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Grandækningen på Fjordpastoratets kirkegårde er i fuld gang og igen i år stiler
vi efter at være færdige inden 1. søndag i advent. Her er det Tove, der pynter
med nordmanns- og nobilisgran på Hundslund kirkegård.

De seks figurer på forsiden – engle, løve og dæmon – er fra fem af Fjordpastoratets
kirker. Kender du dem? Ellers kan du finde svaret rundt om i bladet. God jagt!
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VENDEPUNKTER ….
Når sommer afløses af efterår. Efterår af vinter. Når lys bliver til mørke og mørke til lys.
Der er vendepunkter i årets gang, og der er adskillige vendepunkter i et menneskes liv.
Også her i Fjordpastoratet er der tale om vendepunkter.
Tidspunkter, hvor vi skal tænke nyt og vende os fra noget
velkendt og trygt til noget nyt og i begyndelsen måske meget anderledes. Kunsten er her at holde fast i, at det ikke er
negativt at skulle vende sig. Vi mindes historien om mariehønen, der blev vendt om og fik øje på himmelen!
Men det nemmeste er jo altid at holde fast i det, vi kender. Det vi “plejer”. Som skrevet sidste år: “Vi skal i det
nye Fjordpastorat mødes i nye sammenhænge. Vi skal
vænne os til færre gudstjenester i egen kirke. Vænne os
til at gå til gudstjeneste i hinandens kirker og til at “egen
præst” nu ikke er én, men to personer. Gamle traditioner
må vige for nye. Nye tiltag ser dagens lys. Vi mødes i nye
sammenhænge, får nye relationer.”
Alt det er ikke gennemført på et år. Alle ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige gør deres allerbedste for
sammen med os præster at få implementeret alt det nye.
Opgaverne er mange og forskellige: Sammenlægning af
menighedsråd, fordeling af kirkelige handlinger, overvejelser om, hvordan to præster kan indgå på lige fod i hele
pastoratet, hvordan alle de frivilliges gode kræfter bedst
benyttes, kirkebladet, hjemmesider, nyt fælles logo for pastoratet, kalender for de ansatte, pastorats- og menighedsrådsmøder, – blot for at nævne nogle af opgaverne.
For jo, det er vanskeligt at få sammenholdt alt det gamle
med det nye. Det er vanskeligt at prioritere. Der var i de
gamle pastorater mange arrangementer og traditioner, vi
var glade for. Nu skal vi tænke i nye strukturer. Alt kan

ikke være alle steder, men vi kan skabe noget sammen,
som bliver rigtig godt.
Men Ting Ta’r Tid – og det gør det også i et stort nyt
Fjordpastorat.
Vi præster kan love, at vi gør vores bedste for at nå ud til
alle og i det hele taget fordele gudstjenester og arrangementer, så ingen føler sig forfordelt.
Der er stadig arrangementer i kalenderen, som var planlagt, inden vi blev sammenlagt. Der er fra tid til anden
ønske om dåb ved en højmesse i en bestemt kirke, og hvis
ønsket kommer, inden gudstjenesteplanen er lagt, tager vi
hensyn til det, så vidt det overhovedet er muligt.
Og som skrevet sidste år: Ønsket er, at vi alle på et tidspunkt må finde hjemlighed:
Dét handler om relationer og om, at vi alle har tillid til,
at vi faktisk gør vort bedste for at få Fjordpastoratet til at
blive et trygt, hyggeligt og fantastisk sted at være, bo og
arbejde i for alle.
Noget ganske andet – og så alligevel
ikke:
Julemusen er set i Gylling kirke og
monstro den ikke dukker op igen den
10. december!
Nu vi taler om mus – kender I historien om fire små mus,
der boede sammen i et hul under en skinne på én af Londons undergrundsstationer?
De tre blev efterhånden trætte af al den larm, når togene
kørte hen over dem, så de flyttede alle tre. Den ene fandt
et pizzeria, hvor der var nok at spise. Den anden slog sig
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ned i et bageri og fik det også godt og den tredje fandt en
antikvarboghandel, hvor der var masser af støv. ‘Men de
glemte nu ikke den fjerde, som var blevet tilbage og som
hed Moses. De kom og besøgte ham og sagde til ham:
Ved du hvad, Moses? Du skulle komme med hen i pizzeriaet eller bageriet eller antikvarboghandelen, dér er meget, meget bedre end her i støjen fra undergrundsbanen.”
Men Moses ville ikke, han blev, hvor han var.
Men så en dag kom de alle tre på besøg på én gang. For nu
havde de besluttet, at han skulle flyttes.
Og Moses modtog dem med et saligt smil om læberne.
“Jeg har drømt -”, sagde han.
“jeg var ude i det fri. Frisk luft og grønt til alle sider og
blødt grønt til at lægge sig i og gemme sig i.”
Og så var der en indre stemme, som havde hvisket til
ham: “Moses, Moses, det er græs.”
Og over ham havde der været en blå kuppel med drivende
hvide klatter på, og stemmen havde igen hvisket til ham:
“Moses, Moses, det er himlen og det er drivende skyer.”
Og så havde han set farver og hørt lyde og duftet dufte, og
den indre stemme havde for tredje gang hvisket: “Moses,
Moses, det er forår.”
“Nå, det er jo bare en drøm;” sagde de andre, “kom nu
med til pizzeriaet eller bageriet.”
Og Moses forsvandt godt nok ind i sit hul og et øjeblik
efter kom han ud igen med sine ejendele: et lille stykke
ost og et miniaturekort over Londons undergrundsbane.
“Nåda”, sagde de andre, kommer du nu med os?”
Nej, sagde Moses, “jeg vil ud at finde foråret.”
Og så vandrede han af sted langs jernbanesporet ind i den
mørke tunnel.
“Det er vanvid, det er vanvid”, lød de andres stemmer i
hans øre, men han gik trøstigt videre.
Da de andre skulle til at gå deres vej, så sagde musen fra
boghandlen: “Jamen, måske havde han ret. Måske er der

