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Kirkelig vejviser
Fødsel:
Fødsler anmeldes automatisk af
jordemoderen. 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. maj 2012.
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Klummen
Hvor stor er din tro? En meter eller
måske 200 meter? Når den op til
stjernerne eller kun til toppen af
rundetårn? Rækker den helt over til din
næste, eller kun til næsetippen? Og når
vi nu er i gang med spørgsmålene… hvor
stærk er den så? Kan den klare en elefant
eller gyser den ved synet af en edderkop?
Er den stærkere end frygten, eller vil den
helst holde sig indenfor sindets trygge
vægge?

spørgsmålet er forkert: kærligheden kan
aldrig bevises. Ligesom troen kan
kærligheden hverken vejes eller måles. Vi
er nødt til at have tillid til den, hvis den
skal kunne fungere. Møder man konstant
hinanden med mistro og forbehold ender
det med at kærligheden får åndenød. Den
dør, når man vil eje den.
Sådan er det med kærligheden, livet,
glæden og alt det andet, der virkeligt
tæller. Der gives ingen garanti. Vi er
ganske enkelt nødt til at kaste os ud på
det dybe vand og have tillid til, at det
kan bære os. Med andre ord: vi er nødt til
at tro på det, hvis det skal kunne blive til
noget! Det handler derfor netop ikke om
hvor stor eller hvor stærk din tro er – for
sådan kan man slet ikke tale om tro. Nej,
det handler alene om, at være tillidsfuld.

Har du overhovedet talt med din tro i dag
– ved du egentligt hvordan den har det og
om den trives. Får den mon mad nok og
er den klædt ordentligt på, her i kulden.
For det er skam vigtigt at huske: Troen
skal man passe på, så den ikke bliver
forkølet, forkrøblet eller måske ligefrem
forsaget.
For tro er fast tillid til det, der håbes
på, overbevisning om det, der ikke ses…
sådan står der et sted i det nye
testamente, og det er ord, som er værd
at tygge lidt ekstra på. Smage på dem,
gumle på dem og så synke dem, så de
kan lægge sig i vores inderste.

Tænk engang hvis vi alle mødte hinanden
med tillid. Tænk, hvis vi vovede at tro på
det gode i hinanden, i os selv – måske
endda i Gud. Hvordan ville verden så se
ud? Ja, kald mig bare naiv og godtroende
– jeg er helt bestemt begge dele - men
jeg tror faktisk det ville være indsatsen
værd…!
HUH

Tro er fast tillid til det, der håbes på.
Det betyder noget i retning af, at tro er
at leve i tillid til, at det vi håber inderst
inde bliver virkeligt for os. Dvs. det
handler ikke bare om fjerne drømme og
vidtløftige forhåbninger – det handler om
at leve på det, man håber på.
Lad mig give et eksempel; nemlig
kærlighed. I det øjeblik spørgsmålet
lyder: ”elsker du mig?” er en del af
kærligheden gået i stykker. Man kan ikke
svare på sådan et spørgsmål, for
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Nye ansigter ved kirkerne
Rikke Vibeke Birkeholm, Præstesekretær
Mit navn er Rikke Vibeke Birkeholm, og jeg er jeres
nye præstesekretær i Ørbæk-Refsvindinge pastorat.
Jeg er 44 år og har flere års alsidig erfaring med
kirkebogsføring og personregistrering som
kordegnevikar i både Svendborg og Odense provstier.
Oprindeligt er jeg cand.phil. i litteraturvidenskab og
skriver derfor også en del. Jeg udgiver sang- og
salmetekster og teatermanuskripter både for børn,
unge og voksne og har min egen lille tekstkonsulentpraksis, Textværket.
Desuden fylder musikken meget i mit liv, og jeg har de
seneste 9 år været fastansat som kirkekorsanger i Vor
Frue Kirke i Svendborg. Ind imellem tager jeg også ud
og holder foredrag, skriver litteraturanmeldelser, er involveret i teaterproduktioner og
instruerer kor.
Siden jeg tiltrådte som præstesekretær d. 1. december 2011, har Hanne og jeg
arbejdet på at trylle præsteværelset i Ørbæk Sognehus om til et fint lille offentligt
kirkekontor med fast åbningstid hver tirsdag kl. 15-17. Åbningstiden træder i kraft d. 1.
marts, og I er alle meget velkomne til at kigge forbi, hvis I har spørgsmål eller
anmeldelser vedr. fødsel, dåb, vielser, begravelser, navne, medlemskab, attester eller
andet der omhandler personregistrering. Så skal jeg gøre mit bedste for at vejlede og
attestere – og på den måde samtidig få lært sognene og jer som beboere bedre at
kende. Vi ses på kirkekontoret!
Ørbæk og Refsvindinge Kirkekontor
Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk
Åbningstid:
Telefon:
Mail:

