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Kirkelig vejviser
Fødsel:
Fødsler anmeldes fremover kun af
jordemoderen, og skal derfor ikke
længere anmeldes af moderen. Men hvis I
ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker
fælles forældremyndighed, aflevere en
omsorgs- og ansvarserklæring til
kirkekontoret i jeres bopælssogn.

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 præstegården eller mit kontor i
sognehuset. 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.

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.

Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller
www.refsvindingekirke.dk under
”informationer”.

Kirkebladets redaktion:
Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen.
Næste deadline er 1. maj 2011.
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Klummen
- Jeg har lige set toppen af et bundt
vintergækker i haven… de er på vej op
gennem de vintervåde blade, der ligger
og dækker jorden, som små grønne spirer
i et goldt og trist landskab. Hele
efteråret har de hygget sig i jorden,
ligget og ventet på at det skal blive deres
tid, til at komme frem af jorden og
bebude forår, deres tid til at proklamere
at livet er begyndt på ny.

det bringer uden at slæbe fortidens
lænker med os. Fortiden skal give os
ballast, erfaring og mod - Ikke holde os
nede, tynge os til jorden og binde os fast.
Nej, det nye år er en Guds velsignelse en ny begyndelse, der følger af Guds
uendelige nåde og tilgivelse. Vores
opgave er, at finde modet til at tage
imod; at vove os ud i det uvisse – kaste
det bort, der tynger os og låser livet fast
i forvrængede og forkrøblede figurer, og i
stedet tillade os selv at gå et skridt
videre ud i Guds forunderlige verden.

Jo, jeg ved det godt… man skal
selvfølgelig være overordentligt
optimistisk for at være forårs-kulret
allerede nu, men det er så svært at lade
være, for dagene er blevet længere,
fuglene er begyndt at kvidre om
morgenen og alt i alt er tegnene ikke til
at tage fejl af…

Det er det, vi er her for og det, vi er
kaldet til. Må det danne grobund for et
liv i tro, håb og tillid – også i det
kommende år.
Godt nytår!

Måske hænger det sammen med, at vi
netop har taget hul på et helt nyt år…
det er kun knap en måned gammel, og
ligger endnu og venter på os med
alverdens muligheder. Mulighed for
forandring, mulighed for gentagelse,
mulighed for udvikling og for afvikling.
For foråret minder os altid om at livet på
den ene side kører i ring, dør og
genopstår i et naturligt kredsløb, men jo
samtidigt, at livet altid forandrer sig. Vi
er ikke de samme i dag som i går. Det er
aldrig for sent at ændre sig selv og sit liv.

Hanne Uhre Hansen

Kristendom er for mig en mulighedernes
religion – det er troen på, at forandring
er mulig. Det maner naturligvis til
eftertanke - og kræver vel også af os, at
vi i en vis grad er i stand til at tage imod
det nye friske år og de nye muligheder

3

Delvist sygemeldt…
Jeg er blevet delvist sygemeldt. I praksis betyder det, at jeg fortsat varetager
konfirmandundervisning, kirkebogsføring og det overordnede daglige ansvar. Men
gudstjenester, vielser og begravelser vil foreløbigt frem til marts blive varetaget af
mine kolleger i provstiet.
Baggrunden er, at jeg i efteråret fik konstateret en sygdom, der skyldes en godartet
svulst på undersiden af hjernen. Den er som sagt godartet, og dermed på sin vis ufarlig.
Men den sidder naturligvis uheldigt. Derfor har jeg igennem længere tid fået en kraftig
medicin med voldsomme bivirkninger – så voldsomme, at jeg nu har brug for en lille
pause, for at komme til kræfter igen.
Men jeg er her stadig… og I er som altid velkomne til at henvende jer med stort og småt.
Jeg glæder mig til forhåbentligt snart at være tilbage i topform igen – indtil da vil jeg og
mine kolleger gøre vores bedste for at alt fortsætter så normalt som muligt.
Hanne Uhre Hansen

Besøg af ”vildbasserne”
Fredag den 10. december 2010 skulle
”vildbasserne” (de største børn i
Børnehaven Åhaven i Ørbæk) på besøg i
kirken. Vi skulle op og se Julemanden i
kirketårnet, som Hanne Uhre havde
fortalt os, ville være i kirketårnet op til
jul.

hver af os, som vi sad med, mens Hanne
fortalte historien om ”Den forknølede
engel Evangelina”

Først skulle vi ind i kirken, hvor Hanne
holdt en lille gudstjeneste for os. Vi
havde øvet os på nogle salmer, så dem
skulle vi synge. I kirken var også
kirkesangeren og organisten. Det var
meget højtideligt.
Hanne havde lavet en engel i papir til
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Da gudstjenesten sluttede, tog Hanne sin
præstekjole og krave af, og indenunder
havde hun sit almindelige tøj på. Vi tog
alle sammen hinanden i hænderne og
sang: ”Nu er det jul igen”, mens vi gik ud
af kirken. Nu skulle vi op i kirketårnet og
se, om julemanden var der.

