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L.A. Ring: Maleren i landsbyen 1897 SMK.

Maleren Laurids Andersen (1854 – 1933) tog navn efter den
sydsjællandske landsby han kom fra, nemlig Ring. L.A. Rings
familie var fattig, og han kom tidligt i lære som håndværksmaler i Præstø. Her så han engang den store guldaldermaler P. C. Skovgård ved staffeliet midt i bøgeskoven ved Nysø
gods – og vidste, at det var det, han ville: være maler.
Han blev da også en kendt og elsket maler, også i sin egen tid.
Er det den situation, han har genskabt her?
Mens maleren svarer på den ældre husmands kommentar, står
den rødnæsede dreng helt opslugt af det mirakel det er at se
den kendte landsby blive til på lærredet.
Det er vinter, der er nyfalden sne på tagene, og det fryser, så vi
næsten kan mærke de kolde tæer på trods af sivsko og uldne
strømper i træskoene.
Selv om billedet er fra Sydsjælland, kunne miljøet godt ligne
en landsby i Fjordpastoratet for hundrede år siden.
Kilde: Henrik Wivel: Det glasklare hjerte, en biografi om L.A.
Ring 2020.

SELV I ÅR BLIVER DET JUL!
Vi har ventet, og nu er vi nået dertil: det er blevet den 24.
december. Sneen dækker bakkedrag og dale, græsplæner og
marker står hvide. Og så skal vi til det. Vi vandrer mod kirken med varme frakker og nikker godmodigt til hinanden i
gadelygternes skær med et: “Glædelig jul”.
Kirken er fyldt, og fra vinduerne vandrer dråber af vores
varme ånde. En stille glæde knitrer imellem os; nu er vi endelig nået til det punkt, vi har set frem til gennem advent.
Og forløsningen er til at mærke, når vi stemmer i på første
vers af “Det kimer nu til julefest”.

En anderledes jul i år
Sådan kender vi julegudstjenesten. Sådan holder vi af den.
Det er det vi drømmer om.
Men i år punkteres drømmen, sammen med mange andre
drømme. I år er meget lidt som det plejer, og de traditioner vi holder af året igennem, har alle været påvirket af corona-epidemien. Og det gælder altså desværre også julen.
Vores elskede jul, som nok er den højtid, hvor vi værner
allermest om vore traditioner i kirken. Her må det hele
ikke forandre sig alt for meget fra år til år. Vi har brug for
at synge de gode julesalmer, og høre juleevangeliet læst og
forkyndt, så enhver kan forstå, at fra det øjeblik hvor Jesus lå i krybben, var verden forandret for altid.
Det har vi brug for at blive mindet om søndag efter søndag, men allermest juleaften, hvor mørket næsten har
slugt lyset og dagen. Da har vi brug for at høre, at lyset
blev født i verden, at lyset skinner i mørket, og mørket
greb det ikke.
Men i år vil julen altså være anderledes. Ikke på grund af
budskabet, der står fast, uanset hvad vi oplever i denne

skøre verden. Men på grund af krav om afstand og maks
antal pr. kvadratmeter i kirkerne, kan vi ikke være lige så
mange om at fejre den i kirken, som vi plejer.
Det er svært at finde en løsning, der tilgodeser alt, for det
vi allerhelst vil have, er jo det vi plejer at få. Der har været
mange muligheder på banen, og det er blevet diskuteret,
hvordan vi bedst kunne imødekomme flest muligt, bedst
muligt.

Sådan bliver gudstjenesterne juleaften
Løsningen er faldet på, at vi holder fast i én gudstjeneste
i hver af Fjordpastoratets kirker juleaften, med de pladskrav der nu gælder. Det vil være efter først-til-mølle-princippet. Der vil stå et medlem fra menighedsrådet og hjælpe med at tælle, og de har altså også den kedelige opgave
at sende folk hjem, hvis ikke der er plads til alle.
Vi håber meget på jeres forståelse og godmodighed i denne situation, der er svær for alle.
For mange tror jeg det gælder, at julen ikke er helt den
samme uden julegudstjenesten, og vi ville derfor ønske, at
vi kunne finde en anden løsning, hvor vi kunne give alle
lidt af juleevangeliet med hjem juleaften. Når det nu ikke
kan lade sig gøre, lægger vi op til, at vi i stedet fejrer den
søde juletid i kirkerne i hele december måned.

Jul i kirkerne hele december
Og der skulle gerne være lidt for enhver smag. Vi arrangerer to familiegudstjenester på børnenes præmisser søndag
d. 13. december og håber, at mange børn vil komme og
tage hul på julens glædelige budskab sammen med os. Og
efter gudstjenesten er der en godtepose til børnene, som
de kan tage med hjem.
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Vi vil også have “De ni læsninger” i to kirker i år på
2. søndag i advent, hvor vi hører alle julens smukke bibeltekster og synger salmer sammen, og vi vil holde to
stemningsfulde “Vi-synger-julen-ind”-gudstjenester 4.
søndag i advent, hvor der vil være salmesang og andre
skønne musikalske indslag. Dertil holder vi også to gudstjenester juledag, Jesu fødselsdag, som også der skal forkyndes på behørig vis med festlige musikindslag.
Vi håber meget at alle jer i Fjordpastoratet vil benytte jer
af disse gudstjenester i julemåneden, så så mange som muligt kan få mulighed for at høre julebudskabet og få del i
julestemningen i kirken.
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Det er ikke nemt at lægge endnu en ting i kurven af skuffelser og forandringer, som har præget 2020. For mange af
os gælder det, at vi efterhånden har erfaret, at nogle ting
i livet er uerstattelige. Der er noget vi ikke kan finde en
ny fiks løsning på, for den gode løsning havde vi allerede
fundet. Så vi går jo med fuld bevidsthed ind i en juletid
og en vinter, hvor uvished og forandring stadig er præmissen for både højtid og dagligdag.
Trods det, er vi fulde af fortrøstning over, at det også i år
nok skal blive jul!
Glædelig jul ønskes I af
Kåre Schelde Busk og Anna Viller Lind

Stort
tillykke til
årets
konfirmander!

Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er over alt og ved min side.
Tekst: Bente Graugaard Nielsen, 2015

Photo Graphia
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TA K TIL D E G A MLE OG
V ELKOMME N TIL D E N Y E
De tre fratrådte menighedsråd har haft en usædvanligt
travl valgperiode med en række vidtgående beslutninger.
Først og fremmest sammenlægningen af de tre pastorater
til ét stort pastorat, Fjordpastoratet, samtidig med at præstebetjeningen blev skåret ned.
Man kan gætte på, at mange menighedsrådsmedlemmer har sagt ja til sammenlægningen med tungt hjerte og
med den klare fornemmelse, at den var påtvunget ovenfra, uanset der blev nedsat udvalg, holdt mange møder og
gennemført skriftlige høringer.
Ikke desto mindre beholdt medlemmerne arbejdstøjet på
og tog en ekstra tørn, ikke blot med det daglige arbejde i
rådene, men også med det ekstra pastoratsråd, som blev
nedsat til at koordinere beslutningerne i de tre råd.
Så kom ansættelsen af den nye sognepræst til erstatning
for Sonja Nicolaisen, som ønskede at gå på pension. Det
var også et stort arbejde, men mere opmuntrende. Ikke mindst fordi der kom overraskende mange ansøgere,
hvoraf rigtig mange var velkvalificerede, og fordi der til
sidst i processen var enighed i de tre råd om at pege på
Kåre Schelde Busk som ny sognepræst. En enighed, som
Kirkeministeriet da også tog ad notam.
Herefter kom spørgsmålet, om menighedsrådene også
skulle lægges sammen, når nu pastoraterne var blevet det.
Valget faldt på en sammenlægning, fordi det ville have
været for upraktisk at fortsætte med tre sideordnede besluttende instanser. Mange var dog bange for, at det ville
gå hårdt ud over forbindelsen til lokalområderne, når så
mange lokale rådsmedlemmer forsvandt. Det bliver nu op
til det nye menighedsråd at skabe grobund for, at der stadig vil være god kontakt mellem kirken og sognet.
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Endnu en opgave, som kom udefra, og som berørte alle
menighedsrådene, var sikring af ustabile gravsten på kirkegårdene.
Som følge af sammenlægningerne er der lavet fælles hjemmeside, fælles kirkeblad, fælles facebookside, og senest er
der ansat en fælles kirke- og kulturmedarbejder, som også
er organist. Også her var der heldigvis mange kvalificerede ansøgere at vælge imellem.

Flere blomster og mere natur
Ud over disse store fælles opgaver og beslutninger har der
været mange andre arbejdsopgaver at løse. I Gylling har
renoveringen af præstegården taget mange af menighedsrådets kræfter, og kirkegården er blevet omlagt, bl.a. til
mere natur. Både i Gylling og på Alrø har rådet sammen
med graverne arbejdet på at få flere blomster ind på kirkegårdene og gøre dem mere farverige og imødekommende
ved at fylde dem med smukke stauder og løgplanter. Alrø
har fået en ny klokkestabel, og der er blevet arbejdet med
kirkegårdsmuren, som mange steder er i dårlig stand.
I Hundslund tog arbejdet med at befri kirken for skimmelsvamp megen tid, og mens kirken var lukket i månedsvis, blev kirkehuset indrettet som kirkesal, hvilket
igen betød, at huset i adskillige måneder ikke kunne bruges til sædvanlige aktiviteter. Også i Hundslund er der
blevet arbejdet med en ny plan for kirkegården, bl.a. med
nye lapidarier både for de fredede gravminder og for de
ikke fredede, som menighedsrådet har besluttet at bevare.
I Ørting har sognehuset stået på den anden ende under en længere byggeperiode, hvorunder der er indrettet kontorer til præsterne og kirke- og kulturmedarbejde-

ren. Graver Jens T. Pedersen har fået eget kontor, adskilt
fra frokoststuen, og der er blevet badefaciliteter til både
mænd og kvinder. Arbejdet med at reparere kirkediget
har også været et stort og langsommeligt projekt. I Falling
er gennemført et større projekt med nyt loft i tårnrummet. Det tog lang tid og var besværligt, da det undervejs i
arbejdet viste sig, at tilstanden var værre end først antaget.

