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Efterårets fugtige vejr gav et helt særligt overskud af svampe
Billedet fra haven hjemme hos Elsebeth og Filip Maarup i Voer viser tydeligt,
hvordan en koloni af svampe har haft de bedst mulige vækstbetingelser rundt
om det udgåede japanske kirsebærtræ. Foto: Elsebeth Maarup.

HOLBÆK, UDBY, VOER OG ESTRUPLUND SOGNE
ROUGSØ NORD PASTORAT
www.rougsoenord.dk
Sognepræst
Birthe Kiilerich
Holbækvej 17, Holbæk, 8950 Ørsted
tlf. 61 10 39 23 – mail: BBKI@km.dk
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand:
Karin Skouboe,
tlf. 86 48 82 00, mobil: 21 47 00 36
mail: karin.skouboe@primanet.dk

Musikandagt
Onsdag den 8. april kl. 19.00 i Estruplund Kirke

Optakt til påske
Medvirkende: Organist Inger-Lise Maarup, organist og korleder Henrik
Madsen, kirkesanger Olaf Madsen, liturg: Birthe Kiilerich.
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

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

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

Dagene op til påske ligger i den såkaldte ”stille uge”. I år drejer det sig om
hverdagene fra den 6. april til og med den 8. april.
Med palmesøndag - den 5. april i år - indledes påskeugen. I år ligger
påskens helligdage fra skærtorsdag den 9. april og strækker sig over langfredag, påskedag og 2. påskedag.
Påsken er kristendommens vigtigste højtid og fejres med manér de fleste
steder i verden. Det er højtiden, hvor de kristne mindes Jesu korsfæstelse
og fejrer hans opstandelse. Påskedag samles hvert år tusinder og atter tusinder på Peterspladsen i Rom for at overvære den store påskemesse. Både
katolikker og kristne fra andre kirkesamfund er mødt op for at høre pavens
påskebudskab, som transmitteres verden over.
Også den ugelange jødiske påskefest, Pesach, fejres ud fra jødedommens
særlige religiøse traditioner. Her fejrer man i en uge jødernes udfrielse af
fangenskabet i Ægypten under hensyn til særlige spiseregler, herunder
usyret brød.
I Rougsø Nord vil vi gerne tage forskud på påsken med en musik- og
aften-andagt, der finder sted onsdag den 8. april kl. 19.00 i Estruplund Kirke.
Aftenens program vil bestå af musik fra orgel og klaver samt byde på
kor- og solosang, fællessang, læsninger og bøn.
Vel mødt til en stemningsfuld aften i Estruplund Kirke i påskens tegn!
Birthe Kiilerich

Konfirmation
Søndag den 19. april kl. 10.00 i Holbæk Kirke
Navne på konfirmander:
Bjørn Elkjær Holmer Petersen
Maria Thorngaard Sørensen

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

Vi glæder os til at fejre dagen sammen med jer!
Birthe Kiilerich

Holbæk Sognegård, torsdag den 19. marts kl. 19.00

Foredrag med fængelspræst Jesper Birkler
Mennesker bag ringmuren. Præstens udfordringer og erfaringer
blandt fangerne i et topsikret fængsel
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.
Velkommen til et spændende og tankevækkende foredrag. Kaffe med tilbehør står fremme.
Menighedsrådet Rougsø Nord

Nyt fra Menighedsrådet
Et nyt år er startet. Vi har haft travlt
i menighedsrådet - også i december
- med endnu en præsteansættelse i
Auning. Det er nogle lidt besværlige processer, vi har været igennem,
men forhåbentlig bliver det ændret til
kommende ansættelser.
Rougsø Nord Menighedsråd har flere
projekter i gang i 2020. Vi håber på at
komme i gang med et nyt tag i Udby,
og der er også planer om lidt større
renoveringsarbejder.
Kirkegårdsudvalget er i gang med at
se på udviklingen af vores kirkegårde,
som jo i de senere år har haft tendens
til at have tomme gravsteder. Det vil
vi lave om på, så hvordan skal vi have
vores kirkegårde?
Vi ønsker at gøre dem til et rart
sted at være, så beplantningen skal
måske ændres - med oprettelse af insekthoteller, som er godt for omgivelserne og bl.a. bierne! Der er krav om,

at de skal være nemme og rentable at
drive for menighedsrådet.
Menighedsrådet forsøger sig også med
fornyelse, og der er nedsat et udvalg,
som ser på gudstjenesten.
Hvordan kan vi gøre den mere
nutidig og forståelig? Hvilke andre
former passer til vores sogne?
Alt det er vi i gang med, så det kommende år byder på mange spændende
ting.

