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Kirkelig vejviser
Fødsel:
Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i
det sogn, hvor moderen har bopæl senest
2 hverdage efter fødslen. Hvis I ikke er
gift, skal I desuden aflevere en omsorgsog ansvarserklæring, såfremt I ønsker
fælles forældremyndighed.

Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne til
at bestille kirkebil til gudstjenester og
kirkelige arrangementer, dog skal det ske
senest dagen før kl. 17.00 til Frørup
rejser på tlf. 65 37 15 16.
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.

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.
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”.

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

Kirkebladets redaktion:
Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen.
Næste deadline er 1. november 2010.
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Klummen
De dybeste lag i mit hjerte
er længsel, umålelig stor.
Jeg rækker mod vigende himle
og følger umulige spor.
Et sted må det findes, det lærred,
som spænder sit billede op,
et sted må dét være i verden,
som fylder mit sind og min krop.

”Evighed… det er godt nok langt tid,” var
der én, der sagde til mig engang. Men
evighed er slet ikke lang tid – det er
faktisk slet ikke tid, for evighed er uden
for tiden. Evighed er evig nutid! Tiden
æder hele tiden af vores liv – gør det
mindre dag for dag. Men evigheden ligger
ved siden af, som Guds ”tid”, og gør
vores liv større.

De dybeste lag i mit hjerte
har set et forklarelsens land,
hvor alt var et fuldkomment billed,
og lykken var evig og sand,
men kun som et glimt, som en lysning,
der strøg over marker og vand.
I strejf lå mit landskab forklaret
som livets og kærligheds land.

Måske er det det, Rosendal mener – at vi
ind imellem længes efter at kunne blive i
nuet. At blive en del af Guds ”tid” – der
hvor ”lykken var evig og sand” og hvor
livet bliver større og dybere end vi
overhovedet kan forestille os.
For kort tid siden hørte jeg én fortælle
om raps planten. Hun fortalte, at den har
en rod, som går ligeså langt ned i jorden,
som planten er høj over jorden. Der er
altså ligeså meget af planten, som er
skjult for os, som det man kan se med
det blotte øje. Og roden henter næring
til planten, så rapsen kan vokse op og
blive stor og frodig.

Sådan skriver Jens Rosendal i en salme
fra 1990 om længselen – den, der ligger
inderst inde, i de dybeste lag af vores
hjerter.
Længselen kender vi nok. Her, lige efter
sommerferien længes man allerede igen
efter frihed og ferie, og efter de lune
aftener på terrassen. Kunne sommeren
dog ikke bare blive ved? Men samtidig
begynder man også så småt at længes
efter efteråret og efter den herlige rusk
og regn, der river fat i bladene og løfter
humøret. En tid, hvor man kan hygge sig
inden døre med ild i brændeovnen og
varm kakao i kopperne.

Sådan er det også med os; vi har også en
usynlig rod, der gør livet større og
stærkere for os. Og den henter sin næring
i evigheden, i det livets og kærlighedens
land, der er Guds. Her er der næring nok
til et helt liv – det handler bare om, at
holde forsyningsvejen åben.

Der er så meget at længes efter… Men
den længsel Jens Rosendal skriver om er
dybere, end vejr og vind. Det er
længselen efter Gud – efter mening og
sammenhæng, sandhed og evighed.

HUH
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Minikonfirmander
For første gang åbner vi i uge 47 de
gamle kirkedøre i Refsvindinge kirke
for en flok minikonfirmander.

Forløbet vil strække sig over én uge fra
mandag til fredag og med en festlig
familiegudstjeneste søndag som
afslutning. Børnene afhentes på
skolerne (Juulskov skole og
Refsvindinge friskole) ca. kl. 12.45, og
afleveres igen på skolerne til kl. 14.30.

Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3.
klasse. Oprindeligt er det tænkt som et
supplement til dåbsoplæring og
konfirmationsforberedelse, men
efterhånden har minikonfirmandundervisning fået sin helt egen status.

