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Af Kåre Schelde Busk

På mange måder blev verden vendt på hovedet, da Danmark lukkede ned den 11. marts på grund af corona. Noget så dagligdags som et håndtryk blev pludselig afskaffet,
skoler og kirkebygninger blev lukket, medarbejdere sendt
hjem osv. Et ordsprog siger, at “når en dør lukkes åbnes en
anden”. Og det blev i høj grad en erfaring, jeg fik med mig
fra corona-nedlukningen i foråret – uden på nogen måder at glorificere den meget tragiske situation verden over.
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Selv om det sikkert er et slæb at vende ploven i den
frodige fynske jord er det ikke det indtryk, billedet
formidler.
Det er snarere glæde ved lyset og livet, glæde over
hestenes blanke, velnærede kryds og de skinnende
røde hyben i hegnet.
Pløjemanden er da også ulasteligt klædt i hvide buk
ser og blå jakke, præcis den blå farve, der skaber den
bedste kontrast til den brune jord og de røde bær.
Han virker ikke som en træt og udslidt bonde, men
bruger hele kroppen til at vende ploven, mens heste
ne står stille med hovederne mod billedets venstre
kant. Hegnets skrå linje holder kompositionen smukt
på plads.

I den lille landsby Torrild, hvor jeg bor sammen med min
familie, var der særligt en ting, der blev anderledes. Pludselig var børn en naturlig del af bybilledet i dagtimerne.
Noget der normalt er forbeholdt weekender og ferier.
Mennesker man mødte, hvis man var på tur, havde som
regel god tid og trængte måske ligefrem til at snakke – ligesom jeg selv gjorde. Da genåbningen endelig var på vej,
slog det mig, at når man inviterede gæster – selv med meget kort varsel – så havde folk som regel tid. Tænk at en
social sammenkomst ikke skulle planlægges uger frem. På
mange måder var tiden præget af det stille liv, og det var
bemærkelsesværdigt godt. Selvom tiden selvfølgelig også
af og til var præget af utålmodighed og frustration.
Situationen fik mig til at tænke på den norske forfatter
Erik Fosness Hansen, der engang skrev sådan her i et essay:
“Det har altid slået mig som et smukt udtryk i sproget, når
man siger om et menneske – som har tilstrækkeligt med
tid – at han har god tid. Hans tid er god, det er, som om
selve hans tidsfølelse er god, i modsætning til den som har
dårlig tid, hans tid er kvalitativt dårlig”.
Og så spørger Erik Fosness Hansen videre:

“Hvor er roen? Hvor er der varm chokolade med flødeskum? Hvor er selve den gode tid blevet af ? Den gode tid er
blevet taget fra os. Og livsglæden med den. For al glæde kræver god tid. Ikke ubegrænset med tid, men nogle øjeblikke,
hvor tiden er god”.
Jeg er godt klar over, at corona-tiden har været oplevet
meget forskelligt – alt efter livssituation. Nogen har haft
overordentligt travlt, nogen har siddet alt for meget alene,
og nogen har mistet sit arbejde. Samtidig tror jeg, at mange har haft oplevelsen af, at tiden var anderledes og med
tid til andre ting end dem, man normalt fylder i tiden.
Men hvorfor er det så vigtigt af og til at opleve at have
god tid? Ja, det er det, fordi her får vi muligheden for at
falde til ro. Ro til at sanse, se og lytte. Ro til at træne opmærksomheden på, at vi hører til og er indfældet i en
større sammenhæng, og at noget er til forud for os selv.
Det kan ske på en stille vandring i naturen – for sig selv
eller på en pilgrimsvandring – eller ved at se på et maleri,
lytte til et stykke musik, gå til gudstjeneste; eller når man
har tid til at lytte til et andet menneskes beretning og her
mærke livet spire og gro, fordi en anden rummer mig med
sin fortælling – og på den måde fortæller mig ind i noget større. Og så er det, at hverdagsunderet kan indtræffe;
at vi erfarer, at noget finder sted og kommer til at hænge sammen med noget andet, der er til. Men at kunne se
og erfare det, kræver god tid – og vil for den der altid er
travlt optaget fremstå som adskilte fragmenter.
Mere god tid, tak! Også når coronaen forhåbentligt inden alt for længe slipper sit tag i os.
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SOG NEPR ÆST M A R IA N NE LYST ER SYG EMELDT TIL 31.
OK TOB ER . HER ER HE ND ES V IK A R

