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SOGNEBÅNDET
Guds ja og nej.
”Jeg husker ikke, hvor gammel jeg var, da jeg
blev klar over, at Gud kan sige nej. Og det
vil sige: At han er Gud og ikke en afgud. Jeg
må nok have været et sted mellem 5 og 8 år
gammel”. - Sådan fortæller domprovst K.L.
Aastrup, Odense, i et erindringsglimt. Og han
fortsætter:
”Jeg kunne ikke synge. Det vil sige: Jeg syntes
selv, at jeg sang gevaldig godt, og havde den
fordel frem for andre, at det ikke kom an på,
om jeg kendte melodien i forvejen! Jeg kunne
altid straks synge med. Men andre sagde jo,
at det lød forfærdeligt………Det er strengt
ikke at kunne synge, når man gerne vil. Altså
gjorde jeg som Luther, da Melanchton var syg:
Jeg satte Gud stolen for døren, og tudede ham
ørene fulde med hans forjættelser! Juleaften
havde Gud at sørge for, at det var i orden med
min sangstemme! –-- Det var ved juletræet,
det skulle ske. Og hvor der altså skete det, at
jeg blev bedt om at dæmpe stemmen, for ellers
kunne de andre jo ikke synge. - Jeg ﬁk altså
kun det ud af det, at Gud havde sagt nej. Og
derved måtte det så blive. Selvfølgelig er det
ham, der bestemmer det. Jeg fortrød ikke, at
jeg havde forlangt et under, men jeg tog det til
efterretning og har siden vidst, hvad den evige
salighed er”. – Sådan skriver domprovsten.
Og det lyder jo mærkeligt. Det plejer jo, at være
modsat. Det plejer jo at være sådan, at folk får
et stort skår i deres tro ved sådan en oplevelse.
Eller bliver vrede på Gud. Eller helt mister troen.
Og det lyder jo da også mere rimeligt. Men
her er der altså et menneske, som det er gået
helt omvendt. Ved at få Guds nej har han lært,
hvad den evige salighed er. Han har opdaget,

at Gud kan sige nej, og det vil sige, at Gud er
Gud og ikke en afgud.
Den Gud, som vi mister troen på, når vi ikke får
vore bønner eller ønsker opfyldt, er ikke Gud,
men en afgud. For en Gud, der kun kan sige
ja – en Gud, der kun er til for at opfylde vore
ønsker og for at vi kan få vor vilje! – jamen,
han er slet ikke Gud, men en afgud. Og det vil
jo sige, at han slet ikke er til!
De, der siger, at Gud ikke er til, fordi han ikke
opfylder vor ønsker, har sådan set ret, da det er
en afgud, de taler om. Den sande Gud er den

Gud, der både kan sige ja og nej. Og ham kender
vi ikke kun på, at vi får vore ønsker opfyldt,
men ham møder vi også i hans nej.
Dette ”nej” i livet kender vi så godt. Mere end
vi bryder os om! Men ved vi også, at vi møder
Gud selv i dette nej? For først når vi møder Gud
i dette ”nej” ved vi, hvem Gud er, og hvad den
evige salighed er.

Det er over al måde dejligt at få sine bønner
opfyldt. Men det vigtigere, at et ”nej” ikke
skiller os fra Gud. For så er vi jo aldrig skilt
fra Gud!
Paulus fortæller i sit andet brev til korintherne,
hvordan han lærte at leve med Guds nej. Tre
gange havde han bedt Gud om, at en bestemt
plage måtte blive taget fra ham. ”Tornen i kødet”
kalder han den. Men han fik nej! – ”Min nåde
er dig nok!” fik han at vide. - Paulus kendte
også til at få sine bønner opfyldt. Men gen-

nem Guds nej lærte han noget. Da gik det ham,
som det gik Job! Nu kendte han Gud ansigt til
ansigt, og ikke kun som et rygte. Han havde
mødt Gud i Guds nej. Nu vidste han, at nåden
er nok! Og den, der véd, at nåden er nok, han
ved også, hvad den evige salighed er.
Ja, før os ved din egen hånd,
som du det bedst mon finde,
og lad din gode Helligånd
os alle tider minde,
at, hvordan du os føre vil,
så er din vej og måde
os at råde,
hvor hårdt det end går til,
dog idel nåde, nåde! (DDS 19 v. 5)
Nørgaard Mikkelsen