Til foråret, nærmere bestemt i uge 15,
vil der komme et lignende forløb i
Ørbæk kirke, med afsluttende familiegudstjeneste palmesøndag, d. 17. april
2011. Mere herom i martsnummeret af
Kirkebladet.
Hanne Uhre Hansen

Målet er at give minikonfirmanderne
mulighed for at lære en masse om
deres kirke og den kristendom, de alle
på en eller anden måde er i berøring
med. Derudover håber jeg, at de efter
forløbet vil opleve kirken som et sted,
de kan føle sig hjemme, og præsten
som én, man kan tale frit med.

Tilmelding sker til sognepræsten via email eller telefon (kontaktoplysninger
kan findes på side 11).

Kom til minikonfirmand
- og gå på opdagelse i kirken!

Vi mødes i Refsvindinge kirke mandag til fredag kl. 13.00 til 14.30 i uge 47.
Her skal I lære alt muligt om kirken og om hvad der foregår i sådan én, I
skal høre en masse gode røverhistorier om Gud og hans søn, Jesus, og så
skal I selv være med til at lave en helt særlig gudstjeneste. Forløbet
afsluttes nemlig med en familiegudstjeneste 1. søndag i advent, d. 28.
november 2010 kl. 14.00.
Jeg glæder mig til at se jer!
Hilsen Hanne
4
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Arrangementer
Høstgudstjenester

”Vær mig nær” - foredrag med
domprovst Henrik Wigh-Poulsen

Søndag d. 12. september
Søndag d. 12. september fejrer vi høsten
med 2 festklædte kirker og 2 festlige
gudstjenester for hele familien. Det sker i
Ørbæk kirke kl. 10.15 og i Refsvindinge
kirke kl. 14.00. Ved begge tjenester vil der
være deltagelse fra årets konfirmander,
og efterfølgende serveres der kaffe og
sodavand i våbenhuset.

tirsdag d. 5. oktober kl. 19.30
”Jakob Knudsens forfatterskab har ikke
mange læsere. Ikke længere i hvert fald.
Men det er nu synd, for i al dets politiske
ukorrekthed og religiøse alvor skulle det
nu nok kunne ryste og anfægte en og
anden.
I mit foredrag, hvor jeg tager
udgangspunkt i Jakob Knudsens opvækst,
vil jeg også trække nogle historiske
forbindelseslinjer til hans litterære
samtid og de grundtvigske miljøer, han
blev opdraget i. Foredraget former sig
altså ikke alene som en gennemgang af et
liv og et spændende forfatterskab, men
også som en belysning af en historisk
epoke og dens religiøse og kulturelle
strømninger.”

Så kom og vær med til et par festlige
timer – og tag bare naboen med!

Menighedsmøde

Henrik Wigh-Poulsen er Cand.teol og
ph.d. Han har været sognepræst i
Lejrskov og Jordrup tæt ved Kolding. Og
efter en tid som først højskolelærer,
siden redaktør for Dansk Kirketidende og
leder for Grundtvig-Akademiet på Vartov.
Henrik Wigh-Poulsen er nu domprovst i
Odense.

Torsdag d. 4. november
Ørbæk menighedsråd inviterer hermed
menigheden til menighedsmøde i
sognehuset torsdag d. 4. november kl.
19.00. Her vil der først blive mulighed for
at høre lidt om hvad menighedsrådet
foretager sig og om dets planer for
fremtiden, og bagefter vil Jørn Wismann
vise film fra Ørbæk. Undervejs er der
fællessang, kaffe og kage.

Foredraget finder sted i Sognehuset
tirsdag d. 5. oktober kl. 19.30, og der er
gratis adgang.

Vel mødt!
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Alle Helgensaften med
Horne Symfoniorkester

Adventskoncert med
Vorbassekoret

Søndag d. 7. november kl. 19.00

Søndag d. 5. december kl. 15.00

I år fejrer vi alle helgens aften i
Refsvindinge kirke med aftensang og
symfoniorkester!

