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Hold da helt ferie
hvor jeg holder af hverdagen
Selvfølgelig holder jeg også af at holde fri. At have
ferie. At have mere tid sammen med familien, nyde
børnebørnenes lege og lyde. At lade uret ligge og
glemme tiden. At gå en tur i Nationalpark Thy,
som jeg har gjort denne sommer sammen med et
par voksne døtre. At cykle en smuk tur i den danske sommer, selvom der i år ikke har været langt
mellem de øjeblikke, hvor man har kigget sig over
skulderen for at se, hvor langt man kunne nå inden
den næste regnbyge. Sommeren har været fuld af
vejrmæssige udfordringer. Men en god sommer har
det alligevel været. Nu håber jeg bare landmændene
får høsten tørt i hus.
Selvfølgelig holder jeg af at holde fri og have tid og
ro til at være nærværende på en anden måde. Men
alligevel ved jeg præcist, hvad Dan Turèll mener med
linjen i overskriften. Ordene er fra hans digt om den
hverdag, han mest af alt holder af, som han skriver.
For uanset om man er aktiv på arbejdsmarkedet, er
efterlønner eller pensionist, barn eller voksen, syg
eller rask, så er der en dagligdag, en hverdag, der
er fuld af gode rutiner, der gør livet meningsfuldt.
Enhver der har været indlagt på et sygehus kender
længslen efter bare at komme hjem til det helt almindelige liv. Det der måske ind imellem ellers opleves som ensformigt, som en trummerum, hvor det
meste sker i en kendt rytme og på en rutinemæssig
måde, - det liv opleves helt anderledes, og som et
velsignet liv. Hverdagen er fuld af gentagelser, trivialiteter, banale små hverdagsrutiner, men det er
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åbenbart meget mere end det. Det er et liv fuld af
velsignelser.
”Jeg holder af hverdagen.
Mest af alt holder jeg af hverdagen”,
skriver Dan Turéll.
Sådan tror jeg også Gud har det! Gud brugte seks
gange så mange dage på at skabe som på at hvile ud.
Sådan fortælles der i Bibelen om altings tilblivelse.
Ikke at jeg tror Gud skabte alting på seks dage af
den slags jeg kender med 24 timer i et døgn. Men
det er heller ikke det Bibelen vil fortælle. Bibelens
skabelsesberetning er en fortælling om sammenhæng, om kærlighed, om rytme, om at livet er fuld
af velsignelser.
”Gud så at det var godt”, - sådan slutter hver ”skabelsesdag” for Gud. De videnskabelige forklaringer og
teorier på altings tilblivelse, giver os mange og nyttige oplysninger om, hvordan universet og vores lille
klode er blevet til. Men at livet er godt og hverdagen
fuld af velsignelser, har ikke noget med videnskab at
gøre. Det handler om tro. Det handler om at tro at
alting er skabt i kærlighed af en Gud, der elsker os.
Det er præcist det vi hører om i gudstjenesten. På
hviledagen. Den gode hverdag får i søndagens gudstjeneste kastet velsignelsens lys ind over sig. Hviledagens gudstjeneste giver os mulighed for – ikke
kun at puste ud, men at ånde ind.
Jens Jørgen Refshauge

Sogneaftener:
Højskolelærer,
Helge Teglgård, Rude
PH – ballademager,
lysmand og arkitekt

Korstart

Torsdag den 28. september
kl. 19.00

”Gu’ er jeg grundtvigianer,
bare uden ham der vorherre”
Poul Henningsen er en kreativ sjæl, som har sat stærke aftryk på det
20. århundredes danske arkitektur, åndsliv og pædagogik. Kritisk humanisme, folkelig revytradition, forbrugeroplysning og opfindelse af
skånsom belysning er markører i PH’s politiske og poetiske landskab.
Hvorfra kommer brændstoffet til et udfordrende og skabende liv? Det
bliver belyst i anekdoter, billeder og sange.