Min yndlingssalme!
Fra et interview med Mads Øvlisen
i Kristeligt Dagblad.
Har du en yndlingssalme?
- Jeg har mange, og derfor er det svært at
vælge en enkelt ud. Men jeg har en svaghed
for salmerne af Ingemann og Weyse, for de
rummer en barnlig glæde, så jeg vælger ”Nu
ringer alle klokker mod sky”. Den er en af de
første salmer, jeg lærte, og de salmer bliver hos
en hele livet. Den giver udtryk for en barnlig
kristentro, som jeg stadig har.
Er der et bestemt billede i salmen, som du
holder særligt af?
- Ingemanns billeder er konkrete og lette
at forstå. Stemningen i linjen ”Den glæde,
søndagssolen så, den har i verden ej mage”
kan man også selv opleve. Jeg mener ikke, at
Ingemanns salmer er banale og sukkersøde,
selvom de ofte bliver kritiseret for at være det.
De behandler tunge og svære emner, som man
let kan teologisere sig ihjel over. Ingemanns
billeder giver ro og fordybelse i en verden,
som ofte er fyldt af tumult og konflikt.

Hvad betyder de danske salmer for dig?
- Salmebogen er en af mine yndlingsbøger.
Jeg hører til den generation, der lærte salmer
udenad, så salmerne sidder på min rygrad, og
jeg tænker tit i salmer. Jeg synes, det er ærgerligt, at nutidens børn går glip af den skat, det
er at kunne salmerne udenad. Men salmerne
hører til i en sammenhæng, og de bærer et
dybere budskab med sig end en almindelig
sang. Salmerne er ikke noget uden menighedsfællesskabet og troen. Ingemanns salme uden
sin sammenhæng ville være biedermeier-nips.
Dens glæde skal forstås i lyset af langfredags sorg og påskemorgens glæde. For mig
er påsken den mest vidunderlige kirkehøjtid.
Påskemorgen er mit himmerige.
Mads Øvlisen
i Kristeligt Dagblad

Kirkegang
Der tales og skrives med jævne mellemrum om
de søndagstomme kirker. Det passer ikke. Det
passer heller ikke, når det undertiden påstås,
at kirkegangen var meget bedre i gamle dage.
På Valdemar Atterdags tid klagede selveste
pave Gregor d. XI i Rom over, at danskerne
om søndagen holder markeder og fester og
sværmer om på gader og stræder i stedet for
at gå i kirke.
Sognepræsten og salmedigteren i SorterupOtterup på Sjælland, Th. Oldenburg, skriver
i et brev til P.C. Kierkegaard for 150 år siden,
at hans menigheder desværre er de samme
som hidtil. I årets første måneder var der kun
liden offentlig gudstjeneste. De fleste gange
nogle få i Sorterup, i annexet var kirkedøren
bestandig lukket. – Her var der altså tale om
tomme kirker, og Sorterup-Otterup var ikke
et særtilfælde.
I dag er kirkegangen meget forskellig fra sted
til sted. I København går der procentvis færre
i kirke end i det øvrige land.

Men kirkegangen er de fleste steder ikke
imponerende, når vi tænker på, at langt den
største del af befolkningen er medlemmer af
folkekirken. På den anden side skal vi heller
ikke gøre sagen værre end den er.
I øvrigt gælder det, at en gudstjenestes værdi
ikke afhænger af antallet af kirkegængere. Det
kan være festligt, når vi er mange til gudstjeneste. Men bliver spørgsmålet om antallet det
afgørende, da har vi ikke forstået det væsentlige ved en gudstjeneste.
En gang imellem stiller folk spørgsmålet: - Kan
man ikke være en lige så god kristen, selv om
man ikke går i kirke?
Jeg plejer at svare, at så må man faktisk være
en helt enestående god kristen, hvis man kan
være kristen uden at gå i kirke!
At gå i kirke er blandt andet en bekendelse af,
at det at være kristen – det kan vi altså ikke
klare på egen hånd.
Nørgaard Mikkelsen