et forår. Jeg vil nu også prøve. Og så begav han sig også på
vej med de to tilbageblevnes ord i ørerne: “Det er vanvid,
det er vanvid:”
Om de nåede foråret, og hvad der skete med de to fra pizzeriaet og bageriet, siger fortællingen ikke noget om. Men
de begav sig på vej. Med en drøm, med et håb, med en
forventning.
Nok er alting i forandring. Nok er der mange vendepunkter. Men i denne “forvandlingstid” er der ikke ændret på,
at vi er overbevist om, at vi i fællesskab kan, om ikke undgå fejltagelser, så dog overvinde dem – og finde en lys og
spændende fremtid i Fjordpastoratet.
Hvorfor? Ganske enkelt fordi vi har tillid til de gode viljer, og til at juleglæden og lyset fra julens glædelige budskab venter lige om hjørnet.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul.
Kåre Schelde Busk og Marianne Lyst

Engel fra altertavlen i Gylling kirke.
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FJORDPASTORATETS ALTERTAVLER
Artiklen er den første i en serie om Fjordpastoratets kirkeinventar. I næste nummer handler det om
prædikestole.
Fakta om altertavlerne:
Torrild: Altertavle 1610, billedskærer Oluf Olufsen, maler Lauritz Andersen Riber har udført maleriet, som
danner model for de øvrige altertavlers midterfelt.
Hundslund: Altertavle 1613, billedskærer Michel Snedker i Vrold.
Alrø: Altertavle 1619, billedskærer Mikkel Snedker i Skanderup (samme som Hundslund).
Falling: Altertavle 1635 – 1640, skåret af Peder Jensen Koldings værksted i Horsens.
Gylling: Altertavle 1638, Peder Jensen Koldings værksted.
Ørting: Sammensat af midterste del af en helgenaltertavle fra før reformationen, med vinger og topstykke
fra 1700-tallet.
Tekst og foto: Lise Laursen

Fjordpastoratets seks kirker er alle middelalderkirker med
Alrø som den yngste fra 1400-tallet. De ældste dele af de øvrige fem kirker er bygget mellem 1150 og 1250 – ligesom
næsten 2000 andre danske kirker.
Indretningen af kirkerne, deres dekoration og inventar er naturligvis ændret mange gange siden da, men det var reformationen i 1536, som fastlagde, hvad der hørte til i en kirke:
døbefont, alter og prædikestol.
Genstande som helgenaltre, røgelseskar, relikvier, vievandskar osv. hørte til den katolske kirke og forsvandt efterhånden
– eller blev genbrugt i en ny sammenhæng – som i Ørting,
som skiller sig ud fra de øvrige.

De fem altertavlers opbygning
I de øvrige fem kirker anskaffedes i løbet af tredive år, fra
1610 til 1640, fem ensartede altertavler. De samme håndværkere/værksteder går igen flere steder.
Alle tavlerne består af et fodstykke, udsmykket og med tekst,
herover to etager, en bredere underetage og en mindre overetage, så tavlen passer ind i korets hvælvede loftsbue. Alrøs
tavle, som naturligt nok er den mindste, har ikke noget billede, men nadverteksten i hovedfeltet mellem to søjler. I de øv-

Torrild kirkes altertavle fra 1610.
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rige fire tavler er underetagen delt af fire søjler med et maleri
i midten og tekster i de to sidefelter. Maleriet viser korsfæstelsesscenen på nøjagtig samme måde i de fire tavler, dog i forskellig kvalitet. De to sidefelters tekster er indstiftelsesordene
i Torrild, Hundslund og Falling, mens Gylling har både nadverordene og fadervor. Overetagen er – eller har været – rammen om et billede af Kristi himmelfart eller den tilsvarende
bibeltekst fra Johannesevangeliet. Sidevinger, topvinger og
topstykke er smukt udskåret og dekoreret.

