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Hvad gør man ved…
Fødsel:
Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde
faderskabet på www.borger.dk
Navngivning:
Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på
www.borger.dk.
Dødsfald:
Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.borger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henvendelse til Nyborg Kirkegårdskontor, tlf. 65 31 15 27. Takster for kirke-gårdenes ydelser
findes på kirkernes hjemmesider.
Navneændring:
Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på
www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er
en god idé at søge vejledning på kirkekontoret, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på
www.borger.dk
Attester:
Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en
attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil derefter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.
Attester kan også afhentes personligt på kirkekontoret. Attesterne er gratis.
Dåb:
Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.
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 én
af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten.
Samtaler og hjemmebesøg:
Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du har brug for en
samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på 6533 1104.
Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer; dog skal det ske senest onsdag kl. 12.00 (ved søndags-gudstjeneste)
og 1 uge før (ved øvrige arr.) til Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16.
Kirkebladets redaktion: Henriette Bülow Skøtt, Henning Sørensen og Rasmus Markussen
Næste deadline er d. 1. november 2019
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Nyt fra menighedsrådet
på plads kan vi desuden byde velkommen
til vores nye sognepræst Rasmus Markussen. Mere om det senere i kirkebladet.

Som vi informerede om i det sidste kirkeblad er Ørbæk og Refsvindinge sogne
ikke længere ét pastorat. Per 1. september 2019 er Refsvindinge sogn blevet
en del af Herrested-RefsvindingeKullerup pastorat, og Ørbæk sogn er
blevet et selvstændigt pastorat.

Endelig gør vi opmærksom på, at Jytte
Nilsson har anmodet om lov til at trække
sig ud af menighedsrådet, og hendes anmodning er blevet imødekommet. Vi har
derfor derfor indkaldt vores førstesuppleant, så menighedsrådet nu ser sådan ud:

Det har bl.a. betydning for de ansatte
ved kirken, idet organist, kirkesanger og
kirketjener tidligere har haft tjeneste
ved begge kirker, men efter strukturændringen, har de nu udelukkende tjeneste ved Ørbæk kirke. Det betyder at
deres stillinger er blevet nednormeret
med 1/3 af den samlede timenormering,
og vi har altså måttet sætte de ansatte
ned i timer og løn. Vi har i overensstemmelse med reglerne varslet ændringen og personalet har derefter taget
stilling til om de fortsat var interesserede i at arbejde ved Ørbæk kirke. Organist Lars Toftdahl og kirketjener Berit
Andersen har til menighedsrådets store
glæde ønsket at fortsætte samarbejdet.
Desværre har vores kirkesanger Marika
Thomsen valgt at sige sin stilling op, og
hun medvirker derfor for sidste gang ved
gudstjenesten søndag den 1. september.
Stor tak til Marika for hendes indsats
gennem årene i Ørbæk og held og lykke i
fremtiden! Menighedsrådet har nu slået
stillingen som kirkesanger op på de relevante stillingsportaler og håber at få den
besat snarest.

Hanne Terndrup, formand
Per Høegh, næstformand/ kasserer
Henriette Bülow Skøtt, sekretær
Ove Johansen, kontaktperson
Merethe Simonsen, kirkeværge
Anne Tribondeau, menigt medlem
Stor tak til Jytte for hendes indsats gennem tiden!
På menighedsrådets vegne,
Hanne Terndrup,formand

Nu hvor strukturændringen er faldet
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Alt har sin tid
glæden vil være intakt, så længe vi
har menighedens opbakning.

Således også Ørbæk/Refsvindinge
pastorat. Fra marts 1972 til august
2019 har menighedsrådene samarbejdet til gavn for kirkelivet i de to sogne. Et samarbejde som kommer til
udtryk i det smukke og markante sognehus, som vidner om mange fælles
arrangementer. Men som bekendt
fandt biskop Tine Lindhardt tiden
moden til at undersøge behovet for
ændringer i pastoratinddelingerne, og
derfor skal vi nu takke Ørbæk for samarbejdet og ønske dem held og lykke
fremover, mens vi vender blikket mod
Herrested og Kullerup i en delvis genoptagelse af et tidligere samarbejde,
idet Kullerup og Refsvindinge indgik i
et fælles pastorat indtil 1972.

