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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. 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 480 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.
Attester:
Attester udskrives kun automatisk ved 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 så blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.
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.
6537 1516
Kirkebladets redaktion: Henriette Bülow Skøtt, Hanne
Uhre Hansen, Ole Nielsen & Rikke Vibeke Birkeholm.
Næste deadline er 1. februar 2018.
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Hul på himlen
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk
– hvad er da et menneske, at du husker på
det…? spørger salmisten i det gamle
testamente med beundring og stille
ærefrygt. Og jeg tør godt vædde med, at
du ind imellem har tænkt det samme.
Stået der og set op på himlen, ladet dig
overvælde af storheden og mærket den
sære lykke det er kun at være et snefnug i
universet. Måske har du stået der med din
elskede i hånden… det bliver det kun
bedre af, for under stjernerne er
kærligheden fri og ustyrlig! Eller du har
stået der med dit barn – med tanker om
fortid og fremtid, der smelter sammen i ét
stort nu.

blev ét med verden – ét med vores
verden.
Det er helt enkelt det, der er julens
største under: At Guds og menneskers
verden forenes. Vi er ikke længere
adskilte, vi er ikke alene i verden,
ligesom Gud heller ikke er alene i sin
himmel. Julen er ikke bare en gammel
ven, der besøger os en gang om året for
at minde os om noget, som var engang.
Juleevangeliet er noget, der finder sted
hele tiden. Det er eviggyldigt og evigt til
stede.
Dengang der gik hul på himlen, da var
det for tid og evighed. Og bag den
himmel vi ser, når vi kigger op en
stjerneklar nat, der er den himmel,
hyrderne så julenat; fuld af engle, fuld
og lys fuld af velsignelse.
Den himmel er én gang for alle blevet
det bagtæppe vi lever vores liv på. Og
når vi en dag skal herfra, så er det den
himmel, vi vil se.

Himlen er fascinerende – det er det
tætteste, vi i fysisk forstand kommer på
uendelighed – så langt væk, og så tæt på…
ja, lige omkring os, faktisk; for himlen
begynder ved jorden – ellers ville der jo
mangle nogle centimeter et eller andet
sted, som Per Højholt siger. Himlen
begynder ved jorden. Vi lever vores liv
omfavnet af himlen – med næsen i sky og
hovedet i de højere luftlag. Kun fødderne
holder fast i jorden. Vi indånder himlen
hver eneste dag. Uden den kunne vi slet
ikke overleve.

Guds himmel er åben, og intet kan lukke
den igen.
Glædelig jul!
Hanne Uhre Hansen

Men himlen er mere end livgivende ilt.
Dengang i Betlehem var himlen fuld af
engle og ønsker om fred til verden.
Himlen var fuld af lys og stjerner, der
skinnede så stærkt, at natten blev lys som
dagen. Himlen var fuld af Guds
velsignelse. Og så skete der noget
ubegribeligt: Julenat gik der hul på
himlen, og det Gudsrige, der før var
lukket inde i himlene, brød igennem og
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Menighedsmøde 2017 i Ørbæk
Efter en dejlig gudstjeneste, Pers skønne
aspargessuppe og Povl Christian Balslevs
sprudlende musikalske rejse fra Luthers
tid, fik menighedsrådet ordet for at
fortælle om hhv. det forgangne års og det
kommende års opgaver, planer, økonomi
og drift. Nedenstående er et kort resumé
af de omtalte emner i beretningen.
I november 2016 var der valg til menighedsrådet. Kun et enkelt medlem; Anne
Tribondeau, ønskede ikke at genopstille.
Man fik sammensat en liste på opstillingsmødet, og da der ikke blev indleveret
andre lister, blev det nye menighedsråd
som følger: Henriette Bülow Skøtt,
Merethe Simonsen, Ove Johansen, Per
Høegh, Hanne Terndrup og et nyt
medlem, Jytte Nilsson.
2017 har været præget af, at vi fejrer
500-året for Reformationen. Der er blevet
plantet æbletræ, købt ophæng om Luther
til Sognehuset, sunget Luther-salmer, en
studiegruppe har med udgangspunkt i
bogen ”Frihed” bl.a. diskuteret, hvad
Luther betyder for os i dag, og senest har
4.A på Ørbæk skole sammen med
klasselærer og sognepræst opført ”En ræv
bag øret”. Et teaterstykke vor
præstesekretær, Rikke Birkeholm har
skrevet med udgangspunkt i verdens
ældste børnebog ”Rævebogen”, der blev
forbudt af paven, fordi den let kunne
læses som en parodi på pavevældet på
Luthers tid. Et fantastisk arbejde af 4. A,
instruktør, klasselærer, sognepræst og
ikke mindst et væld af frivillige, der hjalp
med alt fra kostumer og kulisser til
bespisning af de sultne skuespillere, som
kulminerede i to meget flotte
forestillinger på Ørbæk skole den 15/9.
Kirkerenoveringen pågår stadig – indtil 1.
april 2018 – og går stadig efter den

