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SOGNEBÅNDET
På sit glatte ansigt!
Når smeden antager en lærling, eller en ingeniør
søger et andet job, så er det ikke ligegyldigt,
hvordan deres fortid har været. Lærlingen og
ingeniøren skal kunne møde med eksamenspapirer og anbefalinger eller udtalelser fra folk,

der tidligere har haft med dem at gøre i skole
eller på arbejdsplads.
Eller når Søren frier til Sofie! Så er han jo ikke
ligeglad med, hvordan Sofies fortid har været
– eller omvendt. Og for at få at vide, hvordan
et menneske er i dag, så må vi vide, hvordan
det var i går.
Enhver af os fører sin fortid med sig. Og som
årene går, bliver denne bagage tungere og tungere. For vi kan lige så lidt løbe fra vor fortid,
som vi kan løbe fra vor egen skygge. Vi kan
godt prøve at begynde forfra, men enhver begyndelse er alligevel samtidig en fortsættelse
af noget gammelt.
Der er kun ét eneste sted, hvor dette ikke gælder.
Det er, når Vorherre antager en lærling, en discipel. I Det nye Testamente er der et eksempel

på, hvordan det går til: - ”Da Jesus gik forbi,
så han Levi, Alfæus’ søn, sidde ved toldboden,
og han siger til ham: Følg mig! Og han stod
op og fulgte ham.” (Mark.-ev. 2,14)
Ikke et ord om Levis fortid! - bortset fra, at han
var tolder, hvilket jo i hvert fald ikke var nogen
god anbefaling. Ingen nøjere undersøgelse af
hans forhold eller fortid, før han blev antaget.
Sådan er det, når vi står overfor Jesus og hans
ord: Så er fortiden som blæst væk. Om vi er
farisæere eller toldere, om vi er fromme folk
eller gudsforgående sjæle, om vi er skriftkloge
eller analfabeter, om vi kommer fra templet
eller toldboden, fra kirken eller kroen, det er
ganske ligegyldigt. For hér begynder noget
helt nyt. Her begynder en ny begyndelse, som
ikke er en fortsættelse af noget gammelt. For
det, som begynder hér, bygger ikke på noget
af det, som har været. For hér er det Gud selv,
der begynder, og ikke os. Det gamle er forbi.
Alt er blevet nyt! – Ja, det er lige så nyt som

på skabelsens første dag, før noget nogensinde
var gået i stykker.
Som Det gamle Testamente fortæller det om
Gud, sådan fortæller Det nye Testamente det
om Jesus: - Han taler et ord, og så bliver det,

som ordet siger. Ordet skaber, hvad det nævner.
Som Gud sagde: - Bliv lys! og der blev lys,
- således siger Jesus: - Følg mig! og så bliver
det nye til.
Sådan bliver en discipel til, en kristen til. Af
mennesker som ingenting har udover en fortid,
som ikke er nogen anbefaling.
Der findes ord, som visker fortiden bort fra
tavlen, sletter den totalt. Alt det, som stod der
før, er slettet, er borte. Der er nu kun det tilbage,
som ligger foran: - Følg mig!

Hvor vi kommer fra, hvad vi har været, eller
hvordan vi har været, det kommer ikke sagen
ved. Der er kun dette ene tilbage: - Følg mig!
Nørgaard Mikkelsen

Vi kommer ikke ud af stedet!
Kirken er en ejendommelig institution. Det
samme siges søndag efter søndag – år ud og
år ind. Bevares: - Varieret!
Fra gang til gang er det forskellige salmer, der
synges. Der går to år, før de tekster, der læses
op, vender tilbage. Og præstens prædiken er
forskellig fra gudstjeneste til gudstjeneste.
Men det er dog alt sammen kun variationer.
Temaerne, som salmer og tekster og prædiken
varierer over, går igen! De er uforstyrreligt de
samme. Kirken kommer ikke ud af stedet!
Jamen, bliver de trofaste kirkegængere da ikke
klogere af at gå i kirke? Øjensynligt ikke. For
den kommende søndag siges der det samme,
som den foregående søndag. Og da det står
fast, at man væsentligt set kun får at høre,
hvad man har hørt før, så bliver det saglige
forhold til kirken, at gå der automatisk!! – Ikke
overveje frem og tilbage, om man skal liste
derhen eller ej. – Ikke tælle på knapperne, om
man skal blive hjemme eller ej.
Men hvad er grunden til kirkens snart to tusinde
års march på stedet? Er det tungnemhed?
Det kan det ikke være. Så tungnemme er vi
heller ikke. Vi genkender også det, vi hører.
Vi véd, at vi har hørt det før. Vi har ikke glemt

