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Kirkelig vejviser
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
Dåb / navngivning:
Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved
navngivning. Navngivning foretages på www.borger.dk , mens dåb aftales med
præsten.
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.
Navneændring:
Ønsker du at ændre navn, er det muligt indenfor 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 510 kr. (pr. 1/1-15)
betales. Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske
digitalt 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
kirkegårdenes ydelser findes på kirkernes hjemmesider.
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 og lav aftale på 6533 1104.
Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og
kirkelige arrangementer; dog skal det ske senest kl. 17.00 dagen før til Frørup
Rejser på tlf. 65 37 15 16
Nyt om attester:
Attester udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller
vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den med Nem ID på
www.personregistrering.dk /bestil attest. Attesten vil derefter blive sendt til din
folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.
Kirkebladets redaktion: Henriette Bülow Skøtt, Solvejg
Bang, Hanne Uhre Hansen & Rikke Birkeholm.
Næste deadline er 1. februar 2015.
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Velkommen igen, engle i mørket!
På den baggrund skriver han – næsten i
trods mod hans eget mismod og
elendighed - salmen om Guds engle, der
med dejlige solskinsklæder på besøger
jordens skyggedale. Hvordan de besøger
hver og én af os med budskabet om, at
Gud blev menneske for at være tæt på os
og for at sprede lys i mørket og håb i
fortvivlelsen. Med andre ord: Han
beskriver den juleglæde, som kommer af,
at ensomheden brydes. Det sidste vers
lyder således:

Adventstid er ventetid – en tid med
stearinlys og hygge, med rusk og snusk i
vejret og med forberedelser til den
forestående højtid. For nogle er det en
herlig tid, hvor de søde forventninger kun
overgås af virkelighedens juleglæde. For
andre er det en svær tid, hvor savn,
ensomhed og længsel forstærkes til det,
som Grundtvig kalder julesorgen – den
smertelige fornemmelse af at alt det, der
er tabt, ikke kan komme igen.
Juleglæden har lykkeligvis gode kår, men
det kan være svært at finde plads til
smerten midt i al den glade hurlumhej,
der indfinder sig i forbindelse med
juleforberedelserne, og det kan være
svært at give sig selv lov til at mærke
den: Nu skal vi jo være glade, hygge og
lege, købe gaver og spise godter – så er
der ingen grund til at gå rundt og surmule.
Men juleglæde og julesorg går hånd i
hånd. Julen kommer netop til os som en
glæde, fordi den bryder det mørke, der er
en del af vores liv.

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!
Julesorgen kan ikke ties væk – ligeså lidt
som glæden kan tvinges frem. Vi har
mange ambitioner på julens vegne,
forventninger til andres glæde og ikke
mindst vores egen. Men måske skal vi øve
os i at lære vores begrænsninger at
kende, give afkald på vores drøm om den
perfekte jul, og så i stedet åbne vores
hjerter for det, der er, og bare tage
imod. For glæden ikke er noget, vi tager;
det er noget, der kommer til os - som
Guds engle, der besøger os, som et lille
barn, svøbt og lagt i en krybbe.

Grundtvig taler om det i en af sine salmer;
Velkommen igen, Guds engle små! Han
skrev den julenat i 1824. Dengang havde
kirkegangen i Danmark nået et lavpunkt.
Der manglede begejstring og energi i
kirken, mente Grundtvig. For at
imødekomme samtidsånden, nedtonede
man dødens og ondskabens betydning i
menneskelivet og hengav sig i stedet til
den dominerende filosofi: Fornuften! Men
for Grundtvig var troen intet værd, hvis
ikke hjertet var med - livet var intet
værd, hvis ikke vi engagerede os
brændende i det!
Med liv og sjæl, som vi siger…

Rigtig glædelig jul!
Hanne Uhre Hansen
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Om folkekirkens logo
Folkekirkens logo (se forsiden), som skal
danne baggrund for en visuel identitet
for folkekirken, understreger to
grundlæggende og meget værdifulde
dimensioner i den danske folkekirke.

