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En iskold søndag i februar og et hyggeligt møde i Ørting mellem hunde og mennesker
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Det Bornemannske legat
Historien om Det bornemannske Legat har
været fortalt før, og i 2012 udgav menighedsrådet i Ørting og Falling sogne et særnummer
af Sognebladet med hele historien.
Stifteren af legatet var biskop over Sjællands
stift Henrik Bornemann, som i 1699 oprettede
et legat til godgørenhed. Modtagerne af legatet skulle blandt andet være “en gudfrygtig,
skikkelig, venneløs og svag student på Regensen og et fattigt, venneløst latinskolebarn.”
Biskoppens datter, Hedevig Margrethe Bornemann, blev gift med den daværende ejer
af Aakjær, etatsråd Bendix Lassen, og bragte
legatet til vores egn. Hun ændrede fundatsen
og lagde flere midler i legatet, så renterne nu
blandt andet skulle uddeles til de fattige her på
egnen og til skoleholderne i Ørting, Falling og
Gylling sogne. Landsbylærerne fik ingen løn
på den tid, men fik lidt jord stillet til rådighed
til at dyrke. Undertiden fik de også andel i det
beløb, der blev ofret i kirkebøsserne. Så fru
Bornemanns kontanter blev helt sikkert modtaget med tak for tre hundrede år siden.
Men tiden løb fra legatet. De årlige portioner
beløb sig i starten af 1900-tallet til 5, 10 og 20
kr., og det var nok et beløb, der
kunne mærkes. Men omkring
1980 var det svært at finde
modtagere til de små beløb.
Gennem alle årene blev et
legat uddelt til “et fattigt og
venneløst latinskolebarn”, dvs.
en gymnasieelev på Metropolitanskolen i København, og her
samlede man så udbetalingerne
i en legatportion. De seneste
mange år måtte menighedsrådet
lægge ekstra midler i denne portion for at det havde mening, og
efter ansøgning fra menighedsrådet gik Civilstyrelsen med til
at nedlægge legatet i 2012.

Hovedstolen var nu på 22.529,87 kr, og hvad
skulle der ske med det beløb?
Menighedsrådet besluttede, at når skoleundervisning nu lå fru Bornemann på sinde, var det
naturligt at give pengene til den lokale skole.
Skoleleder Per Toft Kristensen, Margrethelyst
Friskole, fik beløbet overrakt af formand for
Ørting-Falling sognes menighedsråd, Jens Peter Petersen ved juleafslutningen 22. december. Pengene skal bruges til indkøb til skolens
bibliotek, og således leve op til fru Bornemanns intention med legatet.

Skoleleder Per Toft Kristensen og menighedsrådsformand Jens Peter Petersen
med checken, som markerer enden for det
Bornemannske legat.
Bag Per Toft Kristensen skimtes hvælvingen
ind til fru Bornemanns kapel, hvor hun ligger i sin fine ruskindsbetrukne sarkofag med
sølvindlæg. Mon ikke hun ville være tilfreds
med denne afslutning?

MENIGHEDSMØDE FOR ØRTING-FALLING SOGNE
Ørting kirke og Sognehus søndag 19. april 2015
Hvad er et menighedsmøde?
Den kirkelige lovgivning (§41 i bekendtgørelse af lov om menighedsråd) pålægger alle
menighedsråd én gang om året at afholde et
offentligt møde, hvor MR redegør for sidste
års regnskab og det kommende års budget. MR
aflægger beretning om rådets virksomhed i
det forløbne år og orienterer om den planlagte
virksomhed i det kommende år.
Offentligt møde med frokost
Menighedsmødet er altså et offentligt møde,
som indledes med højmesse i Ørting kirke kl.
10.30, hvor tidligere sognepræst i Ørting og
Falling Valdemar Aastrup prædiker.
Efter gudstjenesten indbydes alle interesserede til Menighedsmøde i Sognehuset, hvor
der serveres frokost. Derefter vil Menighedsrådet orientere om dets gøren og laden i det
forgangne år og om tankerne for fremtiden, og
der vil blive rig mulighed for at komme med
ideer til, hvordan vi styrker kirken her hos os.

Valdemar Aastrup siger om de tos indbyrdes
forhold:
“K.L. Aastrup havde et stormfuldt forhold til
vennen og nabopræsten Kaj Munk, en overgang udviklede det sig til direkte fjendskab,
men mens de var på talefod, opsatte de sammen en teori om, at man for at blive salmedigter først skulle kunne skrive almindelig poesi,
så romaner, dramaer og noveller. Herefter
kunne man kaste sig over den folkelige sang,
og først derefter nærme sig salmedigtningen.
Munk blev jo aldrig salmedigter, fordi han var
ligeglad med det teologiske, eller i hvert fald
dogmatikken var ham ligegyldig. Dogmatikken, den kristelige lære, var fars hovedsag.”

