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Søndag 18. august blev Fjordpastoratets nye sognepræst indsat ved festgudstjenester i tre af pastoratets kirker.
Billedet herover er fra Hundslund Kirke. Fra venstre pastor emerita Sonja
Nicolaisen, sognepræst Marianne Lyst, sognepræst Kåre Schelde Busk og
provst Dorte Rebsdorf Sørensen.

Forsidebilledet er Hundslund kirkes smukke nordportal – kvindedøren. Indsat
billede: stubmark i Falling.

VELKOMMEN TIL FJORDPASTORATETS NYE PRÆST
Af Marianne Hansen

44-årige Kåre Schelde Busk er født og opvokset i Smidstrup – en landsby med 785 indbyggere, der ligger mellem
Vejle og Fredericia. Nu er han så efter cirka et halvt liv i
Aarhus og København vendt tilbage til landsbylivet, for 1.
august tiltrådte han som præst i Fjordpastoratet, der dækker seks landkirkesogne. Lige nu er han ved at pakke flyttekasserne ud i Torrild Præstegård, hvor han skal bo sammen
med sin kone og deres 2-årig søn.

Kirkegang var naturligt
I hjemmet i Smidstrup var kirkegang naturligt. Hans far er
vognmand – og er stadig i en alder af 77 år erhvervsaktiv.
Så det er ikke fordi han kommer fra en præstefamilie, at
han gik den vej. Hans søster er også præst – i Hasle Kirke i
Aarhus – eller “Kirken på Bjerget”, som den kaldes.
“Jeg tror, min interesse for teologi blev vakt for alvor, da
jeg kom med i organisationen Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse”, siger han. “Her var der debat og diskussioner, og man blev hele tiden udfordret på holdninger, og
der var højt til loftet”.

11 år siden han var præst
Interessen førte til, at han begyndte at læse teologi i Aarhus. Han har tidligere fungeret som præst. Nemlig da han
fra 2006 til 2008 havde sit virke som sogne- og arrestpræst
i Abildgård Kirke i Frederikshavn. Men det er nu 11 år siden. “Da jeg stoppede for at gå videre til organisationsarbejde, vidste jeg helt sikkert, at jeg en dag ville tilbage og
være præst igen. Og den dag er så kommet nu”.

Organisationer
I tiden mellem Abildgård Kirke og nu Fjordpastoratet har
han arbejdet som leder af “Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom” i Aarhus – og de seneste godt 10 år som generalsekretær i organisationen
“Folkekirke og Religionsmøde”. Den arbejder med “de
særlige udfordringer, der er forbundet med at være kirke i et
samfund, der i stigende grad præges af forskellige religioner og
livstydninger”, som der står på hjemmesiden.
Det er arbejdet i denne organisation, Kåre bringer med til
arbejdet i de seks landsogne, hvor han nu – sammen med
Marianne Lyst – skal være præst.

Søgende mennesker
Set ned over hjemmesiden har organisationen samlet megen viden, mange oplæg og mange rapporter om specielt
Islam og muslimer, og dem er der ikke mange af i Fjord
pastoratet.
“Det handler ikke kun om muslimer”, understreger han.
“Vores samfund er præget af en religiøs mangfoldighed, og
mange mennesker har f.eks. taget Østens religioner til sig.
Så for mig handler det om samtalen og forståelsen – og at
diskutere, hvordan kirken kan komme alle søgende mennesker i møde”.

Samtalen – dialogen
Lidt mindre end 80 procent af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Men de bruger ikke kirken – bortset
fra når de kommer til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Og så måske juleaften.
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“Jeg synes, det er vigtigt også at tale med dem”, siger Kåre.
“Hvad rører der sig i deres liv? Hvordan kan vi gøre kirken meningsfuld – også for dem? Den debat er vigtig, synes jeg”.
Han siger selv, at det er slut med – som det var i mange år
– at kirken på samme måde som f.eks. kongehuset havde
en given autoritet, og den blev der ikke sat spørgsmålstegn
ved. Alt bliver diskuteret nu, og det skal ikke begrædes.
“Det gør samtalen – dialogen – endnu mere nødvendig og
endnu mere spændende”, mener han.

