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Hvad gør man, når man har opnået alt det, man har arbejdet for,
i mange år? Man holder en stor fest! Eller det gør vi, i hvert fald!
Så derfor: Vi skal giftes – IGEN!
Kære menighed
Sikke en omgang Corona, vi lige har været igennem! Ikke i min vildeste
fantasi, havde jeg forestillet mig, at mit første år som præst skulle forløbe
på den måde. Men det har været en lærerig tid for os alle. Vi er blevet rystet dybt i vores grundvolde, og vi har på mange måder lært at tænke i alternativer. Jeg vil gerne takke alle for fantastisk opbakning og tilslutning
igennem mine live-gudstjenester. I gav mig den støtte, jeg har brug for,
og så opmuntrede I mig til at blive ved med at udføre mit arbejde med
glæde – TAK!
Corona er her desværre stadigvæk, og vi skal fortsat passe på hinanden.
Alligevel vil jeg benytte lejligheden til at annoncere, at min mand og jeg
skal velsignes i Ørsted kirke, lørdag d. 12. september kl. 13.30. Alle der
kan og må være i kirken, bydes velkomne. Menighedsrådet vil i forlængelse af brylluppet afholde en uformel reception (i det fri) for enhver, der
har lyst til at kigge forbi og lykønske os. Vi håber, at der til den tid er åbnet mere op, men må naturligvis også være forberedte på modsat scenarie (hold øje med opdateret information på Facebook, eller kirkens hjemmeside).
Men hvorfor dog gifte sig nu? Og hvorfor gifte sig igen? Sådan kunne nogen måske tænke. Men det har sådan set hele tiden været vores plan! Vi
gik på Rådhuset i 2015, fordi vi ville udskyde ”det store kirkebryllup” til
en tid, hvor der virkelig ville være noget at fejre. Og den tid er nu. Efter
mange år på SU med tung læsning, eksaminer og dertil blebørn oveni
hatten, har vi omsider fundet vores hylde i livet. Her i Ørsted.
Alle har taget så godt imod os, og selvom jeg som nyuddannet præst har
travlt, så må jeg tit og ofte også knibe mig selv i armen: For jeg tror faktisk ikke, at der findes et bedre menighedsråd, en bedre kirkebetjening,
eller en bedre menighed nogle steder, i hele det danske land. Vi har helt
enkelt fundet de perfekte rammer, og derfor glæder vi os til at gøre disse
rammer til rammen for vores længe ventede kirkebryllup.
Så kære menighed: Det bliver med
den helt store fjer i hatten, når vi
skal giftes igen! Og vi håber inderligt, at det bliver muligt at se mange
af jer på vores store dag.
Med kærlige hilsner
Fra jeres sognepræst, Susanne

Brug hjemmesiden,
så er du godt orienteret!
www.oerstedkirke.dk

www.facebook.com/oerstedkirke

VI ILER med to flotte arrangementer i slutningen af august måned.
De ligger egentlig udenfor kirkebladets udgivelsesperiode, men bladet
uddeles i den sidste uge af august, så vi satser på, at det når frem til vores
læsere, inden arrangementerne løber af stablen. Det er os en glæde at
kunne tilbyde disse to ”ekstra arrangementer”, som en lille erstatning for
alle de aflyste arrangementer hen over foråret.

Orgelkoncert i Ørsted Kirke
Tirsdag den 25. august kl. 19.00
v/koncertorganist Jonas Hellesøe Nielsen
Glæd jer til en stor musikalsk oplevelse med en ung og utrolig dygtig organist.

Søndag den 30. august
ved sognepræst
Susanne Dahlgaard

Jonas fortæller om sig selv:
Jeg er koncertorganist, uddannet fra solistklassen på konservatoriet i Aarhus, og
har i de senere år spillet en stor mængde
koncerter i ind- og udland. Jeg spillede
for nylig i Holmens Kirke i København,
og jeg har tidligere spillet i Københavns
Domkirke, Aalborg Domkirke, og mange
andre steder.
Programmet består af virtuos orgelmusik
samt improvisationer over temaer, som jeg
lader koncertgæsterne ønske - fx sommersalmer eller -sange.
Håber vi ses
Hilsen Jonas Hellesøe Nielsen

Drengene konfirmeres kl. 9.30
- pigerne konfirmeres kl. 11.00
I sognegården vil der være opstillet borde med konfirmandens
navn, hvor man kan aflevere
hilsner, roser osv.
Der vil være medlemmer af
menighedsrådet til stede til
assistance.

SOMMERKONCERT
ved Tangkærsøen
Torsdag den 27. august kl. 15.00
Lene Leed og Lars-Erik Quortrup inviterer i samarbejde med
Ørsted Menighedsråd til et brag
af en sommerkoncert ved Tangkærsøen.
Medbring kaffekurv, stol og/
eller tæppe og få en musikalsk
oplevelse i smukke omgivelser.
(I tilfælde af dårligt vejr flyttes
koncerten til Ørsted Kirke).
Kirkebiler til
gudstjenester
og sognearrangementer:

Konfirmation
i Ørsted Kirke

Ørsted og RougsøNord:
Madsen Taxi: tlf. 86 48 80 49
Bestilles aftenen før senest kl. 18.

Camilla Kjærgaard Eriksen
Oliver Jesper Nørgaard Andersen
Marius Bjørn Herholdt Boje
Henrik Kjær Carstensen
Luna Maria Pernille Gaardelli
Jonas Kusk Gjesing
Monique Seline Jytte Kirt Hansen
Emilie Harder Hemdorff
Kristian Jakobsen
Mathias Thorngaard Jakobsen
Nadja Helle Kim Jensen
Eya Lilliendahl Kortegaard
Lucas Nygaard Kristensen
Freya Cilius Olsen
Sine Haslund Pedersen
Jasmin Svejgaard Joel Petersen
Cecilie Thorngaard Rasmussen
Lasse Elstrup Søby
Frederik Martin Tougaard
Thygesen
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Høstgudstjeneste med spisning
Søndag den 20. september kl. 11.00
Vi skal synge nogle af vore kendte høstsalmer, og kirken vil som sædvanlig være pyntet i
høstens tegn. Det er en festgudstjeneste, hvor kirkens kor medvirker. I det meste af Danmark
lever man ikke længere særlig tæt på det, som foregår i høsten – det er på mange måder et
levn fra den gang, da Danmark primært var et landbrugssamfund. Men i de fleste kirker,
også i storbyerne, fejrer man årets høst med en høstgudstjeneste i september eller oktober.
I dag er høstgudstjenesten i høj grad en markering af taknemmelighed for hele skaberværket.
Når vi siger tak for høstens afgrøder, siger vi tak for, at Gud giver os det, vi har brug for til
livets opretholdelse. I Fadervor beder vi om, at Gud vil give os vores daglige brød, og ved
høsten siger vi tak, fordi vi får det. I den gamle høstsang ”Marken er mejet”, synger vi ’Rev
vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.’ – Netop derfor er
der også indsamling i kirken denne dag. Det indsamlede beløb i kirken, og det der kommer
ind ved salg af dekorationerne, sendes til organisationer der hjælper dem, som ikke har til
mad på bordet.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i fællesskabet i Sognegården,
hvor vi spiser sammen og synger efterårs- og høstsange fra Højskolesangbogen.
Tilmelding til spisning skal ske til Marianne Boje på tlf. 61 71 86 81/ mhboje@gmail.com
– senest mandag den 14. september. Pris: Kr. 50,- inkl. drikkevarer.
Menighedsrådet