Foredrag af arkæolog Claus Andreasen, Ørting

Foredrag
Derefter vil Valdemar Aastrup fortælle om sin
far, K.L.Aastrup´s forhold til digterpræsten
Kaj Munk.

Vel mødt!
Af hensyn til frokosten bedes man
melde sig til hos kirketjeneren
senest tirsdag d. 14. april på
2938 2124 eller
kirketjener@oertingfallingkirker.dk

Salmedigteren
K.L.Aastrup og
digterpræsten Kaj
Munk var nabopræster - og undertiden rygende uenige

Oplæg til menighedsmødet 19. april
1. Strukturudvalget for Odder
Provsti

Provst Dorte Sørensen åbnede en sprængfarlig
diskussion i oktober 2014, da hun præsenterede en ny struktur for Odder Provsti i
Odder Avis. Hendes idé var, at de syv oplandspastorater skulle slås sammen til tre storpastorater med to præster i hver. Præsterne og
den øvrige kirkelige betjening skulle så dække
et storpastorat imellem sig.
Menighedsrådene i provstiet blev orienteret
om planerne inden offentliggørelsen i Odder
Avis. Efter menighedsrådenes kritik af manglende inddragelse i processen trak provsten
strukturplanerne tilbage og startede et
udvalgsarbejde i Odder Provsti om en ny
struktur.
Den 26. januar startede møderne i udvalget.
Jeg blev medlem for Ørting-Falling pastorat.
Den første opgave, der blev os pålagt, var til
næste møde at komme med en beskrivelse
af vore respektive sogne. Det være sig en
beskrivelse af befolkningens aldersmæssige
sammensætning, aktiviteter og kirkeliv. Hvor
mange medarbejdere har vi? Hvilke bygninger
og særlige udfordringer har vi? Endelig er
det vigtigt, at vi kommer med bud på, hvilke
visioner og planer, vi har for fremtiden. Hvordan vil vi lave kirke? Både lokalt og i provstiet
som helhed?
Når dette er beskrevet, skal vi formulere, hvilke bærende principper, der skal ligge til grund
for tilpasning af strukturen i Odder Provsti.
Hvilke opgaver skal løses? Hvilke opgaver
ønsker vi at udvikle, bevare eller afvikle?
Derefter systematiserer vi enighederne / uenighederne.
Således ser første del af arbejdsplanen ud for
nærværende.
Jeg glæder mig mest over, at alle menighedsråd er repræsenteret. Personligt håber jeg på,
at strukturudvalget vil kunne give gensidig

forståelse for problemerne indenfor og mellem
sognene.
Kaj Rudebeck

2. Aktiviteter siden sidste
menighedsmøde:
Kirkelige aktiviteter

Stillegudstjenester - Intime aftenandagter,
hvor tekster, musik og stilhed veksler. Vi har
haft fire om året de seneste to år

Høstgudstjeneste
afholdes for
fremtiden i
Falling kirke.
I 2014 var
traktementet en
del af kirkens
udsmykning,
nemlig et bord
med klassisk
æblekage.
Påskemåltid
I forbindelse med gudstjenesten Skærtorsdag
har der i flere år været efterfølgende middag
i Sognehuset, bestående af lam med tilbehør.
Fast i Ørting kirke.
Børne- og familiegudstjeneste i forbindelse
med Palmesøndag.
Musikgudstjeneste fælles med Gylling-Alrø
Morgensang ved Grethe Gammelmark og
kaffe og sang bagefter i sognehuset den 2.
torsdag i hver måned.

Foredrag

Anders Bonde: Mands Minde - Juni 2014
Nils Malmros: Sorg og Glæde - September
2014
Claus Andreasen: Landet bag isen - om Nordøstgrønland - November 2014
Ann Dahy og Preben Kok: Om kirkens rolle,
når magtesløsheden indtræffer - Januar 2015
Bjarne Nielsen Brovst: Jeppe Aakjær og
Marie Bregendahl - April 2015

Musik

Gospelworkshop med Annette Folsach
september 2014
Julekoncert med Den Danske Salmeduo og
Odder Voices december 2014
Sangaften med Odder Voices og Catarina
Bosæus - marts 2015

Menighedsrådet vil gerne høre
DIN mening om aktiviteterne!
Har du idéer og forslag til koncerter, foredrag, andre gudstjenesteformer eller andre aktiviteter?
Så kom søndag 19. april og giv
din mening til kende. Du kan
også ringe eller skrive, hvis du
ikke lige kan komme den dag.
Billedet er fra Christianskirken i Fredericia,
et af målene for udflugten 2014. En stor
udsmykning af Bjørn Nørgård fylder rummet og sætter nye standarder for kirkekunst.

