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Alene gør stærk!

									

Alene gør stærk! Sådan synes jeg altid, der
er blevet sagt. Det er også det, jeg læser ud
af de mange reklamer jeg ser for forskellige
tilbud og kurser indenfor det, der kaldes
Mindfullness. Et sted læste jeg:
Alene gør stærk siger et ordsprog. Prøv at
finde din styrke ved at kunne være dig selv og
stille - uden TV, PC og musik kørende - start
med 10 min. Det kræver tilvænning, hvis
man ikke er vant til det. Med lidt øvelse når
du dertil, hvor du er glad i dit eget selskab. Så
er du helt sikkert også godt selskab sammen
med andre og mindre afhængig af andres ros,
accept og initiativ.
Der er altså noget, som skurrer mig i
ørerne.
Der er sådan et uheldigt fokus på, at det
er mig selv, der kan styre det hele og få
kontrol, så jeg ikke skal være afhængig af
andre og deres anerkendelse og omsorg.
Det er uheldigt især når man tænker på,
at nogen af dem, som netop søger hjælp
indenfor Mindfuldness, tumler med store
problemer.
Jeg synes det er et fattigt budskab at give
dem. Alene gør ikke stærk – alene gør
ensom. I langt det fleste tilfælde vil jeg argumentere for, at det er fællesskab, der gør
stærk! Et menneske vokser og udvikler sin
identitet i samværet med andre. Jeg tror
ikke på, at man kan udvikle sig til et helt
menneske ved egen hjælp. Det er noget
man kun kan gøre i fællesskab med andre.
Det med fællesskab er også en vigtig faktor indenfor det område jeg har beskæftiget mig en del med under mine studier, i
forbindelse med mit speciale, og også i mit
nuværende arbejde – området sjælesorg.
Sjælsorg er egentligt et sært udtryk, for

af Vibeke Døssing Petersen

det hænger jo som sådan ikke direkte sammen med SORG.
Sjælesorg kommer af det tyske – seel-zorge
– altså omsorg for sjælen. Omsorg for den
åndelige dimension i vores liv. Omsorg
for, hvad vi føler og tænker om alt det, der
fylder os.
Og det kan jo altså både være glæde,
forundring, forventning, men naturligvis
også sorg og afmagt, som måske i virkeligheden er de følelser, der er langt de
vanskeligste at håndtere alene.
Jeg vil påstå, at det for de fleste ikke forholder sig sådan, at når man er ked af det,
så bliver det bedre af at være alene. Men
jeg kan selvfølgelig tage fejl!
Jeg oplevede det med min egen far, da
min mor pludselig blev alvorlig syg for
snart 5 år siden. Han var efternøler i en
stor børneflok og nok egentlig opvokset
med ”Alene Gør Stærk”. Men han måtte
sande, at det ikke holdt i længden. Hvad
gør en stor mand så, når det brænder på?
Hvad gør den, der altid har kunnet klare
det hele selv?
Ja, det er de færreste, som pludselig begynder at tale stolpe op og stolpe ned. Det
kommer ikke pludselig, bare fordi der er
modstand.
Og tale meget, det gjorde min far heller
ikke – det ville være synd at sige. Han
blev omend mere stille, end han tidligere
havde været, og det kunne vi alle mærke.
Da han selv blev dødeligt syg bare få
måneder senere, blev det heller ikke lettere at tale om følelserne og tankerne.
Psykologerne og lægerne forsøgte, og foreslog ham at han måske kunne få noget ud

af at tale med hospitalspræsten, men han
fejede dem af med beskeden om, at han
havde sin egen præst! Altså mig.
Men lange samtaler havde vi ikke. I stedet
havde vi en helt speciel fortrolighed. Når
jeg kom ind til ham på stuen på Viborg
Sygehus, trak han resolut dynen til side.
Så skulle jeg sidde helt tæt ved hans seng
med fødderne stukket ind under den
varme dyne, og sådan kunne vi sidde i
timevis.
Sjælesorg er nemlig ikke nødvendigvis
samtale. Sjælesorg er at turde være sammen med et andet menneske, som har
brug for én. Vise at man godt kan rumme
den andens sorg, fortvivlelse, afmagt eller
være den, som gider lægge ører til den
andens uforbeholdne glæde over livet.
Det er ikke sikkert, der skal så mange ord
til.

