JUNI
JULI
AUGUST
2011

1

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 inden
14 dage.

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.
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. august 2011.
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Klummen
Det er forår! Påsketid og snart også
pinsetid. Livskraften myldrer frem
overalt og varsler lyse nætter og varme
til den vintertrætte krop. Åh… hvor har
vi dog savnet det, og hvor er det dog
skønt igen at kunne komme ud. Alt det
visne, mørke og døde forvandles til
lysegrønne tæpper, der allerede har
pakket hele vores verden ind i forårshåb.

julemanden, på helsekost og meditation eller måske tror vi på kærligheden, på
tilgivelsens mulighed og på at det gode
sejrer til sidst.
Overalt i vores liv er vi henvist til at tro
på det, vi ikke ved med sikkerhed – ellers
går vi i stå. Tag f.eks. kærlighed; Vi kan
ikke se den, men vi kan mærke den og
fornemme den. Og mon ikke de fleste af
os har erfaret, at vi er nødt til at tro på
den, hvis den skal leve og bære frugt.
Hvis vi ikke tror på kærligheden, kan den
ikke eksistere. Hvis vi ikke tror på
hinanden og os selv er det ikke nemt at få
livet til at lykkes.

Men det er også konfirmationstid… Og
konfirmanderne, der nu har forberedt sig
i næsten 9 måneder er klar til at springe
ud i kirkerne landet over. Knap 50.000
unge mennesker blev sidst år konfirmeret
i landets kirker, i år forventes tallet at
blive tilsvarende højt. Hver konfirmand
hiver mellem 15 og 20 gæster med i
kirke, så i disse uger besøger omkring én
million danskere kirkerne… Og så er der
nogen, der påstår, at kristendommen er i
krise og kirkerne tomme!

Tro er ikke sikkerhed – tværtimod! Hvad
er tro uden tvivl? Hvad er tro overhovedet
værd, hvis den ikke bevæger sig, men
holder sig på det sikre? Der er så meget
liv, der er stivnet og blevet ubevægeligt
af noget, man kalder fromhed – eller
måske endda ”sandhed” – som i
virkeligheden er livsangst. Men det er
ikke tro, for tro kræver mod

Nej, her er der ingen krise. Og dybest set
handler det slet ikke om tal og
statistikker: Det handler om, hvorvidt
man føler, at kirken er et sted, man kan
gå hen, når man har brug for det. Når
verden ramler, når livet gør ondt eller
går i stykker eller modsat; når vi står
med et nyfødt vidunder i armene, når vi
har fundet den livsledsager, vi vil bindes
til eller, når man som ung er på vej ud i
livet. Det handler om, at vi har et sted,
der kan rumme vores tro og vores tvivl.

Vi er nødt til at vove os ud på den
gyngende grund - at bevæge os derud,
hvor vi ikke længere kan bunde, men
hvor troen kan få os til at gå på vandet.
For tro er, at blive kaldt ud til et liv, der
er mere end os selv. Tro er den
hengivelse, hvori alt sættes til - og vindes
og hvor man i en eller anden forstand må
miste sit eget for at få det givet.

Vi har alle noget vi tror på I vores liv. Os
selv, hinanden, Gud eller måske bare
noget, der er større end os selv. Måske
tror vi på månelandingen, på

Hanne Uhre Hansen

3

Fra Refsvindinge Menighedsråd
Onsdag d. 6. april inviterede vi til
menighedsmøde for anden gang.
Menighedsmøder er ikke en nyskabelse,
men det var først fra 2010, at
Menighedsrådene blev forpligtet til at
afholde et årligt møde, hvor der skal
redegøres for regnskab og budget, hvad
Menighedsrådet har foretaget sig og
hvilke planer der er for fremtiden. Det er
således en gentagelse af det, som bliver
drøftet og bestemt på de åbne
menighedsråds-møder.

påskeferien med et vejr, der ledte
tanken hen på rigtig sommer. Vejret var
så godt, at formanden for Menighedsrådsforeningen, Inge Lise Pedersen, ligefrem
var bekymret for, at kirken i påsken ville
komme til at stå i skyggen af
byggemarkedet.
Johannes Johansen har skrevet en
pragtfuld salme – nr. 725 i den nye
salmebog – hvor han på poetisk vis
beskriver forårets og sommerens glæder.
Men som han også skriver i salmen:

Da vi ikke oplever interesse for
deltagelse i de åbne møder, er det årlige
møde en god lejlighed til at høre om det
kirkelige arbejde i sognet. Det er også en
lejlighed til at komme med gode ideer til
Menigheds-rådet, som et medlem gjorde i
år. Derfor er hovedtallene fra
årsregnskab 2010 nu lagt ud på vores
hjemmeside. Tak for ideen. Vi var samlet
35 i Refsvindinge Forsamlingshus, hvor
der efter det formelle blev budt på
sangaften med Kristian Fogh Schmidt og
Alice Østergaard. Der blev virkelig sunget
med på en masse dejlige danske sange,
så alle kunne gå hjem med indtrykket af
en festlig og opløftende aften.

”Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evig ordet”.
Der venter billedlig talt igen efterår og
vinter, men det blomstrende ord, som i
særdeleshed kommer til udtryk i
påskedags budskab, men også kan høres
søndag efter søndag, er en evig kilde til
glæde, håb og trøst, så alle dage kan
føles som en evig sommer.
Så der er grund til glæde, hvad enten
man befinder sig i kirken eller i
byggemarkedet, da det ene ikke
udelukker det andet.

Vi har lagt en hård og til tider trælsom
vinter bag os. Stigende energipriser har
tillige gjort sit til, at vi endnu mere end
før utålmodigt har ventet på det spirende
forår. Det er omsider kommet, og
naturen viser sig nu fra den gavmilde side
med overvældende blomsterpragt og
grønne grene. Ja, vi kunne nyde

Med disse ord vil jeg ønske alle en
glædelig sommer.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Fra Ørbæk Menighedsråd
Om driftsstyring og kirkegårde.
Ja, det lyder ikke særlig spændende. Og er
det heller ikke. Men ikke desto mindre er
det noget, menighedsrådet i de kommende
måneder skal tage fat på. For vi har fået
nye overenskomster. Hermed falder måden
at opmåle kirkegården på og dermed også
gamle regulativer væk. Der skal nu
udarbejdes en såkaldt plejeplan for
kirkegården. Den beskriver arbejdsopgaver,
som de ansatte på kirkegården skal udføre.
Planen bygger på de omkostninger, der er
forbundet med driften af kirkegården. Hvad
koster hække at plante, klippe, gøde og i
øvrigt at vedligeholde? Hvad koster
sommerblomster tilsvarende at pryde graven
med? Og hvor mange gravpladser rummer
kirkegården, hvor mange plæner, større
eller mindre træer? Når alle enkeltheder er
på plads, hvad koster så driften af en
kirkegård?
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Alle beregninger er på plads – og de
foretages med hjælp fra Fyens Stift i
Odense – pr. 1. september 2012. Herefter
fastsætter Nyborg Provsti de nye takster
for at erhverve og forny et gravsted, for
at grave og tilkaste en grav og for at
holde et gravsted rent og vedligeholde
det. Alt er beregnet på at afspejle de
priser, som de gartneriske ydelser koster.
Folkekirken er som samfundet under
økonomisk pres. Man skal derfor ikke over
den kirkelige ligning i samme grad som
hidtil opnå hjælp til driften af
kirkegården. Brugeren må betale et gebyr
svarende til den ydelse han/hun ønsker
sig i en given situation.
Menighedsrådet følger spændt arbejdet
med udarbejdelsen af planerne i håbet
om, at vores kirkegård stadig vil bære
præg af at være ”Den sidste have”.
Ole Sørensen.

Arrangementer
Kirkegårdsvandring

Orgelkoncert i Ørbæk kirke

Tirsdag d. 10. maj kl. 16.30

Tirsdag d. 7. juni kl. 19.00

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.