Menighedsrådsmøder
afholdes i Holbæk Sognegård,
og alle er velkommen
som tilhørere.
Tirsdag den 17/3 kl. 19.30
Onsdag den 15/4 kl. 19.00
– offentlig regnskabs- og budgetmøde (bemærk tidspunkt)
Onsdag den 6/5 kl. 19.30

Karin Skouboe
Menighedsrådsformand

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 8. marts.
Har du lyst til at give et par timer, så kan du melde dig til som indsamler til:
Karin Skouboe på karin.skouboe@primanet.dk eller mobil 21470036.
Af hensyn til planlægningen bedes man melde sig senest den 1. marts! Man
vil derefter få nærmere besked.
Karin Skouboe, Indsamlingsleder i Rougsø Nord
Holbæk, Udby, Voer og Estruplund Sogne / Marts, april og maj 2020
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HOLBÆK, UDBY, VOER
OG ESTRUPLUND SOGNE

Menighedsrådsvalg 2020
Det er valgår i år, og som noget
nyt er det bestemt, at der landet
over skal være orienteringsmøder
på den samme dato. Det er tirsdag
den 12. maj.
Her er alle velkomne til at høre
om vores spændende arbejde, og
hvad der fremadrettet skal arbejdes med!
Vi vil denne aften fortælle om
arbejdet og budgettet, så man kan
få indsigt i, hvad vi har af økonomi til at gøre godt med.
Jeg vil opfordre rigtig mange
til at møde op og melde sig under fanerne, da kirken efterhånden er den sidste bastion i vores
små byer.

Årets sogneudflugt
går til byen Christiansfeld
Onsdag den 13. maj hele dagen
I år er det byen Christiansfeld syd for Kolding, som vi skal se nærmere på.
Christiansfeld blev grundlagt i 1773 på jord, som Brødremenigheden købte af
kongen. Brødremenigheden er en kirkelig retning, oprindeligt stiftet i 1400-tallet som et oprør mod den katolske kirke.
Byen blev opbygget efter en særlig menighedsstruktur og principper. Det
fremgår af kirkegårdens enkle indretning med kønsopdelt begravelses-plads.
Korhusene var hjem for ugifte mænd og kvinder.
Byen var også usædvanligt velforsynet med skoler, og så er der den store kirkesal, som i størrelse kan sammenlignes med flere domkirker
Program for sogneudflugten til Christiansfeld onsdag den 13. maj 2020

Vi vil gerne vedligeholde kirkerne, og vi vil gerne have kirkelivet
til at blomstre til gavn for os alle.
Der bliver rusket med sablerne
om, at de små landsbyer skal nedlægge kirker. Vi har jo i de sidste
3 perioder være et fælles menighedsråd, som har gjort det muligt,
at vi kunne samle vores kræfter
og økonomi om vores kirker, så
de fremstår så flotte som muligt.

Under hele turen kører vi med busselskabet Madsens Turist. Afstand mellem afgangs- og ankomststed hver vej: 170 km. Underholdning under turen
ved Anton Tetsche, Olaf Krogh Madsen og Birthe Kiilerich.

Det er vigtigt, at der også er ”levende stene” til at navigere udviklingen i den retning, vi gerne
vil have!
Og det er, at vi her i Norddjurs
Vestre Pastorat stadig markerer
os, og at vi i storpastoratet har en
vægtig stemme.
Så dette skal være en opfordring til at støtte om menighedsrådet og dets arbejde, som er
spændende at deltage i!
Karin Skouboe
Menighedsrådsformand

Kl. 13.00. -14.30: Afhentning på hotellet af to guider. Rundvisning i byen.
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Afgangstider: Kl. 07.45: Udbyhøj
Kl. 08.10: Voer

Kl. 07.50: Udby
Kl. 08.00: Holbæk
Kl. 08.15: Ørsted

Undervejs ophold med kaffe og rundstykker på en rasteplads. Før ankomst
til Christiansfeld passerer vi mindesmærket for Genforeningen, opført på
stedet, hvor kong Chr. X i 1920 red over grænsen på den hvide hest.
Kl. 11.15:

Ankomst Christiansfeld.

Kl. 11.30:

Spisning på Brødremenighedens Hotel.
Der serveres buffet. Drikkevarer for egen regning.

Kl. 15.00-15.45: Kaffe med kage i Honningkage-caféen. Vi deles i to hold,
da caféen kun har pladser til ca. 25 personer indenfor.
Mulighed for køb af honningkager og bytur på egen hånd.
Kl. 16.00:

Afgang Christiansfeld.

Kl. 18.30:

Hjemme igen (steder for aflæsning aftales senere).

Pris pr. deltager: Kr. 250,- som betales kontant i bussen.
Tilmelding: ”Først-til-mølle-princippet” til Elsebeth Maarup, mobil: 4026 7599
eller til Inge Langballe, mobil: 2237 0535.
NB: Turen kan tilmeldes fra mandag den 16. marts.
Vel mødt til en spændende og indholdsrig heldagsudflugt!
Menighedsrådet Rougsø Nord

Holbæk, Udby, Voer og Estruplund Sogne / Marts, april og maj 2020

FAUSING SOGN

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

Konfirmation

Gudstjeneste og fællesspisning
Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00 i Fausing Kirke
Jesus og hans disciple fejrede den jødiske påskefest med et fælles måltid, som
skulle blive den sidste gang, de var sammen.
Ved at uddele brød og vin til sine disciple, indstiftede Jesus nadveren. Den
anvendes i dag som et liturgisk element i alle kristne kirker, men dens betydning varierer alt efter kirkeretning.
Fausing Menighedsråd vil i år gerne invitere
alle til et fælles påskemåltid. Som noget nyt vil
måltidet kunne nydes inde i selve Fausing Kirke.
Gudstjenesten Skærtorsdag begynder kl. 17.00.
I den følgende pause bliver borde og stole sat op i kirkens midtergang. Selve
måltidet består af lam med tilbehør. Hertil nydes vin og vand.
Tilmelding er nødvendig af hensyn maden. Det sker til Kirsten Tjørnfelt
Brøsted, mobil 61 28 16 88 eller Preben Jensen, mobil 26 20 33 72 senest den
2. april. Pris for mad og drikke, 50. kr. pr. person.

