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Lys i mørket

								af sognepræst Vibeke Døssing Petersen

skabelsesberetningen - i det første ord Gud talte:
”Lad der være lys!” Netop de ord er forudsætningen for at alt liv blev til.

DDS 87
Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Det andet lys, der tændes 2. søndag i advent,
er lyset som julenat blev tændt på himlen over
Betlehem. Det er det lys, der vidnede om, at
Guds Søn var blevet født, og det er det budskab
vi holder så meget af at lytte til, når vi samles i
kirken juleaften og hører de velkendte ord: ”Og
det skete i disse dage….”. De ord er om nogen
med til at få os alle i den helt rette julestemning.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det 3. lys er med til at sætte fokus på, at
juleglæden og sorgen går hånd i hånd. Mange af
os mærker netop i juletiden, hvordan smerten
river i os ved tanken om de kære, som vi ikke
længerne kan dele juleglæden sammen med.
Men der er et lys i mørket. Det tredje lys blev
nemlig tændt Påskemorgen, da Jesus væltede
stenen fra graven og livet sejrede over dødens
mørke. Det lyser gennem hjertesorgen og
melder, at selv om det overstiger vores fatteevne,
så er der en glædelig opstandelse for os alle.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.
Johannes Johansen, 1963, 1971 og 1974.
Nu det jul igen, og nu
det jul igen, og
julen….. Ja, hvor
vanskeligt det end er
at forstå, så er det
allerede snart jul igen.
Den store højtid
nærmer sig med
hastige skridt og
overalt, hvor vi går,
har vi allerede igennem lang tid været mødt med julepyntede gader
og butikker. Det er en travl tid vi går i møde.
Både i kirken, men så sandelig også i familierne.
Der pyntes op hjemme, lyskæderne findes frem
fra gemmerne, hemmeligheder forberedes, der
laves konfekt og bages småkager og så findes
adventsstagen frem, eller der bliver måske kreeret
en helt ny af mos og gran.

Det sidste og fjerde lys vi tænder, er det lys Kristus sendte os i pinsen. Her blev Guds kærlige
Ånd, Helligånden, sendt til os for at lade os vide,
at intet er forgæves. Aldrig vil Gud vende sig
bort fra sit skaberværk. Aldrig vil han glemme
os, vore ønsker, håb og drømme. Alle mennesker
kan Han nå, for sådan er det med Ånden. Den
er her, der og alle vegne som vinden, vi ikke kan
se, men som vi kan mærke er der. Det er Ånden,
der er forudsætningen for at kunne begribe,
hvad det vil sige at få tændt et lys i hjertet, når
man føler man slet ikke kan se lys overhovedet.
Lysene i adventskransen kan vi varme og glæde
os ved mens vi venter. Børnenes glæde kulminerer uden tvivl juleaften, når den gode julemad er
fortæret og julesalmerne er sunget, og det langt
om længe bliver tid til at se, hvad der gemmer
sig i pakkerne under træet. Men julen handler
om så meget andet og mere end pakker, pyntet
juletræ og julemad. Julen handler om, at vi alle
har meget større ting i vente.
Rigtig glædelig jul.

Søndag den 27. november er det 1. søndag i advent, og det første lys i adventskransen tændes,
og vi samles omkring det og glæden over det, der
skal komme spreder sig, mens vi venter. Salmedigteren Johannes Johansen har i første vers af
sin salme Det første lys taget udgangspunkt i
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Juleevangeliet (Luk 2, 1,20)
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling
i hele verden. Det var den første folketælling,
mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle
drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.
Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa
til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem,
fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade
sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede,
som ventede et barn. Og mens de var dér, kom
tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn,
den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham
i en krybbe, for der var ikke plads til dem i
herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på
marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da
stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor
frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se,
jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være
for hele folket: I dag er der født jer en frelser i

Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er
tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og
ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen
med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt
tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:
»Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er
sket, og som Herren har forkyndt os.« De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen
med barnet, som lå i krybben. Da de havde set
det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem
om dette barn, og alle, der hørte det, undrede
sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria
gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over
dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og
lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set,
sådan som det var blevet sagt til dem.

