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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.

kirkegårdenes ydelser findes på kirkernes
hjemmesider.
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.

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/kirkekontoret.

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. Præsten tager
også gerne på hjemme- og sygehusbesøg.
Ring og lav en aftale på 65 33 11 04.

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 Hvad
gør jeg ved

Ved 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 sker ved henvendelse til
graver/kirkeværge. Takster for

Kirkeblad:
Har du ikke modtaget kirkebladet i
postkassen, så ring til Henriette Bülow
Skøtt (Ørbæk) på tlf. 6333 6060 eller
Solvejg Bang (Refsvindinge) på tlf. 6533
1827

Kirkebladets redaktion:
Henriette Bülow Skøtt, Solvejg Bang & Rikke
Birkeholm. Næste deadline er 1. februar 2014.
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Julen er en hjertesag
hjemme hos min mor og far. Jeg var lidt
bange for, at jeg skulle betale ekstra til
brugsuddeleren i december, fordi jeg
havde arbejdet så meget, men på
juleaftensdag viste det sig, at vi hver fik
en kuvert med femten kroner i som
julegave. Jeg havde en dejlig aften hos
mine forældre og gik tidligt til ro. Ja, jeg
skulle møde frisk den næste morgen
klokken syv. Se, det var en rigtig jul!”
----Julen er hjerternes fest. Ja, det skal jeg
da lige love for! Hjerteslagenes måske?
For samtidig med vintertrætheden sætter
også juletravlheden ind. Og hvad stiller
man op overfor børnenes forventninger
om den perfekte jul, hvis pengene er
små, eller hvis man skændes hele
december om, hvor børnene skal holde
jul?

Adventstiden er forventningens tid. Og
sikke forventninger! Mange af os kender
nok følelsen af, at julen aldrig helt
kommer på højde med vores
forventninger. At juleglæden aldrig helt
kan leve op til dengang, vi var børn og
kunne få helt ondt i maven over synet af
alle gaverne under træet.
Det har forfatteren Finn Søeborg skrevet
om:
”-Far, fortæl mig noget om julen,
dengang du var dreng!
-Skal jeg fortælle dig om den første jul,
jeg var i Brugsen?, spurgte jeg. Det er
mange år siden, jeg var seksten år
dengang.
-Var det dengang, der var vikinger?
spurgte han.
-Nej, de var døde på det tidspunkt, sagde
jeg.
-Hvad med den jul i Brugsen? afbrød han.
-Ja ja! I Brugsen solgte vi alt fra kanel til
leverpostej til briller. Ja, det var jo
dengang der måtte bestilles noget. Det er
ikke som i dag, hvor alle kræver mere i
løn og kortere arbejdstider.
-Hvad fik du for det? spurgte han.
-Fik for det? svarede jeg. Jeg fik skam
ikke noget for det. Tværtimod måtte jeg
betale 25 kroner om måneden. Men så fik
jeg også lov til at arbejde 75 timer om
ugen og dele et værelse med en anden
lærling!
-Du sagde, at du ville fortælle om julen,
sagde han utålmodigt.
-Ja ja, det kommer jeg til nu! I december
pyntede vi hele butikken op med
appelsiner og guirlander. Og i de sidste
dage op til jul havde vi åbent til klokken
ni hver aften. Jeg var selvfølgelig meget
udmattet, men holdt modet oppe ved
tanken om juleaften, som jeg skulle holde