Korkoncert med
”Kor fra Aalborg”

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag den 27. september kl. 16.00

Onsdag den 30. september
kl. 17.00 – 19.00

De medvirkende er sangere fra
Aalborg, som har en fælles fortid som kirkekorsangere i Vor
Frelsers Kirke, Aalborg.
Koret ledes af Solveig B. Særkjær Skovgård, som er organist
i Vor Frelsers Kirke.
Programmet vil bestå af kendt klassisk musik som f.eks. Ave Verum af
Mozart, Morgensang af Elverskud af Gade, Jesus bleibet meine Freude
af Bach og Judas Maccabæus af Händel.
Der er også lettere rytmisk kirkemusik på programmet. Koret synger
både a capella og med klaver- og orgelledsagelse.
Vi får også fornøjelsen af at gense/høre en af de ”gamle” piger fra Ørsted Pigekor, nemlig Signe Damgaard.
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Træt af ulvetime? Glem alt om det!
Kom til spaghettigudstjeneste den 30.
september kl. 17.00.
Vi sørger for både underholdning og
mad. Vi starter i kirken med en kort
gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går
vi over i sognegården, hvor der serveres spaghetti. Børnene hygger sig, og de
voksne kan læne sig tilbage.
Er det noget for jer?
Kom og vær med!
Mange hilsner
sognepræst
Susanne Marie
Park Dahlgaard
og menighedsrådet

Koncert i kirken med organisten

”Sange fra og
med hjertet”
Onsdag den 14. oktober kl. 19.00
Alle gode gange tre. Jeg gør det igen i år.
Der vil, som ved mine to tidligere koncerter, være
nye og gamle sange, både danske og udenlandske.
Alle med det til fælles, at de har stor betydning for
mig. Jeg ser frem til denne aften,
hvor jeg håber, at rigtig mange vil
finde vej til Ørsted Kirke.
Der er gratis adgang.
Organisten

Alle helgens gudstjeneste
Søndag den 1. november kl. 16.00
Første søndag i november er Alle helgens dag. I år er
det den 1. november. Det er en søndag, hvor vi i forbindelse med gudstjenesten særligt mindes de mennesker,
der er døde i løbet af det sidste år.
Kirken er pyntet med levende lys, og navnene på dem,
der er døde i årets løb vil blive læst op. Derefter bedes
en bøn, hvor vi siger Gud tak for livet og for alt det,
Han har givet os gennem de mennesker, som ikke er
blandt os mere.
Bemærk at tidspunktet er kl. 16.00. Det er skumringstid, men netop derfor også den tid, hvor de mange lys
på gravene vil opleves særligt intense.

Julekoncert med Vivildkoret
Torsdag den 3. december kl. 19.00
Der er længe til jul, men vi har valgt at bringe en foromtale af julekoncerten i Ørsted Kirke den 3. december.
Vivildkoret, som øver hver mandag på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, består af ca. 35 sangere fordelt på fire stemmer og med korsangere fra hele Djursland. Koret ledes af Klaus Bjerg, og det har et alsidigt
repertoire af både nye og gamle sange. Efterårssæsonen bruges på at lære de sange, der synges ved flere julekoncerter, bl.a. i Ørsted. Vi bringer omtalen igen i det næste kirkeblad, som udkommer i december måned.
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KORNYT
Korene har været lukket ned siden starten af marts
pga. Corona situationen, og nu glæder jeg mig til at
komme i gang igen.
Nogle af pigerne fra pigekoret og jeg var med på
FUK’s sommerskole sidst i juli, hvor vi sang fra morgen til aften i fem dage.
Det giver ny inspiration til det fortsatte liv i korene.
Vi blev jo snydt for vores traditionelle forårskoncert,
som jeg håber vil blive til noget i foråret 2021.

Personalenyt
på kirkegården
Gert Worsøe Kristensen har været ansat på Ørsted Kirkegård siden 1. april 2002, i flexjob. Nu siger dåbsattesten,
at Gert bliver folkepensionist og derfor stopper som gartneriarbejder på kirkegården pr. 1 august. Kirkegårdens
besøgende har været glade for at møde Gert, der altid var
klar med en snak eller en hjælpende hånd. Der skal lyde en
tak for godt samarbejde gennem årene fra Ørsted Menighedsråd og kirkens og kirkegårdens personale. Vi ønsker
alle Gert et godt pensionistliv. På alles vegne
Frank Gjesing
Graver i Ørsted

Natur
Mange har bemærket, at græsplænen
fra kirkediget ned mod Kalkærsvej
kun bliver slået en enkelt gang hele
sommeren. Ligeledes får det bageste
område i præstegårdshaven lov at
blomstre og gro frit. Det giver liv til
insekter og fugle, og her i sommer har
en hare sat killinger i haven med held.
Nogle synes det ser frygteligt ud, andre er
begejstrede. Det er meget oppe i tiden med biodiversitet og miljøhensyn. Her omkring Ørsted Kirke
giver vi således nu et lille bidrag til naturen ved simpelthen ikke at gøre noget. Vi har det fint med det.
Hilsen personalet ved Ørsted kirkegård
Graver Frank Gjesing
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Opstart af efterårssæson 2020 i Ørsted Sognegård
sker tirsdag den 1. september kl. 16.00 for de store
piger og fredag den 4. september for de mindre piger.
Alle sangglade piger og drenge fra og med 3. klasse er
velkommen til at komme og prøve at være med til kor.
Det kan varmt anbefales, så vel mødt.
Med korlig hilsen
Organist og korleder Henrik

HØJSKOLEFORMIDDAG
Torsdag den 5. november kl. 9.30 i Sognegården

”Min bedstemor og
andre fyrtårne”
v/Carsten Holvad
Vi vil blive klogere på dét at blive til nogen og
ikke kun blive til noget, når højskoleforstander
Carsten Holvad holder sit foredrag med titlen
”Min bedstemor og andre fyrtårne”. I foredraget fortæller han blandt andet om personer og
situationer, der gennem hans liv har været med
til at gøre ham til den han er.
Selv kalder Carsten Holvad det for et positivt og optimistisk foredrag om
relationer og værdier, hvor den enkelte har mulighed for at se sig selv i sammenhængen. Afslutningsvis vil forstanderen fortælle om Rude Strand Seniorhøjskole, og om det at tage på højskole som senior.

Åben Studiekreds/Samtale-Café
Onsdag den 9. september kl. 10.00
Kom og vær med til opstarten af efterårssæsonen efter både sommer- og
Corona pause. Vi mødes cirka en gang om måneden, hvor vi hver især
kan give vores mening til kende og lytte til andre i et helt åbent forum.
Vi finder igen samtalekortene frem, og vi vender simpelthen et kort fra
bunken, og så går samtalen i gang. Vi har diskuteret mange spændende
emner – ja alt ”mellem himmel og jord”. Grib chancen til at få en snak
om noget andet end bare ”vind og vejr”.

☺

Enhver kan deltage, mød blot op. Det foregår i Sognegården kl. 10.00
til 11.30. Vi begynder altid med en kop kaffe og et rundstykke. Kr. 10,Fremtidige datoer vil blive lagt ind i kalenderen på Ørsted Kirkes hjemmeside.

