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”Det eneste jeg husker, var lyset der blev sat i en stage”

af sognepræst Vibeke Døssing Petersen

Nogenlunde sådan faldt ordene, da en
af deltagerne ved mindehøjtideligheden
i Domkirken i Oslo skulle beskrive,
hvorledes hun havde oplevet det. Hvad
det var der havde gjort dybest indtryk
på hende. Det var ikke det store, smukt
udsmykkede rum, de mange blomster i
kirken, alle ansigterne, der var forstenede af sorg, gråden, salmerne eller de
ord, der blev sagt. Nej, det eneste hun
huskede var lyset, der blev sat i stagen.
Nogle gange i livet oplever vi, at der
sker noget, vi har meget vanskelig ved
at sætte ord på. Det kan være tragedier, som den der skete i Oslo og på
Utøya midt i sommerferien, hvor en
hel nation, et helt folk, blev ofre for en
enkelt mands galmandsværk.
I den forbindelse hørte jeg en radioudsendelse om Den Norske Kirkes rolle i
tiden umiddelbart efter. Blot få timer
efter bomben havde spredt død og
ødelæggelse i hovedstaden kunne man
på Den Norske Kirkes hjemmeside
finde oplysninger om, hvor man kunne
henvende sig, hvis man havde brug
for at tale med en præst. Det var ikke
kun det det beredskab, som tager sig
af de svært tilskadekommende eller
beredskabet, der står klar til at tage
sig af oprydningen og afspærringen af
området, der hurtigt var på trapperne.
Nej, det beredskab, der tager sig af den
åndelige omsorg var på pletten næsten
omgående.
Her kan kirken noget, der er af aller-

største betydning. Dér, hvor et menneske oplever, at alt omkring det er kaos;
hvor den trygge boble man lever i
pludselig brister, og det føles som om
fundamentet under én forsvinder, da er
det vigtigt, at der er nogen der går foran og viser vejen. Det, at der er nogen
som rækker hånden ud og siger, at nu
gør vi sådan og sådan, det kan gøre den
helt store forskel. Så bliver der ligesom
et holdepunkt midt i al det utrygge, i
det uvirkelige og forvirrende, der sker
omkring én, og det kan være med til at
skabe ro indvendigt.
Og er der noget kirken kan, så er det
at rumme alle de store følelser. Ikke
kun når vi taler om katastrofer. Kirken
kan rumme og italesætte de største
begivenheder, der sker i et menneskes
liv – dåben, konfirmationen, vielsen
og begravelsen. Og det sker ikke alene
med ord, men jo også med handling.
”Det eneste jeg husker, var lyset, der
blev sat i en stage”.
Og sådan er det nok for mange af os, at
vi måske ikke lige husker, hvad der blev
sagt i en given situation, men vi så,
hvad der blev gjort, eller endnu bedre,
vi gjorde noget selv!
Til Allehelgen gør vi også noget selv.
Vi kommer i kirken for at mindes de
kære, der ikke mere er hos os. Det er
en dag, der naturligt kalder både tårer
og smil frem. Tårer fordi det gør ondt
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at miste, men også smil når vi tænker
på alt det gode vi fik gennem dem, der
ikke er her mere. Vi gør det i kærlighed
og fordi vi ikke kan lade være, for de
døde bliver jo ved med at fylde en
masse i vores liv. Det mærker vi især
ved højtiderne, ved fødselsdagene eller

ved bestemte lejligheder – eller lige
pludselig på de underligste tidspunkter,
uden vi sådan lige kan sige hvorfor.
Og så tænder vi lys! Og måske er det
det eneste man rigtigt husker. At der
blev tændt lys!

Høstgudstjeneste

vil være en børnegudstjeneste. Derfor
opfordres alle børn til at tage lidt blomster eller frugt med fra haven, som vi
så kan bruge til at pynte kirken med.
Efter gudstjenesten i Ørting er der
høstfrokost i Sognehuset, hvor både
kirkegængere fra Falling og Ørting er
meget velkomne til at deltage. Frokosten er gratis for børn og koster 25
kr. pr. voksen. Alle er meget velkomne.

