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PRÆSTENS SPALTE
Allerførst vil jeg sige TUSIND TAK
for den hjertelige velkomst min familie
og jeg har fået her i Ørting og Falling.
Jeg er dybt taknemmelig over, at så
mange deltog ved indsættelsesgudstjenesten i Falling kirke søndag den 16.
januar. Dejligt var det bestemt også, at
så mange valgte at deltage i den flotte
og festlige reception i Falling forsamlingshus bagefter. Det var et rigtig fint
arrangement. Tak for det!
Det har ganske enkelt ikke været
muligt at få sagt personlig Tak til alle,
der er kommet med gaver, blomster
og hilsner – nogle ved jeg ikke engang
hvem er endnu! Men en stor tak skal
I alle have alligevel. Det varmer mere
end I aner, at få sådan en velkomst. Nu
glæder jeg mig til at få hilst rigtigt på
jer – både i kirken og sognehuset, men
også i hverdagen på gaden, når vejret
indbyder mere til, at vi alle kommer
ud af vores vinterhi, så vi kan nyde den
smukke natur, der omgiver Ørting og
Falling.
Det forår, der suser i vinden,
det solglimt, der spejler en pyt,
den brise, der pusler om kinden
- forkynder at livet er nyt!
Sådan skriver forfatter og sognepræst
Michael Nielsen i det indledende vers
til sit digt ”Hymne til foråret”. Med
forårets venden tilbage kan vi glæde os
over alt det, der atter spirer og gror for
øjnene af os. Naturen vil endnu engang
folde sig ud med alverdens forskellige

farver og dufte. Alting bliver nyt igen.
Sådan håber jeg virkelig også, at det
må blive for kirke- og sognelivet her
i Ørting-Falling. I har været igennem
en lang, hård vinter, og der har været
mange trængsler undervejs, men nu er
det tid til at gå foråret i møde.
Sammen lægger vi nu det kolde og
mørke bag os og retter forventningsfuld blikket mod den lyse tid, der ligger forude. Livet er nyt – mulighederne
og opgaverne ligger og venter på at
blive taget fat i. Menighedsrådet er nyt,
præsten er ny, og alle har et ønske om,
at det her skal blive godt – rigtig godt!
Jeg glæder mig i hvert fald til at skulle
dele fremtiden med jer her i ØrtingFalling sogne, og vi, som familie,
glæder os til at lære jer alle bedre at
kende. Familien består af mig selv, min
mand Frank og vores fire børn. De to
store, Nicoline på 21 og Julie på 18,
bor i hhv. Hvide Sande og Kjellerup,
men heldigvis har vi så de to yngste,
Magnus Theodor på 11 og Stine på 6
år til at holde os unge og i gang!
Vi er så småt ved at være på plads i
præstegården og er såmænd også ved
at føle os hjemme her, og Magnus
Theodor og Stine er faldet rigtig godt
til på Ørting-Falling Centralskole. Vi
glæder os rigtig meget til at blive en del
af lokalsamfundet her i jeres to byer.
Endnu engang TAK FOR MODTAGELSEN :-)
Vibeke Døssing Petersen

Billeder fra receptionen i Falling Forsamlingshus 16. januar.
Mange var mødt op for at byde den nye sognepræst velkommen,
der var taler, gaver og sange - også fra kolleger og medarbejdere.

Det kirkelige Møde søndag d. 3. april kl. 10.00-15.00
i Odder Sognekirke

En gang om året afholdes Det Kirkelige Møde i Odder Sognekirke. Det er en fælles
kirkedag for alle sogne i Odder Provsti samt Odder Valgmenighed, hvor der er fælles
gudstjeneste i Odder Sognekirke. Ved gudstjenesten prædiker i år Jeppe Søe, som også er
årets foredragsholder.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i kirkecenteret og efterfølgende foredrag med
Jeppe Søe.
Det koster 50 kr. at deltage ved spisningen, og man kan tilmelde sig hos sognepræst
Vibeke Døssing Petersen på tlf. 8655 4062 eller via mail: vdp@km.dk
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GUDSTJENESTEPLAN MARTS – MAJ
Lørdag 5.3
Fastelavn/familiegudstjeneste
6.3 Fastelavn
13.3
1. søndag i fasten
20.3
2. søndag i fasten
27.3
3. søndag i fasten
3.4 Midfaste
10.4
Maria Bebudelse
17.4 Palmesøndag
21.4 Skærtorsdag
22.4 Langfredag
24.4 Påskedag
25.4 2. påskedag
1.5
1. søndag efter påske