I juni måned afholdes Den Internationale
Carl Nielsen Orgelkonkurrence & Festival
2011 i Odense. En række højtkvalificerede
organister fra hele verden vil deltage i
Konkurrencen. Kun fire af dem slipper
gennem nåleøjet til konkurrencens finale,
og de, der ikke når finalen, præsenteres
som koncertgivere rundt omkring i Region
Syddanmark. Det sker på “Orglets Dag”
tirsdag den 7. juni 2011.
Ved et lykketræf er Ørbæk kirke valgt som
koncertsted for en af deltagerne, og det er
os derfor en stor fornøjelse at kunne
invitere til orgelkoncert i Ørbæk kirke
tirsdag den 7. juni kl. 19.00. Programmet
er endnu ukendt og ligeså organisten, men
vi kan uden tvivl se frem til en stor
oplevelse. Koncerten er gratis.

Grundlovsdag i
præstegårdshaven
Søndag d. 5. juni kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste

Kirkerne inviterer i år til Grundlovsdag i
præstegårdshaven. Arrangementet
begynder med en kort gudstjeneste,
hvorefter vi byder velkommen til årets
taler, Esther Rützau. Medbring tæppe og
madkurv og mød op til en hyggelig dag i
det fri.

2. pinsedag, mandag d. 13. juni
Kom og vær med til at fejre kirkens
fødselsdag i utraditionelle rammer!
Sammen med Herrested-Søllinge-Hellerup
Pastorat vil vi i år holde en fælles
friluftsgudstjeneste. Gudstjenesten
afholdes mandag den 13. juni kl. 11.00
ved Herrested Kirke. Efter gudstjenesten
er der frokost i det grønne, så medbring
selv noget at sidde på, en picnickurv og
godt humør. I tilfælde af dårligt vejr
rykker vi indenfor!
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Babysalmesang
Så er Babysalmesang slut for denne
gang. Kirken i Refsvindinge har hver
tirsdag formiddag siden januar
været fyldt af babyer og deres
mødre, bobler og sang.
Babysalmesang handler IKKE om at
lære babyer at synge, men om at
stimulere barnets musikalske og
sansemotoriske udvikling. Samtidig
introduceres barnet for den danske
salmeskat, som en gave til brug
resten af livet.
Tak for nu! Det har været rigtig
hyggeligt at være sammen med jer
- vi håber at se jer igen i kirken.
Agnete og Hanne

Babysalmesang…
…er tilbage til efteråret.
Så kom og vær med i fællesskabet med andre forældre og børn. Vi mødes 11
tirsdage kl. 10.30 i sognehuset ved Ørbæk kirke til musikalsk samvær og en
hyggelig snak bagefter. Første gang er tirsdag den 30. august 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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På opslagstavlen
Vidste du…

Minikonfirmand

… at ordet ”Kirke” kommer af
græsk (Kyriakos) og betyder:
”Det, som hører Herren til”

Efter sommerferien vil kirkerne
invitere alle der går i 3. klasse til
minikonfirmand i Refsvindinge kirke
i uge 37, og i Ørbæk kirke i uge 47.

”Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.”

Vi glæder os til at se jer!

Dagens ord…
Tro er fast tillid til det, der håbes
på, en overbevisning om det, der
ikke kan ses.

Den danske salmebog nr. 725, v.1

Hebræerbrevet 11,1

Vidste du…
At i Refsvindinge og Ørbæk er henholdsvis
88,9 % og 92,7 % af befolkningen medlem
af folkekirken.
På landsplan er medlemsprocenten 80,4 %.
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Konfirmationsforberedelse 2011/12
- Hvis DU skal konfirmeres til næste år, så se HER!
Undervisningen begynder først i starten af september, men du har
allerede nu mulighed for at tilmelde dig. Det gør du ved at sende en
tilmeldingsblanket samt en kopi af din dåbsattest til præstegården (se
adressen på side 11) - og gerne så jeg har den inden sommerferien.
Tilmeldingsblanketten finder du på vores hjemmeside:
www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk, under: ”For børn
og unge” og ”Konfirmander”.
Undervisning, gudstjenester og meget mere vil du høre nærmere om
efter sommerferien.
Vi ses!

Ferietid…
Sommeren nærmer sig, og med den også
ferietiden! Jeg holder ferie i ugerne 21,26,
27 og 28. I disse uger kan der rettes
henvendelse til Sognepræst Karin Larsen,
Herrested på telefon 65 98 19 85 eller på email kalar@km.dk.
HUH

Vidste du…
… at kirkerne i Ørbæk og
Refsvindinge begge er over
800 år gamle.

