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AT L E V E E R AT T U R D E
af Marianne Lyst

Vi holder alle
hver dag vore
medmenneskers
liv i vore hænder

Søren Kierkegaard sagde engang “At
turde er at miste fodfæstet et kort øjeblik. Ikke at turde er at miste sig selv.”
Og sandt er det, at ler du højt, risikerer
du, at de andre tror, du er idiot. Græder du, risikerer du, at de tror, du er
sentimental. Rækker du hånden frem
til en anden, risikerer du at blive blandet ind i hans/hendes
liv. Viser du dine følelser, risikerer du at blotte dig. Fortæller du andre om dine drømme og ideer, risikerer du at blive misforstået eller til grin. Elsker du, risikerer du at miste.
Håber du, risikerer du at blive skuffet. Prøver du, risikerer
du at fejle. Lever du, risikerer du at dø.
Livet er farligt. Men den største fare er,
at vi ikke tør le,
ikke tør græde,
ikke tør række hånden frem,
ikke tør vise vore følelser og tanker,
ikke tør forsøge på ny og på ny igen,
ikke tør leve.
At leve er at turde. Ikke at turde er: at lade livet gå sig forbi.
At turde er at udsætte sig for skuffelser og sår, risikere besvær og fejltagelser. At turde er at miste fodfæstet. Men
kun derigennem bliver vi levende mennesker, der glædes
over øjeblikket og alt det, som det nu indholder. Når vi tør
tro på, at det hele ikke handler om magt, viden, tal og reglementer, sættes vi fri til at drømme store drømme, tage ansvar og kæmpe for det som er sandt og ret.
Det minder mig om en gammel legende om en vismand,
som kunne svare på alle de spørgsmål, han fik stillet. Nu

gik rygtet, at han ville komme til landsbyen og nogle drenge blev enige om, at
de ville sætte ham på en prøve ved at stille
ham nogle spørgsmål, som han ikke kunne svare på.
Drengene diskuterede frem og tilbage og
blev enige om, at de ville fange en fugleunge. Den ville de tage med på markedet og sige: “Du
kloge mand, hvad er det, vi har vi vore hænder?” Hvis han
gættede rigtigt og svarede: “Jeg tror, I har en fugleunge”,
ville de sige: “Ja, du svarede rigtigt, men kan du så sige os,
om fugleungen er død eller levende”
Hvis han svarede “Levende”, så ville drengene klemme fugleungen ihjel. Hvis han svarede “død”, ville de åbne hænderne og lade fuglen flyve op. Så uanset, hvad han sagde,
ville han svare forkert.
Dagen kom. Det var marked. Det vrimlede med mennesker. På markedspladsen træder den gamle mand op på tribunen og råber: “Har I nogle spørgsmål? – så skal jeg give
jer det rigtige svar!”
Mange spørger og får svar og blandt dem også drengene.
Spændt går den ene af drengene frem og spørger den gamle
vismand: “Hvad er det, jeg har i mine hænder?”
Vismanden smiler og svarer: “Jeg tror, du har en fugleunge.”
“Ja”, siger drengen forbavset, “det er rigtigt, men kan du også svare på mit næste spørgsmål: “Er fugleungen, som jeg
har i mine hænder, død eller levende?”
Vismanden ser mildt og kærligt på drengen og siger: “Det
er op til dig selv, om fugleungen er død eller levende. Det
bestemmer du!”
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Sådan er det på sin vis med enhver af os. Vi har fået livet
givet. Vi har fået muligheder, evner og chancer, men det er
op til os selv, om vort liv skal blive dødt eller levende.
Vi har hver dag mulighed for at være noget for andre. Alle har vi hver især ansvar for vort eget liv men så sandelig også for andre mennesker. Vi holder alle hver dag vore
medmenneskers liv i vore hænder. Det er op til os, om vi
vil kvæle det, dræbe det med kulde eller om vi vil være en
af dem, der med varme og livsmod får livet til at blomstre
omkring os.
En gang for alle har vi fået løfte om at tro, håb og kærlighed er det, der bliver, når alt andet forgår.