Tirsdage kl. 15.00-17.00
65 33 11 04
rvb@km.dk
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Tina Hedemann Jensen, Graver
Jeg hedder Tina Hedemann Jensen, jeg bor på
landet, mellem Ørbæk og Refsvindinge, med min
mand og mine 3 børn. Jeg er en frisk og udadvendt
person, som lægger stor vægt på at de pårørende
får en positiv oplevelse med at komme på
kirkegårdene. Jeg har fra tidligere job gartnerisk
erfaring, elsker naturen og har derfor grønne
fingre. Jeg ser frem til nye udfordringer og glæder
mig til et godt samarbejde.

Sorggruppe for voksne i Nyborg Kirke
Gruppen henvender sig til efterladte ægtefæller i Nyborg Provsti i alderen ca. 50-70
år, der har mistet inden for de sidste 2-6 måneder.
I gruppen kan man:
møde og tale med andre efterladte
fortælle sin historie eller dele af den
Her kan alle komme til orde, og alle er underlagt tavshedspligt.
Gruppen vil mødes en hverdagsaften kl. 19-21 ca. en gang om måneden i
Korsbrødregården ved kirken. Vi aftaler dato fra gang til gang. Det er gratis at
deltage.
Sorggruppen ledes af sognepræsterne
Mette Grymer, Nyborg og Louise Schousboe, Aunslev.
For yderligere information, for tilmelding eller for at høre, hvornår vi mødes første
gang: tlf. 65 36 14 12 eller MTG@KM.DK
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Fra Refsvindinge Menighedsråd
Om ganske kort tid går vi ind i årets
første forårsmåned. Det kan være svært
at forstå, når vi i øjeblikket er omgivet
af isnende kulde. Men det er ganske vist,
hvilket vi kan forvisse os om, ved et kig i
haven, hvor de første spirende vækster
har trodset den bundfrosne jord. Og lyset
er ved at vende tilbage. Det kan være
svært at bevare pessimismen.

Vi synes selv, at vores kirke anvendes
flittigt. Udover de tilbagevendende
gudstjenester bliver kirken brugt ved
dåb, konfirmation, bryllup, begravelser
og bisættelser for at nævne de egentlige
kirkelige handlinger. Alt sammen
begivenheder, der har stor betydning for
den enkelte. Men også i hverdagen er
kirken ramme om aktiviteter som
babysalmesang og undervisning af
minikonfirmander. Tillige afholdes der en
årlig salmestafet, og nye tiltag er
undervejs.

Men uanset årstid kan vi, når vi drager
rundt i landet, glædes over det smukke
syn af den ene kirke efter den anden, der
tårner sig op, og vidner om en forankring
i det sogn, hvor den blev bygget for
århundrede år siden. I alt har vi 2.354
kirker i Danmark. Et antal som i den
seneste tid har givet anledning til debat,
da mange mener, at adskillige kirker
burde nedlægges, eller tages ud af brug,
som er en mere venlig formulering.