Vi skal byde velkommen til Lene Dam
og Agnete Knudsen, som skal virke
som henholdsvis organist og kirkesanger i hele pastoratet, og vi glæder os
til samarbejdet. Der vil senere blive
opslået en stilling som kirketjener
med ansættelse alene i Refsvindinge,
da både Herrested og Kullerup har
ansat kombineret graver/kirketjener,
og vi fortsat har udliciteret graverfunktionen til Nyborg Kirkegårde.
Samtidig må vi så sige farvel til organist Lars, kirkesanger Marika, kirketjener Berit samt præstesekretær
Rikke. Tak for et rigtigt godt samarbejde.

Pastoratændringen har sendt menighedsrådene på overarbejde, og vi kan
nu se tilbage på mange møder i forbindelse med ansættelse af Anasia
Sjøstedt-Elnef som sognepræst. Undervejs har det været særdeles positivt at opleve, hvor ens vi tænker
kirkeligt, ligesom vi fornemmer en
fælles forståelse for at fremme kirkelivet, ikke bare i eget sogn, men i hele
pastoratet. Det giver grobund for et
virkeligt godt samarbejde. Den vigtigste opgave har vi allerede løst ved
ansættelse af sognepræst, men, mange opgaver venter endnu: Ny hjemmeside, nyt kirkeblad og ændringer i
indgåede aftaler, blot for at nævne
nogle. Vi beholder arbejdstøjet på, og
går med glæde imod en tid med meget
ekstraordinært arbejde, for at køre
det nye pastorat godt i gang. Og

Sidst, men ikke mindst skal vi byde
velkommen til vores sognepræst Anasia. Hun har med en fremragende
prøveprædiken og sin fine personlighed overbevist os om, at vi har
truffet et godt valg. Nu skal menighedsrådene og menighederne gøre
vores til, at hun også mener, hun traf
et godt valg, da hun valgte vores pastorat. En god start vil være, hvis vi i
stedet for at se tre sogne med tre
kirker, ser ét pastorat med tre kirker.
Det er vigtigt, at menighederne støtter op om vores fælles sognepræst,
ikke alene i egen, men også i pastoratets andre kirker. Anasia, hjertelig
velkommen til Herrested-KullerupRefsvindinge pastorat. Vi glæder os og
ser frem til et frugtbart samarbejde.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Vores nye sognepræst
Vi er glade for at kunne byde Rasmus
Markussen velkommen som sognepræst i
Ørbæk sogn fra den 1. september 2019.

- er med til at virkeliggøre en
rummelig kirke og samtidig befinder sig godt med traditioner

Rasmus er efterhånden et kendt ansigt i
Ørbæk, idet han startede som vikar,
efter at tidligere sognepræst Hanne Uhre
Hansen fratrådte sin stilling med udgangen af februar. Han har derfor allerede
virket i sognet i et halvt år.

- kan lide at have med børn og
unge at gøre og går engageret
ind i det nuværende arbejde
samt ser nye muligheder sammen
med ansatte og frivillige
- kan formidle det kristne budskab i et jordnært og vedkommende sprog i de mange forskellige sammenhænge, man virker i
som præst

At komme til et embede efter en meget
afholdt præst er ikke nogen nem opgave.
Alt er nyt for vikaren og alt er nyt for
sognet, vi skal lære hinanden at kende.
Sognet har måske forventninger om at
alt skal fortsætte ”som det plejer” og
den nye præst glæder sig til at forkynde
og formidle kristendommen på sin måde.
Når sognet, som i Ørbæk, så har en hel
del faste aktiviteter udover de gudstjenester og andre kirkelige handlinger,
som naturligt hører til embedet, så kræver det en hel del at få sat sig ind i både
sognets kutymer og samtidig lære personale, menighedsråd og menighed at kende. Det har heldigvis ikke skræmt Rasmus væk, tværtimod for han søgte den
faste stilling som sognepræst i Ørbæk
pastorat.

