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Hokuspokus
Når tryllekunstneren skal udføre sit nummer,
siger han hokuspokus. Når politikerne laver
numre for at få økonomien eller tingenes tilstand til at se bedre ud end virkeligheden, siger
vi, at det er noget værre hokuspokus.
Hokuspokus er altså et udtryk for, at virkeligheden er anderledes end den bliver præsenteret. Med ordet hokuspokus mener vi, at nogen
prøver at bilde os noget ind, der ikke har hold i
virkeligheden. Eller også forstår vi det bare ikke.
Er det løgn eller latin?
Det var sådan det begyndte, det med hokuspokus. Det er ikke løgn. Det er latin. Men så galt
kan det gå, når præsten taler et sprog, der ikke
forstås af dem, han taler til.
Hokuspokus stammer fra den tid i kirkens
historie, hvor præsten talte latin under gudstjenesten. Ved nadveren indstiftede præsten
brødet, og sagde således på latin bl.a.: ”hoc est
corpus…”. ”Dette er (Jesu Kristi) legeme”.
Hvis man siger de ord mange gange og lidt
hurtigt og man i øvrigt ikke forstår, hvad de
betyder, så ligger det lige for at de bliver til hokuspokus. Ordene hører altså hjemme i den
sammenhæng, hvor præsten deler brødet ud,
samtidig med at det siges, at det ikke mere bare
er brød, men er blevet til Jesu Kristi legeme, præcist som også præsten i den danske Folkekirke
siger hver gang der er nadver.

Påskens hokuspokus.
I påsken hører vi fortællingen om, at Jesus skærtorsdag giver sit legeme og blod til disciplene. De
skal have ham helt ind under huden. Han skal
ikke bare være ord, men blive en del af deres
krop. Hans legeme og blod skal give dem styrke,
ligesom det daglige brød gør. Hans blod, det vil
sige hans kærlighed, skal flyde i deres årer og
smelte isen i og mellem mennesker.
Det kunne disciplene ikke forstå skærtorsdag, hvor han sad midt iblandt dem. Men påskedag, og særligt tiden derefter mærkede de,
hvad det var, deres opstandne mester havde sat
i gang i dem. Hvordan deres hjerter brændte for
at fortælle om den kærlighed, der havde gjort
dem frygtløse og givet dem et helt nyt syn på
dem selv og andre mennesker.
Det er opstandelsen påskemorgen, der giver os
troen på, at hokuspokus ikke er løgn, men latin.
Det er sandt at han lever. Det er hans legeme og
blod, vi får i nadveren. Det er ham selv, der lever i os. Det er ikke bare brød og vin, men hans
legeme og blod, der ruller i vore årer.
Hvis det bare var det lille stykke brød, og de
par dråber vin eller saft præsten deler ud ved
nadveren, så ville det være en noget mager kost.
Men sandheden er, at vi i nadveren rækkes en
kærlighed, der gør mæt for evigheder.
Glædelig påske.

Jens Jørgen

Børnegudstjeneste
Hvordan
startede
det hele?

Gudstjeneste
og fællesspisning
Skærtorsdag den 29. marts

Verden
– skabt på
7 dage….
Så er det tid igen til at mødes til nogle hyggelige
timer i Sognegården for børn og barnlige sjæle.

Onsdag den 14. marts kl. 17.00 – 19.00
Denne gang skal vi høre om skabelsesberetningen –
historien om, hvordan Gud skabte verden.
På bare 7 dage fik Gud skabt himmelen og jorden,
lys og mørke, planter, dyr og mennesker.
Vi mødes i kirken kl. 17.00. Her vil præsten fortælle
om de ting, der på blot 7 dage blev skabt.
Herefter er det jeres tur til at skabe sjove og flotte
ting. Vi skal lave figurer i ler samt et flot fælles billede, der kan pynte i Sognegården.

Skærtorsdag vil vi festligholde på en særlig måde. Det var
den dag Jesus indstiftede nadveren, mens han spiste sammen med sine disciple, og samtidig den dag han blev forrådt og overgivet i bødlernes hænder. Nadveren er derfor
både et måltid til minde om Jesu død og opstandelse, og
samtidig et måltidsfællesskab blandt hans disciple.
Nu er det os, der er hans disciple, og derfor vil vi spise
sammen i Sognegården efter gudstjenesten Skærtorsdag.
Gudstjenesten finder sted kl. 17.00 i Kirken, og derefter
ca. kl. 18.00 er alle velkomne til et festligt måltid og et
godt fællesskab i Sognegården.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.
Den kan ske til Marianne Boje, 61 71 86 81, eller sognepræsten tlf. 86 48 80 43 senest mandag den 26. marts.
Pris for mad og drikkevarer kr. 100,-.