Søndag den 26. april kl. 9.30
i Fausing Kirke

Forårsudflugt

Malene Skaarup
Kirkegaard Albrechtsen,
Østervangsvej 14, Fausing

Tirsdag den 28. april

William Preut Lousdal,
Lundbyvej 6, Lundby

Menighedsrådsvalg 2020
Se bagsiden...

Udflugten går i år til Handrup og
Dråby kirker, hvor vi begge steder vil få en rundvisning.
Vi slutter af med kaffebord et sted i Ebeltoft.
Pris i alt 80,00 kr. (Betaling: Kontant i bussen på selve dagen)
Afgang fra:
Auning Sognehus kl. 17.45, Fausing Forsamlingshus kl. 17.55
Vester Alling Forsamlingshus kl. 18.05, Øster Alling Kirke kl. 18.15
Tilmelding senest den 21. april til Lisa Boye Knudsen
på tlf. 86 48 13 12 eller mail: lbk@km.dk
Alle er meget velkomne til denne udflugt.
Menighedsrådene i Fausing, Auning, Ø. og V. Alling

Fausing Sogn / December 2019, Januar og februar 2020
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ØRSTED SOGN

ØRSTED SOGN
www.oerstedkirke.dk
Susanne Marie Park Dahlgaard
Sognepræst
tlf. 86 48 80 43
mobil: 24 44 34 43
mail: smd@km.dk
Menighedsrådsformand:
Marianne Boje,
tlf. 61 71 86 81
mail: mhboje@gmail.com
Kirkegårdsleder:
Frank Gjesing,
tlf. 86 48 83 91, mobil: 51 86 53 53
mail: oersted-kirkegaard@nrdn.dk
Kirkeværge:
Jonna Haslund,
tlf. 51 74 60 17

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

www.facebook.com/oerstedkirke

Taknemmelighed
Så er jeres nye sognepræst for alvor ved at være landet! Når jeg
tænker tilbage på den sidste tid, vil jeg gerne indrømme, at jeg
bliver en smule rundtosset. For det har været vildt, og alting er
gået så stærkt. Det er ufatteligt at tænke på, at jeg i skrivende stund
kun har været ansat i to måneder. Der er sket så meget: Vi flyttede
fra Aarhus. Jeg blev ordineret. Så fandt indsættelsen sted i Ørsted
kirke den 10. november, og næsten alt for hurtigt derefter blev det
december. Det var en måned, hvor jeg for alvor blev prøvet på mine
kompetencer. Jeg føler, jeg er vokset, og jeg føler, at vi er vokset som
familie.
På en måde var landingen både hård og blød: Hård, fordi december
er en travl måned – og selvfølgelig udfordrende, når man er helt nyuddannet og aldrig har prøvet tingene før. Blød, fordi de mennesker jeg
har mødt, og som jeg kendte i forvejen, har båret mig igennem enhver
udfordring som om, jeg var en eller anden dronning. Jeg føler mig
enormt taknemmelig. Det er et privilegie at få lov til at være sognepræst her i Ørsted! Her er en menighed og mere opbakning, end jeg
nogensinde har turde drømme om.
Jeg er også taknemmelig for min familie og for hver en sjæl,
jeg har mødt, som har budt mig varmt velkommen. Det er jeres
støtte og opbakning, som gør det muligt at hengive mig til min
præstegerning. Det er jer, der giver mit liv farver og indhold.
Efter den hårde/bløde landing er der særligt én ting, der trænger
sig på. Et nyt bekendtskab sagde, at det var dejligt med sådan en ung
præst, for det var med til at nedbryde nogle fordomme om, hvad en
præst egentlig er. Jeg har tænkt over det: Det kan godt være, at nogle
mennesker tror, at præster er noget særligt. Det burde jeg vide noget
om, for jeg er jo lige blevet præst. Men ærligt talt, så føler jeg, at jeg
er den samme som før.
Det er naturligvis noget særligt at tage
præstekjolen på og gøre alle de ting,
der skal gøres i den. Men når jeg tager
den af igen, er jeg bare mig selv, og
et menneske ligesom alle andre.
Jeg tror mine børn har fanget essensen
rimelig godt: Når de ser mig i kjolen, er jeg
”præste-mor”, men lige så snart jeg tager den
af igen, er jeg bare ”mor”.
Med det sagt, håber jeg på et godt år.
Jeg håber, at jeg vokser i min
præstegerning, men jeg håber
også, at vi kommer hinanden
nærmere som mennesker.
Godt nytår!

Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00

Gudstjeneste og
fællesspisning
Skærtorsdag vil vi traditionen tro
festligholde på en særlig måde.
Det var den dag Jesus indstiftede nadveren,
mens han spiste sammen med sine disciple, og samtidig
den dag han blev forrådt og overgivet i bødlernes hænder.
Nadveren er derfor både et måltid til minde om Jesu
død og opstandelse, og samtidig et måltidsfællesskab
blandt hans disciple. Nu er det os, der er hans disciple, og
derfor vil vi spise sammen i Sognegården efter gudstjenesten Skærtorsdag.
Gudstjenesten finder sted kl. 17.00 i kirken, og derefter
ca. kl. 18.00 er alle velkomne til et festligt måltid og et godt
fællesskab i Sognegården.
Pris for mad og drikkevarer kr. 100,-.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling
af mad senest mandag den 6. april til Marianne Boje,
tlf. 61 71 86 81, mhboje@gmail.com

Søndag den 19. april kl. 16.00

Korkoncert med
”kor fra Aalborg”
De medvirkende er sangere fra Aalborg, og de har en
fælles fortid i Vor Frelsers Kirkes kirkekor i Aalborg.
Koret ledes af Solveig B. Særkjær Skovgård, som er
organist i Vor Frelsers Kirke.
Programmet vil bestå af
klassisk og lettere rytmisk
kirkemusik, og koret synger
både a capella og med klaverog orgelledsagelse.
Desuden vil der være et indslag for trompet og tuba ved
to af sangerne, ligesom nogle af dem også synger solo.
Vi får desuden også fornøjelsen af at gense/høre en
af de ”gamle” piger fra Ørsted Pigekor, nemlig Signe
Damgaard.

Tirsdag den 5. maj kl. 19.00 i Ørsted Kirke

Fejring af 75-året for befrielsen
og 100-året for genforeningen
Arrangeret i samarbejde med Rougsø-Sønderhald Y´s Men´s Club
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland
blev genforenet med Danmark og
75 år siden, at Danmark blev befriet.
Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas Sørensen
fortæller i ord og toner om disse to væsentlige begivenheder.
Ulrik fortæller og spiller klaver, og Birgitte synger.
Programmet vil også indeholde en del fællessange.
Varighed ca. 1 time – fri entré.
Vi samles i Sognegården til en kop kaffe efter koncerten.
Ulrik R. Damm er tidligere organist ved Sct. Clemens
og Sct. Mortens Kirker i Randers og
Birgitte Kaas Sørensen er korist i Sct. Mortens
Vokalensemble, tidligere korist ved Sct. Clemens Kirke
i Randers og kirkesanger ved kirkerne i Kousted og
Råsted.

Ørsted Sogn / Marts, april og maj 2020
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En Mindesten for et af krigens ofre
Nedenstående artikel var i Kirkebladet for 2 år siden.
Den kom imidlertid ikke ud til nær alle på grund af fejl
fra den daværende distributørs side. Flere har ytret
ønske om at få den i bladet igen, og emnet er højaktuelt
nu, hvor vi fejrer 75-året for befrielsen. God læselyst.
På græsplænen syd for Ørsted kirkes
Kor, står en Mindesten over Pilot Officer Johannes Nørgaard. Jeg var så
heldig at træffe familien ved graven,
og jeg fik en rigtig spændende historie,
som jeg hermed giver videre:
Johannes Nørgaard er født i 1909, og
flyttede med sine forældre ind i huset
Strømmen 8 (nu Rougsøvej 69) i 1921
her i Ørsted.
Faderen Hans Nørgaard var tidligere smed, bl.a. i brunkulslejerne,
men måtte opgive erhvervet pga. helbredsproblemer. Moderen Helga Nørgaard var ud af en glasmager slægt, og
ægteparret Nørgaard havde tidligere
købt sodavandsfabrikken ”Skjold”,
men måtte afhænde igen, idet det ikke
kunne lykkes at finde kapital til den
videre drift. Ingen troede på ideen om
det nymodens sodavand.
I Ørsted åbnede Helga broderiforretning og Hans Nørgaard skaffede

Ca. 1936. Ørsted Broderiforretning.
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nødvendige indtægter som biavler og
ved at cykle rundt til fjerntliggende
gårde og sælge broderivarer, strikkegarn og honning.
Familien var fattig, og en bærende
kraft i familiens liv var den Kristne
Tro, idet familien kom i Kirke og Missionshus, og Hans Nørgaard uddelte
jævnligt et lille Kristent blad til patienterne på Ørsted Sygehus.
Johannes Nørgaard’s lillebroder
Erland fortæller om en god barn- og
ungdom i Ørsted, hvor især nævnes
Stenaltskoven med dens natur, men
også deltagelse i et lille fløjtekor i Ørsted kirke – man fløjtede med munden. Johannes bliver udlært mejerist
på Ørsted Mejeri og arbejder som
mejerist i Kirkedal, Ørum og Vinkel.
En dag skriver han i sin dagbog: ”I
dag har jeg sagt op til 1. april. Det var
ikke efter mesters kogebog, men han
havde selv lavet opskriften”.
En anden dag står der: ”Jeg har

6. august 1930.
Johannes Nørgaards afrejse til Canada.

