Sogneblad
ØRTING-FALLING

EFTERÅR 2016

Præst:
Sognepræst Vibeke Døssing Petersen
vdp@km.dk
8655 4062
Sognepræst i Gylling og Alrø
Marianne Lyst
ml@km.dk
8655 1050
Sognepræst i Hundslund og Torrild
Sonja Nicolaisen
40 45 84 77 / 86 55 00 12
sonn@km.dk
Kirkegård:
Graver Jens Theodor Pedersen
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860

Næste nummer af Sognebladet har
deadline 5. novembert 2016 og udkommer i den sidste uge af november.
Bidrag fra lokalområdets foreninger og
privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte
og redigere.
Forsidebilledet:
1. skoledag på Margrethelyst Friskole. Glade og
spændte børn skal om lidt øve velkomstsang til de
nye i 0’te klasse.

Sommerens døbte

Kirketjener og sognehus:
Susanne Kjærsgaard Sørensen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124
Organister:
Nana Kyed
nanakyed@post.cybercity.dk
6074 2928
Jonatan Kagan
jkagan@gmx.net
2834 7760
Formand for menighedsrådet:
Jens Peter Petersen
8094formand@sogn.dk
2032 3318
Redaktør af Sogneblad og www:
Vibeke Døssing Petersen
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418

Villads Sylvester Lynggaard Rask,
Falling
Døbt i Falling kirke 31. juli 2016

Sogneudflugt 8. september til Aarhus
Bussen samler op kl. 8 på Odder station, morgenkaffe og -sang i Sognehuset,
busrundtur i Aarhus Ø, Aarhus Domkirke, frokost i Den Gamle By og tur på egen
hånd, kaffe undervejs.
Vi er hjemme igen ca. 16.45. Pris: 150 kr
Tilmelding pr. tlf. til Susanne 2938 2124 SENEST 1. september

Menighedsrådsvalg 2016
Tiden flyver afsted og til november er det atter tid til at sammensætte et menighedsråd, som vil tage arbejdshandskerne på for den næste 4-årige periode.
Vi mangler engagerede personer, der har lyst til at være med til at videreføre de
gode takter, der er i menighedsrådet her hos os.
Du skal gå med i menighedsrådsarbejdet,
hvis du synes at kirken er vigtig for lokalsamfundet
hvis du ser vigtigheden af at skabe gode rammer for kirkens
medar bejdere

Er du den, vi står og mangler?
Eller vil du bare vide mere om menighedsrådets arbejde?
Kom til orienteringsmøde i Sognehuset

tirsdag 13. september kl. 19

			og hør nærmere.

Du kan også allerede nu se mere om menighedsrådsvalget på Facebook under
Odder Provsti – menighedsrådsvalg 2016
Hilsen Menighedsråd og sognepræst

Efterårets menighedsrådsmøder:
Datoer: 22/9 – 13/10 – 17/11
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og de afholdes i Sognehuset med start
kl. 19.00. Vi bestræber os på at møderne afsluttes senest kl. 22.00 og undervejs
serveres der kaffe og brød. Vel mødt!
Dagsorden for møderne kan ses på hjemmesiden oertingfallingkirker.dk, på opslagstavlen i Sognehuset samt på informationsstanderne på kirkegårdene.

I denne tid høstes markerne i Danmark.
Gigantiske mejetærskere høster gigantiske marker i løbet af en dag, fuldtlastede
kornvogne kører fra og tomme til. Der
står en kornmark, når du kører på arbejde
om morgenen, og der er en brun mark
med bar jord, når du kommer hjem om
aftenen.
I 1885 malede Laurids Andersen Ring
sin bror, Ole Andersen ved høstarbejdet.
Ole har lige svunget leen, og det modne,
høstede korn er klar til at blive bundet til
neg. At høste før mejetærskernes tid var
både en tidkrævende og mandskabskrævende proces.
L. A. Ring har imidlertid malet sin bror
helt alene i kornmarken. Hans umådeligt lange arme med de barkede næver
trækker leen fremad til højre, mens hans
ansigt er vendt bagud mod venstre, mod

kornet, der mangler at blive høstet. Hans
mund står lidt åben, han puster af anstrengelse.
Husmandsstedet i horisonten til venstre
ser man som hans hjem, rammen om
hans familie, årsagen til al hans slid. Træernes grønne punkter langs horisonten er
vejtræer, som markerer forbindelsen til
omverdenen.
Maleren har gengivet kornets mange okkergule nuancer i kontrast til farvespillet
i den lasede blå skjorte, et ekko af den
blå himmel - vi fornemmer den varme
sensommerdag og duften af det modne
korn.
Høstkarlen er gengivet som en arbejdets
helt, her er ikke tale om et portræt af en
person, men om et portræt af landarbejdets flittige og nøjsomme menneske.
Lise Laursen

