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Hjertelig tillykke til årets konfirmander:
På en smuk solrig søndag i maj kunne vi endnu engang fejre konfirmation i ØrtingFalling.
Søndag 18. maj stod tolv smukke og håbefulde unge mennesker klar i Ørting kirke
– klar til at bekræfte det JA, som andre engang for nogle år siden har sagt på deres
vegne ved døbefonten. Her er lidt stemningsbilleder fra en smuk og bevægende dag.

Find os på facebook: Ørting og Falling Kirker
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Det sker i kirker og sognehus
Sogneindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp
Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for
indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
her i vores sogne. Der var desværre ikke
så mange indsamlere som sidste år, men
de fem, som gik turen rundt i Ørting, Falling og Ålstrup søndag 9. marts havde en
rigtig god dag og blev vel modtaget. I alt
blev der samlet ca. 4400,- ind, og vi takker
for alles bidrag og for de frivilliges store
indsats.

Menighedsmøde 2014
Ørting-Falling Sognehus
11. juni kl. 19.00
Alle med interesse for livet i og omkring kirken her i vores sogne inviteres til Menighedsmøde.
Et menighedsmøde – ikke at forveksle med menighedsRÅDSmøde,
afholdes én gang årligt for at orientere om, hvad der sker omkring vores
kirker. Der vil være lidt om økonomi,
men det vigtigste er, at vi samles for
at drøfte, hvad vi gerne vil med kirkelivet her i Ørting og Falling, og her vil
vi gerne have mange fra sognene til
at komme og give deres besyv med.
Som noget nyt har vi til dette års
menighedsmøde indbudt en gæst! Vi
får besøg af provst Anders Bonde,
som med vanlig humor og indlevelse
vil fortælle om ”Mands minde” – en
munter livsfortælling af en mand på
60 ☺
Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at mødes til en hyggelig
aften, hvor Menighedsrådet er vært
ved lidt ost og rødvin. Vel mødt!
Hilsen præst og Menighedsråd

Musikgudstjeneste
”Poetisk fordybelse”
Fællesarrangement mellem
Ørting-Falling og Gylling-Alrø
Alrø kirke 15. juni kl. 21.00
”Livet er smukt” – hvis vi vil det!!!
Aviser, tv, radio - alle steder hører vi om
katastroferne. Men der er andet at sige…..
Hvis vi fokuserer på de gode historier, digte, musikken, troen, håbet og kærligheden
– så er livet nu ikke, det værste vi har.
Under overskriften poetisk fordybelse og
ud fra holdingen, at ”Livet er smukt”, skal
vi denne sommeraften lytte til musik, sang
og digtoplæsning.
Trobadoureren Gorm Bull synger og spiller
egne sange, der handler om små hverdagsbegivenheder som, udefra, virker trivielle
og almindelige. Men betyder alt, så snart
det berører os selv!
Gorm bor normalt i Viborg, men kommer af og til her til egnen, og så sent som
august 2012 gav han koncert på Alrø. I
oktober og december 2013 spillede han
sammen med Palle Hjorth på Harboe
Galleri & Café i oktober og i december
sidste år på deres Guldkantdanmarktour.
Desuden lavede han i 2012 sammen med
Gylling-Alrø konfirmandsangen
”Konfirminde”.
Multitangentialisten Palle Hjorth akkompagnerer såvel Gorm Bulls sange som
digtoplæsningen v. Vibeke Døssing og
Marianne Lyst.
Palle Hjorth er kendt som “multitangentialisten” men i det hele taget er Hjorth
en alsidig herre, der spiller med mange
spændende kunstnere. Enten på scenen
eller i studiet. I flæng kan nævnes Peter
Sommer, Savage Rose, Sandmen, Hush,
Allan Olsen, Povl Dissing og altså også
Gorm Bull og nu et par præster!!

Sogne
aften

Sankt Hans i
Præstegårdshaven
Mandag 23. juni fra kl. 19.00
Allerede nu er præstegårdshaven ved at iføre sig sin
sommer-fest-dragt, og til Sankt
Hans vil vi endnu engang
kunne fejre Midsommer i naturens smukke kulisser.
Der er traditionen tro snobrød
for de mindste først på aftenen, mens det store bål tændes
omkring kl. 21.00

Torsdag 18. september kl. 19.30 byder vi
på en speciel sogneaften, fælles for Ørting-Falling og Gylling-Alrø:
Nils Malmros besøger os og fortæller om
sin film Sorg og Glæde.