Nu er det tid for de to kirkekor
at begynde igen. Efter en forrygende sæsonslutning med
en del kirkekoncerter og gudstjenester i skøn samklang med
Auning kirkekor er vi nu klar
til en ny og spændende sæson
med mange nye oplevelser. Vi
kan blandt andet se frem til at
komme til at synge i en nyrenoveret kirke med skøn klang til
pigerne at synge i.
Jeg glæder mig til at se en ny flok
sangglade piger i kirkens yngste
kor da de nuværende ”små” nu
er blevet så store at de rykker op
i Pigekoret.

Morten Hørning
Jensen, Aarhus
Jerusalem verdens helligste by

Datoerne og tidspunkter for
opstart af de to kor er:

Torsdag den 30. november
kl. 19.00

– for de mindste
fredag den 25/8 kl. 15.15 og
– for de store
tirsdag den 22/8 kl. 18.30.

Hvorfor kaldes Jerusalem
for verdens helligste by
og verdens brændpunkt?
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?
Tag med på en spændende historisk og arkæologisk rejse tilbage til Jerusalems ældste historie og få indblik i, hvorfor netop denne by den dag
i dag er elsket og omstridt af mennesker verden over.
Morten Hørning Jensen, cand.theol og ph.d., er lektor på Menighedsfakultetet i Aarhus og professor II på Menighedsfakultetet i Oslo. Han er
samtidig redaktør af det bibelarkæologiske blad TEL og fast skribent i
Kristeligt Dagblad om historiske og arkæologiske emner.

Venlig hilsen
Organist og korleder
Henrik Høj Madsen

Torsdagscafeen
– 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.
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Alle helgens
gudstjeneste

Lørdag den 28. oktober kl. 10.00 - 15.30
i Sognegården og Ørsted Biograf

Den 5. november
kl. 16.00

I et samarbejde mellem Ørsted Menighedsråd og Rougsø Folkeuniversitet arrangeres en dag, som markerer 500-året for den Lutherske reformation i 1517.

Første søndag i november er
Alle helgens dag. I år er det den
5. november. Det er en søndag,
hvor vi i forbindelse med gudstjenesten særligt mindes de
mennesker, der er døde i løbet
af det sidste år.
Kirken er stadig lukket pga.
restaurering, og gudstjenesten
finder derfor sted i Sognegården,
der jo ligger lige op ad kirkegården. Vi vil gøre alt for at det
bliver en højtidelig og god gudstjeneste i de anderledes rammer.
Der vil naturligvis være pyntet
med levende lys, og navnene på
dem, der er døde i årets løb vil
blive læst op. Derefter bedes en
bøn, hvor vi siger Gud tak for
livet og for alt det Han har givet
os gennem de mennesker, som
ikke er blandt os mere.

8

Luther-dag i anledning af 500-året
for reformationen

Arrangementet er ét af mange arrangementer rundt om i landet, der i 2017
afholdes i anledning af 500-års jubilæet. Disse arrangementer er støttet af A.
P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.

Dagen har tre hovedpunkter:
Foredrag, spisning og film.
Kl. 10.00: Foredrag af direktør, forfatter
og cand. mag i historie,
Asser Amdisen, København:
“Reformationen i dag
– eller hvorfor du altid har
dårlig samvittighed”
Reformationen i 1536 havde en afgørende betydning for vores liv på mange
områder. Individualisme, oplysning, industrialisering, demokrati, flid, moral
og lykke er bare eksempler på felter, hvor de reformatoriske bevægelser grundlæggende har ændret vores måde at tænke på. Foredraget tager udgangspunkt
i nutiden, men trækker tråde tilbage og forklarer, hvordan fænomener, ideer
og handlemåder i det moderne samfund hænger sammen med reformationen.
Et foredrag om idehistoriens lange linjer – og både oplysende, underholdende
og forhåbentlig forstyrrende for den moderne tilhører.
I den indlagte pause serveres vand og frugt.
Kl. 12.15: Der serveres en tapasfrokost med efterfølgende kaffe og kage.

Bemærk at tidspunktet er kl.
16.00. Det er skumringstid, men
netop derfor også den tid, hvor
de mange lys på gravene vil opleves særligt intense.