Nyt nadverritual
Fra det nye kirkeårs begyndelse – dvs. 1. søndag
i advent, den 27. november, vil der i både Falling
og Ørting kirke blive benyttet et andet Nadverritual end det, der hidtil har været anvendt. Det
betyder ikke noget for selve nadverens gennemførelse, men man vil blive præsenteret for en
lidt anderledes ordlyd i den indledende nadverliturgi, og korsvarene (det menigheden synger
med på) er også lidt anderledes. Jeg har bedt om

menighedsrådets tilladelse til denne ændring, da
jeg holder meget af ordlyden i det nadverritual,
vi fra kirkeårets begyndelse vil benytte. Vi vil
stadig synge 1. vers af salme 439: O du, Guds
Lam, men det vil ske umiddelbart efter Indstiftelsesordene, lige inden man går op til knæfaldet
og modtager brød og vin. For interesserede kan
man læse nadverritualets ordlyd i Den Danske
Salmebog side 800.

Julehjælp
Som noget nyt har menighedsrådet i ØrtingFalling besluttet at afsætte en sum penge
til til julehjælp i vores sogne. Samtidig har
LIONS i Odder givet tilsagn om at ville
støtte projektet økonomisk, og det betyder
virkelig meget.
I fællesskab kan vi være med til at gøre en
forskel for de svagest stillede, for også i vores
område er der familier, der sidder så hårdt
i det, at der ikke kan blive til en ordentlig
juleaften.

Derfor åbnes der nu op for at søge kirken
om en julekurv, der indeholder de vigtigste
ingredienser til et godt juleaftensmåltid.
Kurvene bringes ud til familierne den 22.
december.
Hører du til dem, der kommer til at mangle
det nødvendigste til julen, er du velkommen
til at søge om julehjælp ved at henvende dig
til Vibeke Døssing Petersen tlf. 8655 4062
eller pr. E-mail: vdp@km.dk senest 9. 12.

Efterårets døbte

Lea Sjerslev Rasmussen, Ørting,
døbt i Ørting kirke 4. september 2011

Jacob Thestrup Simonsen, Falling,
døbt i Falling Kirke 23. oktober 2011
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Det sker i kirker og sognehus
Adventsgudstjeneste i Ørting kirke

onsdag 30. november kl. 19.00
Efter adventsgudstjenesten indbyder KulTiverne
alle interesserede til hygge i Sognehuset med
kaffe, sang og amerikansk lotteri.
Deltagelse i kaffebordet koster 60,- pr. person.

Adventsmøde i kirke og sognehus

søndag 4. december kl. 14.00
En 10 år gammel tradition føres videre, idet
Sognepræsten arrangerer adventshygge for alle
interesserede i samarbejde med Efterløns- og
pensionistforeningen.
Vi indleder med gudstjeneste i Ørting kirke og
derefter går vi i Sognehuset til en hyggelig eftermiddag, hvor vi fejrer kirkenytårets komme og
synger julen ind med adventssalmer, julesange,
oplæsning og fortælling.
Præst og organist vil byde ind med forskelligt – både før og efter kaffen, gløggen og
æbleskiverne.
Har du selv en julehistorie i ærmet eller andre
gode idéer til eftermiddagens indhold, er du
velkommen til at kontakte Vibeke Døssing
Petersen.

Julekoncert i Falling kirke

søndag 18. december kl. 19.30
Organist Søren Jensen, kordirigent Catarina
Bosæus og violinist, sanger og fortæller Helge
Teglgård får den indre julefred til at dale ned fra
Falling kirkes hvælvinger, når de sammen med
koret Odder Voices fremfører danske og svenske
julesange og engelske christmas carols.
Publikum får også lov til at stemme i med julens
salmer.

Nytårsgudstjeneste i Ørting Kirke

Søndag 1. januar kl. 15.30
Efter årets første gudstjeneste vil menighedsrådet
være vært ved et glas champagne og kransekage
i våbenhuset, så vi får mulighed for at ønske
hinanden et rigtigt Godt Nytår.

