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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.februar 2011.
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Klummen
Som tiden dog går… Det føles som få uger
siden, at det var sommer og lige for lidt
siden fejrede vi høstgudstjenester, med
konfirmanderne som aktører – en festlig
dag med fyldte kirker, pyntet i det
smukkeste festtøj naturen kunne byde
på. Nu har vi netop fejret Alle Helgen
med symfoniorkesterkoncert i
Refsvindinge kirke og afsløring af
kapelkunst i Ørbæk, og om få uger går vi
ind i det nye år…

I denne tid minder naturen os om
forgængelighed og kolde dage. Ja, den
ligefrem synger ved hjælp af vinden og
de hvislende blade, at det er tid til at
skutte sig indenfor. For lyset byder os kun
kortvarigt udenfor, og ind imellem slet
ikke – solen er som en gammel elpære,
der skifter mellem skarpt og dovent lys.
Men samtidigt peges der forsigtigt hen
imod den begivenhed, der allerede så
småt er begyndt at pirke til vores
forventninger og glæde.

Jo, jeg ved skam godt at nytårsaften
officielt først er den 31. december – men
i kirken ligger nytåret allerede i
slutningen af november, nærmere
betegnet på første søndag i advent. Den
dag tager vi hul på et nyt kirkeår – et nyt
år med nye muligheder og nye
oplevelser; med konfirmationer, dåb,
bryllupper og begravelser, men også
sangaftener, kirkegårdsvandringer,
foredrag og alternative gudstjenester,
for slet ikke at nævne babysalmesang,
minikonfirmand-undervisning og
konfirmationsforberedelse, og naturligvis
den ugentlige gudstjeneste. Det er slet
ikke så lidt de gamle mure, skal kunne
rumme. Men det er netop det, de kan…

For midt i mørket, skinner der pludseligt
et lys – så enkel er selve fundamentet for
vores tro, for vores håb og juleglæde, at
der i al mørke findes lys. Det budskab har
kunnet samle folk over hele verden – i
glæde, dans og sang – hvert eneste år den
24. december i årtusinder. Og stærkere
fællesskab findes vel ikke end det; at vi
alle på den ene eller den anden måde
fejrer lysets komme til verden. Guds lys
kom til jorden i hans søn Jesus. ”Og lyset
skinner i mørket, og mørket greb det
ikke” – som der står i Johannesevangeliet. Lyset skinner i mørket, og
mørket kan ikke fortrænge det, for så
stærkt er Guds lys i Jesus Kristus, at det
kan samle mennesker over hele verden i
glæde og taknemmelighed. Og det er da i
sandhed værd at fejre - i kirken, hvor
fællesskabet har sit udspring og sin
mening.

For kirken er et levende hus, ”bygget af
levende stene”, som Grundtvig siger det.
Og i virkeligheden er det slet ikke
bygningen, der udgør kirken. Det er os,
menigheden, de døbte. Alle os, der ind
imellem mødes om vores kristentro, om
det så er til højtider, særlige
begivenheder eller om søndagen. Kirken
er fællesskab, og vel at mærke et
fællesskab, der kan rumme alverdens
forskelligheder – også vores.

Jeg vil ønske jer alle et glædeligt kirkenytår og en forventningsfuld december
– ”Glædelig jul” får I, når vi ses i kirken
juleaften!
Hanne Uhre Hansen
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Nyt fra Ørbæk Menighedsråd
Afsked med graver Erik Sørensen og Anni.
Vores graver, Erik Sørensen, har søgt og
fået sin afsked med udgangen af
november 2010. Erik blev ansat som
graver den 1. april 1972. Han har således
passet kirke og kirkegård her i Ørbæk
Sogn i ikke mindre end 38 år og 8
måneder.
Og han bliver ikke let at afløse – for hvor
velholdt og veldrevet er ikke de områder,
Erik har haft med at gøre… Hækkene er
klippet, græsset slået, gangene revet,
gravstederne passet og glæd jer nu over
den smukkeste grandækning, man kan
forestille sig… Og sommerblomster, når
den tid kommer.
Af natur er Erik en smilende og hjælpsom
person, altid vellidt af de mennesker, der
har et ærinde på kirkegården. Erik har en
praktisk tilgang til de problemer, der
nemt kan opstå i det daglige, enten det
er anlæg og vedligeholdelse af
urnegravsteder eller køletemperaturer i
kapellet.