Kom og vær med til at synge julen ind!
Alle – store som små – inviteres til en
festlig og stemningsfuld adventskoncert,
søndag d. 5. december kl. 15.00 i Ørbæk
kirke. Vorbassekoret er et blandet
voksenkor under ledelse af Alice
Østergård og Kristian Schmidt. Og krydret
med fællessalmer vil Vorbassekoret
stå for et bredt repertoire af kendte
julesalmer, danske såvel som
udenlandske. Derudover medvirker
Susanne Gundal på trompet og Kjeld
Heinsen på orgel. Efter adventskoncerten
er der kaffe og fællessang i Sognehuset.

Det er Horne Symfoniorkester der gæster
kirken og byder på en smuk og
stemningsfuld oplevelse. Efterfølgende
bliver lyset på kirken tændt, og vi følges
derfra videre til forsamlingshuset i
Refsvindinge til kaffe, snitter og hyggeligt
samvær.

Alle er hjerteligt velkommen til en herlig
eftermiddag i decemberhyggens tegn!

Familiegudstjeneste
Søndag d. 28. november kl. 14.00
D. 28. november er det første søndag i
advent, og det fejrer vi med en
gudstjeneste for hele familien i
Refsvindinge kirke kl.14.00. Kirkens
minikonfirmander medvirker ved
gudstjenesten, hvor vi bl.a. skal tænde
det første lys i adventskransen, og synge
”Vær velkommen” til det nye kirkeår. Og
efter gudstjenesten serverer vi kaffe og
sodavand i våbenhuset.

Julekoncert
Onsdag d. 15. december kl. 19.30
Onsdag d. 15. december kl. 19.30
afholdes der julekoncert i Refsvindinge
kirke. Det er i år Cantelina koret fra
Odense, der kommer og synger julen ind.
Programmet vil blive en blanding af
gammelt og nyt, kendt og ukendt – og der
er garanti for den gode julestemning!
Efter koncerten serverer vi klejner og
kaffe i våbenhuset.

Så kom og vær med til en festlig
familiegudstjeneste!

Vel mødt til en stemningsfuld aften!
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Fra Refsvindinge Menighedsråd
Jeg sluttede mit seneste indlæg i
Kirkebladet med at ønske alle en god og
glædelig sommer. Vi kan allerede nu i
skrivende stund, selv om vi har endnu en
sommermåned til gode, konstatere at mit
ønske for så vidt angår vejret er gået i
opfyldelse. Juli måned med varmerekord
har på sin måde kompenseret for den
strenge vinter, som vi næsten glemte,
når vi søgte skygge for den bagende sol.
Men jeg håber inderligt, at ferietiden
også har givet anledning til en masse
dejligt samvær med familie og venner,
dejlige naturoplevelser i den lyse tid
samt afslapning, der har givet fornyede
kræfter, så man nu er klar til at tage fat
på de opgaver og pligter, der venter.

I den forbindelse skal nævnes vores
allehelgensfejring, der finder sted den
første søndag i november. Efter en kort
gudstjeneste eller andagt, afhængigt af
arrangementet, samles vi uden for kirken
for at nyde synet af kirken, der fra denne
aften og hver aften indtil hellig tre
konger vil være smukt belyst. Derefter
mødes vi i forsamlingshuset, hvor vi
hygger os med kaffe, the og snitter samt
ikke mindst fællessang fra
højskolesangbogen. Sådan vil det også
blive i år, dog med den undtagelse, at
der tillige er arrangeret en kirkekoncert
med et symfoniorkester med ikke færre
end ca. 25 medlemmer. Det er Horne
Amatør-symfoniorkester der gæster os.
Læg ikke for meget i ordet ”amatør” for
det er lidt af en underdrivelse. Så vidt
jeg ved, er det første gang nogen sinde,
at et symfoni-orkester giver koncert i
Refsvindinge. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 7. november.

