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Billedet herover: Ole Grøns skulptur ”To på Tur”
i Ørting og Falling er blevet fremhævet med en sti
og en lille plads med en smuk granitstensbelægning. Så nu kan kunsten studeres uden at få våde
tæer.
For- og bagsidesidefotos er af Karsten Rafael
Jensen, og vi er glade for at kunne bruge det. Vi
modtager gerne fotos af begivenheder og natur i
vores sogne, fra skole, børnehave og butik, fra
virksomheder mm. Send billederne til
sogneblad@oertingfallingkirker.dk

I 2017 markeres 500-året for Martin
Luthers opslag af 95 teser på porten til
slotskirken i den tyske by Wittenberg.
Teserne var en åben protest mod misbrug i kirken. Herefter tog begivenheder
og forandringer fart. Og hvad derefter
skete, kalder vi i dag for ”reformationen”.
Se meget mere om reformationen på
luther2017.dk og på folkekirken.dk/reformation

ondt, så lader det hjertet beholde sin farve og
fordærver ikke dets natur. Korset slår altså ikke
ihjel, men gør levende. Det medfører ikke døden,
men livet. Derudover skulle hjertet have sin
naturlige farve, for at Luther kunne minde sig
selv om, at troen på den korsfæstede Kristus gør
mennesket saligt. For når man tror af hjertet,
bliver man retfærdiggjort.
Den hvide rose symboliserer glæde og fred.
Luther valgte en hvid rose, fordi den viser, at tro
giver glæde og fred, men ikke den glæde og fred,
som verden giver. Derfor skal rosen være hvid og
ikke rød, for den hvide farve er ånders og engles
farve.
Den blå baggrund viser himmelens herlighed.
Rosen står i et himmelblåt felt, fordi denne glæde
i ånd og tro er begyndelsen på den kommende
himmelske glæde, som allerede er indtrådt i
verden, og som håbet kan fatte, men som endnu
ikke er synlig.
Guldringen symboliserer evigheden og uendelig
rigdom. Den er et tegn på, at saligheden i himlen
varer evigt, og at den er langt mere kostbar end
alle andre glæder og goder, ligesom guldet er det
ædleste og mest værdifulde metal.

lutherrosen

Luther-rosen er Luthers teologi i billedform.
Han designede selv rosen, som han første
gang brugte i 1517 på et brev til sin ven, juristen Christoph von Scheurl. Han fik siden
fremstillet en signetring med rosen. Det blev
til Luthers seglmærke, som han brugte på
sine breve og skrifter, som bevis på, at de var
ægte.
Rosen består af forskellige dele. Luther beskriver selv deres betydning på denne måde:
Korset i midten symboliserer troen på den korsfæstede Jesus Kristus.
Omkring rosen står ordet vivit, der betyder “han
Det røde hjerte symboliserer liv og kærlighed.
Selvom korset er sort, som skal det dræbe ogLUTHER-ROSEN
gøre (Kristus) lever” på latin.
VIVIT
Betyder “han lever”
på latin.

Sort kors
Lidelse og død, men
også opstandelse.

Rødt hjerte
Menneskets hjerte i
sin naturlige farve.

Blå himmel
Den himmelske
glæde.

Gylden ring
Den evige, himmelske
salighed.

Hvid rose
Troens glæde,
trøst og fred.

folkekirken.dk/reformation

Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 12. marts
I skrivende stund har vi ingen indsamlere til at gå rundt i Ørting og Falling til Landsindsamlingen, men forhåbentlig ser det anderledes ud, når
Landsindsamlingen løber af stablen.
Hvis du vil dele din søndag med verdens mest udsatte mennesker, kan du
kontakte indsamlingsleder Joan Fuglsang på 5194 3461.
Herfra skal lyde en opfordring til at tage godt imod, såfremt der skulle
komme en indsamler til din dør og bede om et bidrag.

