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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 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 510 kr. 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 2016.
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Vær velkommen!
at tro, at julen er noget vi selv skal
skabe; men den er faktisk hverken
noget, vi skal fortjene, jagte eller ordne
os til. Ja, den afhænger i virkeligheden
slet ikke af vores indsats. I stedet
kommer den til os med sit budskab om
fred til jorden, om en kærlighed der gør
det umulige muligt, og om lyset der for
en stund bryder mørkets magt over os.

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Ja, jeg ved godt, at der endnu er længe
til, at kalenderåret udrinder. Men i kirken
er det anderledes. Med første søndag i
advent indledes nemlig et nyt kirkeår. Et
år med fester og hverdage, gudstjenester
og helligdage, alt det, vi kender, og alt
det, der vil være nyt for os.

Mørket får ikke det sidste ord i denne
verden;
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød!

Og kirkeåret begynder med advent –
forventningens tid og forberedelsernes
tid. Egentligt betyder Advent ”komme” af det latinske ADVENTUS DOMINI, Herrens
komme. For det er selvfølgelig ham,
Jesus, vi venter på; Ham, vi holder fest
for, når engang alle lysene i
adventskransen er brændt ned. Og nok så
vigtigt: det er Ham, vi følger hele
kirkeåret igennem. Gennem fødsel, liv,
død og opstandelse. Det guddommelige
menneskeliv, der for altid har forandret
verden. Og det hele starter her, med
forventning, tro og glæde.

Eller sagt med andre ord: Med Jesus blev
håbet født… Og det er værd at fejre.
Om det så er med and, gås eller
flæskesteg, gaver, juletræ eller noget
helt andet, med familie, venner eller
alene, så kommer julen også til dig –
som en ubegribelig dyb og forunderlig
gave. Og som med enhver anden gave er
det også sådan med julen, at det gælder
om at tage imod den.
Jeg vil ønske jer alle en glædelig, lys og
fredfyldt jul.
Hanne Uhre Hansen

Det har ellers trange kår… udenfor er
naturen blevet våd og snusket, vinden
bider lidt i os, og mørket trænger
efterhånden helt i knoglerne på os. Det er
svært helt at undslippe melankolien. Der
er nok at være trist og tung over, og det
bliver ikke bedre af, at kravene til den
perfekte jul efterhånden er blevet så
uoverstigelige, at de bringer mere stress
end glæde med sig.
Men tænk så lige på ordet advent én gang
til… julen kommer til os. Vi har det med
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Menighedsmøde 2015
fundet sted en uge i juni, hver dag fra
kl. 14-16 med en afsluttende børnegudstjeneste og fællesspisning. Det var
en stor succes! Børnene var dejligt
engagerede i gudstjenesten, og vi var
60-70 personer til den efterfølgende
fællesspisning i sognehuset.

Efter Høstgudstjenesten blev årets
menighedsmøde afholdt i Sognehuset.
Da vi havde indtaget en dejlig
aspargessuppe med efterfølgende kaffe
samt Berits meget lækre hjemmelavede
æblekager, blev det tid for beretning fra
menighedsrådets arbejde i det
forgangne år. Nedenstående er et kort
resumé af de omtalte emner i
beretningen.
Økonomi
Årsregnskab 2014 udviste et mindre
underskud, som bl.a. skyldes frasalg af
jord og skov med deraf manglende
forpagtningsindtægter. I budget 2016
har vi ekstraordinært fået kr. 793.000 af
provstiudvalget til den indvendige
renovering af Ørbæk kirke. Regnskab og
budget er offentliggjort på sogn.dk.
Efter salg af jord og skove er provenuet
opgjort til kr. 2,2 mil. som er indbetalt
som ekstraordinært afdrag på vort lån.
Aktiviteter
Der er dels tilbagevendende aktiviteter,
som sognet efterspørger og bakker op
om; f.eks. babysalmesang, spil-danskdagen, kirkekaffe og koncerter.
Derudover har aktivitetsudvalget nye
tiltag på programmet som introduktion
til gudstjeneste og demensgudstjeneste,
det sidste i samarbejde med
Rosengården, samt børnegudstjenester,
som vi glæder os til at se, om sognet
tager til sig.