”Ovre i skoven stod de”, fortalte han. Vi
kunne nu ikke se nogen, da vi kiggede ud
af vinduet i kirketårnet.
Vi havde taget 2 juleøl med til
julemanden, til gengæld gav han os en
godtepose hver. Det var hyggeligt at
møde julemanden, var vi alle enige om.
Bagefter gik vi over i Sognehuset, hvor
der var æbleskiver, saftevand og klejner.
Der var også tid til at lægge sig i de store
puder og spise slikket færdigt.

Vi var meget nysgerrige og spændte, for
vi kunne ikke se nogen kane og rensdyr.
Vi skyndte os op ad de stejle trapper, og
minsandten – der sad han jo – øverst oppe
i tårnet. Han sad med en stor skål
risengrød og et stort krus juleøl foran
sig.”Hej julemand”, sagde vi, og han
svarede os igen. Han spurgte os, om vi
glædede os til jul. ”Jah”, blev der sagt.
Vi spurgte ham om, hvor hans kane og
rensdyr var.

Efter en begivenhedsrig formiddag, gik vi
hjem i børnehaven igen. En oplevelse
rigere og med vores egen engel Gabriella.
En stor tak skal lyde til Hanne, Erik og
Lars, som var med til at gøre denne
formiddag til noget særligt.
Julemanden skal også have en tak, fordi
han var hjemme i kirketårnet, da vi var
på besøg.
Hilsen ”Vildbasserne” i børnehaven
Åhaven.
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Fra Refsvindinge Menighedsråd
”Jyden han er stærk og sej” skrev Steen
Steensen Blicher for mere end 150 år
siden. Når jeg tænker på sangen i dag
falder det mig ikke svært at ændre
teksten til ”Jyden hun er stærk og sej”
med klar adresse til vores sognepræst
Hanne. Som hun selv skriver andet sted i
bladet, er hun nu delvist sygemeldt.
Mange andre ville – og det med god grund
– have taget fuld sygeorlov for længe
siden. Men ikke Hanne, som har insisteret
på at passe sit arbejde trods et drillende
helbred.

På det - i skrivende stund – kommende
menighedsrådsmøde skal vi som et af
dagsordenens 12 punkter indlede
planlægning af årets arrangementer.
Det ligger allerede fast, at der bliver
afholdt Menighedsmøde onsdag d. 6. april
2011. På mødet, der bliver afholdt i
Refsvindinge Forsamlingshus, vil vi
berette om Menighedsrådets arbejde i
såvel det forgangne år, som det år der
kommer. Udover et lettere traktement vil
der blive budt på sang og fortælling med
Kaj Normann Andersen som tema. Det
bliver ikke kedeligt, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

Hverken når Hanne har indtaget
prædikestolen eller har udført andre
tjenstlige handlinger har nogen
bemærket, at hun ikke var rask, hvis det
ikke var fordi den medicinske behandling
har taget hendes lyst til at spise, med
deraf synligt vægttab til følge.

For 12. gang afholdes der i 2011
orgelkonkurrence i Odense, med
deltagelse af 20 organister fra hele
verden. Kun 4 af dem kommer i finalen.
Synd for de 16 øvrige, som alle er højt
kvalificerede. Men de får mulighed for at
bevise deres kunnen, da 16 kirker i region
Syddanmark får tilbud om en gratis
orgelkoncert tirsdag d. 7. juni 2011. Her i
blandt enten Ørbæk eller Refsvindinge
kirke. Det er et flot tilbud, som vi ikke
kan sige nej til.

Ingen skal være i tvivl om, at begge
menighedsråd gør, hvad vi kan for at
værne om vores præst, så det var med
tilfredshed, men absolut ikke med
glæde, da Hanne meddelte de to
menighedsråd, at provsten havde
bevilget hende delvis sygeorlov. Det er
vigtigt, at Hanne får ro og tid til at pleje
sig selv, så hun hurtigt kan genvinde sit
gode helbred, og vende tilbage med fuld
styrke.

Jeg kan også afsløre, at spændende
foredrag er under overvejelse, så der
venter mange gode oplevelser, som vi kan
glæde os til.

