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Næste nummer af Sognebladet har deadline
6. maj 2012 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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Vi startede på bar bund - interview med Jens Peter Petersen
Formand for menighedsrådet Jens Peter Petersen
ved det store asketræ på Toften. Se mere om træet på
side 14.

nyt at sidde på dén side af bordet.
Vi startede jo på helt bar bund, da vi alle blev
valgt ind i foråret 2010. Jeg fik lige en turbogennemgang på en times tid af den konstituerede formand, så måtte vi ellers selv finde
ud af resten.
Men takket være et supergodt personale, som
vi har haft stor glæde af, da de vidste hvorledes
tingene skulle foregå, er vi kommet igennem det
første år uden alt for mange fejltrin.
Hvordan er det at arbejde med kirken som institution?
Systemet i folkekirken er jo bygget op på en
speciel måde. Hvis vi nu som eksempel tager
søjlerne uden for Ørting kirkegård som stadigvæk står uden puds og kalk: For at få dem sat
i stand er der mange myndigheder, der skal ind
over, fx stiftet, nationalmuseet, provstiet - så ting
tager tid, og man skal vænne sig til den lange
kommandovej.

Hvor religiøs skal man være for at være med i
menighedsrådet?
Det er der ikke nogen særlig målestok for! Det
vigtigste er, at nogen har lyst til at være med til
at styre de vigtige ting, der er i lokalsamfundet.
Og kirkens styring gennem menighedsrådet er
den sidste demokratiske bastion, vi har tæt på
borgerne. Her i vores sogne er over 80% medlemmer af folkekirken, så det betyder noget for
mange, det vi gør.
Hvad er det vigtigste ved arbejdet i et menighedsråd?
Det er at være arbejdsgiver samt at få mest muligt ud af den kirkelige ligning som vi får tildelt.
Vi har i 2012 et budget på 2.6 mill. kr.
Det er det samme som i 2011, hvilket så reelt
er et fald, og den nedadgående tendens vil
fortsætte.
Med 9 ansatte er vi én af de store arbejdsgivere
i Ørting-Falling. Kravene til at være offentlig
arbejdsgiver er mange og store. For mig var det

Hvad vil I egentlig med arbejdet i menighedsrådet?
Det vi arbejder på, er at bevare og udbygge en
levende forbindelse mellem kirke og lokalsamfund, så borgerne synes det er interessant og
vigtigt at komme i kirken og være med til det,
der foregår i kirker og sognehus. Vi håber, at
folk tænker på det tomrum, der ville være, hvis
kirkerne og det hele IKKE var her! Derfor er
det en nødvendighed for os, at folk på menighedsmøderne fortæller os, hvad de synes og
hvad de kunne tænke sig - i det hele taget kommer med input.
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Men der er jo færre gudstjenester nu?
Det er rigtigt, at antallet af gudstjenester er gået
ned, men det er tilfældet i hele provstiet og på
landsplan. Ressourcerne i folkekirken bliver
prioriteret ligesom alle andre steder. Heldigvis

har vi fået en præst, som på trods af sin 45%
ansættelse er meget nærværende i sognene. Vi
kan mærke, at Vibeke og hendes familie er faldet
godt til, og de integrerer sig i lokalsamfundet.
Det er dejligt, og det gør, at jeg ser med fortrøstning på fremtiden.
Efter kalkningen står Falling
Kirke så smukt
hvid som
nogensinde, og
overfladebehandlingen har
hjulpet meget
på kirkens fugtproblemer.
Men det er
tydeligt, at
apsis er noget
bulet. De værste
sprækker er
lukket med
lægtetræ.

Hvad bliver de næste store arbejdsopgaver for menighedsrådet?
Apsis på Falling Kirke skal sættes om! Hel-digvis
er fundamentet godt nok, så det bliver “kun”
kvaderstenene, der skal pilles ned og sættes op
igen - men man ved jo aldrig, hvad man finder,
når man arbejder med et 800 år gammelt hus. Så
der kan ikke laves budget for sådan et arbejde.
En anden ting er, at vi vil forbedre akustikken i
Sognehuset. Det er svært at høre, hvad der bliver
sagt, når der er mange herinde.
Vi monterer et højttaleranlæg og teleslynge i
salen og håber, at det afhjælper problemet.