For at tilgodese talmagere, kan jeg
oplyse, at ved 44 tjenester i Refsvindinge
kirke i 2011, var der gennemsnitlig 24
kirkegængere. Tager vi konfirmation og
juleaften med stiger gennemsnittet til
28. Begge tal er uden bryllup, begravelser
og bisættelser, så vi skal ikke frygte, at
vores kirke er blandt dem, der vil blive
taget ud af brug.

Det er et synspunkt, der
støttes af Landsforeningen
af Menighedsråd, og
pressen har ikke været sen
til at følge op på sagen. Og
for at retfærdiggøre
påstanden, tager pressen
udgangspunkt i antallet af
kirkegængere på en
tilfældig søndag, hvor det
ikke er svært at finde en
ledig kirkebænk.
I en tid hvor alt skal kunne
måles og vejes, er det en
nem og enkel måde at gøre
det på. Men det fortæller
ikke sandheden om
kirkelivet i sognet.
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Når det er sagt, må vi også erkende, at
der er sogne, der primært grundet
affolkning, ikke har et aktivt
menighedsliv, hvorfor en nedlæggelse af
kirken kan have mening. Ikke mindst i en
tid, hvor den økonomiske krise fylder så
meget i hverdagen. Men lad os få
saglighed ind i billedet, inden der
træffes så alvorlig en beslutning om
nedlæggelse af en kirke, der vil have
vidtrækkende konsekvenser og vil berøre
mange dybt. Apropos økonomisk krise.
Hvorfor hører vi aldrig om
medmenneskelig krise? Den synes jeg er
til stede, når f.eks. hjemløse ikke kan
finde husly i en streng vinter. Det er
værd, at huske på.

jeg har set, at vores eget provstiudvalg i
et høringssvar til Kirkeministeriet har
taget afstand fra forslaget om forpligtelse
til koordinering, netop for at sikre
præsters og menigheds-rådenes frihed til
at tilrettelægge og definere de kirkelige
aktiviteter i sognene.

På det seneste menighedsrådsmøde blev
det besluttet, at vi i foråret vil afholde 3
prædikenforberedelser i kirken fra kl.
16.30 til kl. 17.30. Her vil den kommende
søndags tekst blive gennemgået og
drøftet til inspiration for både præst og
lægmand. Det er en nyskabelse, som vi
håber, vil blive godt modtaget. Desuden
planlægges der 3 aftener med
kristendomsundervisning for voksne, som
vi selv finder meget interessant. Nu må
tiden vise, om vi står alene med det
synspunkt. I al beskedenhed synes vi, at
vi er et rimeligt aktivt menighedsråd. Det
kan derfor bekymre, at vores egen
landsforening støtter et forslag i en
betænkning, udarbejdet af et udvalg
under Kirkeministeriet, der vil forpligte
provstiudvalget til at koordinere kirkelige
aktiviteter i sognene. Samtidig arbejder
landsforeningen ihærdigt på at styrke
interessen for menighedsrådsarbejde i
forbindelse med det kommende valg til
november. Det sidste kan vi glæde os
over, men jeg synes, det er 2
lokomotiver, der trækker i hver sin
retning. Det er derfor med tilfredshed,

Årets menighedsmøde er fastlagt til
torsdag d. 31. maj 2012 i Refsvindinge
forsamlingshus. Sæt kryds i kalenderen og
mød op for at høre, hvad vi har bedrevet
i menighedsrådet det seneste år, og ikke
mindst hvad der forventes af det
kommende år.
Vi må erkende, at der venter visse
forandringer i Folkekirken. Også
forandringer som vi måske ikke finder
helt rimelige. Men det er vort højt
skattede demokratis vilkår, og vilkår som
vi gerne arbejder under. Vi vil fortsat
arbejde for et godt og givende kirkeliv i
sognet til glæde for menigheden. Blandt
mange tiltag, den nu traditionelle
kyndelmissefejring, som netop er afholdt
i kirken, og som endnu fylder min sjæl og
krop med varme og glæde.
Bjarne Ivan Hansen,
Refsvindinge Menighedsråd
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Arrangementer
Prædikenforberedelse