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag 25. september kl. 14 i Falling kirke
Ved sommerkirkearrangementet i netop Falling kirke i begyndelse af august var
emnet gavmildhed. Lægger vi det sammen med begrebet taknemlighed, har vi
overskriften for en god Høstgudstjeneste. Vi vil synge nogle af de gode, velkendte
salmer og holde en festlig gudstjeneste, der altid adskiller sig lidt fra den almindelige søndagsgudstjeneste.
Ved høstgudstjenesten takker vi for alt det vi får, og som vi i dagligdagen måske
ikke altid husker at skønne nok på. Vi har mad og bolig, og vi lever et sted i verden, hvor vi ikke skal gå og væres bekymrede for vold og krig.
Der er også god grund til at takke for mennesker vi deler tilværelsen med, og som
holder af og som beriger vores liv med deres blotte tilstedeværelse.
At vi så efterfølgende kan nyde lækker æblekage og kaffe i kirkerummet, er der
bestemt og grund til at være taknemlige for. Vel mødt til alle

L. A. Ring: Høst (1885)
Statens Museum for Kunst
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Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer i
Sognehuset kan man bestille kirkebil hos Odder Taxa på telefon 86543500.
Kirkebilen bestilles senest halvanden time før afhentning.
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HKN: Helge Kjær Nielsen
ML: Marianne Lyst
SN: Sonja Nicolaisen

14. Julegudstjeneste for
børn
VDP: Vibeke Døssing Pedersen

Ny legeplads

I løbet af sommerferien er en del af friskolens legeplads udskiftet. Den gamle var
efterhånden i en stand, hvor den ikke længere var forsvarlig for børnene/eleverne og
andre brugere af friskolens legeplads.
Alle byens børn og barnlige sjæle er naturligvis velkommen til at komme forbi og
prøve det nye legeområde.
Legepladsen er en såkaldt sponsorlegeplads leveret af INDU. Legepladsen overholder alle de krav der er – og det er en del til en legeplads på en skole.
Årsagen til at vi har valgt en sponsorlegeplads er ud fra en økonomisk betragtning,
idet den viste legeplads kontant vil koste et sekscifret beløb, hvis den skulle købes.
På sigt håber vi at kunne udskifte yderligere legeredskaber i skolegården samt
etablere et legeområde/ en sansehave i forbindelse med området ved børnehaven.
Til sidstnævnte har vi søgt forskellige fonde om økonomisk støtte.
en

RUMMELIG
SKOLE
i bevægelse

Støtteforeningen til koncert

Støtteforeningen benyttede sig af chancen for at gøre opmærksom på friskolen og
børnehaven.
Det skete i forbindelse med Odder Byfest, hvor støtteforeningen havde indgået en
aftale med Sydens Perle Teltet om at være til stede under Åh Abe koncerten med
Mek Pek.
Her var teltet fyldt med glade børn og deres forældre som via støtteforeningens
tilstedeværelse kunne blive opmærksom på, at vi har en rigtig god børnehave
og skole her ude i Ørting ☺

Støtteforeningen for

M u sikarrangementer :
Sangaften med Odder Voices 26. oktober
Sognehuset kl. 19.30
Korsang, fællessang, hygge og kaffe
Koncert med Trio Before 17. november kl. 19.30
Ørting Kirke kl. 19.30
Danske sange og salmer i egne arrangementer
for klaver, saxofon og kontrabas

