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Næste nummer af Sognebladet har
deadline 5. august 2017 og udkommer
i den sidste uge af august.
Bidrag fra lokalområdets foreninger og
privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte
og redigere.
Englen på bladets forside er et udsnit
af Falling kirkes altertavle, og den
vindøjede dæmon på bagsiden er fra
Ørting kirkes prædikestol. Vi har fine
og sjove ting i vores kirker!
Foto: Jens Peter Petersen

KONFIRMANDER 2017

Tillykke til:

Frederik Bøgild Kristensen, Emil Trust Davidsen, Emil Hovmand-Hansen,
Jasper Kjær Martiny, Jonathan Tvistholm Nelson
Rasmus Junker Jørgensen, Casper Bøjsen Kastholt og Anton Syshøj Pedersen

Referat fra menighedsmødet 26. mar. 2017
1. Beretning v/ Jens Peter
Præstegården er nu næsten færdigrenoveret.
Det nye maskinhus er klar til ibrugtagning.
Der er plantet 5 nye egetræer på kirkegården.
Egetræet på urnegravpladsen måtte desværre
fældes, da stammen var flækket.
Vi har overtaget driften af kirkegården
på Alrø, og de 60% gravermedhjælp som
Hundslund tidligere har bidraget med. Vi har
derfor fastansat Tove. Bjarne, som har været
ansat i den tid, hvor Jens har været fungerende kirkegårdsleder i Odder, er også blevet
fastansat. Pr. 1. marts har Odder ansat en
kirkegårdsleder, så Jens er igen fuldtids her.
2. Kasserer v/ Jens Peter
Regnskab 2016 - Budget 2017
Regnskab for 2016 og budget for 2017 blev
fremlagt, uden at gå i detaljer.
3. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder : v/
Jens Peter
Kirkerne bliver kalket, hvor der er behov.
Loftet over orglet i Falling Kirke skal renoveres med et træloft, da det ikke kræver at
orglet skal flyttes under renoveringen.
Vi venter på godkendelse fra Stift og Nationalmuseet.
Gitre omkring 2 bevaringsværdige gravpladser skal renoveres.
I Falling arbejder vi på at erhverve en strimmel jord langs kirkemuren mod vest og
nord, således at vi kan sikre kirkediget bedst
muligt.
I Ørting er der plantet bøgehæk i skellet
nord for kirken.
Ønsker / spørgsmål fra menigheden:
Der ytres ønske om, at der gøres noget ved
p-pladsen ved Ørting kirke. Det er problematisk for kørestols- og rollatorbrugere at
komme op til kirken gennem gruset. Belægningen langs Sognehuset er fin, men uhensigtsmæssig pga. trappen, der skal forceres for

at komme forbi indgangen!
Menighedsrådet oplyser, at man har tanker
omkring renovering / omlægning, og opprioriterer opgaven.
Ønske om mere lys på Falling kirke, man kan
ikke se portalen og våbenhuset i den mørke
tid.
Krucifikset og lamperne i Ørting kirke er
blevet meget mørke. Kan man gøre noget
ved det?
Vi havde en snak om hvordan man kan sikre
sig mod tyveri.
4. Kirke hos os : Ønsker til fremtidige aktiviteter / tiltag
Mål og visioner for de næste år
Hvad skal der til at gøre kirken attraktiv?
Specielt for de yngre?
Vi havde en snak om aktiviteter for de unge
familier med børn, eks en slags søndagsskole,
med forskellige aktiviteter, filmaftener.
5. Aktivitetsudvalg : v/ Vibeke
Vi er i gang med at finde foredragsholdere
og musikere til årets aktiviteter. Giv gerne
aktivitetsudvalget besked, hvis I har forslag.
6. Struktur : v/ Vibeke / Jens Peter
Der nedsættes et pastoratsråd, bestående af
præsterne og 2 medlemmer fra hvert af menighedsrådene i de 3 sogne som skal samarbejde i den fremtidige struktur. Emnerne for
nuværende er: Øget samarbejde, aktiviteter,
foredrag osv. og kommunikation / fælles
kirkeblad.