Babysalmesang ved Tina Mynster

I samarbejde med Gylling/Alrø genoptager vi nu
babysalmesangen. Vi mødes på skift i de
fire kirker efter følgende plan:
6/1 Ørting Kirke
13/1 Falling Kirke
20/1 Ørting Kirke
27/1 Alrø Kirke
3/2 Gylling Kirke
10/2 Ørting Kirke
Babysalmesang foregår hver gang fra kl. 10 - 11
og deltagelse er gratis. Max. deltagerantal: 10
babyer, så det er ”først-til-mølle”.
Tilmelding til sognepræst Vibeke Døssing Petersen – helst pr. mail: VDP@km.dk eller tlf. 86
55 40 62. Du er velkommen til kun at tilmelde
dig til den kirke, du tilhører – men erfaringen

Koret Odder Voices med dirigent Catarina Bosæus i midten.
Koret medvirker til årets julekoncert

fortæller, at der ved første fremmøde etableres
div. kørselsordninger. Du og din baby er mere
end velkomne i alle fire kirker.

Gudstjenesterne er de første i en række på fire,
der vil tage udgangspunkt i Kristuskransens perler. Kristuskransen er en protestantisk bedekrans,
hvor hver perle symboliserer en vigtig side af den
kristne tro.
Alle er meget velkomne.

Musikalsk legestue i dagplejen

Torsdag formiddag med start i januar
Organist Søren Jensen står for et tilbud om rytmik og musik for dagplejebørn. Legestuen varer
en times tid og finder sted i Ørting kirke.

Fastelavn i Ørting kirke og sognehus

torsdag 23. februar kl. 17.00
Fastelavns søndag falder i 2012 den sidste
weekend i skolernes vinterferie, og det kan godt
betyde, at nogle børn og voksne vil være forhindret i at deltage i den traditionsrige, festlige
gudstjeneste og tøndeslagning. Det har vi taget
konsekvensen af og flyttet fastelavnsfejringen
til torsdag den 23. februar, hvor vi i samarbejde
med FDF´erne arrangerer fastelavnsgudstjeneste
i Ørting kirke kl. 17.00. Bagefter bliver katten
slået af tønden i Sognehuset, og efterfølgende
vil menighedsrådet og frivillige diske op med
dejlig mad til både små og store. Vi håber på at
se rigtig mange – gerne festligt udklædte – både i
kirken og Sognehuset, og af hensyn til køkkenet
og pladsen bedes man tilmelde sig spisning hos
sognepræsten senest 21. februar. Alle er hjertelig
velkomne!

Hvad gemmer der sig i den jord, vi træder
på?

Foredrag i Sognehuset tirsdag 10. januar kl.
19.30
Geolog Holger Lykke Andersen, der er født og
opvokset i Aalstrup, fortæller om den viden, han
via sin forskning har skaffet sig om undergrunden under Hads herred.
Derfor kan han blandt andet forklare, hvorfor
landskabet kom til at se ud som det gør.
Holger Lykke
Andersen
var med på
Galatheaekspeditionen
2006 - 7 med
undersøgelser
af den Vestgrønlandske
kontinentalsokkel

Det kirkelige møde

søndag 11. marts kl. 10.30 i Odder Sognekirke.
Fælles gudstjeneste for hele Odder Provsti. Læs
mere i næste nummer af Sognebladet.

Han har også en mening om den
udbredte forestilling, at man i ældste tid har
kunnet sejle fra Norsminde fjord via Randlev
mose til Aakjær Å-dalen. Tidligere i år blev der
gennemført omfattende geologiske undersøgelser
af Hads herred. De nyeste metoder blev taget i
brug, og Holger Lykke løfter lidt af sløret for undersøgelsens resultater. Fordi han har trådt sine
barnesko på egnen, så er han i stand til at skildre
sammenhængen mellem det synlige landskab og
den usynlige undergrund.

Af jord er du kommet, til jord skal du
blive!

