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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 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
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 2011
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Klummen
Du gav mig, O Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro,
og kan dig med glæde påkalde.
Jeg er vild med den salme! Jeg glæder mig
som et barn ved juletid til at efteråret
kommer, så jeg igen kan forsvare at sætte
den på nummertavlen til søndagens
gudstjeneste. Ikke at den ikke kan bruges
året rundt – det kan den såmænd sagtens men den passer bare så helt enormt godt til
efteråret. For den er fuld af grøde og
frodighed, fuld af visdom og levet liv. Fuld
af taknemmelighed og ydmyghed overfor
den tilværelse der er så meget større end vi
selv.
Den handler om, at vi alle har fået et liv –
en tilværelse at tumle med. For nogle er det
en leg, for andre en udfordring, måske
endda ligefrem en byrde. For de fleste er
det vel op og ned – ind imellem kæmper vi
for at holde hovedet oven vande og andre
gange oplever vi hvordan alt falder i hak, og
alt synes at lykkes for os. Livet bugter sig
forskelligt – der er ikke to af os, der lever
det samme liv – og alligevel er det netop
livet vi har til fælles.
For os alle gælder det nemlig, at vi har fået
det gratis – fuldstændigt kvit og frit, til at
bruge som vi har lyst. Den eneste hage ved
den aftale er, at vi en dag skal aflevere det
igen. Livet er kun til låns – vi kan ikke eje
vores tilværelse ligeså lidt, som vi kan eje
hinanden.
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Det lyder måske trist – men tænk hvis det
var modsat – tænk, hvis vi var herrer over
livet og hinanden. Det er der masser, der
har forsøgt gennem tiden, men aldrig
med held. Det ender altid i tvang, vold og
magt. Og det forunderlige er, at når vi
forsøger at eje hinanden, mister vi
hinanden.
Sådan er det også med livet. Nogen gange
glemmer vi, at det kun er til låns og så
begynder vi at ville styre og regere mere
end hvad vi har magt over. Det giver både
hovedpine og hjertepine, så sandt som
det er der, livet bevæger sig i os – som
åndedrag og hjerteslag.
Begge har en rytme vi ikke selv har skabt,
men som vi lever af og med i en evig
påmindelse om, at livet kommer fra en
anden. Som en gave, vi skal give videre
for at få:
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
Hanne Uhre Hansen

DDS nr. 728. Skrevet af C.R. Sundell i 1934,
oversat til dansk af K.L. Aastrup i 1945.

Fra Refsvindinge Menighedsråd
Jeg sluttede mit indlæg i det seneste
kirkeblad med at ønske alle en glædelig
sommer. Er mit ønske så gået i opfyldelse?
Mange vil umiddelbart være forbeholdne, da
vi har haft den mest regnfulde sommer i
mands minde. Men forbinder vi sommer med
lange dage, ferie med tid til mere samvær
med familie og venner, håber jeg alle har
haft en rigtig glædelig sommer. Selvfølgelig
kan regn i de mængder, vi har oplevet, være
træls, og jeg har dyb sympati for dem der
beklager sig over høst, der ikke kan bjærges,
med store økonomiske tab til følge, eller
dem der har oplevet oversvømmede kældre,
hvor uerstattelige minder er gået tabt.
Talrige feriedage er tilbragt inden døre,
fordi vi ofte glemmer, at der ikke er dårligt
vejr, men alene forkert påklædning. En
masse tid er tilbragt sammen med den
største indbrudstyv, nemlig fjernsynet, som
stjæler enorme mængder af vores tid. I
dette selskab har vi, medens regnen
trommer på ruden, kunne se hvordan
millioner af mennesker, voksne såvel som
børn, i tørkeramte dele af Afrika, kæmper
for overlevelse. Fordi der mangler regn. Det
er værd at tænke på, medens vi i en pause
fra indbrudstyvens selskab, kigger ind i det
bugnende køleskab, hvor der hverken
mangler mad eller drikke.

udsmykning af kirken. Jeg har respekt for
vores forpligtelse til at bevare vore kirker
i god stand, men kan ikke undgå at få
dårlig samvittighed over, at vi i den
danske Folkekirke, i et vist omfang bruger
penge på noget, som ikke er strengt
nødvendigt, f.eks. udsmykning, medens
vore medmennesker få timers flyvning fra
Danmark dør af sult. Min dårlige
samvittighed blev lettet en smule, da jeg
forleden morgen hørte i radioen, at
landets biskopper opfordrede til en
landsdækkende indsats, for at hjælpe de
hungersramte mennesker. Vi må så håbe
at handling følger ord. Men alle kan
selvfølgelig give et frivilligt bidrag,
hvilket jeg vil opfordre til.