Guds rundhåndethed
Hvis Gud var mere påholdende med sine gaver, ville vi være mere taknemmelige. Hvis
han lod os føde med kun en fod eller et ben,
og han efter syv år gav os det andet ben, så
ville vi erkende og påskønne Guds velgerninger og gaver bedre. Og det samme ville ske,
hvis han gav os en hånd, når vi var 14 år og

den anden, når vi var 20. Vi ville være mere
taknemmelige, hvis vi en tid måtte undvære
hans velgerninger.
Men nu overøser Gud os med dem og giver
os alle sine gaver i bunkevis.
Martin Luther

…og springe højt af glæde!
Gud vil have, at vi skal være glade. Han hader
mismod. Hvis han ville have, at vi skulle være
kede af det, ville han ikke have givet os solen,
månen og jordens frugter. Han ville hylle alt i

mørke. Han ville ikke længere lade solen stå
op eller sommeren vende tilbage.
Martin Luther

Lyset og mørket
”Og dette er dommen, at lyset er kommet til
verden, og menneskene elskede mørket mere
end lyset”. (Joh.-ev. 3,19)
At elske mørket mere end lyset er det samme
som, at man ikke kan lide at se tingene, som
de er. Det slipper man for i mørket, både at se
tingene, som de er, og især at se sig selv, som
man virkelig er. Man slipper for at blive dømt.
For dommen består jo i, at tingene bringes for
lyset. Men menneskene slipper ikke for dommen
ved at foretrække mørket for lyset. Derved er det
netop dømt som en, der elsker mørket mere end
lyset. Den, der elsker mørket mere end lyset, ved
ikke, hvad han selv gør. Men han tror, at han ved
det. Han mener at vide, men ved ikke. Han tror at
se, men ser ikke. Det kommer tydeligst frem ved
Jesu korsfæstelse. De, der dømte ham, mente jo,
at det var ham, de dømte. I virkeligheden dømte
de sig selv. Dommerne var selv de dømte. Men
de så det ikke, for de elskede mørket mere end
lyset. De foretrak ikke at se, samtidig med at de

mente, at netop de var seende. ”Den, som ikke
tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet
på Guds enbårne søns navn” (v.18).
Den, som ikke tror, mener, han dømmer om
Jesus. Vantroen mener, den dømmer om Gud,
siger noget om Gud. Men den tager fejl. Det
er sig selv, den siger noget om. Det er sig selv,
den dømmer.
Det er vantroens væsen. Den er så blind, at
den ikke engang ved, at den er blind. Derfor
er vantroen en præstation. Det er virkelig en
præstation at bedrage sig selv så grundigt, og
meget anstrengende.
Troen derimod er ingen præstation. Den er
kapitulation. At tro er at kapitulere over for
sandheden. Det er ikke at overvinde løgnen,
men at blive overvundet af sandheden. Det er
ikke at sejre over løgnen, men at blive besejret
af sandheden.
Rudolph Arendt
fhv. domprovst i Odense

Konfirmationsundervisning
7. klasseeleverne fra Ørbæk og Refsvindinge sogne undervises i det kommende skoleår torsdag
morgen 8.00-9.30.
Første mødedag er torsdag d. 20. september og undervisningen foregår i Præstegårdens
konfirmandstue. – Børnene bedes medbringe deres dåbsattest!
Kun børn med bopæl i mine sogne vil kunne deltage, da der kun oprettes ét konfirmandhold. –
Der vil i oktober blive afholdt et møde med konfirmandernes forældre.
Konfirmationerne i 2008 er fastsat til:
Ørbæk kirke – Bededag d. 18. april • Refsvindinge kirke – Søndag d. 13. april.
Nørgaard Mikkelsen

Konfirmationer i de kommende år
2009 – Ørbæk: Søndag d. 3. maj. Refsvindinge: Bededag d. 8. maj.
2010 – Refsvindinge: Søndag d. 25. april. Ørbæk: Bededag d. 30. april
2011 – Ørbæk: Søndag d. 15. maj. Refsvindinge: Bededag d. 20. maj.
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Menighedsrådsmøder
Ørbæk menighedsråd: 12. juni & 12. september (i Graverhuset)
Refsvindinge menighedsråd: 29. august.
Møderne er offentlige og holdes i konfirmandstuen kl. 19,00.
Oplysninger om dagsordenen fås hos formændene.