Foredrag i Sognehuset i Ørting
onsdag 21. marts kl. 19.30
Torsten Madsen fra Moesgaard Museum
fortæller denne aften om oldtidsfundene på
den store gravplads og boplads ved Narhøj i
nærheden af Vads Mølle.
Fordi mange på egnen har oldtidssager fra stedet,
så opfordrer han folk til at tage dem med denne
aften. Ikke fordi han vil have fat i fundene, men
fordi de måske kan kaste nyt lys over bopladsen.
Fortælleaftenen om oldtidsfolket følges op i
forsommeren 2012 med en friluftsgudstjeneste
på Narhøj.

Stillegudstjenester Ørting kirke

tirsdag 31. januar og tirsdag 21. februar
kl. 19.00
I stillegudstjenesterne skabes der rum for ro og
refleksion. Vi lytter til bibellæsninger og musik
og tænder lys på døbefonten.
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Gospelworkshop
Lørdag den 24. marts 10:00-15:30
Koncert 16:00-17:00
En workshop med Tina Buchholtz er en dag fuld af sang, humor, hårdt arbejde og livsglæde.
Med udgangspunkt i trangen og lysten til at synge sammen med andre synges der skandinavisk gospel - sange som Tina har skrevet med udgangspunkt i den oprindelige afroamerikanske gospelstil over latin og jazz til den traditionsrige danske sangskat. Man vil således
kunne opleve en sammensmeltning af den tunge soul og den lyse lette nordiske klang.
Tina Buchholtz, sanger,
komponist, forfatter og
tidligere højskoleforstander, er uddannet fra Det
Jyske Musikkonservatorium i 1990.
Hun optræder som solist i
forskellige sammenhænge
og har optrådt i hovedroller i en række musicals,
operetter og forskellige
shows. Endvidere har hun
afholdt adskillige gospelworkshops på højskoler,
festivaler og med lokale
kor.
Denne dag kommer hun til
Ørting sammen med pianisten Henrik Tue Bjerg for
at instruere de fremmødte
i forskellige gospelsatser.
Endvidere vil Vagn Egon
Jørgensen og Søren Jensen også akkompagnere
til den afsluttende koncert
på henholdsvis orgel og
guitar.
Da gospel musikken har sit udspring i fællessangen, har denne en central placering i koncerterne. Publikum får derfor i en tryg og varm atmosfære rig mulighed for at synge med på
kendte og nye numre.
Undervejs serveres en let frokost. Både voksne og børn i alle aldre er velkomne denne dag.
Deltagelse i arrangementet er gratis, men det kræver tilmelding!
Meld dig til hos kasserer Else Rosborg Larsen, email: kasserer@oertingfallingkirker.dk eller
tlf: 8627 4677 senest 1. marts.

HjerneGuf i Blæksprutten!!
vikler vi hjernen!
Det betyder dog ikke at vi (voksne) bare skal
tænde for musik i tide og utide, men skal være
meget bevidste om hvornår, hvorfor, musikvalg
m.m.
Vi lærte nemlig også en rigtig vigtig ting om
hjernen, at den har brug for pauser for at kunne
udvikle sig optimalt!
Det er vigtigt at dyrke kedsomhed og komme
ned i gear!
I børnehaveafdelingen har det fået et helt
konkret udtryk, hver dag i 20 minutter har vi
“Bobletid” -børnene ligger på tæpper, hvert barn
har medbragt sit eget, og hviler hjernen.
I vuggestuen lader vi forsat børnene sove så
meget, som det enkelte barn har behov for. På
denne måde er vi med til at give børnene optimale vilkår for at udvikle deres hjernebaner.
Så vi prøver at gå mod strømmen og gøre som
i “gamle dage” - komme ned i tempo og give
plads til ro!
... for hjernens skyld har vi tænkt os at forsætte,
også når foråret og sommeren kommer igen.
Med ønske om en rolig og hjertevarm vinter,
		Blæksprutten

