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NYT ALTERTÆPPE I ØRTING KIRKE
LÆS MERE SIDE 13
Forsidebilledet viser “Helligånden”, det sydligste billede på
prædikestolen i Alrø kirke. Sammen med de to øvrige malerier,
“Faderen” og “Sønnen” er det malet af Adam Becher, som har
været inspireret af naturen på Alrø og har fundet farverne til malerierne der, i muslingeskaller og i jordens okkerfarver.
Alrø kirke rummer det eneste eksempel på moderne kirkekunst
i Fjordpastoratet.

NYT FRA PASTORATET
På menighedsmødet for Gylling og Alrø Sogne 27/11
2019 blev der foretaget afstemning om udvidet samar‑
bejde/sammenlægning af de tre menighedsråd i Fjordpa‑
storatet. Afstemningen foregik sognevis og et klart flertal
pegede på, at der skal samarbejdes om et fælles menig‑
hedsråd i Fjordpastoratetfra menighedsrådsvalget i 2020.
Menighederne i Gylling og Alrø samt Hundslund og
Torrild sogne peger på, at der skal vælges to menigheds‑
rådsmedlemmer fra hvert sogn til det nye fælles menig‑
hedsråd. Ørting og Falling Sogne peger på, at der skal
vælges to fra de største sogne og en fra de mindste sog‑
ne. Det fælles pastoratråd er på møde den 28/1‑20 nået
til enighed om at følge indstillingen fra Gylling/Alrø/
Hundslund/Torrild om to valgte medlemmer fra hvert
sogn.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i
kraft.
Den nye valgform indebærer, at der over hele landet på
samme dato, anden tirsdag i maj afholdes:
1) Menighedsmøde:
På menighedsmødet orienteres om, hvad der er sket siden
sidste møde.
Aktiviteter, drift og økonomi samt menighedsrådets pla‑
ner og økonomi for indeværende år.
Menigheden har mulighed for at komme med bemærk‑
ninger/ønsker til menighedsrådets arbejde.
2) Orienteringsmøde:
Orienteringsmødet er det første skridt på vej mod valget.
Formålet er at sikre åbenhed og skabe interesse om den
lokale kirke og menighedsrådet og finde ud af, hvem der
kunne være interesseret i at stille op eller genopstille.
De seks sogne i Fjordpastoratet har på deres menigheds‑

møder i efteråret besluttet, at der i forbindelse med valget
i 2020 skal vælges ét fælles menighedsråd.
Det fælles menighedsråd kommer til at bestå af to med‑
lemmer fra hvert sogn, så den lokale forankring kan fast‑
holdes.
Møderne afholdes 12. maj i Gylling – Alrø sogne
kl. 17.00 i Alrø Forsamlingshus
Hundslund – Torrild sogne kl. 19.00 i Hundslund
kirkehus
Ørting – Falling sogne kl. 19.00 i Ørting sognehus

KIRKESANGER OG ORGANIST
FRATRÅDT
Kirkesanger i Hundslund og Torrild, Ole Poulsen, er fra‑
trådt sin stilling med udgangen af 2019.
Ole har været kirkesanger i 32 år. Han begyndte i Tor‑
rild i 1987. Her fik han hurtigt et samarbejde med kirke‑
sangeren i Hundslund om at dele de to kirker, og i perio‑
der har han været alene om begge kirker. Hans arbejde er
nu overtaget af Susanne Kjærsgaard Sørensen, der også er
kirkesanger i Ørting.
Også organist Hans Sydow fratræder sin stilling pr.
1. marts i år. Han har været ansat som organist i Hunds‑
lund og Torrild kirker i 2005‑2007 og igen fra 2017. Stil‑
lingen blev for nylig udvidet med Ørting og Falling kirker.
Ud over at forestå musikken ved gudstjenester og kirke‑
lige handlinger har han lagt et stort arbejde i at arrangere
koncerter og andre musikalske arrangementer, senest i he‑
le Fjordpastoratet. Som det kan ses andetsteds i dette kir‑
keblad har han også været primus motor i arbejdet med,
at Fjordpastoratet har fået sin egen salme. Stillingen som
organist er endnu ikke opslået.
Menighedsrådene takker for samarbejdet og ønsker dem
begge alt godt.
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TØRST, KLIMAFORANDRINGER OG FASTE
Jorden kan tørste. Mennesker kan tørste. Det kommer
næppe som den store overraskelse, men enhver, der har
prøvet at tørste, ved, hvor befriende og svalende det er en‑
delig at få adgang til vand. At jorden tørster bliver meget
nærværende, når vi hører om hedebølge og ukontroller‑
bare skovbrande i Australien – eller når vi ser billeder af
udtørret landbrugsjord og vandfald syd for Sahara. Der
er nu bred enighed blandt forskere om, at vi lever i en tid,
der bliver præget af menneskeskabte klimaforandringer.
Det maner til eftertanke for mange, men måske sniger op‑
givenhed og frygt for fremtiden sig ind på os i samme ån‑
dedrag. Det første er godt, det sidste er skidt. For når vi
frygter for fremtiden, tørrer vi som mennesker ud. Det
bliver tørt. Vi tørster.
Fastelavnsfesten indvarsler 40 dages faste. At vi også i
kristendommen har en periode bestemt til faste, er vist
en velbevaret hemmelighed. Måske fordi det er meget
uhåndgribeligt, hvad faste er i en protestantisk kirke. Vi
skal jo ikke faste for at fortjene os til Guds velvilje. Her er
nåden nok. Basta! Der findes heller ikke særlige forskrif‑
ter for, hvordan vi skal faste. Mit bud vil være, at vi som
moderne mennesker kan få glæde og gavn af at bruge fa‑
stetiden til eftertanke. En tid til at grunde over dagligdag
og vores liv med hinanden. Hvilke relationer fylder i mit
liv? Er de præget af skærm eller ansigt? Kan jeg være med
til at udfolde andres liv? Men også til at reflektere over
jordens og kommende generationers fremtid. Har jeg en
rolle at spille? Kan jeg gøre en forskel? Den store kunst
bliver, hvordan vi kan gå ind i så uoverskuelige problem‑
stillinger uden at ende i opgivenhed eller frygt for frem‑
tiden.
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Her kommer fastetidens ophør os til undsætning. For fa‑
stetiden ender i en fest. Med påskefejring. For ingen kan
bruge opgivenhed eller frygt for fremtiden til noget, uan‑
set hvor reel truslen måtte være. I påsken forkyndes det,
at livet er stærkere end døden. Når fastetiden på den må‑
de ender i påske, kan det give fastetiden og eftertanken en
retning. Livsmodets retning.
Og det er lige det, der er brug for, når vi skal forholde os
til og handle i uoverskuelige problemstillinger – som kli‑
maforandringer vitterligt er. Eller i vores dagligdag med
hinanden, hvis livet ikke skal tørre ud imellem os.
På næste side kan du dykke ned i digtet Tørst af Hanne
Jul Jakobsen, der kan give gode vitaminer til fastetidens
eftertanke.
Glædelig tid til eftertanke – og glædelig påske, når de 40
dage er gået!