Menighedsrådet har meget at takke jer
begge for.. både i og uden for kirken.
Derfor afholder rådet en…

Afskedsreception
søndag den 28. november
fra kl. 11.15 til 13.15 i
Sognehuset.

Og så har han gennem stort set gennem
alle årene haft Anni med på arbejde. Det
kan sommetider være svært at skelne
mellem, hvem der bestemmer hvad. Men
med hensyn til pyntningen i kirken ved
højtiderne har Anni Graver ydet en stor
indsats. Det var hendes domæne.

Og vi håber, at rigtig mange vil møde op
for at sige et velfortjent farvel til Erik og
Anni Graver.
Ole Sørensen.
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Babysalmesang
Så lakker det mod enden for denne gang.
De sidste 2½ måned er babyerne og deres
mødre/far/bedstemor mødtes til et par
hyggelige timer i sognehuset med masser
af sang, hyggesnak, gode grin og ikke
mindst kaffe! Vi har lært et par nye
salmer at kende, fået nye bekendtskaber
og Naja er endda begyndt at kravle i den
tid, vi har haft fornøjelsen af hinandens
selskab.

Babysalmesang er for
alle med børn fra 0-1
år, der har lyst til et
lille musikalsk
frikvarter i
dagligdagen. Som
regel er det forældre
på barselsorlov, der
kommer og mødes
med andre i samme
situation, men det
må også meget gerne
være bedstemor
eller barnepigen, der
tager den lille med.
Agnete og jeg vil gerne sige tak til jer alle
for en skøn tid – vi håber at se jer snart
igen. Måske endda allerede til foråret, for…

Vi fortsætter successen!
– men denne gang i Refsvindinge kirke!
Vi synger salmer
Danser og lytter
Vugger og nusser
Giver tid til ro og nærvær mellem dig og dit barn
Så kom og vær med i fællesskabet med andre forældre og børn. Vi mødes 11 tirsdage
kl. 10.30 i Refsvindinge kirke til musikalsk samvær og en hyggelig snak bagefter.
Første gang er tirsdag den 25. januar 2011. Det er gratis at deltage, og der er ingen
tilmelding, så bare mød op og vær med.
Vi glæder os til masser af hyggelige timer med jer.
Hanne Uhre Hansen og Agnete Knudsen
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Fra Refsvindinge Menighedsråd
Ved udgangen af november måned tager
vi afsked med vores graver Knud
Jakobsen. Knud har været fast ansat
siden 1. april 2006, men var forinden
ansat i længere perioder som afløser for
sygemeldt graver.

Ofte har han en tidlig morgenstund
hentet materialerne ude i naturen, og
med enkle midler gjort et smukt kirkerum
endnu smukkere. Vi har haft gode år
sammen med Knud, og vil ønske han kan
bevare et godt helbred, så der venter en
lang og god tilværelse som pensionist.
Som det har fremgået af stillingsopslag,
har menighedsrådene i Ørbæk og
Refsvindinge besluttet at ansætte fælles
graver og kirketjener. Det er vores ønske
at sikre en optimal udnyttelse af
resurserne, og samtidig løse problemet
omkring afholdelse af ferie, så ingen af
kirkegårdene i perioder er uden graver.
Der har vist sig en overvældende
interesse fra kvalificerede ansøgere, og
når dette læses, er jeg sikker på, at vi
efter grundigt forarbejde har ansat de
rette personer.

