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FORSIDEN
Jørgen Roeds maleri “Haven med den gamle døbefont” på forsiden findes på Statens Museum for
Kunst og er fra 1850 – en periode, hvor man mange
steder kasserede de middelalderlige døbefonte, som
man fx gjorde i Gylling. Roeds egen barndoms have
i Ringsted rummede dengang en kasseret gotlandsk
sandstensdøbefont. Døbefonten er nu på plads igen
i Skt. Bendts kirke i Ringsted.
Billedets motiv skal uden tvivl minde os om Adam
og Eva i paradisets have og dermed om arvesynden.
Relieffet på døbefonten viser Marias bebudelse og
og fortæller, at Jesu fødsel gjorde Evas synd god
igen. Det er da også den unge mand, der plukker
frugten – og så kan det jo ikke gå galt.
Nutidens respektløse ungdom har døbt billedet:
“To unge leder efter bedre mobilsignal”.

Konfirmationerne er udsat – men som en konfirmand konstaterede:
“Heldigvis kan troen ikke lukkes ned”. Med den sætning i tankerne
skrev Astrid Søe i begyndelsen af maj en sang til alle Fjordpastoratets
dejlige konfirmander.

Melodi: Spænd over os dit himmelsejl
Din tro kan ikke lukkes ned
udsættes eller slukkes
Udholder alt og varer ved
så glæden aldrig lukkes
og selv når tiden kaster spor
er Gud tilstede med sit ord
og tålmod til sin næste

Vi ses om lidt, snart finder vi
igen hinandens hænder
Alt lukket vil opstå så frit
i savn af vores venner
Et løfte er et løfte værd
Husk kærlighed og tro især
kan flytte bjerg og håbet

Når livet gror af nåderegn
og fællesskabet samler
skønt alt er lukket bag et hegn
imens vi går og famler
så blir Gud ved at stå ved os
med tro og håb og kærlig trods
vi finder vej til livet

Der er et nu, et åbent sted
hvor afstand ikke findes
hvor nærhed altid følger med
og ingen hænder bindes
I Kristi store kærlighed
blir knus og kram kun ved og ved
Vi opstår i hinanden

Hvor finder glæden sted i mig?
Og må jeg om den bede?
Hvad hvis jeg ikke finder vej?
Hvor kan jeg ellers lede?
En stjerne lyser pludselig op
Et kærligt knus i tro og krop
Et genskin af din vilje

(Astrid Søe 6. maj 2020 –
skrevet på parkeringspladsen ved et
Coronatestcenter
Astrid Søe er forfatter, kunstner og
højskolemenneske)
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i kraft.
I den forbindelse afholder Fjordpastoratet 9. juni:
1) Menighedsmøde
På menighedsmødet orienteres om, hvad der er sket siden sidste møde.
Aktiviteter, drift og økonomi samt menighedsrådets planer og økonomi for indeværende år.
Menigheden har mulighed for at komme med bemærkninger/ønsker til menighedsrådets arbejde.
2) Orienteringsmøde
Orienteringsmødet er det første skridt på vej mod valget.
Formålet er at sikre åbenhed og skabe interesse om den lokale kirke og menighedsrådet og finde
ud af, hvem der kunne være interesseret i at stille op eller genopstille.
De seks sogne i Fjordpastoratet har på deres menighedsmøder i efteråret besluttet, at der i
forbindelse med valget i 2020 skal vælges ét fælles menighedsråd.
Det fælles menighedsråd kommer til at bestå af to medlemmer fra hvert sogn, så den lokale
forankring kan fastholdes.
Møderne afholdes 9. juni i
Gylling – Alrø sogne kl. 17.00 i
Alrø Forsamlingshus
Hundslund – Torrild sogne kl. 19.00
i Hundslund kirkehus
Ørting – Falling sogne kl. 19.00
i Ørting sognehus
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GUDSTJENESTER MED BEGRÆNSNINGER
Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre
arrangementer i kirkeligt regi kunne begynde
igen fra mandag 18. maj. Det vil sige, at de
første gudstjenester i Fjordpastoratet fandt
sted Kristi Himmelfartsdag i Alrø, i Ørting og i
Hundslund kirker. De fortsatte efter den gamle
gudstjenesteplan, indtil en ny plan træder i kraft
med dette kirkeblad.
Der gælder dog stadig – og indtil videre
– begrænsninger på deltagerantallet,
både i kirkerne og ved arrangementer i
Ørting Sognehus, Hundslund Kirkehus og
forsamlingshuse.
Den almindelige begrænsning i samfundet, som
også omfatter kirkerne, betyder i øjeblikket,
at der skal være en meter mellem deltagerne.

Hvis der skal synges, skal der være to meters
afstand, da sang menes at sprede virus mere
end almindelig tale. Indtil videre holdes der
gudstjeneste uden nadver. I kirkerne er der
lagt salmebøger på de bænkepladser, som må
benyttes.
Kirketjeneren skal tælle kirkegængerne ved
indgangen, og hvis der møder flere end det
tilladte antal, vil de desværre blive afvist. Hvis
det viser sig, at der ofte møder flere deltagere
end tilladt, vil præster og menighedsråd tænke i
alternative aktiviteter.
Følg med på Fjordpastoratets
facebookside, fjordpastoratet.dk,
Odder Avis og sogn.dk