Kåre Schelde Busk

TØRST
af Hanne Jul Jakobsen
Jeg tørster
min sjæl støver
mit hjerte dehydrerer
mine tanker er tørre
som tavlekridt.
Jeg ved ikke hvordan
jeg skal sige det
eller hvad
jeg skal spørge efter
Jeg tørster
råber jeg
en regnvejrsdag
ud i verden
og man stikker mig
et par nye sko
eller en ny lampe
over spisebordet.
Jeg tørster
hvisker jeg
en tirsdag aften
bag computeren
og man sætter mig
på et nyt projekt
eller i hvert fald
sætter gang i en
proces.
Jeg tørster
fabler jeg
en rødvinsaften
med veninder

og man giver mig
tusind gode råd
eller et flødebollekursus
for begyndere.
Jeg tørster
bare
Jeg tørster
bare
Jeg tørster
igen
Køber
Arbejder
rejser
Ordner
Tjekker
Løber
Lever
og det gør jeg
Jeg lever
længere end mine
forfædre
gjorde.
Jeg lever godt
det gør jeg
ikke noget men
Jeg tørster
bare
ikke efter
flere ting
ikke efter

noget der er større
ikke efter det
der er nemt
Jeg tørster
bare
igen
min sjæl støver
mit hjerte dehydrerer
mine tanker er tørre
som tavlekridt
igen
igen
Giv mig noget
at drikke
nu
Vis mig en
kilde
der bare
løber over
og ud over
sine bredder
og fylder mig
igen
igen
med liv.
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STOLEN MAN KUN KAN STÅ PÅ
F JORD PAS TORATE TS P RÆDI KE ST O LE

Fotos og tekst: Lise Laursen

Vores kirkers to rum, koret og skibet, var adskilt i katolsk
tid. Koret var kun for præsterne. Der var ingen adgang
for menigheden, som opholdt sig i skibet. Præsten talte til
menigheden fra en pult, og nadveren blev uddelt i korbu‑
en (Vinen drak præsterne selv). De to rum er stadigvæk
adskilt af triumfvæggen med en bueformet åbning og et
højere gulvniveau i koret.
Reformationen betød, at præstens opgave blev at holde
prædikener på et sprog, menigheden forstod. Derfor blev
prædikestolen et vigtigt møbel i den protestantiske kirke,
og den blev flyttet ud af koret og ind i menighedens rum.
Biskop Peder Palladius skriver i 1500-tallet: Prædikesto‑
len “skal ikke være en Bogstol eller en Hifgippe neder på
Jorden, men dejlig opbygget – ved den søndre Side i Kirken, oven over alle andre Stole, Guds salige Ord til Hæder
og Ære, op til et Vindu, Sognepræsten til gode om Vinteren og besynderlig (især), når hans Øjne de falme og dummes”. (I dag ved ingen, hvad en Hifgippe er – men det er
et skønt ord!)
D EN H ØJ E STOL
Selv om vores præsters øjne ikke er falmede og dumme,
står prædikestolen den dag i dag ved sydvinduet nærmest
koret i alle vores seks kirker, hævet en meter til halvanden
fra gulvet.
Fra sin høje stol kan præsten se hele sin menighed, og vi
kan se præsten. Menigheden kan også høre præsten tyde‑
ligere, end hvis hun blot stod på gulvet.
I Hundslund, Ørting og Falling er der en lydhimmel
ovenover præstens hoved, beregnet til at kaste lyden ud i
rummet i stedet for op i loftet.
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Falling: Den ældste af Fjordpastoratets prædikestole, den er fra 1585. Stolen er forholdsvis lille og
slank, og lydhimlen, som er senere, virker noget
overdimensioneret.
Hver af de fire sider er delt i to billedfelter, øverst en
engel eller et plantemotiv, i de nederste buefelter
har der været et billede af de fire evangelister. Nu er
kun Mattæus og lidt af Johannes tilbage.Hjørnerne
er markeret med drejede dobbeltsøjler i mange farver. Bemærk kristusmonogrammet på trappepanelet: De sammenflettede tre første
bogstaver i Jesus på græsk, IHS

