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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: Solvejg Bang,
Henriette Bülow Skøtt, Hanne Uhre Hansen & Rikke
Birkeholm. Næste deadline er 1. februar 2017.
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Julegalskab
Julen er kontrasternes tid
Midt i mørket tænder vi lys. Midt i
vinterkulden varmer vi os med gløgg og
brændeovnshygge. Midt i den snigende
vinterdepression mødes vi af en glæde så
stor, at den må besynges af Guds engle
små!
Julen handler om kontraster – og derfor er
den for mange også kontrastfyldt! Sorgen
og glæden følges ad; vi griner, græder,
stresser og venter. Vi holder i hånd, eller
savner netop den hånd, vi før kunne holde
i. Midt i den larmende familiefrokost føler
man sig pludselig helt alene, eller også
frelste familien én fra den tomme
hverdag. Sjælefreden kommer kun
glimtvis… men den er der; glimtvis, som
en strålende åben julenatshimmel.

Tradition og fornyelse
”Rør blot ikke ved min gamle jul” –
sådan har de fleste af os det. Pynten
skal hænge det samme sted som sidste
år, julesalmerne støves behørigt af og
julemenuen...? Ja, lige præcis!
I kirken er vi bærere af alle disse
traditioners udgangspunkt. Det var her,
det hele begyndte – det er her, vi fortsat
finder begrundelsen og meningen i
julegalskaben. Og så kunne man vel
forvente, at alt også i kirken er som det
plejer… men nej!
I Refsvindinge fejrer vi jul med
traditionerne i behold; med julekoncert,
klejner og julegudstjenester. I Ørbæk
betyder kirkelukningen, at vi er nødt til
at tænke nyt; der bliver nemlig ikke
mulighed for at komme i kirke juleaften!
Til gengæld er I hjerteligt velkomne ved
gudstjenesterne kl. 14.00 og 15.15 i
Refsvindinge Kirke og på Rosengården,
Kløvervej 3 i Ørbæk, hvor vi holder
julegudstjeneste kl. 10.30. Herudover
inviterer vi til ”Syng julen ind” og
børnegudstjeneste med adventshygge i
sognehuset den første søndag i advent.
Det kan I læse meget mere om længere
inde i bladet.

Julen lader os se dybt og højt – ind bag
vores egne facader og ind i Guds
hjerterum. Hjertet er underligt blotlagt –
klart til at blive berørt af alt det, vi ellers
er mestre i at holde på afstand.
Altsammen fordi Gud brød mørket og
kulden og stilheden og blev far. Så kan alt
ske!
Farvel, tak og goddag!
Første søndag i advent tager vi hul på et
nyt kirkeår. Samtidig tiltræder de nye
menighedsråd i Ørbæk og Refsvindinge.
Begge steder er der garvede kræfter, der
fortsætter og nye kræfter, der er klar til
at tage fat. Jeg vil gerne sige tusind tak
for godt og inspirerende samarbejde med
dem, der er trådt ud af rådene og et
varmt velkommen til de nye; jeg glæder
mig til at være sammen med jer om den
store og spændende opgave det er at
være kirke her i sognene.

Jeg vil ønske jer alle en glædelig, lys og
fredfyldt jul.
Hanne Uhre Hansen
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Vi bygger om i Ørbæk…

Gjordbuens forankring i bindbjælken er
frihugget, og kirken er nu fuldt opspændt. Så
nu bliver kirkens ydermure på plads. Et meget
vigtigt, men lidt skjult punkt i den indvendige
renovering er afsluttet med et godt resultat.
Indenfor i kirkerummet skrider afrensningen
af kalkmalerierne og de kalkede flader
planmæssigt frem.
I de inderste kalklag er der dog desværre fundet
cementbinder, hvilket bevirker, at omfanget af
afrensningen og opbygningen af de efterfølgende
kalklag skal afklares med Nationalmuseets
kalkningstjeneste.