For nogle år siden modtog jeg op mod jul
et brev med posten fra en ven. Ikke en
mail eller en sms, men et rigtigt
gammeldags brev, som der var brugt tid
på at skrive og sende. I brevet skrev han
om det år der var gået, om hvad han
gennemgik af både svære og glædelige
ting. Tanker der rakte ud over det, vi
ellers har for vane at dele med hinanden.
Kort sagt, han åbnede sit hjerte i
brevform til de mennesker, han sidst i
brevet ønskede en glædelig jul og et godt
nytår. Det gjorde dybt indtryk på mig, og
jeg har siden selv overtaget den skik. For
ingen anden gave kan måle sig med det,
som er julens egentlige budskab og som vi
alle har råd til; at vi gavmildt deler ud af
os selv og vores kærlighed.
Med ønsket om en glædelig jul og et
rigtig godt nytår!
Lars Oliver Stuhr
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Storme og kniplinger i sognet
Så skete det igen. En voldsom storm
drog hærgende over det ganske land
og efterlod store ødelæggelser. Vores
kirke gik heller ikke ram forbi, men
undgik nævneværdige skader, når vi
sammenligner med de skader, der er
sket overalt i landet, ikke blot
materielt men også menneskeligt, som
TV og aviser ivrigt beretter om.

er allerede faldet godt til som præst her,
og vi får mange positive tilbagemeldinger
om hans virke. Det glæder vi os over og
håber, at vikariatet i vores pastorat kan
være hans springbræt til et fast embede i
et sogn, hvor de mangler en god præst.
Man ser det ikke, hvis vi ikke kommer tæt
på. Men vores alterdug i Refsvindinge kirke
er i den grad påvirket af tidens tand og
ganske mørnet. Det var derfor med stor
taknemmelighed, vi modtog et tilbud fra
Thyra Refslund, der ville lave en ny
alterdug. Det er et stort projekt, som
kræver mange, mange timers
kniplearbejde, hvor koncentration og
tålmodighed er påkrævet.

Stormen har også sat gang i løvfaldet
med mange timers træls arbejde til
følge. Men når irritationen over de
mange blade er på sit højeste, er det
værd at tænke på, at hvert enkelt
blad i det tidlige forår blot var en lille
bristefærdig knop på en gren. En knop
som signalerede livskraft og gav os
alle fornyet energi. Senere har
bladene givet os dejlig skygge, når
solen i den vidunderlige sommer bagte
på os i en grad, som vi nordboer ikke
er vant til. Senest har bladene
udfoldet en farvepragt, som selv den
bedste kunstner ikke kan gøre efter.
Et bombardement af en farvesymfoni,
der imponerer år efter år. Tænk, at
hvert enkelt blad rummer en historie
om vores smukke, forunderlige natur.
I september indløb en glædelig
meddelelse, da vores sognepræst
Hanne meddelte, at hun havde født en
velskabt dreng. Glædeligt at
præstegården også skal lægge rum til
en lille ny verdensborger. Vi ønsker
familien al mulig held og lykke i
fremtiden og håber, at Hanne vil nyde
sin barselsorlov. Med vikarierende
præst Lars Olivers hjælp skal vi nok
imens passe godt på sognet. Lars

Forleden søndag besøgte jeg Thyra, hvor
jeg fik indsigt i et håndværk, som ikke
mange mestrer i dag. 98 tene skal der
holdes styr på, så jeg var ganske
imponeret. Thyra er allerede nået så langt,
at man kan danne sig et indtryk af det
færdige resultat, selv om der er lang vej
endnu. Jeg tør godt love, at der venter
kirken en meget flot alterdug, som har en
historie med sig.
Fortsat god arbejdslyst, Thyra!
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”gæster ” i kirken, som ikke kom for
at høre evangeliet forkyndt. Ikke bare
én gang, men hele to gange med en
uges mellemrum har en eller flere
respektløse personer krænket vores
kirke og stjålet inventar. Stole kan
genanskaffes og efterlader således
ikke noget tab, men tyveriet af
kirkesølvet, heriblandt en alterkalk
sandsynligvis fra starten af 1700tallet, er et tab, som gør ondt. En
udlovet dusør for oplysninger, der
kunne bringe alterkalken tilbage, har
ikke givet resultat, så vi må desværre
nok erkende, at det stjålne er væk for
stedse.
Det er smerteligt, men vi kan trøste
os med, at uanset hvilket materiale
alterkalk, oblatdisk og bægre er lavet
af, så er betydningen af nadveren den
samme, nemlig den kristne menigheds
fællesskab med Jesus, som tog vore
synder på sig.
Bjarne Ivan Hansen,
Refsvindinge Menighedsråd