I gamle dage, hvor kirkerne ikke var så godt vedligeholdt
som i dag, var det også en beskyttelse mod utætte lofter
og mange flagermus! Lydhimlen udsmykkes af en hæn‑
gende due lige over præstens hoved, et billede på helligån‑
den, som gerne skulle inspirere præstens prædiken!
I alle kirker er der i dag et højttaleranlæg og teleslynge, så

hørehæmmede bliver hjulpet. Derfor er der faktisk ikke
længere nogen grund til den højt hævede prædikestol.
Moderne kirker har da heller ikke halvanden meter op til
prædikestolen, men blot et eller to trin. Serien om kirker‑
nes inventar startede i sidste nummer med altertavler og
fortsætter i næste nummer med døbefonte.

Hundslund tv: Stolen er fra 1616, lydhimlen 100 år
yngre.Billedfelterne er enkle, en sekstakket stjerne i
indlagt træ som symbol på Jesu fødsel. Stolen blev
restaureret i 1929 og samtidigt løste man problemet
med trapper, der fylder for meget på en radikal måde:

Der er brudt et hul i triumfvæggen mellem kor og skib.
Se billedet nederst i midten. For at komme på prædikestolen skal præsten først et trin ned, så gennem
hullet og op ad trappen. Det havde Nationalmuseet
nok ikke accepteret i dag.
Alrø (nederst th): En tidligere prædikestol blev omtalt
1700 som “meget slet, sammenslagen af fyrrefjæle”.
Den nuværende er lokalt fremstillet i 1892 efter model
fra Hundslund kirke. Den har tre fag med runde buer,
søjler i hjørnerne, et bundstykke med mørke farver og
et udkraget topstykke med plads til en læsepult. Den
eneste prædikestol uden engle, men til gengæld med
moderne malerier!
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Ørting herover: Stol og lydhimmel er fra ca. 1630
og danner en fin helhed. Der er smukt dekorerede fladesnit over buerne på prædikestolen, og
søjlerne mellem fagene er forsynet med et udskåret “gardin” med kvaster, samlet i gylden ring,
hvorfra der hænger en stor kvast eller klokke!
Bemalingen i grå, grøn, sort og guld er fra 1936 –
også teksten i buefelterne.
Læg mærke til hvor mange gange der står ORD i
tekstfelterne! Så ved vi, hvad prædikestolen skal
bruges til.
Både engle og dæmoner har fået plads på prædikestolen!

Torrild herover: Samme værksted som Hundslunds stol og
Torrilds altertavle, nemlig Oluf Olufsen, Hedemølle 1616.
Torrilds prædikestol er den bedst bevarede af de tre
1600-tals stole, velproportioneret, farvestrålende og med
et væld af udskårne og malede detaljer. Stolen blev restaureret i 1950, men den oprindelige staffering fra 1616 var da
meget velbevaret. De fire evangelister optræder med deres symboler i
buefelterne: Mattheus med englen,
Markus med løven, Lukas med oksen og Johannes med ørnen. Maleren var Giffuerdt (Givert) fra Odense. Han malede også evangelister
på prædikestolen i Bjerager, som er
skåret af samme værksted.
Bemærk det fine spir, som afslutter
trappen. Det svarer til spirene på altertavlen. Der er også rundkindede
engle og vrede løver at kikke på, hvis
man keder sig.
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Gylling: Den nyeste, og den prædikestol, vi ved mest
om. Den er skabt af billedhugger og billedskærer Rasmus Morten Andersen fra Falling i tæt samarbejde med
pastor Otto Møller, og blev indviet i 1911. Prædikestolens opbygning minder om den klassiske 1600-tals stol
med buefelter adskilt af søjler, men med mere skulpturelt
billedskærerarbejde.
Prædikestolen er skåret i eg, og underdelen er en egestamme med løv og agern. Egeløv er et fast symbol på
troens styrke i kristen sammenhæng. Stolen står i træets
farve bortset fra figurernes guldbund og enkelte guldudsmykninger. De tre figurer er apostlen Peter, Paulus med
det sværd, han blev halshugget med og Jesus’ kæreste
discipel, Johannes, som ses nederst i midten.
Der er også engle på Gyllings prædikestol ovenover søjlerne, som den syngende – eller sure – tyksak her, og
mellem englene er der flyvende fugle.
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GUDSTJENESTER OG
Marts
1. marts, 1. s. e. fasten
10.30 Odder sognekirke, Det Kirkelige
Møde