F J O R D PA S T O R AT E T H A R
FÅ E T N Y P R Æ S T
De tre menighedsråd i
Fjordpastoratet har enstemmigt indstillet, hvem der
skal være ny sognepræst efter
Sonja Nicolaisen. Der var 15
ansøgere til stillingen.
Trods enstemmigheden kan
vi desværre ikke fortælle,
hvem den nye præst er. Valget skal først godkendes af
biskoppen og derefter af kirkeministeriet, før navnet må
offentliggøres, og det var
endnu ikke sket ved kirkebladets deadline.
Måske er udnævnelsen sket i Præstegården byder den nye
præst velkommen
mellemtiden, så kirkebladets
læsere allerede kender navnet. Vi vil naturligvis sørge for, at det bliver offentliggjort
andre steder, så snart udnævnelsen foreligger.
Under alle omstændigheder bliver den nye præst indsat i
sin nye stilling ved tre gudstjenester søndag den 18. august
kl. 9 i Gylling, kl. 11 i Hundslund og kl. 14 i Ørting. Der er
reception i Ørting efter gudstjenesten, og alle er velkomne.

Billedet til venstre:
Altertavle i Ringkøbing kirke
af Arne Haugen Sørensen
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V O R E S K I R K E G Å R D E – før, nu og i fremtiden
af Lise Laursen
På luftfotoet fra ca. 1950 af Gylling
kirkegård ser man gravsteder udlagt
med lige linier, grus og hække. Der er
ingen rester af tidligere tiders umærkede tuegrave – nu er der styr på tingene, og gravene har fået hvert sit
nummer.
Det har stort set været kirkegårdens
udseende frem til i dag. Men nu ændrer kirkegårdene udseende. Mange af de store familiegravsteder, som
prægede kirkegårdene for en generation siden, forsvinder i disse år. Når
fredningsperioden på 25 år for en
kistebegravelse og 12 år for en urnebegravelse er udløbet, vælger mange
at sløjfe graven. De bor måske ikke i
området mere og synes ikke, de længere har nogen tilknytning til landsbyen og dens kirkegård.

der alligevel mange, som gerne vil give familien et sted at mindes – med
et navn og et årstal, et udtryk for den,
der er elsket og savnet.

De tomme grave

Graver Jens Th. Pedersen og hans stab
passer kirkegårdene i Torrild, Hundslund, Ørting, Falling og på Alrø.
Hvad stiller graveren så op med kirkegårde, der langsomt tømmes?
Graver Jens Th. Pedersen fortæller:
Menighedsrådene har besluttet, at
gravstederne efterhånden bliver samlet i nærheden af kirkerne i forskellige
haverum. Resten af kirkegårdene bliver langsomt mere parklignende med
plæne i stedet for grus, flere træer og
små anlæg med mulighed for forskellige former for grave.
Det er altså menighedsrådene, der bestemmer, hvordan kirkegården skal
Begravelsesskikken har også ændret
ændre udseende.
sig. Mange ældre, som tænker på de- Gylling kirkegård 1950 og i dag. Det neDet kan være en stor og uoverskuelig
res sidste hvilested, ønsker en anoderste billede er fra google maps, og man ser
tydeligt, at der er færre grave nu, og at gruset opgave, men der er kirkegårdskonsunym bisættelse. De vil ikke ligge de
erstattes med græs.
yngre generationer til last med paslenter og landskabsarkitekter, der kan
hjælpe.
ning af gravsted og udgifter til vedBirgitte Henningsen er landskabsarkitekt og løser opgaver
ligeholdelse. Graver Jens Th. Pedersen fortæller, at han tit
for flere landsbykirkegårde.
møder den holdning på kirkegården. Men når han så forHun synes, at det tristeste syn at komme til som besøgentæller om de forskellige muligheder for en gravplads, og
at det ikke er lig med store udgifter til vedligeholdelse, er
de på en kirkegård er tomme gravsteder, belagt med hvidt
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perlegrus og omgivet af tujahække.
“Det ligner parkeringspladser,” siger
hun. “Eller tomme butiksvinduer
på den lille bys gågade.”
I stedet tænker hun frodighed og
naturoplevelser ind i kirkegården.
Et af hendes forslag viser slyngede gange med bakkegrus og ovale
grønklædte “gravhøje” med plads til
både urner og kister og med træbevoksning, som sørger for, at den besøgende ikke kan overskue hele kirkegården på en gang, men bevæger
sig igennem haverum med forskellig karakter og på den måde får en
oplevelse af levende natur.