Når det sidste blad er faldet, og
træerne står aldeles nøgne, minder
det os om, at året går på hæld. En
mørk tid venter, men inden vi ser os
om, bryder lyset frem igen, når vi i
julen fejrer Jesu fødsel. Med julen
følger mange gode traditioner, bl.a.
julekoncert i vores kirke – denne gang
får vi besøg af Able Gospel Choir, som
vil underholde med en blanding af
salmer og gospelsange. Julekoncerten
er en god anledning til at gøre sig fri
af hverdagens stress og jag, sætte sig
ned, nyde koncerten og tænke på,
hvorfor vi i grunden holder jul.
I forbindelse med gudstjenesten
juleaften afholdes der også kollekt til
fordel for Børnesagens Fællesråd. Der
findes stadig udsatte og fattige børn i
Danmark, som har brug for hjælp.
Derfor håber vi, at mange vil følge
opfordringen og give et bidrag.
Alle er velkomne i Guds hus - og så
alligevel ikke. Vi har i september haft
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De allermindste synger
Den danske folkekirke er for alle
aldersgrupper, og det gælder også i
Ørbæk og Refsvindinge Sogne.

der foregår, efterhånden som de bliver
ældre. Der går også tid med, at babyerne
observerer hinanden, samt at forældrene
får sig en snak over en kop kaffe/te. Det
er nemlig en god måde at møde andre
nybagte forældre på.

Siden midt i august har der hver tirsdag
været endnu en omgang babysalmesang i
Sognehuset i Ørbæk, hvor kirkesanger
Marika har sunget og leget med de små,
skønne babyer og deres mødre/fædre.
Det er populært at gå til babysalmesang i
vores sogne, og dette efterår har der
nogle tirsdage været 10-12 babyer med
deres forældre.

Det er muligt at deltage i babysalmesang,
så snart I som forældre føler, at I og jeres
barn er klar til det, og I kan være med,
indtil barnet er ca. 1 år.
Hvis I kunne tænke jer at prøve, om
babysalmesang er noget for jer, er I
velkomne til at kigge forbi sognehuset.

Babysalmesang
Vi starter et nyt hold i Sognehuset
tirsdag d. 21. januar 2014 kl.10.30.
Det er gratis at deltage, alle er
velkomne, og der er ingen tilmelding,
så bare mød op og vær med!

Der bliver sunget salmer og sange, brugt
fagter, danset, raslet, lyttet til
guitarspil, leget med tørklæder, pustet
sæbebobler og meget mere.

Jeg glæder mig til at møde den næste
generation af babysalmesangere!

Undervejs i forløbet ses en tydelig
udvikling i børnenes interesse for det,

Marika Nymann Thomsen, kirkesanger
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Sommerens bedste oplevelse
Vi var inviteret til 2 x 50 års fødselsdag d. 29/6 kl. 14.00 hos vores kære naboer.
Hvad vi ikke vidste var, at der også skulle være bryllup i haven! Det var
selvfølgelig en meget glædelig overraskelse.
Henrik og Lone havde hørt om muligheden for hjemmevielse, som biskoppen netop har
givet tilladelse til i 2013, og sådan blev det. Efter hovedretten ankom præsten Hanne
med organist og kirkesanger. Vi blev alle bedt om at tage vore stole med ned i haven,
hvor en havepavillon var opstillet og indrettet med alter og knæfald samt orgel.
Ceremonien var nøjagtig som i kirken;
det var en fantastisk romantisk
oplevelse og trak virkelig
glædestårer.
Herren var også med brudeparret,
solen skinnede så flot på dem, og med
Hannes glade udstråling kunne det
ikke gøres bedre.
Mit budskab med dette er, at hvis
man ikke er til et højtideligt
kirkebryllup, så er en hjemmevielse
et godt alternativ til borgerlig vielse.
Derfor vil jeg anbefale, at denne
mulighed bliver permanent efter
prøvetiden.
Brudeparret Lone og Henrik Larsen
De stedlige forhold og omgivelser skal selvfølgelig være i orden, hvilket både præst og
De stedlige
forhold
omgivelser
provst
i hvert
enkeltogtilfælde
skal skal
godkende.
selvfølgelig være i orden, hvilket
bådeAndersen,
præst og provst i hvert enkelt
Kaj
tilfældeMenighedsråd.
skal godkende.
Ørbæk
Kaj Andersen,
Ørbæk Menighedsråd.
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Arrangementer
Før lyset bryder frem:
Juleandagt med sang og
læsninger i Ørbæk Kirke