Arrangementer
Gospelkoncert i Ørbæk kirke
”Amazing grace”
Søndag d. 2. september kl. 15.00
Spirituals og gospel i jazzinspireret udgave. Musikken ledsages af en spændende
gennemgang af musikgenrens historie. Publikum får mulighed for at synge med på
kendte spirituals.Orkestret består af 6 erfarne jazzmusikere, der har givet flere hundrede
koncerter rundt omkring i Danmark. Det er menighedsrådet og Ørbæk Borgerforening,
der sammen står for koncerten, hvortil der er gratis adgang.

Ældremøde
Onsdag d. 29. august kl. 14.00
Traditionen tro inviteres sognets ældre til en kort gudstjeneste i Ørbæk kirke med
efterfølgende kaffebord i konfirmandstuen. Kirkebilen kan bestilles.

Høstgudstjenester
Ørbæk kirke: Søndag d. 9. september kl. 10.15.
Refsvindinge kirke: Søndag d. 16. september kl. 10.15.
I Refsvindinge kirke byder menighedsrådet på kaffe efter gudstjenesten.

Meddelelser
Præstens ferie
15.-17. juni & 20.-26. august.
Embedet passes af sognepræst André Friis Møller,
Frørup, tlf. 65 37 10 93. Mail: afm@km.dk

Adresser
Ørbæk kirke

Refsvindinge kirke

Sognepræst Nørgaard Mikkelsen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: mimi@km.dk

Sognepræst: Se Ørbæk Kirke.

Organist: Se Refsvindinge Kirke.
Formand Ole Sørensen
Slotsvænget 5, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 85
E-mail: farols@sol.dk
Graver Erik Sørensen
Bøgevej 2A, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 14
Kirkeværge Bitten Damgaard
Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 12 24
Kirkesanger Erik Andreassen
Nyborgvej 27, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 13 87

Organist Lars Toftdahl
Baumgartensvej 2, 5000 Odense C
Tlf. 22 80 61 23
Formand Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 07
E-mail: boga2@mail.dk
Graver Knud Jakobsen
Pårupvej 27, 5540 Ullerslev
Tlf. 24 81 20 99
Kirkeværge Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13
Kirkesanger Andreas Hansen
Svendborgvej Landevej 3
5800 Nyborg
Tlf. 65 37 13 10

Kirkebil

-hver søndag
Aftal selv i god tid med Ørbæk Taxi - Tlf. 65 33 13 71

Gudstjenester
”Kirken skal hver mands hjemhus være”
Dato:

Ørbæk:

Refsvindinge:

10. juni

10,15

9,00

17. juni

ingen

14,00 – Friis Møller

24. juni

9,00

10,15

1. juli

10,15

9,00

8. juli

9,00

10,15

15. juli

10,15

9,00

22. juli

9,00

10,15

29. juli

10,15

9,00

5. august

9,00

10,15

12. august

10,15

9,00

19. august

9,00

10,15

26. august

14,00 – Friis Møller

ingen

2. september

15,00 – Koncert

10,15

9. september

10,15 – Høstgudstjeneste

16. september

9,00

9,00
10,15 – Høst. & kaffe

”Tak, fordi, trods alle paver,
Ordet går og Skriften står!”
Vil mere om dit sogn du vide, kig ind på kirkens hjemmeside!
www.oerbaekkirke.dk • www.refsvindingekirke.dk

Ansvarshavende Redaktør: Sognepræsten
Layout, fotos & DTP: jasgruppen.dk
tryk: Grafisk hus Ørbæk