M Y TER OG FA K TA OM SPEDA L SK HED I
FJOR D PASTOR ATE T
Af Marianne Hofstätter

Mit navn er Anna Viller Lind,
jeg er 30 år, og jeg har været så
heldig at få lov at vikariere for
Marianne Lyst her i Fjordpastoratet. Jeg blev færdiguddannet
i 2018, med speciale om Karen
Blixens håndtering af lidelse i
tiden i Kenya, og interesserer
mig meget for teologiske emner, der vidner om det levede
menneskeliv, dets glæder og
trængsler.
Det er krævende at være menneske og mange af de spørgsmål tilværelsen rejser, synes jeg finder sin plads i kristendommen – også selvom den ikke altid giver færdige svar.
Det er samtidig kontakten til det levede menneskeliv, der
gør præstegerningen meningsfuld, for med kristendommen er vi inde ved livets kerne.
Fra jeg var helt lille, har kirken været en grundpille i mit
liv, da min mor har arbejdet som organist i Silkeborg
Kirke siden jeg var barn. Her sang jeg i kirkekoret fra jeg
var 8 år og siden da har kor været min passion. Lige nu
slår jeg mine folder i det klassiske kor Akademisk Kor
Aarhus, et skønt fællesskab med store musikalske ambitioner, der sidste sommer fandt sin udfoldelse i, at vi vandt
verdensmesterskaberne i korsang i Tokyo.
Det har sat sit præg på mig, at kirken og kristendommen
tidligt blev en fast ramme om mit liv, og et sted jeg kunne søge hen når livet ikke gav sig selv. Jeg har modtaget så
utroligt meget ved at være en del af en menighed, og derfor blev det meget tidligt i mit liv min drøm at forsøge at
4
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give det videre og selv blive præst.
Efter jeg blev færdiguddannet,
har jeg haft forskellige vikariater,
og ser nu frem til at få lov at
prøve kræfter med præstegerningen hos jer i Fjordpastoratet.
Som præst får jeg lov at møde
mennesker i livets brændpunkter,
midt i sorg og glæde, men også
i hverdagens op og nedture. Det
er et privilegie og en stor opgave.
Jeg håber derfor at I vil tage godt imod mig, i den tid
jeg får hos jer, og jeg håber meget at det vil blive en
berigende tid for os alle.
De bedste hilsner,
Anna Viller Lind
28515365
NY HJEMMESIDE: FJORDPASTORATET.DK

Første gang bygningen omtales skriftligt er i 1591 i
Spedalskhedshospitalet i Aakjærdalen
“Hundredvisebogen” – en bog med folkeviser samlet af
I udkanten af Spåkær Skov langs med Aakjærvej står et
Anders Sørensen Vedel. Her er et par viser om Svend Fellidt mærkeligt bygningsværk. En slags portal, bygget af
ding, helten med 12
granitkvadre. En port
mands styrke, og i et
ind til – ingenting.
lille forord til viserne
Portalen er ikke så gammel, som den måske ser
skriver Anders Sørensen Vedel om huset i
ud til. Den er opført af
Aakjærdalen. Han kalkammerherre, hofjæger
der det “Spegels Hus”
mester Frode Neergaard, der ejede Aakjær
og fortæller, at det skal
gods fra 1923 til sin død
have været stald for
i 1967. Han har bygget
Svend Feldings heste, og
portalen af sten fra funat det var bygget sådan,
damentet til en middelat en bæk havde løbet
alderlig bygning, som
gennem stalden.
engang lå ude på engen
ud for det sted, hvor
Regnar Knudsen
Kampestensportalen
i
Spåkærskoven
er
opført
af
granitkvadre,
som
engang
portalen nu står.
(1882‑1959), lektor ved
udgjorde fundamentet for det påståede spedalskhedshospital i Aakjærdalen.
Før fundamentet blev
Aarhus Katedralskole
fjernet, blev det opmålt
og anerkendt hjemstavnsforsker, skrev om
af daværende landinspektør Eriksen, Odder, til 18 x 22 alen (ca. 11,3 x 20 me- “Aakærdalens Gaader” i Østjysk Hjemstavn 1945. Han
ter), et anseligt middelalderhus.
tror ikke på historien om Svend Felding, men derimod på
historien om spedalskhedhospitalet.
Om det hus går der to historier:
Han tager udgangspunkt i navnet Spegels Hus og skriver
1) Det har været stald for sagnhelten Svend Feldings
i sin artikel:
heste, og
“Vedels skrivemåde “Spegelshus” skal sikkert dække udtalen “Spejlshus”, og dette er da oprindelig “Spedelshus”
2) det har været spedalskhedshospital, opført af Aarhusaf “Hospital”, der bliver til “spedal(sk)” som i Spedalsø i
bispen, mens Aakjær indtil reformationen hørte under
Horsens og til “spedelsk, spejls(k)” i Spejlsby ved Stege,
bispestolen.
5
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altså et Hospital særligt for spedalske. At “Spegelshus”
skulle indeholde ordet “Spejl” er usandsynligt, for hvad
skulle det betyde?”