Sankt Hans i præstegårdshaven

Sogneudflugt 2014

Christianskirken i Fredericia (udsmykning af
Bjørn Nørgaard)
Christiansfeld (foredrag og rundvisning om
Brødremenigheden)

Anne Marie Holm Mortensen, menighedsrådsmedlem
Sognepræst Vibeke Døssing
Kirketjener Susanne Kjærsgård Sørensen
Organisterne Grethe Gammelmark og Nana
Kyed
Frivillige:
Elly Lemvig Andersen
Lis Bak
Joan Fuglsang
Lise Laursen
Lars Nicolajsen
Kirsten Würtz Rasmussen
Flere frivillige, organiseret af kirketjener Susanne, hjælper med afviklingen af aktiviteter
i sognehuset.

Foto: Jens Peter Petersen

Aktivitetsudvalgets medlemmer:

s ogn e aft e n
Jeppe og Marie - Bjarne Nielsen Brovst fortæller
Onsdag 22. april kl. 19.30

I 2013 udkom Bjarne Nielsen Brovsts
bog “Så længe vore hjerter vil”. Den
fortæller for første gang den hele
historie om Jeppe Aakjærs og Marie
Bregendahls liv og kærlighed.
Helt ukendte breve mellem de to giver
et dybt indblik i det moderne ægteskabs store glæder og hengivenhed;
men også en afsløring af et forhold, der
var ved at kaste Marie Bregendahl i
fortabelse og selvmord.
Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl
voksede op i det samme lille sogn ved
Karup Å i Jylland.
De blev nogle af det forrige århundredes største forfattere og står stadig blandt dansk litteraturs ypperste
navne.
Alle er velkomne.

Bemærk:
Foredraget følges op med sogneudflugten 19. august, som i år går til
Viborg Domkirke og Jenle.

D e t s k e r i k ir k e r og s ogn e h u s
Sangaften onsdag 11. marts kl. 19.30
Koret Odder Voices med dirigenten Catarina
Bosæus inviterer til at bruge sognehusets nye
højskolesangbøger flittigt denne aften.
Det kirkelige Møde søndag 15. marts
kl. 10.30-15.30 i Odder Sognekirke og
Kirkecenter
Endnu engang indbydes der til den årlige
fællesgudstjeneste for alle sogne i Odder
Provsti samt Odder Valgmenighed.
I år har vi fornøjelsen at byde velkommen til
digteren Søren Ulrik Thomsens, som vil holde
foredrag om emnet: ”Pro Ecclesia – forsvar
for gudstjenesten”
”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper
mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der
mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare
gudstjenesten blev lavet om”, siger Søren Ulrik
Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han
begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene
op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget
rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt
på sine rejser rundt omkring i verden, ikke
mindst USA.
Pris for frokosten er 50 kr. inkl. drikkevarer.
Tilmelding til frokosten senest tirsdag 10.
marts – enten til Vibeke Døssing på
tlf. 8655 4062 / vdp@km.dk
eller direkte til Kirkekontoret i Odder på
8780 2530 / odder.sogn@km.dk

Påskemiddag

Ørting kirke og sognehus
Skærtorsdag, 2. april kl. 17
Kom og være med til stemningsfuld Skærtorsdagsgudstjeneste i Ørting kirke. Efterfølgende
er der fællesspisning i sognehuset for alle
interesserede. Menuen står, traditionen tro, på
påskelam med tilbehør. Vi håber rigtig mange
har lyst til at deltage.

Hank op i familie, venner og naboer og meld
jer til senest 26. marts til kirketjener Susanne
K. Sørensen på
kirketjener@oertingfallingkirker.dk / tlf. 2938
2124 eller
sognepræst Vibeke Døssing på tlf. 8655 4062
eller via e-mail: vdp@km.dk
Middagen koster 75,- pr. voksen og 40,- pr.
barn - incl. drikkevare. Tilmelding er nødvendig!