Vi slutter af med hyggelig fællesspisning.
Tilmelding til Marianne Boje via SMS på 61718681
– senest søndag den 11. marts af hensyn til mad- og
kageholdet.
Venlig hilsen
Børnemenighedsrådet

Kirkevandring

Torsdag den 31. maj kl. 18.00

Traditionen tro vil vi igen i år invitere alle på en hyggelig og sund gåtur til en af vores nærliggende kirker.
Mød op på Ørsted Kirkes P-plads. Herfra vil Madsens Taxa køre os et stykke af vejen.
Gåturen vil højst blive på ca. 5-6 km, og der bliver indlagt en lille pause med forfriskninger.
I kirken sluttes med en kort andagt, inden Madsens Taxa kører os hjem igen.
Sæt allerede nu X i kalenderen den 31. maj.
Mvh
Bodil, Karen Margrethe og Jonna
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Musik i Ørsted Kirke
v/ organist Henrik Høj Madsen

Koncert med
Jesper Lundgaard
torsdag den 22. marts kl. 19.00
I marts måned slår vi dørene
op i Ørsted Kirke for en
kæmpe musikalsk oplevelse.
Den kendte musicalstjerne og
entertainer Jesper Lundgaard
kommer den 22. marts til Ørsted. Han er kendt fra utallige
TV shows, musicals og kirkekoncerter.
Jesper formår altid at skabe en ægthed og et nærvær i de
ting han optræder med. Om det er Les Miserables, Phantom of the Opera eller Chess, Jesper Lundgaard leverer
altid en fremragende præstation.
Så glæd jer til denne aften med musik i verdensklasse.

Forårskoncert
torsdag den 24. maj kl. 19.00 i Ørsted
Igen i år vil vi holde forårskoncert sammen med kirke
koret fra Auning. Anni Dahlstrup Jensen og jeg har sammen fundet nogle sange, som vore kor vil fremføre ved
koncerter i både Auning Kirke og Ørsted Kirke.
Det bliver en stor oplevelse at høre pigerne synge deres
sange, både de fælles samt deres egne. Det kommer til at
foregå henholdsvis torsdag den 17. maj i Auning og torsdag den 24. maj i Ørsted.
Der bliver således rig mulighed for at høre pigerne
synge. Alle er naturligvis velkommen til at komme og
høre korene i begge kirker.

Pinsekoncert i Ørsted Kirke
søndag den 20. maj kl. 19.00
Ved pinsekoncerten i Ørsted Kirke søndag den 20.
maj kl. 19.00 spiller soloklarinettisten Mikael Börresen og organisten ved Sct. Michaelis Kirke i Fredericia Jens Ole Jespersen et festligt og underholdende
pinseprogram.
Programmet spænder fra barokkens mestre til
moderne swingmusik. Mikael førsteopfører sit nyeste swingstykke „SWUPIT“ for soloklarinet, som
herved får verdenspremiere!
Swingklassikerne „Wild Cat Blues“ og „Petite
Fleur“ er naturligvis med på programmet.
Mikael Börresen
er en allround
musiker. Han
bor og arbejder
i Tyskland men
har sommerhus
i Udby. Som
”lokalmatador”
er han regelmæssigt at høre
på Djursland
ikke blot som
klarinettist,
men også som
Bigbandleader.

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.
Næste dato er onsdag den 7. marts.
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Torsdags Café
Caféen er for alle, men er især et tilbud til dem, der har mistet et kært
familiemedlem.
Vi er p.t. ca. 14 kvinder (mænd
er også meget velkomne) der mødes
den 3. torsdag i måneden fra kl. 9.30
til 11.30 i Sognegården.
Vi begynder med en kop kaffe/
the og et stykke brød - pris 10,- kr.,
og tager så fat på dagens emne, som
naturligvis har udspring fra det at
skulle finde nye veje efter at have lidt
et stort tab.
Dette samvær mellem ligesindede
er hyggeligt og afslappet, og der er
plads til både alvor og munterhed.
Ønsker du/I yderligere oplysninger,
ring blot til Jonna Haslund 51 74 60 17
og Bodil Refshauge 29 44 45 98