Så vidt hjemstavnsforskeren Regnar Knudsen. Arkæologerne er imidlertid ikke enige.

Lars Krants Larsen, overinspektør og leder af Arkæologisk Afdeling på Moesgaard Museum, skriver, at lokaRegnar Knudsen omtaler også nogle rester efter et hus,
liteten benævnes Spejlsborg eller Spejlshus, og at flere
der engang lå ca. en kilometer nord for spedalskhedshospitalet. På gamle kort ses stedet betegnet som “Ruin (Gl.
på grund af navnet har tolket det som et spedalskheds
Aakær)”. Han finhospital.
der det sandsynligt,
Det er ganske vist
at det drejer sig om
velkendt, at der
det ældste Aakjær,
gammeldanske ord
hjemsted for Aarhus-
spital – hospital –
bispen fra tiden omkan udvikle sig til
kring år 1400 til
spejl. Det er eksempelvis sket i Spejlsby
efter reformationen
i Keldby sogn på
i 1536.
Møn. I samme forHan mener, at det
bindelse kan nævnes
hele passer fint sammen: Aarhus-bispen
Spedalsø i Horsens.
har antagelig haft
“Vi kender dog ingen belæg på Spejlsgejstlige som læger
borg/Spejlshus som
og sygeplejersker boende på Gl. Aakær
kan styrke formodningen om et optil at passe de syge i
rindeligt spital i
hospitalet.
Det gamle kort fra 1899 viser nederst godset Aakjær. Oven for jernbanen ligger det Aakjærdalen,” skri“Hospitalet har da
sted, som på dette kort stadig kaldes Ruin (Gl. Aakjær). Broen over Ladegårds Aa
ver Lars Krants. “Ud
rimeligvis delt Skæb- kaldes Svend Feldings Bro.
ne med andre Speover folkevisesamlindalskhuse (Spejlsgens noget mytiskhuse) eller ved byerne St. Jørgensgårde i Henhold til en
romantiske belæg på navnet, har det ikke rigtig afspejlet
Befaling 1543 af Chr. 3. til at lukke alle St. Jørgensgårde
sig i de andre kilder, som findes i Afdeling for Navneforsknings samlinger. Nyere undersøgelser af stednavnet
som selvstændige Stiftelser,” skriver han. Og herefter begynder bygningen at beskæftige folkefantasien i sagn om
fortæller da også en anden historie.”
Svend Felding, der stedfæstes til Falling sogn, sikkert på
Lars Krants henviser her til pilotprojektet “Middelalderborge i Region Midtjylland”, i hvilken forbindelse der
grund af navneligheden.
6
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også blev lavet en stednavneundersøgelse. En rapport herfra er ikke offentliggjort, men rapportens forfattere mener, at navnet skyldes henvisning til en dam eller sø. At
forleddet spejl i navnet simpelt hen betyder spejl.
“Bevises kan det ikke, det ville måske kunne sandsynliggøres ved arkæologiske udgravninger, men det har nok
lange udsigter,” siger han.
I dag ligger der en lille sø i Spåkærskoven, men den er
etableret af den nuværende ejer af Aakjær. Til gengæld har
her ifølge Regnar Knudsen tidligere været en anden sø,
som formentlig har været opstemmet fra Ladegårds Å med
en dæmning. I hvert fald nævner et afholdt syn på Aakjær i
1645 “Speylsborg Dam”. Denne sø findes ikke mere.
Hvad den gamle bygning i engen kan have været brugt til,
har Lars Krants ikke noget bud på, men han er overbevist
om, at den ikke er en forgænger for Aakjær. Han tror heller ikke på, at Århus-bispens Aakjær har ligget på det sted,
der på gamle målebordsblade kaldes “Ruin. Gl. Aakær”.
Fra skriftlige kilder er vi ganske velunderrettede om
Aakjærs ældste historie,” skriver han. “I en erklæring fra