Meningsfuld kirke her
Den nye sognepræst kommer ikke med færdige planer. “Jeg
skal først og fremmest nu bruge tid på at stikke fingeren i
jorden og se, hvor jeg er, og opsøge og hilse på de mennesker, der bor i sognenes landsbyer. Og jeg skal høre om alle
de mange aktiviteter, der er i området.
Jeg vil gerne i dialog med grupper og foreninger i lokalsamfundet og spørge dem: Kan vi lave noget sammen? For
mig handler det om at finde ud af, hvad der er meningsfuld
kirke her”.

Det perfekte tidspunkt
Kåre kommer til Fjordpastoratet midt i en brydningstid.
To præster skal dække seks kirkesogne, og der er lagt op til
mere samarbejde mellem sognene. Bl.a. om aktiviteter og
tilbud. Den første mærkbare forandring er fælles kirkeblad.
Desuden skal der opbygges et fælles menighedsråd.
Kåre bliver altså præst i et pastorat, hvor meget er under
forandring og hvor planerne om forandringer tidligere har
fået bølgerne til at gå højt.
“Jeg synes, det er et perfekt tidspunkt”, siger han. “Om cirka 1 ½ år skal de tre nuværende menighedsråd lægges sammen til ét. Det giver mig mulighed for at få en fornemmelse af, hvordan traditionerne og kulturen er de forskellige
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steder. Det er vigtigt at have denne fornemmelse med, inden vi tager hul på at udvikle alt det nye, som jeg glæder
mig til.”

Fritiden
Han glæder sig også til at få pakket stereoanlægget ud, så
han igen kan høre musik. Mest jazz og klassisk musik. Med
en søn på to år går en stor del af fritiden med at være sammen med ham. Og familien har et godt netværk af familie
og venner ikke langt herfra.
Løbeskoene skal findes frem. I København gik eller cyklede han til det meste og havde ikke bil. Men i det nye job og
med den nye bopæl er en bil nødvendig, så de seneste uger
er der kommet for lidt motion naturligt ind i hverdagen.
Som han siger: “Jeg går fra huset til bilen og samme vej tilbage. Det skal der gøres noget ved”.
Og så glæder han sig til, at familien skal til koncerter og
besøge museer og udstillinger i hele det østjyske område.

G LI M T FRA E N FE ST LI G I NDSÆ T T E L S E
Billeder fra søndag 18. august.
Øverst: Odder provstis præster i procession til Ørting Kirke –
I midten tv: provst Dorte Rebsdorf Sørensen, Kåre Schelde Busk og
Marianne Lyst ved Gylling kirke, th: præstefamilien.
Nederst: Kaffe i våbenhuset i Gylling kirke og reception i Ørting
Sognehus
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SKAL MENIGHEDSRÅDENE OGSÅ LÆGGES SAMMEN?
Af Marianne Hofstätter

De tre pastorater Gylling-Alrø, Hundslund-Torrild og
Ørting-Falling blev pr. 1. januar i år lagt sammen til Fjordpastoratet. Siden er det blevet diskuteret, om de tre menighedsråd også bør lægges sammen.
Ifølge loven om menighedsråd kan en sådan sammenlægning inden for et pastorat ske, hvis alle direkte involverede
parter er enige om det. Kirkeministeriet behøver ikke godkende sammenlægningen.
Proceduren for en sammenlægning er denne:
Først skal menighedsrådene tage stilling. Det skal de gøre hver for sig. Hvis de siger ja til sammenlægningen, skal
de tage stilling til, hvor mange menighedsrådsmedlemmer
der skal være fra hvert af de tre gamle områder, og om der
skal være én eller flere kirkeværger. Netop kirkeværgen har
en særlig regel i loven, mens de øvrige funktioner i menighedsrådet – eksempelvis kontaktpersonen – forudsættes at
være fælles.
Når menighedsrådene har sagt ja til sammenlægningen,
skal der holdes et menighedsmøde i hver kreds. Her skal
menigheden orienteres om, hvorfor sammenlægningen ønskes, hvor mange menighedsrådsmedlemmer man mener
der skal være, og hvor mange kirkeværger.
Herefter skal menigheden stemme om spørgsmålet. Afstemningen skal ske hvert sogn for sig, lige som ved menighedsrådsvalgene. Det vil sige, at der i Fjordpastoratets
tilfælde skal være seks afstemninger. Først hvis alle menighederne har et flertal for ja, kan menighedsrådene lægges
sammen.
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Ved kirkebladets deadline havde ikke alle menighedsråd gjort deres stilling op, så derfor skriver vi ikke om rådenes holdninger. I stedet har vi spurgt menighedsråds
formændene, hvad deres holdning er. Alle tre formænd
siger ja til sammenlægningen, om end ikke alle med stor
begejstring.

