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Dette nummer af Sognebladet er det
sidste, der udkommer som selvstændigt blad for Ørting og Falling. Med det
stadigt tættere samarbejde mellem
Ørting-Falling, Torrild-Hundslund og
Gylling-Alrø er det naturligt, at de tre
pastorater - det kommende storpastorat - får fælles kirkeblad.
For læserne betyder det, at vi får
direkte orientering om alle foredrag og
koncerter, der gennemføres i området.
I det nye blad vil der være et antal
fælles sider med arrangementer og
gudstjenester, og et antal lokale sider
for hvert menighedsråd. Så der bliver
stadigvæk mulighed for at bringe helt
lokale nyheder og artikler.
Så tag godt imod det nye blad, som
efter planen skal udkomme omkring 1.
juni

Vinterens døbte

Ida Hartvig Højgaard, Ørting
Ørting kirke 3. december 2017

Johannes Birk Petersen, Egebjerg
Ørting kirke 28. januar 2018

ÅRETS KONFIRMANDER

Søndag den 15. april vil flaget stryge til tops og klokkerne ringe i både Ørting
og Falling kirke, og vi vil glæde os til at tage imod året konfirmander.
Ørting kirke kl. 10:
Cecilie Grith Saarup
Lærke Bent Henriksen
Marie Skovgaard Terp
Mia Sveinsson Nielsen
Asger Meyer Jakobsen
Charlie Vincent Nygaard-Rosendaal
Jonas Ejnar Mildahl Nielsen
Falling kirke kl. 11.30:
Mikkel Kannegaard Hviid Johansen

Gudstjenester og arrangementer i Ørting, Falling
4. marts, 3. s. i fasten
10.30 Odder (alle) Det kirkelige møde
11. marts, Midfaste
9.00 Torrild SN
9.00 Gylling HKN
10.30 Ørting SN
10.30 Alrø HKN
14. marts, onsdag
19.30 Sangaften med Odder Voices og
fællessang Ørting sognehus
18. marts, Mariæ bebud.
9.00 Hundslund SN
10.30 Torrild SN
19.30 Gylling ML
22. marts, torsdag
19.00 Falling
25. marts, Palmesøndag
9.00 Torrild SN
9.00 Gylling ML
10.30 Alrø ML
10.30 Falling VDR
10.30 Hundslund SN
29. marts, Skærtorsdag
10.30 Torrild SN
16.00 Gylling ML
17.00 Ørting VDR
19.00 Hundslund SN
Der er lam på menuen ved fællesspisningen i Sognehuset efter gudstjenesten
Skærtorsdag.
Kom og vær med til en hyggelig aften i
det bedste selskab. Tilmelding til middagen til Susanne på tlf 29382124 senest
16. marts.
Prisen er 75,- pr. voksen og 40,- pr. barn
- incl. drikkevarer.

30. marts, Langfredag
9.00 Torrild SN
10.30 Hundslund SN
10.30 Alrø ML
14.00 Falling VDR
1. april, Påskedag
9.00 Alrø ML
9.00 Falling VDR
9.00 Hundslund SN
10.30 Gylling ML
10.30 Ørting VDR
10.30 Torrild SN
2. april, 2. påskedag
Ingen
8. april, 1. s. e. påske
9.00 Gylling SN
10.30 Hundslund SN
11. april, onsdag
19.30 Foredrag i Ørting sognehus om
Aktiv dødshjælp
Ole Hartling
14. april, lørdag
10.30 Alrø ML (konf.)
15. april, 2. s. e. påske
9.00 Torrild SN
10.30 Hundslund SN
10.00 Ørting VDR (konf.)
10.30 Gylling ML (konf.)
11.30 Falling VDR (konf.)
22. april, 3. s. e. påske
9.00 Gylling HKN
10.30 Torrild SN (konf.)
10.30 Ørting VDR
10.30 Alrø HKN

alling, Hundslund, Torrild, Gylling og Alrø kirker
27. april, Bededag
10.30 Hundslund SN (konf.)
29. april, 4. s. e. påske
19.00 Gylling ML
6. maj, 5. s. e. påske
14.00 Ørting VDR, andagt
14.15 Fælles vandring til Gylling
16.00 Gylling, koncert
10. maj, Kr. Himmelfart
9.00 Hundslund ML
10.30 Alrø ML
13. maj, 6. s. e. påske
9.00 Torrild SN
10.30 Hundslund SN
20. maj, Pinsedag
9.00 Ørting VDR
10.30 Falling VDR
9.00 Gylling ML
10.30 Alrø ML
10.30 Torrild SN
21. maj, 2. pinsedag
11.00 Hundslund SN
Friluftsgudstjeneste for hele provstiet ved
Hundslund kirke
Guds store katedral må gerne vise sig
fra sin smukkeste side, når årets friluftsgudstjeneste løber af stablen 2. pinsedag. Provstiets præster samarbejder
om gudstjenesten, og Hundslund/Torrild
Menighedsråd byder på kaffe/the, øl
og vand efterfølgende. Medbring stole,
tæpper og evt. en madkurv til en fridag i
det fri. Skulle vejret drille, rykker vi inden
døre i kirkehuset. Vel mødt!
27. maj, Trinitatis
9.00 Alrø ML
10.30 Gylling ML

19.00 Torrild (koncert)
3. juni, 1. s. e. Trinitatis
9.00 Gylling ML
10.30 Alrø ML
9.00 Torrild SN
10.30 Hundslund SN
10. juni, 2. s. e. Trinitatis
9.00 Hundslund SN
10.30 Ørting SN
17. juni, 3. s. e. Trinitatis
9.00 Alrø SN
10.30 Torrild SN
24. juni, 4. s. e. Trinitatis
9.00 Hundslund ML
10.30 Gylling ML