KFUM & KFUK
Rougsø
MOK KLUB
på loftet i Genbrugsen Ørsted.
For børn i alderen 6 -13 år.
Hver anden mandag fra kl. 18.30
- 20.30. Start mandag den 21.
september 2020.
Alle børn er velkomne. Sang, andagt, sjove opgaver og oplevelser.
Programmer kan hentes i Genbrugsen Ørsted.
Yderligere kontakt ved leder
Marianne Boje mobil 61718681
og leder Margrethe Boje mobil:
40888982
+80 - årige starter i Genbrugsens mødelokale fredag den 2.
oktober kl. 10.00 - 11.30.
Kaffe, sang og fortælling.
Yderligere info ved formand Olaf
Madsen tlf. 23 26 50 43.
Der gives dispensation for alder.
Velkommen til nogle hyggelige
formiddage.
I uge 41 er der indsamlingsuge i
Genbrugsen Ørsted til fordel for
Kirkens Korshær.
Tirsdag den 6. oktober kl. 18.00
indbyder Rougsø M&K sammen med Rougsø-Sønderhald
Y’s Men’s Club til en aften med
fokus på Kirkens Korshærs arbejde. Alle er velkomne.

Salmemaraton fra salmebogstillægget ”100 salmer”
Start torsdag den 17. september kl. 19.00 i Sognegården
Ved afslutningen på salmemaratonen sidste år, var der et ønske om
at fortsætte med salmebogstillægget 100 salmer. Nu kommer det så glæd jer. Vi starter den 17. september kl. 19.00 i Sognegården og
mødes med cirka en måneds interval, alt efter deltagernes ønsker.
Tidligere sognepræst i Ørsted Jens Jørgen Refshauge og Ørsted
Kirkes organist Henrik Høj Madsen har sagt ja til at føre os gennem dette kortere maratonløb.
Alle kan være med - også selvom man ikke har deltaget i ”den
store salmemaraton”.
Ørsted Sogn / September, oktober og november 2020
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Sogneaftener i Sognegården
Hvis ikke andet er anført,
er der fri entré til alle arrangementer.
(Kaffe kr. 25,-) ALLE er velkomne.

Efterårets ”Fællessange i Sognegården”
Onsdag den 2. september
Torsdag den 24. september
Torsdag den 12. november
- alle gange kl. 19.00

Mediernes magt
og snarlige afmagt

Vi synger en bred vifte af danske
og udenlandske sange,
nye som gamle.

v/Ivar Brændgaard

Sundhedsforsker og musiker Lasse Skovgaard udtaler:
”Fællessang har så mange positive egenskaber, at det
er meget svært ikke at være fortaler for det”.
Så jeg kan kun opfordre alle, unge som ældre,
til at møde op og få stemt sindet og rørt stemmen.
Organisten

Sorg, savn og kærlighed
v/hospitalspræst Joan Møller Molbo
Torsdag den 19. november kl. 19.00
Hvordan møder vi bedst mennesker i sorg? Hvad har mennesker brug for, når deres liv går i sort? Hvordan hjælper
vi bedst os selv og hinanden, når livet gør ondt?
Hospitals- og hospicepræst Joan Møller Molbo vil dele
nogle af sine erfaringer fra et virke med mange samtaler
med mennesker i krise og sorg. Her møder hun livets
skyggeside - men også glæden og kærligheden på trods.
8
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Torsdag den 29. oktober kl. 19.00
Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad
der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed
var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der
skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af
Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig
samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50
år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flowTV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få
meget magtfulde udlændinge til milliardærer. Deres firmaer kommer til at præge udviklingen i den digitale og
robotstyrede fremtid, som vi er på vej ind i.
De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f.
eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med
deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte
modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set
starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.
Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og
vort demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, russernes
påvirkning af demokratiske valg via Facebook kan få os
til at længes tilbage til de traditionelle mediers troværdige
filtrering af nyhedsstrømmene.
Ivar Brændgaard har i 28 år været direktør for TV
MIDTVEST, og han er formand for bestyrelsen for Kristeligt Dagblad.

Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådsvalg
Når dette blad læses, har vi afholdt vores orienteringsmøde i Sognegården og ser nu frem til den 15. september,
hvor det egentlige valg skal foregå. Vi forventer, at alle
seks pladser i Menighedsrådet bliver besat, og at der er
kandidater til stedfortrædere til rådet. Nærmere info på
bagsiden.

Babysalmesang
Grundet aflysning af Babysalmesang i Ørsted kirke i foråret, afholdes efterårets babysalmesang i Ørsted kirke,
med start torsdag den 3. september. Nærmere info på
fællessiden.

Ørsted som vejkirke
Ørsted Kirke har i mange år været at finde i Kirkefondets
folder over vejkirker i Jylland. Vi har valgt at opgradere,
så det vil være endnu mere attraktivt som cyklist at besøge
kirken. Der bliver sat et cykelstativ op for enden af kapelbygningen ved toiletnedgangen. Ligeledes vil der her være
en cykelpumpe og adgang til, at elcykler kan blive opladet.
Tag en brochure i våbenhuset eller download den på
www.vejkirker.dk. Her kan man søge direkte på kirker og
områder m.m., og på denne måde planlægge sin tur eller
søge efter vejkirker.

Syn over kirken og kirkegården
Sidst i maj måned afholdt menighedsrådet det årlige syn.
Vi har jo været igennem den store restaurering af kirken
og bygget ny præstebolig, så det primære denne gang var
vedligeholdelse af vinduer i kapelbygningen, graverbygningen og vinduer på ladebygningen ved Sognegården.
Dette arbejde er nu færdiggjort, og det ser rigtig godt ud.

Akut Social Drive Out
Hvad betyder nu det? Ørsted menighedsråd har, siden
Coronakrisen lukkede ned for mange aktiviteter, i samarbejde med Café Grenaa hver tirsdag og torsdag formiddag,
stået til rådighed udenfor Sognegården med tilbud om en
kop kaffe, en snak, forskellige fødevarer og hver torsdag
et måltid mad klar til at varme derhjemme. Projektet har
kørt i 3 måneder og er sat i gang med støtte fra TrygFonden
og Fødevarebanken. Det har været en ny og spændende
måde at samarbejde på, og vi har fået nye kontakter. Projektet forventes at fortsætte under en lidt anden form.
Menighedsrådsmøder i Sognegården
Tirsdag den 22. september kl. 9.30
Tirsdag den 20. oktober kl. 9.30
Tirsdag den 24. november kl. 9.30

Tillykke til Susanne og Jens
Lørdag den 12. september bliver en kæmpe mærkedag for
vores præst Susanne og Jens samt deres familie. Denne
dag skal de kirkelig velsignes i Ørsted Kirke kl. 13.30. Det
er Susanne og Jens´ ønske, at de sognebørn, der har lyst,
gerne må deltage i velsignelsen i kirken.
Menighedsrådet ønsker tillykke med den store dag,
samtidig vil vi gerne invitere alle til et glas ”bobler og kransekage” efter velsignelsen. Det kommer til at foregå udenfor i Sognegården. Vi håber til den tid, at restriktionerne,
omkring hvor mange der må være i kirken, er ophævet.