Vores hjemmeside
oertingfallingkirker.dk
har fået nyt udseende og passer til
pc, tablet og smartphone.
Der vil efterhånden komme mere
indhold på siden.

Sankt Hans i Præstegårdshaven
Fredag 23. juni fra kl. 19.00
Jeg vover ikke at skrive ét eneste ord om v…!
Sidste år var vi ved at drukne i vand, men det kunne ikke tage midsommerhumøret fra de
fremmødte.
Så vi gør præcis som vi plejer. Der bliver slået dej op til snobrød og bålet står klart. Og der
skal nok komme ordentlig blus på. Graverne har hen over foråret lavet et ikke ubetydeligt
bjerg af grene, så vi kommer ikke til at fryse omkring bålet. Bare så også præstegårdshavens
kirsebærtræ står efter Sankt Hans!
Ta hinanden ved hånden, hank op i madkurven og trop op fra kl. 19. Skulle nogen have lyst
til at grille, vil der være mulighed for det.
Omkring kl. 20 tænder vi bålet og synger midsommersange. Vi håber på stort fremmøde.
Hilsen Vibeke Døssing Rudebeck
Sankt Hansblus på Skagen Strand af P.S. Krøyer 1906

Konfirmandindskrivning
Onsdag 16. august kl. 17 i Sognehuset.
Alle konfirmander fra Ørting-Falling sogne, som skal konfirmeres hjemme i ”deres egen kirke” 15. april 2018, vil jeg gerne invitere til informationsmøde og indskrivning sammen med
forældrene. Her vil jeg give en kort orientering omkring konfirmandforberedelsen, planlægning og afvikling. Hvis der er nogen, som inden da, har spørgsmål, må I endelig kontakte mig
OBS: Som udgangspunkt konfirmeres man i det sogn, man er bosiddende. Ønskes der evt.
dispensation fra det, bedes man også kontakte mig. Yderligere information findes på www.
odderprovsti.dk

Hilsen sognepræsten

Nye ansigter i menighedsrådet
Helen Thomas Laizer, formand for aktivitetsudvalget
Jeg er født og opvokset i Tanzania og kom til Danmark i 2001
pga. kærlighed. Min mand Henrik, vores tre søde børn og jeg
har boet i Ørting siden 2005.
Jeg er uddannet Social og Sundhedsassistent, men pt. er jeg
delvis selvstændig og delvis ansat i Århus Kommune.
Når tiden tillader det, engagerer jeg mig gerne i lokalområdet.

Knud Appel, næstformand
Jeg har boet i Falling siden 2002, hvor Marianne og jeg byggede hus. Før den tid boede vi i Amstrup, hvor jeg arbejdede
på kvindefængslet.
Jeg har altid været aktiv i lokalsamfundet, både i lokalpolitik
og i foreningslivet, fordi det for mig både er interessant og
vigtigt.

Jan Bjørn Nielsen, kasserer.
Opvokset i en af de nordlige forstæder til København.
Jeg blev læge fra Århus Universitet i 1982 og har blandt andet
været ansat på Horsens Sygehus.
Marianne og jeg flyttede fra Horsens til Amstrup på grund af
de smukke omgivelser og vores interesse for ridning og islandske heste. Jeg gik på pension i 2016.

Kender du kirken?