Følg renoveringen på: www.oerbaekkirke.dk
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Nyt fra Ørbæk kirkegård

Adventshygge
Søndag d. 27. november kl. 14.00

Som bekendt har vi fået udarbejdet en
udviklingsplan for Ørbæk Kirkegård. Et
væsentligt element i denne er, at der
skal skabes større sammenhængende
græsområder på kirkegården. Derfor
har graverne i løbet af oktober måned
arbejdet en del med fjernelse af
hække og buske samt såning af græs i
området nede ved graverhuset.
Arbejdet var hurtigt overstået, og
resultatet er blevet pænt. Nu kan vi så
glæde os til, at græsset begynder at
spire.

Første søndag i advent inviterer vi
til Børnegudstjeneste med efterfølgende adventshygge i sognehuset. Vi begynder som altid med
en kort gudstjeneste i børnehøjde,
og derefter byder vi på æbleskiver
og saftevand samt juleværksteder,
hvor du kan flette stjerner, male
nisse-sten og lave din helt egen
juledekoration. Alle er velkomne!
Kommende børnegudstjenester:
d. 17. januar og 28. februar kl. 17

Og så nærmer julen sig så småt.
Grandækning påbegyndes i starten af
november, så kirkegården kan stå pæn
til første søndag i advent.
I slutningen af året/starten af det nye
år påbegyndes arbejdet med
udskiftning af hækken langs
hovedgaden. Den nuværende hæk, der
består af alskens forskellige vækster,
vil blive erstattet af en bøgehæk.

HUSK

Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 10. januar kl. 10.30 i
sognehuset. 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!
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Arrangementer
Julekoncert i Refsvindinge

Syng julen ind

Onsdag d. 7. december kl. 19.30 i
Refsvindinge kirke

Torsdag d. 30. november kl. 19.30 i
Sognehuset
Alle de skønne advents- og julesange fra
højskolesangbog og salmebog.
Undervejs er der kaffe og klejner.
Vel mødt til en hyggelig og festlig
sangaften!

Aktivcentrets
julegudstjeneste

Gudme Sangforening blev stiftet i 1914 og
eksisterede frem til 1953 som en særdeles
aktiv forening, hvor der udover korsang
blev opført operetter, syngespil og
dilettantstykker. I efteråret 88 blev den
gamle Gudme Sangforening så genoplivet
ved en festgudstjeneste i anledning af
kirkens kalkmaleriers 500 års fødselsdag.

Onsdag d. 14. december kl. 11.00
i Refsvindinge kirke
I år fejrer aktivcentret julen med
en festlig gudstjeneste i
Refsvindinge kirke. Traditionen
tro medvirker Seniorkoret ved
gudstjenesten med sange til højtiden, under ledelse af organist
Lars Toftdahl Andersen.

Koret synger her til julekoncerten en
blanding af engelske Christmas Carols,
julesalmer samt gamle og nye danske
julesange.
Efter koncerten er der gløgg og klejner i
våbenhuset.

Julens gudstjenester
Juleaftensdag kl. 10.30 på Rosengården
Juleaftensdag kl. 14.00 og kl. 15.15 i Refsvindinge kirke
1. Juledag kl. 10.15 i Refsvindinge kirke
2. juledag kl. 10.15 i Refsvindinge kirke
Nytårsdag kl. 14.00 i Refsvindinge Kirke
(Der er portvin og kransekage i våbenhuset efter nytårsgudstjenesten)
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Arrangementer

Studieaftner om reformationen og Luthersk teologi
Torsdage d. 12/1, 26/1, 9/2 og 23/2
kl. 19.30 – 21.30 i Sognehuset

Kyndelmissefejring
Torsdag d. 2. februar kl. 19.30 i
Refsvindinge Kirke

I 2017 fejrer vi 500-året for
reformationens begyndelse. Det vil
ske ved forskellige arrangementer
over hele landet året igennem. Her i
sognene lægger vi ud med en basal
indføring i Luthers verden, liv og
tankegang. Over 4 torsdage vil vi
forsøge sammen at blive klogere på,
hvad reformationen overhovedet gik
ud på, og hvad det er for tanker, der
ligger til grund for vores lutherskevangeliske kirke.

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.