Ørting
14.00 VDP

11.00 VDP

Falling

11.00 VDP
9.30 VDP

Gylling

Alrø

10.30 ML

10.30 BW
9.00 ML

16.00 ML

10.30 ML
10.00 ML
Højskoledag
*
9.00 ML

11.30 LBT

19.00 LBT

*
11.00 VDP

*
9.30 VDP

*
10.30 ML

11.00 VDP

9.30 VDP

17.00 VDP
måltid **
11.00 BW
9.30 VDP
9.30 VDP
konfirmation
11.00 ML

15.30 VDP

11.00 VDP
11.00 VDP
konfirmation

9.00 ML
10.30 ML
10.30 BW

10.30 ML
9.00 BW

8.5
9.30 ML
2. søndag efter påske
15.5
10.00 ML
3. søndag efter påske
konf
20.5 Bededag
9.30 VDP
11.00 VDP
22.5
9.30 VDP
11.00 VDP
11.30
4. søndag efter påske
LBT
29.5
11.00 ML
19.00 ML 9.30 ML
5. søndag efter påske
* 3/4 Kirkeligt møde i Odder. Fælles arrangement for hele provstiet. Se omtale s. 3
** HUSK: Tilmelding til fællesspisningen Skærtorsdag - senest 14. april. Se s. 5

VDP: Vibeke Døssing Petersen, BW: Birgitte Warming, ML: Marianne Lyst, LBT: Lars Berg Thomassen
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KIRKE OG SOGNEHUS
Middagen står på påskelam og koster
50 kr. incl. drikkevare. Tilmelding er
nødvendig og kan ske til sognepræst
Vibeke Døssing Petersen senest 14.
april på tlf. 8655 4062 eller via e-mail:
vdp@km.dk

Lørdag 5. marts kl. 14.00
I anledning af Fastelavn holder vi
denne lørdag familie- og fastelavnsgudstjeneste for store og små. Alle er meget
velkomne til at komme udklædt i
kirken. Efter gudstjenesten går vi over i
sognehuset og hygger med kaffe, sodavand og fastelavnsboller. Ørting-Falling
FDF´erne vil hjælpe med at dirigere
slagets gang ved fastelavnstønderne,
og der vil blive kåret en kattedronning
og en kattekonge, ligesom der også vil
være en præmie til årets bedst udklædte. VEL MØDT!

OPFORDRING!
Vi mangler frivillige, der har lyst
til at få god motion og samtidig
arbejde for en god sag. Tiden er
løbet fra os i år, så vi kan IKKE nå
at få stablet et frivilligt korps på
benene til årets sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp, der løber af
stablen søndag den 13. marts 2011.

Konfirmandinformationsmøde
Ørting kirke og sognehus
Søndag 13. marts kl. 11.00
Årets konfirmation i Ørting-Falling
nærmer sig og derfor inviteres forældre
og konfirmander denne søndag til,
sammen med præsten, at forberede sig
til den store dag. Efter gudstjenesten i
kirken, hvor nogle af konfirmanderne
medvirker, går vi i sognehuset, hvor vi
efter en let frokost hygger os og tager
en snak om alt det praktiske vedr. den
1. maj.

Derfor vil jeg gerne opfordre interesserede frivillige til at henvende
sig til mig, hvis de har lyst til at
tage fat og gøre en indsats i 2012.
Forhåbentlig kan der samles så
mange, at vi kan være med igen
næste år.

Sognepræst Vibeke Døssing Petersen

PÅSKEMIDDAG
Ørting kirke og sognehus
Skærtorsdag 21. april kl. 17.00
Skærtorsdag er der i Ørting kirke sen
eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi
mindes den sidste gang Jesus samlede
sine disciple og spise sammen med
dem. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognehuset, hvor vi håber
rigtig mange har lyst til at deltage.