29. marts, Maria bebudelsesdag
16.00 Strikkegudstjeneste, Ørting
kirke, ML

5. marts, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund

April
2. april, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund

7. marts, lørdag
9.30 Dåb Hundslund ML
11.00 Dåb Torrild ML

4. april, lørdag
9.30 Dåb KSB
11.00 Dåb Torrild KSB

8. marts, 2. s. i fasten
9.00 Pilgrimsgudstjeneste Ørting
AFS (efter gudstjenesten vandrer
konfirmanderne fra Ørting kirke til
Hundslund kirke. Alle er velkomne til
pilgrimsgudstjenesten.)
10.30 Alrø HKN

5. april, Palmesøndag
9.00 Torrild KSB
10.30 Ørting, KSB

11. marts, onsdag
19.30 Med feltpræsten til
Afghanistan i Kirkehuset Hundslund
12. marts, torsdag
9.30 Morgensang Ørting kirke
15. marts, 3. s. i fasten
9.00 Hundslund HKN
10.30 Falling HKN

9. april, Skærtorsdag
16.00 Gylling, KSB, gudstjeneste og
måltid*
17.30 Ørting, KSB, gudstjeneste og
måltid**

Maj
3. maj, 3. s. e. påske
9.00 Alrø HKN
10.30 Ørting HKN
7. maj, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund
8. maj, Store Bededag,
konfirmation
10.00 Hundslund KSB
10.00 Gylling ML
9. maj, lørdag
konfirmation
10.00 Falling KSB
12.00: Alrø KSB
10. maj, 4. s. e. påske
konfirmation
10.00 Torrild ML

10. april, Langfredag
10.00 Hundslund, ML

12. maj menighedsmøde og
orienteringsmøde – se side 3

12. april, Påskedag
9.30 Torrild, ML
11.00 Alrø, ML

14. maj, torsdag
9.30 Morgensang Ørting kirke

16. april, torsdag
9.30 Morgensang Ørting kirke

17. maj, 5. s. e. påske
9.00 Hundslund KSB
10.30 Falling KSB

22. marts, Midfaste
10.00 Gylling Ivar Brændgaard/ML
(med efterfølgende kirkehøjskole, se
side 14)

19. april, 1. s. e. påske
9.00 Falling KSB
10.30 Torrild KSB

21. maj, Kristi himmelfarts dag
9.00 Alrø ML
10.30 Ørting ML

24. marts, tirsdag
19.30 Sangaften med Odder Voices i
Ørting Sognehus

26. april, 2. s. e. påske
9.00 Gylling ML
10.30 Hundslund ML

24. maj, 6. s. e. påske
16.00 Gylling Aftensangsgudstjeneste
ML
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ARRANGEMENTER
31. maj, Pinsedag
9.00 Torrild KSB
10.30 Falling KSB
1. juni, 2. pinsedag
11.00 Friluftsgudstjeneste i Odder
4. juni, torsdag
14.30 K-dag i Hundslund med
gudstjeneste KSB
6. juni, lørdag
9.30 Dåb ML
11.00 Dåb Falling ML
7. juni, Trinitatis søndag
9.00 Gylling ML
10.30 Hundslund ML
14. juni, 1. s. e. trinitatis
9.00 Ørting KSB
10.30 Alrø KSB
*Skærtorsdag 9. april kl. 16 i Gylling
kirke
Påsken handler om at være sammen
– at bryde brød sammen – at
spise sammen. Det gør vi ved en
stemningsfyldt gudstjeneste, hvor vi
under gudstjenesten samles om et
mindre måltid i kirken.
** Skærtorsdag 9. april kl. 17.30 i
Ørting kirke
Der er lam på menuen ved
fællesspisningen i Sognehuset i Ørting
efter gudstjenesten.Tilmelding til
middagen til kirketjener Kirsten Børling
Hansen på tlf. 29382124 senest 27.
marts. Prisen er 75,pr. voksen og 40,
pr. barn, inkl. drikkevarer.

ML: Marianne Lyst
KSB: Kåre Schelde Busk
HKN: Helge Kjær Nielsen
AFS: Anette Foged Schultz

Konfirmationshjælp kan søges nu
Henvendelse til Odder kirkecenter
eller din præst.
Menighedsplejen

SANGEFTERMIDDAGE PÅ
BRONZEALDERVEJ
torsdagene 26. marts, 30. april og 28. maj
Alle dage kl. 14 i Hus 10.