Hvad var meningen?
Vi er vant til, at kunst kan have flere betydninger og hører
gerne spørgsmålet: “Hvad synes du, det forestiller?” Det flertydige er også kendetegnende for moderne kirkeudsmykninger, men sådan var det ikke for de kirkens folk i 1600-tallet,
som bestilte og betalte de fem altertavler til Torrild, Hundslund, Falling, Gylling og Alrø. Tværtimod skulle altertavlerne
kun forstås på én måde: at vise menigheden baggrunden for
den nadver, de selv deltog i. Derfor indeholder alle tavlerne
Jesu ord til disciplene Skærtorsdag, afbildning af korsfæstelsen Langfredag og øverst løftet om evigt liv.
Kirkegængerens øjne fanges nu nok mest af de strålende farver og former, fint udskårne mønstre, engle, skinnende frugter, tårne og krummelurer, der omkranser tavlens dele. Jo
yngre tavlen er, jo mere overdådig og myldrende er billedfantasien og jo vildere er farvesætningen. For 1600-tallets menighed, som stort set kun så billeder i kirken, har altertavlen
været selve billedet på paradis.

Fra enkelhed til mylder
Torrilds altertavle er stramt komponeret og behersket i farveholdningen, mens Gyllingtavlen er mere skulpturel og
Øverst: Hundslunds altertavle fra 1613.
Nederst: Alrøs altertavle fra 1619. Samme billedskærer.
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myldrende. I løbet af de tredive år, der går fra 1610 til 1640
er smagen skiftet fra senrenæssance i Torrild, Hundslund og
Alrø til barok i Falling og Gylling – måske har den seneste
også været den dyreste? Men meningen er den samme – tavlerne skulle være det forklarende bagtæppe for nadverens sakramente.

Ørting skiller sig ud
Hvad med Ørtings alter?
Indtil slutningen af 1800-tallet brugte man faktisk den
midterste del af et 1400-tals helgenskab som altertavle! Så
det var ikke alt fra den katolske tid, der blev smidt ud. I
1700-tallet fik skabet påsat sidevinger og et fint topstykke
med den genopstandne fugl Føniks som symbol på den genopstandne Kristus. Så kom tavlen til at ligne nabokirkernes
lidt. Men hvordan man har forklaret meningen med de tre
helgeninder, Ursula, Katarina og Barbara, det står hen i det
uvisse. Nu hænger helgenskabet på kirkens nordvæg, mens
en kopi af den smukke gyldne krucifiks, som blev fundet på
loftet i 1890, står på kirkens alter.
Øverst th:
Falling 1635‑40.
Nederst th:
Gylling 1638
Samme billedskærerværksted.

Tv:
Helgenskabet fra
Ørting, som var altertavle indtil 1891.
7
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ET VILKÅR, EN FORDEL OG EN UDFORDRING
Stort flertal for sammenlægning af menighedsrådene
ved menighedsmødet for Hundslund og Torrild
Skal de tre menighedsråd i Fjordpastoratet lægges sammen
til ét? Ja, det skal de, hvis Hundslund og Torrild skal bestemme. Ved menighedsmødet i Hundslund Kirkehus den
5. september var der et meget klart flertal for sammenlægningen.
Samtidig stod det klart, at begejstringen for en sammenlægning ikke er overvældende – for nu at sige det diplomatisk. Det er mere sådan noget i retning af: Tja, vi er jo
nok nødt til det, som sagerne står. Og der er da også visse
fordele ved en sammenlægning.
Martin Heide Jørgensen, der er kontaktperson i Hundslund – Torrild Menighedsråd, udtrykte det på denne måde: “Jeg ser et vilkår, en fordel og en udfordring i en sammenlægning”.
Der er ikke andet at gøre
Vilkåret er den kendsgerning, at de tre pastorater er lagt
sammen til Fjordpastoratet. Efter at det er sket, har det
hurtigt vist sig, at der ikke er ret meget andet at gøre end
også at sammenlægge menighedsrådene. Det vil være at
drive rovdrift på de to sognepræster Marianne Lyst og
Kåre Schelde Busk, hvis de begge skal deltage i tre menighedsrådsmøder om måneden – plus eventuelle udvalgsmøder. Og hvis deres arbejdstid skal gå med møder, bliver
der endnu mindre tid til gudstjenester.
Kåre Schelde Busk: “Der er rigtig meget, der skal koordineres nu. Vi bygger så at sige båden, mens vi sejler. Vi er nødt
til at få lavet en struktur, der kan tage hånd om tingene.
Når jeg kommer her som ny, er der meget, jeg gerne vil drøfte. Hvem skal jeg snakke med?”