HAR DU BRUG FOR EN AT TALE MED?
“Det er ikke godt, at mennesket er alene”. Sådan står
der på bibelens allerførste sider. Vi ved, at mange
desværre sidder alt for meget for sig selv i en tid
præget af restriktioner for social aktivitet.
Tøv derfor ikke med at tage kontakt til præsterne,
hvis du har brug for en at tale med. Det kan være

en samtale om stort eller småt, eller hvis du bare har
brug for at sige hej. Se telefonnumre på bagsiden.
Vi vil samtidig opfordre enhver til at tænke på, hvem
du måske kan glæde med en telefonsamtale i en
vanskelig tid?
Marianne Lyst og Kåre Schelde Busk
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MYTER OG FAKTA OM SPEDALSKHED
I FJORDPASTORATET
Af Marianne Hofstätter
Spedalskhed var en af middelalderens helt store svøber.
Sygdommen var særdeles udbredt i Danmark, hvor den
toppede i 12‑1300-tallet. I nogle egne var helt op mod
45 procent af befolkningen smittet. Man kunne gå med
smitten i årevis, før sygdommen kom i udbrud, men når
dét skete, var den stærkt invaliderende. De værst ramte
fik bl.a. vansirede ansigter, tabte næserne, fik forkrøblede
hænder og fødder og blev blinde.
Spedalsk med klokke
på et middelalderligt kalkmaleri

De syge skulle bære en klokke for at advare deres med‑
mennesker mod at komme for nær, de var ilde set de fle‑
ste steder og havde eksempelvis ikke adgang til kirken. Fra
1200-tallet begyndte man at etablere i alt ca. 35 spedalsk‑
hedshospitaler, Sankt Jørgensgårde, i byerne, og i 1443
blev livsvarig tvangsisolering af spedalske i disse hospita‑
ler påbudt ved lov.
Kun 100 år senere var sygdommen stort set forsvundet
i byerne, og Sankt Jørgensgårdene blev nedlagt i 1542. På
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landet holdt sygdommen sig lidt længere, men i løbet af
1500-tallet forsvandt den udbredte folkesygdom næsten
totalt fra både Danmark og resten af Europa.
Der eksisterer dog stadig levende fortællinger med relati‑
on til spedalskhed, også i det område, der i dag udgøres af
Fjordpastoratet. Kirkebladet har sat sig for at finde ud af,
hvad der er myter, og hvad der er fakta i disse fortællinger.
SP E DALSKHE DSG RAVP L ADS
I T O RRI LD
Torrild Kirke ejer en del jord, som er bortforpagtet. Det
samme er tilfældet for mange andre kirker. I Torrild har
en lille del af jorden imidlertid sin egen specielle historie.

Matrikel nr. 4, der måske har været udlagt som gravplads for
spedalske, har gården Johannesro som nærmeste nabo. Matriklen
ligger nær ved Nørreskovvej, der går fra Torrild til Hvilsted.

Det drejer sig om matrikel nr. 4, Torrild By – en stump
jord på præcis 8.282 kvadratmeter. Den ligger ikke i til‑
knytning til kirkens øvrige jord på godt 40 hektar, men er
bortforpagtet lige som resten.

Ifølge folkesnakken i Torrild har matrikel nr. 4 været ud‑
lagt til begravelsesplads for spedalske. Men – som det of‑
test tilføjes: Der var aldrig nogen, der blev begravet dér.
Spørger man nu folk, hvor de ved det fra, er det imidler‑
tid småt med konkrete henvisninger. Det er mest noget
med, at sådan har man sagt i mange år, og så må der vel
være noget om snakken.
Kigger man i de officielle papirer: Matriklen, Tingbo‑
gen eller BBR-registeret, står der intet om en begravelses‑
plads for spedalske i Torrild. Faktisk står der ikke engang,
at kirken ejer matrikel nr. 4 i Torrild. Af Matriklen frem‑
går, at der den 1. januar 1844 skete en ændring for denne
matrikel, og der er et journalnummer. En flink medarbej‑
der i Geodatastyrelsen (tidligere Matrikelstyrelsen) har for
kirkebladet kigget efter ændringen, men fandt intet.
N ABOE N E R HELT SIKKE R
Nærmeste nabo til matrikel nr. 4 hedder Svend Aage An‑
dersen. Han er 90 år gammel og bor i ejendommen Jo‑
hannesro på Nørreskovvej i Torrild. Der er ingen tvivl i
hans sind om, at matriklen ved siden af har været begra‑
velsesplads for spedalske.
Egentlig mener han, at alle kirker har sådan et stykke
jord. Nabokirken i Vedslet har i hvert fald, fortæller han.
Det ved han, fordi han for mange år siden høstede på et
stykke jord i Vedslet for en maskinstation, og da fik han at
vide, at han høstede på spedalsk-jorden. Hverken den nu‑
værende præst eller menighedsrådsformand i Vedslet har
dog nogensinde hørt om, at det skulle være tilfældet.
Ø STJ Y LLAND HÅRDT RAMT
Jesper Lier Boldsen er professor ved Retsmedicinsk Insti‑
tut ved Odense Universitet. Han er formentlig det men‑
neske i Danmark, der ved mest om spedalskes begravelser
og skeletter. Han har analyseret 3.400 skeletter med spe‑