Julekoncert i Refsvindinge
Kirke
Søndag d. 15. december 2013 kl. 19.30

Søndag d. 8. december 2013 kl. 15.00

3. søndag i advent er der Julekoncert i
Refsvindinge Kirke.

I adventstiden venter vi på, at lyset
bryder frem, og derfor vil vi 2. søndag i
advent hjælpe lyset på vej. Sangerinden
Gitte Barsøe kommer og synger for på
nogle af Sebastians smukkeste sange i
Ørbæk kirke. Der vil blive mulighed for at
tænde lys undervejs i andagten, og
sognepræsten læser sammen med årets
kommende konfirmander op fra
evangeliet om lyset, der kom til verden.
Kom og syng med på Sebastians dejlige og
velkendte sange!

Vi får besøg af Able Gospel Choir - et
kor på ca. 25 øvede og engagerede
sangere, der med et bredt repertoire
synger både traditionel og nyere
gospel. Arrangementerne er præget af
swing, jazz og pop, blandet med toner
fra den traditionelle amerikanske
gospelstil.

Efter andagten bliver der budt på glögg
og æbleskiver i sognehuset.

Aktivcentrets Julegudstjeneste
Torsdag d. 12. december kl. 16.00 i
Ørbæk kirke
Siden korets begyndelse i 2002 har Able
Gospel Choir givet koncerter i kirker,
på caféer, spillesteder og festivaler.
Derudover synger de også til bryllupper,
rytmiske gudstjenester og private
selskaber - og tilbyder foredragsaftener
om gospelhistorien, hvor koret bidrager
med musiske indslag.

Traditionen tro holder aktivcentret
julegudstjeneste i Ørbæk kirke.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset,
hvor Ole Sørensen vil fortælle om julen
og nisserne. Til slut er der smørrebrød og
kaffe med småkager.

Vi synger julen ind

Vel mødt til en stemningsfuld aften.

Tirsdag d. 17. december kl. 19.00 i
Ørbæk Kirke

Efter koncerten serverer vi klejner og
kaffe i våbenhuset.

Kan du heller ikke vente helt til juleaften
med at synge alle de dejlige julesalmer,
så kom og syng med i Ørbæk kirke denne
aften og tag forsmag på glæderne.
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Julens gudstjenester
Juleaftensdag kl. 15.00 i Refsvindinge Kirke og kl. 16.30 i Ørbæk Kirke. I
Refsvindinge er der indsamling til Børnesagens Fællesråd denne dag.
1. Juledag kl. 9.00 i Ørbæk Kirke og kl. 10.15 i Refsvindinge Kirke
2. juledag kl. 10.15 i Ørbæk Kirke
Julesøndag kl. 9.00 i Refsvindinge Kirke
Nytårsdag kl. 14.00 i Refsvindinge Kirke og kl. 16.00 i Ørbæk Kirke. Efter
gudstjenesterne ønsker vi hinanden et glædeligt nytår med portvin og kransekage i
våbenhuset.

Børnegudstjeneste
Søndag d. 12. januar kl. 10.15 i Ørbæk Kirke
Tag børnene med til en sjov og anderledes gudstjeneste med børnevenlige salmer og
børnenadver med saft og boller.