haft en batalje med Sørensen. Han blev
kattevenlig derefter. Han tyranniserer
den der bøjer sig og kysser den hånd
der slår ham. En mand man uvilkårligt ringeagter”.
Johannes Nørgaard havde længe
drømt om at udvandre til Canada.
Den 6. august 1930 tager han af sted
til Esbjerg mod England.
I dagbogen står: ”Hvor det skar
mig i hjertet at mærke så bedrøvet
Mor, Far og mine søskende var. Gud
vil føre mig, for jeg er, trods min usselhed, i Hans vilje. Nu først forstår
jeg, hvor meget jeg rejser fra, - dog er
Jesus der, som her”.
Rejsen gik videre med damperen SS
Empress of Scotland mod Quebec,
ankomst d. 17. august 1930. De første
år ernærede Johannes sig som bygningsmaler, murer og smørmejerist.
I 1942 meldte Johannes sig til tjeneste i det Canadiske Flyvevåben og

2005-09-11. Johannes Nørgaards mindesten på Ørsted Kirkegård.

blev trænet i ”Bombing and gunnery
school” i Quebec.
Efter en lang og intensiv træning
bliver han forfremmet til ”Temporary
Sargeant” og tildelt ”Airgunner” (kanonskytte) armbind.
August 1943 afgik Johannes med
skib fra Halifax i Canada til England, hvor han blev indskrevet som
besætningsmedlem på en Halifax
bombemaskine i Det Engelske Royal
Air Force.
Johannes nåede 8 togter. De første 3
togter var ”Gardening” (havearbejde)
udlægning af søminer, bl.a. i Danske
farvande. Den hemmelige ”Operation
Overlord” (D dagen) var i gang. De
følgende togter gik til Frankrig og var
rettet mod flyfabrikker i bl.a. Trappes
og Le Mans.
De kastede deres last fra 12.000
fods højde (ca. 3,6 km.) 11 stk. 1000
punds og 19 stk. 500 punds bomber.

1949. Johannes Nørgaards
gravsted ved Amiens.

De mødte kraftig antiluftskyts, men blev ikke
ramt. Det 8. togt, den 15.
marts 1944, gik galt. Målet var et jernbaneknudepunkt nær Amiens
i Nordfrankrig.
140 maskiner deltog i
togtet, kun 3 bombefly
gik tabt. Halifax II LK
667 KN-A, som Johannes var med, styrtede ned formodentlig ramt af antiluftskyts. Alle
ombord blev dræbt.
Kisterne blev begravet på Cemetiere
Saint-Pierre nær Amiens. Forældrene
fik besked gennem Røde Kors, og Pinsedag 1945 oplæste provst Asmund i
Ørsted kirke, budskabet, fra Det kongelige Danske Gesandtskab i London
om Johannes’ død.
Efter oplæsningen udtalte provsten smukke mindeord om den faldne
og sluttede: ”Midt i sorgen og vemoden
kan vi ikke lade være med at føle stolthed og glæde over, at der her fra dette
sogn var én, der ofrede alt for den sag,
der også var Danmarks sag”.
Sognerådet i Ørsted lod bekoste
den Mindesten, der står på plænen.

og kristen: ”Lad verden tænke, hvad
den vil og kan, lad Venner le og kloge
ho’der spotte, - du bliver ikke derfor
mindre mand, fordi du valgte, som du
dybest måtte”.
Denne artikel er lavet ud fra et omfattende materiale. Alt bliver samlet
i en mappe på Lokalhistorisk arkiv i
Vivild, hvor interesserede kan læse
mere. En stor tak til Troels Nørgaard Held for korrektur, materiale og
billeder.
Graver i Ørsted
Frank Gjesing

1999. Johannes Nørgaards
gravsted ved Amiens.

Johannes efterlod en del penge, som
han testamenterede til kirken i Toronto. Forældrene arvede 2000 kr.,
som blev brugt til en tur til hans grav
i 1949. De lagde keramikroser ved
trækorset. Keramikroserne på Hans
og Helga Nørgaards grave, som stadigvæk findes her i Ørsted, blev taget
med hjem til Danmark ved samme
lejlighed.
Den 22. december 1928 skrev den
dengang 19 årige Johannes følgende
strofer i sin dagbog, som kan stå som
et udsagn om hans liv som menneske
Ørsted Sogn / Marts, april og maj 2020
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ØRSTED SOGN

Onsdag den 25. marts kl. 17.00 – 19.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Konfirmation
i Ørsted Kirke

Træt af ulvetime? Glem alt om det!
Kom til spaghettigudstjeneste den
25. marts 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

Søndag den 26. april kl. 10.00
Følgende unge mennesker
forventes konfirmeret
søndag den 26. april i Ørsted Kirke:
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
Fremtidige konfirmationsdatoer:
2021: 18. april kl. 10.00
2022: 24. april kl. 10.00

Sæt

i kalenderen

Lørdag den 6. juni kl. 10.00
Motion, grill og andagt i præstegårdsskoven og præstegårdshaven.
Alle, uanset alder og ”kondital”, kan
være med ☺
Læs mere i næste kirkeblad,
der udkommer
sidst i maj måned.
10

Ørsted Sogn / Marts, april og maj 2020

Torsdag den 7. maj kl. 18.00

Kirkevandring
Traditionen tro inviterer menighedsrådet igen i år hele familien til en
dejlig gåtur i vores skønne område. Vi mødes på Ørsted Kirkes P-plads
kl. 18.00. Derefter kører vi med Madsens Taxa til Hevring, hvorfra vi
fortsætter til fods til Vivild Kirke. (Ca. 5 km). Det er dagen før store
bededag, så der venter hveder og kaffe undervejs ☺
Efter en kort andagt i Vivild Kirke kører vi retur til Ørsted.

