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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/kirkekontoret.
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.

Forsidefoto:
”Vejen går gennem hjertet”
(Kirkedøren i Ørbæk kirke)

Kirkebladets redaktion:
Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen
Næste deadline er 1. november 2012
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Klummen
Hvad betyder kirken for dig?

kandidatur er med til direkte at
bestemme kirkens fremtid og kirkens
profil.

– Ja, undskyld jeg spørger så direkte, men
tænk engang over det; Hvad betyder
kirken egentlig for dig? Hvordan ser den
ud i dine øjne? Er den smuk, traditionel,
tidssvarende eller håbløst gammeldags? Er
dørtærsklen høj eller lav, er budskabet
ligetil eller uforståeligt? Er kirken et trosfællesskab eller et kultur-fællesskab –
måske begge dele, eller hverken eller?

Så uanset hvordan kirken ser ud i dine
øjne, synes jeg du skal benytte
lejligheden og lade dine synspunkter
komme til orde. For kirken er bygget af
levende stene, som Grundtvig siger. Og
du er en af de sten, der skaber kirken uanset om du kommer der hver søndag
eller blot en enkelt gang om året.

Når jeg spørger, er det dels fordi jeg er
nysgerrig og dels fordi, det er din kirke.
Din og alle andres kirke, naturligvis, men
ikke desto mindre; DIN!

Jeg hørte engang en kollega fortælle om
da han i sin tid blev indsat i sit første
embede. Folk fra sognet var kommet i
kirke for at tage imod ham og efter
gudstjenesten stod han sammen med
provsten udenfor for at hilse på dem alle
sammen. En ældre mand kom hen til
ham, gav ham hånden og sagde venligt:
”Velkommen pastor Nielsen! Nu må vi se,
om du kan fylde kirken”, hvortil provsten
prompte svarede: ”Så tyk er han nu heller
ikke!”.

Og kirken er ikke en selvfølge. De kirker,
der pryder landskabet og bybilledet her i
Refsvindinge og Ørbæk sogne, er her
alene af den grund, at der gennem de
sidste 800 år har været folk her, for hvem
kirkernes budskab, var så vigtigt at de
blev ved med at mødes og være sammen
om det, der gav lys og mening i deres liv.

Jeg skal ikke afvise, at jeg i sommerens
løb måske er kommet mig et kilo eller to
(jeg har en svaghed for vaffelis), men jeg
kan ikke fylde kirken alene – det er vi
nødt til at være flere om.

Og selvom staten i dag har vænnet os til
at de fleste instanser bliver drevet
oppefra og kører af sig selv, så er kirken
stadig et sted, der alene fungerer pga. de
mennesker, der bruger den og de
mennesker der varetager den opgave det
er, på menighedens vegne at sidde i
menighedsråd.

Så kom og vær med, for det er ikke
ligegyldigt hvordan vi fylder kirken og
med hvad. Det er vigtigt, det her. Og det
er også dit ansvar, at der er kirke her i
sognene – i morgen og om 100 år.

I år er der valg til menighedsrådene for
den kommende funktionsperiode 20122016 (læs mere på side 6 & side 13). Det
vælges af menigheden. Det vil sige, at
det er dig, der med din stemme eller dit

Hanne Uhre Hansen
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Fra Refsvindinge Menighedsråd
Menighedsråd og visioner

indbudt til såvel prædikenforberedelse
som kristendomsundervisning for voksne.
Tilbuddene er blevet positivt modtaget af
menigheden, og vil fortsætte efter
sommerferien.

Så er den gal igen. De seneste ugers
avislæsning har efterladt det indtryk, at
ikke alene har vi set et faldende
medlemstal i Folkekirken, men endnu
værre venter, da avisens rundspørge
viser, at mange seriøst overvejer
udmeldelse. Udmeldelser i et antal, der
igen gør debatten om kirkelukninger
aktuel.

Vi har også en vision om at ”gøre kirken
til et naturligt sted at mødes for flere
generationer”. I den forbindelse kan
nævnes, at mange mødre har taget deres
små børn med til babysalmesang, og nydt
den særlige rum- og lydvirkning, der kan
opleves i en kirke. Desuden har
minikonfirmanderne med glæde og
engagement indtaget kirkerummet, og på
en god og lærerig måde stiftet kendskab
til vores kristne kultur.

