Nr. 4 • december • 2008

Ørbæk & Refsvindinge

SOGNEBÅNDET
Velkommen nytår
Det borgerlige nytår og kirkens nytår falder
som bekendt ikke sammen. Den kirkelige
nytårsdag er adventssøndag, og den borgerlige falder otte dage efter jul, dagen for Jesu
omskærelse og navngivning.
Heri ligge der i virkeligheden en hel nytårsprædiken. En prædiken om at lade nytåret
begynde i Jesu navn og lade det ”henskride i
Jesu navn”, som vi synger.
Og som der er en forbindelse mellem det nye
år og Jesu navn, sådan er der også en forbindelse mellem Jesus og det nye års navn. For
det nye år hedder jo 2009 – altså 2009 efter
Kristi fødsel.
At årene tælles efter Jesus fødsel understreger,
at Jesus har levet på en ganske bestemt tid af
den historie, som vi også lever i.
Hvis vi sammenligner tiden med en landevej,
hvor hver skridt er et år, så betyder det, at
historien og vi befinder os 2008 skridt fra det
sted, hvor Jesus blev født. Det skete på den
samme vej, i den samme tid, selv om det var
på et andet sted i tiden. – Det er på vor vej
og i vor tid, det er sket, alt dette, der fortælles om Jesus. Og derfor er vor vej og vor tid
blevet anderledes.
Det mindes vi om, hver gang vi siger eller
skriver et årstal. Vor egen tid bærer på et minde
om ham, der har levet i den tid. Og når det
minde ikke kan udslettes, så er det fordi, det
er langt mere end et minde. Han lever selv i
tiden, i vor tid, i vort år, i vore dage.
”Vore dage” plejer vi at kalde nutiden. Men
vore dage er også hans dage. Vort år er ”Her-

rens år”. Han er vor samtidige. Så lige så lidt,
som vi kan være uberørt af tiden, vi lever
i – lige så lidt kan vi være uberørt af ham.
Hver dag, vi lever, må vi enten tro på ham
eller fornægte ham. For uberørt af ham kan
vi ikke være.
Vi kan godt forsøge at gøre dagen i dag til vor
egen dag. Men mere end et håbløst forsøg kan

det aldrig blive. For vore dage er og bliver
hans dage. At prøve at benægte det ender i
afmægtighed.
Vi kan også forsøge at gøre dagen i dag til hans
dag. Men det magter vi heller ikke. For det er
den allerede. Men vi kan tro det! Og det vil
sige, at vi kan lade alle vore dage være det,

de allerede er: Hans dage - Herrens dage! Vi
kan lade ham være det, han allerede er: Være
os lige så nær, som dagen i dag er os nær. Det
er salighedens afmagt.
Og sådan er vi afmægtige i både fornægtelsen
og troen!
Men fornægtelsen er håbløse afmagt, da den
er et forsøg på at gøre Vorherre til en anden
end den, han er.

Troen er den salige afmagt! Dette: At vi ikke
magter at gøre Vorherre til nogen anden end
den, han er: Paradisets førstegrøde, bange sjæles hvilestavn, troens rette sejersfane, håbets
rette ankergrund, lyset på min trange bane, ja,
udi min sidste stund. (DDS 135 v. 2)
Nørgaard Mikkelsen

Kirkehøjskoledag
Søndag d. 8. februar 2009
Arrangør: Sognepræsterne André Friis Møller, Christian von Tangen Sivertsen og
Mikkel Nørgaard Mikkelsen og deres respektive menighedsråd.
Dagens tema:
Mellem pligter og rettigheder.
Der er et dybt skel i vort samfund. En kamp mellem en ansvarlighedskultur og en rettighedskultur. Denne kamp mellem to højst forskellige måder at tænke på er ikke blot
en dyb uenighed mellem to grupper i vort folk - den finder sted i hver enkelt af os.
I sit skrift ”Om den kristne frihed” fremsætter Luther to påstande:
1) - Den kristne er den frieste herre over alt og alle, ikke underlagt nogen - ved troen.
2) - Den kristne er den mest forpligtede slave for alt og alle - ved kærligheden.
I disse to sætninger findes der intet kulturelt program, ingen statsteori, intet pædagogisk system. Alligevel udspringer der af denne frihed og bundethed et helt nyt forhold
til verden, som var dybt revolutionerende på Luthers tid. Og er det nok stadigvæk.

Program
10.00 - Gudstjeneste i Ørbæk kirke. Prædikant: Jesper Langballe, pastor emeritus og
MF.
11.30 - Foredrag i Refsvindinge forsamlingshus ved Jesper Langballe.
12.45 - Frokost.
14.00 - Foredrag v. Henrik Jensen, historiker på RUC og forfatter. Har blandt andet
udgivet ”Ofrets århundrede” og ”Det faderløse samfund”.
15.00 - Kaffe, diskussion & afslutning.
---Pris for deltagelse er 100 kr. inkl. frokost og kaffe. Tilmelding til den lokale sognepræst inden udgangen af januar.