Status på Konfirmandundervisning med
de ændrede undervisningstider er, at
det ikke fungerer særligt godt med
eftermiddagslektioner. De unge er
trætte og sultne, så undervisningen skal
foregå meget alternativt, for at der kan
blive et udbytte. Sognepræsten overvejer forskellige ændringer i fremtiden.
Kirkegården
En mindre ombygning af redskabsrummet og en udvidelse af containerpladsen er igangsat her i september.
Det skulle give bedre plads til maskiner
og udstyr til graverne. Status på
udviklingsplanen på kirkegården er, at
landskabsarkitekten kommer og

Undervisning
Ifølge anordning fra Biskoppen skal der
tilbydes børnekonfirmandundervisning. I
Ørbæk har undervisningen af
minikonfirmander (3.-4. kl. elever)
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fremlægger sit udkast til en plan på et
møde i slutningen af oktober.
Menighedsråd og gravstedsejere er fortsat
rigtig glade for samarbejdet med NyborgHjulby kirkegårde; vi tænker nok også
mest Henrik og René, som ”vores”
gravere.

HUSK!
Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 12. januar 2016
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!

Kirken
Projekt ”indvendig kalkning” af Ørbæk
kirke er blevet til ”indvendig
restaurering”, som omfatter:
Udvidelse af nederste repos til koret og
placering af døbefonten på denne,
optimering af varmeanlæg og dermed
afskaffelse af varmerør oven på
vægpaneler, optimering af lyskilder i
kirken, ændret farvevalg på kirkebænke
og tekstiler, restaurering af orgel samt
restaurering af kalkmalerier og kalkning
af alle indvendige mure. Tidsplanen er
stadig, at vi tror på at kunne komme i
gang i efteråret 2016 – optimistisk, men
endnu er det også realistisk.
Fremtiden
Ud over det store anlægsprojekt med
renovering af kirken, et højt kirkeligt
aktivitetsniveau og bearbejdelse af
udviklingsplanen på kirkegården, er der
også i 2016 Menighedsrådsvalg. Så skulle
nogen af jer sidde med en lyst og
interesse for menighedsrådsarbejdet, så
er det i september 2016, der bliver
opstillingsmøde til menighedsrådet.
Tak til resten af ”rødderne” i
menighedsrådet, kun ved fælles hjælp og
et godt samarbejde når vi resultater.

Børnegudstjenester i Ørbæk

Tirsdag d. 15. december og torsdag
d. 21. januar kl. 17.00
Vi mødes i kirken til en kort
gudstjeneste i børnehøjde og går
derefter i sognehuset, hvor
aftensmaden bliver serveret. Vi
slutter senest kl. 18.20, så alle kan
nå hjem til sengetid.
Det er gratis at deltage, og der er
ingen tilmelding – så bare mød op, og
tag familien med!

Hanne Terndrup
Formand, ØMR
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Arrangementer
Nyborg musikskoles julekoncert
Mandag d. 30. november kl. 19.00 i Ørbæk kirke
Nyborg Musikskole kommer med et blandet juleprogram bestående af
klaversolister, violinsammenspil, to akustiske guitarorkestre, et lille
blæserorkester og enkelte solister på hhv. guitar og violin. Man kan desuden høre
musikskolens bigband, også kendt som Ørbæk Bigband. Koncerten forventes at
vare til ca. 20:30, og alle er velkomne.