Jeg håber mange har lyst til
at komme og nyde aftenen i
haven. Tag evt. tæpper, klapstole, madkurv med til en
fornøjelig aften i det grønne.
Hilsen Vibeke Døssing

Konfirmandindskrivning
Torsdag den 21. august kl. 19.00
Alle kommende konfirmander, som bor i Ørting eller Falling, og deres
forældre inviteres til indskrivning i Ørting-Falling Sognehus.
Medbring gerne kopi af konfirmandens fødsels-/dåbsattest.
Ved indskrivningen vil der være en kort orientering omkring
konfirmandforberedelsens forløb.
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Artikelserien i Sognebladet om kirken som arbejdsplads startede med graver Jens T- Pedersen.
I sidste nummer var det Kamma Carøe, kirkesanger i Ørting, som fortalte.
I dag er det Annette Folsach, kirkesanger i Falling, der har ordet.

I mit Helvede er der hverken humor eller musik
									af Annette Folsach
Jeg så engang en film om en jazzmusiker,
der døde. Han kom i Helvede. Filmens
teori var, at hvordan der var i henholdsvis
Himmel og Helvede var individuelt. Alt
hvad afdøde elskede ville således være at
finde i Himlen, og det modsatte ville være
tilfældet i Helvede. Denne jazzmusiker
afskyede country-musik, hvorfor hans Helvede var fyldt med strutskørter, ternede
skjorter, cowboyhatte, squaredance og
country-musik. Jeg husker ikke længere
filmens titel eller nærmere detaljer, men
teorien om, at Himmel og Helvede skulle
være formet efter, hvem man er, har jeg
ofte filosoferet lidt over. Hvordan ville det
se ud for mig?

Nogen vil nok mene, det er for meget ind
i mellem. Jeg bruger humoren i alle situationer, og i særdeleshed i min undervisning. Jeg griner altid sammen med mine
elever – jeg kan i skrivende stund ikke
komme i tanker om et eksempel på, at
det ikke er sket. Kedelige musikteoretiske
regler, der bliver serveret på en sjov måde,
er lettere at huske. Mange elever har en
smule præstationsangst, når de kommer
til undervisning – man vil så gerne kunne
spille det lige så godt, som man kunne
derhjemme, hvilket for de flestes vedkommende sjældent lykkes. Så er det godt at
kunne gøre det hele mindre højtideligt
ved at grine lidt sammen.

Humor - en del af min personlige stil
Det værste jeg kan forestille mig er et liv
uden humor og musik. Jeg ville kunne
klare mig meget længere uden vand, mad,
kærlighed og hvad der ellers er vigtigt for
at opretholde egen eksistens, end jeg vil
kunne uden humor og musik. De to ting
fylder min hverdag helt og aldeles. Bogstavelig talt lever jeg af musikken, idet jeg
som kirkesanger og musikskolelærer modtager løn for mit arbejde med musikken.
Men det er ikke kroner og øre, der driver
mig. Jeg har bare været så heldig at kunne
leve af det bedste, jeg ved. Det, der driver
mig er glæden ved at høre, skabe, udføre
og undervise i musik. Musik kan skabe
stemninger. Musik formidler følelser og
billeder. Og når man som lærer mærker, at
eleven forstår musikken og hvad den kan,
kan man blive helt høj.
Humoren er en meget stor del af min personlige stil.

Hvad et trusseindlæg kan bruges til ....
Min fritid fyldes også af musik og humor.
Jeg har et femmandsorkester, der hedder
Golden Hearts og består af en forsanger,
en pianist, en guitarist, min mand på bas
og jeg selv på trommer. Derudover synger pianisten, guitaristen og jeg selv kor.
Vi spiller ”dansk-top-musik med et glimt
i øjet”, som vi plejer at udtrykke det.
Humoren kommer til udtryk i lidt udklædning, eller i et kommenterende kor.
Vores motto er, at der skal være noget for
bænkevarmerne at kigge på. Det med udklædningen kan af og til give nogle sjove
oplevelser, og jeg kan mærke en anekdote
presse sig på:
Vi spillede til en privat fest i Ørtinghallens festlokaler. Et par uger forinden havde
vi spillet på Pejsegården i Brædstrup, hvor
jeg havde lidt problemer med at få lilletrommen til at lyde rigtigt. Vi var løbet
tør for gaffa-tape, så jeg måtte finde en

anden løsning, og hvad har en kvinde
altid i sin taske? Et trusseindlæg. Det
blev klistret fast under bundskindet og
problemet var løst. Da vi var færdige blev
trusseindlægget pillet af igen og smidt ned
i kassen med udklædning.
Tilbage til Ørtinghallen. Vi er kommet til
et nummer, vi selv har skrevet, der hedder
”Hjemme hos Farmor”. Det er et vaskeægte dansktopnummer, der handler om en
farmor, der altid trak vand op af brønden
og strikkede huer. Derfor har vi alle sammen en strikket hue på under det nummer. Da vi har spillet nummeret, spørger
guitaristen mig: ”Hvad er det, du har i
panden?” Jeg tager huen af og opdager…
trusseindlægget! Så jeg har spillet et helt
nummer til et bryllup med et trusseindlæg
i panden! Hvem kan lige prale af det?