Det kan umiddelbart hensætte os i en
trist og negativ stemning. Men også kun
umiddelbart. For vi skal ikke lade os
forfalde til magtesløshed og fortvivlelse,
men i stedet arbejde for at sætte et
positivt fokus på kirken. I stedet for at
tale om kirkelukninger, så lad os tale om
kirkeåbninger. Nej, ikke opførelse af nye
kirker, men om at åbne kirkedøren inde
fra. Forkyndelse af evangeliet er
Folkekirkens vigtigste opgave, og derfor
er kirkernes døre åbne søndag efter
søndag. Mange er imidlertid ikke bekendt
med de mangfoldige tilbud, der er
udover gudstjenesterne, og det er her vi
billedlig talt skal åbne kirkedøren, også
på hverdage, og råbe ud til menigheden
om tilbuddene, der udspringer af
Menighedsrådets visioner.

Når man tager afsked med en afholdt
præst, der forstod at tale og prædike til
menigheden, påhviler der
menighedsrådet en stor opgave ved
ansættelse af ny sognepræst. Hanne viste
ved såvel sin skriftlige ansøgning som sin
prøveprædiken, at hun i meget høj grad
mestrer sproget. Når hun samtidig er i
stand til at oversætte de bibelske skrifter
til et moderne og forståeligt sprog, så er
vores vision opfyldt om at ”gøre
gudstjenesten forståelig så den
relaterer sig til hverdagen”.

På vores hjemmeside er anført, at vi har
en vision om at ”vække menighedens
interesse for kristendommen så ingen
føler sig fremmed i kirken”. Det er en
vision affødt af et hyppigt forekommende
udsagn om det ikke at forstå, hvad der
sker og prædikes om under en
gudstjeneste. Ord skal også omsættes til
handling, hvorfor vi har åbnet døren og

Endelig har vi en nedfældet vision om at
”skabe et kirkeliv hvor forkyndelse og
menighedspleje ikke står i skyggen af
administrative opgaver”. De
administrative opgaver, som bl.a.
omfatter ansvaret for kirkekassens
regnskab, arbejdsgiverfunktion samt
vedligeholdelse af kirkegård og
bygninger, fylder meget, og er i al
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væsentlighed afledt af love og
cirkulærer, som vi ikke har indflydelse
på.

engageret menighed, så vi kan bidrage til
en fortjent positiv omtale af Den danske
Folkekirke, og dermed imødegåelse af
medlemsflugt.

Så vores opgave er, trods mange timers
administration, som under tiden kan
være træls, at bevare gejsten ved at
glæde sig over arbejdet med at skabe et
godt kirkeliv og menighedspleje, så det
fylder mest i vægtskålen. I al
beskedenhed synes jeg, vi har et godt
kirkeliv, med mange opløftende
gudstjenester, foruden særlige
arrangementer som f.eks. fejring af
kyndelmisse og markering af Allehelgen.
Positive tilkendegivelser fra menigheden
bekræfter os i, at vi er på rette spor. Det
skal vi værne om.

Når næste nummer af Kirkebladet
udkommer, er der valgt et nyt
Menighedsråd. Jeg kan garantere, at der
venter meget arbejde, som i vid
udstrækning er ulønnet, idet kun
formand, kontaktperson og kirkeværge
får et mindre honorar. 12 års arbejde i
Menighedsrådet har imidlertid åbnet mine
øjne for, at glæden ved arbejdet bærer
lønnen i sig selv.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd

Hvis menighedspleje skal forstås som
tilbud om foredrag og koncerter er vi
også godt på vej. Men jeg kunne godt
ønske mig, at vi på dette punkt, ikke blot
åbnede døren inde fra, men også gik ud
og påtog os et socialt ansvar. Det kunne
være besøg hos en enlig, som savner en,
der vil lytte eller måske har noget på
hjerte, der kunne opmuntre.
Jeg er overbevist om, at vi alle kender
en, som vil være glad for et besøg. Det
kan betyde så meget og koste så lidt.
Omtalte 4 visioner, som er nedfældet af
det nuværende Menighedsråd, skal forsat
forfølges, da vi aldrig må læne os tilbage
i tilfredshed, og tro vi har nået, hvad vi
skal. Der vil altid være nyt, der skal
gøres, og noget der kan gøres bedre.
Jeg vil derfor anbefale det kommende
Menighedsråd, at en af de første opgaver
bliver en revurdering af rådets visioner,
der sikrer en fortsat levende kirke og
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Kom til