dalskhed både fra Sankt Jørgensgårdene, der havde egne
kirkegårde, og fra almindelige landsby- og bykirkegårde
fra middelalderen.
Han fortæller, at spedalskhed var en meget udbredt
sygdom i Østjylland. Nogle steder var det over 35 procent
af de begravede voksne, der havde spedalskhed. Så der
kan sagtens have været spedalske i Torrild. Det er vel nær‑
mest utænkeligt, at der ikke har været nogen.
T I RUP VE D HO RSE NS
Den landsby i Danmark (og verden), hvor man ved mest
om spedalskheden, hed Tirup og lå lige uden for det mid‑
delalderlige Horsens. Nøjagtigt dér, hvor emballagevirk‑
somheden Amcor Flexibles ligger i dag. Tirups kirkegård
blev fundet i forbindelse med et nybyggeri i 1984, og den
blev straks udgravet.
Selve landsbyen findes ikke mere, og arkæologerne har
aldrig fundet andre spor af den end dens kirke og kirke‑
gård. På trods heraf er indbyggerne på grund af den me‑
get velbevarede kirkegård blevet verdens bedst kendte
middelalderbefolkning.
Her var det cirka 25 procent af de voksne, der døde
med spedalskhed. De spedalske er ikke fordelt tilfældigt
på kirkegården. De lå på en måde, som tyder på, at der
var en indre adskillelse af mennesker med spedalskhed i
landsbyen.
Derfor er det ikke utænkeligt, mener Jesper Boldsen,
at andre landsbyer i middelalderen kan have haft særlige
områder, hvor de spedalske blev begravet. Han er dog ik‑
ke i sine 20 års arbejde med spedalske stødt på sådanne
tilfælde, og han vil tro, at de i givet fald ville ligge lige ved
siden af den almindelige kirkegård og ikke flere kilometer
væk som i Torrild.
Desuden ville de nok være blevet opgivet som følge af
befolkningstilbagegangen i 1300-tallet.
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knogler op på marken. Det er dog næppe tilfældet i Tor‑
rild – i hvert fald ikke i mands minde. Folk tilføjer jo net‑
op altid, når de taler om begravelsespladsen, at der aldrig
blev nogen begravet her. Arkæologerne på Moesgaard
Museum har aldrig hørt om begravelsespladsen.
Og hvad blev så resultatet af denne undersøgelse? Der
er ikke noget bevis på, at der har været en begravelses‑
plads for spedalske i Torrild, men der er heller ikke noget
bevis på det modsatte. Professor Jesper Lier Boldsen sy‑
nes, det kunne være særdeles interessant at få sagen efter‑
prøvet ved en arkæologisk undersøgelse.
I næste kirkeblad leder vi efter fakta om spedalskhedshospitalet i Aakjær-dalen.
Den 90-årige Svend Aage Andersen, der bor på Johannesro, står i
det sydøstlige hjørne af matriklen sammen med gårdejer Jens Erik
Sørensen, der er kirketjener i Torrild. De kigger ud over jorden,
men det er umuligt at se, hvor matrikel nr. 4 begynder og ender,
da der ikke er angivet noget skel til den omkringliggende jord.

INTE T BE VIS
Det er en kendsgerning, at mange mennesker i Torrild
mener, at landsbyen har haft en begravelsesplads for spe‑
dalske, uden at de tilsyneladende har noget at have det i.
Man kan spørge sig, hvor sådan noget kommer fra?
Herom siger Jesper Boldsen, at hukommelse er en un‑
derlig størrelse. Han kender eksempler på, at landsby‑
er er blevet erindret i marknavne i mange århundreder,
efter at landsbyen er forsvundet uden et eneste spor i
skriftlige kilder. På den anden side har han været ude for,
at man på mindre end et halvt århundrede har glemt, at
der er kørt kirkegårdsjord med knogler ud i markerne
rundt om en by.
Et godt tegn på, at jorden har været brugt som kirke‑
gård, kunne være, at der fra tid til anden er blevet pløjet
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FØLG MED PÅ FJORDPASTORATETS
NYE FACEBOOKSIDE
Fjordpastoratet har fået en facebookside.
Den vil blive brugt som opslagstavle for
arrangementer rundt omkring i de seks
sogne og sikkert også til meget andet.
Du finder siden ved at søge på
Fjordpastoratet
på Facebook, og hvis du ‘liker’ siden, vil
du løbende kunne holde dig orienteret
om aktiviteter i Fjordpastoratet.
En ny fælles hjemmeside for Fjordpastoratet
er også under opbygning.

RUMÆNSK KIRKE I HUNDSLUND
Hundslund har fået en ny kirke, hvis menighed tilhører
Den rumænske ortodokse Kirke. Den er indrettet i en
bygning bag Hundslund Købmandsgård.
Den nye kirke har ikke megen lighed med det, man el‑
lers forstår ved en stor ortodoks kirke i Østeuropa. Måske
er ordet “kirke” lidt for flot til den beskedne bygning, der
tidligere har været garage og værksted. Måske skulle man
hellere kalde den et forsamlingshus, erkender præsten Ge‑
orge Matei. Men biskoppen for Den rumænske ortodokse
Kirke i Skandinavien har været på besøg og godkendt ste‑
det til at holde gudstjeneste i.
Den lille menighed omkring kirken har da også gjort
sig megen umage med at indrette og udsmykke den tid‑
ligere garage. Der er samlet penge ind til renoveringen,
og medlemmer af menigheden har lånt nogle af deres
ejendele ud. En del af møblementet er købt i genbrugs‑
forretninger. Ikoner, kors og tørklæder smykker væg‑
gene, og børn fra menigheden har malet nye ikoner på
glasplader.
Størsteparten af menigheden bor i Horsens, Hedensted
og nogle få i Odder kommune. En del er unge studerende,
de andre har for‑
skelligt arbejde,
mest på fabrik.
Menigheden hav‑
de først hjemme
på Via University
College i Horsens,
men voksede ud af
det lille kirkerum.
Biskoppen for Den rumænske ortodokse
I en periode lån‑
Kirke har godkendt stedet
te den Kirkehuset