Sogneaftner
Torsdag den 8. marts kl. 19.00

Stå stærkt i stormen
v. Jørn Braüner
Jørn Braüner er kendt fra Facebooksiden Præsten og Psykologen. På den side gives der hver
dag opmuntringer, inspiration og gode råd gennem tekst og billeder. Fra sin lille begyndelse
for 2 ½ år siden, er der nu i dag 18.000 følgere af
siden. Over 10.000 interagerer med siden hver
uge gennem kommentarer, opslag og delinger.
Jørn har sammen med sin kone, Karin (der er psykologen), skrevet bogen
“Stå stærkt i stormen”. Den har solgt over 3500 eksemplarer. Gennem syv
kerneområder af livet giver den hjælp til mange slags udfordringer og danner et godt fundament til at finde styrke, når stormen rammer. Ud fra denne
bog holder Jørn foredrag rundt i hele landet og giver gode og anvendelige
råd til at opbygge indre styrke i sit liv.
Her er et par kommentarer fra sidste foredrag:
”Tak for konkrete værktøjer formidlet
på en overskuelig og munter måde.”
”Tusind tak for et inspirerende og ærligt foredrag…
dejligt med opmuntring og konkrete råd.”
”Tak for et inspirerende og supergodt foredrag,
krydret med vitser og dine egne historier og erfaringer.
Det kan kun anbefales at deltage.”

Kirkestafetten
Kirkestafetten, som har været
afholdt i 2016 og 2017, fortsætter
i sommeren 2018.
To aftener i henholdsvis juni
og august holder skiftende kirker i lokalområdet ”åben kirke”
for alle interesserede.
I år er det kirkerne i Fausing,
Nørager, Vester Alling og Ørsted, der står for tur. Læs nærmere herom i næste kirkeblad.
Lene Christiansen

Onsdag den 11. april kl. 19.00

Fra biskop til
ph.d.-studerende
v. tidligere biskop, Steen Skovsgaard
Steen Skovsgaard har været præst i Gellerup
Sogn i 26 år fra 1979-2005. Herefter blev han
biskop i Lolland-Falsters Stift, men valgte at
slutte efter 12 år i september 2017 for at blive
ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.
I dette foredrag vil Steen Skovsgaard berette om nogle af sine oplevelser
som biskop og samtidig løfte sløret for, hvad der har fået ham til - noget
overraskende - at kaste sig over et ph.d.-studium om islam og dommedag.
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Mindesten på Ørsted kirkegård
På græsplænen ved Ørsted kirkes Kor står en Mindesten
over Pilot Officer Johannes Nørgaard. Jeg var så heldig
at træffe familien ved graven, og jeg fik en rigtig
spændende historie, som jeg hermed giver videre:
Johannes Nørgaard er født i 1909 og
flyttede med sine forældre ind i huset
Strømmen 8 (nu Rougsøvej 68) i 1921
her i Ørsted.
Faderen Hans Nørgaard var tidligere smed, bl.a. i brunkulslejerne,
men måtte opgive erhvervet pga. helbredsproblemer.
Moderen Helga Nørgaard var ud af
en glasfabrikant slægt, og ægteparret
Nørgaard havde tidligere købt sodavandsfabrikken ”Skjold” men måtte
afhænde igen, idet det ikke kunne lykkes at finde kapital til den videre drift.
Ingen troede på ideen om det nymodens sodavand. I Ørsted åbnede
Helga Broderiforretning, og Hans
Nørgaard skaffede nødvendige indtægter som biavler og handelsmand
i uldtøj og andre fornødenheder til
egnens gårde og beboere.

Familien var fattig, og en bærende
kraft i familiens liv var den Kristne
Tro, idet familien kom i Kirke og Missionshus og Hans Nørgaard udgav
jævnligt et lille Kristent blad, som
han uddelte gratis til patienterne på
Ørsted Sygehus.

En anden dag står der: ”Jeg har
haft en batalje med Sørensen. Han blev
kattevenlig derefter. Han tyranniserer
den der bøjer sig og kysser den hånd
der slår ham. En mand man uvilkårligt ringeagter”.

Johannes Nørgaard beskriver i sin
dagbog en god barn- og ungdom i Ørsted, hvor især nævnes Stenaltskoven
med dens natur men også deltagelse i
et lille Fløjtekor i Ørsted kirke – man
fløjtede med munden.
Johannes bliver udlært mejerist på
Ørsted Mejeri og arbejder som mejerist i Kirkedal, Ørum og Vinkel.
En dag skriver han i dagbogen: ”I
dag har jeg sagt op til 1. april. Det var
ikke efter mesters kogebog, men han
havde selv lavet opskriften”.