DÅB O M LØ R DAGE N
I Fjordpastoratet har vi indført
på forhånd fastsatte dåbslørda‑
ge. Hvilke dage, det drejer sig om,
fremgår af gudstjenestelisten.
Man ringer til den præst, Marianne
Lyst eller Kåre Schelde Busk, som
står for den pågældende dåbslør‑
dag. Er man den første, der ønsker
dåb den lørdag, må man selv vælge,
hvilken kirke dåben skal foregå i.
Det skal understreges, at man selv‑
følgelig fortsat kan ønske dåb ved
de planlagte søndagsgudstjenester.

Folkekirkens landsindsamling 8. marts –
det du kan gøre!
Temaet i år er hjælp til klimakrisens ofre.

Der bliver ingen indsamling i Fjordpastoratet dette år. Men du kan
støtte på følgende måder:
Mobile Pay 88 00 77
SMS: Send STØT på 1911, så støtter du med 150 kr.
Bankoverførsel: Danske Bank: Reg. nr.: 4183 Konto nr.: 5400023
Det går pengene fra indsamlingen til:
• Træplantning – træer giver skygge og liv
• Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
• Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima
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K-DAGENE
I HUNDSLUND
K-dagene holdes den første torsdag i hver måned
kl. 14.30‑16.30. Kaffen koster 10 kr., som går ubeskå‑
ret til den fælles menighedspleje i Odder Provsti. Alle i
Fjordpastoratet er meget velkomne.
Torsdag 5. marts får vi besøg af Mette Jensen, der er
forstander for institutionen Hadruplund i Hadrup. De
fleste beboere i Hundslund og Torrild ved sikkert, at
der ligger en institution i Hadrup, men hvad laver de
derinde? Det bliver vi meget klogere på i marts.
Torsdag 2. april er gæsten Gudmund Rask Pedersen,
der er sognepræst i Vær og Nebel sogne med kirker i
Vær og Serridslev. Han bor nu i Sondrup og er frivillig
medarbejder i Hundslund Købmandsgård. Hans fore‑
drag hedder “Oplivning – leve til det sidste”. Han har
udgivet flere bøger, senest med titlen “Skal jeg nu også
tro på dét, præst?”
Torsdag 7. maj får vi besøg af Anne Bjerrekær, der
bor på Skablundgård. Hun er direktør for Det Grønne
Museum, som ligger ved Gl. Estrup gods i Auning på
Djursland. Museet hed tidligere Dansk Landbrugsmu‑
seum, men efter at Jagt- og Skovbrugsmuseet flyttede
fra Hørsholm til Gl. Estrup, skiftede museet navn til
Det Grønne Museum. Her er samlet uanede mængder
af viden om landbrug, jagt, skov og mad.
Torsdag 4. juni bliver sidste K-dag før sommerpausen.
Vi går i kirke til en kort gudstjeneste, og bagefter drik‑
ker vi kaffe.

12

STRIKKEGUDSTJENESTE
For rigtig mange år siden, tog Gylling-Alrø på sogneud‑
flugt til Christiansborg slot i Kbh. Vi skulle under kyn‑
dig vejledning af specialister (Olav og Rikke Olsen) bese
den nye gobelin skabt af Bjørn Nørgaard. En gobelin, et
tæppe, hvor vi kunne se Danmarks historie vævet ind med
mange forskellige farver og tråde. Og ja netop vævet ind
i hinanden og på den måde forbundet. Nøjagtig som vo‑
res liv er det: forbundet med historien og vævet ind i hin‑
anden.
På samme måde er det at strikke og hækle et godt symbol
på vores tilknytning/sammenvævning med hinanden.
Mens vi strikker/hækler tænker vi på dem, vi strikker/
hækler til. Minder og historier passerer revu for vort in‑
dre blik og dertil kommer, at mange føler de i en stresset
hverdag, får en pause/en meditativ tilstand, når fingrene
går og tankerne flyver hid og did.
Måske derfor opfodrede et udvalg i Fjordpastoratet, der
skulle komme med ønsker til nye gudstjenesteformer, at
vi afholdt en “strikkegudstjeneste”.
For som skrevet: “Nogle af os lytter bedre, når vi har no‑
get i hænderne” og ønsket var derfor en gudstjeneste,
hvor det var i orden, at strikke- eller hækletøjet blev med‑
bragt.
Så derfor kom gerne denne søndag 29. marts kl. 16 med
eller uden håndarbejde.
Det bliver en gudstjeneste med bibellæsninger, bønner,
masser af musik og forhåbentlig en rød “tråd”, der strikker
det hele sammen i en større sammenhæng.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at udveksle op‑
skrifter og ideer!