Søndag 25. september 2011
Falling kirke kl. 09.00 og
Ørting kirke kl. 10.30
Denne søndag vil vore kirker være
pyntet med korn, blomster og frugter
og gennem salmer og ord vil vi sige
Gud TAK for naturens mange gaver. I
Falling vil vi holde almindelig høstgudstjeneste, hvorimod det i Ørting

Minikonfirmander
I efteråret vil der igen være gang
i Minikonfirmandundervisning i
Ørting-Falling.
De elever, der i indeværende skoleår går
i 3. og 4. klasse på Margrethelyst Friskole, får tilsendt invitation og
tilmeldingsseddel.

Fra haven på Gl. Estrup

Er der andre elever fra området i
samme aldersklasse, som fx går i skole
i Odder, men som gerne vil deltage,
er I velkommne til at kontakte sognepræsten.

GUDSTJENESTEPLAN september - december
Dato
4. september
11. s. e. Trinitatis

Ørting

Falling

10.30 VDP

11. september
12. s. e. Trinitatis

10.30 ML

9.00 ML
10.30 ML
Høst

10.30 VDP
Børn/Høst

9.00 VDP
Høst

2. oktober
15. s. e. Trinitatis

10.30 ML
Høst
19.00 ML

9. oktober
16. s. e. Trinitatis

9.00 VDP

16. oktober
17. s. e. Trinitatis

10.30 VDP

10.30 VDP

9.00 ML

10.30 ML
9.00 VDP

23. oktober *
18. s. e. Trinitatis

9.00 ML

10.30 ML

26. oktober

17.30 ML

30. oktober
19. s. e. Trinitatis
6. november
Alle Helgen

Alrø

9.00 VDP

18. september
13. s. e. Trinitatis
25. september
14. s. e. Trinitatis

Gylling

16.00 ML
Gospel
17.00 VDP

15.30 VDP

15.30 ML

17.00 ML

13. november
21. s. e. Trinitatis

9.00 ML

20. november
Sidste søndag i kirkeåret

10.30 ML

10.30 ML

11.00 ML
Børn

9.00 ML

27. november
1. s. i advent

9.00 VDP

10.30 VDP

30. november
4. december
2. s. i advent

9.00 ML
14.00 VDP
**

9.00 VDP

14.00 ML

* 23/10 Leif Hjernøe vil denne søndag være gæsteprædikant i både Falling og
Gylling kirke
** 4/12 HUSK! Adventshygge i Sognehuset efter gudstjenesten i Ørting kirke. Se
nærmere omtale.
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Sommerens
døbte

Anne-Nora Hedegård Sørensen,
Frederiksberg
Døbt 5. juni 2011 i Falling kirke

Nanna Elmgaard Larsen, Ørting
Døbt 19. juni 2011 i Ørting kirke

Kirkefilmklub 2011/2012

men, der varer ca. 2 timer, vil der blive
serveret kaffe og efter filmen vil der
være mulighed for at drøfte nogle af filmens temaer og få sig en snak om den
meget følelsesladede film. Vel mødt!

Fire gode film har fundet vej gennem
nåleøjet til Kirkefilmklubben, som er
fælles for alle sogne.
Tirsdag den 4. oktober kl. 18.30:
Pindsvinet.
Tirsdag den 8. november kl. 18.30:
Good Bye, Lenin
Tirsdag den 10. januar kl. 18.30:
Miraklet i Lourdes
Tirsdag den 28. februar kl. 18.30:
Slumdog Millionaire
Billetprisen er 60,- pr. film og filmene
vises i Biffen i Odder. Inden hver film
vil der være en kort indledning og der
er desuden mulighed for at få sig en
snak om filmene bagefter. Program
med nærmere omtale af filmene forefindes i kirkernes våbenhus eller ved
henvendelse til sognepræsten.