Aftengudstjeneste med
Seniorkoret

Torsdage, 8. marts, 22. marts og 19. april
kl. 16.30 – 17.30 i Refsvindinge Kirke

Søndag d. 22. april kl. 19.30 i Ørbæk
Kirke

Som noget nyt er der nu mulighed for at
være med til at præge prædikenen! Vi
mødes 3 torsdage i Refsvindinge Kirke,
læser søndagens tekst igennem og snakker
lidt om hvad den mon vil sige os. Vi skal
ikke nå frem til noget bestemt – bare give
os selv tid til at undre os og reflektere
over teksten. Det kræver ingen
forkundskaber eller kendskab til kirke og
kristendom – alle kan være med!

Kom til aftengudstjeneste i Ørbæk kirke
og syng foråret ind! Det er efterhånden
en tradition at Seniorkoret giver et par
smagsprøver på det, de gennem vinteren
har arbejdet med. Sammen vil vi byde
foråret velkommen med sang i kirken og
efterfølgende fortsætte med kaffe og
hygge i Sognehuset.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 25. marts kl. 14.00 i Ørbæk
Kirke
Søndag d. 25. marts holder vi gudstjeneste
for hele familien! Sammen med kirkens
minikonfirmander vil vi glæde os over
forårets komme og fortælle lidt om den
påske, der venter lige om hjørnet. Efter
gudstjenesten serverer vi kaffe og
sodavand i våbenhuset.
Alle er velkomne!
Minikonfirmander i Refsvindinge Kirke,
efteråret 2011
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Gudstjenesten
Den første aften, onsdag d. 9. maj kl.
19.00, mødes vi i Ørbæk kirke for at tale
om gudstjenesten som mødeplads mellem
Gud og mennesker. Vores højmesse, eller
”den almindelige gudstjeneste om
søndagen”, er ikke tilfældigt sat
sammen. Dens historie går helt tilbage til
de første kristne, der spiste sammen, og
dens enkelte led kan spores tilbage
gennem tiden. Bøn og bibellæsning,
altergang, prædiken og salmesang, er
dele af gudstjenesten, som den ser ud i
dag. Men hvad går gudstjenesten
egentligt ud på? Hvem holdes der
gudstjeneste for? Møder man virkeligt
Gud i gudstjenesten, og i så fald hvordan?

Kristendom for Voksne
Onsdage, 9. maj, 23. maj og 13. juni kl.
19.00 – 20.30 i Sognehuset
Kristendommen er en stor og vigtig del af
den danske kultur. Alligevel er det ikke
altid lige nemt at forstå, hvad kristendom
egentlig går ud på. Derfor ønsker vi at
skabe et rum, hvor tanker og tvivl,
spørgsmål og protester kan blive luftet og
vendt.
Det er blevet til "Kristendom for voksne”
- en kursus-række med fokus på basal
kristendomsundervisning. Vi begynder med
tre aftener med temaet: Gud & Menneske.
Hver undervisningsgang vil bestå af et
oplæg fra sognepræst Hanne Uhre Hansen,
hvorefter der er god tid til samtale og
udveksling af meninger og erfaringer.

Gud
Den anden aften, onsdag d. 23. maj kl.
19.00, mødes vi i Sognehuset for at tale
om Gud. Gud er personlig, men Gud er
også en magt – en kraft – der er i stand til
at skabe liv. Vi vil diskutere og belyse de
kristne læresætninger om Gud ud fra
nogle af Bibelens grundfortællinger,
moderne religionskritikere og jeres egne
bud på, hvem Gud er. Hvad forbinder vi
med ordet Gud? Hvordan taler
kristendommen om Gud? Og hvordan kan
vi selv erfare ham?

”Kristendom for voksne” er for alle, der
har lyst til at være med. Der kræves
absolut ingen forudsætninger eller
forhåndskendskab til hverken kirke eller
kristendom.
Alle er velkomne og det er naturligvis
gratis at deltage.