Siden sidst
Døbte i Ørbæk kirke:
Gustav Eiby Bak Kristensen, Vibevej 3, Ørbæk.
Lærke Hels Knudsen, Engvej 13, Ørbæk.
Thea Lundsfryd Nyborg, Assensvej 45, Ellested.
Kasper Faurholt Riise Hansen, Ellestedvej 10, Ellested.
Caroline Bjørnø Kruse, Nyborgvej 56, Refsvindinge.
Sigrid Ellemose Oddershede, Vordingborggade 78, København
Christine Memborg Petersen, Libavej 28, Ørbæk.

Døbte i Refsvindinge kirke:
Patrick Madsen, Refsvindinge Byvej 21 A.

Viede i Refsvindinge kirke:
Nick Henrik Reinhardt Christensen & Jill Boye Thind Christensen, Refsvindinge Byvej 2.

Døde og begravede i Ørbæk sogn:
Ellen Cecilie Hansen, Rosengården.
Tove Solveig Andersen, Kirkebærhaven 21, Ullerslev.
Gerda Ruth Hansen, Ringvej 1.
Ellen Margrethe Clausen, Rosengården.
Karl Børge Knudsen, Rosengården.

Døde og begravede i Refsvindinge sogn:
Erna Hansen, Egeparken 21, Nyborg.
Hans Erling Kruse, Langeskovvej 5, Brørup.

Meddelelse
Gæsteprædikant i Ørbæk

En af de gamle konfirmander fra Ørbæk, Ulrik hedder han, blev senere organist i vore kirker, mens
han gik i gymnasiet. Efter veloverstået værnepligt i Livgarden begyndte han at læse til præst i
Århus. Nu er knægten så blevet sognepræst i Søndersø hér på Fyn.
Da han gerne vil døbe en lille niece i Ørbæk kirke, forestår han gudstjenesten den 7. december
kl. 10.15, hvor der vil være en god lejlighed for hans tidligere bysbørn at høre en præst, der har
rødder i Ørbæk. Dem er der ikke mange af! Ulrik hedder nu Ulrik Andersen Revsbech.

Hjertelig tak!

Hvor blev tiden dog af? – Det er ikke til at
begribe, at jeg har været jeres præst i over 22
år og nu har nået pensionsalderen. Hvor har
jeg dog været lykkelig hér på Østfyn blandt
gæve og lystige folk i det daglige og i embedes
medfør. Aldrig har jeg mødt uvenlighed eller
modstand mod kirke og kristendom. Præsten
har været velkommen overalt – eller også har
jeg været for enfoldig til at se andet! Jeg har
glædet mig med de glade og grædt med grædende. Jeg har prædiket, døbt, taget til alters,
undervist konfirmander, konfirmeret, foretaget
vielse, ført kirkebog, øvet sjælesorg – alt det
en præst jo skal! - og alt sammen af hjertens
lyst. Skønt det undertiden har været svært. Især
ved begravelser.
I Prædikerens Bog i Det gamle Testamente kan
vi læse: ”Alt har sin stund og hver en ting under
himmelen sin tid: Tid til at fødes og tid til at
dø, tid til at plante og tid til at rydde, tid til at
dræbe og tid til at læge, tid til nedrive og tid
til at opbygge, tid til at græde og tid til alt le,
tid til at sørge og tid til at danse, tid til at kaste
sten og tid til at sanke sten, tid til at favne og
tid til ikke at favne, tid til at søge og tid til at
miste, tid til at gemme og tid til at bortkaste,
tid til at flænge og tid til at sy, tid til at tie og
tid til at tale, tid til at elske og tid til at hade,
tid til krig og tid til fred.” (3,1-8)
- Nu nærmer sig hastigt afskedens tid. Kirkeministeriet har bevilget mig pension med
virkning fra 1. april 2009, men da jeg har en
hoben feriedage til gode, holder jeg mine afskedsgudstjenester allerede d. 11. januar og
flytter derefter til Amager, hvor jeg har fundet
en mindre stuelejlighed med en lille have til en
overkommelig husleje. Jeg kender overhovedet
ikke Amager, men hér er jeg i nærheden af kone,
børn og børnebørn, og ”amagerkanerne” kan