X

Sæt allerede nu
i kalenderen.
Det er gratis at deltage. Ingen tilmelding.
Vi håber, at der er rigtig mange, der vil slutte op om dette arrangement.
Det plejer at være et både sundt og hyggeligt samvær.
På menighedsrådets vegne
Jonna Haslund

Sogneaftener i Sognegården
Hvis ikke andet er anført, er der fri entré til alle arrangementer.
(Kaffe kr. 25,-) ALLE er velkomne.

Torsdag den 14. maj
kl. 19.00

Ørsted Kirkes
traditionelle
forårskoncert
Ørsted Kirkes organist Henrik
Høj Madsen udtaler, at der igen
i år afholdes forårskoncert i Ørsted Kirke sammen med kirkekoret fra Auning.
Anni Dahlstrup Jensen og jeg
har sammen fundet nogle sange,
som vores kor vil fremføre ved
koncerter i både Ørsted Kirke og
Auning Kirke. Det bliver en stor
oplevelse at høre pigerne synge
deres sange, både de fælles samt
deres egne.
Det kommer til at foregå
henholdsvis torsdag den 14. maj
i Ørsted og torsdag den 7. maj i
Auning.
Der bliver således rig mulighed for at høre pigerne synge.
Alle er naturligvis velkommen
til at komme og høre korene i
begge kirker.

Forårets ”Fællessange
i Sognegården”
Torsdag den 5. marts og
torsdag den 2. april kl. 19.00
Vi synger en bred vifte af danske og
udenlandske sange, nye som gamle.
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 12. marts 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.

Salmemaraton
Ved afslutningen på salmemaratonen sidste år, var der
et ønske om at fortsætte med salmebogstillægget 100
salmer. Nu kommer det - til efteråret - så glæd jer.
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 / Marts, april og maj 2020
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Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådsvalg
Så er vi gået ind i valgåret til menighedsrådene landet over. Vi vil opfordre til,
at I møder op til de to møder, der bliver i forbindelse med valget til det nye
menighedsråd. Tag en snak med de siddende i menighedsrådet, og dan dig
et indtryk af, hvad arbejdet går ud på. Det er et både spændende og givende
arbejde. Læs mere på vores fællesside med Fausing og Rougsø Nord.

Afsluttede projekter
I de sidste par år har vi afsluttet flere store projekter. Restaurering af kirken, stråtag på kapellet,
kølerum i kapellet og endelig byggeriet af den nye
præstebolig. Vi har senest fået givet toilettet i kapelbygningen en opfriskning. Dørene er blevet
malet, der er opsat lufthåndtørrere, malet vægge
og pyntet op. På kapelbygningen har vi, over de to
døre i hver ende, fået ophængt de to udendørslamper fra den gamle præstebolig. Vi er glade for, at
vi har kunnet bruge disse lamper et sted, hvor de
kommer til deres fulde ret.

Samarbejde

Sidst i januar måned er der startet en Sorggruppe op. Dette forløb foregår
denne gang i Ørsted Sognegård. Det er de 13 sogne i Norddjurs Vestre Pastorat, der udbyder sorggruppeforløbet under ledelse af Hanne Louise Eyermann.
Vi synes, at det er rigtig godt, når vi alle kan samarbejde om forskellige tiltag.

Åben
Studiekreds/
Samtale-Café
Cirka en gang om måneden er der
mulighed for at give sin mening
til kende og lytte til andre i et helt
åbent forum.
Vi har fundet bunken af samtalekort 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” ☺
Næste gang er
torsdag den 5. marts kl. 10.00
Enhver kan deltage, mød blot op.
Det foregår i Sognegården kl. 10.00
til 11.30.
Fremtidige datoer vil blive lagt
ind i kalenderen på Ørsted Kirkes
hjemmeside.
Vi begynder altid med en kop
kaffe og et rundstykke. Kr. 10,-

Babysalmesang er også et tiltag, hvor flere sogne samarbejder. Torsdag

den 12. marts indbydes der til forårets Babysalmesang i Ørsted kirke.
Læs mere på fællessiden.
Marianne Boje, Menighedsrådsformand

Menighedsrådsmøder
i Sognegården
Tirsdag den 24. marts kl. 9.30
Tirsdag den 21. april kl. 9.30
Tirsdag den 26. maj kl. 9.30
Brug hjemmesiden, så er du godt orienteret!
Salmer og tekster til søndagens gudstjeneste og omtaler
af arrangementer kan findes på Ørsted kirkes hjemmeside:

www.oerstedkirke.dk

KIRKEBIL
Kirkebilen til gudstjenester og sognearrangementer kan bestilles på tlf. 86 48 80 49
Der skal ringes aftenen før senest kl. 18
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Fausing Sogn / September, oktober og november 2019