Den anden: Den danske folkekirke har
den lokale kirke og menighed i centrum.
Det er menighedsrådet og præsten, som
beslutter og leder de kirkelige aktiviteter
i sognet – og friheden er meget stor.
Derfor er folkekirken i praksis en
mangfoldighed af lokale, folkelige og
kirkelige fællesskaber – også det
afspejles af de mange små symboler.

Den første: I den evangelisk-lutherske
kristendom er troen et personligt og
direkte forhold mellem det enkelte
menneske og Gud. Kirken kan forkynde
evangeliet og give rum til det kristne
fællesskab, men troen er et individuelt
anliggende, og kirken rummer mange
former for tro; derfor de mange små
kristne symboler (kors, hjerte, kirke,
due, engel, anker, skib, fisk) inde i det
store symbol. De små symboler er
indsat som udtryk for rummeligheden i
folkekirken. Symbolerne i cirklen
omkring korset kan ses som en parallel
visualisering af den folkekirkelige
virkelighed. Nogle gange skal man tæt
på for at få øje på mangfoldigheden.
Andre gange skal man langt fra for at få
øje på helheden, hvor mangfoldigheden
blot fremstår som et fint filigran.

Noget forener i folkekirken på tværs af
alle individuelle og lokale forskelligheder: Troen og dåben. Den kristne tro,
evangeliet og dåben er symboliseret ved
kristendommens vigtigste tegn: Korset og
døbefonten. Korset tager udgangspunkt i
det historiske dagmarkors, her i stiliseret
form der kombinerer det maskuline og
det feminine. Cirkelformen er inspireret
af døbefonten og henviser til den
handling, som gør den enkelte til en del
af det kristne fællesskab.
Samlet set viser folkekirkens logo, at den
kan give rum for forskellighed og en høj
grad af individualitet inden for en klar
fælles ramme.

Den anden: Den danske folkekirke har
den lokale kirke og menighed i
centrum. Det er menighedsrådet og
præsten, som beslutter og leder de
kirkelige aktiviteter i sognet – og
friheden er meget stor. Derfor er
folkekirken i praksis en mangfoldighed
af lokale, folkelige og kirkelige
fællesskaber – også det afspejles af de
mange små symboler.

Symbolernes betydning:
Kors – kristendommen
Hjerte – Guds kærlighed, næstekærlighed
Kirke – De kristne fællesskaber
Kilde:
Due
– Helligånden / fred
www.folkekirken.dk/designmanual
Engel
– Guds ledsagere og budbringere
Dagmarkors – dåb (historisk)
Anker – håb
Skib – den kristne kirke og menighed
Fisk – Jesus, Guds søn

Noget forener i folkekirken på tværs af
alle individuelle og lokale
forskelligheder: Troen og dåben. Den

Kilde: www.folkekirken/designmanual
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HUSK!
Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 27. januar kl. 10.30 i
sognehuset ved Ørbæk kirke. Det
er gratis at være med, og der er
ingen tilmelding, så bare mød op.
Alle babyer mellem 0-1 år og deres
voksne er velkomne!

i
ØRBÆK
Vågetjenesten i Ørbæk
Frivillige tilbyder støtte og aflastning
til alvorligt syge og døende og deres
pårørende.
Vågetjenesten er oprettet for at støtte
døende og deres pårørende i den sidste
vanskelige tid. Tjenesten består af
frivillige, ulønnede personer med
erfaring i denne svære opgave.
De frivillige har gennemgået Ældre
Sagens grundige kurser om arbejdet i
en vågetjeneste og arbejder inden for
rammerne af social-humanitært
arbejde i Ældre Sagen.

Himmelgyngen
Sov nu min skat, nu er det nat,
nyd, du er søvnig og doven!
Gyng dig tilpas, Gud holder fast,
holder i vuggen foroven.
Sejl på en sky over din by
hen over blå oceaner.
Kommer du med? Flyd nu afsted,
vink til de sovende svaner!

Formålet med vågetjenesten er gennem
nærvær at give menneskelig ro og
tryghed til døende i eget hjem eller i
plejebolig. Tilbudet er alene tænkt som
menneskelig støtte og aflastning for den
syge og dennes pårørende.Vi tilbyder
vagter på 3 timers varighed, som kan
forlænges.

