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Dorte Marcussen: Landskab med bryllup og begravelse

Og hjertet holder pinsefest
med vang og mark og skove.
Den Helligånd, vor himmelgæst,
vi hilse nu og love.
Nu vift og vaj,
du grønne maj!
Min palmegren jeg svinger;
til kirkeby
med sang i sky
hans indtog højtid bringer.
Fra ’Naturen holder pinsefest’, 
DDS 723 v. 2

Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!
Fra ’Gak ud min sjæl, betragt med 
flid’ DDS 726 v. 5



Pastoratrådet
Formand Rie Tinggaard 6445 1312 2043 7837  tinggaardrie@mail.dk
Næstformand Anna Jacobsen 6445 1016  aogj@bukstedjacobsen.dk
Sekretær Jørgen Sørensen 6445 1599  sorensen.sivholm@mail.tele.dk
Kontaktperson Lisa Pontoppidan 6472 2448 5150 0995 np-hansen@email.dk
Birthe Andersen 6445 1282  bicka@mail.tele.dk
Henrik Bolting 6479 1110   2020 3584 henrik@bolting.dk
Frank Andersen 6472 3493 4033 3493 frank@blomsterhaven.com
Sognepræst
Heidi Kasper Hansen
Ørsted Præstegård 6445 1033  hkh@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag, 10-12
Tager jeg ikke telefonen, kan besked indtales på telefonsvareren.
Kasserer
Karen Melgaard 6472 1700 5151 0742 k.melgaard@mail.dk
Organist
Henrik Sørensen 6445 1775  henrikke@postkasse.com
Kirkesanger
Kuno Ringer 6471 3159 4058 8607 kuno.ringer@mail.dk
Ørsted
Graver Lars Rimfort   
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 8-12   2343 9905 graver@newmail.dk
Fridag mandag.
Kirkeværge Anna Jacobsen 6445 1016  aogj@bukstedjacobsen.dk 
Søllested/Vedtofte
Graver Susanne Kiesbüy            
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl. 8-12  2361 4893 svkirker@mail.dk
Fridag mandag.
Kirkeværge, Søllested, Frank Andersen  6472 3493   4033 3493 frank@blomsterhaven.com
Kirkeværge , Vedtofte, Jørgen Graversen  6479 1426

Se i øvrigt vores hjemmeside
www.de3kirker.dk

KIRKELIG VEJVISER
Kirkebladet »De 3 kirker« 
udgives af Pastoratrådet for Ørsted, Søllested og 
Vedtofte Sogne og redigeres af Bladudvalget:
 Jørgen Sørensen  
 Rie Tinggaard
 Lisa Pontoppidan
 Heidi Kasper Hansen
Eventuelle indlæg, som ønskes bragt i Kirkebladet, 
kan sendes til en i bladudvalget.

Kirkelige handlinger
Dåb, vielse og begravelse aftales med præsten. Fød-
selsanmeldelser afleveres hos præsten senest 2 dage 
efter fødslen. Blanket til fødselsanmeldelse hentes 
på www.personregistrering.dk. Er forældrene ikke 
gift afleveres Omsorgs- & Ansvarserklæring + dåbs-
attester. Dødsfald skal meldes hurtigst muligt og se-
nest 2 dage efter til sognepræsten. Der kan aftales 
ringning med kirkeklokken kl. 12.

Præstens kurser og ferie
Jeg holder fri i perioderne: 7.-8. juni, uge 27-28-29 
samt d. 30.-31. august. Embedet passes i de pågæl-
dende perioder af sognepræst Rikke Steen Knudsen, 
Årup præstegård, tlf. 64 43 16 43.