Mennesket
Den sidste aften, onsdag d. 13. juni kl.
19.00, mødes vi igen i Sognehuset for at
tale om mennesket. Hvordan har vores
forhold til Gud indflydelse på, hvordan vi
ser på os selv? Hvad betyder det for os, at
vi er skabt i Guds billede? Hvad forstår
kristendommen ved det hele menneske
og hvordan er sammenhængen mellem
krop, sjæl og ånd?
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Fælles kirkevandring

Menighedsmøde og sangaften

2. pinsedag, mandag d. 28. maj kl. 10.00
fra Ørbæk, Refsvindinge og Herrested
Kirker

Torsdag d. 31. maj kl. 19.00 i
Refsvindinge Forsamlingshus
Vi elsker at synge! Derfor inviterer
Refsvindinge menighedsråd til
menighedsmøde i Refsvindinge
forsamlingshus, som sidste år 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
Christian Dyrst fortælle og synge sammen
med os. Så kom og vær med til en festlig
og fornøjelig aften i forårets tegn. Alle er
naturligvis velkomne!

Traditionen tro fejrer vi pinsens
andendag i det fri sammen med
Herrested-Søllinge og Hellerup pastorat.
Men i år bliver det i form af en
kirkevandring! Vi begynder i Ørbæk,
Refsvindinge og Herrested Kirker med
morgenandagt kl. 10.00. Derfra vandrer
vi til et mødested midt mellem kirkerne,
hvor vi vil spise vores medbragte mad,
høre lidt om området og synge et par
sange. Skulle nogen have svært ved at
holde til gåturen, er der også en løsning
på det, bare giv os besked et par dage
før. Husk vandresko og madpakke!

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Grundlovsdag i Ørbæk Præstegårdshave
tirsdag d. 5. juni kl. 11.00
Kirkegårdsvandring på Refsvindinge
kirkegård torsdag d. 21. juni kl. 19.00

HUSK!
- Minikonfirmanderne fra 3. klasse på Ørbæk skole indtager Ørbæk
kirke i uge 12. Hvis du går på en anden skole, og gerne vil være med,
kan du bare ringe til præsten på tlf. 65 33 11 04 og melde dig til.
- Der er babysalmesang hver tirsdag kl. 10.30 i Refsvindinge Kirke. Vi
fortsætter til og med uge 13.
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Fra Ørbæk Menighedsråd
I lov om menighedsråd er det bestemt, at
rådet forud for det ny kirkeår – hvert år –
skal vælge formand, næstformand,
kasserer, kontaktperson etc. Her i Ørbæk
var der genvalg på alle pladser. Men,
men… i løbet af efteråret skal der være
valg til rådet. Og her bliver der ikke tale
om genvalg, idet flere af medlemmerne
har tilkendegivet, at de ønsker sig afløst.

medlemstal og stigende udgifter. Men
forleden søndag havde vi i Ørbæk Kirke
barnedåb, hvor to piger – begge med
navnet T(h)ilde - blev døbt i en fyldt
kirke med mange yngre mennesker. De
og deres børn var med til at gøre
kirkegangen til en oplevelse. Så engang
imellem kan det være svært at leve op
til Stiftstidendes pessimisme.

I december ophørte samarbejdet mellem
graver, gravermedhjælper og de to
menighedsråd. Efter stillingsopslag med
ikke mindre end 117 ansøgere valgte
rådene efter samtaler den 7. februar at
ansætte Tina Hedemann Jensen,
Sentvedvej 19 B, i Ørbæk, som ny graver.
Hun har en uddannelse og en erfaring,
der gør, at rådene i hende forventer en
dygtig, hjælpsom og loyal medarbejder,
der kan begynde på sit ny arbejde den
15. februar 2012.