det.
Jamen, er det så fordi, det kristne budskab
forlanger at omsættes i vor tilværelse, og vi
vægrer os ved det, så vi om og om igen må
formanes til det?
Heller ikke det kan være grunden. For budskabet er ikke en levelære, og formaningen
står ikke i centrum.
Jamen, hvad er så grunden?
Mit svar er, sagt i yderste korthed: - Budskabet
er for radikalt til at kunne tilegnes!
Nok er det så personligt, som et budskab kan
være. Det drejer sig om den enkeltes egen
tilværelse, så det fremsættes for at tilegnes.
– Kun er det umuligt! Det kan ikke lade sig
gøre!
Jamen, kan da et budskab være sandheden om
vor tilværelse og vor verden, når det aldrig kan
blive natur af vor natur?
Ja, det er spørgsmålet. Og det er det spørgsmål, som kirken stiller, og som den besvarer
med et ja!
K.E. Løgstrup
Professor, dr. theol.

Fra Hjerte til Hjerte
Svigermors drøm. God mod dyr og varmt
klædt på! - Der er almindelig enighed om, at
Jesus var en flink fyr, men at han også skulle
være Guds søn, at han skulle være født af en
jomfru, at han skulle være gået levende ud af
en grav, han død blev båret ind i, der stopper
medhøret. Der stopper forståelsen hos rigtig
mange.
Men det er en misforståelse. For kirkens
budskab stopper ikke ved jomfrufødsel og en
levende død. Kirkens budskab begynder der.
Hvis de mest underlige fortællinger skæres
ud af evangelieberetningerne, er der intet tilbage af interesse. Det hele står og falder med
miraklerne. Med underne. Med det komplet
ubegribelige. Kirkens budskab svinder ind til
ingenting, hvis man trækker det urealistiske
og fantastiske ud af fortællingen.
Til gengæld bliver det hele så mere til at have
med at gøre. Ikke så absurd. Det bliver lettere
at stå ved. Skeptikerne får ikke så meget at
grine af, når de med løftede øjenbryn hen over
middagsbordene råber ”TROR du virkelig på
det? TROR du også, at han gik på vandet?”

Hvor langt ude. Eller også er det langt inde.
Helt inde ved hjertet for nu at være helt præcis.
For kristendommens kerne er grænseoverskridende og så ubegribelig, at budskabet kun kan
høres med hjertet. Det vil sige, man skal turde
lytte uden forbehold, spejle sig i fortællingen
og lade sig ramme af den. Enhver, der kun vil
forstå og logisk erkende, får mere ud af at gå
et andet sted hen. For kirken er Fortællingens
Hus. Fortællinger, der ikke giver objektiv mening, men som handler om livet, om hvorfor vi
er, som vi er, og hvad Gud vil os. Fortællinger,
som beretter, at dér hvor vi med vor forstand,
logik og viden ikke kan finde flere udveje og
muligheder, dér kan Gud finde muligheder,
som vi ikke fatter, men som vi kan trøstes
ved og håbe på.
Fortællinger fra hjerte til hjerte.
Hjertelig hilsen
Kathrine Lilleør,
sognepræst i Slagslunde & Ganløse

Giv tid, giv tid!
Hør engang, menneskebarn! Læg for en kort
stund dine gøremål til side, søg dig et skjulested, hvor du kan være en smule på afstand af
dine forvirrede tanker. Kast nu dine byrdefulde

bekymringer fra dig, og opsæt dine besværlige
og mangeartede beskæftigelser. Tag dig en
smule fritid til at beskæftige dig med Gud,
hvil dig en føje stund i Ham.
Anselm (1033-1109)

- ud hans hånd mig river af dødens garn
Skabelsens evangelium forkynder os, at enhver
styrkelse, ethvert måltid mad, enhver god nattesøvn, enhver sund latter, ethvert stykke god
musik, kommer ned fra ”lysenes fader” og
er et vidnesbyrd om, at Han med alle midler

arbejder på at opvække hele mennesket til evigt
liv og rive det ud af dødsmagternes vold.
Regin Prenter (1907-90)
Professor, dr. theol.