Kirkerenoveringen pågår stadig – indtil 1.
april 2018 – og går stadig efter den
fastlagte tids- og økonomiske plan. Vi har
både dygtige og engagerede håndværkere
og arkitekt. I denne fase er konservatorer
og murer afløst af elektriker, tømrer og
maler, og der skal koordinering til, så
alle kan udføre deres opgaver uden at stå
vejen for hinanden. Døbefonten er
flyttet, nederste plateau er udvidet, og
panelvæggene er opsat. Herefter skal
gulvene slibes og sæbebehandles, og
bænkene skal ind i kirken igen.
Orgelbyggerne går i gang i slutningen af
november, og herefter skal kirken
endelig farvesættes i samråd med
arkitekt og konservatorer. Vi går en
meget spændende tid i møde.
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Økonomien ser fornuftig ud;
driftsregnskabet for 2016 udviste kr.
1,2 mill. mod budgetteret 1,4 mill. –
overskuddet er brugt til etablering af
nyt fællesplæneanlæg. I 2018 har vi
fået midler til etablering af ny
adgangsvej til kirken samt midler til
yderligere udvikling af kirkegården.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 3. december kl.14.30 i
Refsvindinge kirke
Første søndag i advent inviterer vi
til Familiegudstjeneste i
Refsvindinge kirke. Bagefter går vi i
forsamlingshuset, tænder juletræet
og får æbleskiver, gløgg og
saftevand. Alle er velkomne!

Fyens Stift er blevet ”Fristift” i 2018 og
2019, hvilket betyder, at man kan lave
forsøg indenfor det kirkelige liv f.eks.
kirkens brug, liturgi eller andet. Vi
afventer Stiftets udmelding på, hvad de
påtænker at gøre i perioden.
Dåben er stadig fokuspunkt for Folkekirken, men med en medlemsprocent i
Ørbæk på 91,9% er vi ikke lige den
umiddelbare målgruppe for en øget
indsats på det område.

Børnegudstjenester
Tirsdage d. 5. december og d. 30.
januar kl. 17.00 i Ørbæk, Sognehuset

Slutteligt vil jeg gerne udtrykke en stor
tak til sognepræst, personale,
menighedsråd og ikke mindst et stort
antal frivillige for det gode
samarbejde, vi har. Det er ingen
selvfølge at møde så engagerede
personer, som vi er så heldige at have i
Ørbæk.

Vi mødes til en kort gudstjeneste i
børnehøjde og spiser aftensmad
sammen bagefter. Ingen tilmelding –
bare mød op!

HUSK
Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 9. januar kl. 10.30 i
sognehuset. Det er gratis at være
med, og der er ingen tilmelding, så
bare mød op. Alle babyer mellem 01 år og deres voksne er velkomne!

Hanne Terndrup, formand
Ørbæk Menighedsråd
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Arrangementer
Syng julen ind

Aktivcentrets
julegudstjeneste

Torsdag d. 14. december kl. 19.30 i
sognehuset

Tirsdag d. 12. december kl. 11.00 i
Refsvindinge kirke

En hyggelig sangaften der får
julestemningen i omdrejninger med
kaffe og klejner til. Alle er
velkomne!

Aktivcentret fejrer 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.

Strikkeklub i sognehuset
Onsdage d. 6/12, 17/1, 14/2, 14/3 og 11/4 kl. 13.30 – 16.00
I september mødtes en flok friske og strikkeglade kvinder i sognehuset første gang
for at strikke dåbsklude. Siden da har vi mødtes én gang om måneden og dåbskludeprojektet har udviklet sig til en strikkeklub. Fremover strikker vi, hvad vi har lyst til;
det kan være vores egne små projekter eller strik til ”Varmestuestrik” – en
organisation, der omdanner garnrester til huer, vanter, legetøj osv. som derefter
gives videre til herberg, krisecentre og til hjemløse. Alle er velkomne i strikkeklubben, det er ganske uforpligtende. Vi tager også gerne imod garnrester!
Hanne Uhre Hansen