SPISEVENNER I HUNDSLUND
25 mennesker deltog, da Spiseven‑
Spisevennerne er for ældre over 60
nerne i Hundslund mødtes til en
år, som bor i 8350-området, og som
gang forloren skildpadde tirsdag
ind imellem savner nogen at spise
den 4. februar. Det var de nystifte‑
sammen med. Hvis nogen mangler
de spisevenners første middag sam‑
transport til Kirkehuset, bliver de
men. Initiativtagerne Hanne Hagen,
hentet og bragt af en spiseven, men
Lis Sørensen og Lisbeth Nielsen var
også de selvhjulpne ældre er meget
godt tilfredse med fremmødet, men
velkomne. Spisevennerne har des‑
værre ikke mulighed for at hente kø‑
de understreger, at der er god plads
25 mennesker ved dækkede spiseborde fylder
restolsbrugere.
til flere.
cirka det halve af Kirkehusets sal, så der er
Hvis du gerne vil være med, så meld
Spisevennerne i Hundslund holder plads til lige så mange flere.
dig til Lis Sørensen, tlf. 28518133,
til i Kirkehuset. De spiser sammen
den første tirsdag i hver måned. I vinterhalvåret mødes de mail: kirkevang33@gmail.com eller Lisbeth Nielsen, tlf.
fra kl. 12 til kl. 14. Maden kommer fra slagteren i Hou og 61386510, mail: j.hund@mail.dk
koster 50‑60 kr. pr. kuvert, afhængigt af antal tilmeldte.

NYT ALTERTÆPPE I ØRTING KIRKE
Det er korsstingsbroderi, der er femhundredetusinde
sting, det har været et kæmpearbejde og det er meget
smukt. Kunsthåndværkeren, som både har designet og
udført arbejdet, har
taget farverne fra
knæfaldets varme
læderfarve, klinke‑
gulvets svagt gul‑
lige og blålige to‑
ner og knæfaldets
sorte støbejern.
Og så er der tilsat
guldtråd til malte‑
serkorset og de to
spinkle kors, som

ser gule ud på billedet – men se det i virkeligheden i sol‑
skin, så skinner guldet i trådene. På fotoet side 2 kan man
se, hvordan altertæppet spejler knæfaldets motiv med de
tre sorte linjer og
malteserkorset. Gi‑
veren foretrækker
at være anonym,
men gaven vil give
glæde til såvel præ‑
ster som menighed
i mange år frem.
Tæppet blev ind‑
viet 2. søndag i ad‑
vent til de 9 læs‑
ninger.
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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.
Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdi‑
er, der kan bære i både medgang og modgang. Der fortæl‑
les om den umiddelbare glæde ved livet, det liv, som vi får
givet, og som vi ikke behøver at stræbe efter.
Kl. 12.30 Frokost.
Kl. 13.30 “Musiktime” ved Jesper Moesbøl.
Fællessangen har det godt i disse år. Med Højskolesang‑
bogen synger vi sange, som afspejler de værdier, vi bygger
vores liv og samfund på. Sange der forsøger at give livet
mening.
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 høj‑
skoleforstander, musiker og embedsmand.
Alle er velkomne. Af hensyn til frokost og kaffebord be‑
des om tilmelding senest 15. marts til Bente Rasmussen
på degnsminde@mail.dk el tlf: 8655 2124.
Fri entré. Frokost og kaffe kr. 50,14

DE T KI RKE LI G E M Ø DE
SØ NDAG 1 . M ART S
Det Kirkelige Møde er en fælles kirkedag for alle sog‑
ne i Odder Provsti og Valgmenigheden i Odder. Da‑
gen begynder med gudstjeneste i Odder Sognekir‑
ke kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i Odder Kirkecenter efterfulgt af foredrag ved lek‑
tor David Bugge i teologi: “Karen Blixen og Kristen
dommen”.
Det koster 100 kr. at deltage ved spisningen inkl. drik‑
kevarer og foredraget.

TAG MED F ELT PR Æ ST EN T I L
AF GH ANISTAN
Onsdag 11. marts kl. 19.30 i Hundslund Kirkehus
Sognepræst Lars Berg Thomassen, Odder, fortæller
om at være feltpræst, herunder om en udsendelse til
Afghanistan.
Der er fri entre. Kaffen koster 10 kr., som går ubeskå‑
ret til den fælles menighedspleje i Odder Provsti. Alle
i Fjordpastoratet er meget velkomne.

Tirsdag 24. marts kl. 19.30 i Ørting Sognehus
Sangaften med Odder Voices
Aftenen er en del af det landsdækkende Alsang 2020
arrangement, hvor der i anledning af 75-året for befri‑
elsen og 100-året for genforeningen bliver arrangeret
fællessangsevents over hele landet.
Koret synger også enkelte numre fra sit forårsprogram:
“Altid har jeg længsel”.

SOGNEUDFLUGT FOR
ALRØ SOGN
Gylling – Alrø menighedsråd inviterer til den
traditionelle sogneudflugt torsdag 28. maj
Turen starter på Odder sta‑
tion kl. 8.00 og kører med
opsamling i Gylling 8.15
(ved kirken) og kl. 8.30 ved
Alrø forsamlingshus til Den
geografiske Have i Kolding.
Efter rundvisning er der fro‑
kost på den Gyldne Hane.
Efter frokost køres til Sdr.
Bjert kirke. Eftermiddags‑
kaffen indtages på Sdr. Bjert
Kro, efter boller og lagkage
skulle vi være forsynet til vi kommer hjem.
Turen koster i egenbetaling 100 kr kontant eller mobile‑
pay (som går til den fælles menighedspleje).
Der kan max. være 50 i bussen, så først til mølle Tilmelding til Jørgen L Jensen på mail:
Jensen-Lave@live.dk eller tlf.: 24943395 senest 14 maj
kl. 12.