Engle fra Gud fører dig ud,
svinger den himmelske gynge.
Slip og lad gå – Gud passer på hører du englene synge?
Synger til dig, viser dig vej,
vogter på natskyggedrømme,
svæver på hver natskyggefærd
gennem de mælkeblå strømme.

Der kan bestilles en frivillig fra
vågetjenesten til eget hjem eller til
beboere på Rosengården.
Kontakt: Lisbeth Langæble
tlf. 65 33 15 51

Rikke Vibeke Birkeholm 2009
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Arrangementer
Syng julen ind
Søndag d. 7. december kl. 19.30 i Ørbæk Kirke
Julen er fuld af skønne salmer og sange vi ganske enkelt ikke kan undvære, hvis
julestemningen skal i hus! Så kom og vær med til en stemningsfuld aften, hvor vi
synger julen ind – først i kirken, hvor vi synger advents- og julesalmer og dernæst i
sognehuset, hvor vi serverer kaffe og kage og snupper et par ekstra julesange oveni.

Alle er velkomne!

Aktivcentrets julegudstjeneste
Tirsdag d. 9. december kl.16.00 i Ørbæk kirke
Igen i år fejrer aktivcentret julen med en festlig gudstjeneste i Ørbæk kirke.
Traditionen tro medvirker Seniorkoret ved gudstjenesten med sange til højtiden.

Julekoncert med Ryslinge Sangkor
Søndag d. 14. december kl.19.30 i Refsvindinge kirke

Julekoncerten varetages i år af Ryslinge sangkor, der med sine 100 år på bagen er
et af Danmarks ældste kor. Koret har et alsidigt repertoire, og vi kan således
glæde os til et afvekslende program med både nye og gamle julesange og
julesalmer, engelske carols og negro spirituals. Korets 3-stemmige sang ledes af
pens. musiklærer Tue Lund Nielsen, der til dagligt selv synger bas i Filharmonisk
Kor, Odense.
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Julens gudstjenester
Juleaftensdag kl. 10.30 på Rosengården
Juleaftensdag kl. 15.00 i Ørbæk Kirke og kl. 16.30 i Refsvindinge Kirke.
1. Juledag kl. 9.00 i Refsvindinge Kirke og kl. 10.15 i Ørbæk Kirke
2. juledag kl. 10.15 i Refsvindinge Kirke
Julesøndag kl. 9.00 i Ørbæk Kirke
Nytårsdag kl. 14.00 i Ørbæk Kirke og kl. 15.30 i Refsvindinge Kirke.
Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden et glædeligt nytår med portvin og
kransekage i våbenhuset.

Kyndelmissefejring
Søndag d. 1. februar 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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Menighed,
møde og mad
Som et tøbrud
Folkekirkens strukturdebat

Efter Høstgudstjenesten har vi de seneste
2 år holdt menighedsmøde og fællesspisning i Sognehuset. Menighedsmødet
er et lovpligtigt møde, som menighedsrådet skal afholde én gang årligt.

Fyens Stift, som i modsætning til sin
forgænger hellere tæller succeser end
det modsatte. Materialet bruges bl.a. til
at ”fodre” den evigt kirke-kritiske
presse. I Ørbæk har vi en flot kirkegang,
hvilket tallene også bekræfter os i.

Nu kan sådanne ”skal-opgaver” godt
krydres lidt med noget de fleste af os
holder af; mad og musik. Konceptet er,
at den frokost vi ellers ville have sat på
bordet derhjemme, tages med i Sognehuset og sættes på det fælles frokostbord. Det bliver der et utroligt lækkert
bord ud af. Og vi er heldige også at have
vores organist Lars med i Sognehuset,
som altid er klar til at spille nogle af
efterårets salmer og sange. På den måde
har vi det rigtig hyggeligt, når vi mens
kaffen serveres - i øvrigt med et lækkert
stykke kransekage fra vor lokale bager –
kan starte årets beretning.