Og vi skrev sådan om hvem vi, menigheden, er i Ørbæk: ”Ørbæk sogn er præget
af en bred grundtvigsk kirke- og menighedsforståelse med mange aktiviteter,
god tilslutning til gudstjenester og kirkelige arrangementer, og en engageret
menighed, der også tæller mange frivillige. Sognet sætter stor pris på søndagens
højmesse, og er samtidig åben over for
nye aktiviteter og afprøvning af ideer.”
I menighedsrådet var der fuld enighed om
valget af Rasmus, som vores nye sognepræst og vi glæder os til at lære ham og
hans familie at kende. Hjertelig velkommen til Rasmus, Lisbet, Olga og Edvard.

Hvilke forventninger kan vi så have til
hinanden? Nogle af de ønsker vi har til
vores nye sognepræst, skrev vi i stillingsopslaget:
- engageret, vil gå med i aktiviteter for
alle aldersgrupper ved kirken og i et godt
samarbejde med de ansatte og frivillige

På menighedsrådets vegne,
Hanne Terndrup, formand

- er teologisk velfunderet og for
kynder nærværende og troværdigt
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Kære alle sammen
Jeg var spændt og lidt nervøs, da jeg
tiltrådte embedet som sognepræst i
Ørbæk konstitueret af biskop Tine Lindhardt, men jeg er mere spændt og lidt
mere nervøs, nu hvor jeg tiltræder embedet som sognepræst i Ørbæk valgt af
menigheden selv.

altid er levende nutid. Og derfor lægger
jeg også meget stor vægt på at få gjort
det klart, hvad evangeliet om Jesus Kristus har at sige. Ikke til de første kristne i
Israel for knap 2000 år siden og Ikke til de
første protestanter i Tyskland for godt
500 år siden, men til alle os i Ørbæk og
omegn lige netop nu i dag. For kun sådan
bliver det rigtigt vedkommende for hver
og én af os. Og det, at det – på godt og
på ondt – kommer os ved, ja, det er jo
egentlig selve meningen med det hele.

Og det er jeg, fordi det jo er mit første
rigtige embede som sognepræst. Altså
som en sognepræst, der ikke bare arbejder, men også lever sammen med sin
menighed i ondt og i godt og i alt det ind
imellem. Præcis sådan som det altid har
været skik og brug. Det er et stort ansvar, og derfor er jeg spændt og nervøs,
men mest af alt, så glæder jeg mig bare.
Og det ved jeg heldigvis, at jeg har god
grund til at gøre. For i det forløbne halve
år har jeg nemlig fundet ud af, at Ørbæk
Kirke er et sted med lav tærskel og højt
til loftet, at der er stor opbakning fra
søde kollegaer og et godt menighedsråd,
og at der er et levende menighedsliv.
Eller for at sige det på en anden måde:
At Ørbæk Kirke er et sted, hvor jeg gerne vil være sognepræst også i fremtiden.
Og undervejs vil jeg så også gøre mit til
at videreføre og videreudvikle kirke- og
menighedslivet.
Hvis jeg skal prøve på at beskrive mig
selv, så er jeg nok en forholdsvist traditionel sognepræst, der elsker folkekirken, præcis ligesom vi kender den, ikke
mindst for dens liturgi og dens fantastiske salmeskat. Samtidig er det dog også
vigtigt for mig at understrege, at sand
kristendom aldrig er død fortid, men