tastisk samvær med alle de medvirkende.
Som det nok fremgår af ovenstående,
fylder humor og musik en væsentlig del af
mit liv. At skulle undvære de to parametre, kan jeg slet ikke overskue. Så hvis
det forholder sig, som det var tilfældet i
ovennævnte film, vil jeg kraftigt bestræbe
mig på ikke at ende i Helvede, når den tid
kommer.

OdderRevyen
En af de mest oplagte måder at blande
humor og musik på er vel at lave en revy.
Så derfor går en stor del af min vågne tid
i forårsmånederne med at få ideer, skrive
tekster, lave korarrangementer og koreografi, indstudere og øve OdderRevyen. Jeg
vil gætte på, at det er noget, der nærmer
sig et fuldtidsjob i tre måneder, hvis man
lægger det hele sammen. Kun for at stå
på scenen i Spektrum tre aftener i træk
2. weekend i juni og modtage publikums
bifald. Det er da et tåbeligt projekt at
kaste sig ud i, vil nogen nok mene. Men
jeg kan ikke lade være. Fordi det er en
fantastisk fed proces at skabe noget ud af
det rene ingenting. At se noget blive til.
At se skuespillere udvikle sig. At udvikle
figurerne. At høre de store koropsætninger
forme sig. At samle det hele til en helhed.
At mærke ens ideer virke på publikum. At
pille det hele ned og gå hjem. Og så er der
igen ingenting, udover at man er en god
oplevelse rigere, og at man har haft et fan-

Annette for fuld udblæsning i åbningsnummeret til OdderRevyen 2013
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Pensionistudflugt torsdag 28. august

Årets sogneudflugt går til Fredericia og Christiansfeld. I Fredericia
skal vi se Bjørn Nørgaards flotte udsmykning i Christianskirken. I
Christiansfeld, spiser vi frokost på Brødremenighedens hotel og får en
rundvisning i det gamle bycentrum, som er noget helt særligt, opført
mellem 1773 og 1810 og gennemgribende restaureret de seneste 10 år.
Vi skal også se Brødremenighedens kirkegård, Guds-ageren.
Og der er mulighed for at købe honningkager med hjem!
Tilmelding pr. tlf. til Susanne 2938 2124 SENEST 14. august.
Prisen for udflugten er 100 kr.
Afgang Odder Banegård kl. 8.15 og Bilsbækvej 34 kl. 8.30

Kunne du tænke dig en fritidsinteresse,
hvor der er garanti for frisk luft, glade
børn og fantastisk sammenhold?
Så har FDF Ørting-Falling et godt tilbud til
dig!
FDF Ørting-Falling har rigtig mange glade
og aktive børn. Børnene kommer fra Ørting,
Falling og Gylling.
Det er fantastisk, at så mange børn har
lyst at gå til FDF, hvor vi sammen oplever
glæden ved at være ude i naturen, lege,
synge og lade os udfordre med kreative
aktiviteter.
Alt dette kan naturligvis kun lade sig gøre,
hvis der er nogle aktive voksne, der har lyst
og tid til at planlægge og deltage i møder og
på ture.
Desværre er vi ikke nok voksne i ledergruppen til at løfte opgaven – der er simpelthen
brug for flere energiske og engagerede
voksne, så vi fortsat kan give børnene og
de unge mange sjove oplevelser.
Vi holder møde hver torsdag kl. 18:30 til
20:30
Men hvad kan DU så ud af at bruge tid med
børnene/de unge til de ugentlige møder, og
når vi tager på tur?

Du vil med garanti:
- Få mange sjove, gode og udfordrende
stunder.
- Blive en del af et rigtig godt lederteam,
hvor der er stort sammenhold.
- Få tilbudt lederuddannelse - godt at kunne
skrive på dit cv.
- Blive en del af et aktivt friluftsliv.
De eneste krav, der stilles til dig, er, at du er:
- Stabil og fleksibel
- Imødekommende
- Har et godt og smittende humør
- Frisk på at tage nye udfordringer op
Der indhentes Børneattest på alle, der er aktive med børn og unge i FDF Ørting-Falling.
Se mere om os på vores hjemmeside
http://oerting-falling.kredscms.dk
eller på vores Facebook Ørting-Falling FDF
Du er også velkommen til at kontakte
Kredsleder Mads Andersen på 22637469
eller på mail: madsfdf@yahoo.dk
Vi håber med denne opfordring at have vakt
din interesse, så vi kan blive flere ledere og
dermed sikre FDF Ørting-Falling fremtid.