Det glæder begge sogne sig til. Vi vil
nemlig gerne beholde Hanne i rigtig
mange år. Ja, faktisk lige så mange år,
som vi kan gøre os fortjent til at have
hende.

Men allermest glæder vi os til, at Hanne
bliver helt rask igen.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Nyt fra Menighedsrådene
NY GRAVER OG KIRKETJENER.
I sidste kirkeblad tog vi afsked med Erik Graver i Ørbæk og Knud Graver i Refsvindinge.
De gik begge på pension den 1. december 2010. Før de gik af, havde de 2 menighedsråd
på flere fællesmøder besluttet at ændre på tilrettelæggelsen af arbejdet på kirkegården
og i kirkerne. Opgaverne blev nu samlet på begge kirkegårde med en graver og en
gravermedhjælper – og arbejdet inde i kirkerne blev trukket ud af graverens stilling. Man
oprettede en ny stilling på 18 ugentlige timer som kirketjener.
Graver og gravermedhjælper arbejder alle dage fra mandag til fredag på kirkegårdene,
og kirketjeneren arbejder sammen med præst, kirkesanger og organist ved kirkelige
handlinger – holder kirken ren m.m. Rådene var som sagt enige om den nu struktur og
efter stillingsopslag og samtaler besluttede man at ansætte Martin Phillip, Sallinge, som
graver – Lars Henrik Larsen, Sulkendrup, som kirketjener.

Martin Phillip er 41 år, uddannet som gartner, har arbejdet
på forskellige gartnerier i ind- og udland, både som
driftsleder og som selvstændig, de sidste år som graver i
Håstrup. Det er således en erfaren mand, de 2 menigheder
byder velkommen som graver.

Lars Henrik Larsen er 47 år, uddannet som landmand, driver
stadig familieejendommen på Sulkendrupvej, har også
arbejdet på fabrik, været handicaphjælper, rejst i Australien
og Canada og er meget omstillingsberedt. Lars Henrik
begyndte på sit arbejde som kirketjener den 1. december
2010 – og menighederne ønsker også ham velkommen i en
stilling, hvis indhold han selv skal være med til at bygge op.

Bjarne Hansen og Ole Sørensen
Refsvindinge og Ørbæk Menighedsråd
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Arrangementer
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 og salmer vil vi fejre at vinteren
er på retur og lyset på vej tilbage.
Vi ses til en stemningsfuld aften i
Refsvindinge kirke!

Menighedsmøde og sangaften
Onsdag d. 6. april 2011 kl. 19.00

Salmesangsaften og salmestafet
Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19.30

Igen i år inviterer Refsvindinge
menighedsråd til menighedsmøde,
onsdag d. 6. april 2011 kl. 19.00 i
Refsvindinge forsamlingshus, denne gang
krydret med sangaften. Der vil således
først blive mulighed for at høre lidt om
hvad menighedsrådet foretager sig og om
dets planer for fremtiden, og dernæst vil
Kristian Fogh Schmidt og Alice
Østergaard fra Vorbasse lede os gennem
en sand perlerække af dejlige danske
sange. Så kom og vær med til en festlig
og fornøjelig aften i forårets tegn.

Så prøver vi noget nyt… Den klassiske
salmesangsaften udvides med en
salmestafet! Jeg har nemlig bedt Bent
Rasmussen fra Ørbæk og Arne Skovmand
fra Refsvindinge om at vælge 3 salmer
hver, som de holder af og vil fortælle lidt
om, hvorefter vi synger dem sammen.
Bagefter giver de stafetten videre til nogle
andre til næste salmesangsaften, der
finder sted i Refsvindinge kirke til
efteråret. Og således fortsætter det på
skift i kirkerne.

Alle er velkomne!

Vi begynder stafetten i Ørbæk kirke
torsdag den 24. marts kl. 19.30.
Vel mødt!
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Familiegudstjeneste

Kirkegårdsvandring

Søndag d. 17. april 2011 kl. 14.00

Tirsdag d. 10. maj kl. 16.30

D. 17. april holder vi gudstjeneste for
hele familien i Ørbæk kirke kl.14.00. Det
er palmesøndag, og vi indleder derfor
påskeugen med en festlig familiegudstjeneste med medvirken fra kirkens
minikonfirmander. Efter gudstjenesten
serverer vi kaffe og sodavand i
våbenhuset.

Vi begynder i kirken, men derfra begiver
vi os ud på en spændende vandring
mellem smukke gravmæler og gamle
fortællinger. Ole Sørensen er vores guide
på kirkegården, og efterfølgende
fortsætter vi i sognehuset til mad og
drikke og hyggeligt samvær.

Så kom bare, og tag dine forældre med til
en hyggelig eftermiddag i kirken!