Ørting-Falling
Formand for Ørting-Falling Menighedsråd Jens Peter
Petersen svarer sådan her:
Ja, rådene bør lægges sammen. Det er der en række grunde
til: For det første har vi i vores stillingsopslag til præstestillingen lovet at arbejde mod ét menighedsråd. Det vil tage
for meget af vores sparsomme præstetid, hvis begge præster
skal deltage i tre menighedsrådsmøder hver måned.
Den nuværende struktur med et pastoratsråd med medlemmer fra hvert menighedsråd er på langt sigt alt for besværlig, da alle beslutninger skal frem og tilbage mellem
menighedsrådene og pastoratsrådet, da pastoratsrådet ikke
har beslutningskompetence.
Det er også nødvendigt i forhold til medarbejderne, at de
har én arbejdsgiver, én kontaktperson.
Jeg mener, at der skal være lige mange medlemmer fra
hvert pastorat, og at tre medlemmer fra hvert af de tidligere pastorater er nok.
De tre gamle pastorater består alle af et stort og et mindre sogn, så det giver god mening med tre medlemmer fra
hvert pastorat. Jo flere der er om at bestemme, jo sværere er
det at opnå enighed. Bygningsmassen er den samme, præstegårdene skal drives sammen. Der er mulighed for at ind-

drage personer uden for menighedsrådet til at bistå med
bygningsdriften. Der ansættes en kirke- og kulturmedarbejder til at aflaste både menighedsråd og præster.

Gylling-Alrø
Formand for Gylling-Alrø Menighedsråd Lone Riis har
dette svar:
Ja, jeg mener, at menighedsrådene skal lægges sammen. For
det første for at forenkle samarbejdet med ansatte ved kirker og kirkegårde og for præsterne.
For det andet fordi jeg tror, det bliver sværere og sværere at
rekruttere folk, som vil sidde i menighedsrådet.
Mit bud på antallet af menighedsrådsmedlemmer er to fra
hvert sogn for at tilgodese alle seks sogne lige meget uanset
størrelse. Selv om Alrø er småt befolket, skal de tilgodeses
på lige vilkår som Gylling og de øvrige sogne.
Vi skal forsøge at dele sol og vind lige – akkurat som vi har
gjort det i de år, hvor Gylling og Alrø har samarbejdet. Det
er ikke befordrende for samarbejdet at gøre det anderledes.

1. To personer fra hvert af de tre større sogne og én person
fra hvert af de tre mindre sogne. Det vil sige i alt ni personer plus de to præster. Desuden stedfortrædere, som kunne
deltage i menighedsrådsmøderne.
For denne løsning taler, at det giver en rimelig vægtning
i forhold til antal sognebørn i hvert sogn, og det giver et
operationelt menighedsråd, som ikke er for stort. Imod
løsningen taler, at rådet vil få en sårbarhed geografisk set.
2. To personer fra alle seks sogne, i alt 12 personer plus de
to præster. Det giver en robusthed i repræsentationen fra
hvert enkelt sogn, og det giver mulighed for i menighedsrådet at have en kirkeværge for hver kirke og en kontaktperson til de frivillige medarbejdere i hvert sogn. Det giver
en større chance for at bevare den lokale forankring. Imod
denne løsning taler, at menighedsrådet bliver stort: 14 personer.

