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Kirkelig vejviser
Ved dødsfald:
Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i
afdødes bopælssogn senest 2 hverdage
efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det
gennem en bedemand, der så tager sig af
det praktiske omkring dødsfaldet og
begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker
ved henvendelse til graver/kirkeværge.

Fødsel:
Når man har fået et barn, skal det
registreres i det offentlige register, og
den registrering står sognepræsten for.
Derfor skal fødsler anmeldes til
kirkekontoret i det sogn, hvor moderen
har bopæl senest 2 hverdage efter
fødslen. Hvis I ikke er gift, men ønsker
fælles forældremyndighed, skal I
desuden aflevere en omsorgs- og
ansvarserklæring, som medfører fælles
forældremyndighed.

Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne til
at bestille kirkebil til både gudstjenester
og andre kirkelige arrangementer. Aftal
selv senest dagen før med Erik Lund, tlf.
65 33 14 09.

Navngivning/Dåb:
Alle børn skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen, enten ved dåb
eller ved navngivning. Begge dele sker
dog ved henvendelse til sognepræsten.
Ved navngivning udfyldes blanketten
”navngivning” og afleveres på
kirkekontoret i det sogn, moderen har
bopæl i. Dåb aftales med sognepræsten,
der desuden skal bruge oplysninger om
barnets navn og cpr.nummer, samt navn
og adresse på 2-5 faddere. Forud for
dåben kontakter præsten jer for en
samtale.

Samtaler og hjemmebesøg:
Præster har tavshedspligt. Derfor kan du
trygt henvende dig, hvis der er noget du
går og tumler med – småt eller stort – og
har brug for en samtale. Jeg tager gerne
på hjemmebesøg og sygehusbesøg, men
du er også altid velkommen til at komme
forbi mit kontor, der indtil videre ligger i
præstegården. Af praktiske årsager er
det dog bedst, hvis du ringer og laver en
aftale.

Vielse:
Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge
Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis
man har eller har haft en særlig
tilknytning til sognet. For at blive viet i
folkekirken skal mindst én af jer dog
være medlem af Folkekirken. Dato og
tidspunkt for vielsen aftales i god tid
med præsten.

Blanketter m.m. kan findes på
www.personregistrering.dk.
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller
www.refsvindingekirke.dk under
”informationer”.
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Klummen
Så er efteråret endelig kommet med rusk
og regn og den høje blå himmel.
Sommeren er ovre – og skønt den var
dejlig og varm, er efteråret alligevel en
kærkommen ven, med dets flammende
farver og friske vind. For det er som om
forandringen i naturen kalder på noget
dybt i os – måske et instinkt eller bare
lidt naturbegejstring. Det er nu der skal
samles forråd – om mand er mus eller
menneske! Kastanjer, kogler og
valnødder er flittigt blevet samlet ind i
den dejlige præstegårdshave – til hygge
og til pynt, og hvad angår kastanjerne, så
er de fortrinlige at bruge som
overraskelsesmoment i et bål, når de
springer med et brag. Jeg har altid været
glad for årstidernes skiften – det er som
om overgangene rusker op i én og giver
energi til hverdagen. Jeg tror jeg har det
ligesom Rosalina i Benny Andersens vise
om efteråret i ”aftentur med Rosalina”

dejlige mennesker, jeg allerede har mødt
og glæder mig til over årene at møde
endnu flere.

Da si’r Rosalina: "Ved du hvad Jeg glæder mig til efteråret kommer
Det har altid gjort mig stærk og glad
Jeg syns jeg går i stå når det er sommer
Efterårets farver har glød og
temp'rament
Jeg føler mig som genfødt hver eneste
gang!"