Kirkehøjskole 2011/2012

Èn af efterårets/vinterens højdepunkter
er opstarten af en ny sæson af Kirkehøjskolen for Odder Provsti. Næste
sæson i rækken har fået overskriften
”LEVE LIVET” – det værdifulde liv.
Over tre lørdage vil der være mulighed
for at høre 6 spændende foredrag, der
på hver deres måde berører emnet.
Første gang er lørdag den 5. november
i Ørting (se omtalen nedenfor). De
øvrige datoer er 28. januar i Gylling
kirke og forsamlingshus samt 25.
februar 2012 i Torrild kirke og forsamlingshus. Tilmelding til Kirkehøjskolen
sker ved henvendelse til sognepræsten
og prisen for deltagelse er 150,- for
hele foredragsrækken (inkl. kaffe m.m i

Filmaften

Ørting Sognehus
Tirsdag den 25. oktober kl. 18.30
William Nicholson´s film ”Shadowlands” er på plakaten denne aften. Det
er en forrygende flot film, der handler
om den engelske universitetsprofessor C.F. Lewis (forfatteren til Narniabøgerne), der i en moden alder oplever
kærligheden, da han møder den noget
yngre amerikaner og jødiske forfatter
Joy Gresham. Filmen foregår i 50´ernes
England og den handler om livets
skrøbelighed, om at turde kærligheden
og om forandring. Det er en film, der
varmt kan anbefales. Undervejs i fil-
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pauserne). Betaling kontant 5. november. Alle er hjertelig velkomne.
Lørdag 5. november 2011 kl. 13.00
Ørting kirke og sognehus
(OBS! Denne eftermiddag til 17.00)
Elisabeth Dons Christensen:
Bevidsthed om de grundlæggende
værdier er en nødvendighed
“Er der noget, der kan bringe danskerne helt op i det røde felt, så var det
nedsættelsen af Værdikommissionen
i januar 2011. Ingen skal komme og
pådutte danskerne nogle værdier. Men
det ligger simpelthen i en demokratisk
opbygget nationalstat som vores, at der
må og skal være en vis konsensus om
en række grundlæggende værdier om,
hvordan vi lever og hver især så godt
som muligt bidrager til samfundets
videreførelse.”
Elisabeth Dons Christensen er biskop
i Ribe Stift og formand for Værdikommissionen.
Frans Rasmussen:
Hvordan kan man slås, når man
musicerer sammen?
Vi har bedt Frans Rasmussen om at
komme, fordi vi på TV har set ham
skabe værdier og liv på uventede steder.
Frans Rasmussen er da også blevet
landskendt via TV-programmer som
”Stemmer fra opgangen”, ”Stemmer
fra Vollsmose” og ”Mestermøder”.
Foredraget belyser først og fremmest hvad der gør, at en succesfuld
dirigent bruger sine sene år til at
arbejde med amatører, brobygning
og integration ved brug af musikken.

Frans Rasmussen er uddannet pianist,
hørelærepædagog og dirigent fra Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Allehelgen søndag 6. november

Falling kirke kl. 15.30 og
Ørting kirke kl. 17.00
Ved gudstjenesterne vil vi i taknemlighed og sorg mindes de mennesker,
der er gået bort i årets løb. Vi vil lytte
til læsninger, synge smukke salmer og
tænde lys for dem, vi har mistet og deres navne vil blive læst op. Men Allehelgen er også for alle andre, der har
lyst til at komme og mindes og tænde
lys for et menneske, der har betydet
noget for dem. Derfor er alle meget
velkomne. Efter gudstjenesten vil der
være mulighed for at bære levende lys
ud på kirkegården, til de grave, man er
forbundet med.

Adventshygge søndag 4. december
Gudstjeneste i Ørting kirke kl. 14.00
Umiddelbart efter gudstjenesten er alle
hjertelig velkomne i Sognehuset til en
hyggelig eftermiddag, hvor vi sammen
vil fejre kirke-nytårets komme med
adventssalmer, julesange, oplæsning og
fortælling.
Sognepræsten og organisten vil byde
ind med forskelligt i eftermiddagens
løb – både før og efter kaffen/gløggen
og æbleskiverne. Er der andre, som har
en julehistorie i ærmet eller andre idéer
til eftermiddagens indhold, så tag det
endelig med og lad os nyde nogle hyggelige timer i hinandens selskab.

