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SOGNEBÅNDET
vores nye sognepræst
Det var en ganske særlig, lykkelig aften i marts,
da jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg var
blevet valgt til hvervet som sognepræst i Ørbæk og Refsvindinge sogne. Inden da var der
gået flere uger med krydsede fingre, for både
Allan og jeg vidste ret tidligt at her
ville vi gerne slå os ned – og tænk
engang, det lykkedes!
En lille præsentation af mig selv er
vist på sin plads. Jeg hedder Hanne
Uhre Hansen, er 28 år og nyuddannet teolog fra Aarhus Universitet
og Århus pastoralseminarium. Jeg
er født og opvokset i en lille by
i Midtjylland ved navn Vorbasse,
som del af en dejlig familie med to
ældre søskende. Mit barndomshjem var præget
af grundtvigsk tankegang – frihed under ansvar, glæden ved det folkelige fællesskab og et
stærkt engagement i forenings- og sognelivet.
Og selvom jeg ikke fra barnsben har haft en
kirkelig tradition med mig, har der dog altid
været en stærk bevidsthed om kristendommen
som et fundament for vores liv og færden.
Jeg er gift med Allan Uhre Hansen, der er
nyuddannet Cand. mag i Klassisk filologi og
nu søger job som gymnasielærer. Vi mødtes
i gymnasiet og har lige siden fulgtes ad både
på rejser til bl.a. Asien og Grækenland, og
til Århus, hvor vi de sidste 8 år har studeret
på universitetet. For et par år siden, valgte
vi at bo og studere et år i Athen, Allan på
Athens universitet og jeg som praktikant i den
Skandinaviske Kirke i Piræus. Det var en stor

oplevelse at lære et andet land, dets folk, sprog
og kultur at kende, og for mit vedkommende
var det en særlig oplevelse, også at blive en del
af en udlandskirke og dens menighed.
Jeg er et meget nysgerrigt menneske, og interesserne er mange: fra kor, musik,
gymnastik og teater til historie, filosofi og litteratur. Derudover er
vi begge utroligt begejstrede for
at rejse, lave mad og læse bøger,
og glæder os til at få en have, vi
kan ordne, plante og så i – og ikke
mindst få besøg i.
Teologisk set er jeg bredt folkekirkeligt funderet. Jeg har altid holdt
meget af tanken om kirken som et
åbent, fordomsfrit og rummeligt fællesskab,
hvor der er plads til hele menigheden, både
de, der kommer hver søndag og de, der kigger
forbi til juleaftensgudstjenesten. Mit ønske for
kirken er, at den skal være engageret i sognenes liv, møde folk med nærvær og begejstring,
og være til stede netop dér, hvor den kan gøre
en forskel.
Vi glæder os begge til at lære jer og sognene at
kende. Og jeg håber at præstegården må blive
et sted, hvor alle har lyst til at henvende sig
med alt mellem himmel og jord – eller bare
til en snak og en kop kaffe.
Døren står åben, så kig endelig forbi – I skal
være hjerteligt velkomne!
De bedste hilsner
Hanne Uhre Hansen

Velkommen til vores ny præst
Kære Hanne Uhre Hansen.
Vore 2 sogne byder dig og din mand velkommen
som præstepar fra d. 15. maj 2009. Vi har længe
ventet på, at alle formaliteter i forbindelse med
din ansættelse skulle være i orden. Det er de nu.
Vi håber, at du og din mand bliver glade for at
være her. Du har en lang uddannelse bag dig og
skal nu til at virkeliggøre den. Det vil du få rig
lejlighed til, også efter at den første velkomstrus
har lagt sig, og dagligdagen begynder.
Præstegården er sat i stand og er snart klar til
at flytte ind i. Et nyt sognehus er på trapperne
til bl.a. konfirmandundervisning, møder med
sognenes beboere , unge som ældre og andre
aktiviteter til fremme af livet i menighederne.
Rammerne for arbejdet som præst har vi søgt

at gøre så gode som muligt. Og så er det op
til dig sammen med os at finde ud af, hvordan
vi bedst får dagligdagene og festdagene til at
fungere. Vi vil støtte og samarbejde, som vi
har gjort med din forgænger. Vi ved, at du
bringer nye tiltag med. Men vi forventer ikke,
at alt sker henover en nat, men sådan som det
vokser frem til glæde for alle.
Lad os sammen tage fat, til fælles bedste for
sognepræst og menighederne.
Velkommen hertil.

På menighedernes vegne
Bjarne Ivan Hansen og Ole Sørensen

Præsteindsættelse
Den nye sognepræst i Refsvindinge-Ørbæk
Pastorat, Hanne Uhre Hansen, indsættes som
præst den 17. maj 2009. Det sker ved gudstjenesterne i Refsvindinge kl. 9.00 og i Ørbæk kl.
10.15. Indsættelsen foretages af provst Hans
Simonsen, Nyborg Provsti.
Efter gudstjenesten i Ørbæk Kirke indbydes
menigheden til at møde Hanne Uhre Hansen

ved kirkekaffe i konfirmandstuen. Her vil man
endvidere få lejlighed til at se, hvorledes præstegården kommer til at se ud, når den er færdig.
I Refsvindinge vil man modtage Hanne Uhre
Hansen ved et arrangement i forsamlingshuset.
Det bliver den 14. juni kl. 12, nærmere herom
senere i ugeavisen.