af Lise Laursen

Den glade og velnærede lille fyr nederst på siden sidder
sådan lidt tilfældigt henslængt på et dødningehoved og er
optaget af - ja, af hvad?
Jo, han blæser sæbebobler! i venstre hånd har han en lille
skål, i højre et rør, og op af skålen stiger en skinnende
boble.
Drengebarnet er en såkaldt putto, som ofte optræder med
vinger i renæssancens og barokkens kunstværker. De kan
være uartige og komme ud i noget snavs - de er altså ikke
engle og ikke Guds budbringere som sådan, men de tilhører heller ikke rigtigt vores jordiske verden. De er symboler og skal opdrage os til at forstå menneskelivets vilkår.
Sammenstillingen mellem en sæbebobleblæsende putto
og et dødningehoved udgør et kendt element i barokkens
billedverden, og man kalder det et VANITAS-motiv.
Vanitas er latin og betyder forfængelighed - altså optagethed af al jordisk pynt og pjank.
Dødningehovedet og den søde lille putto tilsammen fortæller os, at nok kan vi pjatte og pjanke og være glade
for blanke og skinnende ting, vi er dog så flygtige
som sæbebobler - og vi skal alle dø.
Barokkens tid var 1600-tallet, og dette motiv er da også
fra 1680.
Året efter, i 1681, skrev Kingo følgende i salmen Far
verden farvel:
Hvad er det dog alt,
som verden opsminker med fager gestalt?
Det er jo kun skygger og skinnende glar,
det er jo kun bobler og skrattende kar,
det er jo kun iseskrog, skarn og fortræd,
forfængelighed!
- og det er jo præcis hvad vores billede her
handler om.
Men hvor og i hvilken kirke findes denne genstand?
Løsningen findes på sidste side.
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Udviklingsplan
Lokalrådets bestyrelse har igangsat udarbejdelse af en udviklingsplan for
vores lokalområde.
Udviklingsplanen for Ørting-Falling sogne vil være et værktøj som af
bestyrelsen kan bruge i forhold til dialogen og samarbejdet med borgerne og
Odder Kommune om udvikling af vores lokalområde.
En udviklingsplan er lokalområdets plan. Den udvikles med udgangspunkt i er
lokalområdet og beskriver lokalområdets visioner og mål for fremtiden.
Planen er ikke underlagt kommunale retningslinjer, strategier, politikker eller
begrænsninger. Omvendt er kommunen eller andre ikke forpligtet til at følge
planen.
Alle lokalrådende i Odder Kommune er af kommunen blevet opfordret til at
lave en udviklingsplan og Torrild Lokalråd har som de første udarbejdet en
plan. Denne kan ses på: www.torrildlokalraad.dk/ og her kan man så se
hvordan en udviklingsplan kan udformes.
Vi har som bestyrelse brug for alle de input/forslag vi kan få af jer og derfor
opfordres i hermed til at sende os en mail på: lokalraad@oertingfalling.dk om
jeres ønsker, visioner og mål for udviklingen af vores lokalområde.
I er ligeledes velkommen til at kontakte mig på telefon: 20 65 53 50, bedst
efter kl. 18.00.
En del af en udviklingsplan vil også rette sig mod muligheder for at bosætte
sig i lokalområdet.
Derfor gentager vi vores opslag om udlejningsboliger i Ørting fra sidste
sogneblad.
Vi har indtil nu modtaget 5 henvendelser herom og vi vil gerne have nogle
flere for, at have et bedre grundlag før en eventuel henvendelse til et eller
flere byggefirmaer.
På bestyrelsens vegne
Jan Kjærsgaard

Sommerstafet 2017 i Odder Provsti
Her i Reformationsjubilæumsåret har vi valgt, at temaet for Sommerkirke 2017 skal
være ”Lutter Luther”.
Præster og Menighedsråd fra alle provstiets kirker inviterer til en hyggelig stund i
kirkerne hen over sommeren.
Hver sognepræst har budt ind med et emne, som fremgår af oversigten herunder. Der er
lidt for enhver smag, og vi vil komme langt omkring.
BEMÆRK:
Arrangementerne holder flyttedag, så det er om torsdagen, vi samles i provstiets kirker.
Tidspunktet er uændret fra kl. 19-20, hvor der vil være musik, salmer og fortælling.
Der afsluttes med en forfriskning i våbenhuset.
Alle er velkomne.
8/6
15/6
22/6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8
Luther
10/8
13/8
17/8
24/8
31/8
7/9
14/9