Udsmykning afsløres 25. maj
Vi har truffet aftale med kunstneren Ole Grøn
om udsmykning af den store sal. Det skal være
færdigt til maj, og det glæder vi os til.
I den forbindelse vil der blive sammensat en
inspirationsgruppe bestående af repræsentanter for husets brugere, som skal give impulser
til kunstneren. Det er planen, at kunstværket
afsløres den 25. maj, hvor vi holder det årlige
menighedsmøde. På mødet gør vi desuden rede
for vore aktivitetsplaner, budgetter osv. Mødet
vil blive annonceret, men reserver allerede nu
datoen.
Menighedsrådsmøder afholdes 8. marts, 12.
april, 10. maj og 7. juni, alle dage kl. 19 - 22.
Interesserede er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne og se, hvad der foregår.

Alt dette har menighedsrådet taget initiativ til i 2011 og 2012:

Babysalmesang
Musikalsk legestue for dagplejebørn
Minikonfirmander
Stillegudstjenester
Gospel for alle
Julekoncert
Påskemåltid skærtorsdag
Foredrag:
• Holger Lykke om sognenes geologiske sammensætning
• Torsten Madsen om oldtidsfund i Falling
• Om rytmisk musik som kirkemusik
- vær med til at bestemme, hvad de næste arrangementer skal være og mød op til menighedsmøde 25.
maj.

Der var fuldt
hus til Holger
Lykkes foredrag.

Giv en hånd til kirken

Menighedsrådet lægger stor vægt på at skabe
sammenhold om kirken. Derfor iværksættes
en række møder og arrangementer i 2012.
Nogle foregår i Sognehuset i Ørting, andre vil
naturligvis knytte sig til kirkerne, men man kan
også gå helt andre veje. Arrangementsudvalget
har nu taget traveture på programmet. Den
første tur foregår sidst i august og omtales nærmere i næste nummer af Sognebladet.
Aktivitetsudvalget, som består af Vibeke Døssing, Lis Bak, Lise Laursen, Kirsten Rasmussen,
Peter Roland Larsen og Else Rosborg Larsen, er
meget modtagelige for forslag, som kan bidrage
til fælles oplevelser, sammenhold og samvær
i menighederne ved Falling og Ørting kirker.
Samtidig er Menighedsrådet glad for de tilsagn
om praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer i såvel Sognehus som kirker, som vi
allerede har, men flere er meget velkomne.

Nyt om kirkegårdene

Menighedsrådet ofrer i dette forår opmærksomhed på kirkegårdene i Ørting og Falling.
I Ørting drejer det sig om nye urnegravsteder,
og i Falling handler det bl. a. om parkeringspladsen. Her er det i vinterhalvåret svært at nå
tørskoet op til kirken. Belægningen skal forbedres. Desuden skal der skabes bedre belysning
på parkeringspladsen, og så tæt som muligt på
indgangsportalen overvejes det at etablere et par
p-pladser til gangbesværede. Det hele er selvfølgelig under forudsætning af, at det kan realiseres
inden for de økonomiske rammer. Initiativerne
skal bl.a. bidrage til, at parkering ved lågen på
den stærkt trafikerede Alrøvej ophører.
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Det sker i kirker og sognehus
Det Kirkelige Møde

Søndag d. 11. marts kl. 10.30
Traditionen tro holdes der en fælles kirkedag for
alle sogne i Odder Provsti søndag d. 11. marts.
Dagen begynder med gudstjeneste i Odder
Sognekirke, hvor Leif Hjernøe er prædikant.
Efterfølgende er der frokost i Odder Kirkecenter.
Efter frokosten er der foredrag og diskussion,
hvor temaet er kirkens forfatning. Paragraf 66
i Grundloven kaldes almindeligvis "løfteparagraffen". Den lover, at folkekirkens forfatning skal ordnes ved lov - et løfte, der siden
1849 har måttet vente på sin opfyldelse. Men i
disse år vil løftet muligvis blive virkeliggjort.
Før det sker, har vi alle pligt til at tage stilling ønsker vi, at båndet mellem kirke og stat løsnes,
eller er vi glade for den folkekirkemodel, der
udviklede sig i årene efter, at Grundloven blev
udformet? På Det kirkelige møde diskuterer en
tilhænger, Svend Andersen og en modstander,
Peter Hedegaard, kirkeforfatningen, og der vil
være tid til spørgsmål og diskussion.
Prisen for deltagelse ved frokost og foredrag
er 50 kr. som betales på dagen. Tilmelding til
Odder Kirkekontor, tlf. 8780 2530 senest mandag 5. marts.