Marianne Lyst: Det er vanskeligt at holde styr på alle aktiviteterne, når der sidder tre menighedsråd og arrangerer hver
for sig. Det er svært at koordinere, når vi ikke sidder sammen.”
Set fra præsternes side var der ingen tvivl om holdningen.
Det kan nærmest kun gå for langsomt at få lagt menighedsrådene sammen. Og der er da også fordele for andre
end præsterne.
Men der er også fordele
Martin Heide Jørgensen: “Personaleledelsen fungerer i
dag på trods. Der er tre kontaktpersoner, som skal få personalet fra de tre tidligere pastorater til at arbejde sammen. Det var faktisk lettere kun at være én om det.”
Også menighedsrådsformand Bjarne Skipper så visse fordele i en sammenlægning: “Vores plan er at få en fælles kirke- og kulturmedarbejder, som skal hjælpe med at få det
hele til at hænge sammen. Når vi er flere, kan vi gabe over
mere.
Frivillige skal sørge for den lokale forankring
Det store problem ved en sammenlægning er imidlertid,
at den lokale forankring risikerer at gå tabt, når de lokale
menighedsråd forsvinder. Det var alle tilstedeværende vist
enige om.
Bjarne Skipper oplyste, at et oplæg foreslår, at der skal
vælges to menighedsrådsmedlemmer fra hvert af de seks
sogne. Så længe sognene ikke er lagt sammen, skal der
være valg hvert sted, så ingen risikerer at stå uden repræsentation i det fælles menighedsråd.
“Vi håber meget, at der kan dannes et korps af frivillige,
som kan tage over efter de menighedsrådsmedlemmer,
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der så ikke længere er plads til. Jeg tænker mig, at den ene
af de to valgte fra hvert sogn kan påtage sig kontakten til
lokalsamfundet og de frivillige medarbejdere, og den anden kan være kirkeværge.”

I øvrigt behøver kirkeværgerne ikke være medlem af menighedsrådet. De kan udpeges udenfor. Der var en engageret debat ved mødet, men det vil være synd at sige, at det
var et tilløbsstykke. Ved afstemningen var der 14 stemmer
for en sammenlægning og én stemme imod.

Marianne Hofstätter

ENSTEMMIGT JA TIL ET FÆLLES MENIGHEDSRÅD FOR HELE
FJORDPASTORATET
Det blev resultatet af en afstemning, da Ørting-Falling menighedsråd holdt det årlige menighedsmøde
24. oktober.
30 mennesker var mødt op i Sognehuset og efter at være
blevet beværtet med lun tærte og salat, kunne de høre formanden, Jens Peter Petersen fortælle om vedligehold af
kirkerne – bl.a er et utæt tag over våbenhuset i Falling repareret – og om behovet for at få stenmurene omkring
kirkerne repareret, før de falder ned.
Sognehuset på Bilsbækvej står over for en ændring, fordi
der skal skaffes kontorer til to præster og en kommende
kirke-kulturmedarbejder, der skal tage sig af informationsarbejde og hjælpe med alle de aktiviteter, der ikke finder
sted i kirkerummet. Der skal også laves et egentligt graverkontor. Plan og finansiering er godkendt af provstiet.
Præstegården er igen lejet ud frem til november næste år.
I den mellemliggende periode skal menighedsrådet finde
ud af, hvad der skal ske med bygningen.
Men det vigtigste punkt i beretningen var sammenlægningen af menighedsrådene, som altså blev besluttet enstemmigt. Foredrag, koncerter og udflugter skal stadig
være lokale og forankret i sognene.

Men det blev understreget, at alle kan deltage i de enkelte
sogne-aktiviteter – der kan bestilles kirkebil til det hele.
Formanden lagde vægt på, at Ørting – Falling menighedsråd mener, at det fælles menighedsråd skal være med
så få medlemmer som muligt: tre medlemmer fra hvert at
de tre gamle pastorater.
At landsbypræsten er forsvundet blev beklaget, og et enkelt medlem af menigheden foreslog, at pengene til endnu en præst blev fundet ved at nedlægge Odder Provsti,
der er så lille, at præsterne her samarbejder med præsterne
i Skanderborg om kollegial inspiration.

Lise Laursen

Den dæmoniske maske er fra Gylling Kirkes altertavle.
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GUDSTJENESTER OG
DECEMBER
1. december, 1. s. i advent

14.30 Gylling ML
(Børnegudstjeneste)
16.00 Alrø ML
4. dec., onsdag

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

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

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

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

Torsdag d. 19. december

17.00: KSB, julegudstjeneste for
efterskolen, Gylling
Fredag 20. december

8.30: ML, Skolejul, Gylling
9.00: KSB, Skolejul, Hundslund
10.30: KSB, Børnejul, Hundslund

9. januar, torsdag
09.30 morgensang Ørting kirke
11. januar, lørdag

9.30: Dåb KSB
11.00: Dåb Hundslund KSB
12. januar, 1. s. e. H3K

22. dec., 4. søndag i advent

9.00 Gylling KSB
10.30 Ørting KSB

16.00: Alrø KSB
(Julesangsgudstjeneste)

19. januar, 2. s. e. H3K

24. december, Juleaften

13.00 Hundslund ML
13.00 Alrø KSB
14.30 Gylling ML
14.30 Falling KSB
16.00 Ørting ML
16.00 Torrild KSB
25. december, Juledag