Tak for indsatsen
Endelig var der hele forårets corona-nedlukning af mange aktiviteter i sognene. Det betød blandt andet, at sidste
vinters arbejde med at indgå aftaler om forårets og sommerens arrangementer måtte gentages efter genåbningen
– nu med nye datoer. Også disse opgaver gav menighedsråd og frivillige sig ufortrødent i kast med, lige som præsterne fandt nye måder at kommunikere med sognebørnene på, mens kirkerne var lukket. Specielt var initiativet
til skærtorsdagsmåltidet “Vi spiser sammen – hver for
sig” en stor succes, lige som mange var glade for præsternes små videoindslag på youtube.
Formændene for de tre menighedsråd vil gerne sige mange tak for indsatsen til rådmedlemmer, stedfortrædere
og de mange frivillige. Ligeledes en stor tak til kirkernes
ansatte og præsterne, for hvem forandringens vinde har
blæst meget. Samtidig siger vi et varmt velkommen til de
mange nye medlemmer og stedfortrædere.
Jens Peter Petersen Lone Riis Bjarne Skipper
MA N GE N Y E MEDLE MME R KLAR
TIL AT TAG E FAT
I den forløbne valgperiode var der tilsammen 24 valgte
medlemmer i de tre menighedsråd for Gylling-Alrø, Ørting-Falling og Hundslund-Torrild. Hertil kommer de

valgte stedfortrædere, medarbejderrepræsentanterne og
præsterne, der er fødte medlemmer.
I det nyvalgte fælles menighedsråd for Fjordpastoratet er
der 12 valgte medlemmer plus præster, medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere.
At tre menighedsråd er slået sammen til ét, vil naturligt
give en stor udskiftning af medlemmerne, og det er da
også tilfældet her. Af de 12 valgte medlemmer til det nye
råd er kun fem gengangere fra forrige periode. 19 valgte
medlemmer plus en række stedfortrædere har valgt ikke
at genopstille, så der er mange nye folk i det menighedsråd, som de næste fire år skal stå for styret af de seks kirker
i Fjordpastoratet.
De fleste af de valgte medlemmer og stedfortrædere blev
valgt 15. september på valgforsamlinger i de tre pastorater. En enkelt blev valgt ved et suppleringsvalg 6. oktober.
Følgende er valgt:
Ørting: Jens Peter Petersen (genvalgt) og Gitte Bisbo
Bøgh (ny). Stedfortræder Tonny Hyldgaard Jakobsen
(ny).
Falling: Knud Appel (genvalgt) og Lise Færch (ny). Stedfortrædere Kaj Rudebeck (ny) og Else Rosborg Larsen
(ny).
Hundslund: Trine Bille (ny) og Marianne Hofstätter
(genvalgt). Stedfortrædere Marianne Videbæk (ny) og
Gunhild Libach Burup (ny).
Torrild: Kamilla Wiese (ny) og Bjarne Skipper (genvalgt). Stedfortrædere Ulla Pedersen (tidligere medlem) og Bjarne Terp (tidligere medlem).
Gylling: Keld Hasle Laursen (ny) og Ole John Andersen
(ny). Det lykkedes ikke at få valgt stedfortrædere.
Alrø: Winnie Margrethe Jensen (ny) og Bente Midtgaard Rasmussen (genvalgt). Stedfortrædere Kristian
Hansen (ny) og Annette Liboriussen (ny).
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SA LMESA NG MED 3 . G I Ø KO NOMI -TIMER NE
De unge mennesker spørger selv: Skal vi ikke synge i dag?
Det fortæller Kamilla Wiese, lektor i international økonomi
og nyvalgt medlem af Fjordpastoratets første fælles menighedsråd
Kamilla Wiese er 43 år gammel og bor uden for pastoratet, men hun har løst sognebånd til sognepræst Kåre
Schelde Busk. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og lektor i international økonomi og samfundsfag ved HHX, Handelsgymnasiet i Skanderborg.
Og så er hun en af de formentlig ganske få – om ikke den
eneste – økonomilærer i Danmark, som synger salmer
med eleverne i økonomi-timerne.
Overskriften på denne artikel hedder “Salmesang med
3. g”, men det gælder alle Kamilla Wieses klasser. Ofte begynder dagen med en salme eller en sang fra Højskolesangbogen, hvis der står økonomi på skemaet i 1. lektion.
Det kan dog også sagtens forekomme senere på dagen,
eksempelvis hvis eleverne bliver lidt ukoncentrerede om
undervisningen.

Af Marianne Hofstätter

“Jeg har en god ping-pong med mine elever,” fortæller hun,
“så i stedet for at skælde ud, kan jeg finde på at sige: Så må
vi vist hellere tage en sang. Og eleverne er straks parat.”
Det hele begyndte faktisk med en klasse med nogle meget
ukoncentrerede elever i 2012‑13. Med et glimt i øjet sagde
Kamilla Wiese noget i denne retning: “Hver gang jeg tager en af jer i at være på nettet og spille Fifa – eller hvad I
nu spiller – så skal det opvejes af noget mere finkulturelt,
f.eks. en salme eller en sang fra Højskolesangbogen.”
Næste dag kom den allermest ukoncentrerede af drengene
og havde lært “Til himlene rækker din miskundhed, Gud”
udenad og citerede den for klassen. Det var nok ment som
en joke, men det satte noget i gang i eleverne, og det endte
med, at klassen blev rigtig glad for at synge i timerne.