Efterår og vinter er den tid på året, hvor vi lige
som dyrene sætter tempoet ned og kryber i læ,
lader roen omslutte os ...... eller sådan var det i
hvert fald år tilbage.
I september var personalet i Blæksprutten på
p-weekend, hvor vi arbejdede med musik og
neuropædagogik. Vi har lært, at musik faktisk
ikke kun kommer ind ad øret, men også påvirker huden, knoglerne og cellerne. Det udvikler
energi, og celler som er fyldt med energi bliver
ikke syge.
Det berører næsten alle sanser når vi synger! Jo
mere vi stimulerer sanserne, jo mere erindring
spreder vi rundt i hjernen og jo bedre fungerer
vores hjerner. Et stykke musik rummer erindring
og erindring skaber hjernebaner, så vi bygger
hjernebaner, når vi spiller eller synger et bestemt
stykke musik for barnet.
Vi lærte sange som kan få barnet til at falde
til ro, og sange som kan give energi. Vi følte,
hvordan Mozarts musik havde effekt på vores
hjerterytme - hvordan vi både følte at det slog
hurtigere og langsommere. Det var meget spændende.
Så hver gang vi udsætter barnet for musik ud-

Nyt fra dagplejen
Nu, hvor vinteren nærmer sig, glæder vi os til
igen at bruge Sognehuset til vores ugentlige
legestue.
Vi er også så heldige, at vi en gang om måneden
kan låne Margrethelyst Friskoles gymnastiksal
til glæde for både børn og voksne

Oktober måned har også budt på Halloweenfest
på produktionsskolen
2. december tager vi alle til Granly ved Hundslund. Her skal vi selvfølgelig se, om vi kan
finde julemanden, inden børn, forældre og søskende skal julehygge med gløgg og æbleskiver.

Sognepræsten på tur i sognet
Vibeke Døssing besøgte Amstrup en lørdag
eftermiddag i slutningen af september.
Byens mangeårige købmandspar, Gretha og
Egon Berthelsen var værter, og mens Gretha
lavede kaffe, viste Egon rundt.
Her er Vibeke (i gul trøje) i Amstrup Vestergade. Fra venstre Finn Forsberg, Egon Berthelsen, Tove Forsberg og John Rosenhøj.
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Yogahuset - en virksomhed i Falling
Anne Marie Bøcker Hou tager imod i sit yogahus, som er lyst og venligt indrettet, med krystaller på bordet, yogabøger på reolen og billeder
med indiske motiver på væggene.
Rent fysisk er vi i en af udlængerne på den
gulkalkede bindingsværksgård - lige vest for
kirketårnet på Falling kirke.
Hun skænker urtethe op med rolige bevægelser,
mens jeg spørger:
Hvad var det,
der fik dig og din
familie til at flytte
til Falling?
Det var helt
tilfældigt. Min
mand og jeg ledte
efter et sted at bo
på landet, uden
for Århus. Jeg gik
på universitetet
dengang og læste
etnografi og
psykologi. Og så
fandt vi dette sted
med to boliger,
hvor der var plads
til os og en anden
familie. Nu bor vi her sammen med min far og
hans kone.
Jeg havde studeret en del år, da jeg fandt ud af,
at jeg ikke skulle gøre den uddannelse færdig.
Men hvad skulle jeg så? Pludselig vidste jeg det.
Jeg ville være yogalærer, og jeg ville have mit
eget sted - det skulle ikke være på en skole, hvor
yogamåtterne blev lagt ud i et klasselokale! Jeg
gik til yoga da jeg ventede mit første barn, og det
skabte interessen hos mig.
Jeg sprang ud på dybt vand
Så sprang jeg ud på dybt vand. Jeg arbejdede
hårdt for at tjene penge ved siden af uddannelsen som yogalærer, for det var dyrt. Vi havde
efterhånden fået tre børn, så der var også nok at
se til herhjemme. Så jeg er dybt taknemmelig