Hundslund-Torrild
Formand for Hundslund-Torrild Menighedsråd Bjarne
Skipper har følgende svar:
Ja, menighedsrådene skal sammenlægges, men jeg ser det
mest som et “nødvendigt onde”. Provstiets/Stiftets skabelse af Fjordpastoratet medfører implicit, at menighedsrådene er nødt til at lægges sammen, selv om der ikke er krav
om det i loven. Det vil blive urealistisk med hensyn til præsternes deltagelse i menighedsrådsmøder og generelt med
planlægning på tværs af Fjordpastoratet, hvis der ikke foretages en sammenlægning.
Desuden kan jeg se et problem i at skaffe medlemmer nok
til at kunne “fylde” de eksisterende menighedsråd.
Vedrørende mandatfordeling i et fælles menighedsråd ser
jeg to muligheder:

Collage af Fjordpastoratets kirker.
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GUDSTJENESTER OG
15. sept., 13. s. e. trin.

10.30 Gylling ML
Høstgudstjeneste v. Møllen
14.00 Falling ML
Høstgudstjeneste
22. sept., 14. s. e. trin.

10.30 Alrø KSB
14.00 Torrild KSB
Høstgudstjeneste,
kaffe i forsamlingshuset
26. sept., torsdag
14.00 sangeftermiddag på
Bronzealdervej
19.30 Studiekreds hos Inge og
Helge Kjær Nielsen (se s. 12)
29. sept., 15. s. e. trin.

10.30 Falling ML/KSB
Musikgudstjeneste ved organist
Hans Sydow
3. oktober, torsdag
14.30 K-dag i Kirkehuset
i Hundslund
5. oktober, lørdag

09.30 Dåb
11.00 Dåb

9. oktober, onsdag,
19.30 Orgelaften i Ørting Kirke med
organist Erik Kure, Vejle
10. oktober, torsdag,
09.30 morgensang Ørting Kirke
13. okt., 17. s. e. trin.

10.30: Torrild KSB
14.00: Gylling KSB
Børnekoncert i kirken for
hele familien
20. okt. 18. s. e. trin.

09.00 Falling ML
10.30 Gylling ML
23. oktober, onsdag
19.30 klaverkoncert i Ørting
Sognehus med Jonatan Kagan
24. oktober, torsdag
19.00 Menighedsmøde for ØrtingFalling sogne i Ørting Sognehus.
27. okt. 19. s. e. trin.

09.00 Alrø HKN
10.30 Ørting HKN
31. oktober, torsdag
14.00 sangeftermiddag på
Bronzealdervej

6. oktober, 16. s. e. trin. 09.00

Ørting KSB
10.30 Hundslund KSB
8. oktober, tirsdag
19.30 sangaften i Alrø Forsamlingshus med Odder Voices og fællessang
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2. november, lørdag

09.30 Dåb
11.00 Dåb Torrild

3. nov. Allehelgens søndag

14.00 Alrø ML
14.00 Falling KSB
15.30 Gylling ML
15.30 Hundslund KSB
17.00 Ørting ML
17.00 Torrild KSB
7. november, torsdag
14.30 K-dag i Kirkehuset i
Hundslund
19.30 Studiekreds hos Inge og Helge
Kjær Nielsen (se s. 12)
10. nov. 21. søndag e. trin.

09.00 Hundslund ML
10.30 Ørting ML
14. november, torsdag
9.30 morgensang Ørting Kirke
17. nov., 22. s. efter trin.

09.00 Torrild ML
10.30 Alrø ML
18. nov., mandag
19.30 dobbeltforedrag i Ørting
Sognehus med Iben Krogsdal og
Morten Skovsted
24. nov., s. s. i kirkeåret

09.00 Gylling KSB
10.30 Falling KSB
27. nov, onsdag
19.30 Menighedsmøde for GyllingAlrø sogne i Alrø Forsamlingshus
28. november, torsdag
14.00 sangeftermiddag på
Bronzealdervej

ARRANGEMENTER
1. dec., 1. s. i advent

14.30 Gylling ML Børnegdstj
16.00 Alrø ML
4. dec., onsdag

14.00 Gylling ML
Adventsgudstjeneste (for
onsdagsklubberne)
5. dec., torsdag
14.30 Hundslund ML,
K-dag med julehygge
8. dec., 2. s. i advent

14.00 Ørting ML
De ni læsninger
Herefter julehygge, gløgg og
æbleskiver i Sognehuset ved
Danske Seniorer.
Pris 30 kr.
10. dec., tirsdag

10.00: Børnejul, Gylling ML
12. december, torsdag
09.30 morgensang Ørting kirke
15. dec. 3. s. i advent