Kl. 13.30: Eric Tills film, Luther, vises i Ørsted Biograf. Filmen skildrer store
dele af Luthers liv begyndende i hans tidligste ungdom, og vi følger tæt hans dramatiske opgør med den katolske kirke og de konsekvenser, det fik for hans liv. Det er således den historiske Luther,
der er i fokus i denne film.

Jens Jørgen Refshauge

Pris: Gratis, men der opkræves 50 kr. for frokosten. Tilmelding: SMS eller ring
til 21 76 51 69 i tidsrummet 5. september til 20. oktober.
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Ørsted Kirke
Foto og tekst: Frank Gjesing

Nu er det nye ølands klinkegulv lagt i
hele kirkeskib og kor. Tømreren har lagt
underlaget ud til det nye egetræsgulv,
som etableres under bænkene. Klinkegulvet er dækket med masonitplader så
skader undgås.
Elektriker og VVS folk arbejder på at
etablere tekniske installationer til el,
lyd og varme, inden egetræsgulvet kan
lægges. Allerede nu kan man se at trinnet mellem skib og kor er væk.
Indgangen til den tomme gravkrypt
under korgulvet er lukket af og tilmuret. Det nye klinkebelagte gangareal
foran den tilmurede mandedør mod
syd, tilfører kirkerummet en ny dimension, en korsarm.

Det oprindelige stenalter har fine kultegninger på begge sider. Geometriske
figurer og tegninger der formodentlig er
ældgamle. Kirken er opført ca. år 1150.
Man fyldes med ærefrygt, og glædes
over at vores kirke har bevaret så mange fine detaljer, helt fra den tid, kirken
blev opført.

Ude på kirkegården ånder alt ro og fred
og de smukke yuccaliljer gør deres yderste for at pynte op.
Midt på alterbordet er
udhugget en fordybning. Heri ligger en
lille blyæske.
Et relikviegemme.
Æsken er undersøgt
af Nationalmuseet
i 1921 og i arkæologernes rapport kan
man læse at æsken
indeholder rester
af et metalspænde,
træ og benstumper
indhyllet i stof. Ingen ved hvorfra delene stammer, men formodentlig fra en
betydningsfuld religiøs person, en Helgen måske. Æsken er formodentlig lagt
ned i alteret ved kirkens indvielse.

Alteret står nu med flotte granitkvadre, som
det blev bygget i 1100 tallet. Bordplade og
paneler er ved konservator og genetableres senere. Foran alteret kan man se de nye
ølandsklinker.

I Våbenhuset er loftet nu
nymalet og de eksisterende
indbyggede spots erstattes
senere af små lamper der
hænger ned, ca. 60 cm.
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Høstgudstjeneste
Søndag den 17. september kl. 10.00
i Sognegården
Søndag den 17. september kl. 10.00 er der høstgudstjeneste i Sognegården, der som bekendt fungerer
som Ørsted Kirke mens denne restaureres. Vi skal
synge nogle af vore kendte høstsalmer, og der vil
som sædvanligt være pyntet i høstens tegn. Det
er en festgudstjeneste, hvor også koret medvirker.
Der er også indsamling i kirken denne dag. Hvad der bliver indsamlet af penge og kommer ind ved salg af dekorationerne, sendes til organisationer der hjælper mennesker, der ikke har til mad på bordet.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i en frokost. Udover at spise sammen vil vi også synge efterårs- og høstsange fra Højskolesangbogen.
Tilmelding til spisning skal ske til Marianne Boje, 61 71 86 81 senest onsdag den 13. september.
Pris: kr. 50,- inkl. drikkevarer.
Menighedsrådet

Højskoleformiddag
Onsdag den 11. oktober kl. 9.30
Tidligere valgmenighedspræst
Karen Marianne Kristensen