Aftensang
Onsdag d. 27. april kl. 19.30
Kom til aftensang i Ørbæk kirke og syng
foråret ind! Sammen vil vi byde foråret
velkommen med sang i kirken og
efterfølgende fortsætte med kaffe og
hygge i sognehuset.

Grundlovsdag i
præstegårdshaven
Søndag d. 5. juni kl. 10.30
Kirkerne inviterer i år til Grundlovsdag i
præstegårdshaven. Arrangementet
begynder med en kort gudstjeneste, og
derefter byder vi velkommen til årets
taler. Medbring selv tæppe og madkurv
og mød op til en hyggelig dag i det fri.
Mere information i næste kirkeblad.
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Lidt om det, at være

MedMenneske…
Menneske, din egen magt
gør dig svimmel og forsagt,
du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarlig for din jord.

Menneske, dit liv er stort,
uden dig blir intet gjort,
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd.

Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.

I det blanke morgengry
skaber Gud dit liv på ny.
Dag er optakt, muligheder
for at hjælpe dem, der beder
om et værdigt liv på jord.

Du skal værne det, der gror
overalt på denne jord.
Gennem dine varme hænder,
dine ansigtstræk, de kender,
kommer Gud til sine børn.

Og når du har brugt din dag
til det sidste åndedrag,
standser Gud din gråd og klage,
tar en misbrugt dag tilbage,
nådig skjult i evighed.

Ingen træffer livets Gud
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud blandt mænd og kvinder,
der hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.
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Lars Busk Sørensen 1986
Den danske salmebog nr. 370
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Kon4mationer 2011
Så nærmer det sig… årets konfirmander har efterhånden bevæget sig dybt ind i både
kristendom og kirke, og om få måneder er de klar til at blive konfirmeret. Konfirmation
betyder bekræftelse, og det, der bekræftes er dåben. Dvs. det bekræftes på den ene
side at Gud engang for alle har udbasuneret sin kærlighed til os – og på den anden side,
at konfirmanderne tror på, at den kærlighed også gælder dem!
Derfor samles vi i kirken for at fejre de unge mennesker, fuldstændig som man har gjort
det i generation efter generation… - og der er god grund til det, for de har fortjent en
fest; Ikke kun fordi de har gennemført konfirmationsforberedelsen hos den tossede
præst, men også fordi der vel ikke findes noget tidspunkt i ens liv, hvor man mere end
netop dér har brug for forståelse og kærlighed.
De unge mennesker har været gennem lidt af hvert, og arbejdet med alt fra salmer,
bibelen og kirkebygningen, til de store begreber som kærlighed, liv og død, tilgivelse og
etik. Lige for tiden arbejder de frem mod en fælles ungdomsgudstjeneste i Nyborg kirke
for alle provstiets konfirmander. Vi glæder os, og håber det bliver en sjov og god
oplevelse.
Ungdommen er fremtidens råstof… også kirkens. Og med den flok unge mennesker vi i år
konfirmerer, er der grund til optimisme og stolthed!
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Den 15. maj 2010 afholdes der konfirmation i Ørbæk kirke kl. 9.30 og 11.00
De, der skal konfirmeres, er:
Kl. 9.30:
Louise Vangberg Nielsen
Nikolaj Bak Kristensen
Jacob Sten Jørgensen
Laura Brinkholm Justesen
Michelle Thor
Mathias Bejlegaard Madsen
Anika Tang Hjort Madsen
Emil Bergholdt-Damgaard
Frederik Lindorf Arnoldsen
Karoline Amalie Rasmussen
Tobies Bendtsen

Kl. 11.00:
Malene Harboe
Isabella Rasmussen
Andreas Milling Schou
Anders Bjerggaard Thomsen
Bianca Duus Bakmand
Mie Berg Hansen
Lasse Olesen
Michelle Lindskov Knudsen
Stine Vilsøe Pedersen
Sandra Romsøe Madsen
Christian Aadal Nielsen

Den 20. maj 2010 afholdes der konfirmation i Refsvindinge kirke kl. 10.15
De, der skal konfirmeres, er:
Frederik Lau Johannsen
Martin Rusbak Sindahl Jensen
Magnus Førby Trentel
Mads Castberg
Ida Amalie Lange
Liselotte Maria Rasmussen

Nye boliger

– i præstegårdshaven!