9.30 Gylling KSB
11.00 Hundslund KSB
26. december, 2. juledag

9.30 Falling ML
11.00 Alrø ML
JANUAR
1. januar, Nytårsdag

14.30 Torrild KSB
16.00 Ørting KSB
5. januar, Helligtrekonger
(præsentation af
Fjordpastoratsalme)

10.30 Falling ML

9.00 Hundslund HKN
10.30 Alrø HKN
22. januar, onsdag
19.00 Gudstjenestelaboratorium for
Fjordpastoratet, Ørting sognehus
26. januar, 3. s. e. H3K

9.00 Torrild ML
10.30 Gylling ML
31. januar, fredag
(Fakkeltur i mørket)
17.00 Hundslund KSB
FEBRUAR
1. februar, lørdag

9.30: Dåb KSB
11.00: Dåb KSB
2. februar, s. s. e. H3K

17.00 Falling KSB
(Fanget ind af Lyset)
6. februar, torsdag
14.30 K-dag, Hundslund
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ARRANGEMENTER
9. februar, Septuagesima

9.00 Gylling KSB
10.30 Torrild KSB

11. marts, onsdag
19.30 Med feltpræsten til Afghanistan
Kirkehuset Hundslund

13. februar, torsdag
09.30 morgensang Ørting kirke

12. marts, torsdag
09.30 morgensang Ørting kirke

16. februar, Seksagesima

15. marts, 3. s. i fasten

9.00 Ørting KSB
10.30 Alrø KSB

9.00 Hundslund HKN
10.30 Falling HKN

23. februar, Fastelavn

22. marts, Midfaste

(Aftensangsgudstjeneste)
17.00 Torrild ML
19.00 Alrø ML
26. februar, onsdag
(Fastelavnsandagt, tøndeslagning og
mad over bål)
17.00 Hundslund ML

10.00 Gylling – Ivar Brændgaard/
ML (med efterfølgende kirkehøjskole)
24. marts, tirsdag
Sangaften med Odder Voices
Ørting Sognehus

19.30 Sogneaften i Ørting
Sognehus
Karsten Jensen fortæller om
planteskolemiljøet i Ørting

10.30 Odder sognekirke, Det
kirkelige møde. Se program i
Odder Avis.

Man ringer til den præst,
Marianne Lyst eller Kåre
Schelde Busk, som står for
den pågældende dåbslørdag. Er man den første, der
ønsker dåb den lørdag, må
man selv vælge, hvilken kirke dåben skal foregå i.

Kommer der yderligere ønsker om dåb samme lørdag,
må man vælge mellem de to
kirker, hvor der allerede er
aftalt dåb.

5. marts, torsdag
14.30 K-dag, Hundslund
7. marts, lørdag

9.30: Dåb ML
11.00: Dåb ML
9.00 Ørting ML
10.30 Alrø ML

I Fjordpastoratet har vi indført på forhånd fastsatte
dåbslørdage. Hvilke dage,
det drejer sig om, fremgår af
gudstjenestelisten.

Kommer der derefter endnu
et ønske om dåb den samme lørdag, kan man også
få dåb i en kirke efter eget
valg, dog på det tidspunkt,
som ikke allerede er booket.

MARTS
1. marts, 1. s. e. fasten

8. marts, 2. s. i fasten

DÅB OM LØRDAGEN

ML Marianne Lyst
KSB Kåre Schelde Busk
HKN Helge Kjær Nielsen

Det skal understreges, at
man selvfølgelig fortsat kan
ønske dåb ved de planlagte
søndagsgudstjenester.
11
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DET SKER …
1. december kl. 14.30 i Gylling Kirke
Historien om verdens første jul –
Jul for hele familien.
8. december kl. 14 er der De ni læsninger i Ørting Kirke. Målet er at skabe en ny fælles tradition for hele Fjordpastoratet med tre læsere fra menigheden fra hvert af de
tre tidligere pastorater samt musikalske indslag med trioen Jørgen Heick, Ebbe Ravn og Tilde Horsbøel.
Danske Seniorer står for julehyggen i Sognehuset bagefter. Alle fra hele Fjordpastoratet er velkomne. Pris 30 kr.
Familiegudstjeneste og juletræsfest i Torrild
Søndag 15. december kl. 14.00
Både familiegudstjenesten og juletræsfesten står i julens tegn. Vi begynder i kirken med en gudstjeneste på børnenes præmisser, men hvor alle generationer er mere
end velkomne. Her synger vi julesange og
hører julefortælling. Efter gudstjenesten arrangerer borgerforeningen juletræsfest i Torrild forsamlingshus, hvor vi skal danse om juletræet og måske
kigger julemanden forbi med en overraskelse …
Gløgg og æbleskiver kan købes. Tilmelding til
Tove Baunsø Sørensen på tovebaunsoe@hotmail.
com. Alle er velkomne.
15. december kl. 19 er der julekoncert i
Hundslund Kirke med titlen YULETIDE.
Odder Voices og dirigent Catarina Bosæus fortæller og synger Nordsøens julesange. Vi skal høre
om, hvordan julesange og -traditioner har spundet et net mellem landene omkring Nordsøen fra
kyst til kyst.