”Pilgrimsvandring
i min baghave
– trosvandringer her hvor du bor"
Pilgrim, betyder noget i retning af ”gå langs markerne”. I
dette foredrag vil jeg fortælle om, at man ikke behøver at
gå på Caminoen for at være på pilgrimsvandring - til dyre
penge. Man kan begynde med at gå ud i sin have, der hvor
man nu bor. Hvert skridt er en rejse frem. Hver gang man
løfter foden, åbenbarer der sig nye oplevelser, som fortæller noget om livet her hvor du bor.
Undervejs i fortællingerne om hvordan man kan gå sig til
livet, kommer jeg forbi en del folkefortællinger, som knytter sig til steder her i det lokale. Troens udtryk og fortæl10
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linger er alle steder på særlig vis en del af det landskab,
vi lever i. Måske, måske vi sammen kan vandre ganske få
skridt sammen.
Karen Marianne Kristensen har gennem mange år været
præst på bl.a. Djursland. I menighederne har hun på forskellig vis arrangeret pilgrimsvandring som en del af menighedernes trosliv. Dette som en del af gudstjenesterne i
kirken såvel som udenfor kirken, eller som en del af konfirmandundervisningen. Gennem årene er det blevet til
kurser og foredrag herom.

ØRSTED SOGN

Salmemaraton
Vi er i gang med bogstavet ”n” i projektet, der går ud på at synge alle salmerne i salmebogen i alfabetisk rækkefølge. Så 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.
Dette foregår i Sognegården fra kl.
19.00 til 21.00, inkl. en kop kaffe og
hyggelig snak.
Fremtidige datoer fremgår af
hjemmesiden www.oerstedkirke.dk.
Man kan også spørge præsten.
Marcus Krogh Boje blev det første dåbsbarn, der fik en hjemmestrikket
dåbsklud. Motivet som forældrene havde valgt var ”Tro, håb og kærlighed”.
Hermed er en ny tradition med en dåbsklud til alle dåbsbørn i Ørsted
startet. Tillykke med dåben.

Dåbsklud
– et dåbsminde ved dåb i Ørsted Kirke / Sognegård
Menighedsrådet har ladet sig inspirere af andre sogne, der har startet
projekt dåbsklude.
Fra den 1. august 2017 vil hvert dåbsbarn få sin egen håndstrikkede dåbsklud. På dåbskluden vil der være forskellige kristne symboler.
Alle, der har lyst til at
strikke dåbsklude til
sognets dåbsbørn, inviteres
til at komme i Sognegården
torsdag den 26. oktober
kl. 9.30. Medbring gerne
pinde nr. 3. Garn og
opskrifter stilles til rådighed.
Hvis I vil vide mere
omkring projektet,
så kontakt gerne
Marianne Boje
på 61718681.

Studiekreds
Cirka en gang om måneden
er der mulighed for at give sin
mening til kende og lytte til
andres i et helt åbent forum. I
anledning af 500 året for reformationen drøftes nogle sider af
reformationens betydning for
vores måde at være kirke på i
dag. Men vi kommer ofte langt
omkring og diskuterer alverdens problemer.
Fremtidige datoer vil blive lagt
ind på Ørsted kirkes hjemmesides kalender www.oerstedkirke.dk. Man kan også altid
spørge præsten. Enhver kan
deltage, og det foregår i Sognegården kl. 9.30 til 11.30.

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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Nyt fra Menighedsrådet
Orientering vedrørende restaurering
og genindvielse af Ørsted Kirke
Det går planmæssigt med restaureringen. Der er netop lagt ølandsklinker i
kirkerummet og i våbenhuset. Derefter lægges der trægulv, hvor bænkene
skal stå. Vi vil gerne invitere til åben kirke endnu engang. Det bliver søndag
den 10. september efter gudstjenesten.
Søndag den 3. december genindvier vi kirken ved en festlig gudstjeneste kl.
10.00. Der kommer senere et udførligt program for dagen. Vi er også i gang
med at planlægge yderligere arrangementer i den nyrestaurerede kirke, som
gerne skal foregå først i december måned.