Menighedsrådet skal også til at trække i
arbejdstøjet igen. Det glæder vi os til,
for der venter mange spændende
opgaver, der skal løses. Bl.a. kan
nævnes:
- restaurering af prædikestol
- omsætning af en del af kirkegårsdiget
- færdiggørelse af lapidarium
- beslutning om eventuel fælles
graverfunktion med Ørbæk Sogn
- restaurering af Baggers gravmæle
(kræver fondsmidler)

Nu bliver dagene kortere, hvilket mange
finder lidt trist. Men så er det værd at
tænke på de glæder sensommer og
efterår bringer. En natur der har iklædt
sig palettens samtlige farver, avl på
mark, bugnende frugttræer, masser af
levende lys i stuerne, blot for at nævne
nogle. - Og så må vi ikke glemme: om
mindre end fire måneder begynder
dagene at blive længere igen!

Spændende, men også økonomisk tunge
opgaver, som vi for en stor dels
vedkommende er i stand til at løfte selv.
Vi vil fortsat gøre en indsats for at
engagere menigheden ved afholdelse af
arrangementer, der kan skabe glæde, og
samtidig være med til at styrke det
lokale sammenhold.

Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Fra Ørbæk Menighedsråd
Jeg vil gerne fortælle om 3 sager, der
har optaget menighedsrådet siden
udgivelsen af sidste kirkeblad.
1. Sct. Hans dag 2006 indviede vi vores
ny kapel. I kapelsalen har der ikke været
opsat noget kors – eller anden
udsmykning, bortset fra et par lamper på
muren mod øst. Rummet var i sig selv
smukt. Men siden da har vi alligevel
savnet et kors. Rådet bad derfor
kunstneren Ivan Boytler, Sandager, om at
udarbejde et forslag til et kors. Ivan
Boytler kendes her i Ørbæk fra
skulpturen foran skolens ny indgang på
Langemosevej. Efter møde mellem Ivan
Boytler og rådet foreslog han at opsætte
et doppeltkors, skåret i glas af 1cm.
tykkelse. Der er tale om 2 sæt glas,
således at lyset brydes både bag og
mellem de 2 sæt glas, der changerer i
grønt. Tilsvarende udskiftes
sofalamperne, så nye med korset udgør
en kunstnerisk helhed. I løbet af
september regner vi med at opsætning af
værket vil finde sted.

Lamperne blev bragt til Odense og
vurderet til ikke mindre end kr. 4.000 pr.
stk. Fantastisk. I første omgang. De var
designet til Jacobsens store projekt i
England, Oxford, Sct. Catherins College,
et arkitektonisk mesterværk. Det viste sig
desværre ikke at holde. Efter nøjere
studium var der tale om forholdsvis
almindelige parklamper, som godt nok var
tegnet til Rødovre Rådhus, hvor de stadig
kan ses. Lamperne blev solgt på nettet til
en samlet pris på 13.550 kr. minus salær
1.450 kr, dvs. 12.100 kr. indgik i alt i
kirkekassen. Lidt over halvdelen og en
erfaring rigere.
3. Vores forslag til udvidelse af
graverhuset er i skrivende stund ikke
godkendt endnu – men er blevet
anbefalet og videresendt fra Nyborg
Provsti. Rådet har foreslået at
graverhuset udvides på den måde, at der
bygges et hus mage til, således at det
samlede areal fordobles fra de
nuværende 34 m2 til 64. Men lad os nu
høre, hvad de godkendende myndigheder
går ind for.
Ole Sørensen
Ørbæk menighedsråd

2. Ja, det er en næsten sørgmunter
historie. Vi har skiftet parklamperne ud
fra kirkegårdslågen til våbenhuset. Der er
nu tale om samme type lamper, som
pryder indgangene til sognehus, kapel og
præstegård. De gamle lamper var
imidlertid tegnet af den berømte arkitekt
Arne Jacobsen. Og nogle mente, at de
stadig var af en vis værdi. Efter en mere
uformel forespørgsel hos stiftet mente vi,
at kirkekassen blev bedst tilgodeset ved
at udbyde de 5 Arne jacobsen lamper via
auktionshuset Lauritz.com i Odense.
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Siden sidst...
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Kasper Bæk Henningsen
Nyborgvej 48, Refsvindinge
Magnus Søndergaard
Bækvænget 1, Refsvindinge
Erik Adler Alexandersen
Longvej 2, Refsvindinge