Merle Rødsig Petersen, Falling
Døbt i Falling kirke 16. januar 2011
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ØRTING SKOLE

Så skete det, vi havde frygtet.
I november måned besluttede Odder
Byråd, at spare ca. 10 mio. årligt på
skoleområdet samt at lukke Randlev
Skole og Ørting-Falling Skole.
Det har betydet, at lærere, pædagoger,
teknisk personale og skolesekretær
allerede nu har modtaget deres opsigelse med virkning fra 31. juli 2011.
På trods af en meget nedtrykt stemning
i dagene omkring modtagelsen af opsigelserne håndterer skolens personale
situationen yderst professionelt.
Der er enighed om, at elever og
forældre ikke skal lide under byrådets
beslutning – så der arbejdes videre,
som om intet er hændt.
Vi har bestemt, at skolens sidste forår
skal være et forår med ekstra mange
positive oplevelser for eleverne.
Vi har planlagt:
• lejrskoler for 0. klasse, der tager til
Tunø i maj
• lejrskole for 4.–5. klasse, der tager
til Samsø i maj
• koncerter for skolens elever i
januar og april
• gæstelærere i foråret
• udflugt for alle elever i juni
• fastelavnsfest i marts
• emneuger i februar og maj
• skolebesøg i foråret
• afslutningsfester i juni

Fastelavnsmarch
Søndag d. 6. marts 2011 går eleverne
fra 4. – 6. klasse fastelavnsmarch i
skoledistriktet.
En del af pengene bliver brugt til
elevernes fastelavnsfest på skolen torsdag d. 10. marts.
Resten bruges på lejrskolerne i maj
samt til ekskursioner for skolens elever
i foråret.
Lene Rothborg

Det er en svær tid for skolens personale
– derfor har vi planlagt mange kollegiale arrangementer for at holde modet
oppe hos hinanden.
Det hjælper!
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BLÆKSPRUTTEN OG DEN STORE SPARERUNDE
I maj 2010 fik Blæksprutten ligesom
kommunens andre institutioner besked
på, at vi skulle spare ... endda rigtig
mange penge fra 1. januar 2011.
For Blækspruttens vedkommende har
det betydet, at vi måtte sige farvel til
2 pædagoger, en fra hver afdeling – i
alt 65 personaletimer……….det kan
mærkes!

Fra 1. januar trådte ændringerne så i
kraft, og selv om det er for tidligt at
bedømme, hvor meget det kan mærkes
på sigt – så har vi en oplevelse af, at
vi stadig kan være stolte af hvad vi
tilbyder børnene og deres forældre i
Blæksprutten.
Vores værdier – Tryghed – Engagement
og Anerkendelse – kan vi stadig leve
op til.
Både i vuggestuen og i børnehaven
er vi fyldt helt op med børn - Det er
rigtig dejligt!
I børnehaven kommer vi til at mangle
børn fra 1. august – fordi der går
mange store børn ud, og børnetallet
for den næste årgang er ikke ret stort
……Herfra skal lyde en opfordring til
områdets forældre - elsk lidt mere!!

Det betyder, at vi måtte lave om på
hvordan vi hidtil har arbejdet i Blæksprutten.
I efteråret arbejdede personalet med
hvordan vi, på trods af nedskæringen,
stadig kunne fastholde engagement og
arbejdsglæde hos de som blev tilbage –
for glæde og engagement er livsvigtigt
for at børn kan udvikle sig og trives.
Vi oplistede hvad der var de vigtigste
ting for os at bibeholde, og hvad kunne
vi (tvunget af omstændighederne)
fjerne eller lave mindre af.
Derefter blev der så lavet en ”ny”
udgave af Blæksprutten, hvor vi
fastholdt vores grundlæggende værdier
og det meste af dagligdagsstrukturen.

Blæksprutten glæder sig over, at der er
grøde i vores lokalområde – der er liv
i præstegården igen, den nye friskole
Margrethelyst har ansat leder og pedel
og plejehjemmet bliver snart igen fyldt
med liv – så mon ikke at der trods alt
er lysere tider på vej til os alle.
Anderledes ja………men stadig med
glæde og grin.