KFUM OG KFUK
Rougsø
Klub +80 hver fredag kl. 10.00 - 11.30
i Genbrugsens mødelokale. Kaffe,
sang og fortælling.
Sæsonafslutning fredag inden påskeugen. Yderligere info ved formand
Olaf Madsen mobil 23 26 50 43. Alle
er velkomne, uanset alder.
Mok klubben for de 6 - 12 årige
Vi mødes mandage i lige uger i klublokalet på loftet i Genbrugsen. Alle børn
er velkomne. Sang, andagt, sjove opgaver og oplevelser. Programmer fås
i Genbrugsen.
Sæsonafslutning den 30. marts. Yderligere kontakt ved leder Marianne
Boje mobil 61718681 og leder Margrethe Boje mobil: 40888982

FÆLLESSIDER
FOR ROUGSØ NORD, FAUSING OG ØRSTED
F

Fausing

SORGGRUPPE
– et tilbud for alle
”Sorg er kærlighedens pris”

Babysalmesang - forår 2020
Opstart torsdag den 12. marts
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 skærtorsdag og Kristi Himmelfarts dag).
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 efteråret. Denne
gang i Vejlby Kirke.

De 13 sogne i Norddjurs Vestre Pastorat udbyder nu sorggruppeforløb over 8 gange. Det første forløb er i læsende
stund halvvejs igennem forløbet.
Det foregår denne gang i Ørsted sognegård, men der
udbydes efterfølgende flere forløb på andre lokaliteter i
pastoratet.
Det er gratis, og det er et tilbud for alle, også selvom
man ikke er bosiddende i hverken Ørsted, Vivild, Vejlby,
Gjesing, Nørager, Fausing, Auning, Øster Alling, Vester
Alling eller Rougsø Nord.
Sorggruppen er et intensivt struktureret sorgbearbejdningsforløb, som henvender sig både til mennesker,
som har oplevet tab for nyligt og til dem, hvor tabet måske
ligger langt tilbage.
Sorggruppen har til formål at give redskaber til at leve
med sorgen som en del af livet, og som en hjælp til at finde
livskraft og livsmod igen.
Kontakt gerne præst og sorggruppeleder Hanne
Louise Eyermann for yderligere information:
Mail: eyermannhannelouise@gmail.com
eller telefon: 25708028
Mange hilsner
Hanne Louise Eyermann

Tilmelding og eventuelle spørgsmål rettes til:
Sangpædagog Charlotte Neumann på: 4093 5254
eller på mail: c.toftneumann@gmail.com

Plejehjems-gudstjenester
Møllehjemmet:
31. marts kl. 14.00: Susanne Dahlgaard
28. april kl. 14.00: Birthe Kiilerich
26. maj kl. 14.00: Gustav Eyermann
Farsøthhus:
4. marts kl. 14.30: Birthe Kiilerich
8. april kl. 14.30: Gustav Eyermann
6. maj kl. 14.30: Susanne Dahlgaard

December 2019, Januar og februar 2020
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HUSK!

FRILUFTSGUDSTJENESTE

2. pinsedag – den 1. juni kl. 10.00 ved søen i St. Sjørup
De 13 sogne i Norddjurs Vestre Pastorat afholder traditionen tro atter i år friluftsgudstjeneste ved søen i
St. Sjørup. Der er plads til flere på plænen. Tag gerne en stol med og en kop kaffe, som kan nydes til den
musikalske underholdning efter gudstjenesten. Læs mere i næste kirkeblad.

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

Kirkebiler til
gudstjenester
og sognearrangementer:

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

ARRANGEMENTSKALENDER FOR ØRSTED, ROUGSØ NORD OG FAUSING
			

STED

ARRANGEMENT

MARTS										
Torsdag den 5. kl. 10.00
Ørsted Sognegård
Samtale-Café med emnet: ”Hvad gør tro ved mennesker”
Torsdag den 5. kl. 19.00
Ørsted Sognegård
Fællessang i Sognegården med organisten
Torsdag den 12. kl. 19.00
Ørsted Sognegård
Sogneaften om sorg, savn og kærlighed
				
ved sygehuspræst Joan Møller Molbo
Torsdag den 19. kl. 19.00
Holbæk Sognegård
”Forholdet mellem skyld og straf i et retssamfund”
				
v/fængelsespræst Jesper Birkler
Onsdag den 25. kl. 17.00
Ørsted Kirke og Sognegård
Spaghettigudstjeneste for børnefamilier
APRIL
Torsdag den 2.
Onsdag den 8.
Torsdag den 9.
Torsdag den 9.
Søndag den 19.
Søndag den 19.
Søndag den 26.
Søndag den 26.
Tirsdag den 28.