Johannes Nørgaard havde længe
drømt om at udvandre til Canada.
Den 6. august 1930 tager han af sted
til Esbjerg mod England.
I dagbogen står: ”Hvor det skar mig
i hjertet at mærke så bedrøvet Mor, Far
og mine søskende var. Gud vil føre mig,
for jeg er, trods min usselhed, i Hans
vilje. Nu først forstår jeg, hvor meget jeg
rejser fra, - dog er Jesus der, som her”.
Rejsen gik videre med damperen SS
Empress of Scotland mod Quebec,
ankomst den 17. august 1930.
10
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De første år ernærede Johannes sig
som bygningsmaler, murer og smørmejerist. I 1942 meldte Johannes sig til
tjeneste i det Canadiske Flyvevåben og
blev trænet i ”Bombing and gunnery
school” i Quebec.
Efter en lang og intensiv træning
bliver han forfremmet til ”Temporary
Sargeant” og tildelt ”Airgunner” (kanonskytte) armbind.
August 1943 afgik Johannes med
skib fra Halifax i Canada til England,
hvor han blev indskrevet som besætningsmedlem på en Halifax bom
bemaskine i Det Engelske Royal Air
Force.
Johannes nåede 6 togter. De første 2
togter var ”Gardening” (havearbejde)
udlægning af søminer, bl.a. i Danske
farvande.
Den hemmelige ”Operation Over
lord” (D-dagen) var i gang. De følgende togter gik til Frankrig og var
rettet mod flyfabrikker i bl.a. Trappes og Le Mans. De kastede Deres
last fra 12.000 fods højde. 11 stk. 1000
punds og 19 stk. 500 punds bomber.
De mødte kraftig antiluftskyts men
blev ikke ramt.
Det 6. togt, den 15. marts 1944,
gik galt. Målet var et jernbaneknudepunkt nær Amiens i Nordfrankrig.
140 maskiner deltog i togtet, kun 3
bombefly gik tabt. Halifax II LK 667
KN-A, som Johannes var med, styrtede ned formodentlig ramt af antiluftskyts. Alle ombord blev dræbt.
Kisterne blev begravet på Cemetiere
Saint-Pierre nær Amiens. Forældrene fik besked gennem Røde Kors og

Pinsedag oplæste provst Asmund i
Ørsted kirke budskabet fra Det kongelige Danske Gesandtskab i London
om Johannes’ død.
Efter oplæsningen udtalte provsten smukke mindeord om den faldne
og sluttede: ”Midt i sorgen og vemoden
kan vi ikke lade være med at føle stolthed og glæde over, at der her fra dette
sogn var én, der ofrede alt for den sag,
der også var Danmarks sag”.
Sognerådet i Ørsted lod bekoste
den Mindesten der står på plænen.
Johannes efterlod en del penge, som
han testamenterede til kirken i Toron
to. Forældrene arvede 2000 kr., som
blev brugt til en tur til hans grav i 1949.
De lagde keramikroser ved trækorset.
I dag ligger keramikroserne på Hans
og Helga Nørgaards grave, som stadigvæk findes her i Ørsted.
Den 22. december 1928 skrev den
dengang 19 årige Johannes følgende
strofer i sin dagbog, som kan stå som
et udsagn om hans liv som menneske
og kristen:
”Lad verden tænke, hvad den vil
og kan, lad Venner le og kloge ho’der
spotte, - du bliver ikke derfor mindre
mand, fordi du valgte, som du dybest
måtte”.
Denne artikel er efter bedste evne
lavet ud fra et omfattende materiale.
Alt bliver samlet i en mappe på Lokalhistorisk arkiv i Vivild, hvor interesserede kan læse mere. En stor tak til
Troels Nørgaard Held for materiale
og billeder.
Graver Frank Gjesing
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Orientering fra Menighedsrådet
Den nyrestaurerede kirke har nu været
i brug i godt 2 måneder. Vi glæder os
over det færdige resultat, som fuldt ud
lever op til forventningerne. Vi arbejder på en projektorløsning til kirken,
så det bliver muligt at se billeder og
tekster i kirken. Vi er rigtig godt tilfredse med at tidsplan og budget er
blevet overholdt.
Kapellet: Det forventes, at vi snarest
får installeret et kølerum med plads til
6 kister. Kølerummet vil også kunne
dække de omkringliggende kirkers behov. Den overskydende ”Ørsted Bue”,
der inden restaureringen var placeret
oppe over alteret, er nu kortet lidt af i
siderne og ophængt i kapellet. Det ser
rigtig flot ud.
Ny provst: Lars Seeberg, der har bopæl
i Grenå, er kommet godt i gang, og vi
har haft besøg af ham ved et menighedsrådsmøde.
Ny struktur: Vi venter nu i spænding på, hvad Biskoppen melder ud
omkring en ny struktur i Norddjurs
Provsti. Udmeldingen vil komme sidst
i februar måned.