Det værste vi kan gøre for det menneske,
der står i en vanskelig situation er ikke
at være der. Det er alt for let at gå over
på det andet fortov, eller lade være med
at ringe og høre, hvordan det går. Man
risikerer jo, at få svaret, at det går ad H.
til og så kan man jo ikke slippe afsted med
bare at gå videre! Vi er måske nok mest
bange for at gøre den anden ked af det
ved at spørge. Men den anden er jo ked af
det i forvejen! Og måske er det vedkommende har brug for, alene det, at få lov til
at fortælle, hvorfor han eller hun har det
svært. Der er behov for én, som giver sig
tid til at lytte, og som ikke bliver bange og
utilpas ved at se et andet menneske græde.
Den, der har det svært, føler det som en
lettelse at møde et menneske, som ikke
nødvendigvis bare klapper én på skulderen og siger: ”Du klarer det så fint” og
”Det skal nok gå”, hvis nu det ikke er den
følelse man har inderst inde.

høstgudstjeneste
søndag 28. september i
Falling kirke kl. 14.00
Fælles høstgudstjeneste for Ørting og Falling,
hvor vi efter gudstjenesten mødes Sognehuset
i Ørting til kaffe og æblekage. Alle er hjerteligt
velkomne.

Det sker i kirker og sognehus
HUSK!

Sogneaften med Nils
Malmros
Sognehuset 18. september kl.
19.30
Nils Malmros kommer og
fortæller os sin seneste film
”Sorg og glæde”, som har
høstet stor anerkendelse. Nils
Malmros kan med sit vindende
væsen og store talent føre os
ind i filmens univers – og gøre
os klogere på filmen, der er en
skildring af oplevelser fra hans
eget liv.

Morgensang i Ørting kirke

Det er dejligt at synge og endnu bedre at synge
sammen med andre.
Vi er heldige her i Danmark; vi har mange
gode og smukke sange og salmer, så der er nok
at tage af, både nye og gamle, og i kirkerummet har vi et fantastisk rum at synge i.
Nana Kyed eller Grethe Gammelmark sidder
klar ved tangenterne.
Derfor: Kom og syng med! Alle er velkomne.
Det er 2. torsdag i hver måned kl. 9.30 - 10.
Bagefter har Susanne kaffen klar i Sognehuset.
11/9 - 9/10 - 13/11 - 11/12.
På gensyn - Grethe Gammelmark

Allehelgensgudstjeneste 2.11.

Ørting kirke 15.30 og Falling kirke 17.00
Mindegudstjeneste, hvor kirkerummet,
læsninger, salmer og musik danner en smuk
ramme for erindring af alle dem vi savner og
som har betydet noget for os. Ved gudstjenesterne vil navnene på de, der i årets løb er
døde i sognene og bisat eller begravet fra vores
kirker blive læst op. Efter gudstjenesterne
bærer vi sammen levende lys ud på kirkegården.
Velkommen til en stemningsfuld og smuk
gudstjeneste.

Menighedsrådsmøder:
4/9, 7/10, 20/11

Stillegudstjenester:

Ørting kirke torsdag 30/10 og torsdag 27/11
kl. 19
Vi fortsætter hvor vi slap i foråret med stillegudstjenesterne. I den kommende periode vil
stillegudstjenesterne foregå i Ørting kirke. Vi
mødes til gudstjenester, hvor der vil være tid
til stilhed og refleksion, men hvor vi også vil
synge sammen og lytte til dejlig musik.

Adventsmøde i Ørting kirke og
Sognehus
Sæt allerede nu X i kalenderen søndag 30.
november kl.14. Den søndag vil vi i Ørting
kirke holde gudstjeneste og efterfølgende indbyder præsten i samarbejde med Efterløns- og
Pensionistforeningen til hygge i Sognehuset,
hvor vi vil synge julen ind med adventssalmer
og julesange og afholde lotteri. Har man selv
en fortælling eller et indslag, så tag det med.
Pris for traktementet er kr. 30 og overskuddet
går til Efterløns- og Pensionistforeningen.

Vel mødt

De Ni Læsninger

Ørting kirke 14. december kl. 14.00
Det er efterhånden blevet en god tradition, hvor vi i løbet af gudstjenesten lytter
til 9 bibeltekster. Tekster, der spænder fra
beretningen fra skabelsen over syndefaldet
til profetier om frelseren, som skal komme,
og det slutter af med juleevangeliernes
beretning om frelserens fødsel. Bibelteksterne vil blive læst af medlemmer fra
menigheden og ind imellem vil vi synge

salmer og lytte til musik. Har man lyst til
at være læser, skal man kontakte Vibeke
Døssing.