Rosinen...
På første række i kirken sidder borgmesteren og kigger op på præsten, som er i gang
med sin søndagsprædiken. Da præsten gennemgår De Ti Bud og når til "Du må ikke
stjæle", begynder borgmesteren at sidde uroligt og kigger sig omkring med et vredt
ansigtsudtryk. Men da præsten når til, "Du må ikke bedrive hor", slapper
borgmesteren af igen.
Efter prædikenen spørger præsten borgmesteren, hvad der var i vejen. - Jo, da du
talte om at stjæle, så opdagede jeg, at min tegnebog var væk! Men da du så
begyndte at tale om hor, huskede jeg, hvor jeg havde lagt den ...
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Siden sidst...
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE
KIRKE

Miklas William Petersen
Møllehaven 2, Refsvindinge
Sebastian Johs Hannibalsen
Nyborgvej 47, Refsvindinge

Kristen Rasmussen
Krohaven 5, Ørbæk
Bent Ejvind Riise
Nyborgvej 57, Ørbæk
Gudrun Marie Kathrine Jørgensen
Egeparken 10, Nyborg

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Lærke Stougaard Jørgensen
Frørupvej 30, Frørup
Liva Høegh Krum
Lærkevej 11, Ørbæk
Naya Østervang Svendsen
Nyborgvej 25, Ørbæk
Sigurd Berthold-Jørgensen
Tøndervej 21, Kolding
Tone Jørgensen
Tøndervej 21, Kolding

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK KIRKE
Poul Karl Reimer Christiansen
Lærkevej 13, Ørbæk
Lejf Karsten Rasmussen
Risinggårdsvej 3, Ørbæk
Ellen Theilgaard
Kløvervej 3, Ørbæk
Niels Peder Kruse Nielsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Else Rasmussen
Kløvervej 3, Ørbæk
Else Emilie Tofte
Kløvervej 3, Ørbæk
Krista Sig Riisbjerg
Kløvervej 3, Ørbæk
Hulda Margrethe Espelund
Kløvervej 3, Ørbæk
John Jakob Lorentz Hjelholt
Kløvervej 3, Ørbæk
Gunhild Hansine Kristine Munk
Mejerivænget 30B, Ørbæk
Gertrud Anna Karlsen
Hovedgaden 16A, Ørbæk
Maren Kathrine Jensen
Kløvervej 3, Ørbæk

VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Pia & Jan Petersen
Møllehaven 2, Refsvindinge
VELSIGNEDE I ØRBÆK KIRKE
Lisette Elisabeth & Jan Christiansen Ries
Øhavevej 12A, Nyborg
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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 78 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

Maj
15.
20.
22.
29.

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

10.15
9.00 Karin Larsen

Juni
2.
5.
12.
13.
19.
26.

Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis

10.15
11.00 Gudstjeneste og grundlovsdag i præstegårdshaven
10.15
9.00
Fælles friluftsgudstjeneste i Herrested kl. 11.00
9.00
10.15
10.15
9.00

Juli
3.
10.
17.
24.
31.

2.
3.
4.
5.
6.

s.
s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

August
7.
7. s. e. trinitatis
14. 8. s. e. trinitatis
21. 9. s. e. trinitatis
28. 10. s. e. trinitatis
September
4.
11. s. e. trinitatis

9.30 & 11.00 Konfirmation
10.15 Konfirmation
9.00

9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
9.00 Poul Erik Steffansen
10.15
10.15
10.15
9.00
10.15

10.15
9.00
9.00 Karin Larsen

10.15

9.00

Arrangementer:
Kirkegårdsvandring på Ørbæk kirkegård tirsdag d. 10. maj kl. 16.30
Grundlovsdag i præstegårdshaven søndag d. 5. juni kl. 11.00
Orgelkoncert i Ørbæk kirke tirsdag d. 7. juni kl. 19.00
Friluftsgudstjeneste ved Herrested kirke mandag d. 13. juni kl. 11.00
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