1444 fra herredstinget i Hads Herred hedder det, at ridder Laurids Trugotsen af Gylling i sin tid (en gang i første halvdel af 1300-tallet. Red.) gav Markvard Rostrup sin
datter Cecilie til ægte samt alt sit gods i Hundslund sogn,
som bestod af Kærsgård, Svinballe og den grund, hvorpå
Aakjær nu ligger.” (Altså lå i 1444. Red.)
“Dette tyder unægteligt på, at Aakjær har afløst borgen
Kærsgård, der fra udgravninger vides at være brændt tidligst i 1332. Denne sammenhæng taler sammen med andet kraftigt for, at det voldsted, som kaldes Gl. Aakær,
intet har med Aakjær at gøre, ikke er en forgænger, og at
navnet er en sen konstruktion.”
Hvad blev så resultatet af denne undersøgelse?
Nøjagtigt som med den påståede begravelsesplads for
spedalske i Torrild, som vi skrev om i sidste nummer af
kirkebladet: Ingenting.
Vi har ikke fået bevist, at der lå et spedalskhedshospital i
Aakjærdalen, og vi har heller ikke fået det modbevist.
I næste kirkeblad leder vi efter forklaringen på “sakramentehullerne” i Falling Kirke.

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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GUDSTJENESTER OG
30. august, 12. s. e. trinitatis
9.00 Gylling KSB
10.30 Hundslund KSB

20. september, 15. s. e. trinitatis
9.00 Torrild AVL
10.30 Falling AVL

September

27. september, 16. s. e. trinitatis
10.30 Alrø HKN (høstgudstjeneste)

3. september, torsdag
14.30 K-dag Hundslund kirkehus
6. september, 13. s. e. trinitatis
9.00 Ørting AVL
10.30 Alrø AVL
9. september, onsdag
19.00 Aftensang i Ørting kirke
10. september, torsdag
9.30: Morgensang Ørting kirke og
sognehus
19.00 Koncert i Torrild kirke med
Passion Duo
12. september, lørdag
konfirmation
10.00 Gylling AVL
12.00 Torrild AVL
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

8
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Oktober
1. oktober, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund kirkehus
3. oktober, lørdag
9.30 Dåb AVL
11.00 Dåb Hundslund AVL
4. oktober, 17. s. e. trinitatis
10.30 Hundslund AVL
(høstgudstjeneste)
14.00 Falling AVL (høstgudstjeneste)

November
1. november, Alle helgens dag
13.00 Hundslund KSB
13.00 Falling NN
14.30 Alrø KSB
14.30 Torrild NN
16.30 Ørting KSB
16.30 Gylling NN
5. november, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund kirkehus
7. november, lørdag
9.30 Dåb Torrild KSB
11.00 Dåb Gylling KSB
8. november, 22. s. e. trinitatis
9.00 Alrø NN
10.30 Hundslund NN

8. oktober, torsdag
9.30 Morgensang i Ørting kirke

12. november, torsdag
9.30 Morgensang Ørting kirke

11. oktober, 18. s. e. trinitatis
9.00 Ørting AVL
10.30 Gylling AVL

15. november, 23. s. e. trinitatis
9.00 Torrild KSB
10.30 Ørting KSB

18. oktober, 19. s. e. trinitatis
9.00 Alrø KSB
10.30 Torrild KSB

22. november, s. s. i kirkeåret
9.00 Falling NN
10.30 Alrø NN

25. oktober, 20. s. e. trinitatis
9.00 Gylling AVL
10.30 Falling AVL

29. november, 1. s. i advent
9.00 Hundslund KSB
10.30 Gylling KSB

31. oktober, lørdag
13.00 Kirkehøjskole Alrø
forsamlingshus.