Knud har været ansat i en 85% stilling,
der foruden graverfunktionen med
pasning og vedligeholdelse af kirkegården
også omfattede hvervet som kirketjener.
Da der ikke har været tildelt
medhjælpertimer, har der været rigeligt
at se til, og vi har fuld forståelse for
Knuds ønske om at gå på pension.

Dette og meget mere vil der blive
orienteret om ved det næste
menighedsmøde, der er berammet til d.
6. april 2011.
Ordet jul sætter mange tanker i gang. I
øjeblikket er den kommercielle del af
julen mest fremtrædende, da vi siden
oktober er blevet bombarderet med
opfordringer om at købe julegaven
allerede der, mod til gengæld at opnå en
klækkelig rabat, på en nok i forvejen al
for dyr vare. Men jul er heldigvis andet.
Det er også en tid, hvor vi trods utallige
julefrokoster og gaveræs giver os tid til
at dyrke det nære samvær med familie

Vi vil især huske Knud for hans værdige
optræden ved kirkelige handlinger, hvor
han altid var ulasteligt klædt i mørkt tøj,
hvid skjorte og slips. Det har været med
til at understrege den højtidelige
stemning, som der bør være i kirken. Vi
vil også tænke på de smukke
dekorationer han har pyntet kirken med,
ikke mindst ved højtiderne.
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og venner. En tid, hvor der bliver sunget
og læst endnu mere sammen med børn
og børnebørn, og for nogens
vedkommende endog med oldebørn. Det
er virkelig herligt, og jeg glæder mig lige
meget hvert eneste år.

der indsamling i kirken til Børnenes
Fællesråd. Jeg håber, at der efter
indkøb af julegaver og julemad, stadig er
likvider i behold til støtte for det gode
formål. Der er fortsat mange der har
behov for hjælp.
Med dette vil jeg ønske alle en rigtig
glædelig jul.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd

Jul er også det tidspunkt, hvor man kan
gå i kirke uden at sætte sin blufærdighed
på prøve, da alle finder det helt
naturligt, at komme i kirke juleaften. Der
kan man så høre, hvorfor vi holder jul, og
oprigtigt glæde sig over det. Juleaften er

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

Tilmeld dig allerede nu! – Du kan finde tilmeldingsblanketten på vores
hjemmeside, under menuen ”For børn og unge” - ”Minikonfirmander”.
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Arrangementer
Familiegudstjeneste

Adventskoncert med
Vorbassekoret

Søndag d. 28. november kl. 14.00

Søndag d. 5. december kl. 15.00

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.

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.

Så kom og vær med til en festlig
familiegudstjeneste! Alle er velkomne.

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

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.
Vel mødt til en stemningsfuld aften!
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Nytårsgudstjenester
Lørdag d. 1. januar 2011
Husk, at vi som sidste år, hilser det nye
år velkommen med eftermiddagsgudstjenester i begge kirker – og som
sidste år, efterfølges de af portvin og
kransekage i våbenhuset. I Refsvindinge
kirke er det kl. 14.00 og i Ørbæk kirke er
det kl. 16.00.

Kyndelmisse
Onsdag d. 2.februar kl. 19.30
Der skal kun 2 gange til en tradition – og
det sørger vi for at kyndelmissefejringen
bliver, når vi onsdag d. 2. februar mødes
til en stemningsfuld gudstjeneste i en
kirke kun oplyst af levende lys. Gennem
læsninger, salmer og fortælling vil vi
fejre at vinteren er på retur og lyset på
vej tilbage.
Vi ses til en stemningsfuld aften i
Refsvindinge kirke!