Kirkegården er et vigtigt sted
for lokalsamfundet
De seneste ti – tyve år har der været en levende debat om bisættelser
uden for kirkegårdene. Der er etableret gravpladser i fredskove flere
steder i landet, og flere firmaer tilbyder en bisættelse til søs, som går
ud på at hælde afdødes aske ud på
åbent hav.
Men hvorfor vælger man ikke bare
den lokale kirkegård? Hvis man er
medlem af folkekirken, er det gratis
at blive begravet eller bisat i Odder
Provsti.
Provst Dorte Sørensen har en klar
holdning til dette:
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“Jeg vil gerne tale den fælles kirkegård op,” siger hun. “Kirkegården er
et vigtigt sted for lokalsamfundet.
Kirkegården fortæller os, at vi alle
skal dø, og at vi er lige i døden. På
kirkegården er vi i det samme fællesskab som da vi var levende – også her er vi naboer. De, der sørger
over os, møder dem, der sørger over
min nabo. Kirkegården giver alle de
sørgende et sted at gå hen med deres sorg, et sted at mindes, et sted
at fastholde relationerne. Vi er jo
mennesker, ikke dyr, ikke planter.
Vi består såvel af natur og kultur
som ånd, og det bør gravpladsen afspejle. Vi kan blive bedre til at indrette kirkegårdene, så vi har andre
muligheder for et sidste hvilested
end i de små hækomkransede parceller.”

Gravmindet
“Hans liv var fuldt af sten.
Men på hans grav, i døden,
Man gav ham aldrig én.”
Sådan skrev Jeppe Aakjær i digtet
om “Jens Vejmand” i 1905. Jeppe
Øverst: Tomme grave er endnu et almindeligt syn Aakjær var optændt af harme over
på vores kirkegårde – men det ændrer sig.
den behandling, der blev de små i
samfundet til del.
Nederst: Otto Møllers familiegravsted er uden
I dag er der som regel råd til en
sten, men er vedbendbeklædte som senge med
grønne dyner. Bliver der flere grønne gravsteder i gravsten over den døde. Men hvilken? En sten fra stenhuggeren, en
fremtiden?

figur i cortenstål af billedkunstneren eller en stele af keramikeren? Skal der stå
andet end navnet? Tidligere skrev man
titel, fødested, fødselsdato, dødssted,
dødsdato på stenen, så den besøgende
kunne læse historien om det menneske, der lå der. Nu er der ofte blot navnet – og så måske en lille sentens: Gemt,
men aldrig glemt, Verdens bedste farmor, Tak for gode minder. Nyere gravindskrifter kan være udtryksfulde: Tak
for’ed! Eller: Bring it on!
Der er ofte et symbol på gravstenen. Et
kornaks, en rose, hjerter, egeløv, en pløjemand, noder, en fiskekutter – der er
mange muligheder for at fortælle om
den afdødes personlighed og liv.