ren gik helt ind til Dråby. Det var altså en havneby – læn‑
ge før Ebeltoft blev “opfundet”.
Når vi er blevet vist rundt i kirken og har hørt om dens
historie, går turen videre til Restaurant Mols Bjerge, hvor
vi skal have kaffe. Pris: 80 kr., som betales i bussen.
Udflugten finder sted lørdag 6. juni med afgang fra
Hundslund kl. 12 og fra Torrild 12.15.
Tilmelding til Jonna Knudsen, tlf. 40 72 29 87 eller mail:
hundslund@gmail.com efter først til mølle-princippet.
Beboere fra andre af Fjordpastoratets sogne er også vel‑
komne.
Sidste frist for tilmelding er torsdag 28 maj.
Den imponerende altertavle er fra omkring år 1700. Kirken
rummer mange flotte kalkmalerier.

FORÅRSUDFLUGT TIL
MOLSLANDETS DOMKIRKE
Forårsudflugten fra Hundslund og Torrild går til Dråby
Kirke ved Ebeltoft og til Mols Bjerge
Dråby Kirke bliver kaldt Molslandets domkirke, først og
fremmest på grund af sin imponerende størrelse, men og‑
så på grund af sin meget flotte udsmykning.
Størrelsen har den sandsynligvis, fordi havet i middelalde‑
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GUDSTJENESTEN PÅ VÆRKSTED
30 mennesker fra alle dele af Fjord‑
pastoratet var i slutningen af januar
samlet i Ørting sognehus for at dis‑
kutere gudstjenestens form. Et “guds‑
tjenestelaboratorium” kaldte de to
præster arrangementet. Man kunne
også sige, at gudstjenesten var sendt
på værksted til et større eftersyn.
Af invitationen fremgik det, at vi
skulle drøfte, hvordan vi gerne vil
holde gudstjeneste fremover i det
nye store pastorat, hvor der hidtil har
været forskellige skikke i de forskellige kirker.
Det var dog ikke meningen, at forsamlingen skulle blive
enig om noget, understregede Kåre Schelde Busk i sin vel‑
komst. Så ville det også blive en meget lang aften, mente
han. Derimod var formålet, at deltagerne skulle blive klo‑
gere på hinandens traditioner og holdninger.
På den anden side var det ikke nogen hemmelighed, at
præsterne gerne vil have en fælles liturgi for hele pasto‑
ratet. De tænker sig, at der kan være en prøveperiode på
måske et år, og bagefter kan der ske ændringer, hvis no‑
get viser sig ikke at virke så godt. De to præster havde dog
ikke noget færdigt forslag, men det kan de måske få efter
gudstjenestelaboratoriet.
Først blev deltagerne bedt om at flytte sig væk fra de ven‑
ner og bekendte, de havde sat sig sammen med, og slå sig
ned hos mere eller mindre fremmede omkring små borde
med fire personer ved hvert. Her skulle vi så til en start
fortælle hinanden om en eller anden god gudstjenesteop‑
levelse, og hvorfor netop denne oplevelse var god. Det he‑
le blev skrevet ned på små gule sedler, der blev hængt op
på tavlen.
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Bagefter skulle vi svare på otte kon‑
krete spørgsmål om forskellige dele
af gudstjenesten, og flere gule sedler
blev hængt op. Sidste runde gik ud
på, at hvert bord kom frem til nog‑
le fælles forslag, som blev nævnt for
hele forsamlingen. Her følger nogle
af dem i uprioriteret rækkefølge:

• Mere gang i de nye salmer
• Oprettelse af et kirkekor, Fjordkoret. Også gerne et
børnekor
• Flere gudstjenester uden for kirken (om sommeren)
• Plads til pauser og fordybelse undervejs i gudstjenesten
• Præstens prædiken skal relateres til hverdagen
• Fællesskabet i kirkerummet fortsættes i våbenhuset bag‑
efter. Husk at inddrage de kirkegængere, vi ikke kender
• Prøv at lægge kaffen (og eventuelt et rundstykke) før
gudstjenesten
• Læg en beskrivelse af gudstjenestens forløb i kirken som
hjælp til nye deltagere
• Aftens/hverdagsgudstjenester, evt. med spisning, så bør‑
nefamilierne ikke skal styrte hjem med de sultne børn
• Træk de unge til med en pølsevogn/pandekagevogn
Det skal også nævnes, at nogle af deltagerne bekendte sig
som “højmessefundamentalister”. De sagde: Sælg nu ikke
ud af kirkens værdier for at få flere kunder i butikken.