Julekoncert

Falling kirke tirsdag 16. december kl.
19.30

Kirkehøjskole 2014/15

Efteråret byder på et dejligt gensyn med en ”gammel kending”, idet den fælles kirkehøjskole for alle sognene i Odder Provsti er klar til at tage hul på en ny sæson og
et nyt program. Det overordnede tema er DIAKONI, som er kirkens ord for socialt
arbejde. Temaet vil blive berørt ud fra forskellige syns- og indfaldsvinkler, hvilket
rækken af foredragsholdere antyder. Det foreløbige program er som følger:
Lørdag den 1. november 2014 – Saxild kirke og konfirmandstue:
Kl. 13.00 Dorthe Laustsen, tidl. rådmand i Aarhus Kommune:
Om forholdet mellem det offentlige og det kirkelige sociale arbejde.
Kl. 15.00 Morten Aagaard, leder af Kirkens Korshær i Aarhus: Korshærens sociale
arbejde i storbyen.
Lørdag den 24. januar 2015 – Hundslund kirke og konfirmandstue:
Kl. 13.00 Peter Worm Madsen, diakonal medarbejder ved Christianskirken i Aarhus: Kirkens diakonale arbejde i lokalsamfundet.
Kl. 15.00 Helge Kjær Nielsen, dr. theol., tidl. lektor ved Det teologiske Fakultet:
Den bibelske begrundelse for diakoni.
Lørdag den 28. februar 2015 – Gosmer kirke og forsamlingshus:
Kl. 13.00 (foredragsholderen vil blive annonceret senere)
Kl. 15.00 Koncerten Himmelråbende, fremført af Jakob Sheppard.
Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er den samme, hvad
enten man deltager i ét eller i alle 6 foredrag. Der betales kontant ved første fremmøde. Prisen inkluderer kaffe i pausen. Tilmelding skal ske til Vibeke Døssing, 8655
4062 eller vdp@km.dk.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. oktober.
Det endelige, detaljerede program vil blive lagt frem i kirkerne, så snart det foreligger. Der tages forbehold for små ændringer i programmet

Vi laver børnehus (og friskole) sammen
Margrethelyst Friskole er i gang med at oprette børnehus under friskolen
med start fra august 2015.
- Og vi har brug for din støtte!
Lige nu er der åben for tilmelding af vuggestue- og børnehavebørn. Hvis du
ønsker at tilmelde dit barn, der er det vigtigt du snarest laver en tilmelding,
så du er sikker på at få plads!
Tilmelding kan printes på www.margrethelyst.dk og sendes til skolens kontor.
I det kommende år har vi også brug for lokalsamfundets støtte, opbakning og
involvering. Denne involvering og opbakning er vigtig i målet mod at opretholde
et børne- dannelses- og uddannelses liv i lokalområdet.
Hvis du har meldt dit barn til, eller har i sinde at gøre det, vil vi rigtig gerne
invitere dig med i udvalgsarbejde med at starte og drive et fantastisk lokalt
børnehus, sammen med en i forvejen fantastisk friskole.
Hvis dette har din interesse, må du meget gerne skrive en mail herom til
formand@margrethelyst.dk
Selvom du ikke har børn i institutions - eller skolealder vil vi også meget gerne
invitere dig med i fællesskabet omkring børnehus og skole.
Du er også her meget velkommen til at sende en mail.

Åben skole (og børnehus) den 6. november 2014
- Her er alle velkomne til at komme og se vores skole.
Mere information herom udsendes i oktober/november måned.
Med venlig hilsen

Margrethelyst Friskole - og snart børnehus!

Sæsonstart
Sæsonstart

Så slår ØFUG atter dørende op til en
fantastisk sæson 2014/2015
I uge 35 starter alle holdene – for yderligere
information omkring tidspunkter for holdstart,
besøg da vores hjemmeside www.oefug.dk
Vi ses til en forrygende sæson.

Åben haldag

ØFUG inviterer til Åben haldag søndag den
14. september 2014 – en dag, hvor der vil være
rig mulighed for at gøre brug af alle foreningens
idrætstilbud.
Kom og vær med til at gøre denne dag skøn.
For nærmere information, besøg da vores
hjemmeside på www.oefug.dk