For det er som med vejret... det bliver
kedeligt, hvis det er for pænt og
stillestående. Der skal være noget at
tygge på, noget at fundere over, noget
der kradser i lakken og som taler os imod
– og i kirken finder vi råstof til det hele.
Efteråret, forgængeligheden og livets
kredsløb findes også i kirken. Vi har lige
fejret høstgudstjeneste og takket Gud for
alt hvad han gav os af frugt og grønt – liv
og varme. Alt blev det givet os for intet –
og alt må vi derfor også selv give videre
for intet. Og snart er det tid til at fejre
Alle Helgen, hvor vi mindes dem, vi har
mistet, de der betød alverden for os – og
de, der satte deres mærke på os og på

Og så er konfirmanderne begyndt til
deres konfirmationsforberedelse. I år
drejer det sig om 32 søde og glade unge
mennesker fordelt på 2 hold, der er klar
til at tage fat om både kristendommens
rødder og dens moderne udtryk.
Ungdommen er fremtidens råstof, siges
det, og det håber jeg også, vi vil komme
til at mærke i kirken. For selvom
gennemsnitsalderen blandt kirkegængere
ikke ligger omkring konfirmationsalderen,
har kirken en masse at tilbyde de unge i
dag – lige såvel som kirken har noget at
tilbyde enhver af os. Ikke mindst i den
tid, vi nu nærmer os med kortere og
mørkere dage, kan kirken med dens lyse
rum måske varme os lidt op og give os
noget at tænke over.

Allan og jeg har nu boet her i godt 5
måneder, og vi føler selv at vi er faldet
godt til. Alting tager tid – og det kommer
det også til for mig at komme ind i
sagerne og alle de traditioner, man har i
Refsvindinge og Ørbæk. Men jeg er glad
for opgaven – glæder mig over alle de
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vores liv. Der var mennesker som var
med til at forme os, mennesker, der
forandrede os. Og så bliver det jul, og så
kommer det nye år... alt sammen noget
vi er fælles om, noget vi deler med
hinanden og fejrer med hinanden.
Højtiderne er en del af vores fælles liv –
selv, når man måske ikke føler man har
nogen at dele det med. Netop der bliver
det måske endnu mere tydeligt, hvor
meget det betyder at have nogen at dele
sit liv med. Jeg tror ikke vi kan leve

sammen med andre uden at vi påvirkes
og forandres – ligesom vi heller ikke kan
møde Gud, og gå derfra som den samme.
For det største mærke vi nogensinde vil
få, er det mærke Gud sætter på os i
dåben. Og når vi om os selv ved, at vi er
Guds børn, og at vi allerede i dåben blev
tilsagt vores synders forladelse og fik det
evige liv som dåbsgave, ja så forstår vi
også hvor stor en rigdom det er, at vi må
kalde os Guds børn, og at vi er det!
HUH

De små synger
- Babysalmesang i sognehuset

Babysalmesang er et tilbud til de allermindste og deres forældre. Vi skal både synge,
lege og bevæge os – og så er der selvfølgelig også plads til en efterfølgende kop kaffe
og lidt hyggesnak. Salmer er en vigtig del af vores kulturarv, og babysalmesang er en
mulighed for at give nogle af de smukke salmer videre til vores børn. Men det er
ligeså meget ment som en mulighed for at være sammen med børnene i et hyggeligt
fællesskab, og at lære andre - og måske endda også kirken - bedre at kende.
Babysalmesang vil forløbe over 6 onsdage, med opstart d. 13. januar kl. 10.30. Vi
mødes og slutter hver gang i Sognehuset, men vil også bruge Ørbæk kirke som vores
”legeplads”.
HUH
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Refsvindinge kirke har fået nyt
kunstværk!
I forbindelse med høstgudstjenesten i
Refsvindinge kirke den 27. september,
kunne vi fejre vores nye kunstværk malet
af 4. Klasse fra Refsvindinge friskole. Det
drejer sig om 16 flotte og farvestrålende
billeder, der er sat i en fælles ramme, og
som er malet over et fælles tema,
nemlig: Høst!
Udover at have malet billederne
medvirkede 4. klasse også ved
gudstjenesten med bl.a. oplæsning og
deres helt eget særlige høstdigt, der var
skrevet i dagens anledning.