Ny struktur i Norddjurs Provsti
Menighedsrådene i Norddjurs har været til flere møder omkring en ændret
sognestruktur, der skal resultere i at der spares 2 præstestillinger, som overføres til Aarhus.
De seneste møder har været opdelt, så sognene omkring Grenå har været sammen, og de vestlige sogne har været sammen. Udgangspunktet er, at vi i Vest
beholder de præsteboliger vi har nu. At præsten har hovedtilknytning til det
område, hvor præsteboligen ligger, men at der kan være yderligere arbejdsopgaver i andre sogne. Vi håber på, at der opnås den bedst mulige løsning.

Babysalmesang
Torsdag den 14. september kl. 10.00 starter Babysalmesang op med et 10 ugers forløb. Det foregår i Vejlby kirke.
Som ved tidligere forløb er det ved sangpædagog Charlotte
Neumann. Nærmere info kan læses på kirkens hjemmeside og på Facebook –
Ørsted Kirke. Eller kontakt Charlotte Neumann på tlf. 40935254.

Afskedsreception med provst Anders Holt
Fredag den 29. september holdes der reception på Gjerrild kro i anledning
af at Anders Holt går på pension. Der bliver i løbet af efteråret opslået en ny
provstestilling.
Marianne Boje

Efterårets menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 12. september kl. 19.00, torsdag den 12. oktober kl. 19.00
og tirsdag den 14. november kl. 19.00

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

Der skal ringes aftenen før senest kl. 18
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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.
Dansk Europamissions Kreds for NordDjurs mødes i Genbrugsen i Ørsted
den første onsdag i måneden kl. 14.30
- 16.30.
Vi behandler en bibeltekst, som er bestemt af Kredsen forud. (Pt. er det Johannes Åbenbaring).
Mødedatoer
Onsdag den 6. september:
Tekst: Johs. Åbenbaring Kap.1. 9-20
Onsdag den 4. oktober:
Tekst: Johs. Åbenbaring Kap. 2. 1-7
Onsdag den 1. november:
Tekst: Johs. Åbenbaring Kap. 2. 8-11

Rougsø
KFUM og KFUK
Hermed oplysninger om møder
og aktiviteter i KFUM og KFUK
i de næste måneder:
Vi har Indsamlingsuge i uge 38 til fordel
for KFUM’s Sociale Arbejde´s nye værested i Grenaa ”Cafe Grenaa”.
Den 20. september fællesspisning kl.
18.00, og derefter fortælling om etableringen og arbejdet ved daglig leder Kenneth Flammild. På mødet vil der også
blive informeret generelt om KFUM’s
Sociale Arbejde. Alle er velkomne.
Klub +80 starter efter sommerferien
fredag den 6. oktober kl. 10.00 i Genbrugsen. Kaffe, sang og fortælling.
Yderligere info ved formand Olaf Madsen tlf. 23 26 50 43.
Der gives dispensation for alder. Velkommen til nogle hyggelige formiddage.
Mok klubben for de 6 - 12 årige starter
igen på loftet i Genbrugsen mandag den
25. september kl. 18.30 - 20.30.
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
Frem til jul mandage i ulige uger. Efter
jul mandage i lige uger.

JESUS PÅ SLOTTET
– bibelhistorisk totalteater på Gl. Estrup
Den 1. juni fik alle 4. klasserne i Norddjurs Kommune mulighed for at blive
”tryllet ind i Bibelen anno 33” - i og
omkring Gammel Estrup Slot.
Eleverne mødte en række personer
fra Bibelen, der fortalte om, hvad de
har oplevet med Jesus.
Spændende og levende totalteater
- oplysende og ikke-forkyndende - arrangeret af Skole - Kirke samarbejdet
i Norddjurs.
Som det ses på billederne, deltog
der naturligvis også frivillige fra vores
eget lille lokalområde, formummet i
alskens flotte udklædninger. Æslet er
helt naturtro.

Præsten, Jens Jørgen, fik rollen som Judas. På billedet
spørger han børnene, hvad han dog skal gøre, nu han
har forrådt sin ven. Men det var nu ikke børnenes ansvar, at Judas hængte sig!