Af Marianne Hofstätter

i Hundslund på
søndage, hvor der
ikke var gudstje‑
neste i Hundslund
Kirke, og i første
halvdel af 2019
kunne den låne
Getsemane Kirke
i Horsens. Og nu
har den altså fået Præsten George Matei ved alteret i det
sit eget kirkehus i lille kirkerum.
Hundslund. Her samles 15‑20 mennesker til gudstjene‑
ste hver søndag – dog ikke i den forløbne coronatid – og
efter gudstjenesten spiser menigheden et måltid sammen.
De deltagende medlemmer har hver medbragt forskelligt
godt til spisningen.
Præsten George Matei flyttede til Danmark fra Rumæ‑
nien for fire år siden, fordi hans kone skulle på studere på
Aarhus Universitet. Selv medbragte han en bachelorgrad
i teologi, hvilket gør ham i stand til at fungere som præst.
Han får ingen løn, hverken fra kirken eller fra menighe‑
den, så det er rent frivilligt arbejde. Pengene til livets op‑
hold tjener han ved fabriksarbejde i Horsens, og hans ko‑
ne arbejder nu som fotograf.
Parret vil gerne blive i Danmark, men det kommer an
på, hvordan det går med arbejdet. Den bekymring er dog
lagt i Guds hænder. “Så længe Gud vil have os her, så bli‑
ver vi”, siger den unge præst.
Den rumænske ortodokse Kirke er anerkendt som
trossamfund i Danmark.
Vi byder den nye kirke velkommen i Hundslund.
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GUDSTJENESTER OG
Juni

Juli

1. juni, 2. pinsedag
11.00 – Fælles gudstjeneste i Odder
provsti (Odder sognekirke)

1. juli, onsdag
19.00 Aftensang i Hundslund kirke

4. juni torsdag, K-dag
14.30 Hundslund KSB
efterfulgt af kaffe i kirkehuset
6. juni, lørdag
9.30 Dåb, ML
11.00 Dåb ML
7. juni, Trinitatis søndag
9.00 Gylling ML
10.30 Hundslund ML
9. juni, tirsdag
19.00 Menighedsmøder og
orienteringsmøder i Fjordpastoratet.
Se side 4
14. juni, 1. s. e. trinitatis
9.00 Falling KSB
10.30 Alrø KSB
20. juni, lørdag
9.30 Dåb KSB
11.00 DåbTorrild KSB
21. juni, 2. s. e. trinitatis
9.00 Torrild KSB
10.30 Ørting KSB
28. juni, 3. s. e. trinitatis
9.00 Hundslund ML
10.30 Alrø ML
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5. juli, 4. s. e. trinitatis
9.00 Falling ML
10.30 Gylling ML
12. juli, 5. s. e. trinitatis
9.00 Ørting ML
10.30 Torrild ML
15. juli, onsdag
19.00 Aftensang i Falling kirke
19. juli, 6. s. e. trinitatis
9.00 Alrø ML
10.30 Hundslund ML
26. juli, 7. s. e. trinitatis
9.00 Gylling KSB
10.30 Falling KSB
29. juli, onsdag
19.00 Aftensang i Gylling kirke
August
1. august, lørdag
9.30 Dåb Gylling KSB
11.00 Dåb KSB
2. august, 8. s. e. trinitatis
9.00 Torrild KSB
10.30 Ørting KSB
9. august, 9. s. e. trinitatis
9.00 Hundslund KSB
10.30 Alrø KSB

12. august, onsdag
19.00 Aftensang i Alrø kirke
13. august torsdag
9.30 Morgensang i Ørting kirke
efterfulgt af kaffe i sognehuset
16. august, 10. s. e. trinitatis
10.30 Falling KSB
14.00 Gylling KSB (Møllegudstjeneste)
23. august, 11. s. e. trinitatis
9.00 Ørting ML
10.30 Torrild ML
26. august, onsdag
19.00 Aftensang i Torrild kirke
29. august, lørdag
12.00 Udflugt Hundslund og Torrild
30. august, 12. s. e. trinitatis
9.00 Gylling KSB
10.30 Hundslund KSB
September
5. september, lørdag
9.00 Familieudflugt Gylling og Alrø
6. september, 13. s. e. trinitatis
9.00 Ørting ML
10.30 Alrø ML
9. september, onsdag
19.00 Aftensang i Ørting kirke
10. september, torsdag
9.30 Morgensang i Ørting kirke
19.00 koncert i Torrild kirke med
Passion Duo

ARRANGEMENTER
12. september, lørdag
konfirmation
10.00 Gylling ML
12.00 Torrild ML
13. september, 14. s. e. trinitatis
konfirmation
9.00 Hundslund KSB
11.00 Falling KSB
17. september
8.00 Udflugt Ørting og Falling
19. september, lørdag
konfirmation
10.00 Alrø KSB
20. september, 15. s. e. trinitatis
9.00 Torrild ML
10.30 Falling ML
27. september, 16. s. e. trinitatis
10.30 Alrø HKN (høstgudstjeneste)
Oktober
4. oktober, 17. s. e. trinitis
10.30 Hundslund ML
(høstgudstjeneste)
14.00 Falling ML
(høstgudstjeneste)

ML: Marianne Lyst
KSB: Kåre Schelde Busk
HKN: Helge Kjær Nielsen

Nye datoer for
konfirmation
i 2020
Da det ikke var muligt at
holde konfirmationer som
planlagt i maj, er konfirmationerne i stedet flyttet til
september. Se dato og tidspunkt i gudstjenestelisten.
Vi glæder os rigtig meget til
at fejre den store dag sammen med jer!
Indskrivning for konfirmander til konfirmation i 2021
foregår elektronisk. Se mere
info om dette i næste kirkeblad eller på Odder provstis
hjemmeside.
Marianne Lyst og
Kåre Schelde Busk