På det seneste menighedsrådsmøde
planlagde vi arrangementer i den
resterende del af året. I Refsvindinge
kirke venter der høstgudstjeneste med
konfirmanderne, salmestafet, Alle
Helgensaften samt julekoncert med
gospelkor. Alle Helgensaften bliver der
afholdt en kort andagt i kirken, hvorefter
vi tænder lys på kirken inden vi mødes i
forsamlingshuset, hvor der foruden en let
anretning vil blive budt på et foredrag
med titlen ”Sognepræst på landet i 1800tallet – Hans Abel Leonhard Hansen”.
Foredragsholdere er Lisbeth Skovgård og
Forleden søndag havde jeg begivet mig langt hendes bror Jørgen Elkjær. Der venter
udensogns, hvor jeg oplevede en gudshelt sikkert gode oplevelser, hvor jeg
tjeneste i en nyrestaureret kirke. Præsten
håber på fortsat godt fremmøde.
talte i sin prædiken om barmhjertighed,
Mere om alt dette senere.
hvilket straks dannede billeder på min
nethinde af hungersramte og døende
Bjarne Ivan Hansen
medmennesker i Afrika. Dette samtidig med,
Refsvindinge Menighedsråd
at det var synligt for enhver, at der var
brugt store summer på restaurering og
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Fra Ørbæk Menighedsråd
Fornyelse/udvidelse af graverhus.
Som bekendt gik graverne Erik Sørensen og
Knud Jacobsen på pension den 1. december
2010. Menighedsrådene i Refsvindinge og
Ørbæk var inden da enige om at lave om på
gravernes opgaver fremover. Man ansatte en
graver og gravermedhjælper til at passe de
2 kirkegårde og en kirketjener til at tage sig
af kirketjenesten i begge kirker. Af og til
ansættes yderligere en vikar til at klare
spidsbelastninger som fx grandækningen.
Der sker også en ændring på den måde, at
hvor de ”gamle” gravere for en stor dels
vedkommende drev virksomheden fra
hjemmet og på papir, afløses dette af itteknologi, der udøves fra graverens
arbejdsplads på kirkegården. Samtidig må
menighedsrådet erkende, at de krav til
velfærd, der stilles på mange andre
arbejdspladser, også gælder for gravere og
andre ansatte i kirkeligt regi:
spise/pause/opholdsrum, tørreskabe,
køkken, kontor, it-tilkobling, toilet/bad…
you name it! Og de kirkeligt ansatte har
menighedsrådene som arbejdsgiver. Og på
den baggrund satte vi i Ørbæk en proces i
gang.

I maj 2010 bad vi det arkitektfirma, der
havde bistået os m.h.t. kapel og
sognehus, om et oplæg til fornyelse og
udvidelse af graverhuset på kirkegården.
Oplægget kom til at bestå af en
nyindretning af det gamle hus, samt
opførelse af et tvillingehus magen til det
gamle. I billedet og tegningerne kan I se,
hvordan vi tænker os projektet
realiseret.

Inden det sker, skal projektet anbefales
af Nyborg Provsti, kommenteres af
National-museet i København, bemærkes
af Den kongelige Bygningsinspektør,
gennemgås af kirkekonsulenten og til
sidst godkendes af Fyens Stift, der
bevilger et lån af stiftsmidlerne til
dækning af fornyelse og opførelse af en
bygning på 35 m2…på et stykke jord, der
først blev kirkegård i 1984. Selv om
papirmøllen arbejder langsomt, har vi
indtil nu fået en venlig og hjælpsom
betjening.
Der er licitation over tilbud fra 2 lokale
håndværkere mandag den 22. august – og
rådet håber at kunne tage de ny
faciliteter i brug inden 1. januar 2012.
Ole Sørensen
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Arrangementer
Salmestafet i Refsvindinge kirke

Høstgudstjenester

Torsdag d. 22. september 2011 kl. 19.30

Søndag d.25.september 2011

Salmestafetten fortsætter i Refsvindinge
kirke torsdag d. 22. september kl. 19.30.
Stafetten er denne gang rakt videre til Kaj
Refslund, Refsvindinge, og Poul Markussen,
Ørbæk, der gennem salmevalg og
fortællinger vil føre os igennem et par
udsøgte håndfulde af vores dejlige danske
salmer. Efterfølgende gives stafetten
videre til næste salmestafet, der afholdes
i Ørbæk kirke i foråret 2012.