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 9.30
kl. 10.00
kl. 17.45

Ørsted Sognegård
Estruplund Kirke
Fausing Kirke
Ørsted Kirke
Holbæk Kirke
Ørsted Kirke
Fausing Kirke
Ørsted Kirke
Fausing

Fællessang i Sognegården med organisten
Musikandagt som forskud på påsken
Påskemåltid med lam med tilbehør efter gudstjenesten
Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning
Konfirmation					
Korkoncert med kor fra Aalborg				
Konfirmation					
Konfirmation					
Forårsudflugt til Handrup og Dråby Kirker

MAJ										
Tirsdag den 5.
kl. 19.00
Ørsted Kirke
Fejring af 75-året for befrielsen og 100-året for genforeningen
				
i samarbejde med Rougsø-Sønderhald Y´s Men´s Club
Torsdag den 7. kl. 18.00
Ørsted Kirkes P-plads
Kirkevandring					
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Ørsted Sognegård
Orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde
Onsdag den 13. kl. 7. 45
Rougsø Nord
Fælles udflugt til Christiansfeld				
Torsdag den 14. kl. 19.00
Ørsted Kirke
Forårskoncert med kirkekorene fra Ørsted og Auning
JUNI										
Mandag den 1. kl. 10.00
Ved søen i St. Sjørup
2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste fælles
				
for de 13 sogne i Norddjurs Vestre Pastorat
Læs mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiderne og på Facebook.

14 Marts, april og maj 2020

Gudstjenester i Ørsted, Holbæk, Udby, Voer, Estruplund og Fausing Kirke
Bemærk: Kirkebil til alle gudstjenester!

MARTS, APRIL OG MAJ 2020
MARTS
Søndag den 1. marts
			
			
Søndag den 8. marts
			
			
Søndag den 15. marts
			
Søndag den 22. marts
			
Søndag den 29. marts
			

Ørsted
9.30 1. søndag i fasten
Estruplund 11.00		
Voer
19.00		
Fausing
9.30 2. søndag i fasten
Ørsted
11.00		
Holbæk
11.00		
Ørsted	  9.30 3. søndag i fasten
Udby
11.00		
Voer	  9.30 Midfaste
Ørsted
11.00		
Ørsted	  9.30 Maria Bebudelses dag
Estruplund 11.00		

Søndag den 5. april
			
Torsdag den 9. april
			
			
Fredag den 10. april
			
Søndag den 12. april
			
Mandag den 13. april
			
			
Søndag den 19. april
			
			
Søndag den 26. april
			
			

Ørsted
Holbæk
Udby
Ørsted
Fausing
Ørsted
Voer
Estruplund
Ørsted
Ørsted
Holbæk
Fausing
Holbæk
Udby
Ørsted
Voer
Fausing
Ørsted

Søndag den 3. maj
			
Fredag den 8. maj
		
			
Søndag den 10. maj
			
Søndag den 17. maj
			
Torsdag den 21. maj
			
Søndag den 24. maj
			
			
Søndag den 31. maj
			

Ørsted
9.30 3.s.e. påske
Estruplund 11.00		
Ørsted
9.30 Bededag
Holbæk
9.30		
Fausing
11.00		
Udby
9.30 4.s.e. påske
Ørsted
11.00		
Ørsted
9.30 5.s.e. påske
Voer
11.00		
Estruplund 9.30 Kristi Himmelfarts dag
Ørsted
11.00		
Ørsted
11.00 5.s.e. påske
Holbæk
9.30		
Fausing
11.00		
Udby	  9.30 Pinsedag
Ørsted
11.00		

Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe		
Birthe Kiilerich
Aftengudstjeneste
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard		
Gustav Eyermann
Susanne Dahlgaard		
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard		
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe

APRIL
11.00 Palmesøndag
11.00		
11.00 Skærtorsdag
17.00		
17.00		
9.30 Langfredag
11.00		
9.30 Påskedag
11.00		
9.30 Anden påskedag
9.30		
11.00		
10.00 1.s.e. påske
11.00		
11.00		
9.30 2.s.e. påske
9.30		
10.00		

Gustav Eyermann
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe
Birthe Kiilerich
Susanne Dahlgaard
Efterflg. spisning. Se omtale.
Birthe Kiilerich
Efterflg. spisning. Se omtale.
Birthe Kiilerich		
Birthe Kiilerich		
Susanne Dahlgaard
Susanne Dahlgaard
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Konfirmation
Charlotte B. Johansen
Gustav Eyermann
Kirkekaffe
Gustav Eyermann
Lise Edelberg Andersen
Konfirmation
Susanne Dahlgaard
Konfirmation

MAJ

JUNI
Mandag den 1. juni		

10.00

Anden pinsedag

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer undervejs,
så hold godt øje med kirkesiden i Lokalavisen, hjemmeside og Facebook.

Sigrid Marcussen
Sigrid Marcussen
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe		
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich			
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard			
Susanne Dahlgaard
Kirkekaffe
Susanne Dahlgaard
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe		
Birthe Kiilerich
Birthe Kiilerich
Kirkekaffe		
Birthe Kiilerich
Fællesgudstjeneste ved søen i St. Sjørup. Se omtale
Rougsø Nord: Kirkekaffe efter alle gudstjenester.

Menighedsrådsvalg 2020
Mødested og tidspunkt for orienteringsmødet
og valgforsamlingen i Fausing, Ørsted og
Rougsø Nord annonceres senere på kirkesiden
i Lokalavisen, hjemmesiderne m.m.

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 22. april 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,
karin.skouboe@primanet.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