ORIENTERINGSMØDE I REFSVINDINGE FORSAMLINGSHUS
torsdag den 13. september 2012 kl.19.00
I forbindelse med det forestående valg inviterer Refsvindinge menighedsråd til
orienteringsmøde i forsamlingshuset, med eventuelt efterfølgende opstillingsmøde.
Menighedsrådet har en række faste opgaver, som skal løses året rundt, men der er
også plads til at lave nye tiltag. Som medlem af menighedsrådet kan du bl.a. være
med til at bestemme, hvordan kirkens penge skal bruges. Skal der indkøbes nye
salmebøger, hvordan skal kirken udsmykkes, skal der arrangeres udflugter for
sognets beboere, babysalmesang, midnatsgudstjenester, spaghetti-gudstjenester, og
hvem skal ansættes? Det og meget mere kan du høre om ved orienteringsmødet –
alle er velkomne!

VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED MENIGHEDSRÅDSVALG 2012:
Orienteringsmøde i Refsvindinge forsamlingshus: d. 13. september kl. 19.00

Menighedsrådet afholder et orienteringsmøde, hvor de fortæller om kommende
opgaver og gennemgår reglerne for opstilling af kandidater. Det er meget vigtigt, at
du som ny kandidat deltager i dette møde – for det er her valget skydes i gang!

Indleveringstidsrum for kandidatlister: 25. september til 2. oktober 2012 kl. 19.00

Du eller en anden skal indlevere listen med de rette navne og underskrifter til
valgbestyrelsen (hos Maria Jensen, Longvej 1, Refsvindinge, 5853 Ørbæk) mellem
den 25. september kl. 19.00 og 2. oktober kl. 19.00. Den liste, der indleveres først,
kommer øverst på stemmesedlen. Listen kan afleveres personligt eller sendes med
posten. Det kan være en god idé at bede om en kvittering, så du kan dokumentere,
at den er modtaget.

Opgørelse af kandidatlister: 16. oktober 2012

I tilfælde af aftalevalg kontakter valgbestyrelsen dig efter den 16. oktober.

Afstemningsvalg: 13. november 2012

I tilfælde afstemningsvalg underretter valgbestyrelsen dig om valgets udfald
umiddelbart efter den 13. november.

Få mere at vide ved at kontakte dine lokale repræsentanter i menighedsrådet
eller/og gå på www.menighedsraadsvalg2012.dk og læs alt om valget.
6

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 28. 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

Gå på opdagelse i din kirke

- og bliv Minikonfirmand!

Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3. Klasse, og i år mødes vi én
gang om ugen efter efterårsferien og indtil december, hvor vi
slutter af med et brag af en familiegudstjeneste 1. søndag i advent.
Jeg vil komme rundt på Refsvindinge friskole og 4-kløverskolen med
indbydelser i begyndelsen af oktober, men skulle I have spørgsmål
eller andet jeg kan hjælpe jer med, er I meget velkomne til at
kontakte mig på telefon 65 33 11 04, eller pr. e-mail, huh@km.dk.
Hanne Uhre Hansen
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Arrangementer
Prædikenforberedelse

Salmestafet i Refsvindinge kirke

Torsdage, 6. og 20. september, 4. og 18.
oktober kl. 16.30 – 17.30 i Refsvindinge
Kirke

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30

Salmestafetten fortsætter i Refsvindinge
kirke torsdag d. 22. september kl. 19.30.
Stafetten er denne gang rakt videre til
Bjarne Ivan Hansen, Refsvindinge, og Trine
Jensen, 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 2013.

Prædikenforberedelse er et lille pusterum
i hverdagen. Vi mødes 4 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 i det hele taget
kendskab til kirke og kristendom – alle kan
være med!

Høstgudstjenester

Søndag d. 30. september kl.10.15 i Ørbæk
kirke og kl. 14.00 i Refsvindinge Kirke
Som traditionen byder, fejrer vi igen i år
høsten med 2 festklædte kirker og 2
festlige gudstjenester for hele familien.
Det sker i Ørbæk kirke kl. 10.15 i
Refsvindinge kirke kl. 14.00 og. 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 endelig naboen med!

8

Alle Helgensfejring

gamle bøger i København. Men allerede
ved et af de første stop på rejsen blev
han skuffet: Det prægtige marmorkors
ved Frederik Baggers gamle herregård
Juulskov lige nord for Refsvindinge var få
år forinden blevet kløvet itu og brugt til
anlægsarbejder af en pietetsløs
herremand!