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

ARRANGEMENTER
ALLEHELGENS SØNDAG 1. NOVEMBER
Når vi mister spiller mørket en stor rolle.
Sammen vil vi tænde lys –
Mindegudstjeneste i alle Fjordpastoratets kirker
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.

HUSK
KIRKEBILEN
Kirkebilen, det vil sige Odder
Taxa, må man gerne bruge.
Rigtig gerne, endda. Ikke kun
til gudstjenester, men til alle arrangementer i menighedsrådets
regi. Det vil f.eks. sige foredrag,
koncerter, K-dage eller menighedsudflugter.
Mindst 1 ½ time før gudstjenesten 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.

HØSTGUDSTJENESTE
UDEN AUKTION
Der er høstgudstjeneste i
Hundslund søndag 4. oktober
kl. 10.30.

8. marts gik konfirmanderne fra Ørting kirke til Hundslund
kirke på en pilgrimsvandring. Man går skiftevis i stilhed og
samtale med pauser undervejs til fælles samtale og bøn. Forældre og frivillige gik med på turen.

I år bliver der ikke nogen auktion efter gudstjenesten, men vi
mødes som sædvanligt i kirkehuset for at spise høstsuppe og
synge flere af høstens sange.
9
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FJORDPASTORATET SKAL HAVE FÆLLES MENIGHEDSRÅD, OG DU KAN
VÆRE MED TIL AT BESTEMME HVEM MEDLEMMERNE SKAL VÆRE
I vinter blev det besluttet, at menighedsrådene for Gylling-Alrø, Hundslund-Torrild og Ørting-Falling
skulle lægges sammen fra næste menighedsrådsvalg.
Det blev også besluttet, at Fjordpastoratets fælles menighedsråd skulle bestå af to medlemmer fra hvert
sogn, altså tolv valgte medlemmer.
Og nu er tiden kommet, hvor beslutningen skal udmøntes i handling!
Menighedsrådsvalget begynder allerede 15. september med valgforsamlinger tre steder i Fjord
pastoratet. Ved valgforsamlingen opstilles en liste med kandidater og suppleanter, og kun hvis der
senere kommer en eller flere ekstra lister, bliver der valg, som finder sted 3. tirsdag i november.
Valgforsamlingerne er åbne for alle interesserede, og alle medlemmer af folkekirken har stemmeret.
Valgforsamlingerne finder sted tirsdag 15. september kl. 19 følgende steder:
Alrø Forsamlingshus for Gylling-Alrø Sogne
Hundslund Kirkehus for Hundslund-Torrild Sogne
Ørting Sognehus for Ørting-Falling Sogne

OPSTILLING OG AFSTEMNING – KOM OG VÆRE MED!