4. klasses høstdigt:
Jeg gik ud på marken
en tidlig morgenstund
Jeg så op af bakken
og tabte både næse og mund
Aksen skinnede flot og fin
kirkeklokkerne ringede i herlighed
Jeg takkede i mit stille sind
Gud for al hans kærlighed
Ham der er og bor i alt
han har alt på jorden kaldt
Vi takker ham for alle gaver
som giver os fulde maver
og alt frugt i vores haver
Tak Gud for det bud han sendte
Jesus havde os meget at lære
derfor blev han en stor Herre
Marken står fuld af aks
men den er ikke nem at høste med en saks
derfor høstede vi med le
og satte det i neg
og spiste det med ske
I dag med store maskiner vi høster
og sender det til mange kyster
vi for høsten takker Gud
og derfor efter venner sender bud

Fra kirken skal der lyde en stor tak til 4. klasse og Janne Enevold Petersen for jeres
store indsats. Vi håber I har lyst til at kigge forbi kirken en anden gang.
Billedet kan ses i kirkens våbenhus, og der er fotos fra dagen på hjemmesiden
www.refsvindingekirke.dk.
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Arrangementer
Alle helgens aften

Aftengudstjeneste

Søndag d. 1. november

Søndag d. 6. december

Alle helgens dag, d. 1. november
inviterer Refsvindinge kirkes
menighedsråd på aftengudstjeneste i
Refsvindinge kirke kl. 18.30, med
efterfølgende kaffe og komsammen i
forsamlingshuset. Alle Helgens aften er
en aften hvor vi mindes vores døde, og vi
giver i gudstjenesten plads til både sorg
og savn, men også til glade tanker og
gode minder. Sammen vil vi forsøge at
tænde lys i mørket.
Efter gudstjenesten fortsætter aftenen i
forsamlingshuset med kaffe, hyggeligt
samvær og fællessang.

Søndag d. 6. december holder vi
aftengudstjeneste i Ørbæk kirke kl.
19.30. Vi fejrer adventstiden og synger
lidt varme, lys og glæde ind i den mørke
og kolde tid.
Efter gudstjenesten er der kaffe, sang og
hyggeligt samvær i sognehuset.

Julekoncert

Onsdag d. 9. december
Onsdag d. 9. december kl. 20.00 afholdes
der julekoncert i Refsvindinge kirke. Det
er Christian Dyrst og Odense Motetkor
der kommer og synger julen ind.
Programmet vil blive en blanding af
gammelt og nyt, kendt og ukendt og der
vil både være danske og udenlandske
julesange. Efter koncerten er der kaffe
og klejner i våbenhuset.
Vel mødt til en festlig aften – vi
garanterer for julestemningen!

Indvielse af sognehuset
Søndag d. 29. november

Første søndag i advent afholdes der
indvielse af det nye sognehus. Biskop
over Fyens stift Kresten Drejergaard
forestår gudstjenesten i Ørbæk kirke kl.
10.15, og efterfølgende byder
menighedsrådene på mad, taler og andre
festlige indslag samt rundvisning i de nye
lokaler.
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Kyndelmissefejring

Familie-fastelavns-gudstjeneste

Søndag d. 31. januar holder vi
kyndelmissfejring i Refsvindinge kirke kl.
19.30. Kyndelmisse er en gammel dansk
helligdag, der falder hvert år den 2.
februar. Selve ordet ”Kyndelmisse” er en
fordanskning af det latinske ord for
lysmesse: kyndel = candelarum, altså lys
og missa = messe. Det er dagen, hvor det
markeres at halvdelen af vinteren er
gået, og derfor vil vi fejre dagen med en
gudstjeneste, der har lyset som tema. Vi
fejrer således lysets komme og glæder os
over at foråret er på vej ved at tænde lys
i kirken, både i bogstavelig og åndelig
forstand.