Pensionistudflugt til Auning Kirke og Gl. Estrup

Det øsregnede, da bussen kørte fra Odder. Men i Auning Kirke blev interessen
fanget af sognepræstens levende og vidende beretning om kirkens arkitektur, historie og forbindelse til Skeel-familien på Gl. Estrup. Det store barokgravmæle for
Skeelerne er udført af belgieren Thomas Quellinus, som også står bag Rodstens
epitafium i Odder Kirke.

Betænkelige miner over det fortsatte regnvejr blev afløst af store smil over de
veldækkede borde i restauranten til Gl. Estrup. Det var en virkelig god og hjemmelavet frokost, vi fik, og således styrket gik vi ud på egen hånd for at opleve
herlighederne. Der var nok at se på i Landbrugsmuseet, Herregårdsmuseet og
park og have - og nu var regnen hørt op. Efter at den medbragte kaffe og Ellys
hjemmebag var fortæret i Orangeriet til Gl. Estrup gik turen hjem igen.
Helmut lyste op med sit gode humør og sin pink borsalino.
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Sognepræsten
besøger Aalstrup
Pastor Vibeke Døssing
besøgte Aalstrup en lun
sommeraften i juni.
Her viste Ib Jensen rundt,
og der blev sagt goddag til
flere i landsbyen.
Spadsereturen sluttede
med en kop kaffe ved Aalstrups samlingspunkt ved
den tidligere fryseboks.

FDF Ørting-Falling
FDF Ørting-Falling starter et nyt
FDF-år, hvor alle er velkomne til at
møde op.
Vi holder møder torsdage fra kl.
18.30 til kl. 20.00 i og omkring Sognehuset i Ørting.
Hvad laver vi så, ja hvad laver vi ikke??
Vi laver bål, primimad, tager på løb,
synger, leger og tager på lejrture.
Vi er både ude og inde.
Vi får mange gode naturoplevelser, og
vi har det rigtig sjovt.
Kort sagt, du får mange gode oplevelser i FDF, godt kammeratskab og stor
mulighed for at bruge din fantasi.
FDF er for alle i alderen 7- 18 år.
Voksne er også velkomne. Er der
spørgsmål vedr. FDF, er I velkomne til
at ringe til Ole Jørgensen 2219 7079
eller Lars Nikolajsen på 6168 7239.
FDF Ørting-Falling inviterer igen alle
til:

Julemarked i Sognehuset i Ørting
søndag 27. november fra kl. 12 – 16
Julemarkedet byder på:
• Salgsboder
• Tombola
• Gløgg og kaffe
• Hygge
Vi vil gerne gøre julemarkedet mere attraktivt, så hvis du kunne tænke dig en
bod på vores julemarked eller kender
du nogen der kunne, så ring til Ole på
22197079 og reserver en bod.
Vi håber på rigtig
mange besøgende,
da overskuddet
fra julemarkedet
ubeskåret går til
FDF’s kommende
bålhus på Toften,
til gavn både for FDF’erne og byens
borgere.