af Lise Laursen

for, at min mand og min far støttede mig i
beslutningen og hjalp mig, blandt andet med at
bygge længen her om til yogaundervisning.
Det var i 2000. Da uddannelsen var færdig og
salen var færdig, åbnede jeg min yogaskole. I
begyndelsen havde jeg ni elever, så det så ret
usikkert ud i starten!
Kan du leve af det i dag?
Cirka firs elever går igennem min yogasal om
ugen. De kommer fra omegnen: Ørting, Falling,
Gylling, Hou, Odder, nogen kommer endda
længere væk fra.
Jeg har også to yogahold i Malling, hvor der er
en større aftenskole. Det passer mig fint, så har
jeg også kolleger og kommer lidt hjemmefra! Så
nu går det godt.
Kan du beskrive dine elever?
Der er en stor aldersmæssig spredning - fra 16 år
og til over 80.
Mange af eleverne kommer, blot fordi de er
glade for at dyrke yoga.
Men mange søger hjælp, fordi de har smerter i
ryggen eller andre steder, og en del kommer med
stress og begyndende depression.
De oplever, at yoga giver ro i sindet. Hvis den
enkelte elev vil, kan man efterhånden få yoga
med i sin hverdag, som en sindstilstand. Jeg
tilbyder også meditation en gang om måneden.
Folk kan komme og sætte sig i salen og bare være
stille sammen. Der er ingen vejledning, men der
sker alligevel noget.
Lyder det ikke lidt mystisk?
For det første er det et tilbud - jeg propper ikke
noget ned i halsen på mine yogaelever!
Det yoga især kan, er at give en øget kropsbevidsthed. Der er stille i salen, mens der er
undervisning. Den enkelte elev er nærmest alene
med sig selv og kan faktisk gøre en stor del af
øvelserne med lukkede øjne. Der er ingen spejle
og ikke noget kropsligt ideal at kikke efter.
Min undervisning giver god tid til at være tilstede! Tilstede i egen krop og netop her og nu.

Der er pauser i undervisningen mellem de
fysiske øvelser, hvor øvelserne får tid til at virke.
Derfor bliver man ikke øm i musklerne efter
yoga, for øvelserne får tid til at virke i dybden,
og eleven får ro til at mærke efter, hvordan man
har det lige nu efter øvelsen.
Derfor kan yoga give brugbare teknikker til at
bearbejde stresssymptomer.
Det drejer sig tit om at få kroppen med, altså få
en større kropsbevidsthed og en større accept af,
hvem man er.

Hvordan får du selv ro i krop og sind, når du skal
give det til andre?
Jeg har jo min egen daglige yogatræning, og jeg
tager på kurser og lærer nyt. Men jeg nyder også
at gå i haven og få tingene til at gro!
En københavneravis skrev i sommer om yoga:
Ifølge en dansk undersøgelse, som Idrættens Analyseinstitut publicerede i 2007,
dyrker seks procent af danskerne yoga. I en
ny undersøgelse, som instituttet publicerer
til efteråret, forventer de at se en stigning.
Yoga dyrkes især blandt kvinder, som
har en videregående uddannelse, som
bor i storbyerne, og som har en indtægt
over 500.000 kroner. Hver tiende danske
kvinde dyrker yoga.
Det passer vist ikke helt på Falling. Men hvordan skulle de også vide, hvordan vi gør tingene
her?
Jeg siger farvel til Anne Marie og går ud langs
den store frodige køkkenhave. En flok høns med
store kyllinger befolker landskabet. Hanen galer.
Der er så dejligt ude på landet - og her kan mennesker leve og finde noget at leve af.

Yoga

Dit yogahus ligger her lige ved siden af Falling
kirke. Er du en konkurrent til folkekirken?
Yoga er ingen religion. Det er en dybt spirituel
praksis. Det er rigtigt, at det endelige mål for
yoga er Samadhi, som betyder oplysning. Det
vil sige, at man opnår bevidsthed om at være ét
med en kosmisk energi. Man kan kalde det en
guddommelig energi, man kan kalde det lys,
man kan kalde det kærlighed, det man smelter
sammen med. Men det er ikke en guddom.
Så det, jeg tilbyder, kan på ingen måde være i
konkurrence til det, der foregår i kirken.