Teologiens Døgn er et årligt tilbagevendende arrangement med fokus på teologi og
religionsvidenskab. Det er en palet af spændende events og foredrag, som foregår i Århus
10. – 11. april 2015
Formålet med Teologiens Døgn er:
- at styrke interessen for teologi
- at vise, hvor og hvordan teologien spiller ind
i almindelige menneskers almindelige hverdag
- at styrke interessen for de teologiske og religionsvidenskabelige studier og uddannelser.
Se mere på: http://www.teologiensdogn.dk/
Friluftsgudstjeneste ved Saksild
kirke

2. pinsedag 25. maj 2015 kl. 11.00
Denne dags fællesgudstjeneste for hele Odder
Provsti flyttes udendørs og afholdes på skift
ved provstiets kirker – i år ved Saksild kirke.
Medbring evt. klapstole el. tæppe og madkurv.
Menighedsrådet i Saksild sørger for kaffe/the,
øl og vand. Vel mødt!

Familiegudstjeneste

Ørting kirke, søndag den 7. juni kl. 10.30
Ved højmessen denne søndag vil årets
Minikonfirmander medvirke som afslutning på
forårets minikonfirmandforløb.
Gudstjenesten vil være en blanding af nyt
og gammelt, så der er noget for enhver smag,
og måske er Mini´erne friske på at hjælpe
præsten med dagens prædiken!

Generalforsamling
26. marts 2015
kl. 19
afholdes på Margrethelyst Friskole
______________________________________
Husk at tjekke vores hjemmeside, skriv til os hvis du
kender til lokale arrangementer som skal med på
fælleskalenderen.
mail: lokalraad@oertingfalling.dk

www.oertingfalling.dk - 20 65 53 50

Fastelavnsmarch 2015
Vel overstået
Tusind tak til alle der har taget imod
eleverne fra Margrethelyst Friskole

Der blev indsamlet 14.800 kr.
Tak til alle forældre der hjalp med
gennemførelsen af marchen.
Tak til Tina B for at møde og øve sangen
for marchen.
Og sidst men ikke mindst tak til alle elverne.
en

RUMMELIG
SKOLE
i bevægelse

Kom og vær med

Gymnastikopvisning

28. marts byder ØFUG igen på
en forrygende dag med masser af
opvisning .

Indsamling af lopper
Lørdag den 18. april.

Loppemarked

Søndag den 19. april.
For nærmere information, besøg da
vores hjemmeside på www.oefug.dk

Vi ses i Ørting hallen

Sogneindsamling – Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag 8. marts 2015

Søndag den 8. marts 2015 deltager Ørting og Falling sogne igen i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling til gavn for
verdens fattigste.
Nogle mennesker lever i fattigdom af
naturskabte årsager. Det kan være tørker,
oversvømmelser eller jordskælv, der har
skabt nøden. Ofte er der dog forhold skabt
af os mennesker, der enten er den direkte
årsag eller medårsag til fattigdom. Det
gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5
millioner dalitter – også kaldet kasteløse –
fastholdes i fattigdom på grund af mange
generationers diskrimination mod dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for
verdens fattigste; med akut nødhjælp efter
katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for
at bekæmpe sult samt fortalerarbejde
lokalt og internationalt for at forbedre
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forholdene for særligt udsatte grupper
som f.eks. kasteløse.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det
betyder, at der nu er 700 millioner færre
mennesker, der lever under FN’s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.
Sogneindsamlingen i Ørting og Falling
organiseres af Joan Fuglsang, som er
koordinator, men vi har brug for dig som
indsamler.
Hvis du har lyst til at bruge et par timer
af din søndag på et godt formål, så kontakt Joan på 5194 3461 og meld dig på
banen.
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Sunita
Kami har
en lille
butik, hvor
hun blandt
andet sælger te, som
hun laver
over den
åbne ild.

s angaft e n - o m vand
Onsdag 11. marts kl. 19.30 i Sognehuset
kan du få rørt stemmebåndene, når Catarina
Bosæus sætter sig til klaveret og spiller til
ønskekoncert fra Højskolesangbogen.
Koret Odder Voices bidrager til
underholdningen med sange om vand.
Der er kaffe og gratis adgang

Vores hjemmeside er ved
at blive fornyet.
Se den efter 1. marts på:
oertingfallingkirker.dk