Eleverne er glade
Herfra bredte det sig til Kamilla Wieses øvrige klasser, og
hver gang hun har fået en ny klasse foreslår hun, at de synger. I begyndelsen er der en lidt forlegen generthed, og
nogle gange bliver der lidt for meget pjat. Men efter tred-

Økonomi-time med sang. Det
vil sige, gymnasieeleverne lader
bare, som om de synger, til ære for
fotografen. I øjeblikket er det ikke
tilladt at synge i klasseværelset på
grund af risiko for coronasmitte.
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je gang er genertheden væk, og fjerde gang er det som regel eleverne selv, der spørger, om de ikke må synge.
“Jeg har aldrig oplevet, at elever for alvor har grinet eller
buhet det ud. Min oplevelse er, at de virkelig er glade for
det, og piger og drenge bakker det lige meget op,” fortæller hun.
Selv er hun glad for at kunne bringe noget tradition og åndelighed ind i et så lidt åndeligt fag som økonomi. Det at
synge sammen er kulturbærende og giver samhørighed,
og det er også noget, klassen kan snakke om efter sangen:
Hvad gør det ved os som mennesker, at vi synger sammen?
Der bliver ikke sunget i timerne hver dag. Der er jo ikke
sat tid af til sang i økonomi-timerne, så det skal knibes
ind i pensum. Men det ender i hvert fald som mindst en
ugentlig begivenhed.
De færreste gymnasieelever medbringer noget større repertoire, hverken fra Salmebogen eller fra Højskolesangbogen. Det retter Kamilla Wiese ind efter, når hun el-

ler eleverne vælger, hvad der skal synges. Hun vurderer,
at valget oftest står mellem de samme 20‑30 salmer eller
sange. Ingemanns morgen- og aftensange til Weyses melodier står højt på listen, men også mange af Grundtvigs
salmer bliver sunget, lige som årstidssange fra Højskolesangbogen. Så vidt muligt vælges efter årstiden og tidspunkt på dagen.

Sang i hjemmet
Kamilla Wiese har sangen med fra sit barndomshjem.
Hendes far var den kendte violinist Anker Buch, og der
blev spillet og sunget hver dag i hendes barndom. Traditionen er fortsat i hendes eget hjem.
“Vi synger i bilen hver dag, når jeg kører mine børn til
skole, og vi synger til godnat. Hver eneste dag i vores hjem
synger vi salmer og sange, så her har vi et stort repertoire.
Jeg gør en dyd ud af at lære børnene nogle sange og salmer,
som jeg tænker, at de ikke lærer i børnehaven eller skolen.”

Lidt julestemning fra
Hundslund kirke. Julekrybben anvendes særligt
ved børnegudstjenester i
julemåneden. Krybben
flyttes til Torrild, når
der er gudstjeneste der.
Dvs. Torrild har skam
egen stald – det er kun
figurerne, der flyttes.
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GUDSTJENESTER OG
DECEMBER
2. december, onsdag
14.00 Alrø (KSB)
Adventsgudstjeneste
3. december, torsdag
14.30 Hundslund (KSB)
K-dag med adventsgudstjeneste
6. december, 2. s. i advent
14.00 Ørting (AVL)
De ni læsninger
Herefter julehygge, gløgg og
æbleskiver i Sognehuset ved Danske
Seniorer. Pris 30 kr.
16.00 Torrild (AVL)
De ni læsninger
9. december, onsdag
10.00 (AVL) børnejul i Gylling Kirke
10. december, torsdag
9.30 Morgensang i Ørting Kirke og
sognehus
13. december, 3. s. i advent
10.30 Gylling (KSB)
familiejulegudstjeneste
14.30 Torrild (KSB)
familiejulegudstjeneste
18. december, fredag
9.30 Børnejul Hundslund Kirke (KSB)
20. december, 4. s. i advent
14.00 Alrø (AVL) Vi synger julen indgudstjeneste
16.00 Falling (AVL) Vi synger julen
ind-gudstjeneste
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22. december, tirsdag
9.00 Skolejul, Hundslund Kirke (KSB)
24. december, juleaften
13.00 Torrild (AVL)
13.00 Ørting (KSB)
14.30 Alrø (AVL)
14.30 Hundslund (KSB)
16.00 Falling (AVL)
16.00 Gylling (KSB)
25. december, juledag
9.30 Ørting (AVL) Højmesse
11.00 Hundslund (AVL) Højmesse
26. december, 2. juledag
Der henvises til gudstjenester i Odder
Kirke eller i Kystpastoratets kirker
27. december, julesøndag
9.00 Torrild (KSB)
10.30 Gylling (KSB)

14. januar, torsdag
9.30 Morgensang i Ørting Kirke og
sognehus
17. januar, 2. søndag efter Hel‑
ligtrekonger
9.00 Falling (KSB)
10.30 Alrø (KSB)
24. januar, sidste søndag efter
Helligtrekonger
9.00 Ørting (HKN)
10.30 Gylling (HKN)
30. januar, lørdag
13.00 Kirkehøjskole i Torrild
forsamlingshus
31. januar, søndag septuagesima
9.00 Hundslund (AVL)
10.30 Falling (AVL)

FEBRUAR
JANUAR
1. januar, nytårsdag
14.00 Falling (AVL)
15.30 Alrø (AVL)
3. januar, Helligtrekonger
9.00 Hundslund (KSB)
10.30 Ørting (KSB)
9. januar, lørdag
9.30 Dåb (KSB)
11.00 Dåb (KSB)
10. januar, 1. søndag efter Hel‑
ligtrekonger
9.00 Gylling (AVL)
10.30 Torrild (AVL)