Julekoncert med Odense Motetkor
Søndag d. 6. december kl.16.00 i Refsvindinge kirke

Julekoncerten varetages i år af Odense Motetkor dirigeret af Christian Dyrst.
Odense Motetkor er et blandet kor, der har eksisteret siden 1932. Repertoiret er
en bred vifte af klassisk kormusik; både kirkelig og verdslig – vigtigst er, at
musikken sprudler, ånder og lever. Koret er et udadvendt og aktivt turnerende
kor med mange rejser og udenlandske kontakter.
Efter koncerten serveres der gløgg og klejner i våbenhuset.

Aktivcentrets julegudstjeneste
Torsdag d. 10. 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,
under ledelse af organist Lars Toftdahl Andersen.
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Jul i Ørbæk d. 20. december 2015
Arrangør: Ørbæk Borgerforening, Ørbæk Handelsstandsforening, Ørbæk Midtpunkt og Ørbæk kirke.
Kl. 13.30

Koncert med Ann-Mette Elten i Ørbæk
kirke. Gratis entre.

Kl. 15.00

Julemanden hentes ved Ørbæk kirke.
Optog med Julemanden og Danehof-garden
gennem byen til Ørbæk Midtpunkt.
Kl. 16.00

Juletræsfest i Ørbæk Midtpunkt.
Dans om juletræ, gløgg og
æbleskiver. Slikposer til børnene.
Udtrækning af tegninger fra
julemandens postkasse, fine gaver
som gevinst.

Kl. 17.30

Afslutning.

Julens gudstjenester
Juleaftensdag kl. 10.30 på Rosengården
Juleaftensdag kl. 15.00 i Refsvindinge kirke og kl. 16.30 i Ørbæk kirke
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. 15.30 i Ørbæk Kirke
(Der er portvin og kransekage i våbenhuset efter nytårsgudstjenesterne)

Kyndelmissefejring
Tirsdag d. 2. 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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NYT KIRKESØLV

mindeord

Adventsgudstjeneste med indvielse
Søndag d. 29. november kl. 10.15 i
Refsvindinge Kirke

Henry Jørgensen 1942 - 2015
Det var med stor sorg, vi modtog
meddelelsen om, at Henry afgik ved
døden d. 3. oktober.
Få dage forinden havde Henry
deltaget i menighedsrådsmøder i sin
egenskab af regnskabsfører for
rådene i Ørbæk og Refsvindinge. Et
hverv han havde bestridt gennem
henholdsvis 45 og 8 år med stor
professionalisme lige fra første færd
til det allersidste.
Altid kunne vi støtte os til
ajourførte regnskabsrapporter, som
han fremlagde på møder, hvor
økonomien var på dagsordenen.
Hans store interesse for vore sogne
gav sig også udslag i, at Henry gerne
deltog i møder, hvor der ikke skulle
drøftes økonomi.
Ikke alene satte vi pris på hans
regnskabsmæssige viden. Han besad
også gode menneskelige egenskaber
som empati, omsorg, hjælpsomhed
og respekt for sine medmennesker.
Dertil kan føjes en lun humor, så
det altid var en fornøjelse at nyde
hans selskab.
Henry er her ikke mere, men han
har gjort stort indtryk, og vi vil
mindes ham med stor
taknemmelighed.

For godt 2 år siden blev kirken udsat
for et tyveri, hvor vi bl.a. mistede
kirkesølvet bestående af alterkalk,
sølvkande, oblatæske og oblatdisk.
Alterkalk og oblatæske var skænket
kirken i 1704 af Hedvig Sofie Urne,
der ejede Refsvindinge Kirke fra
1688 til 1709. Det var således et
stort tab for kirken, hvilket står i
skærende kontrast til den værdi,
sølvet har for tyvene.
Efter mange forhandlinger med
Forsikringsenheden blev der fastsat
en erstatningssum, så
menighedsrådet kunne indlede
processen med anskaffelse af nyt
kirkesølv. Opgaven gik til sølv- og
guldsmed Andreas Exner fra
Ringkøbing, der nu har skabt et nyt
sæt kirkesølv til kirken.
Det fejrer vi med en festlig
gudstjeneste første søndag i advent,
hvor provst Hans Bredmose Simonsen
vil forestå gudstjenesten og Andreas
Exner vil være til stede.
Efter gudstjenesten serveres der vin
og kransekage i våbenhuset, ligesom
der vil bliver mulighed for at kigge
nærmere på kirkesølvet.