Søndag d. 14. februar inviteres hele
familien til Familie-fastelavnsgudstjeneste i Ørbæk kirke kl. 14.00. Her
er der sange og gode historier på
programmet, og bagefter går vi over i
Sognehuset og spiser fastelavnsboller.
Kom gerne udklædt.

Aftengudstjeneste søndag d. 31. januar

Søndag d. 14. februar

Orientering fra
præstegårdsudvalget
Så er renoveringen af præstegården
afsluttet, og vi fornemmer, at vi har fået
en rigtig god bolig til vores unge
præstefamilie.
Hanne og Allan flyttede ind omkring 1.
juli og er nu i fuld gang med at indrette
sig i de fine lyse og forhåbentlig
velfungerende lokaler. De er allerede
godt i gang med at rydde op i haven, og

på vores årlige skovsyn, som i år var
henlagt til præstehaven, gennemgik vi
sammen med skovfoged Carsten Mengel,
hvordan vi i løbet af de næste år kan
tynde ud og plante, således at vi også
fremover kan bevare området omkring
præstegården som den naturperle, det
er.
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Det er dejligt at se den ildhu og interesse
Allan og Hanne udviser for at bevare og
forme en flot have omkring deres nye
hjem.
Nu er ”Sognehuset” så ved at tage form,
og byggeriet følger tidsplanen.
Siden ”åbent hus”-arrangementet den
29. marts, hvor vi fremlagde planerne for
såvel renovering af præstegården som
nybyggeriet, er der sket tilpasninger og
ændringer, og specielt, hvad angår
”Sognehuset”, er det synlige ændringer,
idet vi måtte flytte huset over på den
anden side af parkeringspladsen, bl.a. på
grund af en fredningsdeklaration af
omgivelserne ved kirken.
Ligeledes er vinduernes placering og
udformning i ”Sognehuset” ændret.
Vi er privilegeret med nogle dygtige og
ansvarsbevidste håndværkere, der
målrettet går efter at holde, hvad de har
lovet.

Jan Ulrik Nielsen fra arkitektfirmaet
Archidea har tegnet huset, som
stilmæssigt harmonerer med det nye
kapel. (Archidea har også tegnet
kapellet).
Opgaven og ideen med byggeriets
udformning har været at lave en løsning,
der harmonisk forener den gamle
middelalderkirke med et nutidigt byggeri
og en nyere præstegård.
Det bliver spændende at se det hele i en
sammenhæng, når huset og omgivelserne
er færdigt.
Vi tror og håber, at ”Sognehuset” må
blive et samlingspunkt, hvor
konfirmandundervisning og det folkelige
liv i sognene kan trives og have gode kår.
Der er planlagt indvielse af ”Sognehuset”
til 1. søndag i advent
p.u.v.
Bent Rasmussen.
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Nyt fra menighedsrådet i Ørbæk
Sommertid og ferie sætter også sit præg
på arbejdet i menighedsrådet. Vi har
således haft møder i maj, august og
september.
Vi har godkendt regnskaberne for 2008 –
og været til forhandling i Nyborg Provsti
om budgettet for 2010. Til orientering
bestyrer menighedsrådet 2 kasser,
kirkekassen og præstegårdskassen. Den
sidste har vi fælles med menighedsrådet
i Refsvindinge. Den kirkelige ligning
udgør for de 2 kasser i 2010 henholdsvis
1.338.000 kr. og 678.000 kr. Det er inden
for disse beløb kirkens aktiviteter skal
finansieres.
I kirken har vi fået malet vinduer og
rammer. Det er ikke så enkel en sag, da
der skal udarbejdes et projekt, som skal
godkendes af bl.a. nationalmuseet. I
kirken virker det ny højttaleranlæg godt.
Inden længe skal vi have en ny
præstetavle, så vi kan få Hanne Uhre
Hansen sat ind i rækken af de præster,
der har passet menigheden siden
reformationen.
På kirkegården forsynes trappen mod syd
med rækværk, og der anskaffes ny
bænke. Da vi nu er en del af Nyborg
Kommune, har vi måtte regulere
taksterne på kirkegården. De er nu ens
for alle borgere i Nyborg Kommune,
uanset bopæl her. Det er stadig et stort