Se her!
Graveren har fundet en vielsesring på kirkegården i Ørbæk. Den er
lavet i guld, og har navnet, Jørgen, indgraveret indeni.
Hvis du mangler sådan én, kan du henvende dig til sognepræsten.
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Om Refsvindinge kirkes historie
Af Birthe Gyldion Kristensen

går ind i våbenhuset skal man lægge
mærke til de fire små våbenskjolde, der
hænger over indgangen til kirken.
Oprindeligt har de siddet på en lille
bygning der lå, hvor vi nu ser kapellet.
Bygningen var et såkaldt hospital, noget
vi i dag vei nærmest kan kalde en
ældrebolig. Hospitalet var indstiftet af
Knud Urne til Juulskov kort før hans død i
1705, det ene skjold bærer Knud Urnes
slægtsvåben: et gråt ørnelår med
guldkløer i blåt felt; de tre andre er hans
tre hustruers våben: Elisabeth Sofie Urne,
og det er det samme skjold som hans,
dernæst Edele Brockenhus hvor skjoldet
er delt i rødt og sølv med tre blå
blomster, endelig Anne Beate
Walkendorff en rød rose i sølvindfatning
omgivet af tre sorte vinger.

Refsvindinge kirke er fra slutningen af
1100-tallet, og i sin oprindelse er den en
romansk bygning. Hvis man ser på kirken
udefra, så er noget af det første man
lægger mærke til, det meget lange kor i
forhold til skibets længde, det skyldes en
ombygning i 1350-1450, det vender vi
tilbage til senere.
På kirkemuren ses to store mindetavler
over markante skikkelser i sognet. Den
ene fortæller om Hans Haastrup og
familie. Birkedommer Hans Haastrup var
kirketiendeejer i Refsvindinge, han
boede på ejendommen Liselund i midten
af 1800-tallet, og han fik blandt andet
tilladelse til at tage kirkens blytag ned og
erstatte det med tegl. Fortjenesten ved
salget af blyet, var han så til gengæld
forpligtet til at bruge på forbedringer af
landsbyens skole. På korets østvæg finder
vi en pompøs tavle over ejeren til
Juulskov, Friderich Bagger. Han har selv
forfattet teksten i tidens stil. I dag kan
den måske virke lidt vel selvhævdende,
men det var jo som man brugte det, den
er måske endda en kende nedtonet i
forhold til så mange andre epitafier, eller
mindetavler.

Som før nævnt var kirken i sin oprindelse
en romansk kirke med kor og halvrund
apsis i øst. Der har sandsynligvis i
begyndelsen været træloft i kor og skib,
eller måske har man kunnet stå og se lige
op i tagspærene. Der har ingen
stolestader været, ingen prædikestol og
intet orgel. Derimod har der været et
alterbord i sten og over det et trækors.
Kirken har haft to døre, som de fleste

Friderich Bagger var en god mand for
Kullerup-Refsvindige bønder, blandt
andet udgav han en bylov for
Refsvindinge, hvori det nøje anvises
hvordan bonden skal forholde sig i enhver
given situation. Byloven har sikkert haft
et ældre, ikke trykt, forlæg, men der er
ingen tvivl om at Bagger har sat sit
personlige præg på den også. Når man
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romanske kirker, norddøren var
kvindernes indgang, syddøren var
mændenes. Når en bygning har nået en
alder af 800 år, eller mere, er det givet,
at den har undergået flere forandringer i
tidens løb.

og bar det til graven, hvilket må siges at
være noget af en bedrift! Salig Biskop
Jacob Madsen over Fyns Stift (1 S 881606) var på en af sine visitatsrejser
meget utilfreds med den katolske
altertavle, der stadig var i Refsvindinge
kirke. Vi må huske på, at Jacob Madsens
tid lå kun godt 50 år efter reformationen,
og han gjorde altså et notat om tavlen
med Jomfru Maria. Den gamle tavle skal
have været trefløjet, og i dag kan vi
begræde, at den ikke eksisterer mere.
I dag ser vi et nyere maleri af Kristus
under Bjergprædiken, billedet er
indrammet af fire halvsøjler, der
formodentlig stammer fra en tidligere
altertavle.