3. februar, onsdag
10.00 i Ørting Sognehus
Babysalmesang starter
4. februar, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund kirkehus
5. februar, fredag
Fakkeltur i mørket
Hundslund kl. 17.00 (KSB)
6. februar, lørdag
9.30 Dåb (AVL)
11.00 Torrild, Dåb (AVL)
7. februar, søndag seksagesima
9.00 Torrild (AVL)
10.30 Alrø (AVL)

ARRANGEMENTER
11. februar, torsdag
9.30 Morgensang i Ørting Kirke og
sognehus
13. februar, lørdag
11.00 Hundslund
Fastelavnsfest med kort
gudstjeneste, tøndeslagning og
bålmad
14. februar, Fastelavnssøndag
9.00 Falling (KSB)
10.30 Hundslund (KSB)
21. februar, 1. søndag i fasten
9.00 Gylling (AVL)
10.30 Ørting (AVL)
28. februar, 2. søndag i fasten
9.00 Alrø (KSB)
10.30 Torrild (KSB)

MARTS
4. marts, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund kirkehus
6. marts, lørdag
9.30 Hundslund, Dåb (KSB)
11.00 Dåb (KSB)
7. marts, 3. søndag i fasten
9.00 Ørting NN
10.30 Gylling NN
11. marts, torsdag
9.30 Morgensang i Ørting Kirke og
sognehus

SÆRLIGE DÅBSDAGE:
10. april, lørdag
9.30 Dåb
11.00 Dåb
15. maj, lørdag
9.30 Dåb
11.00 Dåb

KSB: Kåre Schelde Busk
AL: Anna Viller Lind
HKN: Helge Kjær Nielsen
NN: Ikke fastlagt

5. juni, lørdag
9.30 Dåb
11.00 Dåb

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
I DECEMBER
De ni læsninger, som ligger 2. søndag i advent, er en gudstjeneste,
hvor vi hører julens vigtigste tekster læst højt og synger mange af de
skønne adventssalmer, som hører teksterne og tiden til.
Familiejulegudstjeneste søndag d. 13. december kl. 10.30 i Gylling
kirke og kl. 14.30 i Torrild kirke. En julegudstjeneste på børnenes
præmisser – men hvor alle generationer er velkomne!
Efter gudstjenesten er der godteposer til børnene.
Vi-synger-julen-ind-gudstjenesterne, som ligger 4. søndag i advent, er gudstjenester i musikkens og sangens tegn. Her vil der være
smukke musikalske indslag og endnu flere af de skønne julesalmer,
som vi elsker.
Juledag fejrer vi Jesu fødselsdag. Det er en stemningsfuld gudstjeneste, der byder på ro og fred efter en forhåbentligt festlig juleaften.
Nytårsdag vil vi holde en festlig gudstjeneste. Bagefter vil der være
bobler og kransekage og mulighed for at ønske hinanden et glædeligt
nytår.
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NYT!

BABYSALMESANG –
ET TILBUD TIL NYBAGTE FORÆLDRE

I 2021 starter babysalmesang i Ørting
Sognehus, hver onsdag kl. 10.00 fra den 3.
februar.
Tilbuddet er til alle i Ørting, Falling, Gylling,
Alrø, Hundslund og Torrild sogne.
Babysalmesang er for børn ml. ca. 2‑10 mdr. og en forælder.
Tilmelding til kirke-og kulturmedarbejder Stine Storm
Søndergaard, stine@fjordpastoratet.dk / 41 17 47 67 med
oplysning om navn, telefon, mail, barnets fødselsdato og
evt. navn.
Vi følger gældende retningslinjer for Covid-19 og derfor bliver det måske nødvendigt at dele i 2 mindre hold
kl. 9.30 og kl. 11.00. Vi oplyser nærmere, når vi har dannet
os overblik over tilmeldingerne.
Pris: 200 kr. for 10 gange inkl. brød og kaffe/the

Giv dit barn en musikalsk start på livet!
Du får selv genopfrisket eller lært gamle og nye salmer,
små fagtesange, rim og remser. Vi synger, lytter og danser
– og med blokfløjte, guitar, klaver og andre instrumenter
udfoldes klange, rytmer og melodier fra musikkens univers. Aktiviteten styrker hele barnets motorik og evne til
at se, mærke og føle verden udenfor.
Med musik, ro og fordybelse sættes rammen for en god
stund med fokus på nærvær og genkendelighed.
Efter en god musikalsk halv time er der fælles kaffe/the og
brød med plads til hyggesnak og mulighed for at lære hinanden at kende. Der er også mulighed for at vende emner,
der fylder i det forandrede hverdagsliv med det lille nye
barn.
Babysalmesang ledes af kirke-og kulturmedarbejder Stine
Storm Søndergaard.
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VE LKOMME N T I L KI RKE KULT URM E DARB E J DE R
Hej. Jeg hedder Stine
Storm Søndergaard. Jeg
glæder mig meget til at bidrage med musik i Fjordpastoratet og være med til at
skabe kirkeliv og fællesskab,
i en kombinationsstilling
som organist og kirkekulturmedarbejder. Jeg kommer fra Silkeborg, hvor jeg
i mange år har arbejdet som
kirkekulturmedarbejder med alsidige aktiviteter, særligt
indenfor børneområdet, diakoni, sang og musik.