Vi har skåret kraftigt ned på personalemøder og forældrearrangementer, og
en af de helt store ændringer er, at
Blæksprutten nu lukker kl. 15.30 om
fredagen i stedet for kl. 16.00, og at
der er indført kommunale lukkedage i
institutionen.
Vi er så heldige, at vi kan holde åbent
hele sommerferien – vi slår os nemlig
bare sammen til stor glæde for både
børn og personale.

Mange hilsner fra
Blæksprutten
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FORENINGERNE I ØRTING OG FALLING
Ørting-Falling Borgerforening lukker?

indstilling til generalforsamlingerne om
anvendelsen af pengene.

På den ordinære generalforsamling den
24. februar vil bestyrelsen komme med
forslag til nedlæggelse af Ørting-Falling
Borgerforening.
Denne beslutning er truffet på baggrund af den manglende tilslutning til
foreningens arrangementer gennem de
senere år. F.eks. aflyste vi juletræsfesten
– der var kun tilmeldt 8 børn!
Vores faste arrangementer, såsom sodavandsdiskotek, juletræsfest, grundlovsfest og dilettantfest, vil overgå til
nogle af de eksisterende foreninger i
lokalområdet.

P.B.V. Poul Henning Jensen
Formand

ØRTING HALLENS VENNER
Der sker store omvæltninger i vort lokalsamfund. Den lokale skole nedlægges, og en kreds af brugere opretter en
friskole. Ny præst er ansat, præstegård
og kirker skal vedligeholdes. Borgerforeningen opløses.

Foreningen Falling Forsamlingshus
har pr.1/10-2010 solgt huset til Gitte
Dinesen, som vil drive det videre
som hidtil.

Alt dette er medvirkende til, at Ørting
Hallens Venner på generalforsamlingen
har besluttet at udvide aktiviteterne
med en Kultur- og kunstforening,
hvorunder vores lokale dilettanter
skal videreføres, spændende foredragsaftener og meget andet. Selvfølgelig
vil Påskeudstillingen indgå og måske
udvides.
Der er rige muligheder, nu skal vi
have gang i aktiviteterne, det fortjener
borgerne i Ørting-Falling lokalområde.
Derfor har Ørting Hallens Venner
startet en hvervekampagne af medlemmer, som skal bistå med hjælp til alle
vore nye tiltag.
Hjælp os og tag godt imod vore
medlemstegnere.
Ove Kjær - Ørting Hallens Venner

Foreningen skal opløses på 2 generalforsamlinger, som også skal tage stilling
til anvendelsen af det beløb, der er
tilbage når handlen er endeligt afsluttet. Pengene skal ifølge vedtægterne
anvendes til almen nyttigt velgørende
formål i hjemstedssognet Falling (Ørting–Falling).
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag til anvendelsen af beløbet på ca. kr. 300.000.
Bestyrelsen har tænkt på forskellige
mulige modtagere bl.a. Hallen – Friskolen –Pensionistforeningen. Vi håber
der er indkommet nogle forslag, som
bestyrelsen vil se på og komme med en
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MUREN I SKOVBRYNET

han haft sin stald, og man kaldte det
Spejlborg. Men senere forskning har
vist, at navnet Spejlborg sandsynligvis
er en forvanskning af “spedel” - som
Spedalsø i Horsens - og som betyder
spedalsk. Fundamentet af kvadersten
var altså en spedalskhedsgård, som hver
landsdel skulle have indtil 1542. I Falling Kirke er der åbninger i muren som
viser, at de spedalske har kunnet følge
med i messen uden at være i kontakt
med andre.

- hvad skal den dog der?
I disse år er der stor opmærksomhed
om de mindesmærker, der findes rundt
om i landet. Kulturarvsstyrelsen har
lavet en smuk hjemmeside om mindesmærker og der er kommet bøger om
mindesmærker. De har oven i købet
været emne for en julekalender!
I Falling sogn findes ét mindesmærke,
som ikke har fundet plads i nogen bog
eller på nogen hjemmeside. Her er
historien om det:
I 1926 var forvalteren på Aakær så irriteret over store sten, som ustandseligt
generede pløjningen ved Ladegårds Å,
at han fik området ryddet. I hundredevis læs sten blev kørt bort og solgt,
og et genstridigt fundament, lagt af
tilhugne kvadersten, blev sprængt væk
med dynamit. Man var ikke så følsom
over for fortidens rester dengang!