Den digitale tidsalder
rammer Blæksprutten.
I starten af august vil Blæksprutten,
ligesom alle de andre daginstitutioner
i Odder kommune, tage et nyt digitalt
kommunikationssystem i brug. Det
hedder ”BørneIntra”. Nogle af jer vil
måske kende systemet fra skolerne i
kommunen, som har haft det gennem
de sidste 5 år.
BørneIntra vil blive dekoreret af vores
lokale maler Ole Grøn – han har lavet
friser til hver institution, som tager
udgangspunkt i den enkelte institutions
særpræg og navn………….det bliver
spændende at se, hvad han har skabt til
Blæksprutten. Ole Grøns billeder plejer
at være præget af glæde og dejlige farver;
det passer godt ind i vores opfattelse af
verden.
Hvad er BørneIntra?
BørneIntra er et såkaldt intranet. Et intranet fungerer på samme måde som en
side på internettet, men med et intranet
har man mulighed for at bestemme,
hvem der har adgang til de enkelte
oplysninger. Fordelene ved et intranet
er, at brugerne kan dele mange oplysninger og få adgang til mange informationer, blot de har en computer
med adgang til internettet. Fremover
vil oplysninger, der blev sendt pr. mail,
ligge på intranettet.
BørneIntra består af tre dele:
PersonaleIntra, som er forbeholdt de
ansatte på daginstitutionsområdet i
kommunen.
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ForældreIntra, som er forbeholdt forældre, der har barn i en af kommunens
institutioner og endelig Hjemmesiden,
der henvender sig til alle interesserede.
Netop hjemmesiden vil måske interessere nogle af jer, som læser sognebladet, men som ikke har børn i
Blæksprutten længere. Her vil I kunne
se/læse lidt om, hvad der foregår hos os
og følge med i vores udvikling.
Selv om vi venter os meget af BørneIntra, så kan det på ingen måde erstatte
den daglige dialog mellem forældre og
personale. Så der vil være muligheder i
systemet, som vi ikke tager i brug; til
gengæld vil der kunne spares på regnskoven – da vi ikke skal udlevere adresselister, indbydelser o. lign. på papir
længere.
Det vil kræve noget andet af forældrene
end tidligere, i første omgang skal alle
sørge for at have en digital signatur
(NEMID) for at kunne få adgang til de
dele af BørneIntra, som er tilegnet
forældrene. Derudover skal man jo
vænne sig til at tjekke ind på systemet,
så man er opdateret med, hvad der sker
eller skal ske i Blæksprutten.
Jeg er nu sikker på, at med de super
forældre, som bruger vores hus, skal det
nok komme til at gå,og hvis vi hjælper
hinanden og har tålmodighed, så vil vi
på sigt få meget glæde af BørneIntra.
Det var lidt om, hvad der sker af nyt i
Blæksprutten lige pt.
Jeg vil ønske alle er dejlig sensommer og
”klik” forbi vores nye hjemmeside på
www.blaeksprutten.odder.inst.dk

Nyt fra menighedsrådet

af Jens Peter Petersen, formand
I forbindelse med overtagelsen af
pasningen af kirkegården i Hundslund
har vi pr. 1. juli ansat Matine Chelu
Vesterager som gravermedhjælper.
Vi byder Matine hjertelig velkommen
og glæder os til samarbejdet.

Et anden og større skade, der afslørede
sig ved sandblæsningen, var store
sætningsskader på apsis i østenden af
kirken. Skaderne er blevet besigtiget af
Nationalmuseet og konklusionen er,
at der er stor risiko for at ydermuren
styrter sammen. Vi er derfor i samarbejde med arkitekt Erik Schmidt straks
gået i gang med at få overblik over,
hvorledes nedtagningen af muren med
efterfølgende opretning og sikring af
fundamentet kan udføres, for til sidst
at genopføre muren igen i en nøjagtig
kopi.

Matine Chelu Vesterager

Falling kirke
Den udvendige vedligeholdelse af Falling kirke er nu i fuld gang.
Efter at kalkningsprøver blev udført
i efteråret og portalen er blevet registreret og opmålt af Nationalmuseet
her i foråret, kunne arbejdet begynde. Stilladset blev sat op og kirken
sandblæst,og efter lidt småreparationer
kunne så kalkningen begynde. Det var
planen.
MEN endnu en gang dukkede der nye
problemer op. Det viste sig at murværket på østsiden af tårnet var i meget
dårlig stand, hvilket har medført at det
har været nødvendigt at udskifte adskillige kvadratmeter. Det har betydet
at kalkningen af tårnet ikke kunne
blive færdiggjort inden sommerferien.

Det er planen at arbejdet skal påbegyndes i foråret 2012, derfor vil det
blive nødvendig med en midlertidig
afdækning af murværket i vinter.
Projektet er underlagt så mange krav og
restriktioner, at det er helt umuligt at
forudsige hvad det kommer til at koste.
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Ørting Kirke
Vi har nu fået tilladelse til at nedbryde
de beskadigede søjler ved indgangen til

kirkegården og genopføre dem i røde
sten. Arbejdet forventes udført inden
vinter.

Menighedsrådsmøder

Datoerne for efterårets menighedsrådsmøder er 8. september, 6. oktober og 3.
november.
Alle møderne holdes i Sognehuset fra kl. 19.00-22.00, og alle er meget velkomne til at deltage, da møderne er offentlige.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe i løbet af aftenen.