Jeg er 41 år og min familie tæller mand og 3 børn.
Musik fylder meget i vores liv på flere måder, og med en
almen konservatorieuddannelse i ryggen, kaster jeg mig
nu med optimisme mere ud i orgelspillet.
Jeg holder meget af forskellige musikgenrer og finder det
vigtigt, at der er plads til musikalsk fornyelse i Folkekirken, så musikken kan være med til at forme gudstjenesten
i en nutidig kontekst. Samtidigt vægter jeg kvalitet højt,
og interesserer mig for både tekst og melodi.
Jeg glæder mig til at møde folk i området – og håber,
at vi sammen kan få noget godt ud af den nye struktur.
Tak for den gode modtagelse jeg allerede har fået rundt
omkring!

FJ ORDPASTO RAT E T S KI RKE HØ J SKO LE 2 0 2 0 ‑ 2 1
30/1 i Torrild Forsamlingshus
Ivar Brændgaard: “Værdier, der ikke kan måles eller vejes
eller købes for penge”
Foredrag ved fhv. højskoleforstander, TV-direktør og nu
præst Ivar Brændgaard:
Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier,
der kan bære i både medgang og modgang.
Kasper Bro Larsen: “Rembrandt som bibelfortolker”
Rembrandt er kendt som en af kunsthistoriens store illustratorer af det bibelske univers.
I dette billedforedrag præsenterer professor Kasper Bro Larsen nogle af Rembrandts værker som egentlige bibelfortolkninger.

20/3 i Ørting Sognehus
“Musiktime” ved Jesper Moesbøl
Fællessangen har det godt i disse år. Med Højskolesangbogen
synger vi sange, som afspejler de værdier, vi bygger vores liv og
samfund på. Sange der forsøger at give livet mening.
Musiktimen ledes af Jesper Moesbøl, der arbejder med en revision af Sanghåndbogen, som er grundbogen til højskolesangbogen med artikler om alle Højskolesangbogens 571 sange.
Birgitte Rosager Møldrup: “Liv til kirken eller en kirke til
liv – hvad er meningen med en kirke på landet?”
Birgitte Rosager Møldrup var leder af det nu afsluttede projekt om “Kirken på landet” og fortæller om undersøgelsen og
konklusionerne.

Læs mere om kirkehøjskoledagene i forrige
kirkeblad eller i folderen, som ligger i kirkerne.
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K -D A GE I H UNDSLUND
Årets sidste K-dag i Hundslund er torsdag 3. december. Som sædvanligt ved K-dagen i julemåneden mødes
vi til gudstjeneste i kirken kl. 14.30. Bagefter går vi i kirkehuset, hvor vi drikker kaffe og spiser julekage og klejner.
Og hygger os. Desværre må vi ikke synge i kirkehuset på
grund af corona-restriktionerne, men det har vi jo heldigvis lige gjort i kirken.
I januar 2021 er der ikke K-dag, men torsdag 4. februar får vi et glædeligt gensyn med tidligere sognepræst i
Hundslund og Torrild, Annie Kyed Jensen. Hun var præst
i de to sogne i 24 år fra 1987 til oktober 2011, da senfølger efter barndommens polio gjorde det så svært for hende at fortsætte arbejdet, at hun valgte at holde op. Ved Kdagen vil hun fortælle, hvad hun får tiden i sit otium til
at gå med. Bl.a. har hun været med i et medicinsk forsøg
vedrørende netop senfølger efter polio.
4. marts får vi besøg af Else Jørgensen, Skablund. Hun
vil blandt andet fortælle om sin bedstefar Søren Jakobsen, der boede i Hundslund i den del af Hadrupvej, som
kaldes Hamborg. Han var ringer og graver, men han var
også skorstensfejer, og i den egenskab kom han ind mange
steder og havde mange historier med hjem. Blandt andet
denne her:
Han havde netop fejet skorstenene på Aakjær og sad nu
i køkkenet hos pigerne og fik en kop kaffe. Ind kommer
forvalteren, som siger i et spidst tonefald: Nå, skorstensfejeren har nok fået en kop kaffe. Men en cigar får De nu
ikke! Hvortil skorstensfejeren tager sin høje, sorte hat, fisker en cigar frem fra hattens indre, rækker den til forvalteren og siger: Jamen, så kan forvalteren da få en cigar af
mig!
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Alle K-dagene begynder kl. 14.30 og slutter ca. 16.30. Alle i Fjordpastoratet er velkomne. Kaffen koster 10 kr., som
går til provstiets fælles menighedspleje.
FAKKE LT UR I M Ø RKE T
Vandringen i fakkelskær omkring Hundslund er efterhånden blevet en velbesøgt tradition. I år finder den sted fredag 5. februar med start fra kirkehuset kl. 17.
Efter vandringen serveres suppe, og vi slutter med aftensang i kirken. Deltagerbetaling for suppe.

Faklerne tændes ved en tidligere lejlighed.

Bindende tilmelding senest 1. februar til Lene Enevold
på tlf. 28 73 72 71 eller Hanne Hagen på tlf. 30605063
Arrangører er Idrætsforeningen, Borgerforeningen og kirken. Alle er velkomne.
FAST E LAVN I HUNDSLUND
Den traditionsrige fejring af fastelavn omkring kirken og
kirkehuset i Hundslund finder i år sted lørdag den 13. februar med start kl. 11.