HUSK
KIRKEBILEN
Før coronaen – mens der sta‑
dig var gudstjenester i Fjord‑
pastoratet – blev det mere og
mere tydeligt, at kirkegængere
begyndte at deltage i guds‑
tjenester og arrangementer i
andre kirker end “deres egne”.
Det er rigtig godt, og forhå‑
bentlig fortsætter tendensen.
Ikke mange har endnu brugt
ordningen med at ringe efter
kirkebilen, det vil sige Odder
Taxa, men det må man altså
gerne. Rigtig gerne, endda.
Ikke kun til gudstjenester, men
til alle arrangementer i menig‑
hedsrådets regi. Det vil f.eks.
sige foredrag, koncerter, Kdage eller menighedsudflugter.
Mindst 1 ½ time før gudstje‑
nesten ringer man til Odder
Taxa, tlf. 8654 3500 og beder
om en kirkebil. Til forskel fra
tidligere skal man nu bede om
at få regningen sendt til den
kirke, man bliver kørt hen til.
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DØBEFONTE, VÆRN MOD DET ONDE
Denne artikel er den sidste i serien om Fjordpastoratets kirkeinventar. De to foregående har beskæftiget sig med altertavler og
prædikestole.

Vi har ingen samtidige beskrivelser eller billeder af en dåb
i 1200-tallet, men vi kan forestille os begivenheden ud fra
den viden arkæologer og historikere har givet os:
Forældrene til det lille barn, der skulle døbes, må have væ‑
ret alvorlige og spændte, mens de og deres følge gik op
mod den store, nyligt indviede stenkirke på bakkens top.
Det drejede sig om liv eller død, frelse eller fortabelse.
Uden for kirkedøren på kirkens nordside mødtes dåbsføl‑
get af kirkens præster, og her blev trosbekendelsens første
led sagt, som i dag lyder: Jeg forsager Djævelen og alle
hans gerninger og al hans væsen – det onde skulle blive
udenfor kirken.
I den dunkelt oplyste kirke var synet af døbefonten det
første, der mødte dåbsfølget. Døbefonten stod midt mel‑
lem de to indgange nederst i kirkeskibet og var hævet op
på et podie. De udhuggede løver på døbefontens sider var

Nationalmuseet lavede for en del år siden et forsøg på Hjerl
Hede, hvor kirkens løvefont fik farver. Her er de samme farver
brugt på et foto af fonten i Torrild.
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Af Lise Laursen

fremhævet med sorte konturer og stærke farver, så de lyste
en i møde.
Dåbsritualet krævede, at det nyfødte barn blev sænket
helt ned i det hellige vand – som kun blev skiftet en gang
om året, så det var både koldt og snavset – men helligt.
Efter dåben fik barnet sin hvide dåbsskjorte på.
Først omkring reformationen blev døbefonten flyttet
op i eller i nærheden af koret, og neddypningen af bar‑
net erstattet af overøsning af vand fra et smukt dekoreret
dåbsfad – og i dag er vandet både rent og lunt!
Dåben er det ritual, som skaber tilhørsforholdet mel‑
lem mennesket og kirken. I kristendommens tidlige år
blev de omvendte døbt ved fuld neddykning. Det har vi
faktisk et billede af. Nemlig kong Haralds dåb, som er af‑
bildet på Tamdrup kirkes gyldne alter. Harald Blåtand
blev ifølge myten omvendt til kristendommen ved at se,
hvor stærk præsten Poppo blev af sin tro. Han blev så
stærk, at han kunne tage en gloende hed jernhandske på
lige fra essen og bære den uden at tage skade.
LØ VE RS DO BB E LT HE D
Middelalderens østjyske stenhuggere ville vise den styrke,
der var forbundet ved dåben, og den fare, der lurede på
det lille barn. Derfor huggede de løver ud på ydersiden
af den hårde granit. Løven som det stærkeste af de vilde
dyr var allerede før kristendommen et symbol, som blev
brugt for at vise styrke, og de optræder da også i det dan‑
ske rigsvåben fra slutningen af 1100-tallet. Løven kan og‑
så symbolisere det onde i form af den vilde og utæmme‑
de natur. Så når løverne på døbefontene optræder parvis,
med hovederne mod hinanden, er det måske for at vise
dobbeltheden – styrke og vildskab, det onde og beskyt‑
telsen mod det onde. Når man ser sig om i kirken, er der

andre løvebilleder: På prædikestolen i
Torrild kirke er der en snerrende løve,
på altertavlen i Falling en mild og smi‑
lende løve. Evangelisten Markus’ symbol
er en løve, og Jesus selv benævnes løven
af Judas stamme. Men David blev kastet
i løvekulen og de kristne i Rom blev ka‑
stet for løverne. Onde eller gode? Begge
dele!
Tv Ørtings importerede kalkstensfont.
Th Torrilds løvefont. Man skimter bagparten
af to løver, med buskede haler svunget op
over ryggen, adskilt af stiliserede bladranker.
Fotos: Kåre Schelde Busk