FAKTABOKS
Enhver har ret til at blive begravet i det sogn, hvor man
bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har særlig tilknytning dertil.
Det er gratis at blive begravet og at erhverve en gravplads i Odder Provsti for
medlemmer af folkekirken.
Fredningsperioden er på 25
år for en kistebegravelse og
12 år for en urnebegravelse. Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet efter fredningsperiodens
udløb betales for årlig fornyelse. Der fornyes med minimum 5 år.

Stjernen og korset
Om de mest almindelige symboler på
gravmindet siger biskop Elof Westergaard: “Jeg holder personligt meget af
den lille stjerne, som ofte er blevet placeret før afdødes fødselsdato, samt det
lille kors placeret før afdødes dødsdato.
Stjernen og korset er forbundet med Jesu fødsel og død, og de to symboler skriver således på en meget enkel og klar
måde den afdøde ind i det kristne univers og opstandelseshåbet.”

Øvrige udgifter: Vedligeholdelse, plantning af forårsog sommerblomster samt
granpålægning skal man
betale for. Men man kan
vælge selv at vedligeholde
gravstedet.
Duer, egeløv, plovspand, kornaks –
symbolerne på gravmindet er mangfoldige, men kommer ofte fra naturen.

Priserne kan ses på Odder
Provstis hjemmeside.
7

GUDSTJENESTER OG
2. juni, 6. s. e. påske
9.00 Ørting HKN
10.30 Alrø HKN
6. juni, torsdag
14.30 Hundslund SN, K-dag
9. juni, Pinsedag
9.00 Torrild SN (sidste)
10.30 Hundslund SN (sidste)
12.00 i Kirkehuset
Afskedsreception for Sonja Nicolaisen
10. juni, 2. pinsedag
11.00 Randlev (friluftsgudstj.)
12. juni kl. 19
Sangaften i Alrø kirke
13. juni, torsdag
9.30 Ørting, morgensang
16. juni, Trinitatis søndag
9.00 Falling ML
10.30 Gylling ML
22. juni, lørdag
9.30 Dåb ML
11.00 Ørting Dåb ML
23. juni, 1. s. e. trin.
9.00 Torrild ML
10.30 Falling ML
30. juni, 2. s. e. trin.
9.00 Hundslund HKN
10.30 Gylling HKN
7. juli, 3. s. e. trin.
9.00 Ørting ML
10.30 Alrø ML
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10. juli kl. 19
Sangaften i Gylling kirke
14. juli, 4. s. e. trin.
9.00 Falling ML
10.30 Torrild ML
21. juli, 5. s. e. trin.
9.00 Gylling SN
10.30 Hundslund SN
28. juli, 6. s. e. trin.
9.00 Alrø SN
10.30 Ørting SN
2. august, fredag
19.00 Alrø Koncert
4. august, 7. s. e. trin.
9.00 Torrild VDR
10.30 Falling VDR
11. august, 8. s. e. trin.
9.00 Hundslund HKN
10.30 Gylling HKN
18. august, 9. s. e. trin.
9.00 Gylling NN *
11.00 Hundslund NN *
14.00 Ørting NN *
21. august, onsdag
17.15 Ørting Kirke, tilmelding til
konfirmation
24. august, lørdag
9.30 Dåb ML
11.00 Gylling Dåb ML
25. august, 10. s. e. trin.
9.00 Alrø NN
10.30 Torrild NN

31. august kl. 9
Familieudflugt, Gylling-Alrø
1 sept., 11. s. e. trin.
9.00 Gylling ML
10.30 Hundslund ML
5. september kl. 19.30
Menighedsmøde i Hundslund kirkehus
7. september, lørdag
9.30 Dåb NN
11.00 Torrild Dåb NN
8. sept., 12. s. e. trin.
9.00 Alrø NN
10.30 Ørting NN
12. september kl. 8
Sogneudflugt, Ørting-Falling
15. sept., 13. s. e. trin.
10.30 Gylling ML
Høstgudstjeneste v. møllen
14.00 Falling ML
Høstgudstjeneste
22. sept. 14. 2. e. trin.
10.30 Alrø NN
14.00 Torrild NN
Høstgudstjeneste
29. sept. 15. s. e. trin.
10.30 Falling ML/NN/Hans Sydow
Musikgudstjeneste.
24. okt. kl. 19
Menighedsmøde i Ørting Sognehus