Det kirkelige Møde søndag d. 5. marts kl. 10.30-15.30 i
Odder Sognekirke og Kirkecenter
Igen i år danner Odder sognekirke og Kirkecenter rammen om fællesgudstjeneste for alle
sognene i Odder Provsti i samarbejde med
Odder Valgmenighed. I år har vi fornøjelsen
at byde velkommen til teolog, forfatter og
salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen.
Hun vil efter frokosten holde foredrag over
emnet kvindernes historie. Alle korsangere
fra hele Odder provstis område er indbudt til
at komme og synge med på nogle af Lisbeth
Smedegaard Andersens salmer. Det bliver
festligt og fornøjeligt. Vel mødt til alle

ind i en bredere, samfundsmæssig sammenhæng,
så der danner sig et tidsbillede af kvindernes
Danmark set fra en fattig familie i Nordjylland
til en velstillet borgerfamilie i København.
Pris for frokosten er 50 kr. inkl. drikkevarer.
Tilmelding til frokosten senest tirsdag d.
28. februar – enten til Vibeke Døssing på
tlf. 8655 4062 / vdp@km.dk eller direkte til
Kirkekontoret i Odder på 8780 2530 / odder.
sogn@km.dk

Det begyndte med jomfru Sørensen
Med udgangspunkt i sin egen slægts kvinder
fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen om
kvindernes historie, som den har udspillet sig fra
begyndelsen af 1800-tallet, hvor synet på kvinden og kvinderollen langsomt ændrede sig i takt
med samfundsudviklingen. Kvinderne sættes
Lisbeth Smedegaard Andersen

Sogneaften – Fortælleaften om Falling
Falling Kirke tirsdag den 7. marts kl. 19.30
Den ældste skriftlige kilde, hvor navnet Falling optræder, er fra 1365. Ifølge bog over
danske stednavne betyder navnet det blege sted. Det blege sted tolkes i betydningen det
tørre sted, og henfører til de forholdsvis sandede jorder, hvor man efter en tørkeperiode
og kraftig blæst kan opleve en voldsom sandflugt, og sandet vil lægge sig som et blegt,
tørt lag over egnen.
Fra sin høje bakke står Falling Kirke imponerende og skuer udover landsbyen Falling og
det omliggende sogn. At kirken ligger lidt på afstand fra landsbyen skyldes en brand i
1854, hvor flere gårde ved kirken nedbrændte.
Arkæologiske fund viser, at der har boet folk i området ved Falling siden stenalderen. I
dagens Falling er den ældste bygning kirken fra slutningen af 1100-tallet. Ejerskabet til
kirken har op gennem historien skiftet fra århusbispen, kongen og skiftende herremænd
indtil 1810, da den blev solgt til sognets gårdmænd.
Sognepræst Vibeke Døssing, Ørting-Falling Kirke, og naturvejleder Ole Sørensen, Odder
Museum, vil denne aften tage tilhørerne med på en fortællerejse fra vikingetid til nutid,
hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst
personerne bag!
Vi slutter aftenen af med en forfriskning i våbenhuset.
Velkommen til en aften med gode historier og fortælling om Falling kirke og sogn.
Arrangementet er gratis.

SANGAFTEN ONSDAG 22. MARTS KL 19.30
MED KIRSTINE BIRK OG ODDER VOICES

FÆLLESSANG, KOR OG SOLIST
SOGNEHUSET BILSBÆKVEJ 34

Menighedsmøde for Ørting og Falling sogne
Ørting kirke og sognehus søndag 26. marts
Bemærk: det er et møde for alle i Ørting-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. Ved samme lejlighed har I mulighed
for at møde de tre nye ansigter i Menighedsrådet, Helen, Jan og Knud.
Jeg håber rigtig mange vil være med til at byde dem velkommen og være med til at give
hele menighedsrådet nye input til, hvordan vi styrker livet og aktiviteterne i og omkring
kirkerne, så flere får lyst til at være med.
Efter gudstjenesten i Ørting kirke byder menighedsrådet på en let frokost. Alle er
velkomne, men vi har brug for tilmelding til frokosten senest 17. marts til kirketjener
Susanne.