22. december kl. 16: Julesangsgudstjeneste i
Alrø Kirke
På den sidste søndag i advent, umiddelbart inden juleaften samles vi for at synge julen ind i Alrø Kirke.
Sangen akkompagneres af trioen Jørgen Heick, Ebbe
Ravn og Tilde Horsbøel, som også var med os til De ni
læsninger tidligere på måneden. Men i aften er det os, der
skal synge!
Ved Helligtrekongers-gudstjenesten 5. januar 10.30 i
Falling Kirke er der uropførelse af Fjordpastoratets salme, skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen ud fra erindringsglimtene fra Jeg kan huske ® Fjordpastoratet. Hans
Sydow sætter musik til.
Venlig løve fra
Falling Kirke.

JULEKONCERT

”Yuletide”

ODDER VOICES

V/ Catarina Bosæus
Orgel og piano/ Hans Sydow

HUNDSLUND KIRKE

SØNDAG 15. DECEMBER 2019 KL. 19

12
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GUDSTJENESTELABORATORIUM
Onsdag d. 22. januar kl. 19.00 i Ørting sognehus
Hvordan vil vi fremover gerne fejre gudstjeneste
i Fjordpastoratet? Hvad er en god gudstjeneste?
Hvad er vigtigt for mig?
Der sker rigtig meget nyt i
Fjordpastoratet, og der er
meget nyt at forholde sig til
for både for menigheden,
menighedsråd, medarbejdere og præster. En af konsekvenserne af etableringen
af det nye Fjordpastorat
Engel fra Torrild.
er, at der nu som udgangspunkt holdes gudstjeneste om søndagen i to ud af seks
kirker. Det har allerede betydet, at en del begynder at
gå til gudstjeneste i “de andre kirker” i pastoratet. Det
er herligt, for det betyder, at vi er flere samlet, når vi
fejrer gudstjeneste. Samtidig er den nye struktur en god
anledning til at kigge nærmere på og drøfte med hinanden, hvordan vi gerne vil holde gudstjeneste fremover.
For på en måde bliver vi langsomt til en menighed, og
hvad betyder det for den måde vi holder gudstjeneste
på i Fjordpastoratet?
I løbet af aftenen kommer der korte oplæg om gudstjenesten. Men fokus vil være på, at vi taler med hinanden, arbejder i grupper og alle får mulighed for at fortælle om, hvad der gør en gudstjeneste god og relevant
for mig.
Præsterne i Fjordpastoratet
Marianne Lyst og Kåre Schelde Busk

Fredag 31. januar med start kl. 17 ved
Kirkehuset – Fakkeltur i Hundslund
Igen i det nye år bliver der mulighed for at komme med
på en fakkeltur i mørke rundt i Hundslunds omegn. Arrangementet havde sit udgangspunkt for nogle år siden i
DGI og kommunernes fælles kampagne “Bevæg dig for livet”. Idrætsforeningen, Borgerforeningen og HundslundTorrild Menighedsråd gik sammen om det både festlige
og højtidelige arrangement, som nu gennemføres for tredje gang.
De voksne deltagere får udleveret hver en fakkel, mens
børnene får knæklys, og med denne belysning går turen
nogle få kilometer rundt om byen, bl.a. ad en gammel kirkesti. Ved ankomsten tilbage til kirken bydes deltagerne
på suppe i våbenhuset, og der sluttes med en kort andagt
og sang inde i kirken. Deltagere fra hele Fjordpastoratet
er velkomne til at deltage.
2. februar kl. 17 i Falling Kirke genopfører vi Fanget
ind af Lyset, lysmesse af Lisbeth Smedegaard Andersen og
Hans Sydow, denne gang med tilføjelse af Fjordpastoratets salme. Odder Voices medvirker og Catarina Bosæus
har arrangeret sangene for kor.
Tøndeslagning og mad på bål
Den traditionsrige fastelavnsfejring omkring kirken og
kirkehuset i Hundslund finder sted onsdag den 26. februar med start kl. 17.
Der begyndes med en kort andagt i kirken og fortsættes
med tøndeslagning på plænen mellem kirke og kirkehus.
Deltagerne deles i tre hold: Små børn, større børn og store børn/unge, og hvert hold slår til sin egen tønde. Der er
masser af præmier: Til kattekonger, dronninger m.v. og til
de bedst udklædte deltagere.
13
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DET SKER …
Når tønderne er slået til pindebrænde og præmierne uddelt, serverer spejderne mad, som de har lavet over bål.
Bag arrangementet står KFUM-spejderne i Hundslund,
Hundslund Købmandsgård og Hundslund-Torrild menighedsråd.
Onsdag 26. feb. kl. 19.30 i Ørting sognehus
Planteskolerne i Ørting og omegn
Lokalhistorisk foredrag med Karsten Jensen.
Billeder, snak og lidt svinkeærinder om det planteskolemiljø, som engang fandtes i Ørting og andre steder i Odder Kommune.