Deltagelse i spisning koster kr. 50,- per person –
børn halv pris. Alle er velkomne!

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Mandag 28. maj kl. 11
Traditionen tro holdes der fælles gudstjeneste
for alle provstiets sogne 2. pinsedag. Vi håber
rigtig mange har lyst til at deltage i denne lidt
anderledes gudstjeneste, hvor ung som gammel
mødes på tværs af sognegrænserne. Provstiets
præster planlægger i fællesskab gudstjenesten,
som i år holdes i idylliske omgivelser ved den
smukke, gamle schäfergård, Uldrupgård, i umiddelbar nærhed af Åkjær Gods. Læs evt. mere om
stedet og find en rutebeskrivelse på
www.uldrupgaard.dk
Alle er meget velkomne. Medbring venligst selv
tæppe eller klapstol og evt. madkurv.
Menighedsrådet sørger for kaffe/the og sodavand. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendøre i én af gårdens længer.
Kirkebil kan benyttes.

Palmesøndag - Børnegudstjeneste

Ørting kirke 1. april kl. 14.00
Kom og vær med til familie- og børnegudstjeneste i Ørting kirke. Palmesøndag indledes
påskeugen og ved gudstjenesten vil mini´erne
medvirke, så påskens begivenheder kommer til
at stå lysende klare for os alle. Vel mødt!
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Skærtorsdag – påskemåltid:

Falling kirke 5. april 2012 kl. 17.00
Vi indbyder igen i år til skærtorsdagsgudstjeneste. I år holdes gudstjenesten i Falling kirke med
efterfølgende fællesspisning i Ørting-Falling
Sognehus. Man er naturligvis altid velkommen
til bare at deltage gudstjenesten, og hvis man vil
deltage i det fælles måltid bagefter, er tilmelding nødvendig senest fredag den 30. marts til
sognepræst Vibeke Døssing eller kirketjener Elly
Lemvig Andersen tlf. 2938 2124.

Carla Mikkeline Lauridsen Hjortshøj, Ørting
Døbt i Gylling kirke søndag den 4. december 2011

kirke hver tirsdag over middag. De skal
på kirkeløb, kirkegårdsvandring, synge, lege,
tegne og male, høre gode historier og meget
andet. Forløbet sluttes af Palmesøndag, hvor
mini´erne vil medvirke ved gudstjenesten i
Ørting kirke.

Minikonfirmander
Endelig blev det tid til et nyt hold minikonfirmander. 3. og 4. klasses eleverne fra Margrethelyst friskole er begyndt på den indledende konfirmandforberedelse. Det er et hold
friske drenge, der slår sine folder i sognehus og

KONFIRMANDER 2012
Anders Klavsen Plambech
Cecilie Krants Linaa Larsen
Martin Schou Kristensen
Sarah Engsig Nilsson
Lucas Matache Skovgaard
Mette Søndergaard Nielsen

Pavla Kvist Sørensen
Andreas Neumeister
Lasse Midtgaard Sørensen
Trine Weber Pedersen
Camilla Jensen
Mikkel Colliander Øvall

Alkoholfri altervin

Liturgisk gudstjeneste

Nadvergæster i vore to kirker har allerede erfaret
det, og til alle andre kan det oplyses, at der nu
uddeles alkoholfri nadvervin i både Ørting og
Falling kirker. Ændringen er foretaget efter
beslutning i Menighedsrådet. Det har været
et ønske at kunne tilgodese de mennesker, der
af forskellige årsager ikke må eller kan indtage
alkohol, og det er dermed også blevet mere
børnevenligt.