I planlægningen af forårets/sommerens
aktiviteter har rådene slået sig sammen
med rådet i Herrested om et lidt
utraditionelt arrangement 2. pinsedag.
Nemlig en lille lokal pilgrimsfærd. Slet
ikke på niveau med en pilgrimsfærd i
Nordspanien med domkirken i Santiago
de Compostella som mål. Men vi har
tænkt os at begynde med en andagt i
kirkerne i Herrested, Refsvindinge og
Ørbæk for derefter at vandre mod et
fælles mål kirkerne imellem – her høre
lidt om stedets natur og historie og spise
vores medbragte mad. Ideen med
vandringen er at opleve fællesskab og
natur – og på lokalt plan; at udskille sig
af det vante miljø, at gennemføre en
farlig færd, nå sit mål – og vende tilbage
med en højere status.

Stillingen som gravermedhjælper er
opslået nu – og Tina inddrages naturligvis
i ansættelsen. Samarbejde og godt
arbejdsmiljø skulle gerne sikres ved
denne procedure. Graverhuset står i
øvrigt fuldt færdigt – og venter på at
blive taget i brug. I den graverløse
periode har de tidligere gravere Erik
Sørensen og Knud Jacobsen vikarieret på
fortræffelig vis.

Mere om turen, når vi nærmer os pinsen.
Ole Sørensen
Ørbæk Menighedsråd

Ellers kan man jo i medierne for tiden
følge den uendelige historie om
Folkekirkens trængsler med faldende
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Konfirmationer 2012
Med foråret kommer konfirmationerne, og årets konfirmander er efterhånden ved at
være klar til den store dag. De har gennem de sidste 6 måneder bevæget sig dybt ind i
både kristendom og menighedsliv. De har arbejdet med alt fra salmer, gudstjeneste og
bibeltekster til etik, død, kærlighed og tilgivelse.
For kort tid siden var de sammen med 300 andre konfirmander med til at holde
gudstjeneste i Nyborg kirke. Det var en ungdomsgudstjeneste med temaet LYS, og alle
konfirmander havde hver især et lys med, som de havde dekoreret med et bibelcitat og
en hilsen. Det lys blev tændt under gudstjenesten og efterfølgende fik de et andet lys
med sig hjem. Derudover havde vores konfirmander lavet en video til lejligheden, der
høstede stor ros blandt de andre. Det blev en dejlig aften og en god oplevelse.
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.

Konfirmation i Refsvindinge Kirke d. 29. april 2012 kl. 9.30 og kl. 11.00.
De, der skal konfirmeres, er:
Kl. 9.30
Caroline Søgaard Pedersen
Xenia Christine Wilse
Oliver Braager Rasmussen
Joachim Rasmussen
Hans Christian Augustenborg Aaskov

Kl. 11.00
Malthe Storm
Oliver Tim Jensen
Andreas Holm Lundeborg
Sanne Wendel Nielsen
Stine Bue Damsbo
André Alsing
Emil Haurballe Hansen
Laura Viby Jensen
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Konfirmation i Ørbæk Kirke d. 4. maj 2012 kl. 10.15.
De, der skal konfirmeres, er:
Guillaume Møller Andersen
Silje Nyholm Christensen
Jonas Jäger Krum
Nanna Bæk
Elisa Lyder Tissot
Stine Ejlskov Bech
Chanel Bæk Stephansen
Sabrina Lykkegaard Lundager Jørgensen
Mie Søndergaard Kellgren Jepsen
Bastian Tom Merrild Kjældgaard
Ditte Rosendahl Nielsen
Cecilie Sondrup Gorgulla Rosener
Christine Sondrup Gorgulla Rosener
Frederikke Lysbjerg Sørensen
Louise Kathrine Emanuel Iversen

FOTO: Jesper Sørensen, Ørbæk
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Siden sidst...
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Patrick Bønneland Larsen
Refsvindinge Byvej 30, Refsvindinge