Jeg tiltræder officielt d.1. september, og
min kone Lisbet, vores tvillinger Olga og
Edvard på fire år og jeg selv flytter ind i
præstegården, når den er klar til os omkring d. 1. oktober. Så lige nu går jeg
bare og glæder til for alvor at få taget
hul på det arbejde, jeg i fremtiden skal
lave for og ikke mindst med jer alle sammen i og omkring Ørbæk Kirke.
Og lov mig nu, at også I husker på, at
kirken ikke er sognepræsten, men at
kirken er alle dem, der kommer sammen
for at lytte til evangeliet og svare på det
gennem bøn og gennem lovsang. Det
betyder, at et levende kirke- og menighedsliv er en opgave, som vi skal løse i
fællesskab, og derfor håber jeg også meget på, at I har lyst til at være med og ser
frem til et godt og frugtbart samarbejde.
De allerbedste hilsener
Rasmus
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Det sker
Indsættelse
Sognepræst Rasmus Markussen indsættes af Provst Hans Bredmose Simonsen i Ørbæk
Kirke ved højmessen søndag d. 8. september kl. 10.15. Efter gudstjenesten og indsættelsen inviteres menigheden til en velkomstreception i Sognehuset, hvor der vil
være lejlighed til at hilse på vores nye sognepræst og hans familie. Alle er velkomne,
og vi håber at I vil møde op og ønske vores nye præstefamilie velkommen til Ørbæk
sogn.

Høstgudstjeneste
Det har fra gammel tid været skik, at
man ved høsttide samles i kirken for at
takke Gud for alle de gode gaver, der
kommer ovenned. Det gør vi også til
højmessen søndag d. 15. september
kl. 10.15, hvor vi i en smukt pyntet
kirke skal synge de kendte høstsalmer
og bagefter drikke kirkekaffe sammen.

Konfirmationsforberedelse
Efteråret står for døren og dermed også forberedelsen for dem, der vil – og dem,
der måske vil – konfirmeres til foråret.
Tilmeldingen foregår elektronisk via folkekirkens hjemmeside på:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding indtil
mandag d. 30. september og første gang er torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 08.00.
Bemærk at man skal være døbt for at blive konfirmeret, men at man ikke behøver
at være døbt for at deltage i undervisningen. Man er meget velkommen alligevel,
og hvis man så efterhånden finder ud af at man vil konfirmeres, så sørger vi for en
dåb i god tid inden.
På glædeligt gensyn!
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Det sker
Menighedsmøde
Ørbæk Kirke holder sit årlige
menighedsmøde med højmesse,
fællesspisning, årsberetning og
foredrag søndag d. 27. oktober
kl. 10.15.

Foredrag med Kongshøj Spejderne
KFUM Kongshøj spejderne har haft 20
spejdere og ledere på sommerlejr i Finland. Og torsdag d. 24. oktober kl.
19.00 i Sognehuset kommer de og fortæller om deres tur og deres møde med
den kristne tro. Menighedsrådet serverer
kaffe og kage under foredraget.

Allehelgen
Allehelgen er en gammel mindefest for de døde, og søndag d. 3.
november kl. 16.00 samles vi i
Ørbæk Kirke til en stemningsfuld
eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi
med lys i mørket mindes alle dem,
der er gået bort i årets løb.

Årets gæst udefra er biskop
emeritus Kresten Drejergaard,
som har lovet at holde både
prædikenen over søndagens tekst
og foredraget ”Kan man gøre

gudstjenesten mere attraktiv
ved at gøre den grimmere?”
Foredraget er et indlæg i den
verserende debat om fornyelse
af folkekirkens ritualer som fx
kommer til udtryk ved at Fyens
Stift for tiden er et såkaldt liturgisk fristift. Drejergaard har
bl.a. skrevet bogen ”Den himmelske gudstjeneste” om dette
emne, som han har stærke meninger om.
Ses vi?
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Faste aktiviteter
Babysalmesang

Rosengården

Hver tirsdag kl. 10.30

Tirsdag d. 17. september, d. 8.
oktober og d. 19. november kl.
15.00

Babysalmesang er for alle med børn
fra 0-1 år, som har lyst til et lille
musikalsk frikvarter i dagligdagen
fyldt med sang og musik og nærvær
og samvær. Det er gratis at deltage,
og der er ingen tilmelding, så bare
mød op og vær med. Vi glæder os til
at se jer!

En tirsdag om måneden er der gudstjeneste på Plejecenter Rosengården ved en af lokalområdets præster. Gudstjenesterne er primært
henvendt til Rosengårdens beboere,
men alle er meget velkomne til at
komme og være med.