På personalesiden har vi sagt farvel til
graver Tina Hedemann Jensen,
kirketjener Jan Jäger Bukh og vores husalf Lise Skregeskov. Menighedsrådets
kasserer Kaj Andersen er udtrådt af
rådet og suppleant Per Høegh indtrådt i
stedet. Vikarpræst Lars Oliver Stuhr
sluttede sit vikariat i maj, da vores
sognepræst kom tilbage fra barsel. Lars
Oliver har efterfølgende fået en fast
stilling som sognepræst i Nørre AlslevNørre Kirkeby på Falster.
Som tidligere omtalt i kirkebladet har
menighedsrådene ved Ørbæk og
Refsvindinge kirker lavet en
samarbejdsaftale med Nyborg-Hjulby
menighedsråd om drift og administration
af vore kirkegårde. Der mangler et par
”krøller” på aftalen, men i praksis
fungerer aftalen til vores fulde
tilfredshed.

På mødet redegøres for det seneste
regnskab, det kommende budget og
aktiviteter - både gennemførte og
kommende. Jeg vil her opsummere de
væsentligste punkter fra denne
beretning:
Regnskab 2013 viste udgifter til drift på
kr. 1.401.000. Budget 2014 har driftsudgifter på kr. 1.304.000 og budget 2015
er sat til kr. 1.320.000. I budget 2015 har
Provstiudvalget ekstraordinært givet 1
million kroner til anlægsopsparing til den
indvendige renovering af Ørbæk kirke.

Der er provstesyn af kirke, præstebolig
og andre bygninger samt kirkegård hvert
3. år, og vi havde syn i år. Efter provsten
havde synet kirke, graverhus, kapel og
kirkegård, blev der skrevet ”ingen”
mangler og ”i øvrigt er kirke og
kirkegård fint vedligeholdt” i
synsprotokollen.

I året der gik, har vi lavet kirketælling,
således at antal personer ved alle
kirkelige handlinger er blevet talt.
Materialet er afleveret til Biskoppen i
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Det er rigtig flot og skyldes i høj grad en
særdeles dygtig og engageret kirkeværge
– tak Merethe!

Biskop Tine Lindhardt fra et indlæg om
Folkekirken:” Der er plads til
forskellighed, selvfølgelig. Sådan er det
at være folkekirke. Der mødes vi på
tværs af forskelle og taler og arbejder
sammen. Det er noget af det stærke ved
folkekirken - at vi ikke er ens, og at vi
ikke skal ensrettes. Det er i folkekirken
en daglig erhvervsrisiko at møde
mennesker, der mener noget andet end
én selv, selvom de ligesom én selv er
optaget af den samme sag, den samme
opgave, nemlig at få evangeliet ud, så
det kommer ind i menneskers liv. Det er
vi optaget af alle sammen, men vi gør det
på forskellig måde. Det synes jeg er værd
at kæmpe for. ”

Det kommende år vil vi beskæftige os
med bl.a. at få udarbejdet en
udviklingsplan for kirkegården. Ligesom i
det øvrige Danmark har vi flere
bisættelser end begravelser, grave
nedlægges, og andre former for
begravelsespladser efterspørges.
Derfor har vi entreret med en
landskabsarkitekt, som skal se på,
hvordan Ørbæk kirkegård kan udvikle sig
de kommende 40-50 år.
Et andet stort projekt er den indvendige
restaurering af kirken. Kirken trænger
dels til en indvendig kalkning, hvilket
besværliggøres og fordyres af de
omfattende kalkmalerier. Lysere farver
på bænke og andet interiør og en mulig
flytning af orglet til gulvniveau er også
med i projektet. Vi har netop igangsat
projektet med C&W Arkitekterne i
Svendborg, som har stor erfaring på
området. Projektudarbejdelse og –
godkendelse forventes at strække sig over
de næste par år; hvis vi er heldige, kan vi
måske komme i gang med selve arbejdet i
kirken i 2016 eller 2017.