Gravernes ferier
Lars Rimfort, Ørsted holder ferie i ugerne 
27, 31 og 32.
Susanne Kiesbüy, Søllested og Vedtofte, holder 
ferie i ugerne 28, 29 og 30.



af sognepræst Heidi Kasper Hansen
På forsiden af kirkebladet har vi denne gang sat et billede ma-
let af den danske kunstner Dorte Marcussen. Dannebrogsfla-
get afslører at landskabet er dansk. Det er måske ikke et be-
stemt geografisk landskab, et virkeligt sted i Danmark, men 
det er alligevel ikke mere fantasifuldt end at det godt kunne 
være et virkeligt sted. Der er mange genkendelige detaljer i 
det. Naturen, menneskene, husene, kirken. Et landsbymiljø. 
Desuden er årstiden også én vi kender: det er sommer, sådan 
som sommeren ser ud i vore allermest lyse og håbefulde fore-
stillinger.
Billedet er i sin stil naivistisk. Den naivistiske kunst har nog-
le særlige kendetegn. Det idylliserende, detaljerigdommen og 
de klare farver, og ikke mindst: det barnlige blik på det alt 
sammen; der er ikke skygger og perspektiv, alting har en klar 
og enkel fremtoning.

Nogle vil kalde stilen for ’primitiv’ og bruge udtrykket ’na-
ivt’ nedsættende om den. Det forenklende perspektiv kan på-
kalde sig foragt fra dem, som ’nok ved hvordan verden ser 
ud i virkeligheden!!’, og som aldrig bliver trætte af at rynke 
panden over det.

Men naivismen er ikke bare blåøjet godtroenhed om verden. 
Naivismen afspejler også en længsel - efter et barns fortrøst-

ning overfor livet. Den ophøjer et bestemt syn på tilværelsen: 
tilliden og modet som den bærende indstilling til livet.

Vores glæde over sommeren er også en glæde over det enkle 
liv. Hvor vi kan gå i bare tæer i græsset. Hvor vi ikke skal be-
kymre os særligt om ’føden og klæden’. For solen skinner og 
maden kræver ikke de store forberedelser. Grøntsagerne gror 
i haven og de er bedst rå. Frugten hænger på træerne. Der 

Sommer over Danmark



er eftermiddagskaffe på terrassen og koteletter på Weber-
grillen.
At leve livet med afsæt i det kristne evangelium er også at 
have en slags barnlig frimodighed overfor tilværelsen. Som 
på en sommerdag, hvor alting står badet i solens klare strå-
ler. Uanset hvor megen dybsindighed, der kan spindes over 
kristendommen, så går det aspekt aldrig tabt af den: barnets 
perspektiv. Synet på verden som tilforladelig, fordi den er 
skabt af en Gud, der er god. Og tilsvarende er der ikke noget 
i menneskets liv, som er for småt, for simpelt eller for usselt 
til at Gud vil have med det at gøre. For som vores himmelske 
far gør han vore bekymringer til sine, for at vi kan modtage 
glæden fra ham.
For nogen er det en bekymring, at de ikke tror på evangeliet. 
Det bedste middel jeg kender mod den bekymring er, at troen 
ikke er menneskets ydelse. Det er Helligånden, som skaber 
troen i os. Derfor har Helligånden sin egen fest i kirkeåret, og 
den er lige om hjørnet –

Pinsedag
Ved gudstjenesten i Søllested på denne højtidsdag kl. 10.15 
holder vi en uformel præsentation af Søllested kirkes nye ud-
seende. Det markeres med kirkekaffe!
Vi mangler endnu på dette tidspunkt orglet plus nogle detaljer 
på bænkene, men når det er på plads til efteråret holder vi den 
formelle og store afslutning på ombygningen. Pinsedag er der 
også gudstjeneste i Vedtofte kl. 15.00.    
 Heidi

Glædelig 
Pinse



Sct. Hans-aften
i Præstegårdshaven

Ja, Sct. Hans aften falder jo altid på d. 23.juni.
I år er det  på en hverdag med skolegang og arbejdsdag dagen efter, så derfor starter 
vi:
kl. 19.00 ved flagstangen »ved landsbyens gadekær« i Ørsted.
Når vi har taget flaget ned, går vi i præste-gårdshaven til underholdning, snobrøds-
bål, sodavand, kaffe og vafler som sædvanlig.
Til sidst er der bål på engen, hvor vi regner med, at »Æblets« heks er klar til opstig-
ning.
Underholdning i år ved »hospitalsklovnen« Lis Vilain også kaldet »klovnen 
LULU«.
Båltale ved tidl. forstander Søren Henriksen, Glamsbjerg.
Vel mødt!
 FDF/Ørsted beboerforening og kirken.