Bus til Odense Domkirke
Søndag den 10. maj, kl. 17.00 ordineres den
ny sognepræst i Ørbæk-Refsvindinge Pastorat, Hanne Uhre Hansen, i Sct. Knuds Kirke
i Odense.
I den anledning arrangerer menighedsrådene en
bustur til Odense, så de, der ønsker det, kan
overvære begivenheden, der forestås af biskoppen over Fyens Stift, Kresten Drejergaard.

Der er afgang fra Refsvindinge Kirke kl. 15.45,
og fra Ørbæk Kirke kl. 16.00. Gudstjenesten
vil vare ca. 1 time, hvorefter bussen kører hjem
igen.
Turen er gratis, og der er ingen tilmelding.
Menighedsrådene.

Adresser

Ørbæk kirke

Refsvindinge kirke

Sognepræst
Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04

Sognepræst
(Se ørbæk Kirke)

Organist:
(Se ørbæk Kirke)

Organist: Lars Toftdahl
Baumgartensvej 2,
5000 Odense C
Tlf. 22 80 61 23

Formand Ole Sørensen
Slotsvænget 5, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 17 85 · E-mail: farols@sol.dk

Formand
Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 07 · E-mail: boga2@mail.dk

Graver Erik Sørensen
Bøgevej 2A, 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 17 14

Graver Knud Jakobsen
Pårupvej 27, 5540 Ullerslev · Tlf. 24 81 20 99

Kirkeværge Bitten Damgaard
Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 12 24

Kirkeværge Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge · Tlf. 65 33 17 13

Kirkesanger Erik Andreassen
Nyborgvej 27, 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 13 87

Kirkesanger Andreas Hansen
Svendborgvej Landevej 3
5800 Nyborg · Tlf. 65 37 13 10

Siden sidst
Døbte i Refsvindinge
Alfred Reinhard Lucas,
Ellingevej 12, Refsvindinge
Bertel Holm Lundeborg,
Bækvænget 3, Refsvindinge
Sille Hedemann Jensen,
Sentvedvej 19 B, Ørbæk

Døbte i Ørbæk

Malthe Nygaard Molbek, Buen 8C, Ørbæk
Lukas Kenneth Hansen, Nyborgvej 22, Ørbæk

Døde og begravede i
Ørbæk sogn:

Johannes Grønbech Jørgensen, Kløvervej 3, 3, Ørbæk
Anne Hartvig Johannessen, Rosenvænget 14, Ørbæk
Marie Cecilie Olsen, Kløvervej 3, 16, Ørbæk
Gunner Christian Larsen, Rosenvænget 13, Ørbæk
Carla Elise Rasmussen, Stationsvej 13, Ørbæk
Anne Sofie Nielsen, Kløvervej 3,42, Ørbæk
Svend Erik Rasmussen, Buen 15, Ørbæk
Martin Jørgen Hansen, Vibevej 5, Ørbæk
Frede Egon Christensen, Krohaven 27, Ørbæk
Erik Ytting Hansen, Stationsvej 35, Ørbæk

Viede i Refsvindinge kirke Døde og begravede i
Sandy og Martin Holm Lundeborg,
Refsvindinge sogn:
Bækvænget 3, Refsvindinge
Anne og Sune Westergaard Kofoed,
Nyborgvej 19, Ørbæk

Dagny Lovise Kirstine Pedersen,
Kløvervej 3, Ørbæk

Gudstjenester
Dato:
10. maj
10. maj

Ørbæk:

Refsvindinge:

9.00

10.15

Ida Korreborg

kl. 17.00: Ordination af Hanne Uhre Hansen i Odense Domkirke

17. maj

10.15

9.00

(Indsættelse)

21. maj

10.15

9.00

Hanne Uhre Hansen

24. maj

9.00

10.15 - Kirkekaffe

Hanne Uhre Hansen

31. maj

10.15

9.00

Hanne Uhre Hansen

1. juni

9.00

10.15

Hanne Uhre Hansen

7. juni

10.15

ingen

Hanne Uhre Hansen

14. juni

9.00

10.15

Hanne Uhre Hansen

21. juni

10.15

9.00

Hanne Uhre Hansen

28. juni

9.00

10.15 - Kirkekaffe

Hanne Uhre Hansen

5. juli

10.15

9.00

Hanne Uhre Hansen

12. juli

ingen

14.00

Karin Larsen

19. juli

10.15

ingen

Hanne Uhre Hansen

26. juli

ingen

10.15 - Kirkekaffe

Hanne Uhre Hansen

2. august

10.15

9.00

Hanne Uhre Hansen

9. august

9.00

10.15

Hanne Uhre Hansen

16. august

10.15

9.00

Hanne Uhre Hansen

23. august

9.00

30. august

10.15

9.00

Hanne Uhre Hansen

6. september

9.00

10.15

Hanne Uhre Hansen

10.15 - Kirkekaffe

Hanne Uhre Hansen

Kirkebil - hver søndag

Aftal selv i god tid med Erik Lund - Tlf. 65 33 14 09

Vi er på Internettet!

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