Og det skete i de dage, at der udgik en befaling
fra kejser Augustus om at holde folketælling i
hele verden. Det var den første folketælling,
mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og
alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til
sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i
Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder
Betlehem, fordi han var af Davids hus og
slægt, for at lade sig indskrive sammen med
Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og
mens de var dér, kom tiden, da hun skulle
føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og
svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der
var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude
på marken og holdt nattevagt over deres
hjord. Da stod Herrens engel for dem, og
Herrens herlighed strålede om dem, og de blev
grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:
»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket: I dag er
der født jer en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I
skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en
krybbe.« Og med ét var der sammen med
englen en himmelsk hærskare, som lovpriste
Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
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DECEMBER
JANUAR
JUNI
FEBRUAR
JULI
2012/2013
AUGUST
2011

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. februar 2013

2

Klummen
Dybt hælder året i sin gang… Året er ved
at rinde ud – brugt, slidt op. Naturen viser
sine tydelige tegn og man fornemmer
kroppens hjertesuk. Snart har året ikke
mere at give os, og hvad så… ja, så venter
et nyt. Det er egentligt fantastisk at
tænke på; Et helt nyt år er på vej!

Den slags kan ikke forstås med
forstanden, her må der andre midler i
brug, som for eksempel hjertet. Hvilken
anden muskel end netop hjertet kan
registrere det mirakel, at selve livet kom
til verden i en lille stald i Betlehem en
kold vinternat for et par tusind år siden!

I kirken har vi allerede taget hul på det,
for i kirken holder vi nytår første søndag i
advent. Og som ved ethvert nytår er det
tid til at se tilbage såvel som frem, ikke
mindst fordi kirkens nytår i år også er
skiftedag for menighedsrådene. I Ørbæk
er 6 nye rådsmedlemmer klar til at tage
fat og i Refsvindinge er der 2 nye – resten
er garvede kræfter. Jeg glæder mig til
vores samarbejde og til at se hvad
fremtiden bringer af nyskabelser og tiltag.

Livet kom til verden i et barn, et
spædbarn, vort eget spejlbillede i al sin
enkle og skrøbelige menneskelighed.
Hvad mon dog Gud vil os med den
barnlige ulejlighed?
Ja, Det er nok som med det, der er i
luften. Forstanden begriber det heller
ikke, men hjertet kan fatte det. Når vi
ser os spejlet i julebarnet, aner vi måske,
at den, som bevæger solen, måne og
stjernerne, så vi ikke går til i mørke,
tillige er den, som – ved synet af barnet vil bevæge vort hjerte til det, som er
kærligt og menneskeligt. Det er den
enkle hjertelighed, juleaften indhenter
os med. Så…

I samme åndedrag vil jeg gerne sige tak til
alle jer, der takker af efter mange års tro
tjeneste. Det har været en stor glæde at
arbejde sammen med jer.
Kirkeåret er som sagt skudt i gang, og det
begynder med den søde og
forventningsfulde adventstid. Der er noget
i luften… som forår, skønt skoven har
mistet hvert blad og fuglen er draget mod
syd. Der er noget i luften… jeg ved ikke
hvad - påstår julesangens digter.

… kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.

Og sangen har ret, julen er netop: ”jeg
ved ikke hvad”. Ikke til at forklare,
forstanden fatter ikke en lyd. Følelserne
derimod gør, de ved præcis hvad der er
på færde i denne tid. Noget nyt er ved at
bryde igennem, som sidste år, som hver
jul. En ny begyndelse, et lys i mørket. En
påmindelse om at Gud blev menneske…

Glædelig forventningstid!
Hanne Uhre Hansen
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Fra Refsvindinge Menighedsråd
stund har vi ikke haft et konstituerende
møde. Det afholdes d. 20. november,
hvorefter meddelelse vil blive givet, såvel
fra prædikestolen, som på vores
hjemmeside.