Søndag d. 4. november kl. 19.00
Alle Helgens aften er efterhånden en
fast tradition i Refsvindinge. I år fejrer
vi den med en andagt i kirken kl.
19.00, hvorefter vi vil tænde lyset på
kirken og sætte små lys på gravene.
Derefter fortsætter vi til forsamlingshuset, hvor menighedsrådet byder på
snitter, kaffe og foredrag. Det er
Rasmus Agertoft fra Vindinge, der vil
fortælle os om Rasmus Nyerup,
oldtidsmindernes fynske redningsmand!
Om foredraget skriver han således:

Oplevelsen var med til at forme Nyerups
idé om en statslig institution, der kunne
redde de historiske mindesmærker fra
undergang. Og bare to år efter var det,
der senere skulle blive Nationalmuseet,
en realitet, ikke mindst på grund af
Rasmus Nyerups indsats.

I 1805 ankom den velanskrevne
professor Rasmus Nyerup (1759-1829)
til Østfyn for at tage et kig på nogle af
de oldtidsminder, han havde studeret i

Det er ikke noget tilfælde, at det lige var
på Fyn, han fostrede sine tanker om
Nationalmuseet. Historien om Rasmus
Nyerup er nemlig den utrolige historie om
en bondesøn fra Vestfyn, der blev købt fri
fra stavnsbåndet, fik sig en teologisk
uddannelse og endte sine dage som
indflydelsesrig kulturpersonlighed med
tætte forbindelser til guldalderkoryfæer
som digteren Adam Oehlenschläger,
sprogforskeren Rasmus Rask og den unge
H.C. Andersen, der lånte bøger på
Nyerups Universitetsbibliotek.
Hør Rasmus Agertoft fortælle om
oldtidsmindernes fynske redningsmand,
hans liv og hans meritter. Rasmus
Agertoft er cand.mag. og kulturformidler
og har beskæftiget sig indgående med
den spændende fynbo, blandt andet som
redaktør og medforfatter til bogen »I
gamle bøger, i oplukte høje« samt i
artikler, foredrag og udstillingstekster.
Arrangementet er naturligvis gratis og
alle er velkomne!
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Kristendom for Voksne

Nadver

Torsdage, 1. og 15. november kl. 19.00
– 21.00 i Sognehuset

Mon ikke de fleste af os skulle tage tilløb,
første gang vi gik til alters og modtog den
hellige nadver? For mange er nadveren
omgærdet af mystik og eksklusivitet, det
er som et særligt rituelt fællesskab midt i
gudstjenesten. Men nadveren handler
også om tilgivelse, om at gøre det
fortidige til nutid og om at være fælles
med Jesus om både liv og død. Vi tager et
dybt blik på nadverens historie, funktion
og symbolik.

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
nyskabelse, der blev påbegyndt i
foråret og som nu vender tilbage med
et nyt tema; Kirkens sakramenter, dåb
og nadver. Et sakramente er en hellig
handling, hvori den troende får del i
det gudommelige. I den Lutherske
Kirke har vi to sakramenter; dåb og
nadver. Over to aftener vil vi
undersøge ritualernes historie, form og
betydning.

Dåb

Dåben er indstiftet af Jesus som en
indgang til kristendommen. I dåben
bliver vi en del af den globale såvel
som den lokale kristne menighed og i
dåben bliver det sagt, at vi er Guds
børn, og at han er med os alle dage
indtil verdens ende. Men hvad betyder
dåben egentligt, hvorfor foregår det,
som det gør og hvad symboliserer
vandet, kjolen, og korstegnelsen?
Hvorfor skal vi overhovedet døbe og er
der nogen forskel på om man bliver
døbt som barn eller voksen? Alt det og
meget mere vil vi dykke ned i, når vi
mødes torsdag d. 1. november.

”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.
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Fortælle og musikgudstjeneste

Familiegudstjenester

Denne aften åbner vi kirken for en
anderledes gudstjeneste. Der vil være
masser af stearinlys, fællessang og musik
af Arne Skovmand (Harmonika) og Kirsten
Øxenhave (Fløjte) og så vil der blive
fortalt bibelhistorier. Efter gudstjenesten
er der kaffe i våbenhuset.

Vi skyder den søde, forventningsfulde
adventstid i gang med to festlige
familiegudstjenester første søndag i
advent, d. 2. december kl.10.15 i Ørbæk
kirke og kl. 14.00 i Refsvindinge kirke.
Kirkernes minikonfirmander vil medvirke
ved gudstjenesterne, hvor vi bl.a. skal
tænde lys i adventskransen, og høre lidt
om hvorfor vi fejrer jul. Efter
gudstjenesterne serverer vi kaffe,
sodavand og kage i våbenhuset.