Den liturgiske gudstjeneste adskiller sig fra de
øvrige former for gudstjeneste, ved at der ikke
indgår en prædiken. Gudstjenesten består af
tekstlæsninger, bønner, salmesang og velsignelse.
En anden tydelig forskel er, at modsat den almindelige gudstjeneste, står man op under salmesangen og sidder ned under tekstlæsningerne.
I Ørting kirke afholdes liturgisk gudstjeneste
Langfredag 5. april kl. 10.30
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Det sker i kirker og sognehus
Rytmisk musik i kirken- syng med torsdag 8. marts kl. 19 i Ørting Sognehus
Musik spiller en vigtig rolle i gudstjenester og
andre kirkelige sammenhænge. Men det er
spørgsmålet, om der ikke er brug for en fornyelse af det musikalske sprog, så det passer bedre
til vor tid? Bør musikken afspejle tidens rytmer,
og er dette en måde til at få flere til at komme
i kirken? Skal orglet smides på møddingen og
erstattes af mere moderne instrumenter? Og
passer den såkaldte rytmiske musik overhovedet til de gamle, ærværdige middelalderkirker
med deres kalkmalerier og barokudsmykninger?
Skal præsten nu til at stå og synge rock i sin
uldne dragt med pibekrave? Vil en opdatering
af musikken og gudstjenesten overhovedet løse
folkekirkens problemer, eller skal der helt andre
ændringer til?
Til belysning af og en debat om dette spørgsmål
har vi inviteret Henrik Strøm, organist fra
Abildgaard Sogn ved Frederikshavn, til en foredrags- og sangaften i Sognehuset i Ørting, torsdag 8. marts kl. 19.00. Han vil fortælle om sit

arbejde i Abildgaard Sogn, der søger at forny det
kirkelige arbejde med musikken som et vigtigt
instrument. Sognets præster ledsager forkyndelsen i både ny og gammel toneart, og prøver
bl.a. på den måde at få fat i de unge – uden at
give slip på traditionen.
Henrik har respekt for traditionerne, og han
har oplevet både gospel og teen song, som den
udfolder sig i de missionske kredse. Selv er han
skeptisk med hensyn til gospel, han foretrækker
at tage udgangspunkt i den danske sangskat, og
han har bidraget til, at velkendte salmer er blevet
iklædt en rytmisk tone. Indholdet, altså teksterne, holder han nemlig meget af. Det samme
siger han om orglet og den lutherske kirkemusik.
Aftenen vil forme sig som en blanding af foredrag, musikalske indslag, fællessang, og ikke
mindst – en forhåbentlig livlig debat!
Interesserede fra nabosognene vil naturligvis
være velkomne.
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Af jord er du kommet,
til jord skal du blive!

foregik ved det berømte Stonehenge monument
i England. Som en vej til at forstå ideologien
bag ritualerne kan man benytte sig af analogier
med samfund i historisk tid, og her vil Torsten
Madsen bl.a. komme ind på Hopi-indianerne i
Nordamerika.

Foredrag i Sognehuset i Ørting
onsdag 21. marts kl. 19.30
Inden for de seneste 60 år har arkæologer gravet
flere gange i det område mellem Aalstrup og
Amstrup, som kaldes Narhøj. Torsten Madsen
fra Aarhus Universitet Moesgaard er den, som
har arbejdet længst med at afdække gåden om
den tidligere boplads og gravplads, og onsdag
21. marts kl. 19.30 fortæller han om fundene i
Sognehuset i Ørting.
Det er første gang offentligheden har mulighed
for at høre arkæologen fortælle.

Har du fundet oldtidsting? Så tag dem med og
lad dem indgå i fortællingen om vores egn!
Torsten Madsen har et indgående kendskab til
de mange oldtidsfund omkring Horsens Fjord.
Området var et af de tættest bebyggede områder
i stenalderen i Sydskandinavien. Han arbejder
med at skabe en sammenhængende beretning
om oldtidsfolket omkring fjorden, og foredraget
i Sognehuset i Ørting indgår i arbejdet. Ikke
mindst fordi mange af egnens beboere gennem
årene selv har gjort fund ved Narhøj. Nogle af
dem må være bevaret i privat eje, og Torsten
Madsen vil meget gerne se, hvad folk har liggende af fund fra stenalderen ikke kun fra Narhøj,
men også andre steder på egnen.
Derfor opfordres folk til at tage fundene med til
foredragsaftenen. Torsten Madsen understreger,
at han hverken kan eller vil forlange fundene
afleveret. Han vil blot gerne se, hvad der evt. ligger, som arkæologerne ikke har kendskab til.