Mørk er efterårets sidste måned
november. Endnu mørkere er vinterens
første måned december. Dog kun
vejrligt, for i december indledes
adventstiden, hvor vi i venten på
fejringen af Jesus fødsel tænder en
masse lys. I de mørke aftener fremstår
kirken lysende i skæret fra
energibesparende projektører,
adventskrans og kalenderlys skaber
grundlaget for forventningens glæde.
I år er første søndag i advent tillige noget
særligt, idet nye menighedsråd over det
ganske land indleder en ny
funktionsperiode på 4 år.

Vi deler nu al personale med Ørbæk
Menighedsråd, og vi har fælles sognehus.
Det giver anledning til meget samarbejde
i vore menighedsråd. Jeg vil udtrykke tak
til det samlede råd i Ørbæk, som alle nu
udtræder af rådet, for et godt og
konstruktivt samarbejde. Særlig tak til
Ole Sørensen, som jeg har haft et tæt
samarbejde med, når fælles anliggender
skulle løses. Da udfordringerne under
tiden har stået i kø, har vi ofte haft
møder sammen, og jeg har stor respekt
for Oles indsats, også i de få tilfælde,
hvor vi ikke har været helt enige.
Selv om vi har et aktivt og godt
arbejdende Præstegårdsudvalg, med
medlemmer fra begge råd, kan jeg ikke
undlade at fremhæve Bent Rasmussen,
der som formand for Præstegårdsudvalget
ydede en stor og betydningsfuld indsats i
forbindelse med opførelse af vores
sognehus og restaureringen af
præstegården. Det var imponerende, og
jeg kommer altid til at tænke på Bent,
når jeg ser den flotte og velfungerende
bygning.

I Refsvindinge var der aftalevalg, idet der
kun blev indleveret en liste med
kandidater. Aftalevalget var i lighed med
tidligere, da menigheden aldrig har
været kaldt til stemmeboksene i
Refsvindinge Sogn. Birthe Henriksen og
Hanne Terndrup udtræder af
Menighedsrådet. Birthe efter 24 års
indsats, hvor hun tillige i en lang periode
dygtigt og samvittighedsfuldt bestred
hvervet som regnskabsfører. Hanne har
været medlem i 8 år, og udtræder alene
grundet ”kirkelig flytning” til Ørbæk,
hvor hun blev valgt til Menighedsrådet,
og ved den efterfølgende konstituering
blev valgt til formand. Stor tak til begge,
som har ydet en stor indsats, som har
været medvirkende til at bevise, at selv
et lille sogn kan være i stand til at sikre
et aktivt og godt kirkeliv.

Selv om Ørbæk sogn er ca. dobbelt så
stort som Refsvindinge sogn, er begge
sogne at betragte som små, og en
sammenlægning kunne synes naturlig. Det
har der ikke været stemning for, selv om
vi indgår i et fælles pastorat og har
fælles personale. Jeg synes beslutningen
er rigtig, da begge sogne har været i
stand til at udfylde menighedsrådene og

Som erstatning for Birthe og Hanne er
valgt Solvejg Bang og Jane Jensen. Vi
gamle ”rødder” Karen Nielsen, Maria
Jensen og undertegnede glæder os til at
arbejde sammen med Jer. I skrivende
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samtidig har vist et engagement, der er
blevet bemærket helt i København.
Således havde vi i Refsvindinge besøg af
en journalist fra Kristeligt Dagblad, der
ud af landets samtlige sogne havde
udvalgt 5 sogne, hvor man fandt
kirkelivet så blomstrende, at det var
værd at skrive om. Det blev til en stor
artikel, som vi kan glæde os over, i en tid
hvor medierne ellers er fyldt med
negative artikler om vores folkekirke. Vi
skal imidlertid huske på, at vi ikke må
hvile på lauerbærerne, da det til
stadighed kræver hårdt arbejde af hvert
enkelt medlem i menighedsrådet, hvis det
fortsat skal lykkes, idet opgaver der
tidligere blev varetaget af sognepræsten,
f.eks. omkring arrangementer, skal
varetages af rådet, hvis vi skal sikre
Hanne fornuftige og rimelige
arbejdsbetingelser. Og det skal vi.