Gospel i Falling!
Har du lyst til at bruge en
søndag på at synge i et rytmisk
kor?
Med en sjov, erfaren og dynamisk dirigent?
Og med en supergod pianist?
Så er chancen her:
Søndag 7. september kl. 10
mødes vi i Falling kirke, og
under ledelse af Fallings kirkesanger Annette Folsach, kendt
fra Hou Havnegudstjeneste og
OdderRevyen, og akkompagneret af vores tidligere organist
Søren Jensen indstuderer vi 4 5 sange i løbet af dagen.
Der bliver serveret sandwich,
frugt og vand/kaffe/the i løbet af
dagen.
Kl. 16.30 er der rytmisk gudstjeneste, hvor vores numre
udgør musikken.
Pris incl fortæring: 100 kr.

Tilmelding nødvendig!

Ring til Susanne på 2938 2124
senest 29. august.

SOGNEKALENDER
Mandag 9. juni, 2. pinsedag kl. 11
Traditionen tro holdes der fælles gudstjeneste
for alle provstiets sogne 2. pinsedag, i år ved
Alrø kirke. Anne Bundgaard Hansen prædiker,
og sognets øvrige præster deltager. Koret Odder
Voices medvirker.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage
i denne lidt anderledes gudstjeneste, hvor ung
som gammel mødes på tværs af sognegrænserne.
Medbring venligst selv tæppe eller klapstol
og evt. madkurv. Menighedsrådet sørger for
drikkevarer. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi
indendøre.
Kirkebil kan benyttes.
Onsdag 11. juni kl. 9.30
Torsdagsklubben holder fællesudflugt med
mandagsklubben i Hundslund til Hørvævsmuseet Krengerup ved Glamsbjerg.
Samlet pris for turen kr. 300,Tilmelding senest 1. juni på 86554076 eller
86554318.
Onsdag 11. juni kl. 19
Sogneaften og menighedsmøde i Sognehuset.
Menighedsrådet byder på ost og rødvin
Søndag 15. juni kl. 21
Musik- og poesigudstjeneste i Alrø Kirke
Mandag 23. juni kl. 19
Sankt Hans i præstegårdshaven
Torsdag 28. august
Menighedsrådets pensionistudflugt. Se omtale
forrige side.
Torsdag 18. september kl. 19.30
Sogneaften med Nils Malmros
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Ørting

Gylling

Alrø

1. juni
6. s.e. påske

*

Falling

8. juni
Pinsedag

10.30 ABH

9.00 ABH

10.30

9.00

9. juni
2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste fælles for hele Odder Provsti ved Alrø Kirke kl. 11

15. juni
Trinitatis

Fælles musik- og poesigudstjeneste i Alrø Kirke kl. 21

22. juni
1. søndag efter
Trinitatis

*

10.30

9.00
VDP

*

29. juni
2. s. e. Trin

*

*

9.00 HKN

10.30 HKN

6. juli
3. s. e. Trin

9.00 ML

*

10.30

*

13. juli
4. s. e. Trin

*

*

9.00

10.30

16. juli
onsdag

*

*

*

20. juli
5. s. e. Trin

*

*

19.00
Sommerkirke
10.30

27. juli
6. s. e. Trin

*

10.30

*

*

30. juli
onsdag

*

*

*

3. august
7. s. e. Trin

10.30

19.00
Sommerkirke
*

9.00 VDP

*

10. august
8. s. e. Trin

*

*

10.30 HKN

9.00 HKN

13. august
onsdag

19.00
Sommerkirke
*

*

*

*

10.30

*

9.00 VDP

24. august
10. s. e. Trin

*

*

9.00

10.30

27. august
onsdag

*

*

*

31. august
11. s. e. Trin

*

*

10.30 v. Møllen

19.00
Sommerkirke
*

7. september
12. s. e. Trin

10.30

*

*

9.00 VDP

14. september
13. s. e. Trin

*

*

9.00

10.30

21. september
14. s. e. Trin

*

9.00 ML

10.30

*

28. september
15. s. e. Trin

*

14.00
Høst

*

10.30
Høst

17. august
9. s. e. Trin

*

*

*

9.00

Vibeke Døssing Petersen holder ferie i uge 27 - 29. Embedet passes af Marianne Lyst, Gylling-Alrø.