Arrangementet begynder med børnegudstjeneste i kirken, hvorefter der er tøndeslagning på plænen uden for
kirkehuset. Deltagerne deles i tre hold efter alder, og hvert
hold slår til sin egen tønde. Der er masser af præmier, bl.a.
til de bedst udklædte deltagere. Til sidst serverer spejderne bålmad.
Bag arrangementet står KFUM-spejderne i Hundslund,
Hundslund Købmandsgård og kirken. Alle er velkomne.
FA R VEL TIL HENRIK OLSE N
Fremtiden ligger i Ertebølle
Der, hvor stenaldermennesker for seks tusind år siden spiste så mange østers og andre skaldyr, at deres køkkenmøddinger blev flere meter dybe, der ligger Birthe og Henriks
nye tilværelse. Birthe har sagt farvel til kasselinjen i Kvickly, og Henrik har støvsuget sine sidste visne blade op på
Hundslund kirkegård som en af Fjordpastoratets gravermedhjælpere. De vender nu næsen mod Himmerland og
slår sig ned i deres sommerhus – for et stykke tid.
For syv år siden plantede de deres første 30 blåbærbuske
på den store grund, der hører til sommerhuset, “for Birthe kan så godt lide blåbær”. Nu er der 1100 buske, og de
giver mange kilo bær i løbet af de to måneder, sæsonen varer.
De to flyttede til Falling i 1979, og Henrik arbejdede på
virksomheden Elbek, en del af tiden som rejsemontør
rundt i verden. Men i 1997 gik graverparret i Falling på
pension, og så fik Henrik lyst til at prøve noget andet. De
tidligere gravere var hans svigerforældre, og det gav en lettere indføring i graverjobbet for Henrik, som ingen erfaring havde i faget. Men arbejdet passede ham godt, frisk
luft er godt for helbredet, og det er friheden til selv at tilrettelægge sit arbejde også, og Henrik kan ikke huske, at
han har haft en eneste sygedag i de 22 år, han har arbejdet
på kirkegården. Han var lige et smut tilbage på Elbek et

års tid, men kom så tilbage i graverfaget, nu som en del af
et team på 4 – 6 mennesker, som tager sig af kirkegårdene
på fem af pastoratets seks kirkegårde. “Det er godt at have
kolleger,” mener Henrik. “Planlægningen af ferier og fridage er uendelig meget lettere i et team, end da man skulle have en graver fra en anden kirke til at vikariere for sig”.
Men nu starter et nyt kapitel i Henriks tilværelse. Der
er et stort nyt værksted bygget til sommerresidensen, og
der kommer han til at bruge meget tid med træskærer- og
trædrejerarbejde. Blåbærrene skal også passes, og næste
sommer skal der findes en vejkantsbod et sted, hvor de fine blåduggede bær og den velsmagende blåbærmarmelade
kan blive solgt. “Men vi kommer tilbage til Odder igen,”
siger Henrik. Ikke til Falling, hvor huset er blevet solgt,
men til Odder by.
Menighedsrådet ønsker dem begge held og lykke og siger
tak for godt samarbejde.

Henrik Olsen på
Hundslund kirkegård.
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M Y TER OG FA K TA OM SPEDA L SK HED
I FJOR D PASTOR ATE T

Af Marianne Hofstätter

Sakramentehullerne i Falling Kirke
I Falling Kirkes kor er der – set indefra – i den nordre og
den søndre korvæg to nicher. De sidder ret lavt over gulvet og er begge 32 centimeter høje. I nichen i den søndre
væg er der stillet en alterkande og en oblatæske.
Om disse nicher fortælles det, at de engang gik helt igennem muren, sådan at der var hul ud til det fri. Præsten
brugte hullerne til at sætte brød og vin ud til de spedalske,
så de kunne deltage i altergangen, selv om de ikke måtte
komme ind i kirken.
En smuk tanke, men det er ikke rigtigt, siger Martin
Wangsgaard Jürgensen, der er redaktør af Nationalmuseets store værk “Danmarks Kirker”. Han skriver:

En gemme-niche eller et hagioskop i Falling Kirke? Sagkundskaben er ikke enig, men et hul til at række nadveren ud gennem til
de spedalske er det i hvert fald ikke.
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“Der kendes sådanne huller i korvæggene fra flere kirker,
navnlig i Nordjylland, men de kan også påvises drypvis
over hele landet, uden at de dog kan betragtes som almindelige. Populært er de blevet knyttet sammen med forestillingen om uddeling af nadver til spedalske. Derfor optræder de også i litteraturen som “spedalskhedshuller”,
men det må betragtes som en skrøne.
Hullerne har dog givetvis noget med nadveren at gøre. De
repræsenterer en mulighed for at alle de, der ikke havde
adgang til kirken, alligevel kunne få adgang til at overvære
messen. Det, de især skulle se, var “elevationen” – altså det
øjeblik under den katolske messe, hvor præsten løfter brød
og vin i vejret, og forvandlingen til kød og blod sker.
I middelalderen var det kun almindeligt for lægfolk at
modtage nadveren én gang om året, nemlig i påsken. Resten af året så man blot, hvordan præsten indtog nadveren. Ritualet var dermed noget ganske andet end det,
som det blev til efter reformationen, hvor alle går til nadver ved alteret. I stedet var dét at overvære – at se præsten
indtage – nadveren det centrale.
De bandlyste, som i korte eller længere perioder var forment adgang til kirken på grund af utugt, vold eller tyveri,
og som dermed også var forment adgang til at se nadveren
direkte, kunne gennem sådanne åbninger få lov at se ind
i kirken og deltage i nadveren uden at være fuldt til stede
med resten af lokalsamfundet. Kvinder, der havde født,
skulle også holde sig borte fra kirken i 40 dage, og det kan
også have været til gavn for disse midlertidigt bandlyste
kvinder, at sådanne åbninger blev udført.