man skulle næsten knibe sig selv i armen,
for ikke at tro, det blot var en oplevelse i
drømme.
Da vi om aftenen var samlet til Alle
Helgens aften i vores lille kirke, hvor vi
mindedes dem, der var en gang og som
havde haft betydning for os, tændte vi lys
som blev opstillet i korsform, hvilket
skabte en helt speciel stemning i kirken.
Efter andagten blev lysene båret ud på
gravstederne, som symbol for de lys
afdøde havde været for os.
Oplevelse i Refsvindinge Kirke kan
selvfølgelig ikke sammenlignes med
oplevelsen i Odense Domkirke, men jeg
følte ligeså stor glæde i Refsvindinge,
som jeg gjorde i Odense.
Det var en underlig følelse, der ramte en,
da kirkesanger Andreas Hansen
gennemførte sin tjeneste den aften. Som
altid værdigt og godt gennemført. Vi
vidste, at vi lidt senere i
Forsamlingshuset skulle hilse af med
Andreas efter mere end 22 år som
kirkesanger ved Refsvindinge Kirke. Vi har
haft stor glæde af samarbejdet med
Andreas, og der skal endnu en gang lyde
en stor tak for hans loyalitet og store
engagement for vores sogn.

I forbindelse med vor afholdte biskop
Kresten Drejergaard valgte at gå af som
biskop, for at tiltræde som præst ved Den
Danske Kirke i Schweiz, blev der
udskrevet valg med 4 bispekandidater.
Efter 2 valgrunder blev Tine Lindhardt
valgt som Fyens Stifts nye biskop. Et valg
som mange, ikke mindst i de mindre
sogne, hilser med glæde, da netop Tine
Lindhardt er fortaler for bevarelse af de
små sogne, hvilket hun klart tilkendegav
på min forespørgsel ved et debatmøde i
vores sognehus. Men det forpligter og
kræver hårdt arbejde, som tidligere
nævnt. Det har vi i sinde at leve op til.

Selv om der mangler visioner for det
fremtidige menighedsrådsarbejde i mit
indlæg, er det ikke fordi, jeg ingen
visioner har, men jeg finder det mest
passende, at det nye menighedsråd bliver
samlet, inden der kommer udmeldinger
om kommende tiltag.

Jeg og Hanne Terndrup deltog som
menighedsrådets indbudte deltagere ved
bispevielsen i Odense Domkirke Alle
Helgens dag. Det var en stor oplevelse,
som blev understreget ved Hendes
Majestæt Dronning Margrethes
deltagelse. Det var virkelig pompøst, og

Jeg ønsker alle en lysende december,
med udsigt til at solen med lyset igen
tager mere over.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Ny kirkesanger ved kirkerne
Marika Nymann Thomsen,

underholdt og underholder børn og
forældre med børnesange og levende
lyntegning (lidt i stil med Jørgen Clevin).

Kirkesanger

Helt fra barnsben af har jeg holdt af at
synge og sang og musik har altid været en
meget vigtig del af mit liv. I min tidlige
ungdom arbejdede jeg som dukkefører i
Bodil Lindorf’s børneteater og sang i
Tivolis Visevershus. Dette førte til, at jeg
fik lyst til at lære mere seriøst om brugen
af stemmen, så derefter fulgte et forløb
på 5 år, hvor jeg øvede dag og nat og
sugede til mig fra min klassiske læres
viden og kunnen. Det var dyrt, hårdt og
meget interessant.
Nu var meningen, at jeg skulle til
Tyskland og søge arbejde på en opera,
men så kom kærligheden på tværs, jeg
mødte min mand og blev selvfølgelig
gravid, gift og alt blev anderledes, end
jeg havde forestillet mig. Heldigvis var
Steen musiker, dog mere ud i den
rytmiske genre, og lige siden har vi
arbejdet med at smelte den klassiske og
rytmiske musikverden sammen og det gør
vi stadigvæk.