ARRANGEMENTER
SANGAFTNER I ALRØ OG
GYLLING KIRKER
Da der i år ikke er planlagt kirkestafet rundt i provstiets kirker, inviterer Alrø og Gylling kirke til to sangaftner, nemlig d. 12. juni på Alrø og d. 10. juli i Gylling,
begge aftner kl. 19.
Der vil fortrinsvis blive sunget salmer, og der vil på
forskellig vis blive givet en introduktion til de enkelte
salmer. Desuden er der i programmet indlagt musikalske indslag.
Aftnerne er tilrettelagt af medlemmer af ‘Kirkens venner’ i samarbejde med organist og kirkesanger.
Alle interesserede i hele provstiet er meget velkomne.

K O N C E R T M E D R O YA L D A N I S H
BRASS ALRØ KIRKE
FREDAG 2. AUGUST KL. 19.00
Det danske blæserensemble par excellence gæster Alrø
med et spændende og afvekslende koncertprogram.
Musik med gode historier fra renæssancen, barokken, klassikken og romantikken, og med stykker af komponisterne
John Dowland, Jeremiah Clarke, Ludvig van Beethoven,
Friedrich Kuhlau, Fuzzy og Vittorio Monti.
Ensemblet er på sin årlige Sommerkoncertturné på cykel – også kaldet ‘Brass on Bikes’ – for femte gang i træk,
hvor de fem kongelige musikere/cykelryttere tilbagelægger
350 km og optræder ved seks koncerter på seks dage.

PRÆSTEINDSÆTTELSE
Søndag 18. august indsættes den nye sognepræst i Fjordpastoratet. Det sker med gudstjenester i hele tre kirker, så alle de tre gamle
pastorater får del i indsættelsen.
Kl. 9.00 i Gylling Kirke, kl. 11.00 i Hundslund
Kirke, og kl. 14 sluttes i Ørting Kirke.
Efter indsættelserne i Gylling og Hundslund er
der et beskedent traktement i våbenhusene.
Efter indsættelsen i Ørting er der reception i
Sognehuset for alle i Fjordpastoratet.
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ARRANGEMENTER
Royal Danish Brass blev grundlagt i 1977 af fire unge messingblæsere i Det Kongelige Kapel og én af stifterne er med
på turen, basunisten Keld Jørgensen – ensemblets absolutte senior – som vil præsentere aftenens program med små
anekdoter og spændende fakta, förstås.
Medvirkende:
Jonas Wiik, trompet og piccolotrompet
Lars Ejlif Hansen, trompet og piccolotrompet
Henning Hansen, horn og lur
Keld Jørgensen, basun og lur
Christian Bay, tuba
Nikolaj Richardt Jørgensen, mekaniker, roadie,
stage manager

Royal Danish Brass holder pause i cykeltouren “Brass on Bikes” –
mon ikke de optræder i en anden påklædning til koncerten i Alrø
Kirke?