Arne Haugen Sørensen har
lavet en del kirkeudsmykninger,
bl. a. Bregnet kirke ved Rønde.
Han bruger ofte nadveren som
motiv til altertavlen. Dette billede er dog ikke en altertavle,
men et kunsttryk.
Vi er tilskuere til skærtorsdagsmåltidet og ser bordet oppefra og
personerne fra siden, forfra eller
bagfra.
Selv om Jesus sidder længst
væk, er han størst og har de
stærkeste farver - han er den
vigtigste. Øverste del af hans
ansigt er drejet mod venstre,
nederste del mod højre: Han er
ved at sige nadverens indstiftelsesord, og han ser på alle disciplene for at sikre sig, at de hører
efter. Men gør de det? Ja, nogen
gør, og deres ansigter afspejler
forfærdelse, sorg og manglende
forståelse. Ved den nederste
bordende er de mest optaget af
at spise af fadene.
Og nederst smutter Judas ud
af billedet, mens han kikker sig
stjålent om: Mon nogen ser
mig?

PÅSKEMIDDAG
Ørting kirke og sognehus
Skærtorsdag, 13. april kl. 17.00
Kom og deltag i en stemningsfuld gudstjeneste i Ørting kirke inden vi bagefter går i
Sognehuset og spiser påskemiddag sammen. Menuen ændrer vi ikke meget ved, så der
serveres påskelam med tilbehør. Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Vi vil gerne
have endnu flere med – unge som gamle. Meld jer til spisningen senest 7. april ved
kirketjener Susanne K. Sørensen på tlf. 2938 2124 eller til sognepræst Vibeke Døssing
på tlf. 8655 4062
Maden koster 75,- pr. voksen og 40,- pr. barn - incl. drikkevarer.
Tilmelding er nødvendig!
LANGFREDAG og PÅSKEDAG
Gudstjenesten i Falling kirke Langfredag kl. 14 er en liturgisk gudstjeneste. Langfredag
er den stille af påskedagene, hvor kirken står nøgen og mørk hen med flaget på halv. Der
er ingen lys på alteret, ingen blomster i vaserne. Vi venter!
Ved gudstjenesten vil hele påskehistorien vil blive læst op og flettet sammen med musik
og salmer. En gudstjeneste med tid til eftertanke.
Påskedag er derimod den store festdag, hvor flaget igen er på hel stang. Kirken vil være
fyldt med levende lys og friske påskeliljer, som symboliserer opstandelsen og livet.
Påskedag er festdagen og alle er velkomne til at komme og fejre dagen med os.
FÆLLESGUDSTJENESTE I GUDS
FRIE NATUR
ved Odder Valgmenighed, Rørthvej i Odder
2. pinsedag 5. juni kl. 11.00.
I år mødes vi til den årlige friluftsgudstjeneste ved Odder Valgmenighedskirke. Provstiets præster samarbejder om gudstjenesten og
Valgmenighedens Menighedsråd byder på
kaffe/the, øl og vand efterfølgende. Tag stole,
tæpper og en madkurv med til en søndag i
det fri. Skulle vejret drille rykker vi indendøre. Vel mødt!
Fra Danske Seniorer Ørting-Falling.
Ændring af program den 13. marts 2017:
Fhv. borgmester Gerda Pedersen Odder
kommune er blevet forhindret i at komme
til vores eftermiddag.
I stedet for vil tidligere bankdirektør Per
Ringgård, Nordea komme og fortælle om sit
virke i Nordea, Odder.