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
Julesøndag kl. 9.00 i Refsvindinge kirke (v/ Karin Larsen)
Nytårsdag kl. 14.00 i Refsvindinge Kirke
(Efter nytårsgudstjenesten er der portvin og kransekage i våbenhuset)
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Arrangementer
Julekoncert i Refsvindinge kirke
Søndag d. 17. december kl. 19.00
Østfyns Mandskor eller Nyborg Sangforening blev stiftet i 1854 og kunne således fejre
150 års Jubilæum den 12. juni 2004. I alle disse år, bortset fra nogle korte pauser,
har en flok sangglade mænd en gang hver uge gået sammen for at dyrke deres fælles
interesse for mandskorsangen. Koret består i dag af 24 aktive sangere og ledes
kompetent af Lars Nicolajsen, som med stor dygtighed har fået godt tag i de ældre
herrer. Til julekoncerten i Refsvindinge synger de en skøn buket af julens bedste
salmer og sange.

Sangaften i Sognehuset
Torsdag d. 1. marts kl. 19.30
Sangaftnerne fortsætter! Vi synger fra højskolesangbogen og
salmebogen – kendte som nye - og halvvejs drikker vi en kop
kaffe, inden vi synger videre.
Alle er velkomne!
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At kunne være sig selv – sammen!
jeg komme uden skrupler og uden at blive
dømt efter nutidens krav og parametre om
udseende, hår makeup osv.

Du kommer Jesus, i vor dåb.
Her rækker du os mod og håb.
Alene er vi svage.
Nu lover du at være med,
at være med os hvert et sted
i dag og alle dage.

Det fællesskab, der er i kirken, er jo ét, vi
alle er med i - hvor vi alle er lige børn. Det
er det fællesskab, som der blev sagt ja til,
da vi blev båret til døbefonten, og som vi
selv bekræftede ved konfirmationen,
nemlig kristendommen.

I denne travle hverdag, med børn, job,
hus, indkøb og hvad vi ellers skal nå, kan
det være meget godt lige at stoppe op,
trække vejret og tænke over, at vi jo
ikke kan bære hele verden på vore
skuldre.

Når jeg er træt og trist, når modet svigter,
når hjertet føles tungt af sorg og pligter,
når det ser ud, som håbet altid taber,
da bøjer jeg mig ned
og søger trøst og fred
hos dig, min skaber.

Du er ikke alene, for som der synges i
salmen ovenfor: Alene er vi svage. Og
lige netop det vil der jo nok være nogle
der er uenige i, fordi vi mennesker tror
på, at vi godt kan selv.

Og den trøst får jeg, og den skaber svigter
mig ikke: Nu lover du at være med, at
være med os hvert et sted i dag og alle
dage.

Sådan tænkte jeg også engang, men jeg
følte også, at jeg trængte til at være i et
større fællesskab, hvor der var nogen,
som lyttede til mig; et fællesskab hvor
jeg ikke skulle leve op til tøjmode og
have den rigtig frisure, eller skulle vide
det sidste nye om musik eller de kendte,
et sted hvor jeg bare kunne være mig.

Det er godt at vide, at når man føler sig
allermest ensom og forladt, så vil herren
altid være med os, tro på os og give os et
lille puf og få os videre, både i sorgen,
glæden og i livet.
Louise Larsen,
Refsvindinge menighedsråd

Det sted fandt jeg, eller jeg kom i tanke
om, hvor det sted var: Kirken - der kan
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Nyt fra Refsvindinge kirkegård
Et par gravsteder er sløjfet, hække og
buske på begge sider er fjernet og ny
beplantning (pur) er foretaget. Mønstret i
beplantningen skal symbolisere takkerne
på kirken.
2 bænke er placeret tæt på kirkedøren,
så der nu er mulighed for at sidde ned
også uden for kirken.
De 2 metalstandere til at holde lågerne
er erstattet af et par pæne egestolper.
Informationstavlen er taget ned. En ny og
mere moderne udgave vil senere blive
opsat ved indgangen til kirkegården.

Ny urnegravplads
Da der kun var 4 ledige urnegravpladser
tilbage på Refsvindinge kirkegård,
besluttede menighedsrådet at etablere
en ny urnegravplads. Den blev anlagt i
begyndelsen af oktober måned på
græsarealet op mod stien på kirkens
østside. Pladsen er p.t. tilplantet med
stauder, og det er personalet ved Nyborg
Kirkegård, der har stået for arbejdet.

Alt i alt fremstår hovedindgangen til
kirken nu i en flot og mere brugervenlig
udgave.