Reformationsfejring
Søndag d. 26. februar
Fastelavns søndag markerer vi
officielt fejringen af reformationsåret ved at plante et træ i
forbindelse med gudstjenesten.

Sognepræsten begynder hver aften
med et oplæg, hvorefter diskussionen
bredes ud. Det kræver ingen
forkundskaber at deltage.
Undervejs læses Niels Henrik Arendts
bog Frihed, som kan erhverves for
130 kr. den første aften, vi mødes. Af
hensyn til indkøb af selvsamme bog,
vil vi gerne bede interesserede om at
tilmelde sig senest 20. december til
sognepræsten, så vi kan bestille
samlet.

Det sker overalt i landet og altså også
her hos os; i Ørbæk kl. 10.15 og i
Refsvindinge kl. 14.00.
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Ny dåbssalme
Din kærlighedsdåb

Midt i november fandt en stor dåbsmesse sted i Odense med deltagelse
fra hele landet. Arrangementet er
omtalt i den nye Stiftsårbog og var
bl.a. et forsøg på at give et sanseligt
blik på dåben og skabe en dialog
med forældre, der overvejer, hvad
deres børn skal leve af åndeligt set.

Tekst: Rikke Vibeke Birkeholm
Melodi: Povl Christian Balslev
Før dåben:
Du er født, du er til, du kan sprælle,
og om lidt kan vi andre fortælle
om den tro og det håb
og den kærlighedsdåb
som bli’r din, og som altid vil gælde.

I den forbindelse blev vi i foråret
bedt om at skrive et bud på en ny
dåbssalme – og resultatet ser I her.
Salmen blev uropført med børnekor i
Odense Domkirke fredag d. 11.
november som et startskud for
dåbsmessen.

Se på helligåndslyset, der brænder!
Mærk, vi holder dig i vores hænder!
For den tro og det håb
i din kærlighedsdåb
er en flamme, som livsgnisten tænder.

Det er vores håb, at den vil blive
sunget ind rundt omkring og falde i
både præsters, organisters og især
dåbsforældres smag. Node og
korarrangement kan rekvireres hos
Povl Chr. Balslev:
musikfidus@gmail.com

Du skal vaskes i selvsamme kilde
som din evige forgænger ville;
denne tro, dette håb
er en kærlighedsdåb
til et fællesskab lige fra lille.
Efter dåben:
Når nu livsdryppet tørrer på panden,
kan det vande og gøde forstanden,
så din tro og dit håb
og din kærlighedsdåb
i Hans navn vokser ind i hinanden.

Rikke Vibeke Birkeholm

Uanset om du søger og finder,
om du taber din tråd eller vinder,
kan din tro og dit håb
og din kærlighedsdåb
lægge sveller for livsbanens skinner.
Nu har ilden og korset og vandet
budt velkommen i menneskelandet;
med den tro og det håb
bli’r din kærlighedsdåb
til en hvælving, som himlen har dannet.
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Nye og kendte ansigter
Da der den 27. september 2016 kl. 19 kun var indleveret én valgliste til Ørbæk
menighedsråd, bliver der ikke afstemningsvalg.
De 6 indvalgte på listen er: Per Høegh, Merethe Simonsen, Ove Johansen, Henriette
Skøtt, Jytte Nilsson og Hanne Terndrup.
Menighedsrådet har den 4. november herefter konstitueret sig således:
Formand for menighedsråd og valgbestyrelse: Hanne Terndrup
Næstformand, kasserer og medlem af aktivitetsudvalg: Per Høegh
Kirkeværge og medlem af præstegårdsudvalg: Merethe Simonsen
Sekretær og medlem af aktivitetsudvalg: Henriette Skøtt
Kontaktperson, medlem af aktivitetsudvalg og valgbestyrelse: Ove Johansen
Medlem af præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg og valgbestyrelse: Jytte Nilsson
Menighedsrådet træder til 1. søndag i advent.