ønske at få kirken renoveret indvendig,
men foreløbig må vi nøjes med at få den
kalket udvendig i 2010.
Hanne Uhre Hansen, vores ny
sognepræst, har kastet lidt af en brand
ind i menighedsrådet ved at stille et i sig
selv enkelt spørgsmål: Hvilke opgaver og
mål har I egentlig for arbejdet i rådet?
Hvilke visioner? Det tygger vi så lidt på.
For så længe det drejer sig om sager, der
konkret skal løses som følge af lovgivning
og regler, ja så er det enkelt at
besvare... men når der skal sættes ord
på de overvejelser, man i øvrigt gør sig i
det daglige, ja så skal man, som det
hedder på svensk, til at fundere... Men
øvelsen er sund, og hvad vi kommer frem
til, kan I læse i det næste kirkeblad,
eller det næste igen.
Jeg ved godt, at ikke alle kan betjene sig
af en pc. Men hvis man kan – så gå ind på
Ørbæk Kirke hjemmeside:
www.oerbaekkirke.dk. Der kan i læse om
bl.a. møderne i rådet, dagsordener og
beslutninger.
God fornøjelse.
Ole Sørensen
Ørbæk menighedsråd
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Hvad er et menighedsråd for en
størrelse - og hvad laver de i grunden?
Det er mit indtryk, at langt de fleste ikke
gør sig nogen forestilling med det
spørgsmål. Og hvis de endelig gør, så
dannes der nok et billede af en samling
halvgamle og støvede mænd og kvinder,
der sætter hinanden stævne ved
andagtsfulde møder.
Nok er medlemmernes gennemsnitsalder
ret høj, men støvede er vi absolut ikke
og vore møder, der i øvrigt er offentligt
tilgængelige, foregår i en god stemning
med den seriøsitet der skal være på
møder, der er bestemt ved lov.
Alle medlemmerne uden undtagelse
holder af god mad, et godt glas vin, en øl
når tørsten trænger sig på, teater- og
biografture, rejser mv., altså helt
almindelige mennesker, der finder at
arbejdet i menighedsrådet tillige er en
vej til at styrke det nære miljø, som
lider i disse tider hvor individualismen er
i højsædet.

kontakt os med ønsker og ideer, som vil
blive modtaget og behandlet med stor
glæde. Vi kan selvfølgelig ikke love at
gennemføre alt, men vil altid være
lydhøre, således at menigheden med god
grund kan føle at vi er fælles om vores
kirke.
Vores virke har i år været præget af stor
aktivitet. Efter at vores tidligere præst
Mikkel gik på pension, har vi været
igennem den lange proces, som en
præsteansættelse er. Præstegårdsudvalget har udført et virkelig stort
arbejde i forbindelse med den vellykkede
renovering af præstegården og ikke
mindst opførelsen af vores sognehus, som
nu nærmer sig sin afslutning, og som vi
glæder os til at indvie søndag d. 29.
november. Dette blot nogle opgaver
blandt mange som er løst. Vi ser frem til
på et menighedsmøde i foråret 2010, at
kunne berette om alt vi har foretaget os.
Jeg lover, det ikke bliver kedeligt.