Kyndelmissefejring
Søndag d. 2. februar 2014 kl. 19.30 i
Refsvindinge Kirke
Det er efterhånden en fast tradition, at
vi fejrer midvinteren med en
kyndelmissegudstjeneste.
Kyndelmisse er en fordanskning af det
latinske candalarum misa, der betyder
lysenes messe.
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.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
kage i våbenhuset.
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Som et tøbrud
Som et tøbrud brast en hinde,
vintertids forkyndelse:
Snart igen er tiden inde
til en ny begyndelse.
Løftet om et barn som kommer
efter veers smerteskred,
gør en ventetid til sommer
fuld af håb og kærlighed.
Stadigt skal forløsningsrusen
vande vort forundringsland.
Som den tunge dønnings brusen
når den favnes af en strand.
Bind en krans om hjertezonen,
lysets rede, fredens hjem;
selv fra spigret, tornekronen,
pibler håbets dråbe frem baner sig mod slot og rønne,
stor og lille, stærk og svag;
ned til sjælens ankerbrønde
hvor vi deler fælles sag.
Stadig skræmt af køterglammen,
kulde og forråelse,
tænder vi forventningsflammen
for en ny forståelse.
Med det lys er vejen banet
for vort advents-eventyr;
frelsen, som var forudanet,
skinner indtil dagen gryer.
Tekst: Rikke Vibeke Birkeholm
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Folkekirkens strukturdebat
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har haft
nedsat en arbejdsgruppe, som er kommet
med nogle modeller for den fremtidige
styringsstruktur for Folkekirken. I
hovedtræk er man nået frem til 3
modeller:
Model 1 lovfæster den nuværende ordning,
så der skabes større klarhed over den
gældende ordning. Balancen mellem
folkekirken og staten forudsættes uændret.
Model 2 vil nedsætte et kirkeråd med
begrænset kompetence. Rådet skal bestå
af 21-23 medlemmer og 4 observatører.
Medlemmerne sammensættes dels læge
medlemmer og dels af præster, provster
og biskopper. Kirkerådet skal rådgive
ministeren inden for 2 områder:
- Kirkens indre anliggender (dvs.
Gudstjenesteordning, ritualer, dåb og
konfirmation, bibeloversættelse og
salmebog samt tilsynet med præsternes
forkyndelse og forvaltning af
sakramenterne)
- Folkekirkens økonomi.
Model 3 er den mest vidtgående og skal
have stillet et professionelt sekretariat til
rådighed. I model 3 overvejes det at udvide
sammensætningen af rådet med læge
medlemmer fra hvert stift, således at rådet
kommer til at bestå af 31-33 medlemmer
og 4 observatører. Opgaverne er de samme
som i model 2, men her har kirkerådet
udvidede beføjelser, og nogle af os frygter,
at model 3 kan ses som forløberen for en
permanent adskillelse af Kirke og Stat.
Menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd
samt en række organisationer er
høringsparter i debatoplægget.
Provstiudvalget i Nyborg Provsti anser
modellerne 2 og 3 for dårlige forslag til
folkekirkens fremtidige struktur.
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Provstiudvalget mener, at oprettelsen af
et centralt kirkeråd med 21-31
medlemmer er et dyrt,
pseudodemokratisk og bureaukratisk
organ. Provstiudvalget tilslutter sig derfor
model 1.
Ørbæk menighedsråd er helt enig i
provstiudvalgets høringssvar og har også
afgivet høringssvar til fordel for model 1.
Vi mener, at menigheden i Ørbæk har den
kirke, vi gerne vil have, og det skal 33
mennesker i København ikke hverken
mene eller beslutte noget om.
Det er nok én af de vigtigste beslutninger
i de sidste 100 år i den danske folkekirke,
og efter at have været til møde på
Syddansk Universitet i slutningen af
august er jeg overbevist om, at fynboerne
er enige om at bevare vor nuværende
ordning - altså model 1. Så må vi håbe, at
jyderne og sjællænderne er enige med
os.
Ministeriets udvalg genoptager arbejdet i
efteråret 2013 og skal afgive endelig
betænkning inden udgangen af marts
2014. Det forventes også, at den endelige
betænkning bliver sendt i høring.
Hanne Terndrup, formand, ØMHR

Hann

Gravere leger med gran
medlemmer; vi skal på kirkegården
tænke i andre udformninger af
gravsteder, eksempelvis lavtvoksende
stauder, bunddækkende planter og
gravsteder uden de lave tujahække.
Vi skal have et bredere udvalg at
tilbyde.