FA M I L I E U D F L U G T
Lørdag d. 31.august
for familier, bedster og børnebørn
Vi skal nyde det vilde dyreliv, spise frokost i “bushen”, lege på legepladsen og
bare slappe af i de skønne omgivelser i godt selskab.
Bussen kører fra Gylling præstegård kl. 9.00 til Ree Park på Djursland.
Vi kører hjem fra Ree Park igen kl.16.00.
Ree Park Safari strækker sig over 125 hektar stort naturskønt område. Det er både handicap- og barnevognsvenligt.De seneste 18 år har parken udviklet sig fra
til den nuværende Safaripark med fokus på arter med særlig brug for en hjæl
pende hånd.
Pris inkl. forplejning: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn.
Har du lyst til at bage til kaffen, så giv lige et praj ved tilmeldingen.
Tilmelding senest d. 19. august 2019 til Susanne Larsen
(susannelarsen82@gmail.com eller 3054 5598)
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ARRANGEMENTER
M E N I G H E D S U D F L U G T Ø R T I N G - FA L L I N G
12. SEPTEMBER TIL VEJLE OG JELLING
Kl. 8: Vi starter dagen på den bedste måde med en kop
kaffe, et rundstykke og et par sange i Sognehuset.
Kl. 9: Afgang med bus fra Sognehuset
Kl. 10 – 11: Rundvisning i Nørremarkskirken i Vejle,
som er en enkel kirke fra 1970’erne med en gylden udsmykning fra 2013 af Peter Brandes. En stor kontrast
til vores middelalderkirker!
Kl. 12: I Jelling ser vi først Jellingstenen, Danmarks
dåbsattest, og Jelling kirke.

Derefter spiser vi frokost på Jelling Kro (Chr. X’s platte,
en øl eller vand og kaffe)
Kl. 14.30: Vi får et foredrag om hele Jelling-anlægget i
museet Kongernes Jelling. Derefter er der tid til selv at
kikke på udstillingen, inden bussen kører hjemad. Vi er
hjemme kl. ca 17.
Pris: 150 kr.
Tilmelding senest onsdag 4. september til
kirketjener Kirsten Børling Hansen,
kirketjener@oertingfallingkirker.dk 2938 2124

Tv: Udsmykning af
Peter Brandes i Nørremarkskirken i Vejle
Th: Jellingstenen i
beskyttelsesbur

J E G K A N H U S K E ® F J O R D PA S T O R AT E T
29. september kl. 10.30 er der musikgudstjeneste i Falling Kirke. Vi skal høre hverdagserindringer fra før og nu, fra
Hundslund-Torrild og Ørting-Falling, fortalt af konfirmander og ældre borgere, optaget ved en række workshops
sidste år. Vi skal også synge en række salmer, som løfter de små hverdagserindringer ind i kirkens store fortælling.
Musikgudstjenesten er samtidig startskuddet på projektet Jeg kan huske ® Fjordpastoratet, hvor vi i løbet af efteråret skal have indsamlet flere historier, så alle sogne i pastoratet er med. Efter nytår har vi inviteret en anerkendt
salmedigter til at skrive historierne sammen til en ny salme, skrevet specielt til Fjordpastoratet, som vores organist
Hans Sydow sætter i musik.
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FA R V E L T I L S O N J A
Pinsedag, 9. juni, tager vi afsked med sognepræst Sonja Nicolaisen, som går på pension. Det sker ved to gudstjenester, kl. 9 i Torrild Kirke og kl. 10.30 i Hundslund Kirke.
Herefter er der afskedsreception i Kirkehuset i Hundslund,
hvor alle er velkomne.
Sonja blev ansat til Hundslund-Torrild pastorat, og det er
der hun har haft langt størstedelen af sit virke som præst.
Men når vi siger farvel til hende, er det også som sognepræst i Ørting, Falling, Gylling og Alrø. Siden nytår har
hendes embede omfattet hele Fjordpastoratet, og vi håber
meget, at også folk fra disse sogne vil være med til at sige
farvel til hende.