Det er med stor glæde at jeg er tiltrådt
stillingen som kirkesanger i Ørbæk og
Refsvindinge kirker.

Da vi blev gift havde vi ikke så mange
penge, så vi lavede et repertoire og tog
rundt i Europa på bryllupsrejse og
spillede på gader og stræder. Det var en
opløftende oplevelse, lærerigt og et godt
supplement til min uddannelse. Den
melodi der tjente os bedst var Schuberts
Ave Maria, men også et par arier fra
Carmen var elsket af gadens publikum.

Mit navn er Marika Nymann Thomsen og
jeg bor med min mand i et lille gult hus i
Lundeborg, som min mand Steen
Thomsen og jeg købte for 1 ½ år siden og
som vi har brugt et års tid på at sætte i
stand og nu føler os godt tilpas i. Steen
havde et barn med ind i ægteskabet,
Simon og vi har en datter sammen, Elvira
Josefine. De bor begge to i København,
Simon arbejder på Operaen og Elvira J er
handicap-hjælper og tegner. Sammen
med hende, har vi Trio Thomsen, som har

Da vi kom hjem bosatte vi os i en periode
i Lundeborg hvor vi startede orkestret La
Danza. Vi havde rimelig succes og et godt
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samarbejde med bl.a. Rune T og Chr.
Søgård og havde sammen Kidde flere Cd
udgivelser, præget af originale
kompositioner og tekster på dansk.
Sideløbende spillede Steen og jeg også
kirkekoncerter og lavede underholdende
indslag til familie og firmafester. En del
undervisning er det også blevet til hen ad
vejen, bl.a. kirkemusikskolen i
Svendborg, musikskolerne i Svendborg og
Rudkøbing, Skårup seminarium og flere
privatelever. Jo det er en dejlig ting, at
gi sin viden og kunnen videre.

måtte flytte til København, hvor
jobmulighederne var bedre for Steen. Der
boede vi i 7 år på det gamle
Christianshavn og det var rigtig hyggeligt,
men Fyn spøgte i baghovedet og da Steen
fik muligheden for efterløn købte vi vores
lille gule hus i Lundeborg og her har vi et
musikrum, hvor vi må trampe i gulvet,
synge og spille for fuld skrue, uden at
genere underboer, overboer og naboer, det er herligt og så er her oven i købet
også en have til at nusse rundt i.
Jeg ser frem til at deltage med min
kunnen i kirkerne både i hverdagen og til
højtider og glæder mig til det fremtidige
samarbejde.

Pludselig blev vi, som mange andre
mennesker, ramt af modgang og sygdom,
jeg røg ind i en periode, hvor der ikke var
kræfter til at rejse rundt og optræde. Vi
måtte forvandle os og det betød, at vi

Marika Nymann Thomsen

Babysalmesang er slut for denne omgang…
men vi starter et nyt hold i Sognehuset ved Ørbæk
kirke, tirsdag d. 15. januar 2013 kl.10.30.
Det er gratis at deltage, alle er velkomne og der er
ingen tilmelding, så bare mød op og være med!
Vi glæder os til at møde den næste generation af
babysalmesangere!
Marika Nymann Thomsen og Hanne Uhre Hansen
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Arrangementer
Julekoncert i Ørbæk Kirke

Julekoncert i Refsvindinge Kirke

Vi fejrer den søde og forventningsfulde
adventstid med en koncert i Ørbæk kirke
med Vor Frues Kantori fra Svendborg, der i
dagens anledning har allieret sig med den
harpenisten Anne Marie Høst Mortensen,
som spiller på en særlig keltisk harpe.

3. søndag i advent, den 16. december kl.
19.30 er der JULEKONCERT i Refsvindinge
Kirke. Vi får besøg af GUDME SANGKOR, der
sammen med de fremmødte vil synge julen
ind. Korets program vil indeholde værker af
bl.a. W. A. Mozart, Leonard Cohen og Carl
Nielsen, og sammen vil vi synge både
traditionelle og nyere danske advents- og
julesalmer.

