognegården kl. 9.30 til 11.30. Fremtidige datoer kan ses på
hjemmesidens kalender www.oerstedkirke.dk. Man kan også altid
spørge præsten. Næste dato er torsdag den 7. december.

Nytårsgudstjeneste
den 1. januar kl. 16.00
med vin og kransekage
Efter nytårsgudstjenesten byder menighedsrådet
på et glas hvidvin og kransekage, så vi har mulighed for at ønske
hinanden godt nytår. 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.

Høstkollekt
Ved høstgudstjenesten i Sognegården den 17. september
blev der samlet penge ind og efterfølgende solgt mad og
dekorationer. Der indkom i alt kr. 3.315,- der er blevet fordelt ligeligt
mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.

Torsdags cafeen – et samtaleforum hvor livet er i centrum,
samtidig med at sorgen og savnet tages alvorligt.
Vi mødes den 3. torsdag i hver måned kl. 9.30-11.30 i Sognegården.
Torsdag den 21. december er der juleafslutning
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Dansk Europamissions Kreds
for NordDjurs
Kredsen er en videreførelse af Ørsted Kvindekreds, men henvender sig til alle, der har
interesse i bibelarbejde og i at støtte hårdt
ramte mennesker ude i verdens brændpunkter.
Vi behandler en bibeltekst, som er bestemt
af Kredsen forud. (Pt. er det Johannes
Åbenbaring).
Mødedatoer:
Onsdag d. 29. november kl.14.30 - ca.16.30
v/Birthe H. Mortensen i Auning.
Tekst: Johs. Åbenbaring 2. v/12-17.
Onsdag d. 3. januar kl.14.30
Tekst: Johs. Åbenbaring 2. v/18-29.
Onsdag d. 7. februar kl.14.30
Tekst: Johs. Åbenbaring 3. v/1-6.
Evt. henvendelse til
Tove Hørning, 86 48 86 56

Rougsø
KFUM og KFUK
Hermed oplysninger om møder og aktiviteter i KFUM og KFUK i de næste måneder:
Klub +80 hver fredag kl. 10.00 i Genbrugsen. Kaffe, sang og fortælling. Yderligere
info ved formand Olaf Madsen på telefon
23 26 50 43. Alle er velkomne. Velkommen
til nogle hyggelige formiddage.
Mok klubben for de 6 - 12 årige.
Mandag den 8. jan. 2018 kl. 18.30 - 20.30 begynder MOKkluben igen efter jul i Genbrugsen. Vi mødes mandage i lige uger. Alle børn
er velkomne. Sang, andagt, sjove opgaver og
oplevelser. Programmer fås i Genbrugsen.
Yderligere kontakt ved leder Marianne Boje
61718681 og leder Margrethe Boje 40888982.
Generalforsamling:
Mandag den 19. februar kl. 20.30. Dagsorden efter lovene.
Indsamlingsuge:
Uge 9 er der indsamlingsuge med mødeaften
tirsdag den 27. februar kl. 18.00.
Sted: Genbrugsen Ørsted
Emne: Folkekirkens Nødhjælp, som har udstilling i Genbrugsen, og som denne aften
kommer og fortæller om aktuelle emner i
organisationen.
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Y’s Men’s
Club

SIDEN SIDST

”Vi synger julen ind”
Torsdag den 21. december kl. 19.00
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. Vi mødes tre dage før juleaften i vores meget smukke kirke for at synge nogle af vore kendte julesalmer og
måske et par mindre kendte. Vi skal også høre nogle af de læsninger
fra Bibelen, der er baggrunden for at vi overhovedet fejrer jul. Kirkens
kor medvirker.

Viede:
Jaqueline Lisette Pedersen og
Peter Krogh Boje, Lillegade 18
Trine Børgesen og
Peter Børgesen, Randers

Velkommen til en festlig optakt til julen.

Højskoleformiddag
Torsdag den 22. februar kl. 9.30
- billeder og historier fra kirkens restaurering.
v. Frank Gjesing, graver og fotograf
og Jonna Haslund, formand for byggeudvalget.
Der er et væld af gode fortællinger og billeder fra kirkens restaurering, der ikke
er blevet delt. Denne formiddag vil Frank og Jonna råde lidt bod på det forhold
ved at vise billeder og fortælle historier, der hverken har været på Facebook
eller hjemmeside. Kom og hør og spørg. De kan svare på det meste. Det bliver
både spændende og interessant.