Morgensang i Ørting kirke
Kom og vær med til den allerbedste
start på dagen med morgensang
og efterfølgende kaffe og hyggeligt
samvær i Sognehuset.
Alle er hjertelig velkomne.
Organisten spiller for og der bliver rig
mulighed for at få rørt stemmebåndene både i kirke og Sognehus, hvor
vi finder Højskolesangbogen frem.
Vi mødes 2. torsdag i måneden kl.
9.30-11:
8. marts – 12. april – 3. maj OBS! –
14. juni

Det kirkelige Møde søndag d. 4. marts kl. 10.3015.30 i Odder Sognekirke og Kirkecenter
I år er det Preben Kok, som prædiker ved højmessen i Odder kirke og efter frokosten
holder foredrag i Kirkecentret. Preben Kok tager udgangspunkt i sin seneste bog ”Slip
livet løs”. I bogen argumenterer Preben Kok for, at “mennesker må erkende deres egen
magtesløshed, for det vil blive en befrielse for dem”. Et gammelt visdomsord siger: Hvor
der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste
40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to
sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved
at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen.
Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?
Kom og hør svaret!
Kirkekontoret i Odder på 8780 2530 / odder.sogn@km.dk
Pris for frokosten er 75 kr. inkl. drikkevarer.
Vær med til at give håb til mennesker i nød
Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp
Søndag 11. marts
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver millioner af
mennesker ud i sult, flugt og nød. Der er brug for hjælp. Og vi kan faktisk hjælpe.
20.000 indsamlere på landsplan vil 2. søndag i marts stemme dørklokker og
samle ind ved dørene og være medvirkende til at give fremtidsmuligheder og håb
til dem, der modtager hjælpen.
De penge, der samles ind ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling, går både til
akutte katastrofer og langvarige, bæredygtige projekter. Men også til arbejdet
med menneskerettigheder, minerydning og ekstrem ulighed.  
De fleste steder begynder indsamlingen kl. 10 og indsamlerne går rundt et par
timer eller 3. Herfra skal lyde en opfordring til at tage godt imod, såfremt der
skulle komme en indsamler til din dør og bede om et bidrag.

Sangaften med Odder Voices
onsdag 14. marts kl. 19.30 i Sognehuset,
Bilsbækvej.
Koret giver en kort koncert, vi drikker kaffe og
synger fra højskolesangbogen.

Sogneaften om Aktiv dødshjælp

Onsdag 11. april kl. 19.30
”Aktiv dødshjælp. Kan vi mere, end vi kan magte?”
- foredrag med tidl. overlæge og formand for Etisk Råd, Ole Hartling.
Med aktiv dødshjælp vil man noget godt: Unødvendig lidelse skal undgås, og døden skal
være værdig. Bør det ikke være lægens opgave at sikre den gode død eventuelt ved hjælp af
aktiv dødshjælp? Er det ikke også udtryk for næstekærlighed?
Meningsmålinger og spørgeundersøgelser i Danmark tyder på, at der er flertal for lovliggørelse
af aktiv dødshjælp. Der henvises ofte til, at lovliggørelse af aktiv dødshjælp er respekt for
patientens selvbestemmelsesret.
Men i dette spørgsmål kan der være tale om en tilsyneladende selvbestemmelse. At gøre en
undtagelse fra drabsforbuddet med aktiv dødshjælp er måske at tage magt over mere, end vi
kan magte.
Alle er hjertelig velkomne. Der serveres kaffe/the og brød undervejs.

Ole Hartling

MENIGHEDSMØDE FOR ØRTING-FALLING SOGNE
Sognehuset - Søndag den 6. maj

Bemærk: det er et møde for alle i Ørting og Falling!
Et møde for dig og din nabo. Et møde hvor I kan komme til orde og give udtryk for, hvad
der er godt og skidt ved kirkelivet i Ørting og Falling. Kom og giv jeres bud på, hvordan
livet i og omkring kirken kan styrkes og udvikles.
I år vender vi programmet lidt på hovedet, idet vi begynder med den fælles frokost i
Sognehuset. Derefter vil menighedsrådet kort gennemgå, hvad det seneste år har budt på
og hvordan nærmeste fremtid ser ud.
Arrangementet sluttes af med en kort andagt i Ørting kirke. En andagt, der samtidig er
optakt til en vandretur til Gylling, hvor der kl. 16 er koncert fælles for hele storpastoratet.
Vel mødt til alle.
Det er nødvendigt med tilmelding til frokosten.
Ring og meld til hos Susanne på 2938 2124 senest torsdag 26. april

Generalforsamling 2018
Tirsdag 20. marts 2018 kl. 19
Sognehuset, Bilsbækvej 34

Lokalrådet
for Ørting-Falling
Sogne

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lokalrådet
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning ved formanden
4. Regnskab ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen samt valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet skal være formanden i hænde en uge
før generalforsamlingen. Det vil sige mandag 12. marts 2018. Kan
sendes via mail: lokalraad@oertingfalling.dk eller aflevering i postkassen på adressen: Smedegade 91, Ørting.
Alle borgere er velkomne!
På bestyrelsens vegne Jan Kjærsgaard, formand.

Falling kirke ser anderledes ud både ude og inde for tiden. Tårnrummet, hvor orglet står, er
renoveret med nyt loft og nybehandlede vægge, og udenfor er murankrene i tårnet midlertidigt fjernet for at blive renset og restaureret. Uden murankre kan klokken ikke bruges, så
Falling kirke er tyst i denne tid. Det hele skulle være færdigt 1/4.