Festligt indtog
i ”Jerusalem”.

Foto: Marianne Boje

Siden sidst



Døbte:
Molly Aarup Pedersen, Aarhus
Karl Magnus Hvam, Risskov
Karen Kold Lynge, Hevring,
Vejlby Kirke
Marcus Krogh Boje, Lillegade 18
Viede:
Mette Normann Johansen
og Knud Ivan Johansen,
Lillegade 15C
Døde og begravede:
Magnus Bo Mogensen,
Sygehusvej 27
Jes Rask Nielsen,
Vinkelvej 17
Lilli Rasmussen,
Sygehusvej 29
Inga Mariane Jakobsen,
Tangkærsvej 3
Henrik Nielsen,
Sygehusvej 31
Agnes Marie Bahnsen,
Tingparken 50

Fra venstre: Graver Frank Gjesing, sognepræst Jens Jørgen Refshauge, kirkesanger
Olaf Madsen, menighedsrådsformand Marianne Boje Ørsted, menighedsrådsmedlem Karen Margrethe Jürgensen Ørsted, menighedsrådsmedlem Else (Holm) Poulsen
RougsøNord og bagerst Benjamin, præstevikar i Lyngby.

Arrangementsoversigt
Søndag den 10. september kl. 11.00:
Søndag den 17. september kl. 10.00:
Torsdag den 28. september kl. 19.00:
Onsdag den 11. oktober kl. 9.30:

Åben kirke efter gudstjenesten
Høstgudstjeneste og frokost
Sogneaften om PH
Højskoleformiddag om
pilgrimsvandring
Lørdag den 28. oktober kl. 10.00 – 15.30: Lutherdag i anledning af
reformationsjubilæet
Søndag den 5. november kl. 16.00:
Alle helgens gudstjeneste
Torsdag den 30. november kl. 19.00:
Sogneaften om Jerusalem
Søndag den 3. december kl. 10.00:
Festgudstjeneste i anledning
af kirkens genåbning
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Gudstjenester i Ørsted Kirke
Bemærk: Kirkebi

September, oktober og november 2017

ster!
l til alle gudstjene

SEPTEMBER
Søndag den 3. september kl. 10.30	  12. s. e. trinitatis
Søndag den 10. september kl. 10.00	  13. s. e. trinitatis
Søndag den 17. september kl. 10.00	  14. s. e. trinitatis
Søndag den 24. september kl. 9.00	  15. s. e. trinitatis

Refshauge
Refshauge
Refshauge
Tom Ahlmann

Efter gudstjenesten er der åben kirke
Høstgudstjeneste og frokost. Se omtale

OKTOBER
Søndag den 1. oktober
Søndag den 8. oktober
Søndag den 15. oktober
Søndag den 22. oktober
Søndag den 29. oktober

kl. 10.00	  16. s. e. trinitatis
kl. 10.00	  17. s. e. trinitatis
kl. 10.30	  18. s. e. trinitatis
kl. 9.00	  19. s. e. trinitatis
kl. 10.00	  20. s. e. trinitatis

Refshauge
Refshauge
Refshauge
Tom Ahlmann
Refshauge

Efterfølgende kaffe		

NOVEMBER
Søndag den 5. november kl. 16.00	  Alle helgen
Refshauge
Søndag den 12. november kl. 10.30	  22. s. e. trinitatis
Refshauge
Søndag den 19. november kl. 9.00	  23. s. e. trinitatis
Tom Ahlmann
Søndag den 26. november kl. 10.00	  Sidste søndag i kirkeåret Refshauge
						

Eftermiddagsgudstjeneste. Se omtale

Sidste gudstjeneste i Sognegården
inden kirken genåbnes. Kaffe

DECEMBER
Søndag den 3. december kl. 10.00	  1. søndag i advent
Biskop
					
Henrik Wigh-Poulsen

Festgudstjeneste i anledning
af kirkens genåbning

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 9. november 2017.
Udgivet af menighedsrådene.
Redigeret af sognepræsterne.
Lay-out og tryk:
NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