Sommerudflugt 2012

Årets udflugt har kurs mod Ebeltoft. Turen er
endnu ikke tilrettelagt i detajer, men der byder
sig en lang række muligheder. Vi kommer med
sikkerhed forbi den nyrestaurerede slotsruin ved
Kalø Vig. To kirker indgår desuden i overvejelserne, nemlig Bregnet og Knebel. Begge er
værd at besøge, men tidsplanen kommer til at
afgøre, om vi kan nå to. Sikkert er det, at bussen
kører gennem Mols Bjerge naturpark. I Ebeltoft
er Glasmuseet og Fregatten Jylland naturligvis de
to største attraktioner. Hvis det kan arrangeres,
så får deltagerne i udflugten mulighed for at
vælge mellem de to attraktioner.

Gravpladsen ved Narhøj dækker et areal på næsten 5
tønder land. På kortet over Aakjær-dalen er pladsen
markeret som et sort område.

Udgravningerne ved Narhøj har afdækket både
en boplads og en gravplads dækkende omtrent
fem tønder land. Da bopladsen var størst (for
omtrent 5000 år siden), kunne der sejles i
lavbundede både helt ind til Vads Mølle.
I forbindelse med begravelserne havde datidens
danskere en række ritualer, der havde en bred
baggrund i stenalderens Europa, og som langt
ude også er i slægtskab med de ritualer, der

Udflugten foregår 16. august, så reserver allerede
nu datoen. Nærmere information kommer i
næste nummer af Sognebladet. Prisen i år bliver
kr. 100,-.
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Dinesens - nyt liv til Falling forsamlingshus
Helt ærligt, Gitte, hvad fik en
ung kvinde som dig til at slå sig
ned i Falling Forsamlingshus?
Jeg havde ikke nogen forestilling om hvad det ville betyde.
Jeg kørte rundt som kogekone
ved siden af arbejdet - og det
generede mig, at når der var
bud efter en kogekone til konfirmationer, var
der altid flere, der ville bruge mig - og jeg kunne
kun være i et køkken ad gangen. Så jeg ledte
efter et køkken, så jeg kunne levere mad ud af
huset.
Jeg havde haft kik på et forsamlingshus i
Midtjylland, men det var ejet af Brædstrup Kro,
og de ville ikke have en konkurrent! En bekendt
i Odder fortalte mig så, at Falling forsamlingshus
ledte efter en forpagter. Jeg kommer fra Torrild,
har gået i skole i Odder, så jeg kendte området.
Hvordan kom du til at beskæftige dig med mad - er
du uddannet kok?
(Latter!)
Nej, jeg er uddannet tjener på Hotel Marselis!
Da jeg var udlært, havde jeg så meget lyst til
at tage kokkeuddannelsen også - men det blev
alligevel for meget. Men alle de steder, jeg har
været, har jeg holdt mig gode venner med køkkenchefen - de har jo brug for nogen til at smage
på maden, så jeg sugede til mig af opskrifter og
fif.
Jeg kan se på dit CV, at du har været ansat på
Falsled Kro! - det er jo et rigtigt madtempel for
velhavere.
Gitte griner: Jeg var på Odder Parkhotel på det
tidspunkt, og en anden tjener og jeg kikkede på
stillingsannoncer - det gør man i restaurationsbranchen hele tiden - og fik øje på, at Falsled
Kro søgte en tjener. Min kollega sagde: Aj, man
er godt nok sej, hvis man får det job. Så søgte jeg
og fik det. Og det var en oplevelse! Jeg fik ikke
engang mindstelønnen, arbejdet var knaldhårdt
og restaurantchefen var på nakken af mig. Jeg
lærte meget af den sæson - især hvordan jeg ikke
ville have det!

af Lise Laursen

Restaurationsbranchen er ret hård, og jeg blev
efterhånden træt af aldrig at have fri i weekenden. Så ville jeg prøve noget helt andet. Jeg gik
på SU i 2 år og tog en uddannelse som markedsføringsøkonom.