vedkommende ikke er udsendt, er der mange opgaver i
Danmark. Det er et meget varieret arbejde, fortæller han.
Det kan eksempelvis indeholde dage, hvor feltpræsten er
med ude i kampvognen under øvelser, eller hvor man træner i at overbringe budskabet til familien, hvis en soldat
omkommer.
Når soldaterne bliver udsendt rundt omkring i verden,
tager feltpræsten med. I Lars Berg Thomassens tilfælde
altså til Afghanistan. Det var en udsendelse med mange
oplevelser, som han vil fortælle om i foredraget, men han
vil også komme ind på alle udfordringerne ved at vende
hjem til hverdagen i Danmark efter en lang udsendelse.
Der er fri entre og gratis kaffe. Alle i Fjordpastoratet er
meget velkomne.

Luftfoto af Ørting planteskole 1966.

Lars Berg Thomassen i fuld feltmæssig udrustning i Afghanistan.

Onsdag 11. marts kl. 19.30 i Hundslund kirkehus
Tag med feltpræsten til Afghanistan
Sognepræst Lars Berg Thomassen, Odder, har været udsendt som feltpræst med de danske soldater til
Afghanistan.
En feltpræst har ikke kun arbejde i krigsområder. Når

Tirsdag 24. marts kl. 19.30 i Ørting sognehus
Sangaften med Odder Voices
Aftenen er en del af det store Alsang 2020 arrangement,
hvor der i anledning af 75-året for befrielsen og 100-året
for genforeningen bliver arrangeret fællessangsevents over
hele landet.

14
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K-DAGENE I HUNDSLUND
K-dagene i Hundslund fortsætter i det nye år. Vi
slutter 2019 med at gøre, som vi plejer i december.
Begynder med en gudstjeneste og fortsætter med
kaffe og julehygge. Det er torsdag 5. december og
som altid kl. 14.30.
Januar springer vi over, men torsdag 6. februar tager vi hul på det nye år med at synge gamle danske
viser. Marianne Videbæk, Hundslund, synger for.
Torsdag 5. marts får vi besøg af Mette Jensen, der
er forstander for institutionen Hadruplund. De fleste beboere i Hundslund og Torrild ved sikkert, at
der ligger en institution i Hadrup, og mange har været på besøg til det årlige julemarked. Men hvad laver de egentlig på Hadruplund? Det bliver vi klogere på i marts.
2. april er gæsten Gudmund Rask Pedersen, der er
sognepræst i Vær og Nebel sogne med kirker i Vær
og Serridslev. Han har for nylig flyttet sin bopæl til
Sondrup og begyndte straks som frivillig i Hundslund Købmandsgård. Hans foredrag hedder “Oplivning – leve til det sidste”.
Deltagere fra hele Fjordpastoratet er meget velkomne til K-dagene.

15
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HØJSKOLEDAG I GYLLING
Søndag 22. marts i Gylling kirke og forsamlingshus
kl. 10 – ca. 15
Kl. 10 Gudstjeneste i Gylling kirke.
Prædikant Ivar Brændgaard.
Kl. 11 Foredrag i Gylling forsamlingshus:
Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes
for penge
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. Disse værdier sætter et andet
fortegn for det liv, der skal leves, og de forventninger, der
kan stilles.

Ivar Brændgaard.

Ivar Brændgaard giver
markante bud på de kristne værdier, der kan bære
i både medgang og modgang. Der fortælles om
den umiddelbare glæde
ved livet, det liv, som vi
får givet, og som vi ikke
behøver at stræbe efter.
Der øses af et levet livs
erfaringer, og der hentes

øjebliksbilleder fra andres liv. Og der kredses om livets
sidste svære tid, alderdom og sygdom. Hvorfor skal det
slutte sådan? Og hvordan kommer vi igennem livets afslutning?
Kl. 12.30 Frokost.
Kl. 13.30 “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.
Jesper Moesbøl.

Vi skal denne eftermiddag 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.
Alle er velkomne. Af hensyn til frokost og kaffe
bord bedes om tilmelding senest 15. marts til
Bente Rasmussen på degnsminde@mail.dk.
Fri entré. Frokost og kaffe kr. 50,-
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DET ER SKET –
Tv: Efter høstgudstjenesten i
Torrild var der kaffe og sang efter
højskolesangbogen i menighedsrådsformandens have. Det var
stadig sommer –

Herunder: Efterårsdag på Falling kirkegård –
lindetræerne stynes. Det er Bettina på stigen.

Artig engel fra Hundslund.