Æret være Henrys minde.

Alle er velkomne til en festlig
adventsfejring!

På vegne af Ørbæk og Refsvindinge
Menighedsråd: Hanne Terndrup og
Bjarne Ivan Hansen
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Noget om at vente
I skrivende stund kan vi næsten ikke
vente længere. Vores kirke har været
lukket i 2 måneder. Håndværkere og
arkitekt har nu forladt kirken, og et
topmoderne varmeanlæg er installeret.
Orglet er repareret og stemt, så det
bruser som aldrig før. En stram
tidsplan er nøje overholdt, og når I
læser dette, kan vi se tilbage på en
genåbning af kirken Alle Helgens Dag.

I mere end to år har vi ventet på vores
nye kirkesølv. En besværlig
erstatningssag og langvarig fremstillingsproces er nu tilendebragt, og vi
glæder os til at tage kirkesølvet i brug
1. søndag i advent, hvor provst Hans
Bredmose Simonsen og sølvsmed
Andreas Exner vil deltage i gudstjenesten. I løbet af november måned
vil konservatorer afslutte arbejdet med
restaurering af altertavlen, således at
rammeværket vil fremstå ligeså fint
som altermaleriet.

En vinter er i vente. I den seneste tid
har vi nydt den farvepragt, som
naturen skænker os hvert efterår. Det
overgår selv de skønneste malerier, og
vi glemmer helt det besvær, som
sammenfejning af faldne blade giver.
Det er tid til indendørs hygge, hvor
bøger, der måske har samlet støv i
reolen, bliver taget frem og læst.

Om et år venter valg til menighedsråd.
Flere af det nuværende råds medlemmer har meddelt, at de ikke genopstiller. Jeg skal derfor inderligt
opfordre menigheden til at finde
kandidater, der er villige til at arbejde
for et velfungerende og engageret sogn,
hvor kirken står som et fast holdepunkt
i en verden i forandring. Arbejdet er
meget givende og inspirerende, hvilket
vi gerne fortæller mere om.

Men på et tidspunkt kan vi ikke vente
længere på det spirende forår, som vi
imødeser med store forventninger: På
det seneste er der sket store
forandringer på den nordlige side af
kirkegården. Hække er fjernet i 4
områder. Nedlagte gravsteder er
tilsået med græs. Området ved
Haastrups gravminder er plantet til
med bunddække. Alt sammen
gennemført ikke alene for at gøre
kirkegården mere seværdig, men også
for at lette arbejdsgangen for graverne
og dermed reducere omkostningerne.
Vi kan allerede nu glæde os over et
flot resultat, men det bliver endnu
flottere, når forårssolen får græsset til
at brede sig og skabe den helhed, der
er tanken.

Lige nu venter advent, der forstås som
venten på Jesus komme. Med advent
starter et nyt kirkeår med de store
højtider jul, påske og pinse, der alle på
hver sin måde vækker følelser i os.
Kirkeåret rummer tillige gudstjenester
søndag efter søndag, hvor evangeliet
forkyndes af vores dygtige præst, til
styrkelse af vores tro, håb og
kærlighed.
Alle ønskes en god adventstid og en
glædelig jul!
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
William Vind
Læssøegade 65, Odense
Liva Frida Pedersen
Mejerivænget 63, Ørbæk
Magnus Memborg Petersen
Libavej 28, Ørbæk
Jeppe Bruhn Jensen
Stenhavevej 18, Refsvindinge
Victoria Rødsgaard Nilsson
Spurvevej 11, Ørbæk
Joakim Schou Larsen
Assensvej 28, Ørbæk
Marie Funder Christiansen
Udsigten 3A, Ørbæk
Mille Rohde-Hansen
Slotsvænget 23, Ørbæk
Elias Brinkholm Justesen
Slotsvænget 15, Ørbæk
Julius Teil Fyhn
Villumstrupvej 1, Ørbæk
Kristian Vemgaard Sørensen
Nyborgvej 23, Ørbæk
Malthe Nykjær Pakula
Skrænten 23, Ørbæk
William Mathias Toft Pilegaard
Baunemosen 15, Osted
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Ernst Kundal Kragh
Larsen Stevns Vænge 31, Odense