Kom fra erhvervslivet
Sonja Nicolaisen har ikke været præst altid. Hun er uddannet translatør og tolk og desuden cand.ling.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus, og hun har arbejdet i forskellige
virksomheder med sprog og kommunikation, indtil hun i
2001 begyndte at læse teologi på Aarhus Universitet.
Hun blev færdig med studierne i 2006, og 1. november
samme år blev hun ansat som sognepræst i Hundslund og
Torrild i en 60 procents stilling sammen med daværende
sognepræst Annie Kyed Jensen, hvis helbred var begyndt
at svigte. Da Annie fratrådte i oktober 2011, overtog Sonja hele butikken, samtidig med at hun var ansat som sygehuspræst fra 2008 til 2012 og bagefter som landets første
hjemmeplejepræst for hele Odder Provsti.
Hun nåede at få tolv et halvt år som præst.
“Jeg er dybt taknemmelig for, at det lod sig gøre,” siger hun.
“Jeg har været meget glad for at være her, og jeg har altid
følt mig velkommen og er blevet modtaget med velvilje af
både menighed og menighedsråd.”
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Højmessen det vigtigste
Det vigtigste for Sonja i hendes virke som præst har altid
været højmessen, og hun er en rigtig god prædikant. Hendes prædikener er teologisk velfunderede og samtidig altid
forankret i hverdagslivet, både i det nære og i et videre perspektiv.
Det er dog langtfra sådan, at hun har brugt al sin tid på
søndagens prædiken. Tværtimod er der gennem årene sket
meget omkring kirkerne og i Kirkehuset, der stod færdigt i
Hundslund i 2010. De to præster var enige om, at der skulle ske noget i det nye, dejlige hus, og så blev K-dagene opfundet. K for kirkehus, kristendom, kaffe, kage, kommunikation (måske ikke det helt rigtige ord, men når nu ikke
hyggesnak er med k, må man jo finde på et andet ord).
Siden har der været K-dage den første torsdag i måneden,
9‑10 måneder om året, som regel med en gæst, der altid på
en eller anden måde har været lokalt forankret, og som har
villet nøjes med to flasker rødvin i honorar.

Nye traditioner
Andre nye traditioner, Sonja har introduceret, er De ni
læsninger i Torrild Kirke – altid med lokale medvirkende,
pilgrimsvandringer i det nære opland – arrangeret i samarbejde med et ægtepar fra menigheden, og fastelavnsarrangement i samarbejde med spejderne og Købmandsgården.
Alle har været store succes’er.
Det var også Sonja, der i sin tid tog initiativ til Kirkehøjskolen for hele provstiet. Endnu en stor succes med
hundredevis af deltagere gennem 10 sæsoner.
Sonja lærte hurtigt mange mennesker i sognene at kende.
Hun har altid lagt vægt på at komme på hjemmebesøg eksempelvis hos dåbsforældre eller pårørende til en afdød –
eller hvem der nu måtte udtrykke ønske om en samtale

med præsten. Hendes gode måde at omgås sine medmennesker på er også kommet til udtryk i arbejdet som hjemmeplejepræst, som bl.a. har omfattet gudstjenester for demente i Hundslund Kirke.
Hendes arbejde har været præget af omhu og stor ordentlighed. Ved en enkelt lejlighed slap hun dog sig selv løs og
tog en svingom i Torrild Kirke med kirketjener Jens Erik
Sørensen, så præstekjolen fløj om hende til tonerne af organist Philip Hoes orgelversion af “Til julebal i nisseland”
som postludium ved en julegudstjeneste.
Vi har været glade for samarbejdet og ønsker hende en god
tilværelse som pensionist i Brabrand.
Menighedsrådet for Hundslund og Torrild

Der var så mange
deltagere til det
seneste fastelavnsarrangement i
Kirkehuset, at
Sonja måtte tage
til takke med en
mælkekasse som
stol, mens hun
spiste en portion
suppe.