A N NE TTE FOLSACH E R I KKE LÆ NG E RE FALLI NG S KI RKE SANG E R
Annette Folsach blev ansat som kirkesanger ved Falling
mente, at jeg skulle have et klaver, når jeg nu var så glad
kirke i 1996. Der var gudstjeneste i Falling kirke tre
for at synge. Det fik jeg. Jeg har stadig det gamle klaver
søndage om måneden dengang, og sognepræsten hed
stående i stuen – og det lyder stadig fint.
Valdemar Aastrup, så der er sket
Annette blev uddannet fra Århus
meget på de 24 år. Annette fortæller
Universitet og fik arbejde som musikom starten på sit musikalske liv:
lærer på Odder Musikskole, og der er
I mit barndomshjem havde jeg en
hun stadig. “Jeg blev sygemeldt i slutgynge i et æbletræ. Den var mit favoningen af 2019 og er ved at komme
ritudendørslegetøj. Med det samme
mig nu, men har besluttet at skære
den bevægede sig bare få centimeter,
ned på antallet af arbejdspladser.
sang jeg i vilden sky. Jeg kunne gynge og synge i flere timer, Menighedsrådet og medarbejdere siger tak for sangen
så det kunne høres vidt omkring. Min morfar hørte det og og ønsker Annette alt godt.
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S O GN EU D F L U GT
F O R Ø RT I N G O G FA L L I N G
T O R S D A G 1 7 . S EP T EM B ER
Program:
Vi mødes kl. 8‑8.15 i Sognehuset, hvor der serveres en
kop kaffe og et smurt rundstykke.
Kl. 9: Afgang fra sognehuset
Kl. 10.30: Ankomst Maltfabrikken, Ebeltofts nyrestaurerede kulturhus, hvor vi bliver vist rundt i hold af de frivillige maltpedeller.
Kl. 12: Frokost på Lundbergs, Maltfabrikkens café og restaurant.
Kl. 13: afgang fra Ebeltoft
Kl. 13.30: Tved kirke. Pastor emeritus Jan Schmidt tager
imod og fortæller om kirken og den tilstødende præstegård – et helt specielt sted med en fantastisk beliggenhed.
Kl. 15: afgang fra Tved – ankomst Bilsbækvej kl. ca. 16.30
Pris: 150 kr. som betales i bussen. Mobilepay er muligt.
Tilmelding nødvendig til Kirsten Hansen, kirketjener@
oertingfallingkirker.dk, 29382124
Deltagere fra hele Fjordpastoratet er velkomne.

EF T ER Å R ETS F ORE DRAG :
O N S D A G 2 5 . N O V E MB E R KL . 19.30 I
Ø RT I N G SOG NE HUS
Mogens Blume fortæller om Storm P:
Foredraget giver et kig på maleren, tegneren, skuespilleren og forfatteren Storm P.
Storm P. var et hyperaktivt, morsomt, velmenende og
hjertevarmt menneske, der bevarede sit barnesind hele livet igennem.
Næsten overalt hos Storm P. er der tale om en sympati
med det, der fremkalder smilet, altså hverken hån eller satire, men ægte humor.
Foredraget belyser dette og der lægges op til spørgsmål
undervejs, også inspireret af de mange billeder.
Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig!
Skriv eller ring til: Kirsten Hansen, kirketjener@oertingfallingkirker.dk, 29382124
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K-DAGENE I HUNDSLUND
K-dagene i Hundslund Kirkehus holdes den første
torsdag i hver måned kl. 14.30‑16.30. Kaffen koster
10 kr, som går ubeskåret til den fælles menighedspleje
i Odder Provsti. Alle i Fjordpastoratet er meget velkomne.
I efterårssæsonen har K-dagene disse emner:
Torsdag 3. september: Mathias Egholm, Hundslund, fortæller om sin og familiens plan om at bygge
et bæredygtigt, selvforsynende hus. Mathias Egholm
er astrofysiker og har arbejdet som forsker på dette felt i mange år. Nu er han gymnasielærer i Odder.
Hans kone Mette, der underviser på Mårslet Skole, er
lige så dygtig som sin mand, når det gælder om at være gør det selv-håndværker. Parret har fire børn.
Torsdag 1. oktober: Sognepræst Gudmund Rask
Pedersen, Vær og Nebel sogne, holder et foredrag
med titlen “Oplivning – leve til det sidste”. Det skulle
han have holdt i april, men da var alt lukket på grund
af corona, så nu håber vi, at det lader sig gøre i efteråret. Gudmund Rask Pedersen bor i Sondrup.
Torsdag 5. november håber vi at få besøg af Anne
Bjerrekær, der bor i Skablund. Hun er direktør for
Det grønne Museum, som ligger ved Gl. Estrup gods
på Djursland. Det hed tidligere Dansk Landbrugsmuseum, men efter at Jagt- og Skovbrugsmuseet flyttede
fra Hørsholm til Gl. Estrup, kom hele herligheden til
at hedde Det grønne Museum.
Torsdag 3. december har vi juleafslutning med gudstjeneste i kirken og julehygge i kirkehuset.