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 forudbestemt af Kredsen.
(Pt. er det Johannes Åbenbaring).
Mødedatoer:
Onsdag den 7. marts kl. 14.30.
Tekst: Johs. Åbenbaring 3, 7-13.
Onsdag den 11. april kl. 14.30.
Tekst: Johs. Åbenbaring 3, 14-22.
Onsdag den 2. maj kl. 14.30.
Tekst: Johs. Åbenbaring 4, 1-6.
Flot gave: Fra håndværkere, arkitekt
og andre der har arbejdet med restaureringen, har vi fået to flotte lysestager.

Eventuel henvendelse til
Tove Hørning, Tlf. 22248656.

Dåbsklude: En gruppe på 8, samt øvrige der har strikket hjemme, er nu
kommet i mål med ca. 60 stk. dåbsklude. Der er 10 forskellige modeller,
som vi håber vil blive et kært minde
til dåbsbørn og deres forældre.
Marianne Boje

Rougsø
KFUM og KFUK

Gave fra anonym donor
I forbindelse med kirkens renovering, er menighedsrådet af nationalmuseet blevet bedt om at
nedbringe forbruget af stearinlys, fordi de er med
til at sode kirken til.
I den anledning har menighedsrådet fra en
person i sognet modtaget en stor pengegave, der
har gjort det muligt at ændre og tilpasse de fine
gamle lysestager, så de også kan bruges til olielamper, der ikke soder. Det er planen at det er
disse olielamper, der skal bruges for fremtiden. Der er nok til alle bænke,
og de giver et varmt og behageligt lys. For at adskille ild og omgivelser, er
der indkøbt glas, som det ses på billedet.
Menighedsrådet er meget glad for gaven og vil hermed udtrykke stor
taknemlighed overfor giveren.
På menighedsrådets vegne,
Jens Jørgen
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Klub +80 hver fredag kl. 10.00
i Genbrugsen.
Kaffe, sang og fortælling. Yderligere info ved formand Olaf
Madsen tlf. 23 26 50 43.
Alle er velkomne til nogle
hyggelige formiddage.
Mok klubben for de 6 - 12 årige.
Mandage kl. 18.30-20.30 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.
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

Siden sidst



Døbte:
Merle-Marie Guldbrandt
Helli, Randers
Jonas Ove Roald Hougaard,
Tingparken 51
Valdemar Burkal Jeppesen,
Bondhøjvej 19 B
Oliver Byriel Mikkelsen,
Hjemdalvej 4
Alberte Fynbo Jørgensen,
Bodevej 37
Viede:
Karina Andersen og
Michael Andersen,
Bodevej 14

Døde og begravede:
Niels Erik Skjødt,
Rougsøvej 92
Hans Jørgen Hørning Jensen,
Tingparken 11
Per Severinsen, Skalbakken 9
Oluf Enevoldsen, Farsøhthus
Anna Grethe Olesen,
Toftevænge 18
Peer Brinch Kejser,
Sygehusvej 23
Heidi Blaabjerg Hansen,
Sygehusvej 29
Christy Elise Bendsen,
Dr. Frandsens Vej 1

Følgende børn forventes
konfirmeret i Ørsted Kirke
søndag den 15. april kl. 10.00:
Emil Nick Nørgaard Andersen, Bodevej 14
Markus Nygaard Melin Davidsen, Storegade 20
Mille Bay Ladefoged, Digemarken 3
Maja Kjær Thuesen, Rougsøvej 96
Nanna Smidt Hedegaard, Storegade 1A
Laura Bank Jørgensen, Skyttevej 5
Freja Alba Fruergaard Andersen, Sygehusvej 20
Peder Hjortshøj Bach, Vinkelvej 37
Marcus Nygaard Kristensen, Rougsøvej 63
Emilie Gransøe Busk Rypestøl, Hevringvej 22
Oliver Egon Lorenzen, Hollandsbjergvej 28
Josefine Sloth Brus Mikkelsen, Rougsøvej 109
August Bo Danielsen, Gl. Engvej 12, Langkastrup
Simon Hvid Greve, Bondhøjvej 36
Kirstine Hvid Greve, Bondhøjvej 36
Frederik Stordal Poulsen, Tingparken 129
Elias Sebastian Muhlig Hesselberg, Rosengyde 3
Fremtidige konfirmationsdatoer: 28. april 2019 og 26. april 2020