ÅRETS KONFIRMANDER
Søndag den 30. april vil flaget stryge
til tops ved Ørting kirke. Kirken vil
være smukt pyntet og fyldt til bristepunktet med spændte kirkegængere.
Årsagen er de 8 unge herrer, der i år
har valgt at blive konfirmeret. Årets
konfirmander er:
Anton Syshøj Pedersen		
Casper Bøjsen Kastholt		
Emil Hovmand-Hansen		
Emil Trust Davidsen		
Frederik Bøgild Kristensen		
Jasper Kjær Martiny		
Jonathan Tvistholm Nelson		
Rasmus Junker Jørgensen
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DEN SELVEJENDE INSTITUTION

ØRTING HALLEN

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
AFHOLDES TORSDAG 23. MARTS KL. 19.00 I ØRTING HALLENS
MØDELOKALE
DAGSORDEN:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning af bestyrelsens formand
3.
Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4.
Orientering om budgettet for det kommende år
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7.
Valg af revisor
8.	Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt
skriftligt til formanden for bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
Har du lyst at være med til at forme Ørting Hallens Fremtid, så er det
nu du har chancen! Vi har for tiden gang i mange nye og spændende
tiltag.
Alle beboere i Ørting-Falling sogn har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen, min. alder 15 år
Mød uforpligtende op og hør nærmere.
Med Venlig Hilsen
Jørgen Juul Andersen

Koncert med

BRAGR

Onsdag 2 6. a p ri l kl . 19 .3 0 i F a llin g k ir k e
Nyfortolket og tidløs skandinavisk folkemusik med Jesper Frost Bylling
på bas, Perry Stenbäck på sang, nøgleharpe og guitar, Christine Dueholm på sang og percussion og Kristian Enevoldsen på tangenter (ikke
på billedet)							gratis adgang

_______________________________________________________
GENERALFORSAMLING OG BORGERMØDE
Lokalrådet afholder ordinær generalforsamling
den 30. marts 2017, kl. 19.30
på Margrethelyst Friskole
Dagsorden ifølge vedtægterne
Der vil være et punkt om udviklingsplan for
området til drøftelse, så mød op
Alle borgere i Ørting-Falling Sogne er velkomne!

_______________________________________________________
NYHEDSBREV
Lokalrådet har den 18. januar 2017 afholdt dialogmøde med foreninger og institutioner.
I år var hovedemnet udviklingsplan for lokalområdet.
Der var fremmødt 20 personer incl. lokalrådets bestyrelse.
Efter en kort info om hvad en udviklingsplan er og skal bruges til, blev de fremmødte
opdelt i 4 grupper med 5 personer i hver gruppe. Alle fik en seddel med 4 emner som
skulle drøftes og notere forslag m.m.
Emnerne var: boliger – trafik – fritidsaktiviteter – naturen og andet.
Der kom rigtig mange gode ideer/forslag som bestyrelsen i lokalrådet vil arbejde videre
med og lave et oplæg til mødet d. 30 marts 2017.
Vi opfordrer borgerne til at møde op og høre om det videre arbejde.
Her få du mulighed for at komme med flere ideer – forslag og tage aktiv del i arbejdet
med en udviklingsplan for de 4 byer: Ørting – Falling – Ålstrup og Amstrup.
Der mangler især ideer/forslag fra Falling – Ålstrup – Amstrup, så mød op det er vigtigt
at alle byerne er med.
Det vil på vores hjemmeside: www.oertingfalling.dk fra uge 10 være muligt at se listen
med forslag/ideer der kom frem på mødet d. 18/1, samt hvad en udviklingsplan er,
hentet fra en anden by.

UDLEJNINGSBOLIGERE I ØRTING
_______________________________________________________
LOKALRÅDET FOR ØRTING-FALLING SOGNE
Spørgeskemaundersøgelse om der er behov for at der bygges udlejningsboliger på
arealet ved Smedekrogen i Ørting.
Der er ifølge lokalplanen plads til 16 boliger i
samme stil, som de 8 nuværende huse.
Hvis der er opbakning til at der skal være
udlejningsboliger i Ørting vil lokalrådet tage
kontakt boligforeningerne i Odder Kommune
om de vil bygge i Ørting.