Oprindelig navnet på en af de seks
klassiske filosofiske skoler inden for
hinduisme, men i dag ofte brugt som
betegnelse for en bestemt koncentrationspraksis, hvor man lærer at beherske
kroppen via bestemte kropsøvelser og
åndedrætsteknikker. Teknikkernes mål
er at hjælpe til at frigøre fra de bånd, der
binder til verden.
Kilde: Gads Religionsleksikon

Dette er første portræt i en række artikler, hvis hensigt det er at fortælle om folk i vores sogne, som
har skabt sig en levevej lidt ud over det sædvanlige. I forårsnummeret kan man læse om en anden
kvindedrevet virksomhed i Falling! Hvis læserne har forslag til emner for artikelrækken, hører
redaktøren gerne fra jer!
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Tiden går stærkt
når man har det sjovt,
og det er bestemt
tilfældet for alle på
Margrethelyst Friskole

Navngivning af SFO'en,
som nu fremover officielt
bærer navnet Margueritten

Kom med,
vi finder
gerne plads
til en mere
på gyngen
Sandkassen - det aktive område

Stafetten i hånden og afsted i fuld fart

Motionsdag
for alle på
Margrethelyst
Friskole

Hockey i gymnastiksalen
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FDF holder julemarked i Sognehuset Bilsbækvej 34
søndag 27. november 2011
kl. 12.00 – 16.00
Her vil være salgsboder, tombola og
mulighed for at købe gløgg, sodavand
og æbleskiver samt kaffe og kage.
Der er mulighed for få en salgsbod på
julemarkedet!
Ring til Ole på 22197079
og hør hvordan.

Kom og vær en del af FDF

Vi holder møde hver torsdag i Sognehuset
på Bilsbækvej 34 i Ørting og på Toften, vores
eget område syd for Sognehuset fra kl. 18.30
til 20.00 (de store fra 5 kl. holder møde til kl.
20.30). 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. Vores sidste
arrangement var Halloweenaften i Sognehuset.
FDF er for alle i alderen 7- 18 år. Voksne er også
velkomne, vi har altid brug for ekstra hænder
enten til de daglige møder eller til enkelte
projekter. Tøv ikke med at ringe og tilbyde jeres
hjælp
Kontakt Ole Jørgensen kredsleder på 2219
7079 eller Keld Langdal Formand på 2396
4596.
I FDF Ørting-Falling er vi lige nu 35 børn og 6
ledere samt en forældrebestyrelse på 7.
FDF’s forældrebestyrelse sidder i øjeblikket og
samler penge ind til opførelse af et bålhus
(8-kantet åbent hus, hvor man kan tænde bål i

HUSK DERFOR AT SÆTTE
KRYDS I KALENDEREN
Og gi’ datoen videre
til venner og bekendte.
Alle er velkommen
Overskuddet fra julemarkedet går til opførelse af FDF’s kommende bålhus
midten og sidde i tørvejr) på toften, så FDF’erne
har mulighed for at holde udemøder hele året.
I tilknytning til bålhuset har vi planer om at
opføre et brænde/redskabsskur og 2 shelters
(overnatningshytter).
Det er vores håb, at alle byens borgere og
foreninger kan få glæde af vores byggeri og
vil bruge det når FDF ikke gør, her tænker
vi specielt på dagplejen, skolen, børnehaven,
SFO’en, pensionistforeningen, torsdagsklubben
etc.
Hvis du som borger i sognet vil give en hånd
med opførelsen af byggeriet eller donere et
beløb, kan du ringe til Keld Langdal på 2396
4596.

Sådan kan bålhuset komme til at se ud!

S o g n e ka l e n d e r
Søndag 27. november kl. 12 - 16
Julemarked i Sognehuset. FDF

Torsdag 26. januar kl. 13.30 - 16.30
Lysbilleder ved Jens Peter Petersen
Torsdagsklubben

Onsdag 30. november kl. 19
Adventsgudstjeneste og hygge for alle interesserede. KulTiverne arrangerer. Se side 6.

Fredag 27. januar kl. 10 - 11
Babysalmesang i Alrø Kirke

Fredag 2. december
Dagplejen på juletur til Granly i Hundslund

Tirsdag 31. januar kl. 19
Stillegudstjeneste i Ørting Kirke med udgangspunkt i Kristuskransens perler.

Søndag 4. december kl. 14 i Ørting Kirke og
Sognehus.
Adventsgudstjeneste og efterfølgende samvær. Se
side 6.