Alrø		
Luther og salmerne
Gosmer		
Luthers familie (Herr Käthe og børnene)
Randlev
Rigsdagen i Worms
Ørting		
Luther som barn og ung
Odder 		
Både helt og skurk: Luther og jøderne
Odder Valgmenighed Luther nåde
Gylling
Luther, gudstjenesten og kirkerummet
Nølev		
Da Luther kom til Danmark I: Grevens fejde
Bjerager
Da Luther kom til Danmark II: Chr.III (dronning Dorthea) og
Halling		
Luther og dåben
Tunø NB søndag Lutter lagkage!
Falling		
Luther og nadveren
ingen		
Alle præster er på kursus
Hundslund
Skriften på døren
Saksild		
Luthers bordtaler
Torrild		
En luthersk biskop træder i karakter - danske reformatorer.

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

SOGNEUDFLUGT
torsdag 7. september 2017
Vi starter kl. 9 med morgensang
og kaffe i Sognehuset.
Derefter kører vi til “Den genfundne Bro” ved Brædstrup og
går en lille tur hen over broen.
Kl. 12 er vi i Silkeborg og stiger
om bord på Hejren. Det er en
udflugtsbåd fra 1909, som vi har
chartret i to timer til en tur på søerne. Vi spiser frokost ombord.
I land igen er der rundvisning på
Silkeborg Museum med særligt
fokus på Tollund-manden.
Kaffe et sted - og hjemme igen
kl. 18.
Pris for hele dagen:
150 kr/person.
Vil du gerne med?
Så tilmeld dig pr. telefon
29382124 til Susanne. Ikke mail,
ikke sms, men telefon!
Først til mølle!
Arrangementsudvalget

Ørting-Falling Lokalpost
Lokalposten skal skrive om de mennesker, der bor i vores område – og
om dem, der boede her før os. Den skal fortælle om aktiviteter i
foreninger og institutioner. Og give informationer, der er relevante for
områdets beboere.
Det er formålet med Ørting-Falling Lokalpost, som kan findes på
adressen oertingposten.dk
Som udgangspunkt bliver netavisen opdateret hver mandag. Men
inden længe vil der også komme historier i ugens løb.
Lokalposten har fået egen Facebook-side, der skal bruges til at
fortælle om nye historier. Men den kan også bruges til debat.
Jeg er journalist, har arbejdet på flere dagblade og har undervist på
Journalisthøjskolen – både på grunduddannelsen og på
efteruddannelsen.
Jeg inviterer alle beboere, foreninger og institutioner i området til at
komme med ideer til artikler. Og til at skrive. Jeg ved, det kan være
svært, hvis man ikke er vant til det. Men jeg hjælper.
Min mailadresse er: 2209hansen@gmail.com - og mit telefonnummer
er 29 29 99 23.
Marianne Hansen

Sognekalender

Den sæbeboblende putto er i Falling kirke, på epitafiet på nordvæggen
for provst Hans Rasmussen Skiolde

5. juni kl. 11: Friluftsgudstjeneste ved
Odder Valgmenighedskirke

17. august kl. 19: Sommerstafet i
Falling kirke

8. juni kl. 9.30: Morgensang i Ørting
kirke, kaffe i Sognehuset.

7. september kl. 9: Morgensang og
sogneudflugt til Silkeborg.

10. juni kl. 11 - 15: Sommerfest på
Margrethelyst Friskole

10. september kl. 14 i Falling kirke:
Høstgudstjeneste med kaffebord

15. juni: Menighedsrådsmøde kl. 19

21. september kl. 19.00 i Falling
kirke:
Stillegudstjeneste

23. juni kl. 19: Sankt Hans i præstegårdshaven
29. juni kl. 19: Sommerstafet i Ørting
kirke
10. august kl. 9.30: Morgensang i
Ørting kirke, kaffe i Sognehuset
16. august kl. 17: Konfirmandindskrivning

Sæt kryds i kalenderen allerede
nu:
15. november: koncert med Louise
Juul og Eva Cassidy-sange
29. november: foredrag med journalist og forfatter Charlotte Rørth: Jeg
mødte Jesus