De Refsvindinge kirke gennemgik store
forandringer omkring 1350-1450, hvor
koret blev radikalt ændret til det
ejendommeligt lange kor vi ser i dag.
Krumhugne kvadre fra apsiden blev ved
ombygningen brugt som sokkelsten under
korforlængelsen. Samtidig med korets
ombygning blev de gotiske buer
sandsynligvis bygget. Om tårnet kom til
samtidig, eller om det måske er noget
yngre er ikke helt klarlagt, men
våbenhuset er i hvert fald først kommet
til efter reformationen, det er opført i
renæssancestil, og her er der noget
ejendommeligt: Man vil lægge mærke til
at våbenhuset er bygget ved kirkens
nordvæg, og derved er kvindedøren, mod
sædvane, blevet bevaret og mændenes
dør er blevet muret til. Det er ikke helt
almindeligt, her har man altså gjort en
undtagelse. Området har været ret
fugtigt, så det kan muligvis skyldes
tilkørselsforholdene.

Kirken blev i sin tid indviet til Sct.
Dionysius, han var den første biskop over
Paris, men blev halshugget under
kristenforfølgelserne. Det fortælles at
han tog sit afhuggede hoved i hænderne

Det var ikke alene altertavlen, den gode
biskop Madsen var utilfreds med, der var
også "onde stole" men en senere tilføjelse
i hans visitatsbog siger, at de er blevet
udbedrede, til gengæld skriver han også,
at der er "en smuk liden degnestol og
schrifftestoel", så noget pænt har han da
at sige. På den skitse han tegnede af
kirken ses der intet våbenhus. Det
stemmer meget godt overens med nogle
regnskaber over kirkens oplag af sten, bly
og kalk, lige omkring århundredskiftet.
Deraf må vi formode at våbenhuset er
bygget i de allerførste år af 1600- tallet.
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I midten at 1900-tallet var kirkens mure
skredet sådan ud, at kirken fik skyld for
at være lige så skæv som tårnet i Pisa.
Imidlertid var det ikke loftbuerne der
havde trykket på murene, det viste sig
nemlig, da man i 1962 gik i gang med en
større restaurering, at trykket fra
hvælvingerne gik lodret ned i
bærepillerne. De murermestre, der i
1400-tallet havde bygget kirken om,
havde nok vidst hvad de havde med at
gøre. Når murene alligevel var skredet,

skyldtes det noget helt andet. I
middelalderen og helt op i 1800-tallet
var det skik og brug for bedrestillede, at
blive begravet inde i kirken, ikke blot i
midtergangen men helt ind til murene,
og det er disse jordfæstelser, der i
årenes løb har fået murene til at skride.
Ved restaureringen blev der også
konstateret et voldsomt svampeangreb,
som det tog over et år at rette op på.
Refsvindinge kirke havde for øvrigt, som
den første kirke på Fyn, fået indlagt
elvarmeanlæg på et tidspunkt, alligevel
nåede svampeangrebet at blive
omfattende.

såsæd, og når der intet kom i jorden,
kunne man af gode grunde heller ikke
høste noget, og så fik hverken gods eller
kirketiende. Derfor har der været meget
lidt at gøre godt med. Først hen mod
1700-tallet begyndte tingene at
stabilisere sig. En anden kirketiendeejer,
der heller ikke var for god ved kirken, var
en gårdforpagter, Rasmus Nielsen. Han
fik rådighed over kirken i 1812 og han
slagtede simpelthen et pulpitur, der
havde plads på skibets nordvæg. Han
solgte det på auktion, og hvor meget
mere der røg med ved samme lejlighed
ved man ikke. Pulpituret var ellers til
brug af herskaberne på Juulskov, og vel
også på Liselund, når de overværede
gudstjenesten. Efter Rasmus Nielsens tid
var de så henvist til en almindelig bænk
på gulvet.