K-DAGENE FORTSÆTTER
En del mennesker i Hundslund og Torrild har spurgt, om
K-dagene i Kirkehuset fortsætter, når nu Sonja Nicolaisen
ikke er præst længere. Det gør de, i hvert fald indtil videre. Om vi kan blive ved med at finde lokale oplægsholdere,
som vil fortælle os noget uden andet honorar end to flasker
rødvin, må komme an på en prøve. Ellers må vi finde på noget andet.
I år springer vi over september, og det vil sige, at den første
K-dag i efteråret bliver 3. oktober, som sædvanligt kl. 14.30.
Det glæder os at kunne fortælle, at vi får besøg af Fjord
pastoratets nye præst, som vil fortælle os noget om sig selv.
KIRKENS VENNER
består af en gruppe mennesker i Gylling/Alrø sogne. De
tilbyder assistance til en række
opgaver, som præst eller menighedsråd måtte ønske at
sætte i værk. Det kan dreje sig om praktisk
hjælp ved arrangementer, kirkekaffe, kørsel til
gudstjenester, at være besøgsven; men man
kan også bidrage med ideer og planlægge arrangementer som f.eks. foredrag, de 9 læsninger, sangaftner, koncerter, udstillinger, foredrag
og studiekredse.
Vi kunne ønske os, at flere har lyst til at være
med.
Da vi nu er en del af Fjordpastoratet, vil det interessere os at indgå i et samarbejde med de
andre dele af pastoratet, så vi kan sikre os en
vis spredning i arrangementerne både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.
På vegne af Kirkens Venner
Inge Kjær Nielsen. Tlf.: 86371326.
mail: inge.kjaer.nielsen@hotmail.com
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TILMELDING
TIL
K O N F I R M AT I O N I
F J O R D PA S T O R AT E T

Alle kommende konfirmander og deres forældre inviteres
til et fyraftensarrangement om
konfirmationsforberedelse i
2019/2020 i
Ørting kirke 21. august
kl. 17.15 – ca. 18.15
Organist Hans Sydow vil fortælle om efterårets konfirmandprojekt.
Sognepræst Marianne Lyst
og Fjordpastoratets nyansatte præst vil kort informere om
konfirmandforberedelsen og
om særlige tiltag for Fjordpastoratets konfirmander og
deres forældre i det kommende
konfirmandår.
Der vil naturligvis også være
mulighed for at stille spørgsmål
og tilmelde sig til konfirmation
følgende steder og datoer:
Hundslund kirke 8. maj
Gylling og Alrø kirker 8. maj
Ørting-Falling kirker 9. maj
Torrild kirke 10. maj.
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Årets konfirmander i Fjordpastoratet:
Øverst til venstre: Gylling 28. april
Nederst til venstre: Hundslund 12. maj
Herover: Torrild 5. maj
Til højre: Alrø 28. april

Tillykke!
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VEJVISER
SO G NE P RÆ ST E R
Marianne Lyst
ml@km.dk
3142 4371
GYL L ING -ALRØ

HUNDSLUND- T O RRI LD

Ø RT I NG - FALLI NG

Gylling Kirke

Hundslund Kirke

Ørting Kirke

Lerdrupvej 2
8300 Odder

Landevejen 5
8350 Hundslund

Bilsbækvej 36A
8300 Odder

Alrø Kirke

Torrild Kirke

Falling Kirke

Alrøvej 353
8300 Odder

Bygaden 2
8300 Odder

Alrøvej 44
8300 Odder

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

Formand for menighedsrådet:

Lone Riis, lriis@hotmail.com
2127 7019

Bjarne Funch Skipper,
skipper@torrild.dk

Menighedsrådets e-adresse:

Menighedsrådets e-adresse:

Jens Peter Petersen
8094fortrolig@sogn.dk
2032 3318

8098@sogn.dk

8093@sogn.dk

Graver og kirketjener, Gylling:

Graver:

Thorkild Sørensen,
8098ths@km.dk
2095 1438

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

Graver, Alrø:

Kirketjener Hundslund:

Jens Theodor Pedersen
jtp@km.dk
3033 7860

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

Kirketjener, Alrø

Kirketjener Torrild:

Tove Sloth Lave
kirketjener.alroe@gmail.com
7175 5209

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

Menighedsrådets e-adresse:
8094@sogn.dk

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

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