En dejlig sommeraften i juni var min
medhjælper René og jeg på Nyborg
kirkegård sammen med graverforeningen.
Vi var inviteret til at se en ny afdeling,
skovkirkegården. Det er altid spændende
og meget vigtigt at følge med i, hvad der
bliver lavet på de forskellige kirkegårde.
Vi skal huske på, at det er os som
gravere, der skal vejlede og lytte til
hvilke behov, de pårørende har, som
kommer i sorg og snakker.
Tiderne ændrer sig rigtig meget, mange
familier bor ikke længere samlet i samme
landsby. Derfor vælger de fleste
kirkegården til at passe deres gravplads.
Fremtiden bringer os en del spændende
udfordringer både som ansatte ved
kirkerne og som menighedsråds-
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Den aften i Nyborg blev jeg spurgt,
om jeg ville lægge ”min” kirkegård i
Refsvindinge ud til grandækningsdag i
oktober. En dag hvor vi gravere og
medhjælpere kunne udveksle
erfaringer mellem ca. 3 provstier her
på Fyn.
Grandækningsdagen var mandag d.
28/10, hvor vi fik nogle hyggelige
timer sammen trods den kraftige vind
og regnen, der silede ned. Efter en
meget våd formiddag stod middagen
på en veltilberedt halv vildand med
alt, hvad dertil hører - og ikke mindst
pandekager med hjemmelavet
islagkage.
Vi kørte hjem i alle retninger med et
ønske for hinanden om nogle dejlige
grandækningsmåneder.
Jeg kunne nu efter en god dag tænke,
at vinteren for alvor er over os. Som
jeg engang for år tilbage lærte: Vi
lægger ”dynen” over vores
gravsteder.
Med dette billede vil jeg ønske jer
alle en dejlig og lys jul samt et
lykkebringende nytår med tak for godt
samarbejde til mine kollegaer og
menighedsrådene.
Tina Hedemann Jensen, graver

Hvide vinkler!
Fotos: Anne Bang
Traditionen tro bliver Refsvindinge kirke
kalket hvert 3. år, og i 2013 skete det
igen. Resultatet er meget smukt – man
glemmer helt fra gang til gang, hvor fint
det ser ud.

For at nyde det flotte resultat gik jeg en
tur rundt om kirken på en dejlig
sommerdag, og her ses en nykalket
Refsvindinge kirke i forfriskende hvide
vinkler!
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Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Ida Malou Kronbæk Nancke
Odensevej 2, Ørbæk
Emilie Østervang Svendsen
Nyborgvej 25, Ørbæk
Liva Schjoldager Poulsen
Egemosevej 9, Frørup
Dicte Høegh Krum
Lærkevej 11, Ørbæk
Ditte Petersen
Mejerivænget 100, Ørbæk
Ida Marie Krum
Skrænten 9B, Ørbæk
Oscar Milling Pedersen
Enebærvej 8B, Ørbæk
VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Tine og Claus Vilsøe Ishøj Nielsen
Monbergsvej 15C, Odense
Trine Møll Schack og Lars Schack
Falkevej 1, Fredericia
Malene og Anders Baagøe Christiansen
Mejerivænget 83, Ørbæk
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Pia Else Bruhn & Jens Ørgaard Jensen
Stenhavevej 18, Refsvindinge