25 års jubilæum
Kirkegårdsleder og kirkebetjent Frank Gjesing, i daglig
tale ”graveren”, har den 1. oktober 2020 været ansat i 25
år ved Ørsted kirke.
Frank er en ”institution” på Ørsted kirkegård. Han
kan huske og har historier knyttet til mange af de, der
er begravet på kirkegården. Frank er altid parat til at yde
folk en tjeneste, og med sit lune og gode humør går man
aldrig forgæves til ham. Frank er god til at møde folk såvel
i glæde som i sorg.
Frank har under hele sin
ansættelse fulgt op på sit
fag via kurser suppleret
med kreative ideer til nye
tiltag på kirkegården, kapelbygning og anlæggelse
af præstens have m.m.
Frank og hans medhjælpere på kirkegården
sætter en ære i, at kirkegården altid fremstår velholdt.
Frank er en meget alsidig person. Hans store
interesse for historien har
beriget mange sognebørn.
Når han holder foredrag omkring kirkens historie for besøgende i kirken, og når han har underholdt ved højskoleformiddage i sognegården omkring f.eks. Ørsteds historie,
ligesom det er en fast tradition at Frank, sammen med organist og præst, står for den årlige julecafe´ i Sognegården.
Frank har bestridt flere tillidshverv via Graverforeningen, ligesom han ofte bliver taget med på råd, når der skal
ske nye tiltag rundt om i provstiet.
Menighedsrådet ønsker hjertelig tillykke med jubilæet,
og dagen vil blive markeret ved en indbudt reception fredag den 2. oktober.
Marianne Boje, menighedsrådsformand
Ørsted Sogn / September, oktober og november 2020
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ROUGSØ NORD,
Norddjurs Vestre Pastorat
www.rougsoenord.dk

Hyldest til hverdagen

Sognepræst Birthe Kiilerich
Holbækvej 17, Holbæk, 8950 Ørsted
tlf. 8648 5050 – mail: BBKI@km.dk
Træffes ikke mandag.

”Lysets engel” – Dan Turell og Ingemann

Menighedsrådsformand:
Karin Skouboe,
tlf. 86 48 82 00, mobil: 21 47 00 36
mail: formand@rougsoenord.dk

Vi er så småt ved at skulle sige farvel til sommerferien. Nu vinker både
de velkendte eller de helt nye arbejds- og skoledage forude. I august begynder også sæsonen for mange sports- og fritidstilbud.

Af Birthe Kiilerich

Sommerferie forbinder vi med mere tid til det, vi ikke når til hverdag.
Tid til familien, til fællesskab og til nye indtryk og oplevelser. Ferie er et
lyspunkt i den daglige trummerum, et andet udtryk for en hverdag uden
større udsving i den ene eller anden retning.

Holbæk

www.holbækkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Inge Langballe, tlf. 22 37 05 35

Modsat ferie, er ordet hverdag nærmest klang- og farveløst. Nogle kønne,
poetiske synonymer for ordet findes ikke, til gengæld er der rigeligt af
de andre.
Tænk blot på udtryk som ”den grå hverdag” eller på ordet ”hverdagsagtig” (læs: kedelig) og på udtrykket ”mandags-blues” - en særlig tilstand
med nedsat stemningsleje ovenpå weekenden.
Tiden under Corona-krisen har formentlig rykket noget ved den gængse
opfattelse af hverdagen. Nu var vi pludselig tvunget til at blive indenfor
i hjemmet. Over computeren kunne vi heldigvis bevare kontakten til institutioner og personer i vores faglige og daglige netværk.

Udby

www.udby-sogn.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Anthon Tetsche, tlf. 25 26 40 37

Alligevel gav mange udtryk for tiltagende isolation og afsavn, ikke kun
af familie og venner, men også af de mange andre, som er en del af vores
liv, ligesom vi er en del af deres.
Og med dem også indholdet af det, som kan kaldes det almindelige liv;
det, som vi kender bedst, ikke kun som en strøm af grå hverdage, men
den hverdag, som vi savner allermest at komme hjem til efter ferie eller
et sygehus- eller rekreationsophold.
Forfatteren, digteren og musikeren Dan Turell har beskrevet sit eget positive syn på hverdagen. Det fremgår i ét af hans ofte citerede digte: ”Jeg
holder af hverdagen”.

Voer

www.voerkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Elsebeth Maarup, tlf. 86 48 85 40

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt der alligevel ikke er helt
så kendt - familiens på én gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter.
Og digteren remser nogle små, men for ham dog så betydningsfulde ting
op, som alle kender: duften af kaffe, morgenbrød fra købmanden, avisen
og den daglige post.

Estruplund

www.estruplundkirke.dk
Ledende graver: John Kusk Simonsen,
tlf. 21 45 99 70 - mail: JohnKusk@privat.dk
Kirkeværge: Birgitte Poulsen, tlf. 51 78 25 99

Men digteren indrømmer også, at hverdagen med alle dens støj og insisterende krav og forventninger fra omverdenen forstyrrer ham i hans
forfattercirkler. Som eksempel herpå nævner han støjen fra busser, telefonopkald, fugle i bur og ubelejlige, uanmeldte nabobesøg, dagens indkøbsliste og børnehavens lukketid.

Det skal dog siges, at Turell elskede København med al
dens larm, især sidegaderne med alle de små historier, der
gemte sig i antikvar-forretningerne og på værtshusene. Her
hentede han stof til mange af de ca. 80 udgivelser af hans,
heraf en serie kriminalromaner.
Som forfatter, musiker og offentlig kendt person var Dan
Turell med sine sortlakerede negle langtfra nogen ’pleaser’,
vel nærmere en udskældt provokatør, som i interviews og
bogudgivelser ikke lagde ikke skjul på sin politiske holdning. Udover at være en skarp samfundsrevser bekendte
Turell sig også som en fredselskende buddhist.
Allerede som barn afslørede han et usædvanligt sprogtalent. Med udgivelsen i 1975 af bogen ”Vangede Billeder”
- et tilbageblik på barndommens land, 1950’ernes Vangede, og skrevet med Turells særprægede sorte humor - var
berømmelsen slået fast.

I forordet til sin bog ”Lysets engel” (1989) med digte af
B.S. Ingemann fortæller Dan Turell om en oplevelse, han
havde som 10-årig ved en morgensang i skolen i Vangede:
”Da jeg hørte det første vers: ‘Lysets engel går med glans’,
besvimede jeg for første gang i mit liv. Jeg faldt sammen
og blev båret ind i klasseværelset, hvor jeg vågnede nogle
minutter senere stadig mumlende, sagde de, om Lysets
Engel. Dette billede var så stærkt og rent, at det kunne
ramme selv en 10-årig skoledreng i hjertet eller livet …”
Dan Turell fik som 47-årig konstateret kræft og vidste selv,
hvad vej det gik. Kort før sin død samlede han venner og
musikere en sidste gang på Café Dan Turell i København.
Til lejligheden havde han skrevet et digt, som hedder
”Gennem Byen Sidste Gang”. Det lyder sådan her:

Før jeg dør vil jeg slentre byen igennem en sidste gang
det skal være mit sidste beskedne ønske
jeg vil gå på mine fødder igennem min by
igennem København
som jeg har gjort så mange gange før
og jeg vil vide det er den sidste gang
og jeg vil vælge min rute med omhu
og jeg vil gå ned ad Istedgade eller Vesterbrogade
og gå ned ad alle de små solløse sidegader med alle deres nedlagte butikker
og jeg vil sé på alle antikvar-udstillingerne af gulnede gardiner og fedtede gasapparater
og jeg vil mærke lugten i næsen af kål og frikadeller og kartofler i hver eneste trappeopgang
og jeg vil gå igennem Vesterbros digterkvarter i skumringen
jeg vil slentre langs med Saxogade, Oehlenschlægersgade, Kingosgade
og jeg vil gå ind et sted på et af værtshusene, måske Café Guldregn og nyde en bitter dram og ikke andet
og så ud og videre
jeg vil slide mine såler flade den sidste slentretur i København
jeg vil sige farvel til min by
og jeg vil gå videre fra Vesterbro
jeg vil gå ind over Hovedbanegården
og jeg vil gå ned ad Strøget som en skygge
og hele vejen ned vil jeg være ledsaget af alle min venner
og alle jeg har elsket
og de vil alle være genfærd
og ingen andre end jeg vil se de er der, men det er de
og vi tager afsked med alting og hinanden
og vi er ikke sentimentale
men luften er fyldt med noget ingen véd hvad hedder eller er
og vi går dér i tavs samtale
og hen imod Nytorv er de væk igen
alle skyggerne er smeltede
og selv fader jeg ud lidt længere ned
min sidste slentretur igennem byen er forbi
og en enkelt skygge mindre befærder gaden Fra: ”Storby-Blues”
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Konfirmation
Søndag den 16. august kl. 10.00
i Holbæk Kirke
Navne på konfirmander:
Bjørn Elkjær Holmer Petersen
Maria Thorngaard Sørensen
Vi glæder os til endelig at kunne
fejre dagen sammen med jer!
Birthe Kiilerich

Tirsdag den 15. september kl. 19.00
i Holbæk Sognegård: Valgforsamling

Valg til det kommende
menighedsråd for Rougsø Nord
Menighedsrådsvalg 2020
Der skal lyde en kraftig opfordring til at stille op til menighedsrådet:
Vi er 12 medlemmer i menighedsrådet – tre fra hvert
sogn, hvilket vi synes er vigtigt, for at få alle til orde i sognene. Der er brug for nye medlemmer i alle fire sogne, så
jeg opfordrer til at tage en tjans i det spændende arbejde,
der ligger i menighedsrådet.
Det er vigtigt, at vi stadig tager arbejdet på os, så kirken som den sidste bastion i det små samfund kan overleve i fremtiden. De fleste ønsker, at vi kan mødes til dåb,
konfirmation, bryllupper, begravelser og ikke mindst til
gudstjenesterne, hvor man kan få sammenholdsfølelsen
at mærke i kirken.
Der er nok at tage fat på efter strukturændringerne i
Norddjurs provsti. Vi ønsker med et stærkt menighedsråd at give vores stemme vægt i provstisammenhænge,
så vi kan være med til at bestemme retningen på udviklingen i provstiet.
Derfor meld dig under fanerne - der bliver arrangeret
en kursusdag i november for alle medlemmer, så man
kan blive klædt på til arbejdet!
Karin Skouboe, menighedsrådsformand
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Onsdag den 30. september kl. 19.00
i Holbæk Sognegård

”De forbandede år”
Filmaften med efterfølgende
traktement og samtale omkring
bordet.
Den 4. maj 1945 om aftenen blev budskabet om Danmarks befrielse sendt fra BBC i England. 75-års jubilæet
blev fejret overalt i landet med taler, kransenedlæggelser, gudstjenester, fællessang og meget mere. På grund
af corona-situationen er adskillige officielle markeringer af jubilæet dog blevet udsat til 2021.
Selvom film skal ses i biografen, har vi i Holbæk
Sognegård til efteråret valgt at vise en nyere dansk film
om skæbner under besættelsen.

Filmen ”De forbandede år” fortæller historien om en
velhavende dansk familie og de dilemmaer og konflikter, de oplever under Anden Verdenskrig.
Karl Skov (Jesper Christensen) er den succesfulde
ejer af en stor elektronikfabrik, med en kone (Bodil Jørgensen) og fem børn. De lever det gode, privilegerede
overklasseliv på Strandvejen nord for København, da
nazisterne besætter Danmark i april 1940. Karl kæmper
for at videreføre produktionen på fabrikken, men for at
beskytte sin familie og de ansatte begynder han modstræbende at producere til det tyske marked. Det bringer ham ind i et kontroversielt samarbejde med besættelsesmagten og medfører smertelige brud i familien.
Det må glæde mange at vide, at filmen får en 2’er,
som får premiere i 2022.
Entré 25 kr. inkl. ostebord efter filmen. Vel mødt!
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Søndag den 4. oktober
kl. 14.00 i Holbæk Kirke

Søndag den 20. september kl. 16.00 i Voer Kirke

Høstgudstjeneste
med efterfølgende fællesspisning i Voer
Forsamlingshus. Bondemesse med spillemandsmusik, viser og historier.
Når høsten er kommet godt i hus, skal det fejres! Voer Kirke er pyntet til
gudstjenesten med blomster og anden pynt fra haver og mark.
I gudstjenesten takker vi for Guds gaver til os mennesker gennem
introitus (korsang i stedet for præludium) og laudamus (lovsang til Gud),
begge led med direkte tråde til bondemessen, som afholdes i Voer Forsamlingshus efter gudstjenesten.
I Voer Forsamlingshus afholdes der bagefter høstbal som i gamle
dage. Efter fællesspisningen er der fællessang med uddrag af Jørgen Michaelsens bondemesse, som er en beretning over årets gang i landsbyen
Staunsholt i Farum sogn omkring 1790.
Messen er skrevet efter en dagbog af sognefoged Lars Nielsen,
og Henrik Dethlevsen vil fortælle og læse stykker derfra.
Jørgen Michelsen har skrevet tekster til viserne,
der synges på nordsjællandske folkemelodier.

Børne- og
familiegudstjeneste
Vi afslutter efterårets undervisningsforløb med minikonfirmanderne,
der er et samarbejde, indgået mellem
kirkerne i Ørsted og Rougsø Nord.
Efter den korte gudstjeneste, som
børnene vil deltage aktivt i, mødes vi
i Holbæk Sognegård til fælles kaffeog kagebord.
Vi vil sige farvel og tak for denne
gang til forældre og elever, som ved
samme lejlighed får udleveret diplombevis og deres kreative arbejder.

Hold øje med ”Kirkesiden” i
Lokalavisen Folkebladet, så er du
godt orienteret om alle
arrangementer i Norddjurs,
samt om eventuelle
ændringer og aflysninger.

Brødrene Orla og Allan Pedersen
vil spille på violin og harmonika, og
medlemmer af Lille kor vil synge for.
Middagen efter en god gammeldags
opskrift koster 100 kr.
Høstfesten er gratis for børn.
Tilmelding til: Elsebeth Maarup,
tlf. 4026 7599.

KIRKEBIL
til gudstjenester
og sognearrangementer,
inklusive babysalmesang,
kan bestilles på tlf. 86 48 80 49
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Torsdag den 15. oktober kl. 19.00 i Holbæk Sognegård

Mennesker bag ringmuren
Præstens udfordringer og erfaringer
blandt fangerne i et topsikret fængsel.
Foredrag med fængelspræst Jesper Birkler i samarbejde med en aktuel gæst.
I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring.
At være præst i denne sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og straf,
håb og længsel.
Hvordan påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø med en ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? Hvordan kan en indsat opretholde kontakt til familien udenfor og forberede sig på en dag at skulle ud i friheden?
I foredraget fortæller fængselspræst Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd,
narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.
Vi får mulighed for at stille eventuelle spørgsmål under kaffen bagefter. Entré kr. 25.
Velkommen til et spændende og tankevækkende foredrag.