Jeg havde ikke en krone
Jeg har nok i virkeligheden altid drømt om at få
mit eget, og uddannelsen gav mig gode forudsætninger for at gennemskue de problemer, det
giver at være selvstændig.
Jeg havde ikke en krone, da jeg fik øje på Falling
Forsamlingshus, og det var lige, da krisen begyndte, så det var svært for mig at få den nødvendige kassekredit til at få huset gjort klar til at
modtage gæster.
Men her kom uddannelsen som markedsføringsøkonom mig til gode, jeg kunne lave en overbevisende forretningsplan, og så kunne jeg låne
pengene! Det første, jeg købte, var hvid maling
til at få huset frisket op. Da de kom med malingen og stablede bøtterne op i forgangen, blev
jeg helt svedt og tænkte: “Det skal jeg få op på
væggene, alt det der!” Men det gik jo! Man skal

bare tage et rum ad gangen og så gøre det helt
færdigt, så virker det ikke så uoverkommeligt.
Du købte jo ikke huset i starten, så hvordan turde
du at investere så meget uden at eje det selv?
Jeg fik en fin forpagtningskontrakt på 8 år, så
med den horisont turde jeg godt. Men jeg var
glad, da jeg fik mulighed for at købe huset og
flytte ind. Her er dejligt at bo, masser af natur,
udsigt over eng og skov og ikke langt til vand.
Og så er der plads til mine heste!
Du har bolig og arbejdsplads i samme hus. Er det
ikke lidt besværligt? Har du nogensinde fri?
Der er store fordele ved det. Jeg har en meget
fleksibel hverdag og kan tilrettelægge arbejdet,
som jeg vil. Når jeg har et arrangement her i
huset og mad ud af huset på samme tid kræver
det meget planlægning, og jeg kan jo arbejde til
midnat, hvis det passer mig bedst.
Men når jeg skal koble helt fra, skal jeg på ferie.
Så lader jeg telefonen bliver her og læser ikke
min mail, så holder jeg fri! Når jeg så har ligget
i solen en uges tid, glæder jeg mig til at komme
hjem til Falling igen. Jeg kan mærke, at det her
er det rigtige for mig, for jeg har aldrig glædet
mig før til at komme hjem fra en ferie.

Hvad er din ynglingsret til gæster?
Det er flapmeat!
Det lyder ikke så lækkert ...
Det ER lækkert. Det er et stykke kød, som kun
findes på kødkvæg som angus, fx, og det sidder under maven på dyret. Det er smagfuldt og
mørt. Og så kan man jo variere tilbehøret alt
efter, om det skal være lidt nyt eller traditionelt.

Her udarter interviewet til en samtale om
madlavning og brødbagning. Jeg kan ikke selv
lave mad til mere end 6 personer uden at blive
stresset, og Gittes 300 kuverter står for mig
som et uopnåeligt ideal, mens jeg går ud i det
iskolde februarsolskin.
Det er nok det, man kalder professionalisme -

Betyder det noget for dig, at huset har en historie
som forsamlingshus?
Ja, der er jo nogle arrangementer som fællesspisning og dilettant, som fulgte med, og som jeg
nok ikke var begyndt på af mig selv. Men jeg nyder de aftner! Og jeg tror da også, at det betyder
noget for beboerne. Det giver lidt liv i byen!
Jeg kan godt lide, at der sker noget forskelligt.
Udvikling er vigtig for mig, at der sker noget
nyt, at jeg tager nye ting på menukortet.

Falling forsamlingshus
Der har været forsamlingshus i Falling siden
slutningen af 1800-tallet. Først lå det på en
mark mellem Åkjær og Falling, men blev
flyttet ind til Falling by, efter at jernbanen var
kommet i 1904.
Forsamlingshuset konkurrerede med Afholdshotellet, der var større og flottere, og efterhånden kørte dårligt. I 1941, hvor den tyske
besættelse har skabt et behov for at mødes og
synge danske sange og lave noget i fællesskab,
besluttede et udvalg under ØFUG at købe
Afholdshotellet og lave det om til forsamlingshus. Den 2. oktober 1941 blev huset indviet
med en stor fest for 200 mennesker.