På menighedsrådets vegne
Hanne Terndrup, formand

Nu har jeg skrevet om tal og bygninger,
hvad så med ”kirkelivet”? Vi synes, at vi
har et godt kirkeliv i Ørbæk, der er stor
opbakning til alle arrangementer, både i
og uden for kirkerummet. Der er dog altid
plads til flere, så har du lyst, så mød
endelig op – kirken og kirkens liv er for os
allesammen, og alle er velkomne.
Jeg vil slutte mit indlæg her, som jeg
gjorde i Sognehuset med at citere vores
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Siden sidst
DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Anna Kirstine Storm
Stationsvej 103, Ørbæk
Ingeborg Pedersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Jytte Møller Andersen
Hovedgaden 24 C, Ørbæk
Celina Frøslev Kühnell Sørensen
Stationsvej 22, Ørbæk
Børge Johannes Prinsholm
Assensvej 39, Ørbæk
Henry Børge Hansen
Enebærvej 19, Ørbæk
Inga Jørgensen
Assensvej 6, Ørbæk

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Caroline Rosengren Wilhelmsen
Assensvej 44, Ørbæk
Malthe Hansen
Frørupvej 2, Frørup
Mads Rønnemose
Svendborgvej 15, Ørbæk
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Noah Colin Lundsgaard
Grøftager 67, Ringe
Laura Vestergaard Rasmussen
Møllehaven 20, Refsvindinge
Hannibal Rosborg Karlsen
Lindevej 18, Dalum
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Elay Erik Elkjær Jensen
Møllehaven 66 A, Refsvindinge

Ny kirketjener
Jeg hedder Berit Andersen og er ansat som kirketjener og
sognehus-ansvarlig fra d. 15/9 2014. Jeg er 52 år, gift med Arne,
har to voksne sønner og er bosat i Ørbæk, hvor jeg også er født og
opvokset.
I mere end 20 år har jeg arbejdet i hjemmeplejen og på
plejecenter i Nyborg og Ørbæk, men da jeg i et stykke tid
havde gået med tanken om at prøve noget andet og så, at
stillingen som kirketjener ved Ørbæk og Refsvindinge kirker var
ledig, tænkte jeg, den vil jeg søge. Jeg har nu været ansat i 1½
måned og har ikke fortrudt – tværtimod er jeg meget glad for det!

Små rosiner
”Præsten klæder sig ofte i Adams pragt.
Han læser fra Bibelen og synger Ære være Gud i øjet.” (Jenny Kristine 9 år)
”Jeg har spist en discipel engang, men den smagte ikke særlig godt.” (Sophie 7 år)
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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 og kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Kirkesanger
Marika Nymann Thomsen

Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.

Kirketjener
Berit Andersen
Tlf. 42 80 33 66
E-mail: berit@dkvin.dk

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

Kirkegårdskontor
Tlf. 65 31 15 27
E-mail: mail@nyborg-kirkegaarde.dk

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

Kirkernes personale har fri om mandagen.
Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk
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November
23. Sidste s. i kirkeåret
30. Første søndag i advent
December
7.
Anden søndag i advent
14. Tredje søndag i advent
21. Fjerde søndag i advent
24. Juleaften
25.
26.
28.

Juledag
Anden juledag
Julesøndag

Januar 2015
1.
Nytårsdag
4.
Helligtrekongers søndag
11. 1. s. e. h3k
18. 2. s. e. h3k
25. Sidste s. e. h3k
Februar
1.
Septuagesima
8.
Seksagesima
15. Fastelavn
22. 1. s. i. fasten
Marts
1.
2. s. i. fasten
8.
3. s. i. fasten

Ørbæk

Refsvindinge

10.15

10.15
9.00

19.30 Syng julen ind
10.15
10.30 Rosengården
15.00
10.15

10.15
19.30 Julekoncert
9.00 Karin Larsen
16.30
9.00
10.15

9.00 Karin Larsen
14.00
9.00 Karin Larsen
10.15
10.15 Kirkekaffe
10.15
9.00
10.15 Kirkekaffe
9.00

15.30
9.00
10.15 Kirkekaffe
9.00
19.30 Kyndelmissefejring
10.15
10.15 Kirkekaffe

9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen

Kommende arrangementer:
Syng Julen ind i Ørbæk kirke søndag d. 7. december kl. 19.30
Aktivcentrets julegudstjeneste i Ørbæk Kirke tirsdag d. 9. december kl. 16.00
Julekoncert i Refsvindinge kirke søndag d. 14. december kl. 19.30
Kyndelmissefejring søndag d. 1. februar kl. 19.30 i Refsvindinge Kirke
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