Onsdag den 11. november kl. 19.00 i Holbæk Sognegård

”I mit fængsel synger mit hjerte”
Foredrag om Karen Blixen.
Hendes livshistorie og forfatterskab, herunder
årene i Afrika. Ved Birthe Kiilerich.
Karen Blixen er kendt over hele verden for erindringsbogen ”Den afrikanske
farm”. Bogen, der omhandler hendes år fra 1914 til 1931, hvor hun drev en kaffefarm, der lå i Kenya ved Ngong Hills uden for Nairobi.
Der er kommet en ny vinkel på beretningen om det afrikanske kaffeeventyr. På baggrund af en nylig offentliggjort brevkorrespondance tegner forfatteren Tom Buk-Swienty et nyt portræt af Karen
Blixen, kaldet ”Løvinden”, som også er titlen på hans seneste bog.
Forfatteren afdækker heri onklen Aage Westenholz’ enorme offervilje i projektet Den afrikanske farm. I foredraget vil vi ud fra enkelte passager i bogen afdække nogle af disse nye vinkler på
projektet, der kuldsejlede med store økonomiske og menneskelige tab. Ud af tabene kæmpede en
senere verdensberømt forfatter sig frem og op.
Foredraget vil komme lidt ind på Karen Blixens opvækst og familie, herunder hendes far, Wilhelm Dinesen, som
var født og opvokset på Katholm Gods ved Grenå. Vi vil også høre om hendes fascination af aristokratiet, af det stærke
og handlekraftige menneske, herunder hendes særlige skæbnesyn.
Entre 25 kr. med kaffe og kage under foredraget. Alle er velkommen!
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Nyt fra Menighedsrådet
Vi har i de kirkelige sammenhænge været igennem en meget
speciel periode. Det har ikke været muligt at gennemføre gudstjenester, møder og andre aktiviteter, som vi sædvanligvis har på
programmet.
Vi må nok kalde det Corona-året, hvor alt har været anderledes. Det har også været en
mulighed for at reflektere lidt
over tilværelsen, når man sådan
ufrivilligt bliver tvunget hjem
og med besked om at blive der!
Nu er der mange opgaver, vi
skal have samlet op på, og vi håber, at alle har tålmodighed til at
tingene ganske langsomt vender
tilbage til normalen.
En opgave, som ikke kan lade
vente på sig, er det kommende
menighedsrådsvalg.

Menighedsrådet håber at mange
vil finde frem til orienteringsmødet den 17. august kl. 19 i
sognegården i Holbæk, hvor der
vil blive orienteret om arbejdet
i menighedsrådet, både hvad vi
har haft gang indtil nu, og hvad
der er i vente.
I løbet af efteråret vil vores
arrangementer vende tilbage – se
omtale om dem.
Kirkebladet er som følge af
Corona-virussen ikke udkommet her hen over sommeren, derfor glæder det os igen at udgive
kirkebladet.
Karin Skouboe
Menighedsrådsformand

Alle helgens dag
Søndag den 1. november 2020
Holbæk Kirke kl. 15.00 og Udby Kirke kl. 16.00.
Alle helgen er dagen, hvor vi mindes vore afdøde.
Rougsø Nord Pastorat vil i år markere dagen med to alle helgens gudstjenester. Den første finder sted i Holbæk Kirke kl. 15.00 og den sidste i Udby
Kirke kl. 16.00.
Vi ved, at det er vigtigt for de efterladte, at navnet på en afdød læses op
i kirken den dag. Det ønske vil vi gerne efterkomme for alle, som gerne vil
mindes den afdøde ved en særlig gudstjeneste.
Ved indgangen til kirken meddeler I os det navn, som I gerne vil have læst
op under mindegudstjenesten.
Valg af navn, som skal læses op, er de fremmødtes helt personlige afgørelse,
som vi naturligvis vil respektere og efterkomme.
Med venlig hilsen
Birthe Kiilerich, Sognepræst

Mandag den 30. november kl. 10.00
i Holbæk Sognegård

Bind din egen advent- og julekrans
Vi gentager succesen fra forrige år! Mød op i sognegården til morgenkaffe,
rundstykker og klavermusik. Vi har samlet en stor mængde pyntegran, mos,
grene og kogler, som man frit kan bruge løs af til fremstilling af egne kranse
og juledekorationer.
Undervejs i processen bliver vi kyndigt hjulpet og vejledt af Benedikte og
Rikke, begge yderst kompetente blomster- og planteentusiaster!
Under forløbet vil organist Inger-Lise Maarup underholde os med kendte
julesange på klaver.
Medbring blot egne materialer som lys og underskåle
- bånd til sløjfer og ophæng sørger vi for. Vi fortsætter
processen, indtil alle deltagerne melder sig færdige til
at slutte.
Vel mødt til en hyggelig og kreativ formiddag
som optakt til julemåneden.
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FAUSING SOGN

Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september
kl. 11.00 i Fausing Kirke
Vi fejrer at høsten er vel overstået.
Så kom og nyd samværet og få en snak med
naboen over et glas vin og lidt mad i den
flot pyntede kirke.

FAUSING SOGN
www.faov.dk
Sognepræst
Birthe Kiilerich,
tlf. 61 10 39 23
mail: bbki@km.dk
Menighedsrådsformand:
Preben Jensen, tlf. 26 20 33 72
mail: prebenjensen142@hotmail.com
Graver:
Leo Mortensen, tlf. 25 67 73 71
Kirkeværge:
Bodil Andersen, tlf. 86 48 03 83

Døbt i Fausing Kirke lørdag
den 15.02.2020: Josefine, datter af
Marie og Troels Fausø Berthelsen.
Menighedsrådsvalg 2020
Husk at der er valg
til menighedsrådet i år.
Menighedsrådet er med til at sørge
for en smuk og velbevaret kirke og
kirkegård. Det er faktisk spændende arbejde, og man møder en
masse søde og engagerede mennesker undervejs. Så kom frisk.
Se bagsiden...

”Nu er det længe siden,
men end det gemmes I mit sind.
Hvordan i barndomstiden
Den kære rug kom ind.
Hvordan dens kernetunge top
ved moders svage kræfter
blev lagt i lugen op.”
Jeppe Aakjær

Foredrag i Fausing Forsamlingshus
Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.30
I år får vi besøg af Jørgen Gleerup:
Præst, guitarist og sanger. Født i 1953. Barndom og opvækst i landbohjem på Djursland. Cand.theol. 1983. Sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Aarhus 1983-1991. Siden
1991 sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe pastorat.
Han vil føre os lidt tilbage i tiden med foredraget:
Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark. Det var dengang hunden Laika kredsede rundt om jorden, og frøken
Hansen underviste i skolen. Det var dengang Kresten Hjulmand kørte mælk
til mejeriet, og Henry From reddede et straffespark. Det var dengang kornet
blev høstet med selvbinder og tærsket i tærskeværket. Det var dengang drengene lod håret gro, musikken hed pigtråd, og Apollo 11 landede på månen.
En række erindringsbilleder fra livet på landet i 1950’erne og 60’erne – krydret med tidens viser og sange. Livsfortællinger fra dengang for længe siden.
Husk kirkebilen kan benyttes. Alle er velkommen. Kaffe/kage koster 50 kr.
Fausing menighedsråd
i samarbejde med Fausing Borgerforening.