ØSTJYSKE LØVER
Døbefonten er det ældste stykke inventar i Fjordpastoratets kirker. Fontene er omtrent lige så gamle som kirkerne selv, fra 1150 – 1200, Alrøs dog et par hundrede
år yngre lige som kirken.
Døbefontene er af det samme materiale som kirkernes kvadre: den hårde hjemlige granit fra de store sten,
istiden slæbte hertil. Ørtings døbefont er dog importeret
kalksten. Fire af vores seks døbefonte hører til en særlig
gruppe: de østjyske løvefonte. Dem er der ca 180 af fra
Himmerland og sydpå. Alrø kirkes døbefont med fugle og
fodgribende væsener er fra 1400-tallet og helt sin egen!
Der er fundet rester af maling på flere af fontene, og
man mener, at de alle har været malet i stærke farver.
Torrild: Døbefonten er en romansk løvefont af Horsenstypen, dobbeltløver adskilt af spinkle tov
stave og bladranker, foden dekoreret med spiraler samlet af ringe, hvorfra liljer skyder op.
Hundslund: Døbefonten måske samme stenmester
som Torrilds. Løver med åbne gab og halerne svunget
over ryggen, med ansigterne mod hinanden, adskilt af
tovsnoninger og bladranker. Foden uden dekoration.

Ørting: Døbefonten en af de sjældnere gotlandske importfonte af kalksten uden dekoration. Lav kumme,
skaft og fod hugget i et. Den har sikkert haft farvet dekoration.
Falling: Døbefonten måske samme mester som Torrild og
Hundslunds med fire parvis modstillede løver, adskilt af
tovsnoning og bladranker. Foden er dekoreret med palmeblade og liljer i et mønster og har et menneskehoved i
hvert hjørne.
Gylling: Døbefont måske samme mester som Gosmers,
også Horsenstypen med to par løver med åbne gab og
løftede haler.
Alrø: 1400-tallet. Stor font med helt sin egen dekoration
med fire hugsiddende væsner der griber om naboens
fødder. I mellemrummet mellem hoved og skuldre svæver fire store fugle, to med udbredte og to med samlede
vinger.
Både Gyllings og Alrøs døbefonte blev kasseret midt i
1800-tallet – man ønskede noget mere pænt og moderne. Men efter nogle år i skammekrogen – eller på kirkegården – blev de taget til nåde igen.
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TO MINDESTEN FOR GENFORENINGEN
Den 15. juni 1920 blev den nordlige del af Slesvig offi‑
cielt overdraget til kongeriget Danmark efter en folkeaf‑
stemning på begge sider af den nuværende grænse. Det er
dét område, vi i Danmark kalder Sønderjylland.
100-året for denne begivenhed var her i foråret og som‑
meren planlagt fejret ved et utal af festlige arrangementer,
som på grund af corona-situationen stort set alle har måt‑
tet opgives. Det anslås, at der er tale om tæt ved 1000 ar‑
rangementer.
Dengang, i 1920, blev der også festet, og desuden blev
begivenheden markeret med over 300 mindesten overalt i
landet. I de følgende år kom flere sten til, så der i dag står
i alt 561 mindesten for genforeningen. To af dem står i
Fjordpastoratet: Én i Ørting og én i Hundslund.

Som supplement blev årstallet 1864 plantet med blom‑
ster foran stenen. Efter afsløringen blev stenen overdraget
til Ørting-Falling sogneråd, hvorefter der var fest på Ho‑
tel Ørting.
I 1986 flyttede Odder Kommune stenen hen på plæ‑
nen foran præstegården, hvor den står endnu, direkte på
græsset uden sokkel.

I Ørting blev stenen afsløret på genforeningens officielle
étårs fødselsdag, 15. juni 1921. Gårdejer Asger Laursen
Vig var formand for det udvalg, der stod for arbejdet med
at finde stenen, få den bragt til Ørting og få den rejst.
Fra en mark i omegnen blev den under fuld musik fra et
firemands orkester transporteret til præstegårdshaven,
hvor den blev placeret på en sokkel mellem er par store
egetræer. Hele sognet leverede arbejdskraft og kontante
bidrag, og så godt som alle sognets beboere var med, da
pastor H.M.O. Due afslørede stenen.
Da der i sognet var forskellige holdninger til den nye
landegrænse, blev man enige om at begrænse indskriften
til:

GENFORENINGEN 1920
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Herover: Genforeningsstenen i Ørting foran præstegården. Den
spartanske tekst skyldes lokale uenigheder om grænsedragningen.
På næste side: Genforeningsstenen i Hundslund, indviet 1928.

D ET S TARTEDE MED EN 10 0 ÅRS
FØDSELSDAG SFE ST
I 1927 blev der holdt 100 års fødselsdagsfest i Hundslund
for Lars Andersen, Oldrup, der havde været med i slaget
ved Isted i 1850 under den Første Slesvigske Krig. Un‑
der festen opstod ideen om at rejse en genforeningssten i
Hundslund.
Pastor N. Kragh, der var sognepræst i Hundslund i
en meget lang årrække, fandt en egnet sten hos gårdejer
Frits Andersen på Torup Mark. Den havde tjent som
trappesten, men gårdejeren skænkede den straks til det
gode formål. De øvrige udgifter blev betalt af sognets
beboere. Pastor Kragh forfattede også indskriften på
stenen:

1920

I TUSIND AAR EJ HJÆRTEBAANDET BRAST
SKØNT FJENDEHÅND DET VILLE SØNDERRIVE
SAA LAD DET DA I DANMARKS LAND STÅ FAST
VI DANSKE ER OG DANSKE VIL FORBLIVE
Stenen blev rejst ved Hundslund gamle præstegård i et lil‑
le anlæg. Den blev flankeret af to mindre sten, hvorpå der
stod “1848” og “1864”. Indvielsen fandt sted ved grund‑
lovsfesten i 1928. Jens Peter Nielsen og Steffen Holm,
begge 88 år og veteraner fra den Anden Slesvigske Krig i
1864, forestod afsløringen af stenene.
Siden er stenen flyttet til plænen mellem kirkegårdsdiget
og Kirkehuset. Menighedsrådet står for vedligeholdelsen.
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AFTENSANG I SOMMERKIRKERNE
At kirkerne nu er åbne igen efter måneders lukning, fejrer
vi med aftensang hver anden onsdag kl. 19 i Fjordpastora‑
tets seks kirker.
Men da der stadig er begrænsninger på deltagerantal‑
let, bliver det desværre nødvendigt med tilmelding via tlf.
eller mail efter først til mølle-princippet. Der bliver udgi‑
vet en særlig brochure med datoer og mailadresser til hver
enkelt kirke med henblik på tilmeldingen. Hvis begræns‑
ningen ophæves i løbet af sommeren, vil det blive annon‑
ceret i Odder Avis.
Det vil ikke være muligt fra starten at bestille plads til
alle arrangementerne. Det må man gøre før hvert enkelt

arrangement. Dette for at undgå, at nogle bestiller plads,
men bliver forhindret i et møde frem, så der står tomme
pladser, mens andre ikke kan komme ind.
Aftensangen finder sted efter følgende plan:
1. juli: Hundslund,
15. juli: Falling,
29. juli: Gylling,
12. august: Alrø,
26. august: Torrild,
9. september: Ørting.
Ved hvert arrangement vil der blive fortalt lidt om kirken,
og så skal vi selvfølgelig synge.

KÆRLIGHEDSSANGE I TORRILD KIRKE
Den internationale Passion Duo gi‑
ver koncert i Torrild Kirke torsdag
10. september kl. 19
“Musikalske kærlighedshistorier”
kalder Passion Duo sin koncert med
sange fra flere lande, først og frem‑
mest Frankrig. Det drejer sig eksem‑
pelvis om “La vie en rose”, “Je ne re‑
grette rien” og “Moon river”.
Trods navnet Passion Duo er der
tre optrædende: Saxofonisten Bartlo‑
miej Piotr Wawrynluk, Julija Skipore,
der spiller accordeon, og sangerinden
Anna Lørup.
De udgør en ganske international
forsamling. Bartlomiej er fra Polen,
men er uddannet fra Syddansk Mu‑
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sikkonservatorium og Det Jyske Mu‑
sikkonservatorium i Århus.
Julija er fra Letland, uddannet på
Letlands Musikakademi i Riga og
Syddansk Musikkonservatorium.
Begge har optrådt ved koncerter og
festivaler i mange lande, og Julija har
modtaget priser ved flere internatio‑
nale konkurrencer. De bor begge i
Svendborg i dag.
Anna Lørup er fra Rusland, men
har boet i Danmark i over 20 år. I dag
bosat i Odense. Hun har sunget med
flere fynske jazzorkestre og modtaget
flere priser.
Alle er velkomne til koncerten.
Sangerinden Anna Lørup (tv) og
accordeonisten Julija Skipore flankerer
saxofonisten Bartlomiej Wawrynluk.

FORÅRSUDFLUGT FLYTTES TIL EFTERSOMMEREN
Udflugten fra Hundslund og Torrild, der skulle have fundet
sted 6. juni, er flyttet til lørdag 29. august. Turen går som
planlagt til Mols, hvor vi først besøger Dråby Kirke, der er
så stor og flot, at den har fået tilnavnet Molslandets dom‑
kirke. Bagefter drikker vi kaffe i restaurant Mols Bjerge.
Der er afgang fra Hundslund kl. 12 og fra Torrild kl. 12.15.

Tilmelding til Jonna Knudsen, tlf. 40 72 29 87 eller mail:
hundslund@gmail.com efter først til mølle-princippet.
Sidste frist for tilmelding er lørdag 22. august.
Pris: 80 kr, som betales i bussen.
Beboere fra hele Fjordpastoratet er velkomne.

FOR FAMILIER, BEDSTER OG BØRNEBØRN
Gylling-Alrø sogneudflugt lørdag 5. september 2020
Bussen kører fra Gylling præstegård kl. 9.00 mod Silke‑
borg Bisonfarm & Ørnereservat, hvor vi skal møde Falke‑
manden.
Her skal vi på opdagelse i den jyske natur. Vi skal se
Rovfugleshow og på Bisonsafari. Under besøget får vi fro‑
kost, som består af en Bison burger menu.
Derefter kører vi til Himmelbjerget, hvor vi skal nyde
en kop kaffe/the og kage samt “fri leg”.
(Har du lyst til at bage til kaffen, så giv lige et pift ved
tilmeldingen).
Hjemkomst forventes ca. kl. 17.30‑18.00.
Pris inkl. forplejning er 100 kr. for voksne og 50 kr. for
børn (til og med 11år).