Mikkel Præst med barnebarn sommeren 2008

jo vise sig at være skikkelige folk – også selv
om de ikke er fynboer og slet, slet ikke taler
det melodiøse og smukt klingende fynske mål,
som går lige til hjertet.
Hvor kommer jeg dog til at savne Fyn! Her har
jeg levet de bedste år af mit liv med elskværdige
sognebørn, kloge og dejlige menighedsråd og
kirkebetjening. Dertil gode nabopræster og en
forstandig provst og bisp. Vorherre har i sandhed velsignet mig med alle disse gode gaver,
som har gjort det let for mig at være præst i
Ørbæk og Refsvindinge.
Og når jeg selv har haft brug for det, har der
altid været hjælp at hente – udstrakte arme der
ville bære med og bære over. Nærmest som i
et ægteskab, hvor man lover at ”elske og ære

hinanden i medgang og modgang”. Og som
det hedder i ritualet: ”Bære over med hinanden
og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at
bebrejde den anden”.
Tak for jeres måde at være på: - Jeres hjertelighed, jeres smil og gode sindelag, som jeg i
hjerteskærende grad kommer til at savne!!
Hvad sker der så nu med mit embede? Ja, I får
nok først en ny præst engang sent på foråret,
for det tager tid med stillingsopslag og høring
af ansøgere til embedet. I begyndelsen af januar
bliver min gode kollega i Herrested, sognepræst
Karin Larsen, konstitueret i embedet. Men da
hun jo også skal passe sine egne sogne, får hun

fornøden bistand fra præsterne i Nyborg, som
vil forestå søndagsgudstjenesterne mm.
- Tag nu vel imod jeres ny præst, som I tog imod
mig i sommeren 1986. Og husk nu frem for alt: I
må ikke have andre guder end Gud. Vogt jer vel
for at sætte jeres lid til gud Mammon og al hans
væsen! Dyrk heller ikke forstand, herskesyge,
skønhed eller mismods uvæsen. – Stol på Gud
og hold krudtet tørt! - Hvor Guds ord råder, dér
er der liv og glade dage!!
Jeg ønsker jer alle alt godt: - Gud velsigne
jer!
Kærlig hilsen
Mikkel Præst

Adskillelse af kirke og stat
Jeg ville ikke bryde mig om at leve i en stat,
som ikke har en religiøs pil. Hvordan det er
gået, har man set under fascismen, nazismen
og kommunismen. Det er vigtigt, at kirken ikke
slipper samfundet. Kirken skal være kirke i
det samfund og den kultur, den lever i. Kirken
skal ikke mene noget, men dens medlemmer
skal naturligvis mene noget. Se bare, hvordan

det er gået i Sverige, hvor stat og kirke blev
adskilt for nogle år siden. Her er kirken blevet
en institution med en sag, og i dag ligner den
svenske kirkes program nærmest et politisk
program. Hvem sidder i de svenske kirkeråd?
Det gør politikerne. Der, hvor der er magt, der
er politikerne også.
Jan Lindhardt
fhv. biskop

Arrangementer
Koncerter i julemåneden
Refsvindinge kirke
Søndag d. 7. december kl. 19.00.
”Odense Teaterkor” – efterfølgende kirkekaffe.
Julekabaret i konfirmandstuen
Onsdag d. 10. december kl. 19.00.
Ensemblet ”Det er bare os!” fra Nyborg underholder.
Arrangeret sammen med Ældresagen.
Ørbæk kirke
Mandag d. 15. december kl. 19.00.
”Belcanto Koret”.
Ørbæk kirke
Søndag d. 21. december kl. 13.30.
”Nyborg Gospelkor”.
Arrangeret sammen med Ørbæk Borgerforening.

Menighedsrådet
Menighedsrådsvalget

Da der ikke indkom mere end en liste i hver af sognene, består rådene pr. 1. søndag i advent
af følgende medlemmer:
Ørbæk sogn:			
Ole Sørensen			
Bent Rasmussen			
Bitten Damgaard			
Lisbeth Kristensen		
Ellen Møller Andersen		
Pia Wilhelmsen

Refsvindinge sogn:
Bjarne Ivan Hansen
Hanne Terndrup
Karen Nielsen
Birthe Henriksen
Maria Jensen

Udtrådt af rådene er efter eget ønske Kenneth Muhs (Ørbæk) og Inge Kristiansen (Refsvindinge),
som vi skylder megen tak for deres indsats.
Antallet af medlemmer i begge råd er blevet beskåret med ét medlem efter et kirkeministerielt
cirkulære.

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:

7. december

10,15 – Ulrik Revsbeck

19,00

14. december

Ingen

10,15

15. december

19,00 – Kor

21. december

13,30 – Nyborg Gospelkor

24. december – Juleaften

15,00

16,30

25. december – Juledag

10,15

9,00

9,00

10,15

28. december – Julesøndag

10,15

9,00

1. januar- Nytårsdag

11,30

10,15

4. januar -

9,00

10,15

11. januar

10,15

9,00

18. januar

9,00

10,15

25. januar

10,15

Ingen

1. februar

9,00

10,15

26. december – 2. juledag

9,00

8. februar

10,00 – Kirkehøjskole

Ingen

15. februar

Ingen

10,15

22. februar

10,15

9,00

9,00

10,15

1. marts

Kor & Kaffe

”Tak, fordi, trods alle paver,
Ordet går og Skriften står!”

Vi er på Internettet!
Vil mere om dit sogn du vide?
Klik ind på kirkens hjemmeside!!

www.oerbaekkirke.dk • www.refsvindingekirke.dk
Der masser af oplysninger og links!!
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