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Henning Gedde Fischer
Kløvervej 3, Ørbæk
Ester Margrete Hansen
Assensvej 26, Ørbæk
Edith Irene Møller
Kløvervej 3, Ørbæk
Ruth Rosa Ragnhild Jensen
Stationsvej 61, Ørbæk
Kamilla Poula Olsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Hans Ejnar Skøt
Krohaven 31, Ørbæk
Kristian Richardt Jensen
Krohaven 23, Ørbæk
Børge Alex Jensen
Vinkelvej 14, Ørbæk
Esther Andersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Mogens Huus
Stationsvej 109, Ørbæk

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Tilde Jakobsen-Johannsen
Vinkelvej 9, Ørbæk
Annmarie Viby Hathaway
England
Thilde Dyhrberg Thulin
Mejerivænget 102, Ørbæk
VELSIGNEDE I ØRBÆK KIRKE
Janne & Poul Larsen-Fedders
Dyrehavevej 72, Nyborg

Rosinen...
Et ægtepar var desperate for at få et barn. Så de gik til den katolske præst og
spurgte, om han ville bede for dem. ”Jeg skal nogle år til Rom, og mens jeg er der,
vil jeg tænde lys for jer,” svarede præsten.
Da præsten kom hjem tre år senere, besøgte han parret og fandt konen gravid og
travlt optaget af at passe to sæt tvillinger.
”Hvor er din mand?” spurgte præsten. Konen svarede: ”Han er taget til Rom for at
puste dine lys ud!”
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Kontakt og adresser
Sognehus & Kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Faaborgvej 65,
5250 Odense SV
Tlf. 22 78 61 23

Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.

Kirketjener
Lars Henrik Larsen
Tlf. 65 31 05 43
E-mail: panduro@larsen.mail.dk

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk

Graver
Tina Hedemann Jensen
Sentvedvej 19b, 5853 Ørbæk
Tlf. 60 49 90 85
E-mail: oerkirkegaarde@gmail.com

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

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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Ørbæk
Februar
26. 1. s. i. fasten
Marts
4.
2. s. i. fasten
11. 3. s. i. fasten
18. Midfaste
25. Mariæ bebudelses dag

Refsvindinge
9.00 Karin Larsen

10.15
10.15
9.00 Kristina Løvenstrøm
14.00 Familiegudstjeneste

10.15

April
1.
5.
6.
8.
9.
15.
22.
29.

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske

9.00
10.15
10.15 Ulrik Andersen
17.00 Liturgisk gudstjeneste 16.00 Liturgisk gudstjeneste
10.15
9.00
10.15
9.00
19.30 Aftengudstjeneste
10.15
9.30 & 11.00 Konfirmation

Maj
4.
6.
13.
17.
20.
27.
28.

Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
Anden pinsedag

10.15 Konfirmation
9.00
10.15

Juni
3.
10.
17.
24.

Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis

10.15

10.15
9.00
9.00 Karin Larsen

14.00 Karin Larsen
9.00
10.15
Kirkevandring: Vi begynder med morgenandagt i Ørbæk,
Herrested og Refsvindinge kirker kl. 10.00

10.15
9.00

9.00
10.15
9.00
10.15

ARRANGEMENTER:
Prædikenforberedelse i Refsvindinge Kirke 8. marts, 22. marts og 19. april kl. 16.30.
Familiegudstjeneste i Ørbæk Kirke søndag d. 25. marts kl. 14.00.
Aftengudstjeneste med Seniorkoret i Ørbæk kirke søndag d. 22. april kl. 19.30.
Kristendom for Voksne i Sognehuset 9. maj, 23. maj og 13. juni kl. 19.00.
Fælles kirkevandring anden pinsedag d. 28. maj kl. 10.00.
Menighedsmøde i Refsvindinge forsamlingshus d. 31. maj kl. 19.00.
Grundlovsdag i Ørbæk Præstegårdshave tirsdag d. 5. juni kl. 11.00.
Kirkegårdsvandring i Refsvindinge torsdag d. 21. juni kl. 19.00.
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