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Villy Stenmann Mortensen
Slotsvænget 11, Ørbæk
Maja Kristensen
Bakkevej 7, Ørbæk
Kristian Larsen Keller
Egemosevej 10B, Ørbæk
Astrid Vibeke Madsen
Assensvej 31B, Ørbæk
Martha Ingrid Pedersen
Skrænten 3, Ørbæk
Kirsten Elisabeth Henriksen
Kløvervej 3, Ørbæk
Liss Thor
Stationsvej 69, Ørbæk
Irene Leonora Jensen
Bjergbakken 36, Frørup
Anne Boel Pedersen
Enebærvej 3, Ørbæk
Iris Elvira Andersen
Stationsvej 65, Ørbæk
Martha Agnete Skaarup
Kløvervej 3, Ørbæk
Conny Mathilde Andersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Palle Thorkild Andersen
Rosenvænget 15, Ørbæk
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Hans Jakobsen
Wørishøffersgade 25, Nyborg
Knud Rasmussen Hellerup
Smedevænget 3, Refsvindinge

Rosinen
Hvor mange præster skal der til for at skifte en pære?
Vi skifter ikke pærer. Vi læser instruktionsbogen og håber, at pæren vil beslutte sig
for at skifte sig selv.
Hvor mange organister skal der til for at skifte en pære?
10. En til at skifte pæren og 9 til at fortælle, at de bedre kunne lide den gamle.
Hvor mange menighedsrådsfolk skal der til for at udskifte en pære?
Udskifte??
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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

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk
Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.

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

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

Graver / Kirkegårdskontor
Tlf. 65 31 15 27 dgl. 9.00 – 12.30
E-mail: mail@nyborg-kirkegaarde.dk
Kirkernes personale har fri om mandagen.
Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Kirkernes personale har fri om
mandagen
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Ørbæk

Refsvindinge

November
29.
Første s. i advent
December
6.
Anden s. i advent
13.
Tredje s. i advent
15.
Tirsdag
20.
Fjerde s. i advent
24.
Juleaften
25.
26.
27.

Juledag
Anden juledag
Julesøndag

Januar
1.
3.
10.
17.
21.
24.
27.
31.

2016
Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. h3k
Sidste s. e. h3k
Torsdag
Septuagesima
Onsdag
Seksagesima

Februar
2.
Tirsdag
7.
Fastelavn
14.
1. s. i. fasten
21.
2. s. i. fasten
24.
Onsdag
28.
3. s. i. fasten
Marts
6.

Midfaste

10.15
10.15 Kirkekaffe
9.00
17.00 Børnegudstjeneste
13.30 Julekoncert
10.30 Rosengården
16.30
9.00
10.15

16.00 Julekoncert
10.15
9.00 Nanne Mølhave
15.00
10.15
9.00 Karin Larsen

15.30 Kirkekaffe
10.15
9.00
17.00 Børnegudstjeneste
10.15 Kirkekaffe
10.30 Demensgudstjeneste
9.00 Nanne Mølhave

9.00
9.00 Karin Larsen

14.00 Kirkekaffe
9.00 Karin Larsen
10.15 Kirkekaffe
9.00

19.30 Kyndelmissefejring
10.15
10.15 Kirkekaffe

10.30 Demensgudstjeneste
10.15 Kirkekaffe

9.00

9.00 Nanne Mølhave

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
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