Søndag d. 9. december 2012 kl. 19.30

Søndag d. 16. december 2012 kl. 19.30

Musikken er bl.a af de amerikanske
komponister Eric Whitacre og Craig
Carnahan, ligesom der bliver lejlighed til
at høre kendte julesange og salmer i nye
arrangementer. Herudover vil koret også
synge et par satser fra deres nyligt
afholdte turne i Italien, hvor koret bl.a
sang i den store Basilica i Assisi.

Gudme Sangkor, som består af 50 sangere,
ledes af Arne Ploug og har i sin nuværende
form eksisteret siden 1989. Egentligt er det
en gammel sangforening fra 1914, som p.
gr. a. mangel på en dirigent lå i dvale fra
1953 til 89. Koret skal i april 2013 på en tur
til Holland, og måske får vi en lille forsmag
på programmet til denne rejse.
Velmødt til en stemningsfuld aften. Efter
koncerten serverer vi klejner og kaffe i
våbenhuset.

Kantoriet ledes af organist og kantor ved
Vor Frue kirke, Povl Chr. Balslev, og er i
øvrigt også lokalt repræsenteret idet både
præsten og præstesekretæren synger i
koret.
Koncerten er gratis og efter koncerten er
der kaffe, klejner og fællessang i
Sognehuset.
Kom og vær med til en festlig aften - vi
garanterer for julestemningen!
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Aktivcentrets Julegudstjeneste

Nytårsgudstjenester

Traditionen tro holder aktivcentret
julegudstjeneste i Ørbæk kirke.
Seniorkoret vil synge for os undervejs,
Laurits vil spille trompet, og som noget
nyt er der i dagens anledning også
Luciaoptog.

Et nyt år venter forude og vi hilser det
velkommen med eftermiddagsgudstjenester i Refsvindinge kirke kl. 14.00
og i Ørbæk kirke kl. 15.30. Efter
gudstjenesterne ønsker vi hinanden et
glædeligt nytår med portvin og kransekage
i våbenhuset.

Torsdag d. 13. december kl. 16.00 i
Ørbæk kirke

Tirsdag d. 1. januar 2013

Alle er velkomne til en festlig
gudstjeneste.

Kyndelmisse i Refsvindinge kirke
Søndag d. 3. februar 2013 kl. 19.30

Det er efterhånden en fast tradition at vi fejrer midvinteren med en
kyndelmissegudstjeneste. Vi 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!

9

Velkommen igen, Guds engle små
Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.

Så drømme de sødt om Betlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet,
de drømme, de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet.

Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide;
o, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!

Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer,
da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer,
da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer.

Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde;
er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde.

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge;
o, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!

O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
N.F.S. Grundtvig 1824
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Fra Ørbæk Menighedsråd
Den 11. september afholdt menighedsrådet
valgforsamling i forbindelse med valget til
det ny menighedsråd. Der er i sognet i alt
791 valgbare medlemmer af folkekirken,
dvs medlemmer, der er over 18 år. Heraf
mødte 44 medlemmer op. Og ved mødets
slutning var følgende kandidater og
stedfortrædere opstillet:
Som medlemmer:
1. Anne Tribondeau, Hovedgaden
2. Merethe Simonsen, Ørbæklundevej
3. Hanne E. Terndrup, Regissevej
4. Henriette B. Johansen, Risinggårdsvej
5. Ove Johansen, Hovedgaden
6. Kaj Andersen, Sentvedvej

Vi har også ansat en ny kirkesanger. Hun
hedder Marika Nymann Thomsen og bor i
Lundeborg. Marika blev udvalgt blandt
ikke mindre 13 ansøgere, og hun sang
første gang ved gudstjenesten den 4.
november. Vi byder Marika velkommen og
ønsker for hende, at hun må blive glad
for arbejdet ved vore 2 sogne.
Og så til slut en tak til mine kolleger i
rådet, til de ansatte og vores præst for
samarbejdet gennem årene. Der har
været gode stunder og plagsomme. Men
sådan er tilværelsen – også i et
menighedsråd med medlemmer, der har
deltaget i over 30 år.
Ole Sørensen
Ørbæk menighedsråd

og som stedfortrædere i nævnte
rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opgaver der ligger for er en renovering af
kirkens indre. Den kan godt trænge til en
opfriskning med nye farver etc. Kirken er
jo som forhenværende provst N.C. Lilleør
udtrykte det ” malet som brunt i brun”.