I en avisartikel fra 1949 om mindemuren står der, at der i mindemuren vil
blive indsat en sten med inskriptionen:
“Heroverfor laa den gamle Spedalskhedsgaard Spejlborg.”
Denne forklarende sten er aldrig kommet på plads, og der er heller ikke
nogen forklarende tekst på stedet.
På Odders hjemmeside for turister
visitodder.dk er muren omtalt som
“Portalen ved Åkjær”, og her finder
man en lille omtale.

Historieinteresserede folk på egnen fik
dog opmålt og beskrevet fundamentet,
inden det forsvandt.
Efter krigen blev den daværende ejer
af Aakær interesseret
i denne historie, og i
1949 fik han opført en
mindemur af de kvadersten, der var tilbage.
Men hvad var det for
en bygning?
I folks erindring havde
kvaderstenene med
sagnhelten Svend
Felding at gøre. Man
mente, at her havde

Mindemuren i Spåkær skov. Den mørke skygge er olie, måske fra et uheld?
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ØRTING EFTERSKOLE

I en tid med store offentlige besparelser, skolelukninger og fyringsrunder
blandt ansatte på forvaltninger, skoler
og opholdssteder åbner ikke mindre
end to nye private skoler i vores
nærområde. Den ene er som bekendt
Margrethelyst Friskole, som starter 1.
august med 91 børn.

ØRTING-HJEMMET står der stadigvæk på stenen foran Bilsbækvej 11
- det tidligere plejehjem og lokalcenter
i Ørting. Senest 1. maj begynder en
ombygning, som skal gøre bygningen
til et hjem og skole for en gruppe unge
med autisme-diagnose. Om alt går

vel åbner Ørting Efterskole dørene til
august for 18 elever.
Efter planen skal stedet udbygges, så
der efter nogle år er plads til omkring
30 elever.
En speciel efterskole
Det er tydeligt, når man ser på materialet for Ørting Efterskole, at det er
et specielt sted. Der bliver plads til 28
elever, og der skal være 30 ansatte til at
være sammen med eleverne. Det er faktisk ikke en efterskole, men et opholdssted med intern skole under serviceloven, siger Jørn Bisgaard, formand for
Ørting Efterskoles bestyrelse.
Målgruppen for Ørting Efterskole er
unge fra 14 - 18 år med en autismediagnose eller en gennemgribende
udviklingsforstyrrelse, som inden
opholdet har været i specialklasser eller
integreret i normalklasser.
»Idéen er at give disse elever muligheden for at få en uddannelse eller et
arbejde, når de bliver 18 år, så de ikke
bare skal på førtidspension. For de er
intelligente nok, men har nogle udfordringer, der kræver hjælp,« fortæller
Jørn Bisgaard til Aarhus Stiftstidende.
Prisen for en elev bliver 57.000 kr. om
måneden for ophold og skolegang.
Det kan synes mange penge, men tager
man i betragtning, at alternativet er en
førtidspension, er det en god investering for samfundet - og for den unge.
Vuggestuen i husets vestende bliver
ikke berørt af den nye institution.
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Kontakt

Dilettantfest i

Præst:
Sognepræst
Vibeke Døssing Petersen VDP@km.dk
86554062

Falling Forsamlingshus
Dilettanterne opfører i år
”Ægteskab og ambitioner”
en farce af Erik Hansen.

Sognepræst i Gylling og Alrø
Marianne Lyst,
e-mail: ml@km.dk
8655 1050

Generalprøve
lørdag den 2. april kl. 13.00.
Entre 30,00 kaffe og kage kan
købes.
Premiere
lørdag den 2. april med spisning
kl. 18.00. Entré kr. 275,00 inkl.
levende musik fra bandet ”Six
Pack”
Ekstra forestilling
med fællesspisning onsdag den 6.
april kl. 18.00. Entré kr. 160,00

Kirkegård:
Graver Jens T. Pedersen,
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860
Kirketjener og sognehus:
Elly Lemvig Andersen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124
Formand for menighedsrådet:
Jens Peter Petersen
8094formand@sogn.dk
8655 4318

Tilmelding til Gitte Dinesen
tlf.: 4088 8907
senest den 29. marts.

