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hjemmeside www.otterupsogn.dk

Kuntz Jacobsen og John Nymand Rasmussen
valgt. Og to stedfortrædere blev fundet: Bertha
Tharking og Martin Dencker.
Menighedsrådsløftet

Menighedsrådsvalget
Valget af landets menighedsråd foregik i år på en
ny måde. Den 15. september blev der i de enkelte
sogne eller menighedsrådskredse afholdt en
såkaldt ’valgforsamling’. Det vil sige et offentligt
møde, hvor enhver med valgret til det lokale
menighedsråd kunne møde op og tilbyde sig
som kandidat til det kommende menighedsråd.
Afstemningen blandt de opstillede kandidater
fandt derefter sted umiddelbart efter, at opstillingen af kandidater var til ende.
I Otterup blev følgende 7
opstillet og valgt:
Erik Frank
Mogens Larsen
Birgit Klinting
Georg Klinting
Juan Fernandez
Ole Grønlund
Lenta Samberg
En enkelt blev opstillet og valgt som stedfortræder: Aksel Madsen
Men menighedsrådet blev altså ikke fuldtalligt
i denne omgang, idet der kun blev valgt 7 ud af
de 9, der er plads til i Otterup Menighedsråd. Der
måtte derfor en supplerende valghandling til, som
fandt sted tirsdag den 6. oktober. Her blev Anne
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Når man lader sig vælge ind i menighedsrådet,
skal man være rede til at skrive under på følgende
tekst, når det nyvalgte menighedsråd holder sit
konstituerende møde:
Undertegnede erklærer herved på ære
og samvittighed at ville udføre det mig
betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan
byde gode vilkår for den kristne menigheds
liv og vækst.

Arbejdsopgaver
Den kommende valgperiode på 2 år byder på
mange krævende opgaver:
• Ansættelse af ny sognepræst
• Byggeri af nyt maskinhus og – hvis provstiet
godkender det – et nyt hus, hvor Kirkely nu
ligger.
• Huset skal indeholde graverfaciliteter til
kirkegårdens leder og medarbejdere.
• Mulig tilbygning til menighedshuset.
• Renovering og indretning af det historiske
Sehestedt Kapel
• Nye planer for præstegården
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent, men skal forinden have konstitueret
sig med formand, næstformand, kirkeværge,
kasserer, kontaktperson, sekretær samt have
nedsat diverse udvalg.

Fra vest står blæsten
En efterårssalme fra 2013

Uafklaret præstesituation
Som bekendt har Suzanne Johansen holdt sin
sidste gudstjeneste som sognepræst for Otterup
menighed. Det skete i begyndelsen af september.
Siden da har Astrid Paludan været ene om at
betjene Otterup sogn – dog med bistand af
præster fra nabosognene.
Menighedsrådet har for længe siden – faktisk
allerede midt i juni – enstemmigt besluttet, at
vi vil have Astrid Paludan ansat i stillingen efter
Suzanne Johansen, som officielt fratræder ved
udgangen af oktober.
Udnævnelsen af Astrid Paludan burde være
en simpel ekspeditionssag, men biskoppen
har kompliceret tingene, fordi hun arbejder
på at lægge Otterup pastorat sammen med
Lunde-Hjadstrup pastorat. Det nye Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat skal efter biskoppens plan
have to fuldtidspræster plus en præst, der skal
være ansat på 35%.
Hvordan det hele skal lande, er indtil videre
ganske uafklaret. Det eneste helt sikre er, at
menigheden i Otterup i overskuelig fremtid
kommer til at møde en hel del vikarer til søndagens gudstjenester og de kirkelige handlinger.

1 Fra vest står blæsten ind mod
de lave fyrrehegn
der danser skyggedans med mørkets magter
mens skyer går og kommer
med tågedis og regn
og vådt og vissent løv i kælderskakter

2 når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet
når markerne er høstet
og træet bærer frugt
skal vores lovsang fylde himmelrummet
3 til Gud der i sin godhed
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og hvede
han glemmer ingen skabning
og husker også dem
som året bragte mere gråd end glæde.
4 Frygt ikke! det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte
Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.
5 Hør! fugletrækket nordfra
en sommer brænder ned
og græsset visner væk og solen vender.
Når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred
skal vinterhjerter leve i hans hænder.
Af Lisbeth Smedegaard Andersen
Trykt i salmebogstillægget ’100 salmer’
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Gudstjenester
Søndag 4. oktober kl. 10.30
17. s. e. trin.
Astrid Paludan
Søndag 11. oktober kl. 10.30
18. s. e. trin.
Louise Kiær
Søndag 18. oktober kl. 10.30
19. s. e. trin.
Astrid Paludan
Søndag 25. oktober kl. 10.30
20. s. e. trin.
Johannes Nissen
Søndag 1. november kl. 10.30
Alle helgens dag
Astrid Paludan
Søndag 8. november kl. 10.30
22. s. e. trin.
Vikarpræst

Søndag 13. december kl. 10.30
3. s. i advent
Vikarpræst
Søndag 20. december kl. 10.30
4. s. i advent
Vikarpræst
Sangformiddage
Vi synger efter højskolesangbogen.
Fredag den 30. oktober kl. 10.00
og
Fredag den 27. november kl. 10.00
Alle er velkomne.
Kirkebil
Ved gudstjenester og arrangementer skal
kirkebilen bestilles senest kl.11.00 to dage før.
Ring til Otterup Lillebil på tlf. 64 82 14 66
Telefonnumre

Søndag 15. november kl. 10.30
23. s. e. trin.
Astrid Paludan
Søndag 22. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Vikarpræst
Søndag 29. november kl. 10.30
1. s. i advent
Astrid Paludan
Søndag 6. december kl. 10.30
2. s. i advent
Vikarpræst
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Sognepræst
Astrid Kirk Paludan
tlf. 51 64 51 78
e-mail: aski@km.dk
Kirkegårdsleder
Diana Dencker
tlf. 64 82 20 77
e-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk
Menighedsrådets formand
Birgit Klinting
tlf. 64 82 10 10
e-mail: birgit.klinting@gmail.com