DØDE & BEGRAVEDE I REFSVINDINGE
SOGN
Marius Edvardsen
Nyborgvej 68, Refsvindinge
DØDE & BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Jens Peter Kroer
Rosenvænget 9, Ørbæk
Else Kirstine Sørensen
Mågebakken 80, Odense
Johanne Kirstine Olsen
Buen 50, Ørbæk
Egon Eskild Ernstsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Inger Margrethe Rasmussen
Assensvej 21, Ørbæk
Rosa Kirstine Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Harry Wiggins Kristiansen
Hovedgaden 26,Ørbæk
Jørgen Eriksen
Kløvervej 3, Ørbæk

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Malthe Dyhrberg Thulin
Hovedgaden 34B, Ørbæk
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Charlotte Marianne Petersen & Edison
Fabian Encarnacion Gordillo
Maria Dyrehauge & Anders Erik Johnsen
Møllehaven 15, Refsvindinge
VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Maja & Casper Nykjær Pakula
Skrænten 23, Ørbæk
Maria Mejse & Niels Erik Schult
Volderslevhaven 2, Odense

Rosinen...
Damen til lille Poul: Hvordan går det med din lillebror,
vokser han godt?
Lille Poul: Han er ikke vokset ret meget - men i søndags var
vi i kirke, og der blev han vandet, så nu hjælper det nok…
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Kontakt og adresser
Sognepræst
Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Kirkekontor for
Ørbæk og Refsvindinge kirker
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk
Ørbæk og Refsvindinge kirkers
Sognehus
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Faaborgvej 65,
5250 Odense SV
Tlf. 22 80 61 23

ØRBÆK KIRKE

REFSVINDINGE KIRKE

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

Formand menighedsrådet
Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 26
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
Kirkernes personale holder fri mandag
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Ørbæk

Refsvindinge

August
22. 12. s. e. trinitatis
29. 13. s. e. trinitatis

9.00
10.15 Kirkekaffe
10.15 Konfirmandgudstjeneste

September
5.
14. s.
12. 15. s.
19. 16. s.
26. 17. s.

e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis

10.15 Høstgudstjeneste
9.00
10.15

Oktober
3.
18.
10. 19.
17. 20.
24. 21.
31. 22.

e.
e.
e.
e.
e.

s.
s.
s.
s.
s.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

November
7.
Alle helgens dag
14. 24. s. e. trinitatis
21. Sidste s. i kirkeåret
28. Første søndag i advent
December
5.
Anden søndag i advent
12. Tredje søndag i advent
19. Fjerde søndag i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. Anden juledag

9.00
10.15 Kirkekaffe
10.15
9.00

9.00 Karin Larsen
14.00 Høstgudstjeneste
10.15

10.15
9.00
9.00 Karin Larsen
10.15 Kirkekaffe

10.15 Kirkekaffe
9.00 Karin Larsen
10.15
15.00 Adventskoncert
10.15
9.00
15.00
10.15
9.00

19.00 Alle Helgens aften
10.15
14.00 Familiegudstjeneste
10.15
10.15
16.30
9.00
10.15

Arrangementer:
Høstgudstjenester d. 12. sep. kl. 10.15 i Ørbæk kirke og kl. 14.00 i Refsvindinge kirke.
Foredrag m. domprovst Henrik Wigh-Poulsen i sognehuset d. 5. okt. kl. 19.30.
Menighedsmøde for Ørbæk menighed i sognehuset d. 4. nov. kl. 19.00.
Alle helgensaften m. Horne symfoniorkester i Refsvindinge kirke d.7. nov. kl. 19.00
Familiegudstjeneste med minikonfirmander i Refsvindinge kirke d. 29. nov. kl. 14.00
Adventskoncert m. Vorbassekoret i Ørbæk kirke d. 5. dec. kl. 15.00.
Julekoncert m. Cantilena koret i Refsvindinge kirke d. 15. dec. kl. 19.30.
Læs mere om vores arrangementer på www.oerbaekkirke.dk eller
www.refsvindingekirke.dk under ”Kalender” – ”Arrangementer”.
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