Fredag 3. februar kl. 10 - 11
Babysalmesang i Gylling Kirke
Torsdag 9. februar kl. 13.30 - 16.30
Sang og fortælling ved Solvej Jacobsen i torsdagsklubben

Torsdag 8. december kl. 13.30 - 16.30
Torsdagsklubbens juleafslutning med gløgg og
æbleskiver, pakkeleg.

Fredag 10. februar kl. 10 - 11
Babysalmesang i Ørting Kirke

Søndag 18. december kl. 19.30
Julekoncert i Falling Kirke med Odder Voices,
Søren Jensen og Helge Teglgård

Mandag 13. februar kl. 14
Underholdning ved kirkesangere Susanne og
Kamma. Kaffe og Bankospil. Sognehuset.
Ørting-Falling-Alrø Efterløns- og Pensionistforening

Søndag 1. januar kl. 15.30
Nytårsgudstjeneste i Ørting Kirke med champagne og kransekage.
Fredag 6. januar kl. 10 - 11
Babysalmesang i Ørting kirke

Tirsdag 21. februar kl. 19
Stillegudstjeneste i Ørting Kirke med udgangspunkt i Kristuskransens perler.

Mandag 9. januar kl. 14
Generalforsamling i Ørting-Falling-Alrø Efterløns- og Pensionistforening
Tirsdag 10. januar kl. 19.30
Hvad gemmer der sig i den jord, vi træder på?
Foredrag ved Holger Lykke Andersen i Sognehuset. Se side 7.

Torsdag 23. februar kl. 13.30 - 16.30
Besøg af børnehaven og fælles kaffebord i torsdagsklubben
Torsdag 23. februar kl. 17
Fastelavn i Ørting Kirke og Sognehus.
Se side 7.
Torsdag 1. marts: husk tilmelding til GospelWorkShop 24. marts. Se side 8.

Torsdag 12. januar kl. 13.30 - 16.30
Besøg af børnehaven og fælles kaffebord
Torsdagsklubben

Onsdag 21. marts kl. 19.30
Foredrag om oldtidsfund ved Narhøj. Se side 7.

Fredag 13. januar kl. 10 - 11
Babysalmesang i Falling Kirke

Lørdag 24. marts kl. 10 - 15.30
Gospelworkshop ved Tina Buchholtz

Fredag 20. januar kl. 10 - 11
Babysalmesang i Ørting Kirke
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Gudstjenesteplan december 2011 - februar 2012
Ørting

Falling

Gylling

27. november
1. søndag i advent

9.00 VDP

10.30 VDP

11.00 ML børn 9.00 ML

30. november

19.00 VDP*

4. december
2. søndag i advent

14.00 VDP

14.00 ML

10.30 ML
9.00 HKN**

9.00 ML
10.30 HKN**

20. december

17.00 ML

21. december

8.30 ML

24. december
Juleaften

13.30 VDP

15.00 VDP

24. december
Juleaften
25. december
Juledag

*Adventsgudstjeneste
i samarbejde med
KulTIverne

10.30 VDP

11. december
3. søndag i advent
18. december
4. søndag i advent

Alrø

14.30 ML

** Helge Kjær Nielsen,
Amstrup, er prædikant

16.00 ML

23.30 ML
10.30 VDP

9.00 VDP

9.30 ML

11.00 ML

26. december
2. juledag
31. december
Nytårsaften
1. januar 2012
Nytårsdag

15.30 ML

8. januar
1. s. e. H3K
15. januar
2. s.e. H3K

17.00 ML
14.00 VDP
Kirkekaffe

9.00 VDP

22. januar
3. s. e. H3K

9.00 VDP
10.30 VDP

10.30 VDP

29. januar
s. s. e. H3K

9.00 VDP
9.00 ML

31. januar

19.00 VDP*

5. februar
Septuagesima

10.30 VDP

12. februar
Seksagesima

10.30 ML
*Stillegudstjeneste

9.00 VDP

10.30 ML

9.00 ML

9.00 ML

10.30 ML

19. februar
Fastelavns søndag
21. februar

19.00 VDP*

23. februar

17.00 VDP
Fastelavn

26. februar
1. s. i Fasten

9.00 ML

4. marts
2. s i Fasten

19.00 ML

10.30 ML
19.00 ML

*Stillegudstjeneste