Orgelindvielse i Ørsted
Søndag d. 29. juni 
Indvielsen af kirkens nye orgel fra Marcussen og Søn i Åbenrå 
sker ved en fest-gudstjeneste i Ørsted kirke denne dag kl. 10.15. 
Efter gudstjenesten byder Pastoratrådet på et let traktement i kon-
firmandstuen.      
 Heidi

Det nye orgel til Ørsted Kirke
I marts var pastoratrådet på en omvisning på Orgelfabrikken; 
»Marcussen og søn« i Åbenrå. Her så vi det nye orgel under op-
bygning. Billeder giver et indtryk af instrumentet. 
Det er nu skilt af og ved at blive samlet i kirken
Derefter skal det males.
Det skal være færdigt 29. juni.



Konfirmandindskrivning
Konfirmandindskrivningen for dem, der 
skal gå til præst i skoleåret ’08-’09 sker 
i forbindelse med Forklaringsgudstjene-
sten i Ørsted kirke søndag d. 17. august kl. 
10.15. Konfirmandundervisningen begyn-
der herefter.   
 Heidi

Ulvetimen - 
familiegudstjeneste

Torsdag d. 18. september holder vi for 
første gang ’Ulvetimen’. Nogle steder 
kalder man det ’Spaghettigudstjene-
ste’ – vi begynder i kirken kl. 17.00 og 
spiser aftensmad i konfirmandstuen 
bagefter. Tilmelding ikke nødvendig. 
   
 Heidi

Fortælle- og sangaften
Inden sommeren skal vi lige nå en sangaften 
i konfirmandstuen. I skrivende stund ved 
vi ikke hvem der fortæller, men det skal vi 
nok finde ud af. Forslag modtages med tak. 
Datoen bliver: Onsdag d. 21. maj kl. 19.30.
Fortælle- og sangaftener holdes i konfir-
mandstuen. Man medbringer selv kaffe og 
brød.
 Heidi

D. 31.maj bliver kirke og konfirmandstue fyldt med fløjtespil. Rikke samler 
sine egne elever fra Assens, Haarby og Glamsbjerg og får besøg af fløjteelever 
fra Børkop musikskole. De skal spille sammen fredag og lørdag og afslutter 
med en koncert i Ørsted kirke kl. 16.00.



HUSK- næste maxiaften d. 23.maj.
Det bliver på HESLE DAMGAARD. Vi måtte desværre aflyse sidste 
gang. Der kommer sedler ud som sædvanlig. Det er sidste gang 6.klas-
serne kan deltage!
 Rie

Minikonfirmander
Efter sommerferien tager vi fat på en ny omgang minikonfirmandun-
dervisning. Der udkommer en folder med oplysning om starttidspunkt 
og sted. Folderen sendes til alle hjem hvor der er skolebørn.
 Heidi



Menighedsrådsvalg 2008
I år er det tid for valg af nyt Pastoratråd. Vi har fået 
lov til, at bevare vores gamle valgprocedure, som in-
debærer, at der skal vælges 3 medlemmer fra Ørsted 
Sogn, 2 medlemmer fra Søllested sogn og 2 med-
lemmer fra Vedtofte Sogn.

Inden vi når til et eventuelt valg, skal der foregå 
flere ting. Først skal der afholdes et orienterings-
møde, hvor opstillings- og valgprocedurer bliver 
forklaret. Desuden skal den værende formand give 
en beskrivelse af rådets virke i den seneste periode, 
samt et bud på, hvad der tænkes gennemført i den 
kommende periode.