Falling kirke set fra syd i foråret 2020. Var der engang huller
i muren ind til koret, så de spedalske og andre udstødte kunne
deltage i nadveren?

Disse åbninger, der giver et indblik på alteret udefra, kaldes hagioskoper. Hvorfor ikke alle kirker er forsynet med
sådanne åbninger, er et åbent spørgsmål. Sådan er der flere særheder i vores kirkebyggeri, som vi ikke kan forklare
den skæve udbredelse af.”
Såvidt redaktør Martin Wangsgaard Jürgensen. Sagkundskaben er imidlertid ikke enig i dette spørgsmål.
Lars Krants Larsen, der er overinspektør og leder af Arkæologisk Afdeling på Moesgaard Museum, siger, at han
stiller sig tvivlende over for, om nicherne i Falling Kirke
er sakramentehuller. Han mener ikke, der er belæg for, at
de har gået helt igennem murværket, og han opfatter dem
derfor som skabsnicher.
Konklusionen må være, at hvad enten hullerne indvendigt i Falling Kirkes kor er hagioskoper eller bare små skabe, så er de i hvert fald ikke lavet for at sætte brød og vin
ud til de spedalske. Det, at lægfolk fik adgang til at indtage nadveren, blev først almindeligt, efter at spedalskheden stort set var udryddet.

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.
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B E VA R INGSVÆ R D IG E STE N
PÅ GY LLING K IR K EG Å R D
Rundt omkring på Gylling kirkegård har vi sten, som er udtaget
som bevaringsværdige. De gravminder museet i Odder, Provst Knud
Troldborg og diverse menighedsråd har udpeget, er valgt ud fra lokalhistoriske, stilhistoriske og aldersmæssige kriterier. Et karakteristisk
træk for Gylling kirkegård er minder om et rigt kirke-, skole- og foreningsliv. Mange erhvervsbetegnelser vidner i øvrigt om Gyllings betydning som lokalcenter i Hads Herred.
Gylling- Alrø menighedsråd har et ønske om at prøve at synliggøre
disse sten og personerne bag navnene på stenene. Personer som på
hver deres måde har været med til at gøre Gylling Sogn til det, det i
dag står for. Vi vil prøve at fortælle deres historier. Nogle kan vi finde
meget om, andre mindre, men måske kan det gøre disse sten mere “levende”.
På Fjordpastoratets hjemmeside Fjordpastoratet.dk kan man under
Gylling kirke/Bevaringsværdige sten læse disse historier. Der vil også
løbende blive sat QR-koder op ved stenene på kirkegården, så man
også der kan læse historierne.
For at scanne en QR-kode har man brug for en app, som man frit kan
downloade i Google Play Store eller Apple Store. Åbn applikationen
og hold mobiltelefonen hen over vores kode.
Gå en tur på vores smukke kirkegård, og lad stenene fortælle deres historie om en svunden tid.
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Gylling-Alrø Menighedsråd

TO S M UK K E STE N SOM
UDS M Y K NING PÅ GY LLING
K IR K EG Å R D
I det sidste års tid er der blevet opsat to meget smukke sten på Gylling
kirkegård. For dem begge er det sten som symboliserer afskeden med
vores kære.
Det er Erling Mikkelsen som har skænket stenene til Gylling kirkegård. Erling Mikkelsen har i mange år været kirkeværge i Gylling-Alrø Menighedsråd, og har i sin fritid arbejdet med forarbejdningen af
sten på mange måder. Det resulterede lykkeligvis i, at Erling ønskede
at skænke disse to sten til Gylling kirkegård.
Ved det vi kalder “Lunden” er der lavet en plads i chaussesten og så
den ene af Erling Mikkelsens sten. Det fine ved netop denne sten er,
at den faktisk er lavet af en gammel sokkelsten fra Gylling kirkegård.
Så man kan sige, at stenen er vendt tilbage til sit rette element.
Den anden sten er opsat ved vores “gamle” urneplæne”. Det er en anden slags sten, som viser Erlings Mikkelsens spændvidde i forarbejdning af sten. En utrolig smuk sten i alt sin enkelthed.
Begge sten viser i alt deres “ydmyghed” alt det som Gylling kirkegård
står for.
Gylling- Alrø menighedsråd er Erling Mikkelsen utrolig taknemlig
for at han har ønsket at disse sten må blive en del af Gylling kirkegård.


Gylling-Alrø Menighedsråd
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VEJVISER
SO G NE P RÆ ST E R
Marianne Lyst
ml@km.dk
3142 4371

Vikar for Marianne Lyst:
Anna Viller Lind
annli@km.dk
2851 5365

Kåre Schelde Busk
ksb@km.dk
2860 1618

GYL L ING -ALRØ

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

Graver:

Graver

Lone Riis, lriis@hotmail.com
2127 7019

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Kirketjener Hundslund og Torrild:

Kirketjener og sognehus

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

Kirsten Børling Hansen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Fjordpastoratets menighedsråds
e-adresse:
8093@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
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Ved redaktionens slutning var Fjordpastoratets menighedsråd
endnu ikke konstitueret.
Læs nærmere på hjemmesiden fjordpastoratet.dk og følg
med på facebook

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