1. Synes du det vil være godt med udlejningsboliger i Ørting?
Ja

Nej

2. Vil du evt. være en mulig lejer?
Ja

Nej

3. Hvilken størrelse bolig er du interesseret i?
80 m2

100 m2

Større - antal m2

Jeg giver med min underskrift lov til at Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne må bruge mit
svar som bevis på at der er behov for udlejningsboliger i Ørting.
Navn: ____________________________________________________
Adresse: __________________________________________________
Underskrift: _______________________________________________
Evt. mailadresse: ___________________________________________
Dit svar sendes til/afleveres til: Jan Kjærsgaard, Smedegade 91, Ørting, 8300 Odder
eller via mail: lokalraad@oertingfalling.dk.
Du kan også finde ovenstående på hjemmesiden: www.oertingfalling.dk

Nyt fra Støtteforeningen for Margrethelyst friskole
I efteråret har vi afholdt det traditionsrige
Sodavandsdiskotek for 0.-4. klasse på skolen.
Der var stor opbakning til denne fest fra alle
børn på skolen og deres venner.
Dj Peter sørgede for høj musik og disko lys.
Og der var gang i dansegulvet med limbo
dans og stopdans.

I Januar har vi afholdt Games Night for 4. til 6. klasse.
Det er en hygge aften for de lidt ældre børn, hvor der er
mulighed for at afprøve en masse forskellige spillekonsoller
som wii, singstar, playstation og meget andet.
Der bliver spist pizza og hygget med vennerne.

Til Juni afholdes der for 3. gang Sommerfest på Margrethelyst
Friskole, så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den
10.06.17. Sommerfesten er et arrangement for alle i byen og
hvor de forskellige foreninger i byen deltager med aktiviteter.
Støtteforeningen vil igen i år afholde ”Den store bagelyst”
en dyst om at bage den flotteste kage i byen.
Støtteforeningen vil gerne sige tusind tak til alle som yder en stor hjælp til alle vores
arrangementer gennem året, tak til vores sponsorer.
På vegne af Støtteforeningen Margrethelyst Friskole

Støtteforeningen for

Er det dig vi mangler?

Siden efteråret 2012 har en række frivillige daglige hjulpet skolens elever over ved
chikanen på Horsensvej.
Siden sommerferien 2016 har bemanding af skolepatrulje været varetaget af
frivillige og eleverne fra 6. klasse på skolen.
Vi står nu og mangler x antal voksne frivillige der en dag hver fjortende dag vil
hjælpe med at få eleverne sikkert over Horsensvej fra kl. 07.10 til kl. 07.40.
Har du ikke lyst og mulighed for at hjælpe?
Så kontakt: Jan Kjærsgaard på telefon: 20 65 53 50
eller via mail: formand@margrethelyst.dk
På forhånd tak.
en

RUMMELIG
SKOLE
i bevægelse

Sognekalender

Det kirkelige møde i Odder sognekirke og
kirkecenter søndag 5. marts kl. 10.30

Menighedsmøde for alle søndag 26. marts husk tilmelding

Fortælleaften om Falling i Falling kirke tirsdag 7. marts kl. 19.30

Lokalrådets generalforsamling torsdag 30.
marts kl. 19.30 på Margrethelyst friskole.

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
søndag 12. marts

Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemiddag
13. april kl. 17 - husk tilmelding

Sangaften onsdag 22. marts kl. 19.30 i Ørting
sognehus

Koncert med folkemusikgruppen BRAGR
onsdag 26. april kl. 19.30 i Falling kirke

Generalforsamling for Ørting Hallen torsdag
23. marts kl. 19

Friluftsgudstjeneste ved Odder Valgmenighed
2. pinsedag 5. juni kl. 11