Per Høegh, Mejerivænget
Lise Hermann, Sentvedvej
Anne C. Lund, Nyborgvej
Henning Terndrup, Regissevej
Ellen Møller Andersen, Odensevej
Pia Wilhelmsen, Slotsvænget

Fristen for indlevering af en anden liste til
valget udløb den 18. september. Og der
kom ikke nogen anden liste, hvorfor et
egentlig valg den 13. november aflystes.
Derfor er ovennævnte nu det ny
menighedsråd, de næste 4 år. Konstituering
har fundet sted med Hanne Terndrup som
formand. Men herom nærmere i det næste
kirkeblad.
Jeg vil gerne ønske det ny råd tillykke med
valget. Der er en fin sammensætning
mellem køn og alder. Og blandt de større
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Konstituering i
Ørbæk Kirkes nye Menighedsråd
Ved det konstituerende menighedsrådsmøde I Ørbæk menighedsråd blev
posterne fordelt således:

Formand: Hanne Engelbrecht Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup
Næstformand: Anne Tribondeau, Hovedgaden 3, 5853 Ørbæk
Kirkeværge: Merethe Simonsen, Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk
Sekretær: Henriette Bülow Skøtt, Risinggårdsvej 1, 5853 Ørbæk
Kasserer: Kaj Alfred Andersen, Sentvedvej 20 A, 5853 Ørbæk
Herudover blev Aksel Andersen genvalgt som bygningskyndig ligesom at
rådet også fremover benytter Henry Jørgensen som regnskabsfører.
Kontaktpersonen er endnu ikke valgt, da dette valg skal foregå sammen med
Refsvindinge menighedsråd tirsdag den 11. december, her bliver også
personaleudvalget nedsat.
Første møde i menighedsrådet bliver tirsdag den 11. december kl. 19.00 i
Sognehuset.
På menighedsrådets vegne
Hanne Engelbrecht Terndrup
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Velkomst til det nye råd!
Melodi: Nu har vi altså jul igen…

Det gamle år er snart forbi.
Det er naturens orden,
og græs og planter går i hi.
Snart grønnes atter jorden.
Naturen vågner op igen
med blomster og med blade,
og fuglen synger fra sit gem.
Vi bliver alle glade.
Snart bli’r det atter jul igen
med julehilsen til hver ven,
og juleaften drager vi til kirken hen.

Det gamle ”råd” har nu sagt op,
for slægt skal følge slægter.
Fornyelsen er helt i top
med mod og gode kræfter.
Det nye ”råd” gi`r friske pust,
og spreder lys og glæde,
og kirkelivet får et bust.
Vi spændte er til stede.
Snart bli’r det atter jul igen
med julehilsen til hver ven,
og juleaften drager vi til kirken hen.

Vi ønsker jer med glade smil:
Et hjerteligt tillykke.
I lægger nu jer’ egen stil.
Vi føler os så trygge.
Husk: Kirken er et gammelt hus
og fuld af traditioner.
Med tale, sang og orgelbrus,
der stemninger fremtoner.
Snart bli’r det atter jul igen
med julehilsen til hver ven,
og juleaften drager vi til kirken hen.