10.30 Falling KSB
14.00 Torrild KSB
Familiegudstjeneste forud for
borgerforeningens juletræsfest
19.00 Hundslund Julekoncert
YULETIDE med Odder Voices

KIRKEBIL
Da sognene Gylling, Alrø, Hundslund, Torrild, Ørting og Falling nu er ét pastorat, Fjordpastoratet,
er alle sognebørn i de seks sogne lige velkomne
til alle gudstjenester og til alle menighedsrådenes
arrangementer.
Med færre gudstjenester i ens egen sognekirke
end tidligere vil det være oplagt at besøge nabokirken i stedet. Det samme gælder imidlertid også arrangementerne.
Hvis du, der bor i Gylling eller Falling har lyst til
at komme til K-dag i Hundslund, er du hjerteligt velkommen. Og du, der bor på Alrø, er lige
så velkommen til foredrag i Ørting eller koncert i
Torrild – eller hvor det nu måtte være.
Har du ikke selv bil, så tag en taxa og bed om at
få regningen sendt til dit menighedsråd. Mange
vil måske tænke, at “det kan man da ikke være
bekendt”, men DET KAN MAN GODT.
Taxakørselen er en erstatning for tidligere tiders
kirkebil, som heller ikke kostede noget.
Du skal bare ringe til Odder Taxa, tlf. 8654 3500,
mindst 1 ½ time før gudstjenesten eller arrangementet og sige, at du har brug for en kirkebil.
Synes du alligevel, det er at være for flot – så tag
naboen og genboen med i taxaen. Så kommer I
tre af sted for de samme penge.

ML Marianne Lyst
KSB Kåre Schelde Busk
HKN Helge Kjær Nielsen
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GUDSTJENESTER OG
JEG KAN HUSKE ® – OG ANDRE KONCERTER
Organist Hans Sydow har planlagt en række koncerter og
musikalske aktiviteter til hele Fjordpastoratet. De gennemføres i løbet af efteråret og det kommende forår med et arrangement i hver af pastoratets seks kirker.
En del af arrangementerne kommer til at dreje sig om
erindringsprojektet “Jeg kan huske”.
Sidste år indsamlede Hans Sydow små hverdagserindringer fra ældre borgere og konfirmander i Hundslund-
Torrild og Ørting-Falling. I løbet af oktober og november vil han optage tilsvarende erindringer fra ældre og
konfirmander i Gylling og Alrø.
29. september kl. 10.30 bliver der musikgudstjeneste
i Falling Kirke. Her skal vi høre en del af erindringerne,
og vi skal synge salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen
til musik af Hans Sydow. Salmerne løfter de små hverdagsglimt ind i kirkens store fortælling.
8. december kl. 14 er der De ni læsninger i Ørting
Kirke. Målet er at skabe en ny fælles tradition for hele
Fjordpastoratet med tre læsere fra menigheden fra hvert
af de tre tidligere pastorater samt musikalske indslag
med trioen Jørgen Heick, Ebbe Ravn og Tilde Horsbøel.
15. december kl. 19 er der julekoncert i Hundslund
Kirke med titlen YULETIDE.
Odder Voices og dirigent Catarina Bosæus fortæller og
synger Nordsøens julesange. Vi skal høre om, hvordan
julesange og -traditioner har spundet et net mellem landene omkring Nordsøen fra kyst til kyst.
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22. december kl. 16: Julesangsgudstjeneste i Alrø
Kirke med akkompagnement af trioen Jørgen Heick,
Ebbe Ravn og Tilde Horsbøel.
Ved Helligtrekonger-gudstjenesten er der urpremiere på en
ny salme, skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen ud fra
erindringsglimtene i “Jeg kan huske-”. Hans Sydow sætter
musik til. Mere om det i næste nummer af Kirkebladet!
Efter vinterferien 2020 bliver der en “Jeg kan huske” –
koncert i Gylling Kirke med en anden slags erindringer.
Til dén koncert har Hans Sydow indsamlet en række små
instrument-portrætter, fortalt af lærere fra Odder Musikskole. Musikerne fortæller om, hvordan de kom i gang
med at spille musik og giver hver et kort indslag på deres
instrument.
24. maj 2020. Forårskoncert i Torrild Kirke med titlen The Beauty of Sadness og med basis i den engelske
1600-tals komponist John Dowlands værker. Mere om
den spændende koncert senere.