Arrangementer
Koncert i Ørbæk kirke
Søndag d. 7. oktober kl. 19.00
Den islandske visesanger Hanna Ragnarsdottir og hendes trio.
Jon Kjærran, guitar. Søren Lindgreen Christensen, klaver.
Programmet vil bestå af bl.a. danske og islandske viser og egne sange samt fællessang.
Hanna Ragnarsdottir stammer fra Island, men har boet i Svendborg i over 30 år sammen
med sin familie. Hun har 25 års erfaring som sangskriver og udøvende visesanger og har
turneret og optrådt i Island, Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Hun har medvirket i
lokal-TV og lokal radio i hele landet samt DR.
Det er menighedsrådet og Ørbæk Borgerforening der i fællesskab står for arrangementet,
hvortil der er gratis adgang.

Salmesangsaften - Refsvindinge kirke
Søndag d. 14. oktober kl. 19.00
Sognepræsten kommenterer kendte og mindre kendte salmer og deres forfattere.
– Efterfølgende kirkekaffe.

Alle Helgens-fejring i Refsvindinge
Søndag d. 4. november
kl. 17.00 – Gudstjeneste i kirken.
Efter gudstjenesten tænder vi den udendørs belysning på kirken, hvorefter vi mødes i
Forsamlingshuset, hvor menighedsrådet er vært ved et enkelt men godt dansk måltid
mad. (Svinekam med sprød svær og sædvanligt tilbehør). Der vil også være lejlighed til
at ønske kirkesanger Andreas Hansen tillykke med 40-års jubilæet som kirkesanger.
kl. 20.00 – ”Hits og high-lights fra Højskolesangbogen”.
En swingende sangtime med kendte – og et par ukendte – fællessange, krydret med
anekdoter og fortællinger. Alt sammen rammet ind af kommentarer og klaverakkompagnement serveret som en festlig anretning af musikpædagog, korleder, komponist
og seminarielærer Christian Dyrst, Odense.
Efter sangtimen serveres kaffe med lagkage.
Af hensyn til køkkenet er vi nødt til at bede om tilmelding til deltagelse i spisningen
i Forsamlingshuset. Senest d. 29. oktober. Tilmelding til formanden på tlf. 6533 2026,
mail boga2@mail.dk eller sognepræsten tlf. 6533 1104, mail mimi@km.dk .

Arrangementer
”Kineserier i konfirmandstuen”
Onsdag d. 5. december kl. 19.00
Jinyu Ling fortæller om sin opvækst i Kina., som krydres med en helt speciel musik
bl.a. på et kinesisk strygeinstrument.
Organist Lars Toftdahl og Jinyu blev gift i Kina i sommeren 2006, og Lars har lovet at
oversætte, hvis det kniber med at følge med i Jinyus beretninger.
Arrangeret sammen med Ældre Sagen.

Menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen
Ørbæk menighedsråd: Tirsdag d. 16. oktober og onsdag d. 14. november.
Refsvindinge menighedsråd: Onsdag d. 31. oktober.
Møderne er offentlige og begynder kl. 19,00. Oplysninger om dagsorden fås hos
formændene.

Meddelelser
Præstens ferie og
fridage
Sognepræsten holder fri 21. september –
1. oktober, 26. – 28. oktober samt
16. – 18. november.
Embedet passes af sognepræst
André Friis Møller, Frørup
Præstegård, tlf. 65 37 10 93.