Med kærlig hilsen fra Bent Rasmussen
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Siden sidst...
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Casper Baagøe Christiansen
Mejerivænget 83, Ørbæk
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Milas Paw Petersen
Degneløkken 44, Ullerslev
Christoffer Trøst Hellerup
Ellingevej 10, Refsvindinge
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Henriette & Jan Bruselius
Stenhavevej 10, Refsvindinge
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Karen Johanne Jensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Hanne Piil Nielsen
Smedevænget 1, Ørbæk

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Anna Marie Højer
Kløvervej 3, Ørbæk
Katty Kathrine Toft
Libavej 17, Ørbæk
Else Mary Storm Pedersen
Buen 34, Ørbæk
Karen Johanne Jensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Else Knudsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Niels Jørgen Kjølby
Kløvervej 3, Ørbæk
Bodil Gundesen
Skovsbovej 12, Rynkeby
Kirsten E Albæk Jensen
Krohaven 1, Ørbæk
Arne Svendsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Preben Faurholt Jensen
Birkevej 12, Ørbæk

Rosinen...
To præster er en tur på landet, da de kommer til en sø. De beslutter sig for at smide
tøjet og svømme en tur. Da de kommer over til søens modsatte bred, går de i land
og lægger sig i græsset. Pludselig kommer en stor flok kvinder gående forbi.
Den ene præst skynder sig at dække sine ædlere dele med hænderne, mens den
anden dækker sit ansigt. Da kvinderne er gået forbi, siger den første:
- Hvorfor i alverden dækkede du dit ansigt?
- Jeg ved ikke med dig, men i MIN menighed er det ansigtet, kvinderne kan kende
mig på!
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Kontakt og adresser
ØRBÆK KIRKE

REFSVINDINGE KIRKE

Formand for menighedsrådet
Hanne Terndrup
Regissevej 4, 5871 Frørup
Tlf. 50 44 09 01
E-mail: Terndrup.frorup@privat.dk

Formand for menighedsrådet
Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 65 33 20 26
E-mail: abh@mail123.dk

Kirkeværge
Merethe Simonsen
Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk

Kirkeværge
Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13

Sognehus & Kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

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

Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.

Kirkesanger
Marika Nymann Thomsen
Engvej 6, Lundeborg
Tlf. 82 40 28 50

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

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
Tina Hedemann Jensen
Sentvedvej 19b, 5853 Ørbæk
Tlf. 60 49 90 85
E-mail: oerkirkegaarde@gmail.com
Kirkernes personale har fri om mandagen
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December
2.
Første søndag i advent
9.
Anden søndag i advent
16. Tredje søndag i advent
23. Fjerde søndag i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. Anden juledag
30. Julesøndag
Januar 2013
1.
Nytårsdag
6.
Helligtrekongers søndag
13. 1. s. e. h3k
20. Sidste s. e. h3k
27. Septuagesima

Ørbæk

Refsvindinge

10.15 Familiegudstjeneste
19.30 Julekoncert
10.15

14.00 Familiegudstjeneste
10.15
19.30 Julekoncert
9.00 Karin Larsen
16.30
9.00
10.15

15.00
10.15
9.00 Karin Larsen
15.30

14.00
9.00 Karin Larsen
9.00
10.15
9.00

10.15
9.00
10.15

Februar
3.
Seksagesima
10. Fastelavn
17. 1. s. i. fasten
24. 2. s. i. fasten

10.15
9.00
10.15
9.00 Karin Larsen

Marts
3.
3. s. i. fasten
10. Midfaste
17. Mariæ bebudelses dag

10.15
9.00 Karin Larsen

19.30 Kyndelmissefejring
10.15
9.00

9.00 Karin Larsen
9.00

Arrangementer:
Familiegudstjenester søndag d. 2. december kl. 10.15 i Ørbæk og 14.00 i Refsvindinge
Julekoncert i Ørbæk kirke søndag d. 9. december kl. 19.30
Aktivcentrets julegudstjeneste i Ørbæk kirke torsdag d. 13. december kl. 16.00
Julekoncert i Refsvindinge kirke søndag d. 16. december kl. 19.30
Nytårstjenester 1. januar 2012 i Refsvindinge kirke kl. 14.00 og Ørbæk kirke kl. 15.30
Kyndelmissefejring i Refsvindinge kirke søndag d. 3. februar 2012 kl. 19.30
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk og www.refsvindingekirke.dk
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