Som traditionen byder, fejrer vi igen i år
høsten med 2 festklædte kirker og 2
festlige gudstjenester for hele familien.
Det sker i Refsvindinge kirke kl. 10.15 og
i Ørbæk kirke kl. 14.00. Årets
konfirmander deltager aktivt ved begge
gudstjenester, og efterfølgende serveres
der kaffe og sodavand i våbenhuset.
Kom og vær med til et par festlige timer
– og tag bare naboen med!

Menighedsmøde med Biskop
Kresten Drejergaard
Tirsdag d. 4. oktober 2011 kl. 19.00

Morgensang – spil dansk dag!
Torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 8.00

Ørbæk menighedsråd inviterer tirsdag d.
4. oktober til menighedsmøde i sognehuset
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 derefter vil Biskop Kresten
Drejergaard fortælle om sine rejser til
Kappadokien, samt om sin bog, Den
himmelske
gudstjeneste.

En gang om året på ”Spil-dansk-dagen”
hyldes dansk sang og musik med en lang
række arrangementer rundt omkring i
landet. Vi fejrer dagen med
morgensang i Ørbæk kirke kl. 8.00, og
inviterer derefter på kaffe og
rundstykker i sognehuset – og mere
sang!
Start dagen på en festlig måde - Kom og
syng med!

Vel mødt til
en festlig og
inspirerende
aften!
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Alle Helgens aften

Jagtgudstjeneste

Søndag d. 6. november 2011 kl. 19.00

Søndag d. 13. november 2011 kl. 19.00

Alle Helgens aften er en fast tradition i
Refsvindinge. I år fejrer vi den med en
andagt i kirken kl. 19.00, hvorefter lyset
på kirken vil blive tændt. Derefter
fortsætter vi til forsamlingshuset, hvor
menighedsrådet byder på snitter, kaffe og
foredrag. Det er Lisbeth Skovgård og
hendes bror Jørgen Elkjær, der vil tage os
med på en rejse tilbage i tiden, med
foredraget:”Sognepræst på landet i 1800tallet – Hans Abel Leonhard Hansen”.

Vores dejlige kirkerum vil være smukt
pyntet i efterårets farver, når vi søndag
d. 13. november kl. 19.00 åbner dørene
og blæser til Jagtgudstjeneste i Ørbæk
kirke.
Gudstjenesten forrettes af sognepræst
Nils Holger Ellekilde, der har været
arrangør for kirkekoncerter og
jagtgudstjenester i sin egne sognekirker
ligesom han vil være kendt af mange for
sin forfattervirksomhed og sine
jagtforedrag. Aftenens gæste-prædikant
er formanden for Danmarks Jægerforbund
Ole Roed Jakobsen.

Alle er velkomne!

Temaaften; Dødsfald og
begravelse
Torsdag d. 24. november 2011 kl. 19.30
Engang skal vi herfra – det ved vi med
sikkerhed. Men hvordan? Døden fører
mange praktiske spørgsmål og overvejelser
med sig, og for mange kan det være rart
selv at kunne tage stilling. Denne
temaaften handler om dødsfald og
begravelse; hvad sker der hos bedemanden
og i kirken? Hvilke muligheder giver
kirkegårdene for gravsteder og hvordan
kan man forberede sig selv og sine kære
på livets afslutning?
Bedemænd Jørgen og Anne Marie
Christiansen, Kirkeværge Bitten Damgaard
og Sognepræst Hanne Uhre Hansen vil hver
især fortælle om deres erfaringer og stå til
rådighed for spørgsmål og debat.
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Musikken leveres af ”BROBYBLÆSERNE”
under ledelse af Jørn W. Knudsen.
BROBYBLÆSERNE er flere gange danske
mestre på jagthorn, ligesom de har
deltaget i internationale arrangementer.
Så skynd dig, at reservere plads i
kalenderen til en stor oplevelse og en
stemningsfuld aften.
Der er gratis adgang.

Kommende arrangementer:
Adventskoncert i Ørbæk kirke
Søndag d. 4. december 2011 kl. 19.30
JuleGospel i Refsvindinge kirke
Søndag d. 11. december 2011 kl. 19.30

Konfirmander 2011
For godt 3 måneder
siden dannede
kirkerne ramme for
et af årets store
højdepunkter, nemlig
konfirmationerne.
Det blev til to
pragtfulde dage, med
masser af glade
gæster og stolte
konfirmander.
Vi ønsker jer alle
tillykke og håber I
havde en dejlig dag.

Øverst: Fra
konfirmationen i
Ørbæk kirke,
søndag d. 15. maj
2011

Til højre: Fra
konfirmationen i
Refsvindinge kirke
St. bededag, fredag
d. 20. maj 2011
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OPSLAGSTAVLEN…
Babysalmesang er tilbage…
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

Kalenderen driller!!!