Der er intet der tyder på, at Refsvindinge
har haft sidealtre i katolsk tid, og heller
ikke noget der fortæller om kalkmalerier
i den romanske tid, men efter
ombygningen i 1350-1450 blev ribberne
smykket med borter, og det er muligt, at
der også har været kalkmalerier en
overgang.Døbefonten er af romansk stil
med hoveder på foden, og den er
yderligere smykket med kors. Dåbsfadet
er et nederlandsk arbejde i messing fra
1625. Prædikestolen er et
renæssancearbejde. Der er malet
årstallet 1605 på den, den har arkader og
hjørnesøjler og den er meget smukt
restaureret.

Orgelet er bygget af P. Gerhard
Andersen. Det har seks stemmer
indbefattet pedalstemmen. Før i tiden
har det stået på et orgelpulpitur, men
det er fjernet og orgelet står, som vi ser i
dag, i tårnrummet. Ved siderne kan ses to
fastmurede bænke af munkesten. I tårnet
hænger der to klokker. Den yngste er
støbt hos Allerup i Odense og har
indskriften: "Seer op/Luc
21,28/P.Raae/præst og kirkeeier/Allerup
Fec. Odense 1883 Den store klokke er
ligeledes støbt hos Allerup, den er fra
1848 med indskrift: "Soli deo Gloria":

Efter svenskekrigene var statskassen tom
og det bevirkede, at de skiftende konger
solgte ud. I 1688 overtog fru Hedvig Sofie
Urne Refsvindinge kirketiende, det ejede
hun indtil 1709 og i den tid gjorde hun
mindst muligt ved bygningen, hvilket
tiendet jo ellers skulle gå til. Det kan vi
så godt blive lidt forargede over, men vi
ved jo også at landet var meget forarmet
på den tid. Efter krigen i midten af 1600tallet lå mange gårde øde, der var ingen

Johannes Garnæs Petersen nævner i sin
bog: REFSVINDINGE, træk af sognets
historie, at kirken i 1922 blev selvejende,
og dermed var dens trængselstid forbi.
Garnæs Petersens bog kan læses på
Lokalhistorisk arkiv i Ørbæk.
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Konstitution i menighedsrådene
Menighedsrådene er valgt for en 4-årig periode, men hvert år, før det nye kirkeår
konstitueres de ved valg til de forskellige poster. Posterne i menighedsrådene er for det
kommende kirkeår fordelt således:

Menighedsrådet i Ørbæk:

Menighedrådet i Refsvindinge

Formand: Ole Sørensen
Næstformand: Bent Rasmussen
Kirkeværge: Bitten Damgaard
Kasserer: Pia Wilhelmsen
Sekretær: Sognepræsten
Kontaktperson: Ole Sørensen

Formand: Bjarne Ivan Hansen
Næstformand: Hanne Terndrup
Kirkeværge: Karen Nielsen
Kasserer: Birthe Henriksen
Sekretær: Sognepræsten
Kontaktperson: Hanne Terndrup

Bygningssagkyndig: Aksel Andersen
Underskriftberettiget: Bent Rasmussen

Bygningssagkyndig: Aksel Andersen
Underskriftberettiget: Birthe Henriksen

Mødedatoer for Ørbæk
Menighedsråd i det kommende
kirkeår:

Mødedatoer for Refsvindinge
Menighedsråd i det kommende
kirkeår:

Tirsdag d. 7. december kl. 19.00.
Onsdag d. 5. januar kl. 16.00.
Torsdag d. 3.februar kl. 19.00.
Tirsdag d. 1. marts kl. 16.00.
Onsdag d. 6. april kl. 16.00.
Torsdag d. 5. maj kl. 16.00.
Tirsdag d. 7. juni kl. 19.00.
Onsdag d. 3. august kl. 16.00.
Torsdag d. 1. september kl. 19.00.
Tirsdag d. 4. oktober kl. 16.00.
Onsdag d. 2. november kl. 19.00.