Torsdag d. 22. november kl. 19.30

1. søndag i advent, d. 2. december

Efteråret nærmer sig…
Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars Busk Sørensen 1990 og 1993
(Den danske salmebog, nr. 731)
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Fra Ørbæk Menighedsråd
Nu går sommeren på hæld og dermed
også ferietiden. Der er ikke sket meget
siden sidste kirkeblad. Og dog. Vores
kirkesanger gennem næsten 10 år, Erik
Andreasen, har meddelt, at han ønsker at
fratræde sin stilling som kirkesanger med
udgangen af oktober måned i år. Fra
menighedsrådet skal der lyde en tak for
hans indsats gennem årene.

Endelig minder jeg om valgforsamlingen
den 11. september, kl. 19.30 i
Sognehuset. Der skal jo, som jeg fortalte
om i sidste kirkeblad, vælges et nyt
menighedsråd. Og helt kontant: Hvis man
fortsat ønsker, der skal være kirke i
Ørbæk, så er man nødt til at støtte op om
den og påtage sig det ansvar det er at
være med i f. eks. et menighedsråd.
Ja, det er helt vemodigt at skrive sit
sidste indlæg i kirkebladet. Der er sket
utrolig meget, siden jeg startede i rådet i
december 1981, for 31 år siden.
Formanden dengang var Hans Ulrik
Jørgensen, Stærbogård, og sognepræst
var Leif Pedersen. En anden tid og
verden. Til møderne i konfirmandstuen
mødte Ulrik op med protokollen under
armen. Han begyndte møderne med at
læse de punkter og sager op, rådet skulle
behandle.

Han har passet
sit arbejde med
humor og fast
livvidde, altid
hjælpsom og
åben for de
fornyelser, der
sker med salmer
og traditioner.
Hans lokalviden er
betydelig som gammel Ørbækdreng. Erik
var igennem sine næsten 10 år som
sanger også på udmærket vis medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.

Fra mit arbejde som embedsmand i
Ørbæk Kommune kendte jeg jo til en
praksis med udsendelse af dagsorden et
antal dage før et givet møde med
angivelse af de punkter, et givet udvalg
eller kommission skulle beslutte og den
har nok ikke fået for lidt. Så kikkede Ulrik
Jørgensen på mig, venligt og lidt
overbærende og sagde: ”Ole,
menighedsrådets arbejde er for vigtigt til
at blive behandlet på den lemfældige
måde, du beskriver” og så var det på
plads. Og Hans Ulrik Jørgensens ord om
vigtigheden af arbejdet, tænker jeg tit
på, når det formelle er ved at tage
overhånd.

Udover grantræer og kirkesang har jagt
og hunde hans store interesse, ja i sådan
en grad, at han sidste år arrangerede en
jagtgudstjeneste med jagthornsblæsere,
en i mere end en forstand bragende
succes. Rådet ønsker ham alt godt i
fremtiden med et ”knæk og bræk”.
Vi har fået godkendt budget 2013 af
provstiudvalget i Nyborg. Der er sat
betydelige beløb af til forskellige
anlægsarbejder, herunder også 200.000
kr. som opsparing til en fremtidig
indvendig renovering af Ørbæk Kirke.

Ole Sørensen, Ørbæk Menighedsråd
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Menighedsrådsvalg 2012 i Ørbæk sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Ørbæk sogn, bestående af 6 medlemmer for
perioden 2012-2016. Ørbæk sogn har fået dispensation fra lov om valg til
menighedsråd til at deltage i et forsøg med Valgforsamling som valgform. Der
indkaldes derfor til:

Valgforsamling den 11. september 2012 kl. 19.30 i Sognehuset
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
6. Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor
7. Valg af stemmetællere
8. Beslutning om valgform (a eller b)
a. Forhandling om fællesliste
(Præsentation af kandidater og stedfortrædere, debat, forhandling og
afstemning)
b. Personvalg
(Opstilling, præsentation, debat, afstemning, opstilling af
stedfortrædere, afstemning)
9. Meddelelse af afstemningsresultatet og underskrivelse af beslutningsprotokol
10. Orientering om mulighed for at indgive en alternativ kandidatliste og derved
begære valget gennemført efter de almindelige regler og om klagemulighed til
biskoppen*.
11. Eventuelt