Derefter skal der opstilles personer, i hvert sogn, 
som er villige til at lade sig vælge for de næste 4 år.
Af praktiske grunde, samler vi de 4 møder på én 
aften.
Onsdag den 10. september kl. 19:30 i konfirmand-
stuen. I næste kirkeblad, vil møderne bliver yderli-
gere uddybet.
Sæt kryds i kalenderen ud for den 10/9-08.
 JS

Samtaleaftener – optakt til menigheds-
rådsvalg ’08
Under denne overskrift gemmer der sig 3 aftenmøder hvor det 
skal være muligt at debattere livet i kirkerne. Vi står overfor et 
menighedsrådsvalg i efteråret ’08. Det Pastoratråd, som vælges, 
vil sammen med præsten have hovedansvaret for at kirken er 

tilgængelig. Både jeg og 
det nuværende Pastoratråd 
vil gerne lægge op til at 
samtalen om kirkelivet kan 
føres ude i sognene. Derfor 
holdes disse møder også i 
kirkerne, hvor der vil være 
kaffe på termokanden. Da-
toerne er:
Søllested kirke onsdag d. 
11. juni kl. 20.00
Vedtofte kirke onsdag d. 18. 
juni kl. 20.00
Ørsted kirke onsdag d. 13. 
august kl. 20.00
 Heidi



Dato Dag Ørsted Søllested Vedtofte

11. maj Pinsedag 10:15 K, A
kor og kaffe

15:00 A

12. maj 2. Pinsedag 10:15 K

18. maj Trinitatissøndag 10:15 K

21. maj Onsdag 19:30 Fortælle- og 
sangaften

25. maj 1. s.e.trin 9:00 10:15 K

31. maj Lørdag 16:00 Fløjtekoncert
Se omtale

1. juni 2. s.e.trin 10:15 K, Kaffe 15:00 Børnegudstjeneste
0-1-årige

8. juni 3. s.e.trin 9:00 RSK, K

11. juni Onsdag 20:00 Samtaleaften

15. juni 4. s.e.trin 10:15 K, Kor

18. juni Onsdag 20:00 Samtaleaften

22. juni 5. s.e.trin 10:15 K

23. juni Mandag 19:00 Sct. Hans aften

29. juni 6. s.e.trin 10:15 K, Orgelindvigelse
Se omtale

14:00 A



Dato Dag Ørsted Søllested Vedtofte

6. juli 7. s.e.trin 9:00 RSK, K

13. juli 8. s.e.trin 9:00 RSK, K

20. juli 9. s.e.trin 9:00 RSK, K

27. juli 10. s.e.trin 10:15 K, kaffe

3. aug 11. s.e.trin 10:15 K

10. aug 12. s.e.trin 10:15 K

13. aug Onsdag 20:00 Samtaleaften

17. aug 13. s.e.trin 10:15 Forklarings- 
gudstjeneste samt  

konfirmandindskrivning

19:00 K, Aftensang, Kaffe

24. aug 14. s.e.trin 19:00 K, Aftensang 10:15 Børnegudstjeneste
2-5 år

31. aug 15. s.e.trin 9:00 RSK, K

7 sep Høst 10:15 11:30 K

Der holdes som hovedregel altergang ved gudstjenesterne kl. 10:15.
K=Kirkebilen kan bestilles på 65 50 50 50
RKS= Rikke Steen Knudsen



St.Bededag holdt vi i Ørsted Kirke børnegudstjeneste for ovennævnte 
aldersgruppe.
12 børn + forældre/bedsteforældre var kommet for at overvære denne 
gudstjeneste.
Emnet var selvfølgelig BØN. Præsten tegnede alle børns ønsker på 
en lille tavle. Børnene fik indholdet af en lille pakke, der svømmede 
rundt i døbefonten. Det var et HJERTE til hvert barn med FADER-
VOR. Præsten bad sammen med børnene denne bøn, og til sidst gik 
alle børnene ud og blæste sæbebobler som et TEGN på, at de sendte 
bønner op til Gud.
 Rie

for 2-5-årige

Pastoratrådsmøde
Pastoratrådets maj-møde, som skulle have været 28. maj 
flyttes til onsdag 4. juni.