Knap så artig engel fra Alrø.
17
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GYLLING PRÆSTEGÅRD
Nyt om renoveringen
Vi har haft ugentlige møder/samtaler med arkitektfir
maet, og flere fremvisninger/opmålinger med de håndværkere, som ville give tilbud på opgaven.
Det er ikke så let at give tilbud på renoveringer i et gammelt og fredet hus.
Næsten alle de nødvendige godkendelser fra Slots- og
Kulturstyrelsen er på plads, og den 31. oktober 2019
blev der afholdt licitation på totalrenovering af Gylling
Præstegård.
Licitationen betyder, at udgiften til totalrenoveringen er
lidt under kr. 10 mill. Herudover skal vi bruge ca. kr. 1,3
mill. til sikring og udvendig renovering af udhuset.
Menighedsrådet er godt tilfreds med licitationsresultatet, som nu bliver fremsendt til endelig godkendelse ved
Odder Provsti.
Det er mange penge, men vi mener, at det er et godt
licitationsresultat, og fredede bygninger skal jo holdes
ved lige.
Håndværkerne forventes at begynde på renoveringsop
gaven sidst på året 2019.
Der kommer skurvogne, materialer, maskiner, containere,
biler, lastbiler, håndværkere, arkitekter, stilladser og diverse andet.
Ja! – det kommer til at ligne en byggeplads.
Når trægulve skal fjernes, og der skal laves varme i gulvet,
når taget skal udskiftes og når vinduer og døre renoveres,
så ser vores gamle præstegård bestemt ikke pæn ud.
Så vi må glæde os til huset står færdigt, og Gylling Præstegård igen kommer til at være en smuk bolig for præste
familien.

Renoveringsopgaven kommer til at tage ca. 10 måneder.
Planen er, at vi er færdige og indflytningsklar til efterårsferien 2020.

ØRTING-FALLING
Farvel og tak – og velkommen til organisterne
I forbindelse med den nye struktur er samarbejdet med
organisterne fra Odder stoppet den 31. okt.
Der skal lyde en stor tak til Nana og Jonatan, der i 6 år
har været organister i vores kirker, et samarbejde vi har
været utroligt glade for.
En speciel tak til Jonatan der ved forskellige arrangementer har udfoldet sine evner ved orglet i kirken og klaveret i
Sognehuset til stor glæde for tilhørerne.
Vi ønsker dem alt det bedste i fremtiden.
Samtidig vil gerne byde velkommen til Inger Larsen fra
Gylling-Alrø og Hans Sydow fra Hundslund-Torrild som
fremover skal spille i vores kirker.
Ombygning af Sognehuset
I det nye Fjordpastorat bliver Sognehuset i Ørting samlingspunkt for præster og personale med kontorer og velfærdsfaciliteter. Der har længe været behov bedre faciliteter til kirkegårdspersonalet, i form af bad og omklædning,
frokoststue og ikke mindst et egentligt graverkontor. I
den forbindelse skal der ske en større ombygning, hvor
kun den store sal og overetagen forbliver uændret.
Vi har endnu ikke overblik over, hvornår ombygningen
begynder, og hvor store gener det vil give for brugerne af
huset.
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Mobile Pay:
21887
”Tak for dit bidrag”

JULEHJÆLP 2019
Giv din næste en glædelig jul
Den danske folkekirke har i Odder Kommune stiftet
Odder Provstis Menighedspleje,
som uddeler julehjælp til mennesker,
hvor livet er svært og pengene er små.
Hvem kan søge om julehjælp:
Du skal bo i Odder Kommune.
Julehjælpen gives især til ansøgere med børn under 18 år
I særlige tilfælde kan andre også komme i betragtning
Hvordan ansøger du om julehjælp:
Ansøgningsskemaet finder du på
www.odderprovsti.dk eller du kan hente det i
Odder kirkecenter tirsdag til fredag kl. 9-13.
Din lokale præst kan også kontaktes
Fristen er tirsdag d. 3. december
Alle ansøgere får svar senest i uge 50
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VEJVISER
SO G NE P RÆ ST E R
Marianne Lyst
ml@km.dk
3142 4371

Kåre Schelde Busk
ksb@km.dk
2860 1618

GYL L IN G-A LRØ

HUNDSLUND- T O RRI LD

Ø RT I NG - FALLI NG

Gylling Kirke

Hundslund Kirke

Ørting Kirke

Lerdrupvej 2
8300 Odder

Landevejen 5
8350 Hundslund

Bilsbækvej 36A
8300 Odder

Alrø Kirke

Torrild Kirke

Falling Kirke

Alrøvej 353
8300 Odder

Bygaden 2
8300 Odder

Alrøvej 44
8300 Odder

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

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

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

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

Graver:

Graver:

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Kirketjener, Hundslund:

Kirketjener og sognehus:

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

Kirsten Børling Hansen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

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

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

Kirketjener, Alrø
Tove Sloth Lave
kirketjener.alroe@gmail.com
7175 5209
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Kirketjener, Torrild:
Jens Erik Sørensen
kirkely@torrild.dk
2122 2918 / 4031 1196
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