Der er offentligt adgang til forsamlingen, men kun personer med valgret har tale- og
stemmeret under mødet. Personer med valgret skal oplyse navn, adresse og
fødselsdato og evt. legitimere sig med sundhedskort. De generelle regler om valgret
er gældende, dog skal man være fyldt 18 år, være medlem af folkekirken og
tilhørende Ørbæk sogn pr. 31. august 2012. Man kan kun stemme ved personligt
fremmøde. Kandidater kan opstilles uden personligt fremmøde, såfremt kandidaten
har givet skriftligt samtykke. Resultatet af valgforsamling vil blive offentliggjort på
kirkens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Ole Sørensen, formand for valgbestyrelsen.
*Det er muligt, at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved at
indgive en alternativ kandidatliste senest den 18. september 2012 kl. 19.00 til enten:
• Hanne Uhre Hansen, Ørbæk præstegård, Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk eller
• Bent Rasmussen, skrænten 7, 5853 Ørbæk
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Siden sidst...
VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Mett Eline & Tommy Lund Knudsen
Odensevej 64, Ørbæk
Ann Wædeled & Thomas Meier Andersen
Libavej 15, Ørbæk
Tanja Christina & Martin Toft Pilegaard
Ansgargade 5, Odense
Mette & Casper Ditlev Sørensen
Brolandvej 40, Agedrup

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Liv Vivi Nielsen
Åvænget 30, Ørbæk
Buster Rosborg Karlsen
Lindevej 18, Odense
Ida Kipper Eilersen
Svinget 1, Frørup
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Guang Ling
Faaborgvej 65, Odense
Jacob Ling Andersen
Faaborgvej 65, Odense
Christian Strøe Larsen
Assensvej 23, Ørbæk
Simon Vesterskov Pedersen
Sentvedvej 8. Ørbæk
Laura Meier Rasmussen
Libavej 15, Ørbæk

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Asger Knudsen
Mejerivænget 46, Ørbæk
Svend Aage Mortensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Flemming Pedersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Nina Horsevad
Rosenvænget 14, Ørbæk
Anni Lene Jørgensen
Buen 13, Ørbæk
Jon Rasmus Thygesen
Lundsbjergvej 55, Ferritslev

VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Hanne & Christian Teil Fyhn
Villumstrupvej 1, Refsvindinge
Majbrit & Jakob Stensøe Frederiksen
Møllehaven 58, Refsvindinge

Rosinen… kloge ord om kristendom!
- Når man dør, kommer man til Paris! (Kine 6 år)
- Det er typisk Gud at være god. (Jenny 6 år)
- Gud kommer egentlig fra Gudhjem. (Lars Henrik 5 år)
- Gud er en blød mand. Han er næsten gennemsigtig. (Kate 6 år)
- At være engel er typisk kvindearbejde. (Anna 9 år)
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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

Refsvindinge

September
2.
13. s.
9.
14. s.
16. 15. s.
23. 16. s.
30. 17. s.

e.
e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

10.15 Opstartsgudstjeneste for konfirmander
9.00
10.15
10.15
9.00
9.00
10.15
10.15 Høstgudstjeneste
14.00 Høstgudstjeneste

Oktober
7.
18.
14. 19.
21. 20.
28. 21.

e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

10.15

s.
s.
s.
s.

November
4.
Alle helgens dag
11. 23. s. e. trinitatis
18. 24. s. e. trinitatis
25. Sidste s. i kirkeåret
December
2.
Første søndag i advent

9.00
10.15

10.15

9.00 Karin Larsen

10.15
9.00

19.00 Alle Helgensfejring
10.15
9.00 Karin Larsen

10.15
10.15 Familiegudstjeneste

14.00 Familiegudstjeneste

Arrangementer:
Prædikenforberedelse i Refsvindinge Kirke 6. og 20. september, 4. og 18. oktober kl. 16.30
Høstgudstjenester søndag d. 30. september kl. 10.15 (Ørbæk) og 14.00 (Refsvindinge)
Salmestafet i Refsvindinge kirke torsdag d. 25. oktober 2012 kl. 19.30.
Alle Helgensfejring i Refsvindinge kirke søndag d. 4. november 2012 kl. 19.00.
Kristendom for voksne, d. 1. og 15. november kl. 19.00 i Sognehuset
Fortælle- og musikgudstjeneste i Refsvindinge kirke d. 22. november kl. 19.30
Familiegudstjenester søndag d. 2. december kl. 10.15 (Ørbæk) og 14.00 (Refsvindinge)
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk og www.refsvindingekirke.dk
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