Præsentation af menighedsrådet
Menighedsrådet sidder til november 2012. Rådets størrelse bestemmes af sognets antal
medlemmer af folkekirken. To medlemmer er valgt i Falling sogn og fire i Ørting sogn.
Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet.
Menighedsrådet for Ørting og Falling sogne har sagt ja til at fortælle lidt om sig selv i
det forrige og i dette nummer af Sognebladet.
Lissi Berg
Kaj Rudebeck
Jeg bor i Amstrup sammen Jeg bor i Ørting og er gift med Brian
som er bogbinder. Sammed min kone Lone. Har
men har vi 3 børn, 2
arbejdet som praktiserende
døtre og en søn. Jeg er
dyrlæge i 38 år. Nu er min
født og opvokset i Højpraksis solgt og det meste
by. Jeg blev uddannet til
af tiden går med at passe
pædagog i 1986 og har
vores lille landbrug her i Amstrup. Af
siden da været ansat i
fritidsinteresser vil jeg nævne historie i
Stjernehuset, en børnehave i Odder.
alle afskygninger. Jeg er også interesseret i naturen. Går på jagt, når lejlighed
byder sig, ligesom vi også bruger meget Jeg har ladet mig vælge ind i menighedsrådet, da jeg mener det er
tid i vor båd, som ligger i Hou.
vigtigt at bevare de små sogne, og for
Har taget del i lokalsamfundet som
at vi kan være med til, at der bliver ved
bestyrelsesmedlem i idrætsforeningen
med at være fælles aktiviteter, som kan
og som formand for Ørtinghallen i 14
år. Er medlem af Ørtinghallens Venner. samle menigheden i vore kirker.
Jeg ser kirken som en samlende faktor
Jeg er sekretær i menighedsrådet og
i lokalsamfundet. Lokalsamfundet er i
mine øjne truet af den udvikling, der er med i kirke/kirkegårdsudvalg.
i dag med centralisering og sammenlægninger af snart sagt alle funktioner.

En godt bevaret hemmelighed

af redaktøren
Historien om Oldermandslauget går
mindst 200 år tilbage i tiden. Der var
20 oprindelige gårde i Ørting. De ejede
en grusgrav i Mosen, en smedie i Ørting og en mergelgrav ved Dybvad. Der
skulle selvfølgeligt snakkes og holdes
møder for at ordne de ting, og det blev
til oldermandslauget.
Efterhånden blev oldermandslauget til
en selskabelig forening, hvor der blev
holdt et gilde en gang om året, først
på hotel Østervang, siden på skift hos
medlemmerne. Det var kaffegilder, og
der skulle være mindst tre slags brød
foruden småkager.
For at holde historien levende opførte
lauget mindesmærket i Ørting Mose,
og i de første år blev der afholdt møder
og kaffegilder på bakken.

Midt på Ørting Mosevej står en fin
rødmalet bænk ved en skovbeklædt
bakke. Bag bænken går en næsten
usynlig sti eller dyreveksel op på bakken. Øverst kan man i det tætte græs
og buskadset af slåenbuske finde en
dobbelt halvkreds af marksten, hvis
midtpunkt er en meget stor sten med
indskriften: Ørting Oldermandslaug
1980 og et indhugget billede af en
gammeldags plov. Stenene rundt omkring har en indskrift med initialer og
et matrikelnummer.
På stenen står
der initialer
og matrikelnummer. Alle
numrene er
A-matrikler.

Nu er traditionen gået lidt i glemmebogen og stenene ved at blive skjult
i krat. Men udhugninger i granitsten
forsvinder ikke sådan lige, så i mange
år frem vil stenene minde om det
gamle landsbysamfund.

Gårdejer
Poul Nielsen i Ørting var initiativtager
til mindesmærket dengang for godt 30
år siden, og han fortæller:

Den største sten har form som en talerstol, og der er plantet et egetræ bag stenen. Men nu er
egetræet ved at tage overhånd. Inskriptionen er: Ørting Oldermandslaug 1980.
Nedenunder et billede af en plov.