12
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K Æ R LIG HEDS SA NG E I
TOR R ILD K IR K E
Torsdag 10. september kl. 19 er der mulighed for at høre
“musikalske kærlighedshistorier” i Torrild Kirke.
Passion Duo giver koncert med kærlighedssange fra flere lande, først og fremmest Frankrig. De fleste af dem så
kendte, at publikum vil få vanskeligt ved at lade være med
at nynne med.
Duoen består af saxofonisten Bartlomiej Piotr Wawrynluk fra Polen og akkordeonspilleren Julija Skipore fra Letland. Desuden medvirker sangerinden Anna Lørup fra
Rusland. Alle tre bor i Danmark.
Alle er velkomne til koncerten, og der er gratis entre.

FJOR D PASTOR ATE TS K IR K EH Ø JSKOLE 2 02 0 – 21
Det tværgående aktivitetsudvalg for Fjordpastoratets
menighedsråd har tilrettelagt tre højskoleeftermiddage, som foregår om lørdagen hhv på Alrø, i Torrild
og i Ørting.
Hver højskoledag starter kl. 13 og varer til ca. kl. 17.
Der er to ting på programmet hver gang, og der serveres kaffe i pausen.
Pris 200 kr for alle tre arrangementer incl. kaffe. Beløbet gælder, selv om du kun vil deltage en enkelt gang.
Der betales kontant eller ved mobilepay ved første
fremmøde.
Tilmelding sker hos:
Inge Kjær Nielsen,
inge.kjaer.nielsen@hotmail.com
Tlf: 26 58 94 31

marksmester i triatlon for dobbelt benamputerede, marathonløber, byrådsmedlem og debattør.
Almaz Mengesha er født i Etiopien, hvor hun som otteårig mistede begge underben i en trafikulykke. Som
12-årig blev hun adopteret af en dansk familie.
Hun skriver:
Mit foredrag er fortællingen om at turde at sætte sig ambitiøse mål uanset hvor store odds man har imod sig. Jeg
gør i mit foredrag op med perfekthedskulturen og giver
mine bud på, hvordan vanskeligheder kan angribes. Det
er min beretning om et liv på trods, hvor mål kan opnås og drømme udleves. Foredraget henvender sig bredt
og kan tjene til, at andre får nye perspektiver på eget liv,
skubbe til egne grænser, give indblik i Afrikansk kultur og
forstå sig selv og sit land i et andet lys.

Fra venstre Julija Skipore, Anna Lørup og Bartlomiej
Wawrynluk

Almaz Mengesha fortæller om sit omskiftelige og ind imellem
dramatiske liv fra barndommen i Etiopien til Aarhus Byråd.

31/10 i Alrø Forsamlingshus
Almaz Mengesha og “Den nye Salmetrio”
Almaz Mengesha er født i 1973 og er mor til 3, uddannet socialrådgiver og er herudover forfatter, dobbelt Dan-

Den nye Salmetrio består af
Anette Buonaventzen: vokal
Pojken Flensborg: piano & orgel
Ulrik Bust: saxofon
Alle uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium.
Trioen spiller arrangementer af nye salmer og fortolkninger af nogle af Leonard Cohens sange.
13
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30/1 i Torrild Forsamlingshus

Foredrag ved fhv. højskoleforstander, TV-direktør og nu
præst Ivar Brændgaard:
Mere velfærd giver større lykke, mener mange, og det
jager vort samfund efter, og vore unge mennesker starter et lykke- og rigdomsræs, som giver både skuffelser og
stress. Mange mennesker bliver ulykkelige og modfaldne,
når de ikke når deres drømmes mål, eller når sygdom eller
ulykker pludselig slår dem ud af kurs. Kristendommens
svar er, at der findes helt andre værdier, som skal og kan
præge vort liv. Og det er helt gratis værdier, som kan give
mening og glæde i tilværelsen. Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, der kan bære i både medgang og modgang. Og der kredses om livets sidste svære
tid, alderdom og sygdom. Hvorfor skal det slutte sådan?
Og hvordan kommer vi igennem livets afslutning?