Hvor mange kan du lave mad til ad gangen?
Gitte tænker sig om:
Omkring 300 kuverter, fordelt på forskellige
selskaber, både her og ud af huset. Det kræver
planlægning - og erfaring. Men jeg er perfektionist, og alt er hjemmelavet fra bundet af,
brød, kager, sovse og dressinger, så der skal
forberedes rigtig meget i løbet af ugen.
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SIDSTE NYT
Friskolen afholder generalforsamling
tirsdag den 27. marts kl. 19.00 på skolen.
Generalforsamlingen er for medlemmer af skolekredsen.
--Støtteforeningen afholder ligeledes generalforsamling
samme aften, umiddelbart efter skolens arr.
--I det kommende skoleår 2012/2013 er der
p.t. optaget 119 elever.
I to af klasserne er der allerede nu optaget 18 elever
og nye elever optages derfor på venteliste.
Der er stadig pladser i de øvrige klasser.
Margrethelyst Friskole har i det kommende skoleår
til og med 8. klasse.
--Margrethelyst Friskoles elever og forældre
takker alle som har støttet årets fastelavnssoldater.
Det indsamlede beløb vil blive brugt til friskolens
fastelavnsfest samt lejrskole for alle eleverne i maj 2012.
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Asketræet

På Bilsbækvej, lige over for Sognehuset, står et
markant asketræ, som er dette nummers forsidebillede. Det så stadigvæk sundt ud sidste
sommer, men er sammen med landets øvrige
asketræer udsat for svampeangreb, som efterhånden slår træerne ihjel. Det ses som tørre grene i
toppen som efterhånden breder sig til hele træet.
Sygdommen kaldes også asketoptørre, og den sås
først i Polen i 90’erne.
Valdemar Aastrup, sognepræst i Ørting og Falling i en menneskealder indtil 2003, fortæller:
I mange år stod asken sammen med andre træer
midt i et krat af buske for enden af nøddegangen.
Genforeningsstenen stod da tæt på fortovet med en

Frivillige søges til kampen mod sult
Ørting-Falling sogne vil gerne have frivillige
indsamlere, når der den 4. marts skal bankes på
så mange døre som muligt for at bekæmpe sult
blandt verdens fattigste.
Det kan være svært at forestille sig, hvordan det
er at leve med sult hver eneste dag. I Danmark
er vi vant til, at supermarkedet bugner med
fødevarer, som vi kan fylde i vores køleskabe.
Maden er til rådighed, og vi tager den som en
selvfølge. Men i verdens fattigste lande er sult

stensætning på ca. 3/4 m’s højde og et lille bed
foran, som blev vedligeholdt af kommunen.
Jeg tror nok, det er 25 år siden, krattet blev ryddet,
og så kom den smukke høj til syne, og der blev sået
græs og plantet mange spændende træer. Asken var
det eneste af træerne i krattet, vi lod blive stående,
skønt den allerede dengang havde et vissent sted i
toppen.
Det var en landskabsarkitekt, Have, der tegnede
forhaven med den tanke at skabe et rum af
forhaven og kirkepladsen, gennemskåret af vejen.
Ove Terp stod selvfølgelig for træplantningen.
Iøvrigt græd alle smådrenge i byen, da vi ryd-dede
krattet, for der var flere huler til at gemme sig i og
ligge på lur efter dem, der kom forbi på Bilsbækvej.

en del af hverdagen mange steder. Omkring 1
milliard mennesker – hvert syvende menneske
på jorden – lever i daglig sult.
Så mange sulter, mens vi selv har mere, end vi
behøver. Jeg opfordrer derfor interesserede til at
melde sig som indsamler ved at kontakte mig på
8655 4062. Jeg håber sognenes beboere vil tage
godt imod indsamlerne – der er hårdt brug for
pengene.
Sognepræst Vibeke Døssing Petersen

SOGNEKALENDER

Søndag 4. marts
Folkekirkens Nødhjælps indsamling.
Indsamlere søges - tilmelding til Vibeke Døssing
på 8655 4062

Lørdag 24. marts kl. 10
Sognehuset i Ørting
Gospelworkshop med Tina Buchholtz
Deltagelsen er gratis. Se side 8
Koncert kl. 16.

Onsdag 7. marts kl. 19
ØFUGs generalforsamling i Ørtinghallens café

Tirsdag 27. marts kl. 19
Generalforsamling for Margrethelyst Friskoles
skolekreds. Efter skolens arr. er der generalforsamling for Margrethelysts støtteforening.