Renovering af hovedindgang
Der har længe været et ønske om at få
forbedret forholdene ved hovedindgangen
til Refsvindinge Kirke, og i begyndelsen af
oktober gik personalet ved Nyborg
Kirkegård i gang med arbejdet.
Følgende arbejder er blevet udført:
- Belægningen af perlesten er fjernet og
slotsgrus er pålagt og tromlet, således at
der nu er let adgang til kirken for både
gående med rollator og kørestolsbrugere.
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Siden sidst
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
William Colin Lundsgaard
Rødamsvej 59, Ryslinge
Caroline Juul Hansen
Refsvindinge Byvej 9, Refsvindinge
Duvaraka Thangavadivelu
Åvænget 10, Refsvindinge
Noel Stæhr Jensen
Østerled 5, Odense
Konrad Kundal Kragh
Larsen Stevns Vænge 31, Odense
Josefine Mose Steinsøe
Vandmøllevej 24, Davinde
Claudia Kingo Bjørnø
Åvænget 19, Ørbæk
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Cathrine og Rasmus Ekstrøm Salin,
Ågårdsvej 13, Gørlev

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Inger Kirstine Nielsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Lene Tuemand
Stationsvej 105, Ørbæk
Tove Lillian Hansen
Rosenvænget 12, Ørbæk
Caspar Charles Frederiksen
Rosenvænget 15, Ørbæk
Ulla Bech Kristensen
Slotsvænget 2, Ørbæk
Niels Jørgen Eiby
Kløvervej 3, Ørbæk
Edith Elisabeth Bender
Kløvervej 3, Ørbæk
Ingrid Jensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Poul Jørgen Hansen
Mejerivænget 78B, Ørbæk
Kaj Børge Madsen
Odensevej 1, Ørbæk
Agnete Ingefred Andersen
Rosenvænget 7, Ørbæk
Anna Kirstine Nielsen
Rosenvænget 14, Ørbæk
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE
SOGN
Kæthe Maria Eriksen
Egevej 52, Nyborg
Solvejg Bukh Hansen
Eskemosevej 8, Refsvindinge

Rosinen
Jesus rejste lidt rundt for at opleve verden. På sin færd kom han til Kerteminde,
hvor han stod og skuede ud over Storebælt og videre op mod Kattegat.
- Det er dog en ustyrlig masse vand, I har her omkring Fyn, sagde han til en af de
fastboende, der sad på havnebænken.
- Jo, da. Sandt nok. Og så er det endda kun overfladen, du kan se!
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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
Maria Sonja Bente Jensen
Longvej 2, Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Tlf. 28 97 26 38

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
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Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Ørbæk/Sognehuset
November
26. Sidste s. i kirkeåret
December
3.
Første s. i advent
5.
Tirsdag
6.
Onsdag
10. Anden s. i advent
12. Tirsdag
14. Torsdag
17. Tredje s. i advent
24. Fjerde s. i advent/
Juleaften
25. Juledag
26. Anden juledag
31. Julesøndag

Refsvindinge
9.00 (NM)

10.15 Kirkekaffe
17.00 Børnegudstjeneste
Strikkeklub i sognehuset

14.30 Familiegudstjeneste

kl. 13.30 – 16.00
9.00 (KL)
11.00 Aktivcentrets jul
Sangaften i sognehuset kl. 19.30: Syng julen ind
10.15
19.00 Julekoncert
10.30 Rosengården
14.00 & 15.15
10.15
10.15
9.00 (KL)

Januar 2018
1.
Nytårsdag
7.
1. s. e. h3k
14.
2. s. e. h3k
17. Onsdag
21.
Sidste s. e. h3k
28.
Septuagesima
30. Tirsdag

14.00
9.00 (KL)
9.00 (NM)
Strikkeklub i sognehuset kl. 13.30 – 16.00
10.15 Kirkekaffe
10.15 Kirkekaffe
17.00 Børnegudstjeneste

Februar
4.
Seksagesima
11.
Fastelavn
14. Onsdag
18.
1. s. i. fasten
25.
2. s. i. fasten

14.00 (Ulrich Thiim *)
10.15 Kirkekaffe
Strikkeklub i sognehuset kl. 13.30 – 16.00
10.15 Kirkekaffe
9.00 (NM)

Marts
1.
Torsdag
4.
3. s. i. fasten
11.
Midfaste
14. Onsdag

Sangaften i sognehuset kl. 19.30
10.15 Kirkekaffe
9.00 (NM)
Strikkeklub i sognehuset kl. 13.30 – 16.00

(KL): Karin Larsen, (NM): Nanne Mølhave.
Hvor intet andet er nævnt, har sognepræst Hanne Uhre Hansen tjenesten.
* Døvegudstjeneste med både tale- og tegnsprog. Alle er velkomne.

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 søndagsgudstjeneste) og 1 uge før (ved øvrige arr.) til Frørup Rejser på tlf. 6537 1516
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