Menighedsrådsmøder:

6. marts kl. 19.00, 5. april kl. 19.00 og 23. maj kl. 19.00

KIRKEBIL
Kirkebilen til gudstjenester
og sognearrangementer bestilles
på tlf. 86 48 80 49
Der skal ringes aftenen før senest kl. 18

Studiekreds
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.

Arrangementsoversigt
Onsdag den 7. marts kl. 19.00: Salmemaraton
Torsdag den 8. marts kl. 19.00: Sogneaften: Stå stærk i stormen
Tirsdag den 13. marts kl. 9.30: Åben studiekreds
Onsdag den 14. marts kl. 17.00: Børne- og familiegudstjeneste
Torsdag den 22. marts kl. 19.00: Koncert med Jesper Lundgaard
Torsdag den 29. marts kl. 17.00: Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning
Onsdag den 11. april kl. 19.00: Sogneaften: Fra biskop til Ph.d. studerende
Søndag den 20. maj kl. 19.00: Pinsedagskoncert
Mandag den 21. maj kl. 10.00: Friluftsgudstjeneste ved søen i St. Sjørup
Torsdag den 24. maj kl. 19.00: Forårskoncert med kirkekorene fra Ørsted og Auning
Torsdag den 31. maj kl. 18.00: Kirkevandring
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Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 21. maj kl. 10.00
ved søen i St. Sjørup
Gudstjenesten er fælles for RougsøNord, Gjesing-Nørager, Ørsted, Vivild-Vejlby samt
Fausing- Auning-Ø. Alling-V. Alling pastorater.
Ved gudstjenesten medvirker præsterne fra sognene.
Efter gudstjenesten er der musikalsk underholdning.
Medbring om muligt selv klapstole/havestole/andet at sidde på samt kaffe til efter
gudstjenesten. Ved regnvejr rykkes gudstjenesten til Estruplund kirke.
Der er parkeringsmuligheder ved søen. Og man kan bruge kirkebilen.
Velkommen til en festlig friluftsgudstjeneste
Gustav Eyermann, Charlotte Bjarning Johansen,
Ulla Pedersen, Tom Ahlmann og Jens Jørgen Refshauge.

Gudstjenester i Ørsted Kirke
Bemærk: Kirkebi

Marts, april og maj 2018

l til alle gudstjene

ster!

MARTS
Søndag den 4. marts kl. 10.00	  3. søndag i fasten
Refshauge
Søndag den 11. marts kl. 10.30	  Midfaste
Refshauge
Onsdag den 14. marts kl. 17.00	  Børne- og familiegudstjeneste		
						
Søndag den 18. marts kl. 10.00	  Mariæ bebudelsesdag
Refshauge
Søndag den 25. marts kl. 10.00	  Palmesøndag
Refshauge
Torsdag den 29. marts kl. 17.00	  Skærtorsdag
Refshauge
Fredag den 30. marts kl. 10.00	 

Langfredag

Efterfølgende kaffe
Efterfølgende aktiviteter og fællesspisning i Sognegården. Se omtale.

Efterfølgende fællesspisning
i Sognegården. Se omtale.

Refshauge

APRIL
Søndag den 1.
Mandag den 2.
Søndag den 8.
Søndag den 15.
Søndag den 22.
Fredag den 27.
Søndag den 29.

april
april
april
april
april
april
april

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

Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske

Refshauge
Refshauge
Refshauge
Refshauge
Tom Ahlmann
Refshauge
Refshauge

Søndag den 6.
Søndag den 10.
Søndag den 13.
Søndag den 20.
Mandag den 21.
Søndag den 27.

maj
maj
maj
maj
maj
maj

kl. 10.00	 
kl. 10.00	 
kl. 10.00	 
kl. 10.00	 
kl. 10.00	 
kl. 10.00	 

5. søndag efter påske
Kristi himmelfarts dag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag		
Trinitatis søndag

Konfirmation

Efterfølgende kaffe		

MAJ
Refshauge		
Refshauge
Refshauge
Refshauge
Friluftsgudstjeneste. Se omtale.
Refshauge

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