I december måned kom der tre friske drenge op til
præstegården med en gave til søen i
præstegårdshaven: et superflot andehus lavet i
sløjd! Det drejer sig om to af kirkernes
konfirmander, nemlig Mathias og Emil og deres
skolekammerat Mikkel. En stor tak til I tre, der nu
har sikret ænderne husly til sommer.
Og tænk engang… Bent Rasmussen havde fået den
samme tanke, så nu er der to flotte andehuse i søen!
Vi er utroligt glade for begge husene og håber at
kunne tiltrække masser af glade ænder – og hvem
ved, måske kommer der endda ællinger…
HUH
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Siden sidst...
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Albert Teil Fyhn
Villumstrupvej 1, Refsvindinge

DØDE & BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Edith Kristine Mathilde Rasmussen
Kløvervej 3, Ørbæk
Inge Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Edith Kirstine Mortensen
Ådalen 3, Ferritslev
Dorrit Colding
Kløvervej 3, Ørbæk
Emmy Christiansen
Spurvevej 24, Ørbæk
Karl Henriksen
Nørrevænget 3, Otterup
Tove Margrethe Jochumsen
Odensevej 12, Ørbæk
Hans Heinsen Wolff
Kløvervej 3, Ørbæk
Inge Frøslev Hansen
Banestien 5, Ørbæk
Aksel Lindegaard Nielsen
Stationsvej 69, Ørbæk
Bent Vous Østergaard
Enebærvej 3, Ørbæk

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Andrea Schou Larsen
Assensvej 28, Ørbæk
DØDE & BEGRAVEDE I REFSVINDINGE
SOGN
John Rotborg Madsen
Nyborgvej 78, 5853 Ørbæk
Jørgen Lykkegaard
Stenhavevej 4, 5853 Ørbæk
Gunner Erik Rasmussen
Østermarksvej 3, 5853 Ørbæk
Jens Kristian Kristensen
Ellingevej 24, 5853 Ørbæk

Rosinen...
Rabbineren og den katolske præst var kommet i samme kupé på en lang rejse. De
faldt i snak og hyggede sig gevaldigt. På et tidspunkt bliver pateren sulten. Han
trækker en madpakke frem og byder rabbien et stykke med skinke.
- Desværre, siger rabbineren, men min religion forbyder mig at spise svinekød.
- En skam, replicerer den katolske præst. De skulle prøve det engang. Det er nu så
dejligt.
Turen fortsætter, og da rabbineren skal af, beder han pateren hilse sin kone.
- Desværre, siger den katolske præst, men min religion forbyder mig ægteskab.
- En skam. De skulle prøve det engang. Det er nu så dejligt…
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Kontakt og adresser
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
Kirketjener
Lars Henrik Larsen
Tlf. 65 31 05 43
E-mail: panduro@larsen.mail.dk

Sognepræst
Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Graver
Martin Phillip
Postadresse:
Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk
Tlf. 60 49 90 85
E-mail: graver.oerkirker@gmail.com

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

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

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

9.00 Mette Grymer
10.15 Kirstine Arendt
9.00 Niels Erik Steffensen
9.00 Karin Larsen

10.15 Mette Grymer
9.00 Kirstine Arendt
10.15 Niels Erik Steffensen

Marts
6.
Fastelavn
13. 1. s. i. fasten
20. 2. s. i. fasten
27. 3. s. i. fasten

10.15
9.00 Karin Larsen
9.00

April
3.
10.
17.
21.
22.
24.
25.

Midfaste
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag

10.15
9.00
14.00 Familiegudstjeneste
10.15
16.00 Liturgisk gudstjeneste
9.00
9.00 Karin Larsen

9.00
10.15
10.15
9.00
17.00 Liturgisk gudstjeneste
10.15

Maj
1.
8.
15.
20.
22.
29.

1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske

10.15
9.00
9.30 & 11.00 Konfirmation

9.00
10.15

Juni
2.
5.
12.
13.

Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
Anden pinsedag

10.15
10.30 Gudstjeneste og grundlovsdag i præstegårdshaven
10.15
9.00
11.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Herrested

10.15
9.00 Karin Larsen

10.15
9.00
10.15

10.15 Konfirmation
9.00

Arrangementer:
Kyndelmisse i Refsvindinge kirke onsdag d. 2. februar kl. 19.30
Salmesangsaften og salmestafet i Ørbæk kirke torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19.30
Menighedsmøde og sangaften i Refsvindinge forsamlingshus onsdag d. 6. april 2011 kl. 19.00
Familiegudstjeneste i Ørbæk kirke søndag d. 17. april 2011 kl. 14.00
”Syng foråret ind” Aftensang i Ørbæk kirke onsdag d. 27. april kl. 19.30
Kirkegårdsvandring på Ørbæk kirkegård tirsdag d. 10. maj kl. 16.30
Grundlovsdag i præstegårdshaven søndag d. 5. juni kl. 10.30
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