Tilmelding senest d.23.august 2020 til Susanne Larsen,
ring/sms 3054 5598 eller mail:
susannelarsen82@gmail.com

UDFLUGT TIL EBELTOFT
Udflugt fra Ørting og Falling finder sted torsdag 17. sep‑
tember og går til Ebeltoft, hvor vi besøger Ny Malt, Ebel‑
tofts nye kulturhus, indrettet i byens gamle maltfabrik.
Her spiser vi frokost. På vejen besøger vi to middelalder‑
kirker med moderne kirkekunst, nemlig Knebel og Breg‑
net kirker. Pris 150 kr.
Nærmere omtale i næste Kirkeblad, men sæt allerede
kryds i kalenderen nu.
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RENOVERINGEN AF ØRTING SOGNEHUS

Da coronakrisen kom, var ombygningen af Ørting sogne‑
hus lige ved at gå i gang. Det var held i uheld, for hånd‑
værkerne har haft frit spil til at endevende det. Huset skal
gøres klart til et større personale med badefaciliteter til
gravere af begge køn, kontorer til præster og kirke-kultur‑

medarbejder, forbedret køkken og nye gulve, der er lettere
at rengøre. Det koster noget på husets ydre, hvor flere vin‑
duer måtte blændes af for at skaffe plads til skillevægge.
Huset er helt færdigt 1. juli, men bliver allerede taget i
brug 9. juni til menigheds- og orienteringsmøde.

K-DAGENE I HUNDSLUND
Forårets K-dage i Hundslund blev ikke til så meget. Til
gengæld kan vi glæde os til efterårssæsonen.
Den starter 3. september med Mathias Egholm,
Hundslund, som vil fortælle om hans og familiens arbejde
med at leve og bo bæredygtigt. Familien, der ud over Ma‑
thias Egholm består af hustruen Mette og deres fire døtre
i alderen to til 12 år, bor i øjeblikket i den gamle Hunds‑
lund Station.
Deres plan er imidlertid at bygge et bæredygtigt, selv‑
forsynende hus. Som en begyndelse på projektet har de
bygget et lille midlertidigt hus på en mark ved Hadrupvej.
Mathias Egholm er uddannet astronom og har arbejdet
som forsker i astrofysik i mange år, inden han blev gym‑
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nasielærer i Odder. Mette, der underviser på Mårslet Sko‑
le, er lige så ivrig og dygtig gør det selv-håndværker som
manden, og de fire piger er alle ferme med en skruemaski‑
ne – selv Vilma på to år, forsikrer den stolte far.
Torsdag 1. oktober får vi besøg af sognepræst Gud‑
mund Rask Pedersen, som vi skulle have haft i april, og
torsdag 5. november håber vi at få besøg af direktør Anne
Bjerrekær, der skulle have fortalt os om Det grønne Mu‑
seum i maj.
K-dagene er som sædvanligt den første torsdag i måne‑
den kl. 14.30 til 16.30. Alle fra Fjordpastoratet er velkom‑
ne. Husk 10 kr. til kaffen. Pengene går til provstiets fælles
menighedspleje.

RENOVERINGEN AF GYLLING PRÆSTEGÅRD
“Og så kom de store maskiner i gang”
Gulvene er gravet ud i alle
rum. Det er en oplevelse at
se maskinerne grave inde i
huset og sende jord og sten
med transportbånd ud ad
vinduerne til en ventende
container.
Det virker meget vold‑
somt at se det gamle hus
blive så meget afmonteret,
men nu er gulvene støbt
og isoleret, klar til smuk‑
ke trægulve, der vil være med til at gøre alle rummene til
bolig igen.
Vinduer bliver tætte, isoleringen fornyet og der kom‑
mer nyt tag på hele huset – det bliver bare så flot.

Arbejdet skrider godt
frem. Vi holder byggemø‑
der hver anden uge, og
vi glæder os over et godt
og konstruktivt samarbej‑
de mellem håndværkere
og arkitekt. Det er meget
positivt at opleve, og et
godt grundlag for, at pro‑
jektet bliver gennemført
på en håndværksmæssig
rigtig måde.
På nuværende tidspunkt
ser det ud til at tidsplanen
holder, så vi omkring efterårsferien kan byde præsten vel‑
kommen tilbage til en renoveret præstegård i Gylling.

maj 2020 – EM

KIRKESANGER OG ORGANIST
Dobbeltstilling til ny organist
Den ledige organiststilling efter Hans Sydows afgang bli‑
ver opslået i juni til besættelse så hurtigt, det lader sig gøre
efter sommerferien. I den forbindelse har Pastoratsrådet
besluttet at forsøge et eksperiment, nemlig at opslå orga‑
niststillingen og en stilling som kirke- og kulturmedarbej‑
der som én samlet heltidsstilling.
Det vil dog fremgå af stillingsopslaget, at de to stillin‑
ger også kan søges hver for sig som deltidsstillinger.

Indtil en ny organist er ansat, virker pensioneret organist
Niels Peter Frandsen, Århus, som vikar. Han blev ansat i
vikariatet allerede 1. marts, men har på grund af nedluk‑
ning af samfundet ikke haft så mange opgaver før nu.
Kirkesanger i Ørting Susanne Kjærsgaard Sørensen har
overtaget embedet som kirkesanger i Hundslund og Tor‑
rild efter Ole Poulsen, der fratrådte med udgangen af
2019.
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VEJVISER
Marianne Lyst
ml@km.dk
3142 4371
GYLLING -ALRØ

SO G NE P RÆ ST E R

HUNDSLUND- T O RRI LD

Kåre Schelde Busk
ksb@km.dk
2860 1618
Ø RT I NG - FAL L I 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

Bjarne Funch Skipper,
skipper@torrild.dk
8653 1508 / 4019 5730

Jens Peter Petersen
8094fortrolig@sogn.dk
2032 3318

Menighedsrådets e-adresse

Menighedsrådets e-adresse

8093@sogn.dk

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

Menighedsrådets e-adresse
8098@sogn.dk

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
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Kirkebil
til Fjordpastoratets gudstjenester og arrangementer: Ring 8654 3500 senest 1½ time før