Præstegården har også en sten på
Oldermandshøjen.
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Mandag 26. september kl. 18:
Pensionistforeningen fejrer 60-års jubilæum for medlemmer og indbudte.
Mandag 10. oktober kl. 14
Jørgen Bisgaard, leder af Ørting efterskole, vil fortælle om skolens aktiviteter. Derefter kaffe og bankospil.
Lørdag 29. oktober kl. 9.30
Højskoledag
Bent Jacobsen, Gylling efterskole
holder foredrag om Nordisk Mytologi.
Efter frokost fortæller han om skolen i
Gylling.
Mandag 14. november kl. 14
Underholdning ved Tove Jensen og De
glade syngende koner.
Kaffe og bankospil
Søndag 4. december kl. 14
Gudstjeneste i Ørting kirke efterfulgt
af adventshygge i Sognegården, hvor vi
synger julen ind (se side 8)

Torsdagsklubben

Alle torsdag kl. 13.30 til 16.30 i Sognehuset. 1. gang 1. september.
1. september Fælles kaffebord med
sang og hygge.
15. september Bankospil. Medbring
gave 20,-/25,- kr.
22. september Besøg i Poul Nielsens
hytte.
6. oktober Generalforsamling.
Klubben er vært ved kaffen
13. oktober Tøjsalg v/Lars Rasmussen
27. oktober Besøg af børnehaven og
fælles kaffebord
3. november Underholdning med
gl. grammofoner v/Niels Nærvig
Schønnemann, fælles kaffebord
10. november Bankospil, medbring en
pakke
24. november Advent- og juledekorationer v/Elly Andersen
De torsdage, der ikke er nævnt, er alm.
dage med kortspil, spil, håndarbejde og
hvad man ellers har lyst til.

Ørting-Falling-Alrø efterløns- og pensionistforening fejrer
60 års jubilæum den 26. september 2011 kl. 18.oo.
Vifestligholderdagenformedlemmerogindbudteisognehuseti
Ørting.
Tilmelding til Inge Jørgensen tlf. 86551552 eller Kirsten Jørgensen tlf.
86554076 senest 12. september 2011.

Pris pr. person kr. 100,Venlig hilsen Bestyrelsen

Kalender
Søndag 25. september
Høstgudstjenester med efterfølgende
høstfrokost i Sognehuset. Se side 3
Mandag 26. september
Pensionistforeningen fejrer 60-års jubilæum i Sognehuset.
Mandag 10. oktober kl. 14
Jørgen Bisgaard fortæller i pensionistforeningen om Ørting Efterskole i
Sognehuset.
Onsdag 12. oktober kl. 19-22
Forældremøde i Blæksprutten.
Tirsdag 25. oktober kl. 18.30
Film i Sognehuset. Se omtale side 7.

Kontakt
Præst:
Sognepræst Vibeke Døssing Petersen
VDP@km.dk
8655 4062
Sognepræst i Gylling og Alrø
Marianne Lyst,
ml@km.dk
8655 1050
Kirkegård:
Graver Jens T. Pedersen,
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860
Kirketjener og sognehus:
Elly Lemvig Andersen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Lørdag 29. oktober kl. 9.30
Højskoledag i Pensionistforeningen. Se
side 15.

Formand for menighedsrådet:
Jens Peter Petersen
8094formand@sogn.dk
8655 4318

Lørdag 5. november kl. 13 - 17
Kirkehøjskoledag i Sognehuset. Se
omtale side 8.

Kirkeværge:
Niels Ejner Andersen
niels.ejner@bisgaard-andersen.dk
8655 4333

Mandag 14. november kl. 14
Tove Jensen og De glade syngende
koner i Pensionistforeningen.

Redaktør af Sogneblad og www:
Vibeke Døssing Petersen
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418

Søndag 27. november kl. 12 - 16
FDF’s julemarked i Sognehuset
Søndag 4. december kl. 14
2. søndag i advent.
Gudstjeneste i Ørting Kirke og derefter
adventshygge i Sognehuset.

Næste nummer af Sognebladet har deadline 7. november 2011 og udkommer i
den sidste uge af november. Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner
vil være meget velkomne. Vi forbeholder
os ret til at forkorte og redigere.