Kirkeværge:
Niels Ejner Andersen
8655 4333
Redaktør af Sogneblad og www:
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418
Næste nummer af Sognebladet har
deadline 9. maj 2011 og udkommer i den
sidste uge af maj. Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være
meget velkomne. Vi forbeholder os ret til
at forkorte og redigere.
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SOGNEKALENDER

Onsdag 2. marts
Babysalmesang i Ørting kirke ved Tine
Mynster kl. 11 - 12
Torsdag 3. marts
Menighedsrådsmøde i Sognehuset kl.
18.30.
Lørdag 5. marts
Ørting kirke
Fastelavns- og familiegudstjeneste kl. 14,
derefter hygge i Sognehuset. Se side 5
Søndag 6. marts
Eleverne fra Ørting Skoles 4. - 6. klasse går
fastelavnsmarch.
Tirsdag 8. marts
Skolebestyrelsesmøde i Ørting skole kl. 19
Onsdag 9. marts
Babysalmesang i Gylling kirke kl. 11 - 12
Torsdag 10. marts
Torsdagsklubben kl. 13.30: Besøg af børnehaven med fælles kaffebord og samvær
Søndag 13. marts
Gudstjeneste i Ørting kirke kl. 11 med
konfirmanderne, derefter møde for konfirmander og deres forældre
Mandag 14. marts
Ørting-Falling-Alrø Pensionistforening i
Sognehuset kl. 14 - 17:
Foredrag/lysbilleder ved Peter Jacobsen,
Hov om cykeltur fra Hov til Nordkap. derefter kaffe til medbragt brød og bankospil.
Onsdag 16. marts
Babysalmesang i Falling kirke kl. 11 - 12
Onsdag 23. marts
Babysalmesang i Alrø Kirke kl. 11 - 12
Torsdag 24. marts
Torsdagsklubben kl. 13.30: Foredrag og
fælles kaffebord
Fredag 2. april
Dilettantfest. Se side 11.
Søndag 3. april
Odder Sognekirke kl. 10 - 15
Det kirkelige møde. Se omtale side 3

Onsdag 6. april
Dilettant med spisning kl. 18. Se side 11.
Torsdag 7. april
Kl. 13.30 Torsdagsklubben kl. 13.30:
Påskedekorationer ved Elly Andersen
Kl. 18.30 Menighedsrådsmøde i Sognehuset
Mandag 11. april
Ørting-Falling-Alrø Pensionistforening i
Sognehuset kl. 14 - 17
Foredrag ved Lars Thomsen: Tur over indlandsisen + Grønland. Kaffe til medbragt
brød og bankospil.
Torsdag 14. april
Torsdagsklubben kl. 13.30: Tøjsalg v/Jysk
Tøjsalg
18., 19. og 20. april
Lukkedage i Blæksprutten. (Odder Kommunes lukkedage)
Skærtorsdag 21. april
Gudstjeneste kl. 17 og efterfølgende påskemiddag i Sognehuset. Se side 5
Onsdag 27. april
Skolebestyrelsesmøde kl. 19
Torsdag 28. april
Torsdagsklubben kl 13.30: Foredrag/lysbilleder fra Kina v/ Eigil Sennels
3. - 5. maj
4. - 5. klasses tur til Samsø
Onsdag 4. maj
Menighedsrådsmøde i Sognehuset kl.
18.30
23. - 25. maj
Børnehaveklassens tur til Tunø
Senere:
1. juni: udflugt for alle elever
3. juni: Blæksprutten er lukket.
8. juni: Menighedsrådsmøde i Sognehuset
9. juni: Skolebestyrelsesmøde
Sommerfest i Blæksprutten for forældre og
søskende
23. juni: St. Hansfest i præstegårdshaven
24. juni: afslutningsfest for Ørting Skole