Siden sidst
Døbte i Ørbæk kirke:
Jeppe Elgaard Johannsen, Frørupvej 36 A
Mads Enøe Christensen, Nyborgvej 69,
Refsvindinge.
Mathias Madsen Rasmussen,
Mejerivænget 156, Ørbæk.
Kristoffer Stougaard Jørgensen,
Frørupvej 30, Frørup.
Marie Linde Schiøler, Odensevej 30, Ørbæk.

Viede i Ørbæk kirke:

Conny Laxy & Lars Holm Jensen,
Stationsvej 3, Ørbæk.
Tine Gregersen & Michel Kristiansen,
Glentevej 7, Ørbæk.
Barbara Radler Høegh & Jan Hall Hansen,
Østergade 25, Broby.
Tilde Lindegaard Pedersen & Hans Peter
Buhrkal Sørensen, London.
Claudia Maria Soraya Sommer & Christian
Danquart Weber, Stationsvej 17, Ørbæk.
Susanne Ellemose Larsen & Niels
Oddershede, Vordingborggade 78, København.
Anne Marie Schult & Kurt Pedersen,
Degnemarken 8, Gislev.

Døde og begravede i
Ørbæk sogn:

Peter Viggo Mortensen, Mejerivænget 74 C.
Eduard Thorvald Arne Andersen, Buen 36.
Frank Nielsen, Assensvej 34.
Harald Peter Lou, Rosengården.
Bente Nina Thybo Eilersen,
Skovsvinget 6, Fredensborg.
Gerda Edel Hansen, Mejerivænget 78 B.
Edgon Andreas Thomsen,
Bøjdenvej 49, Vindinge.
Marie Kirstine Larsen, Rosengården.
Anton Sicko, Egevangsvej 1, Ullerslev.

Karen Margrethe Hansen, Stationsvej 20.
Karen Gerda Jørgensen, Mejerivænget 60 B.
Finn Haugaard, Tværvej 11.
Iwy Bente Pedersen, Assensvej 3.
Inger Margrethe Hyldig, Rosengården.
Jytte Grethe Rosenklit, Stationsvej 43.
Kaj Bernhard Madsen, Stationsvej 22.
Inger Hansine Nielsen, Rosengården.

Døbte i Refsvindinge
kirke:
Maja Augustinus Kock,
Banemarken 7, Refsvindinge.
Freja Kappel Boesen,
Pilsgårdsvænget 12, Vindinge.
Isabel Ida Marie Holm Olsen,
Bredagerløkken 39, Odense.
Oliver Ørnholm Hansen Olsen,
Møllehaven 62 B.
Sofie Hels Degn, Majsvej 19, Nyborg.
Tobias Stenmann Lund, Ellingevej 19.
Josefine Green Straarup,
Toftemarken 27, Svendborg.
Josephine Pedersen, Fasanvej 19, Ullerslev,

Viede i Refsvindinge
kirke:

Bettina Møllegaard & Rasmus Moltke LarsenFedders, Longvej 1 A, Refsvindinge.

Døde og begravede i
Refsvindinge:
Poul Verner Jensen, Æblevej 11.
Finn Haugaard, Tværvej 11, Ørbæk.

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 Erik Lund - Tlf. 65 33 14 09

Gudstjenester
”Kirken skal hver mands hjemhus være”
Dato:

Ørbæk:

Refsvindinge:

23. september

Ingen

14,00 – Friis Møller

30. september

14,00 – Friis Møller

Ingen

7. oktober

19,00 – Koncert

10,15

14. oktober

10,15

19,00 – Salmesangaften &
Kirkekaffe

21. oktober

9,00

28. oktober

Ingen

14,00 – Friis Møller

4. november

10,15

17,00 – Alle Helgens-fejring

11. november

9,00

18. november
25. november
2. december

14,00 – Friis Møller

10,15

10,15
Ingen

9,00

10,15

10,15

9,00

”Tak, fordi, trods alle paver,
Ordet går og Skriften står!”
Nye piger er velkomne i kirkekoret!
Fra 4.-7. klasse. Vi øver hver mandag fra 15,00 -16.30.
Kontakt organist Lars Toftdahl Andersen, 2280-6123.
Mail: jfta141019@fastmail.fm

Vil mere om dit sogn du vide,
kig ind på kirkens hjemmeside!
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk
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