Torsdag 8. marts kl. 13.30 i Sognehuset
Spillegruppen “De fire”og fælles kaffebord
Torsdagsklubben

Torsdag 29. marts kl. 13.30 i Sognehuset
Forårs- og påskedekoration ved Elly Andersen
Torsdagsklubben

Torsdag 8. marts kl. 19
Sognehuset i Ørting
En aften om musik i kirken med foredrag,
musik, sang og diskussion.

Palmesøndag 1. april kl. 14
Ørting kirke
Familie- og børnegudstjeneste.

Lørdag 10. marts kl. 18
Dilettantshow i Falling forsamlingshus med
middag og dans til Six Pack

Skærtorsdag 5. april i Falling kirke kl. 17
Gudstjeneste med efterfølgende påskemåltid i
Sognehuset. Se om tilmelding side 5.

Søndag 11. marts kl. 10.30
Det Kirkelige Møde i Odder Sognekirke
tilmelding og program se side 6

Mandag 16. april kl. 14 i Sognehuset.
Sæsonafslutning i Ørting-Falling-Alrø Efterlønsog Pensionistforening

Mandag 12. marts kl. 14. i Sognehuset
Foredrag ved Svend Erik Nielsen, Odder
Emne: På tur og arbejde i Sydamerika.
Kaffe og bankospil
Ørting-Falling-Alrø Efterløns- og Pensionistforening.

Lørdag 21. april
Indsamling til ØFUGs loppemarked.
Se mere på www.oefug.dk
Søndag 22. april
ØFUGs loppemarked i Ørtinghallen.

Tirsdag 13. marts kl. 18
Spisning i Falling forsamlingshus
kl. 19.30 dilettantforestilling og kaffe

Torsdag 29. april kl. 13.30 i Sognehuset
Torsdagsklubben holder sønderjysk kaffebord.

Torsdag 15. marts kl. 13.30
Torsdagsklubbens bankospil, medbring en
pakke.

Torsdag 3. maj kl. 13.30 i Sognehuset
Torsdagsklubbens sæsonafslutning.
Mandag 14. maj
Pensionistforeningens udflugt.

Lørdag 17. marts
ØFUGs gymnastikopvisning. Se mere på:
www.oefug.dk
Onsdag 21. marts kl. 19.30
Sognehuset i Ørting
Foredrag “Af jord er du kommet” - om de
arkæologiske udgravninger ved Amstrup og
tolkningen af fundene.

Mandag 28. maj kl. 11
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste for hele Odder provsti ved
Uldrupgård nær Aakjær.
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GUDSTJENESTEPLAN MARTS - MAJ 2012
Ørting
4. marts
2. s. i fasten
11. marts
3. s. i fasten
13. marts
Stillegudstjeneste
18. marts
Midfaste
25. marts
Marie Bebudelse
1. april
Palmesøndag
5. april
Skærtorsdag
6. april
Langfredag
8. april
Påskedag
9. april
2. påskedag
15. april
1.s.e. påske
22. april
2.s.e.påske
29. april
3.s.e.påske
4. maj
Bededag
6. maj
4. s. e. påske
Konfirmation
13. maj
5. s. e. påske
17. maj
Kr. Himmelfart
20. maj
6. s. e. påske
Konfirmation
27. maj
Pinsedag
28. maj
2. pinsedag
3. juni
Trinitatis søndag
10. juni
1.s.e.trin.

Falling

Gylling

Alrø
19.00

Det kirkelige møde Odder Sognekirke og kirkecenter 10.30
19.00
10.30

10.00

10.30

19.30

14.00

10.30 VDP
17.00

10.30
10.30

9.00 HKN

10.30 HKN

9.00 VDP
9.00

9.00 ML

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30
16.30
10.30

9.00 ML
9.30

9.00 VPD
10.30

11.00

9.00

10.30

10.30

9.00 HKN

9.00 ML

10.30

9.00

10.30
10.00

12.00

9.00

10.30

Friluftsgudstjeneste for hele provstiet kl. 11 ved Uldrupgård. Se
side 6
9.00
10.30 VDP