Jeg hedder Jytte Nilsson, er 53 år og gift med Claus.
Vi har en datter på 17 år og bor i udkanten af
sognet, hvilket vi har gjort i 20 år. Oprindeligt
stammer jeg fra Lolland. Jeg blev opfordret til
opstilling i menighedsrådet og takkede ja.
Jeg holder meget af at komme i kirken til
gudstjeneste og andre arrangementer. Nyder at
høre vores præsts prædikener. Jeg holder meget af
vores kristne historie og mener, den danske
folkekirke skal bestå. Historie er generelt noget,
der har min interesse - vi kan ikke bygge vores
fremtid uden at kende vores fortid.
Jeg glæder mig til at blive en del af menighedsrådet og alle de handlinger/aktiviteter,
der allerede foregår.
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Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Lucas Aaron Lundsfryd Hansen
Taksvænget 10, Stige
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Alma Ric Rye Nancke
Sentvedvej 17, Ørbæk
Freydis Lykke Freisleben
Møllehaven 60 B, Refsvindinge
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Ulla Oxvang Mortensen og Arne Birk
Rasmussen, Villumstrupvej 12, Refsv.

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Karen Bøgesvang
Mejerivænget 85, Ørbæk
Poul Møllgård Jensen
Vinkelvej 7, Ørbæk
Jakob Thor
Slotsvænget 18, Ørbæk
Nora Kristine Danielsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Niels Julius Nielsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Hanne Elnegaard Roylund
Buen 40, Ørbæk
Jørgen Pedersen
Lærkevej 2, Ørbæk
Poul Holger Rasmussen
Kløvervej 3, Ørbæk
Ellen Kirstine Hein
Enebærvej 21, Ørbæk
Poul Esbjerg Gregersen
Æblevænget 30, Kolding
June Anni Lange
Flintemarken 47, Vedbæk
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE
SOGN
Poul Møller Pedersen
Tårnparken 40, Nyborg
Vibeke Warburg
Ellingevej 48, Refsvindinge

Rosinen
Enkefrupastorinde Olga Margaretha Hansine Jensen mødte sin veninde, ligeledes
enkefrupastorinde, Iverine Viola Antoinetta Petersen. Der udspandt sig følgende
ordveksling:
"Det er dog en virkelig skøn diamantring!"
"Ja, du husker nok, jeg fortalte, at min afdøde mand i sit testamente havde
bestemt, at jeg skulle bruge 50.000 kroner på en mindesten ..."
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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
Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Kirkernes personale har fri om
mandagen
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Ørbæk
November
27.
1. s. i advent
30.
Onsdag
December
4.
2. s. i advent
7.
Onsdag
11.
3. s. i advent
14.
Onsdag
18.
4. s. i advent
24.
Juleaften
25.
Juledag
26.
Anden juledag
Januar 2017
1.
Nytårsdag
8.
1. s. e. h3k
12.
Torsdag
15.
2. s. e. h3k
17.
Tirsdag
22.
3. s. e. h3k
26.
Torsdag
29.
4. s. e. h3k
Februar
2.
Torsdag
5.
Sidste s.e. h3k
9.
Torsdag
12.
Septuagesima
19.
Seksagesima
23.
Torsdag
26.
Fastelavn
28.
Tirsdag

Refsvindinge

14.00 Børnegudstjeneste*
10.15 Kirkekaffe
Sangaften kl. 19.30: Syng julen ind! *

10.15* Kirkekaffe

10.30 Rosengården

9.00 Karin Larsen
19.30 Julekoncert
9.00
11.00 Aktivcentrets julegudstj.
10.15 Kirkekaffe
14.00 & 15.15
10.15
10.15
14.00 Nytårsfejring

10.15* Kirkekaffe
Studieaften kl. 19.30*
9.00 Karin Larsen
17.00 Børnegudstjeneste*
9.00 Karin Larsen
Studieaften kl. 19.30*
10.15
19.30 Kyndelmissefejring
9.00 Karin Larsen
Studieaften kl. 19.30*
10.15* Kirkekaffe
10.15
Studieaften kl. 19.30*
10.15 Reformationsfejring
17.00 Børnegudstjeneste*

Marts
5.
1. s. i. fasten

14.00 Reformationsfejring

10.15 Kirkekaffe

*) Gudstjenesten foregår i Sognehuset
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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