Ivar Brændgaard

Foredrag ved professor Kasper Bro
Larsen.
Rembrandt er kendt
som en af kunsthistoriens store illustratorer af det bibelske univers.
Men han er mere
end det?
Rembrandt fremstiller Adam og Eva som
hverdagsmennesker,
som samtiden kunne
møde på gaden.

I dette billedforedrag præsenterer Kasper Bro Larsen
nogle af Rembrandts værker som egentlige bibelfortolkninger.
Værkerne giver anledning
til at diskutere følgende
spørgsmål:
Hvordan vender og drejer
Rembrandt de bibelske fortællinger?
Hvad fascinerer ham i det
bibelske univers?
Og mere overordnet:
Hvad er det, der karakteriserer billedkunsten som medium for bibelfortolkning?
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20/3 i Ørting Sognehus

Rembrandt som bibelfortolker

Ivar Brændgaard: “Værdier, der ikke kan måles eller
vejes eller købes for penge” og Kasper Bro Larsen:
“Rembrandt som bibelfortolker”

Kasper Bro Larsen

“Musiktime” ved Jesper Moesbøl.
Fællessangen har det
godt i disse år. Det sås
med al ønskelig tydelighed under coronanedlukningen, hvor
Philip Faber 100 dage
i træk sang sammen
med hele Danmark –
hver for sig.
Med Højskolesangbogen synger vi sange,
som afspejler de værdier, vi bygger vores
liv og samfund på.
Jesper Moesbøl
Sange der forsøger at
give livet mening.
Vi skal synge både traditionelle og nye højskolesange, og
sangen kommer ikke til at stå alene, for de enkelte sange
belyses historisk og eksistentielt.
Målet er både at sætte sangene ind i den kulturtradition,
vi er en del af – og at skabe godt humør.
Sangtimen ledes af Jesper Moesbøl, der er tidligere højskoleforstander, musiker og embedsmand. Jesper arbejder i disse år med en revision af Sanghåndbogen, som er
grundbogen til højskolesangbogen med artikler om alle
Højskolesangbogens 571 sange. Han har derfor et særligt
kendskab til sangene og deres baggrund.

Birgitte Rosager Møldrup: “Liv til kirken eller en kirke
til liv – hvad er meningen med en kirke på landet?”.



Birgitte Rosager Møldrup

Den står der endnu. Kirken på landet har ikke drejet nøglen om. Som man måske så det i ånden – i hvert fald i en
tidligere kirkeministers ånd dengang tilbage i 2012, da
han foreslog, at der skulle lukkes kirker – når der nu ikke
boede nogen derude på Vor Herres pløjemark længere, og
når de, der var tilbage, ikke sad kirkebænkene tynde søndag efter søndag. De skulle da bare lukkes.
Men så var der nogle, der fik travlt. Der blev samlet en
arbejdsgruppe med Birgitte Rosager Møldrup som tovholder, der i perioden fra 2012 til 2015 fik dannet sig et
overblik og peget på noget afgørende, nemlig at kirken på
landet er til stede og ud over meget andet har en opgave i
netop at være til stede. Projektet er nu afsluttet, og en del
af konklusionen er, at kirken står stærk, dér hvor den erkender, at den er en del af civilsamfundet, som noget der
faktisk “skal være der”, vedkender sig kulturen og samarbejder med beboerforeningen, forsamlingshuset, lokalrådet og fåre-lauget. Kirken på landet er og skal måske netop være noget andet end kirken i byen. Fordi kontekst og
kultur er anderledes i Odense og Vejle midtby end i landsbyerne på landet.
15
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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
28515365

Kåre Schelde Busk
ksb@km.dk
2860 1618

GYL LING -ALRØ

HU NDSLUND- T O RRI LD

Ø RT I NG - FALLI N G

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,
bjarne.funch.skipper@gmail.com
4019 5730
8653 1508 / 4019 5730

Jens Peter Petersen
8094fortrolig@sogn.dk
2032 3318

Menighedsrådets e-adresse

8094@sogn.dk

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
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8093@sogn.dk

Graver
Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

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

Menighedsrådets e-adresse
Graver
Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Kirketjener og sognehus
Kirsten Børling Hansen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

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

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