S O G N E K A L E N D E R
Torsdagsklubben 5. marts
Besøg af børnehaven. Fælles
kaffebord
Torsdag 5. marts kl. 18.45:
Generalforsamling i FDF
Søndag 8. marts
Sogneindsamling. Meld dig
som indsamler til Joan Fuglsang 51943461
Mandag 9. marts kl. 14
Danske Seniorer, ØrtingFalling
“Honning er blot et biprodukt”
Flemming Nielsen og Grethe
Dalsgaard, Kattrup fortæller
om biavl.
Derefter banko
Onsdag 11. marts kl. 19.30
i Sognehuset: Sangaften
i Sognehuset med Catarina Bosæus og koret Odder
Voices.
Torsdag 12. marts kl. 9.30
Ørting kirke: Morgensang

Søndag 15. marts i Odder
Kirke kl. 10.30 - 15.30: Det
kirkelige møde.
Husk tilmelding til Vibeke
Døssing
Torsdagsklubben 26. marts:
Jysk tøjsalg v/Lars Rasmussen
Skærtorsdag 2. april kl. 17 i
Ørting kirke: Gudstjeneste og
påskemåltid. Husk tilmelding
hos Susanne
Torsdag 9. april kl. 9.30
i Ørting kirke: Morgensang
Mandag 13. april kl. 14
Danske Seniorer, ØrtingFalling Afslutning
Underholdning ved Erik
Sletting med kendte sange af
“Bamse”
Fælles kaffebord. Entre for
hele eftermiddagen kr. 40
10. - 11. april: Teologiens
døgn
Torsdagsklubben 16. april:
Billeder v/Jens Peter.

Menighedsmøde søndag 19.
april kl. 10.30
Gudstjeneste, frokost, møde,
foredrag. Husk tilmelding.
Onsdag 22. april kl. 19.30
i Sognehuset: Foredrag af
Bjarne Nielsen Brovst om
Jeppe Aakjær og Marie
Bregendahl.
Torsdagsklubben 30. april
Varme hveder. Ellers alm.
dag.
Torsdagsklubben 7. maj
Afslutning med underholdning ved Dorthe Johansen,
Laurbjerg.
Underholdning og kaffe pris
kr. 50,00
Mandag 11. maj
Danske Seniorer, ØrtingFalling Udflugt. Herom
senere.
Mandag 25. maj kl. 11:
Friluftsgudstjeneste ved
Saksild kirke.

ÅRETS KONFIRMANDER
Søndag 26. april kl. 10.30
Leon Kvist Sørensen
Søndag 3. maj kl. 10.30
Alberte Dalgaard Jensen
Camilla Forsberg Jensen
Emilie Bisbo Bøgh
Frida Meyer Jakobsen
Karen Bjerregaard Andersen

Klara Bent Henriksen
Mads Colliander Øvall
Malte Weber Pedersen
Niels Hähnel Falling
Thomas Hähnel Falling

GUDSTJENESTER
Ørting
1. marts

Falling

Gylling

Alrø
10.30

2. søn. i fasten

10.30
14
15. marts Midfaste
Kirkeligt Møde i Odder kirke og kirkecenter kl. 10.30
Fælles gudstjeneste for hele Odder Provsti
22. marts Mariæ Bebudelse
10.30
9
29. marts Palmesøndag
10.30
9 HKN
10.30 HKN
2. april
Skærtorsdag
17
10.30
3. april
Langfredag
14
10.30
Liturgisk
Liturgisk
5. april
Påskedag
10.30
9
9
10.30
8. marts

3. søn. i fasten

6. april

2. Påskedag

12. april

1. s. e. påske

19. april

2. s. e. påske

26. april

3. s. e. påske

1. maj

Bededag

3. maj

4. s. e. påske

10.30 Konfirmation

10. maj

5. s. e. påske

14. maj

Kr. Himmelfart

17. maj

6. s. e. påske

24. maj

Pinsedag

25. maj

2. Pinsedag

31. maj

Trinitatis

7. juni

1. s. e. Trin.

14. juni

2. s. e. Trin.

9 HKN
10.30 HKN
10.30
10.30
9
10.30
9
10.30
10.30
9
Friluftsgudstjeneste fælles for hele Odder provsti ved
Saksild Kirke kl. 11
9
10.30
10.30
19
9 HKN
10.30 HKN

9 VPD
10.30 VAA Fælles
højmesse og
menighedsmøde
10.30
Konfirmation

19

10
12
Konfirmation Konfirmation
19

VAA - Valdemar Aastrup
HKN - Helge Kjær Nielsen
Kirkebil:
Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer
kan man bestille kirkebil hos Odder Taxa på telefon 8654 3500.
Kirkebilen bestilles hos taxa senest 1½ time før afhentning.