På vores hjemmeside
www.refsvindingekirke.dk kan man under
menighedsrådet se en kort beskrivelse af
vores opgaver, og ikke mindst hvilke
visioner vi har (- har man ikke adgang til
en computer, er man altid velkommen til
at ringe til mig). Som man vil erfare ved
at klikke ind på hjemmesiden, har vi
visioner om at gøre kirken nærværende.
Det kan vi have mange meninger om,
hvordan det skal gøres. Men det gøres
bedst, hvis det bliver i overensstemmelse
med menighedens ønsker. Derfor –

Vi er ikke bange for at rose os selv for
valget af Hanne Uhre Hansen som vores
nye præst. Hun er nøjagtig ligeså dygtig
og engageret som vi havde forudset, og vi
skal derfor opfordre til at støtte op om
vores præst og kirke, så vi stadig kan
gøre os fortjent til at have Hanne i vore 2
sogne.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Siden sidst

Døbte i Ørbæk kirke
Frida Dorow Petersen
Liam Foged Mortensen
Josefine Wolff Nielsen
Ronja Jørgensen
Amalie Hels Degn
Jonas Rønne

Døde og begravede i Ørbæk kirke
Olga Louise Rønholt Hansen
Dora Ingeborg Pedersen
Rosa Kristine Louise Hansen
Ester Kirstine Rasmussen
Sonja Emilie Frederiksen
Mary Margrethe Hansen
Egon Schou Jørgensen
Rigmor Hansen
Asbjørn Olaf Jørgensen
Bent Blicher
Conny Albert Sørensen
Ruth Søndergaard Jensen
Annette Britta Allerup
Torben Granhøj Schou Jørgensen
Erik Bülow Johansen

Døbte i Refsvindinge kirke
Lucas Frydenlund Jensen
Annabel Rose Hicks
Mads Holm Sørensen
Lisa Sorensen
Tjalfe Esmann Fabricius
Smilla Esmann Fabricius
Anna Rokkjær Svop
Oliver Bøje Strande
Viede i Ørbæk kirke
Sebina Krogdal Muhs & Christian Lundager
Muhs
Pia Alice Svendsen & Jens Peter Svendsen
Viede i Refsvindinge kirke
Anne Kirstine Knudsen & Peter Lillelund
Jensen
Betina Stephansen & Joe Billy Stephansen
Sabrina Grøftebjerg Holbæk Pedersen &
Martin Holbæk Pedersen

Døde og begravede i Refsvindinge kirke
Ove Larsen
Ernst Tage Christensen
John Guldhammer Jensen

Kontakt
Sognepræst
Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
Organist: Lars Toftdahl
Faaborgvej 65,
5250 Odense SV
Tlf. 22 80 61 23

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

Refsvindinge kirke
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
Svendborg Landevej 3 5800 Nyborg
Tlf. 65 37 13 10
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November
1.
Alle helgens dag
8.
22. s. e. trinitatis
15. 23. s. e. trinitatis
22. Sidste søndag i
kirkeåret
29. Første søndag i advent
December
6.
Anden søndag i advent
13. Tredje søndag i advent
20. Fjerde søndag i advent
24. Juleaftensdag
25. Juledag
26. Anden juledag
27. Julesøndag
Januar
1.
Nytårsdag
3.
Helligtrekongers søndag
10. 1. s. e. helligtrekonger
17. 2. s. e. helligtrekonger
24. Sidste s. e.
helligtrekonger
31. Septuagesima
Februar
7.
Seksagesima
14. Fastelavn
21. 1. søndag i fasten
28. 2. søndag i fasten

ØRBÆK

REFSVINDINGE

10.15
9.00
14.00 Karin Larsen

18.30 Alle Helgens aften
10.15 Kirkekaffe
10.15

10.15 Indvielse af
sognehuset v. Kresten
Drejergaard
19.30 Aftengudstjeneste
10.15
16.30
9.00
9.00 Karin Larsen

16.00
9.00
10.15

10.15 Kirkekaffe
9.00
15.00
10.15
10.15
14.00
10.15
14.00 Karin Larsen
10.15

9.00
10.15

19.30 Kyndelmissefejring

9.00
14.00 Familiegudstjeneste!
9.00
10.15

10.15
10.15
9.00

Marts
7.
3. søndag i fasten
9.00
10.15
Læs mere om vores arrangementer på www.oerbaekkirke.dk eller
www.refsvindingekirke.dk under ”Kalender” – ”Arrangementer”.
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