Ø rting h allen fe j rer 4 0 års j u b il æ u m

Lørdag d. 26 november kl. 13.00 - 17.00 fejrer Ørtinghallen
40 års jubilæum med et Åbent Hus-arrangement i Hallen
Der serveres lidt mad og drikke, i ord og billeder fortælles om
Ørtinghallens første 40 år og i øvrigt bliver der
hyggeligt samvær.
I løbet af eftermiddagen, opvisning af ØFUGs gymnastikhold
og en opvisningskamp ved
Odder Håndbolds 2.divisions damer
Der serveres kaffe og kage
Alle er velkomne! Kom og se vores fine Hal
Eventuelle gaver: Gerne pengegaver til yderlige renovering!
Ørtinghallens bestyrelse

D et sker i kirker og sogne h u s
Smil på Dødens Avenue / En morders bekendelser
Sogneaften med Jesper Grønkjær
Onsdag 12. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
En rundrejse i verdens farligste kvarter –
blandt voldtægtsforbrydere, kidnappere,
incestofre, politi og politikere….og hvor
Jesper stod ansigt til ansigt med en massemorder med 400 drab bag sig.
Jesper Grønkjær er professionel tryllekunstner. Han har gjort det til sin mission,
at drage ud til klodens fjerneste afkroge,
for at leve og optræde hos ekstreme
befolkningsgrupper. Han drager ugevis
igennem junglen for at opsøge de sidste
kannibaler, lever hos munke i Himalaya
eller rejser på tømmerflåde ned af Amazonfloden i Sydamerika m.m.
For kort tid siden var Jesper i verdens
farligste land. Honduras er på størrelse

med Danmark, men der begås 20 drab
om dagen, hvorved det har en mordrate
højere end både Irak og Afghanistan.
”Dødens Avenue” er et lovløst kvarter,
hvor trusler, afpresninger, likvideringer,
voldtægt, narkokartellet, bandekrige,
børneprostitution og mord er en del af en
rå hverdag. Med et tv-hold ville Jesper
undersøge, om der i det hele taget er
noget at smile af, i et kvarter med fem
mord i ugen.
Foredraget er ikke blot om at rejse ud i
verden, men i lige så høj grad en fortælling om at rejse ind i sig selv. Det er en
varm og smuk beretning om næstekærlighed, håb og om at turde tro på Gud,
selv om man bor i verdens farligste land.
Jesper Grønkjær på narkorazzia i Honduras

Torsdagsklubbens program
for efteråret 2016

1.9. Opstart: Alm dag. Medbring brød og
kop
8.9. Aflyst p.g.a. sogneudflugt
15.9. Foredrag ved Flemming Thylestedt,
Horsens. Mit liv i politiet og arbejde med
drabssag i rejseholdet. Fælles kaffebord

22.9. Margrethelyst friskoles skolekor underholder + fællessang ca. 1 time
6.10. Generalforsamling. Klubben er vært
ved kaffen
13.10. Bankospil. Medbring en pakke til ca
25,- kr
27.10. Besøg af Margrethelyst børnehave.
Fælles kaffebord
3.11. Jørgen Bisgård kommer og fortæller om
efterskolen “Ørting”
17.11. Fælles spisning kl. 12.20. pris 40,- kr.
pr. person. Tilmelding ugen før
8.12. Juleafslutning. Hygge med Kamma Carrøe, gløgg, æbleskiver og pakkeleg

Danske Seniorer
Ørting-Falling
Mandag 12.9. kl.13.30.
Borgmester Uffe Jensen kommer og fortæller om aktuel orientering i kommunen med
mulighed for dialog.
Fælles kaffebord m/brød kr. 20,Derefter banko
Mandag 10.10. kl. 13.30.
Medlemsmøde
Kom med jeres oplevelser: Frivilligt arbejde,
dit arbejdsliv, m.m.
Kaffe til medbragt brød.
Derefter banko
Mandag 14.11. kl. 13.30.
Foredrag og billeder om planteskolerne i
området v/Karsten Jensen.
Kaffe til medbragt brød.
Derefter banko
Søndag 4.12. kl. 14.00
Syng julen ind.
Vi begynder med gudstjeneste i Ørting kirke.
Derefter hygge i sognehuset med gløgg,
æbleskiver og underholdning v/Poul Erik
Rasmussen,
kirkesanger/tjener ved Odder Valgmenighed.
Pris for denne eftermiddag kr. 30,-

Margrethelyst Friskole byder 0’te velkommen på første skoledag