Tirsdag d. 25. januar kl. 19.00.
Onsdag d. 9. marts kl. 19.00.
Menighedsmøde onsdag d. 6. april.
Tirsdag 24. maj kl.17.00.
Tirsdag d. 21. juni kl. 19.00.
Tirsdag d. 16. august kl. 19.00.
Tirsdag d. 11. oktober kl. 19.00.
Tirsdag d. 22. november kl. 19.00.
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Siden sidst...
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Victoria Nederby Jensen
Stationsvej 11B, Ørbæk
Ronja Helmut Hein
Stationsvænget 18, Refsvindinge
Annica Møllegaard Larsen-Fedders
Longvej 1A, Refsvindinge
Josefine Karin Skovsen
Ellingevej 15A, Refsvindinge
Christian Sølverblad Knudsen
Møllegyden 4, Refsvindinge
Silke Stensøe Frederiksen
Møllehaven 58, Refsvindinge

DØDE & BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Edvard Christian Andersen
Buen 24, Ørbæk
Ejvind Ellegaard Jørgensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Anna Johanne Margrethe Florczak
Enebærvej 8A, Ørbæk
Marius Herluf Hansen
Rosenvænget 9, Ørbæk
se Margrethe Hansen
Buen 17, Ørbæk
Ejner Villy Jørgensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Bodil Scholdemose Hansen
Stationsvej 35, Ørbæk
Anna Holck Andersen
Engdraget 3, Ørbæk
Harry Wiggins Kristiansen
Hovedgaden 26, Ørbæk
Kaj Villy Andersen
Bjergbakken 40, Frørup
Jens Nielsen Andersen
Tjørnevej 2, Ørbæk

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Sebastian Nykjær Pakula
Skrænten 23, Ørbæk
Celina Frøslev Kühnell Sørensen
Stationsvej 22, Ørbæk
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Louise Nedergaard Nykjær Aagesen &
Kenny Hestbech Nykjær
Refsvindinge Byvej 16, Refsvindinge

Rosinen...
En præst, der var meget interesseret i golf, deltog engang i en turnering. Da han
skulle til at affyre sit første skud, kom en af arrangørerne op til ham og sagde: "Nu
håber jeg, at du sørger for, at vejret forbliver godt". Hertil svarede præsten:
"Beklager, men jeg er i salgsafdelingen, du skal have fat på bestyrelsen".
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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 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
Mejerivænget 34
5853 Ørbæk · Tlf. 65 37 13 10
Kirkernes personale holder fri mandag
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Ørbæk

Refsvindinge

November
14. 24. s. e. trinitatis
21. Sidste s. i kirkeåret
28. Første søndag i advent

9.00 Karin Larsen
10.15

December
5.
Anden søndag i advent
12. Tredje søndag i advent
19. Fjerde søndag i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. Anden juledag

15.00 Adventskoncert
10.15
9.00
15.00
10.15
9.00

10.15

16.00
10.15
9.00
10.15

14.00
9.00
10.15

Januar
1.
Nytårsdag
2.
Helligtrekongers søndag
9.
1. s. e. h3k
16. 2. s. e. h3k
23. 3. s. e. h3k
30. 4. s. e. h3k

10.15
14.00 Familiegudstjeneste

10.15
16.30
9.00
10.15

9.00 Karin Larsen
9.00

10.15

Februar
2.
Kyndelmisse
6.
5. s. e. h3k
13. Sidste s. e. h3k
20. Septuagesima
27. Seksagesima

9.00
10.15
9.00
9.00 Karin Larsen

Marts
6.
Fastelavn
13. 1. s. i. fasten

10.15

19.30
10.15
9.00
10.15

10.15
9.00

Arrangementer:
Familiegudstjeneste med minikonfirmander i Refsvindinge kirke d.29. november kl. 14.00
Adventskoncert m. Vorbasse Voksenkor i Ørbæk kirke d. 5. december kl. 15.00
Julekoncert m. Cantilena koret i Refsvindinge kirke d. 15. dec. kl. 19.30
Nytårstjenester i Refsvindinge kirke kl. 14.00 og Ørbæk kirke kl. 16.00
Kyndelmisse i Refsvindinge kirke d. 2. feb. kl. 19.30
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk
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