Eftermiddagsandagt
Tirsdag d. 24. september, d. 22. oktober og d. 12. november kl. 16.30
Tre tirsdage samles vi i kirken til en kort eftermiddagsandagt med musik, sang, læsning, bøn og stilhed. Så trænger du til et pusterum, så kom og vær med!

9

Faste aktiviteter
Børnegudstjeneste
Tirsdag d. 3. september, d. 1. oktober og d. 5. november kl. 17.00
Hver den første tirsdag i måneden kl. 17.00 mødes vi til en kort gudstjeneste i børnehøjde, hvorefter vi går over i sognehuset og spiser og hygger sammen. Alle er velkomne og tilmelding ikke nødvendig.

Sangaften
Onsdag d. 25. september
og d. 20. november kl.
19.00

Strikkeklub
Onsdag d. 11. september, d. 9. oktober og d.
13. november kl. 14.00
En onsdag om måneden mødes strikkeklubben
for at drikke kaffe, snakke og strikke. Man kan
enten strikke til sig selv eller til Varmestuestrik, som samler ind til varmestuer, herberg,
kvindehjem og krisecentre. Vil du være med
til at strikke til et godt formål, så kom og vær
med i et par hyggelige timer.
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To onsdage i efteråret
mødes vi i kirken og synger en håndfuld salmer
valgt af kirkens personale.
Derefter går vi over i sognehuset og drikker kaffe
og så er der ellers frit slag
fra Højskolesangbogen.
Bare I husker på, at enhver fugl synger med sit
næb!

Kontakt
ØRBÆK KIRKE
Formand for menighedsrådet
Hanne Engelbrecht Terndrup
Regissevej 4, 5871 Frørup
T: 50 44 09 01
E: terndrup.frorup@privat.dk
Kirkeværge
Merethe Simonsen
Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk
T: 40 45 83 30

Sognehus og kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Kirkesanger
Vakant

Hjemmeside
www.oerbaekkirke.dk

Kirketjener
Berit Andersen
T: 42 80 33 66
E: berit@dkvin.dk

Sognepræst
Rasmus Markussen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
T: 65331104
E: rma@km.dk

Kirkernes personale har fri om mandagen
Graver/ Kirkegårdskontor
T: 65311527 dgl. 09.00-12.30
E: mail@nyborg-kirkegaarde.dk
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SEPTEMBER
1.
11. s.e.t.
3.
Børnegudstjeneste
8.
12. s.e.t.
11. Strikkeklub
15. 13. s.e.t.
17. Rosengården
22. 14. s.e.t.
24. Eftermiddagsandagt
25. Sangaften
29. 15. s.e.t.

10.15
17.00
10.15
14.00
10.15
15.00
09.00
16.30
19.00
10.15

OKTOBER
1.
Børnegudstjeneste
6.
16. s.e.t.
8.
Rosengården
9.
Strikkeklub
13. 17. s.e.t.
20. 18. s.e.t.
22. Eftermiddagsandagt
27. 19. s.e.t.

17.00
10.15
15.00
14.00
10.15
09.00
16.30
10.15

NOVEMBER
3.
Allehelgens søndag
5.
Børnegudstjeneste
10. 21. s.e.t.
12. Eftermiddagsandagt
13. Strikkeklub
17. 22. s.e.t.
19. Rosengården
20. Sangaften
24. Sidste søndag i kirkeåret

Indsættelse
Høstgudstjeneste
ASE
ASE

KANEB
Kirkekaffe
ASE
Menighedsmøde

16.00
17.00
10.15
16.30
14.00
10.15
15.00
19.00
09.00

Kirkekaffe
AFM

ASE: Anasia Sjøstedt-Elnef, Herrested-Refsvindinge-Kullerup. KANEB: Karin Nebel, LangåSvinninge-Øksendrup. AFM: André Friis Møller, Frørup. Og hvor intet andet er nævnt, har
sognepræst Rasmus Markussen tjenesten.
Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og
kirkelige arrangementer. Det skal dog ske senest onsdag kl. 12.00 ved søndagsgudstjeneste
og en uge før ved øvrige arrangementer til Frørup Rejser på tlf. 65371516.
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