Vi ses i Ørting hallen

S O G N E K A L E N D E R
Torsdag 4. september
Torsdagsklubbens opstart. Medbring selv brød
og kop
Mandag 8. september kl. 14
Efterløns- og Pensionistforeningen
Tidligere kommuneingeniør gennem 25 år
Alex Gail, Odder fortæller. Derefter fælles
kaffebord kr. 20
Afslutning med banko.
Torsdag 11. september kl. 9.30 - 10
Morgensang i Ørting kirke ved organisten.
Bagefter kaffe i Sognehuset
Torsdag 18. september - Torsdagsklubben
Foredrag ved Jens Ejner Haagensen, Ørting.
Fælles kaffebord kr. 30
Torsdag 18. september kl. 19.30 i ØrtingFalling sognehus: Nils Malmros
Ørting-Falling og Gylling-Alrø menighedsråd
Torsdag 25. september - Torsdagsklubben
Bankospil. Medbring en gave til ca. 25 kr.
Søndag 28. september kl. 14 i Falling kirke
Høstgudstjeneste fælles for Ørting og Falling
Derefter kaffe i Sognehuset.
Torsdag 9. oktober kl. 9.30 - 10
Morgensang i Ørting kirke ved organisten.
Bagefter er der kaffe.
Torsdag 9. oktober - Torsdagsklubben
Generalforsamling. Klubben er vært ved kaffen
Mandag 13. oktober
Efterløns- og Pensionistforeningen
Højskoledag på Odder Højskole:
Foredrag, frokost, rundvisning, foredrag, sang
Vi mødes på højskolen kl. 10 til kaffe og boller
Pris for hele dagen kr. 180
tilmelding til Inge tlf. 86551552 eller Kirsten
tlf. 86554076 senest 6.10.
Alle er velkomne

Torsdag 23. oktober
Besøg af børnehaven. Fælles kaffebord
Torsdag 30. oktober - Torsdagsklubben
Jysk tøjsalg v/ Lars Rasmussen
Torsdag 30. oktober kl. 19 i Ørting kirke
Stillegudstjeneste
Torsdag 6. november - Torsdagsklubben
Besøg hos Møllebo antik
Mandag 10. november kl. 14
Efterløns- og Pensionistforeningen
Foredrag ved Morten Øster, Tønder.
Entre kr. 30,00
Vi slutter med banko
Torsdag 13. november kl. 9.30 - 10
Morgensang i Ørting kirke ved organisten.
Bagefter er der kaffe.
Torsdag 27. november kl. 19 i Ørting kirke
Stillegudstjeneste
Torsdag 27. november - Torsdagsklubben
Besøg af Else Marie Lerche, Odder om Seniorrådets arbejde. Foredrag og fælles kaffebord kr.
30.
Søndag 30. november kl. 14
Efterløns- og Pensionistforeningen
Vi synger julen ind i samarbejde med præsten.
Gudstjeneste i Ørting kirke kl. 14
Derefter hygge i sognehuset.
Æbleskiver, gløgg eller kaffe kr. 30
Torsdag 4. december - Torsdagsklubben
Juleafslutning med gløgg, æbleskiver og pakkeleg.
Torsdag 11. december kl. 9.30 - 10
Morgensang i Ørting kirke ved organisten.
Bagefter er der kaffe.
Tirsdag 16. december kl. 19.30
Julekoncert i Falling kirke

GUDSTJENESTER
Ørting
7. sept.

12. s. e. Trin

14. sept

13. s. e. Trin

21. sept.

14. s. e. Trin.

28. sept.

15. s. e. Trin.

5. okt.

16. s. e. Trin.

12. okt.

17. s. e. Trin

19. okt.

18. s. e. Trin.

26. okt.

19. s. e. Trin.

30. okt.

torsdag

2. nov.

Allehelgen

9. nov.

21. s. e. Trin

16. nov.

22. s. e. Trin.

23. nov.

Sidste s. e. Trin.

27. nov.

torsdag

30. nov.

1. s. i Advent

2. dec.

tirsdag

3. dec.

onsdag

7. dec.

2. s. i Advent

Falling

Gylling

10.30
9 ML
14

9
10.30

14 ML
19 stillegudstj.
15.30
17

10.30
19 stillegudstj.
14

9 - VDP
10.30
10.30 høst

10.30 høst
9 - HKN

10.30

Alrø

9

10.30 - HKN
19
10.30

17
10.30
19
9 - HKN

15
9

11

16 - koncert

10.30 - HKN

19
14
10.30

16

Præstepraktikant i Ørting-Falling
I skrivende stund er der endnu ikke sat navn på den studerende fra Pastoralseminariet, som højst sandsynligt skal i praktik i efteråret. Men vi ved, at
det bliver i ugerne 39-40 og igen 45-46 at en studerende eventuelt vil følge
Marianne Lyst, Mette Rothmann Sørensen og Vibeke Døssing i forskellige
sammenhænge i vores pastorater.
Det være sig samtaler, begravelser/bisættelser, gudstjenester, konfirmandforberedelse, menighedsrådsmøder og meget andet. Vi håber I vil tage godt
imod og være imødekommende og give vedkommende feedback, da det er
altafgørende for et godt praktikforløb.