ARRANGEMENTER
Tirsdag 8. oktober kl. 19.30 er der sangaften i Alrø Forsamlingshus med koret Odder Voices og ønskekoncert fra
Højskolesangbogen. Temaet er Skumringssange: sange om
både den blide aften og den svære nat.
Onsdag 9. oktober kl. 19.30 i Ørting Kirke:
Organist Erik Kure fra Skt. Nicolai i Vejle holder et foredrag om Ørting Kirkes orgel, som har jubilæum i år. Det er
fra 1969, altså 50 år og er bygget af det hæderkronede orgelbyggerfirma Marcussen i Aabenraa, som har bygget orgler i mere end 200 år. I Danmark i dag er det klassiske orgel
i stærk konkurrence med det elektroniske instrument.
Efter foredraget er der kaffepause i våbenhuset, og arrangementet afsluttes med en orgelkoncert.
Onsdag 23. oktober kl. 19.30 i Sognehuset i Ørting
gentager vi succen fra i vinter med en kombineret klaverkoncert og musikquiz i Ørting Sognehus.
Det fremmødte publikum får mulighed for at høre en halv
times klavermusik for derefter at gætte sig til nogle af musikstykkerne. Naturligvis vil der også være en kop kaffe undervejs samt blive mulighed for at røre stemmebåndet ved
et par fællessange.
Velkommen til en forhåbentlig hyggelig og stemningsfuld
aften, der begynder kl. 19.30, med kendte ansigter fra kirkerne i Odder-Ørting-Falling.

Kamp må der til – Et dobbeltforedrag om opdragelse,
dannelse og v ærdier
Mange forældre mener, at børn selv skal træffe så mange
livsvalg som muligt. Samtidig skal børn og unge lære at begå sig i en verden præget af ny teknologi. Sognepræst og historiker Morten Skovsted og forfatter og ph.d. Iben Krogsdal vil tale om opdragelse, dannelse og livsværdier i den
moderne familie. Hvor meget ansvar skal forældre tage for
deres børns dannelse som borgere? Hvilke grænser kan vi
sætte for vores børns brug af teknologi? Og hvorfor er det
ofte så svært for forældre at blive enige om, hvilke værdier
de skal give videre til børn og unge i dag?

Skovsted og Krogsdal vil med afsæt i egne erfaringer komme med eksempler på opdragelsen som en kampplads,
hvor forskellige baggrunde og drømme støder sammen –
og hvor konflikter er ikke bare uundgåelige, men helt nødvendige.

Mandag 18. november kl. 19.30 er der foredrag i Ørting
Sognehus med Iben Krogsdal og Morten Skovsted:

11

PROGRAM FOR STUDIEKREDSEN 2019‑2020
Vore kirkebygninger og deaktive indgriben skal forstås i dag?
Studiekredsen samles
res kulturelle og religiøse
Er Gud mere en Gud, der “virker
hos Inge og Helge Kjær
betydning
i det stille” (Iben Krogsdal). Og
Nielsen, Alrøvej 118
Torsdag 26. september 2019 kl. 19.30
hvordan er forholdet til Gud hos
Alle er velkomne.
Historiker Rikke Olsen
Simon Grotrian? Vi skal desuden
Af pladshensyn vil vi gerKirkerne kom til Danmark med
se eksempler på naturbilleder som
ne bede jer, der ønsker
kristendommen, og den nye tros
gudsbilleder (Lisbeth Smede
at komme, om at lade
huse rejstes landet over først i træ
gaard Andersen) og eksempler på,
os det vide senest et par
og mellem ca. 1150 og ca. 1250 i
hvordan en moderne salmedigter
dage før det enkelte arsten. Nogle kom til senere i midrangement.
beskriver længslen efter Gud (Iben
delalderen, og med tilføjelser og
Krogsdal). Et sidste eksempel er
udvidelser er de middelalderlige
Tlf. 86371326. Mail: inge.
billedet af Gud som den treenige
kirker på land og i by stadig ramkjaer.nielsen@hotmail.
Gud, der er som en diamant (Ute
men om gudstjenesten. Kulturelt
com; hkn@cas.au.dk
Passarge).
og religiøst spejler de den lange
fortid, de er del af, og de har bundet eftertiden, så
Er Bibelen ved at miste sin betydning?
Torsdag 27. februar 2020 kl. 19.30
man helt ind i det 20. århundrede byggede kirker
Helge Kjær Nielsen
som de gamle. Først i de senere årtier er der rejst
Bibelen er blevet kaldt ‘Bøgernes bog’. På den måde
kirker med en anden indretning, men funktionen
har man villet betegne den som den vigtigste af alle
er den samme, og det er nok for tidligt at tage stilbøger. I vores del af verden synes Bibelen imidlerling til, hvad de nye huse kommer til at betyde.
tid at blive tillagt mindre og mindre betydning.
Den læses af stadig færre. Den spiller ikke samme
Gudsbilleder i nyere salmer
Torsdag 7. november 2019 kl. 19.30
rolle som tidligere i skolen. Kendskabet til dens
Professor emer. Kirsten Nielsen
indhold m
 indskes. Alt det er der flere forståelige
Salmer er poesi, og et af formålene med salmer er
årsager til. Vi skal drøfte de vigtigste af dem. Vi skal
at give os sprog til at tale om og til Gud uden at
også drøfte, hvorfor der stadig er nogle, der anser
ende i trivialiteter. Foredraget vil vise eksempler på Bibelen for at være en helt grundlæggende bog for
gudsbilleder i nyere salmer, hvor Gud er skildret
mennesker. Hvordan kan synet på Bibelen være så
som en person, der hører (Holger Lissner) og griber forskelligt? Aftenen kommer med andre ord til at
ind i verden med sin hånd ( Johannes Johansen).
handle om emnet ‘bibelsyn’, der aldrig har mistet
Men det rejser også spørgsmålet om, hvordan Guds sin aktualitet.
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BØRNEKONCERT I KIRKEN –
FOR HELE FAMILIEN

HISTORIEN OM VERDENS
FØRSTE JUL
Gylling Kirke 1. søndag i advent, 1. december
2019 kl. 14.30.

Søndag 13. oktober kl. 14.00 i Gylling kirke
Kom og vær med til en aktiv koncert, som skal handle
lidt om at være anderledes. Med udgangspunkt i
eventyr og børnebøger synger, leger og bevæger
SKRALLEBANG sig igennem historierne om Den
Grimme Ælling, Gummi Tarzan, Lille Virgil og en
masse andre.
“SKRALLEBANG AlTid til børn” spiller aktive koncerter for børn og deres voksne. SKRALLEBANG er
leg, læring, sang, musik, bevægelse, fantasi, fortælling
og GRIN.
Kom og øv din hoppe teknik, dans, syng eller bare
kom og lyt til dejlig musik. Efter koncerten er der
pølsehorn og juice til børnene samt kaffe til de
voksne. Både koncert og traktement er gratis.
Alle er velkomne.

En juleevangeliebugtalerfortælling
med sjov og rap
for hele familien!
Det går ikke stille
af, når skuespiller
og bugtaler Jens Jødal fra Kirketeateret vil fortælle
juleevangeliet,
og Jødals to bugtalerdukker har
deres helt egen idé om,
hvordan dén historie skal
fortælles!
Børn blandt publikum får
mulighed for at være med i
fortællingen undervejs, og
hele historien sluttes med en vaskeægte “Jule-evangelie-rap!”.
Det er jul i kirken for børn og voksne …

Skrallebang er Nana Bang Kirkegaard og Søren Jensen
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ALLEHELGENS SØNDAG
3. NOVEMBER
Når vi mister spiller mørket en stor rolle.
Sammen vil vi tænde lys
Mindegudstjeneste i alle Fjordpastoratets kirker

Et stærkt forsinket tillykke til Ida Kannegaard Hviid Johansen,
Falling, som blev konfirmeret i Falling 28. april.
Ved en beklagelig fejl blev billedet ikke bragt i forårets kirkeblad.
Fotograf: Helle Hjorth