Alle helgens gudstjeneste
Søndag den 1. november kl. 14.00 i Fausing Kirke
Alle helgen er dagen, hvor vi mindes vore afdøde.
I Fausing Kirke vil vi igen i år markere dagen med en alle helgens gudstjeneste.
Vi ved, at det er vigtigt for de efterladte, at navnet på en afdød læses op i kirken
den dag. Det ønske vil vi gerne efterkomme for alle, som gerne vil mindes den
afdøde ved en særlig gudstjeneste.
Ved indgangen til kirken meddeler I os det navn, som I gerne vil have læst
op under mindegudstjenesten. Valg af navn, som skal læses op, er de fremmødtes helt personlige afgørelse, som vi naturligvis vil respektere og efterkomme.

FÆLLESSIDER
FOR ROUGSØ NORD, FAUSING OG ØRSTED
F

Fausing

Minikonfirmand 2020
Babysalmesang - efterår 2020
Opstart torsdag den 3. september
kl. 10.00 i Ørsted Kirke
Menighedsrådene i Ørsted, Rougsø Nord, Vejlby
og Vivild går igen i år sammen om at udbyde dette
tilbud, som er gratis for dig og dit barn at deltage i.
I alt 10 torsdage. (Dog ingen babysalmesang i uge
42 og 44, og sidste gang er planlagt til at være i uge 47.
Babysalmesang er et stort hit landet rundt og er blevet
kaldt en af kirkens største succeser i nyere tid. Det
er en stund - uden for meget snak - med fokus på de
små nye familiemedlemmer. Vi synger, laver fagter,
siger remser og lignende og stimulerer derved barnets
sanser og balance. Du behøver ikke at være den store
sanger for at være med. Dit barn elsker lyden af din
stemme, så kom bare og syng løs.
Selve babysalmesangen varer ca. 45-50 min., og
derefter spiser vi lidt frugt og snakker og hygger
sammen. Der er altid en afslappet og god ”lad som
om du er hjemme” atmosfære. Der skal være mindst
6 tilmeldte inden opstart for gennemførsel. Der kan
max. være 12 deltagere på et hold, så vi må tage princippet ”først til mølle i brug”.
Der er babysalmesang igen til foråret 2021 - omkring uge 11. Denne gang i Vejlby Kirke.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål rettes til:
Sangpædagog Charlotte Neumann på: 4093 5254
eller på mail: c.toftneumann@gmail.com

Forårets minikonfirmand-undervisning for 3. klasse blev
aflyst pga. COVID-19, men minikonfirmanderne bliver
ikke snydt, for de er i læsende stund i fuld gang med forløbet, nu som 4. klasse.
De mødes 8 torsdage, første gang torsdag den 13.
august. De første fire gange i Ørsted Sognegård og Ørsted
Kirke. De næste fire gange skal de besøge nogle af Rougsø
Nords fire kirker og Holbæk Sognegård.
Børnene bliver hentet på skolen, og der arrangeres også
hjemtransport for de børn, der har behov for det.
Der er mange spændende ting på programmet:
– Teater - bl.a. med bugtalerdukken David
– Høre historier
– Lave en masse kreativt
– Se kirkerne i Ørsted og Rougsø Nord
– Lære Fadervor
– Synge salmer og lære sjove sanglege
– Se hvordan orglet i kirken virker
– Selv spille med i teater
– Saftevand, boller og frugt – og kage, engang imellem

☺

Det hele munder ud i en afslutningsgudstjeneste for forældre, søskende og alle andre i Holbæk Kirke den 4. oktober kl. 14.00 med samvær i Holbæk Sognegård efter den
korte gudstjeneste.
Undervisere er sangpædagog Charlotte Neumann, sognepræsterne Birthe Kiilerich og Susanne Park Dahlgaard, og
Jens Jødal kommer også forbi
med bugtalerdukken David
og sit legendariske teaterstykke om David og Goliat.

Plejehjems-gudstjenester
Farsøhthus:
Onsdag d. 2. september kl. 14.30: Signe Helbo
Onsdag d. 7. oktober kl. 14.30: Gustav Eyermann
Onsdag d. 4. november kl. 14.30: Birthe Kiilerich
Onsdag d. 2. december kl. 14.30: Susanne Dahlgaard
Møllehjemmet:
Tirsdag d. 29. september kl. 14.00: Susanne Dahlgaard
Tirsdag d. 27. oktober kl. 14.00: Gustav Eyermann
Tirsdag d. 24. november kl. 14.00: Lise Edelberg Andersen

Hold øje med ”Kirkesiden” i Lokalavisen Folkebladet,
så er du godt orienteret om alle arrangementer i Norddjurs
samt om eventuelle ændringer og aflysninger.
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ARRANGEMENTSKALENDER FOR ØRSTED, ROUGSØ NORD OG FAUSING
			

STED

ARRANGEMENT

AUGUST										
Tirsdag den 25. kl. 19.00

Ørsted Kirke

Orgelkoncert med koncertorganist Jonas Hellesøe Nielsen

Torsdag den 27. kl. 15.00

Ved Tangkærsøen

Sommerkoncert med Lene Leed og Lars-Erik Quortrup

Søndag den 30.

Ørsted Kirke

Konfirmation. Drenge kl. 9.30 - Piger kl. 11.00		

kl. 9.30

SEPTEMBER
Onsdag den 2.

kl. 19.00

Ørsted Sognegård

Fællessang i Sognegården med organisten

Torsdag den 3.

kl. 10.00

Ørsted Kirke

Opstart Babysalmesang

Onsdag den 9.

kl. 10.00

Ørsted Sognegård

Åben Studiekreds/Samtale-Café

Tirsdag den 15. kl. 19.00

Ørsted Sognegård

Menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag den 15. kl. 19.00

Holbæk Sognegård

Menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag den 15. kl. 19.00

Fausing Forsamlingshus

Menighedsrådsvalg 2020

Torsdag den 17. kl. 19.00

Ørsted Sognegård

Opstart salmemaraton fra salmebogstillægget ”100 salmer”

Torsdag den 24. kl. 19.00

Ørsted Sognegård

Fællessang i Sognegården med organisten

Søndag den 27.

kl. 16.00

Ørsted Kirke

Korkoncert med kor fra Aalborg

Onsdag den 30. kl. 17.00

Ørsted Kirke

Spaghettigudstjeneste for børnefamilier

Onsdag den 30. kl. 19.00

Holbæk Sognegård

Filmaften: ”De forbandede år”

OKTOBER
Søndag den 4. kl. 14.00
Holbæk Kirke
				
Onsdag den 14. kl. 19.00

Ørsted Kirke

Afslutning for Minikonfirmanderne.
Børne- og familiegudstjeneste. Alle er velkommen
Solokoncert med organisten. ”Sange fra og med hjertet”

Torsdag den 15. kl. 19.00
Holbæk Sognegård
				

Sogneaften: ”Mennesker bag ringmuren”
v/fængselspræst Jesper Birkler

Onsdag den 21. kl. 19.30
Fausing Forsamlingshus
				
				

”Da jeg var lille og landbruget stort, og min bedstemors fætter
var statsminister i Danmark”.
v/Jørgen Gleerup, sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe

Torsdag den 29. kl. 19.00
Ørsted Sognegård
				

Sogneaften: ”Mediernes magt og snarlige afmagt”
v/Ivar Brændgaard					

NOVEMBER
Torsdag den 5.
kl. 9.30
Ørsted Sognegård
				

Højskoleformiddag: ”Min bedstemor og andre fyrtårne”
v/ Carsten Holvad

Onsdag den 11. kl. 19.00
Holbæk Sognegård
				

Sogneaften: ”I mit fængsel synger mit hjerte” om Karen Blixen
v/Birthe Kiilerich

Torsdag den 12. kl. 19.00

Ørsted Sognegård

Torsdag den 19. kl. 19.00
Ørsted Sognegård
				
Mandag den 30. kl. 10.00

Fællessang i Sognegården med organisten
Sogneaften: ”Sorg, savn og kærlighed”
ved sygehuspræst Joan Møller Molbo

Holbæk Sognegård

Bind din egen advents- og julekrans

Ørsted Kirke

Julekoncert med Vivild Koret

DECEMBER
Torsdag den 3.

kl. 19.00

Læs mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiderne og på Facebook.
Kirkebiler til
gudstjenester
og sognearrangementer:

Ørsted og RougsøNord:
Madsen Taxi: tlf. 86 48 80 49
Bestilles aftenen før senest kl. 18.
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Fausing:
Grund Taxi: tlf. 86 48 13 90
Bestilles aftenen før senest kl. 16.

Gudstjenester
i Ørsted, Holbæk, Udby, Voer, Estruplund og Fausing Kirke

Bemærk: Kirkebil til alle gudstjenester!

SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2020
SEPTEMBER
Søndag den 6. sept.
			
Søndag den 13. sept.
			
Søndag den 20. sept.
			
Søndag den 27. sept.
		
			

Ørsted
9.30 13. søndag e. trinitatis
Udby
11.00		
Holbæk
9.30 14. søndag e. trinitatis
Ørsted
11.00		
Ørsted	  11.00 15. søndag e. trinitatis
Voer
16.00		
Estruplund	  9.30 16. søndag e. trinitatis
Ørsted
11.00		
Fausing
11.00		

Susanne Dahlgaard
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich

Kirkekaffe
Kirkekaffe
Kirkekaffe		
Høstgudstjenesten m/spisning
Høstgudstjeneste, fællesspisning
Kirkekaffe
Høstgudstjeneste

OKTOBER
Søndag den 4. okt.
			
			
Søndag den 11. okt.
			
Søndag den 18. okt.
			
			
Søndag den 25. okt.
			

Ørsted
Udby
Holbæk
Ørsted
Voer
Holbæk
Fausing
Ørsted
Ørsted
Estruplund

9.30 17. søndag e. trinitatis
11.00		
14.00		
11.00 18. søndag e. trinitatis
11.00		
9.30 19. søndag e. trinitatis
9.30		
11.00		
9.30 20. søndag e. trinitatis
11.00		

Charlotte B. Johansen
Lise Edelberg Andersen Kirkekaffe
Birthe Kiilerich
Afslutning minikonfirmander
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe
Lise Edelberg Andersen Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard		
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe

NOVEMBER
Søndag den 1. nov.
			
			
			
Søndag den 8. nov.
			
Søndag den 15. nov.
			
Søndag den 22. nov.
			
Søndag den 29. nov.
			
			
			

Fausing
14.00 Alle helgens dag
Holbæk
15.00		
Udby
16.00		
Ørsted
16.00		
Voer
9.30 22. søndag e. trinitatis
Ørsted
11.00		
Ørsted
9.30 23. søndag e. trinitatis
Udby
11.00		
Estruplund 9.30 Sidste søndag i kirkeåret
Ørsted
11.00		
Holbæk	  9.30 1. søndag i advent
Fausing
9.30		
Ørsted	  11.00		
Voer
11.00		

Birthe Kiilerich
Alle helgens gudstjeneste
Birthe Kiilerich
Alle helgens gudstjeneste
Birthe Kiilerich
Alle helgens gudstjeneste
Susanne Dahlgaard
Alle helgens gudstjeneste
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe
Birthe Kiilerich			
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe		
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe

DECEMBER
Søndag den 6. dec. Udby
9.30 2. søndag i advent
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe		
			
Ørsted	  11.00		
Susanne Dahlgaard
			
Fausing
14.00			Luciafejring
Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer undervejs,
så hold godt øje med kirkesiden i Lokalavisen, hjemmeside og Facebook.

Rougsø Nord: Kirkekaffe efter alle gudstjenester.
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Menighedsrådsvalg 2020
Valg til dit lokale menighedsråd
På dagen kan du både stille op til valget og være med til at forme vores
nye menighedsråd. Mød op den 15. september kl. 19.00 – ca. 21.00 og deltag i
fællesskabet og den demokratiske proces.

Valgsteder:

Ørsted Sogn: Ørsted Sognegård
Rougsø Nord: Holbæk Sognegård
Fausing Sogn: Fausing Forsamlingshus
Menighedsrådene er landets mindste demokratiske råd. Det giver alle medlemmer af folkekirken en mulighed for at være med til at præge kirkens lokale aktiviteter. Et godt menighedsråd kan sammen med kirkens personale og
præster gøre en stor forskel for kirkens rolle i lokalsamfundet.
Menighedsrådene er vært ved kaffe og brød.

Dagsorden:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til
menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt
om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en
kandidatliste.
12. Eventuelt.

Kirkebiler til gudstjenester og sognearrangementer:
Ørsted og RougsøNord:
Madsen Taxi: tlf. 86 48 80 49
Bestilles aftenen før senest kl. 18.

Fausing:
Grund Taxi: tlf. 86 48 13 90
Bestilles aftenen før senest kl. 16.

Nyttige oplysninger
KORDEGNEKONTOR I AUNING
Al henvendelse vedrørende dåb, vielse,
begravelse, konfirmation m.m.:
Kordegn Lisa Boye Knudsen
Kordegnekontoret
Kirkevej 15, Auning
Tlf. 86 48 13 12 – mail lbk@km.dk
Kontoret er åbent
tirsdag-fredag kl. 9.00 -14.00.
FØDSEL
Præsten får direkte besked fra jordemoder
om fødsel. Men ugifte forældre skal senest
14 dage efter fødslen melde faderskabet på
www.borger.dk
Det er et resultat af den digitalisering
Folketinget har besluttet.
NAVNGIVNING OG NAVNEÆNDRING
skal på grund af samme lovgivning også
foregå digitalt via www.borger.dk
Sidste frist for meddelelser til næste
kirkeblad er senest den 26. oktober 2020
Skal afleveres til
Fausing Kirke:
Menighedsrådsmedlem
Kirsten Tjørnfelt Brøsted,
kirstenogkarsten@primanet.dk
eller tlf. 86 48 16 88
Kirkerne i Rougsø Nord:
Menighedsrådsformand Karin Skouboe,
formand@rougsoenord.dk
eller tlf. 21 47 00 36
Ørsted Kirke:
Kommunikationsmedarbejder
Anne Sejersen,
sejersenbodekrog@mail.tele.dk
eller tlf. 20 35 50 04
Udgivet af menighedsrådene.
Redigeret af sognepræsterne.
Lay-out og tryk:
NOTAT Grafisk, 86 48 16 00