Arrangementsoversigt:
Søndag den 3. december kl. 10.00:
Onsdag den 6. december kl. 19.00:
Tirsdag den 12. december kl. 14.00:
Onsdag den 13. december kl. 19.30:
Torsdag den 21. december kl. 9.30:
Torsdag den 21. december kl. 19.00:
Mandag den 1. januar kl. 16.00:
Søndag den 28. januar kl. 16.00:
Onsdag den 31. januar: Sogneaften:
Søndag den 4. februar kl. 19.00:
Torsdag den 22. februar kl. 9.30:



Døbte:
Thea Marie Klok Schmidt,
Dr. Frandsens Vej 2
Tristan Brix Jakobsen, Auning
Milas Østenkjær Kløve Lassen,
Nørre Alle 10C
Jonas Berg Nygaard,
Voer Færgevej 22
Mads Kejser Bøhl Mejneche,
Tingvej 27

Festgudstjeneste i anledning
af kirkens genåbning
Orgelkoncert med Mads Bille,
organist og leder af Herning Drengekor
Cafe-eftermiddag, Adventshygge
Julekoncert med ”Blueser og Ballader”
Torsdags Cafe.
Vi synger julen ind. Sang og musik
Nytårsgudstjeneste med
vin og kransekage
Gospel og Blues koncert med
Burich-l’Etienne New Orleans
Ensemble og Monique Thomas
”Tab og sorg - og udsigten fra
troens gren”
Kyndelmissegudstjeneste
Højskoleformiddag om
kirkens restaurering

Døde og begravede:
Krista Jensen, Tingparken 92
Else-Marie Ellegaard Axelsen,
Vasen 2B
Knud Børge Hansen, Farsøhthus
Annelise Hørning,
Tingparken 41
Herluf Juhl Skovgaard Pedersen,
Vestervænge 9
Birgit Frederiksen, Aarhus
Anne-Lise Madsen,
Sygehusvej 29
Birgit Møller Øtrup,
Voer Færgevej 9A
Knud Olesen, Vestervænge 8
Rita B. Laursen, Randers
Inger Jeppesen, Tingparken 105
Charlotte Jespersen,
Rougsøvej 107

KIRKEBIL
Kirkebilen til gudstjenester
og sognearrangementer kan
bestilles på tlf. 86 48 80 49
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Gudstjenester i Ørsted Kirke
Bemærk: Kirkebi

December 2017. Januar og februar 2018

l til alle gudstjene

ster!

DECEMBER
Søndag den 3. december kl. 10.00	  1. søndag i advent
					
Søndag den 10. december kl. 10.30	  2. søndag i advent
Søndag den 17. december kl. 9.00	  3. søndag i advent
Søndag den 24. december kl. 14.30	  Juleaften
			
kl. 16.00	 	
Mandag den 25. december kl. 10.00	  Juledag
Tirsdag den 26. december kl. 10.00	  2. juledag

Biskop
Henrik Wigh-Poulsen
Refshauge
Tom Ahlmann
Refshauge
Refshauge
Refshauge
Refshauge

Festgudstjeneste i anledning
af kirkens genåbning

JANUAR 2018
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

1.
7.
14.
21.
28.

januar
januar
januar
januar
januar

kl. 16.00	  Nytårsdag
kl. 10.30	  1. s. e. Hellig 3 Konger
kl. 10.30	  2. s. e. Hellig 3 Konger
kl. 10.30	  sidste. s. e. Hellig 3 Konger
kl. 9.00	  Septuagesima

Refshauge
Efterfølgende vin og kransekage
Refshauge
Refshauge
Refshauge
Tom Ahlmann			

FEBRUAR
Søndag den 4. februar
Søndag den 11. februar
Søndag den 18. februar
Søndag den 25. februar

kl. 19.00	  Seksagesima
kl. 10.00	  Fastelavn
kl. 9.00	  1. søndag i fasten
kl. 9.00	  2. søndag i fasten

Søndag den

kl. 10.00	  3. søndag i fasten

Refshauge
Kyndelmisse
Refshauge
Efterfølgende kaffe
Tom Ahlmann
Tom Ahlmann			

MARTS
4. marts

Refshauge

Efterfølgende 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: Birgitte Poulsen, tlf. 51 78 25 99

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: Anthon Tetsche, tlf. 25 26 40 37

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 8. februar 2018.
Udgivet af menighedsrådene.
Redigeret af sognepræsterne.
Lay-out og tryk:
NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