Præsten holder ferie i
ugerne 41 og 46. Embedet
varetages i disse uger af
Karin Larsen, Herrested,
tlf. 65 98 19 85

Derfor er vi desværre nødt til
at udskyde minikonfirmand –
men vi giver besked, så snart vi
ved, hvornår det bliver.

Rosinen...
De var til gudstjeneste, og præsten holdt en uendelig lang og kedelig prædiken.
Da han endelig holdt en lille pause, lød en lille barnestemme:
- Mor, er det stadig søndag?
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Siden sidst...
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN

VIEDE I ØRBÆK KIRKE

Svend Erling Larsen
Møllehaven 6, Ørbæk

Karina & Jens Schrøder
Assensvej 15, Ørbæk
Henriette & Michael Bülow Skøtt
Risinggårdsvej 1, Ørbæk
Marianne & Kasper Kristensen
Vægtens Kvarter 117, Odense

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Jens Peder Viby Jensen
Stationsvej 53, Ørbæk
Gudrun Elvira Agnethe Knudsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Ingeborg Jensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Maja Viola Jørgensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Ellen Petra Meier
Kløvervej 3, Ørbæk
Valdemar Bjørn Jørgensen
Lærkevej 7, Ørbæk
Jens Børge Hansen
Sentvedvej 3, Ørbæk
Anne Lise Hansen
Spurvevej 8, Ørbæk
Tove Alice Mortensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Peder Bech Andreassen
Ørbækvej 150, Odense
Kaja Hansen
Mejerivænget 78B, Ørbæk
Hans Christen Stub Jensen
Spurvevej 22, Ørbæk
Karen Kirstine Hermann
Hovedgaden 28B, Ørbæk

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Lærke Reinhardt Thind Christensen
Refsvindinge Byvej 2, Refsvindinge
Magnus Lunde
Kragelundvej 15, Herrested
Frederik Bindzus Storm Hansen
Åvænget 26, Ørbæk
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Elina Mølby Rohde-Hansen
Slotsvænget 23, Ørbæk
William Kronbæk Nancke
Odensevej 2, Ørbæk
Sofia Schrøder
Assensvej 15, Ørbæk
Alfred Hels Degn
Åløkkevej 8, Ørbæk
Kristoffer Bjørnø Jensen
Vibevej 16, Ørbæk
Laura Black Nielsen
Tjørnevej 4A, Ørbæk
Aksel Villads Kristiansen
Glentevej 7, Ørbæk

VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Heidi & Jakob Lunde
Kragelundvej 15, Herrested
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Kontakt og adresser
Kirkekontor
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Ørbæk & 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 for menighedsrådet
Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 26
E-mail: abh@mail123.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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September
4.
11. s.
11. 12. s.
18. 13. s.
25. 14. s.

e.
e.
e.
e.

Oktober
2.
15.
9.
16.
16. 17.
23. 18.
30. 19.

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

s.
s.
s.
s.
s.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

November
6.
Alle helgens dag
13. 21. s. e. trinitatis
20. Sidste s. i kirkeåret
27. Første søndag i advent
December
4.
Anden søndag i advent
11. Tredje søndag i advent
18. Fjerde søndag i advent

Ørbæk

Refsvindinge

10.15
9.00
10.15
14.00 Høstgudstjeneste

9.00
10.15
9.00
10.15 Høstgudstjeneste

10.15
9.00 Karin Larsen

9.00
9.00 Karin Larsen

10.15 Kirkekaffe
9.00
10.15
19.00 Jagtgudstjeneste
10.15 Kirkekaffe
19.30 Adventskoncert
10.15

10.15 Kirkekaffe
19.00 Alle Helgens aften
10.15
9.00 Karin Larsen
9.00
10.15 Kirkekaffe
19.30 Julekoncert
9.00 Karin Larsen

Arrangementer:
Salmestafet i Refsvindinge kirke torsdag d. 22. september 2011 kl. 19.30.
Høstgudstjenester søndag d. 25. september 2011.
Menighedsmøde og foredrag i Sognehuset tirsdag d. 4. oktober 2011 kl. 19.00.
Morgensang i Ørbæk kirke torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 8.00.
Alle Helgens aften i Refsvindinge kirke søndag d. 6. november 2011 kl. 19.00.
Jagtgudstjeneste i Ørbæk kirke søndag d. 13. november 2011 kl. 19.00.
Temaaften; Dødsfald og begravelse. Sognehuset torsdag d. 24. november 2011 kl. 19.30.
Adventskoncert i Ørbæk kirke søndag d. 4. december 2011 kl. 19.30.
JuleGospelGudstjeneste i Refsvindinge kirke søndag d. 11. december 2011 kl. 19.30.
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk og www.refsvindingekirke.dk
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