Marianne Hofstätter

NY SALME TIL FJORDPASTORATET
Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen har
skrevet en salme til det nye pastorat på basis af input
fra unge og ældre i alle de seks sogne
Ved årsskiftet havde Fjordpastoratet ét års fødselsdag.
Det vil nok være for meget at påstå, at de seks sogne er
begyndt at føle sig som ét pastorat, men omkring nyt‑
år skete der noget, som nok vil kunne hjælpe på fælles
skabsfølelsen: Fjordpastoratet fik sin helt egen salme
“At vågne og se”.
Den er skrevet af salmedigteren Lisbeth Smedegaard An‑
dersen på opfordring af Fjordpastoratets organist Hans
Sydow, som har komponeret melodi til salmen. Desuden
har han forsynet Lisbeth Smedegaard Andersen med lo‑
kale input til salmens indhold.
Som mange vil vide i forvejen, fordi de har deltaget, har
Hans Sydow over et par år holdt en række workshops i de
nu sammenlagte pastorater, dels med ældre borgere, dels
med konfirmander. I alle tilfælde har han fået deltager‑
ne til at indtale små erindrings‑
glimt under overskriften “Jeg kan
huske”.
Alle disse stumper af erindringer
har Lisbeth Smedegaard Ander‑
sen fået overdraget som udgangs‑
punkt for den nye salme, der i
fem smukke vers samler erin‑
dringstrådene op.
Lisbeth Smedegaard Andersen,
der er teolog, forfatter, foredrags‑
holder og tidligere præst, er en af
vor tids flittigste og mest skatte‑
de salmedigtere. Hans Sydow har
arbejdet sammen med hende ved

tidligere lejligheder, bl.a. har han skrevet musik til flere af
hendes salmer.
Hans Sydows idé bag den nye salme har været at ska‑
be noget samlende for menigheden i pastoratet. Noget,
som kan give indbyggerne i de seks sogne en følelse af
fællesskab.
Salmen havde premiere ved Helligtrekongers-gudstje‑
nesten i en fyldt Falling Kirke. Koret Odder Voices sang
først en kor-version af den, og bagefter blev det kirkegæn‑
gernes tur til at synge den nye salme og den nye melodi.
Ind imellem afspillede Hans Sydow en række af de små
erindringsglimt, der har dannet basis for salmen.
Det er ikke helt enestående, at et pastorat eller en kirke
får sin egen salme, men det er noget, som sker meget sjæl‑
dent. “At vågne og se” vil blive limet ind i de seks kirkes
salmebøger, så den kan blive en del af det lokale salme-re‑
pertoire.

Marianne Hofstätter
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AT VÅGNE OG SE
1
At vågne og se i den tidlige dagning
det landskab jeg kender ved skov og ved fjord
veje der snor sig langs huse og kirker –
de ligger i lyset som perler på snor
hvor alt er så kendt og fortroligt
det er som hvert eneste træ
har stemme og synger i blæsten
et husker du, husker du det?

4
du bærer den med dig – en arv at bevare
af tårer og latter og kærlige ord
skænker dig kræfter og mod til at bygge
en fremtid hvor mennesker håber og tror
med tid til at vente i stilhed
– en smule nostalgisk måske –
og lytte til hjertet der hvisker
sit husker du, husker du det?

2
jeg husker dengang her var husdyr på marken
og bønder der gik bag ved heste og plov
cyklende skolebørn, postbud og bager
og blommer og brombær i læhegn og skov
og køknernes hjemlige varme
med plads på et moderligt skød
og voksne med foldede hænder
i tak for det daglige brød

5
at køre ved aften ad velkendte veje
og indsnuse duften fra hav og fra fjord
høre det pusle i mørket omkring mig –
en hvisken i alt hvad der lever og gror –
så ved jeg at alting forandres
men kirken på barndommens ø
blir ved med at synge i mørket
om livet der aldrig kan dø.

3
hvor grave bag kirkegårdsmuren fortæller
om dem der har været her før du blev til
levet i samklang med årstiders skiften
afhængig af vejrlig og kræfternes spil
og arbejdet, kæmpet og elsket
og dyrket en lod af Guds jord –
en verden på én gang så lille
og helt ubegribelig stor
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Lisbeth Smedegaard Andersen. 2019

At vågne og se
FJORDPASTORATETS SALME
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen
Musik: Hans Sydow
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VEJVISER
Marianne Lyst
ml@km.dk
3142 4371
GYLLING -ALRØ

SO G NE P RÆ ST E R

HUNDSLUND- T O RRI LD

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

Gylling Kirke

Hundslund Kirke

Ørting Kirke

Lerdrupvej 2
8300 Odder

Landevejen 5
8350 Hundslund

Bilsbækvej 36A
8300 Odder

Alrø Kirke

Torrild Kirke

Falling Kirke

Alrøvej 353
8300 Odder

Bygaden 2
8300 Odder

Alrøvej 44
8300 Odder

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

Lone Riis, lriis@hotmail.com
2127 7019

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

Jens Peter Petersen
8094fortrolig@sogn.dk
2032 3318

Menighedsrådets e-adresse:

Menighedsrådets e-adresse:

8093@sogn.dk

8094@sogn.dk

Graver:

Graver:

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Kirketjener Hundslund:

Kirketjener og sognehus:

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

Kirsten Børling Hansen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124

Menighedsrådets e-adresse:
8098@sogn.dk

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

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

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

Kirketjener Torrild:
Jens Erik Sørensen
kirkely@torrild.dk
2122 2918 / 4031 1196
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Kirkebil
til Fjordpastoratets gudstjenester og arrangementer: Ring 8654 3500 senest 11/2 time før