SIKKER HENVENDELSE
Har du brug for at henvende dig på mail til præst eller
menighedsråd, og indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger, kan du bruge Sikker Henvendelse således:
Gå ind på sogn.dk og find det sogn, du hører til.
Find den person, du vil henvende dig til, og klik på
knappen Sikker Henvendelse. Så skal du logge på med
NEM-id – og så er dine data beskyttet!
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1. søndag i november åbner de fleste af Danmarks kirker
dørene og inviterer til mindegudstjeneste. Her vil vi sammen mindes alle vore kære, som ikke længere er hos os.
Helt naturligt vil det handle om sorg og savn, men når vi
mindes handler det også om at udtrykke taknemlighed
for dem, der har betydet noget for os. Ved gudstjenesterne vil navnene på de, der i årets løb er bisat eller begravet
fra vores kirker, blive læst op, og vi tænder lys for hver
enkelt.
Alle, der har lyst kan også tænde lys for én de har mistet, og man kan efter gudstjenesten sætte lys ud på
gravstederne.
Se tidspunkterne i gudstjenestelisten.

ØRTING-FALLING MENIGHEDSRÅD
Menighedsmøde 24. okt. 2019 kl. 19.00
i Sognehuset
Mødet starter med en let anretning
Dagsorden:
1. Beretning
2. Kasserer – Regnskab 2018 og Budget 2020
3. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
4. Kirke hos os / Aktivitetsudvalg
5. Sammenlægning af menighedsråd ?
Ørting og Falling sogne skal hver især træffe en beslutning.
6. Eventuelt

GYLLING-ALRØ MENIGHEDSRÅD
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Menighedsmøde for Gylling og Alrø sogne
Onsdag 27. november kl. 19.30 i Alrø Forsamlingshus
I år skal vi udover den almindelige orientering om menighedsrådets arbejde og kirkens
økonomi, også tale om et udvidet samarbejde mellem de tre menighedsråd i
Fjordpastoratet.

K-DAGENE I HUNDSLUND
Der bliver tre K-dage i Hundslund-Torrild Kirkehus i efteråret. De holdes som altid den første
torsdag i måneden og begynder kl. 14.30.
3. oktober vil Fjordpastoratets nye præst Kåre Schelde Busk fortælle om sig selv. 7. november
synger vi årstidens sange og hygger os, og K-dagen 5. december bliver, som den plejer at være
i julemåneden: Vi begynder med gudstjeneste i kirken og fortsætter med kaffe og julehygge.
Deltagere fra alle dele af Fjordpastoratet er velkomne til K-dagene.
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VEJVISER
SO G NE P RÆ ST E R
Kåre Schelde Busk
ksb@km.dk
2860 1618

Marianne Lyst
ml@km.dk
3142 4371
GYL L IN G-A LRØ

HUNDSLUND- T O RRI LD

Ø RT I NG - FALLI NG

Gylling Kirke

Hundslund Kirke

Ørting Kirke

Lerdrupvej 2
8300 Odder

Landevejen 5
8350 Hundslund

Bilsbækvej 36A
8300 Odder

Alrø Kirke

Torrild Kirke

Falling Kirke

Alrøvej 353
8300 Odder

Bygaden 2
8300 Odder

Alrøvej 44
8300 Odder

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

Lone Riis, lriis@hotmail.com
2127 7019
Menighedsrådets e-adresse:
8098@sogn.dk

Bjarne Funch Skipper,
skipper@torrild.dk
4019 5730
Menighedsrådets e-adresse:
8093@sogn.dk

Jens Peter Petersen
8094fortrolig@sogn.dk
2032 3318
Menighedsrådets e-adresse:
8094@sogn.dk

Graver:

Graver:

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Kirketjener, Hundslund:

Kirketjener og sognehus:

Susanne Holm Andersen
sa.kirketjener@hotmail.com
8655 0191 / 2964 8037

Kirsten Børling Hansen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Graver og kirketjener, Gylling:
Thorkild Sørensen,
8098ths@km.dk
2095 1438

Graver, Alrø:
Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Kirketjener, Alrø
Tove Sloth Lave
kirketjener.alroe@gmail.com
7175 5209

Kirketjener, Torrild:
Jens Erik Sørensen
kirkely@torrild.dk
2122 2918 / 4031 1196