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Elna Marie Andersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Bengt Harald Struck
Kløvervej 3, Ørbæk
Niels Folmer Christensen
Mejerivænget 86, Ørbæk
Lis Hedrich Bode
Hovedgaden 11, Ørbæk
Poul Kjær Hansen
Buen 21, Ørbæk
Laurits Larsen
Hulvejen 8, Ørbæk
Hans Kristian Rasmussen
Stationsvej 53, Ørbæk
Anna Jørgensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Leif Jørgen Andersen
Birkevej 20, Ørbæk
Jens Svendsen
Stationsvej 63, Ørbæk
Claus Jørgen Jensen
Skrænten 11, Ørbæk
Ove Kurt Rasmussen
Stationsvej 45, Ørbæk
Gurli Kaja Kjær
Assensvej 22, Ørbæk
Inga Lynge Jensen
Lærkevej 12, Ørbæk
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Jette Hartvig Hansen
Refsvindinge Byvej 18, Refsvindinge

Rosinen
En mand forsøgte at forstå Gud og spurgte ham derfor:
- "Gud, hvor lang tid er en million år for dig?"
Gud svarede: "En million år er som et sekund for mig."
Manden: "Hvor meget er en million kroner for dig?"
Gud: "En million kroner er som et par håndører for mig."
Manden: "Må jeg så få et par håndører af dig?"
Gud: "Ja, lige et sekund."

14

Kontakt og adresser
ØRBÆK KIRKE

REFSVINDINGE KIRKE

Formand for menighedsrådet
Hanne Engelbrecht 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. 21 26 07 26
E-mail: abh@mail123.dk

Kirkeværge
Merethe Simonsen
Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk
Tlf. 40 45 83 30

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

Sognehus & Kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk
Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.
Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk
Sognepræst (barselsvikar)
Lars Oliver Stuhr
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: lost@km.dk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Kirkesanger
Marika Nymann Thomsen
Kirketjener
Jan Jäger Bukh
Graver
Tina Hedemann Jensen
Tlf. 60 49 90 85
E-mail: oerkirkegaarde@gmail.com

Kirkernes personale har fri om mandagen.
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December
1.
Første søndag i advent
8.
Anden søndag i advent
15. Tredje søndag i advent
22. Fjerde søndag i advent
24. Juleaften
25.
26.
29.

Juledag
Anden juledag
Julesøndag

Januar 2014
1.
Nytårsdag
5.
Helligtrekongers søndag
12. 1. s. e. h3k
19. 2. s. e. h3k
26. 3. s. e. h3k
Februar
2.
4. s. e. h3k
9.
Sidste s. e. h3k
16. Septuagesima
23. Seksagesima
Marts
2.
Fastelavn
9.
1. s. i fasten
16. 2. s. i fasten
23. 3. s. i fasten

Ørbæk

Refsvindinge

10.15

9.00
10.15
19.30 Julekoncert

9.00
10.15
10.30 Rosengården
16.30
9.00
10.15

15.00
10.15
9.00 Karin Larsen

16.00
10.15 Børnegudstjeneste
9.00 Karin Larsen
10.15
10.15
10.15
9.00 Karin Larsen
10.15

14.00
10.15
9.00
9.00
19.30 Kyndelmissefejring
9.00
9.00

10.15
9.00
9.00 Karin Larsen
10.15

9.00

ARRANGEMENTER
Døvegudstjeneste i Ørbæk Kirke søndag d. 1. december kl. 12.00.
Før lyset bryder frem i Ørbæk Kirke søndag d. 8. december kl. 15.00
Aktivcentrets julegudstjeneste i Ørbæk Kirke torsdag d. 12. december kl. 16.00
Julekoncert i Refsvindinge Kirke søndag d. 15. december kl. 19.30
Vi synger julen ind i Ørbæk kirke tirsdag d. 17. december kl. 19.00
Børnegudstjeneste i Ørbæk kirke søndag d. 12. januar kl. 10.15
Kyndelmissefejring i Refsvindinge Kirke søndag d. 2. februar kl. 19.30
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk og www.refsvindingekirke.dk
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