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Sogn og PERSON
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
Navngivning:
Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages 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.
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 490 kr. betales.
Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på
www.borger.dk
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.borger.dk.
Dåb:
Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.
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.
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 for aftale på 6533 1104.
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. 65 37 15 16.

Kirkebladets redaktion: Henriette Bülow Skøtt, Hanne Uhre
Hansen, Henning Sørensen & Rikke Vibeke Birkeholm. Næste
deadline er 1. februar 2018.
Forsidefoto: Ard Jongsma
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Gråvejr og glædesblus
Julen er nok mest for børn, hørte jeg én
sige den anden dag i forbifarten… Hun
sagde det let vrængende, så man ikke
skulle være i tvivl om, at hun i hvert fald
ikke havde tænkt sig at fejre den
kommende højtid… sådan rigtigt, i hvert
fald! Jeg hørte ikke det hele, men kunne
forstå, at det også havde noget at gøre
med det kommercielle ræs og alle
konflikterne i familien, der altid kom op
til overfladen, når der nu skulle
tvangshygges.
Herfra hvor jeg sidder nu og kigger ud af
vinduet, er der ellers ikke meget
højtidsfornemmelse at spore. Bladene
ligger udmattede under træerne,
staudebedet der for bare en måneds tid
siden stadig blomstrede i smukke farver,
er reduceret til slaskede blade og en
samling strittende brunsorte stængler, og
himlen er bare grå, grå, grå... indtil den
slukker midt på eftermiddagen. Det føles
mere, som om vi er på vej i hi end på vej
til fest.
Og så alligevel ikke. Jeg har nemlig lagt
mærke til, at der er begyndt at blive
tændt lys rundt omkring… lyskæder og
den slags. Men også stearinlys i stuer og
vindueskarme. Det er som Grundtvig
skriver i den gamle salme:

særlige juletilbud”, kan jeg godt tage
mig selv i at undre mig… som om det, vi
ønsker os og har brug for her i verden
kan pakkes ind i glittet papir!
Anderledes sultent er blikket, når det er
et barn, der kigger på legetøjskataloger;
så er hver lille unyttige plasticdims et
frydefuldt vidunder! Hvor voksne finder
fejl, finder børn som oftest mirakler!
Men julen er så meget mere end det;
julen tænder lys i en mørk tid. Den
insisterer på at ville glæden, også
selvom så meget i vores verden er tungt
og svært. Og hvis man synes, at det hele
er blevet for kommercielt, for presset,
for hysterisk hyggeligt eller bare for
meget, så vil jeg foreslå, at man går
tilbage til udgangspunktet - til det, det
hele drejer sig om; En fejring af det lille
barn, der kom til verden for at tænde
lys for alle, som lever i mørket og
dødens skygge.
På den måde er julen måske mest for
børn - den handler i hvert fald om et! Så
måske er man nødt til selv at blive som
et barn for at kunne få øje på miraklet
og tage imod den gave, Gud giver os.
Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!
Hanne Uhre Hansen

Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!
Meget ved julen er blinkende nisser og alt
for høje forventninger. Så langt kan jeg
godt være med. Og når jeg ser de
bugnende kataloger med masser af ”helt
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Historien om en gravplade
desværre ikke at være så let, da pladens
inskription på grund af de mange år, hvor
den havde fungeret som fundament, var
meget slidt på vitale steder. Jeg havde
også en ekspert ude fra Nationalmuseet,
der desværre heller ikke kunne komme
så meget videre.
Hvad jeg kunne tyde var blandt andet, at
det er en gravplade over en ædel,
velbyrdig og forstandig mand, der er død
i 1725. Man kan selvfølgelig altid ærgre
sig over, at man ikke kan tyde mere, men
ret beset skal vi nok være glade for, at
gravpladen er blevet benyttet som
fundament. I modsat fald kunne den let
være endt som vejfyld i en af kirkens
skove.

Som nogle sikkert har bemærket, er der
opsat endnu en gravplade i våbenhuset –
og hvor kom den lige fra?
Jeg havde ikke været længe i menighedsrådet, før kirkens forhenværende graver
igennem rigtig mange år, Erik Sørensen,
fortalte, at der under en af kirkegårdens
ældste bevaringsværdige gravsten lå en
anden sten. Erik havde altid været
nysgerrig efter at se, hvad det var.
I marts 2014 blev den store bevaringsværdige gravsten fjernet ved hjælp af
Eriks ekspertise og et par stærke mænd,
og frem af mulden dukkede en relativ stor
gravplade op. Da den er tilhugget på
undersiden, er der sandsynligvis tale om
låget til en sarkofag. I form og materiale
minder den meget om den gravplade, der
er indmuret i væggen i kirkens våbenhus.
Gravpladen blev flyttet ned til graverhuset, hvor vi stillede den op af muren.
Jeg fik den afvasket og gik i gang med at
tyde inskriptionen. Det viste sig

Det næste spørgsmål var, hvad vi skulle
gøre med gravpladen. Vi blev hurtigt
enige om, at den ikke skulle væk fra
kirke og kirkegård. Da kirken stod over
for en omfattende renovering, var det
indlysende at få tænkt gravpladen ind i
det projekt. Derfor var et af de mange
ønsker i forbindelse med renoveringen at
få lov til at placere gravpladen i
våbenhuset, og dette ønske blev
heldigvis accepteret og godkendt af
Nationalmuseet.
Så i marts i år - 4 år efter, at gravpladen
efter mange års ubemærkethed kom
frem i dagens lys - blev den opsat i
kirkens våbenhus. Her danner den en
smuk pendant til den anden gravplade,
og personligt vil den altid minde mig om
en dedikeret og engageret medarbejder,
der bare vidste, at der var et eller andet
spændende under den store
bevaringsværdige gravsten fra 1816.
Merethe Simonsen, kirkeværge i Ørbæk
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Det’ for børn…
Børnegudstjenester
Tirsdage d. 27. november,
5. februar og 26. marts
Vi mødes i Ørbæk kirke kl. 17.00 til
en kort gudstjeneste i børnehøjde
og spiser aftensmad sammen i
sognehuset bagefter. Ingen
tilmelding – bare mød op!

Familiegudstjeneste med
krybbespil
Søndag d 2. december kl. 15.00 i
Refsvindinge kirke
Vi fejrer adventstiden ved at invitere
til en festlig familiegudstjeneste i
Refsvindinge kirke med opførelse af
krybbespil. Det er 3. klasse fra
Refsvindinge friskole, der skal spille og
synge sig igennem den kendte
fortælling om Maria og Josef, hyrder,
engle og vise mænd… og nå, ja, der var
vist også noget med et lille barn! Alle
er velkomne, og I kan roligt glæde jer!

HUSK
Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 29. 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!

Efter gudstjenesten går vi i
forsamlingshuset, tænder juletræet og
får æbleskiver, gløgg og saftevand.
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Arrangementer
Aktivcentrets julegudstjeneste
Onsdag d. 5. december kl. 11.00 i Ørbæk kirke
Aktivcentret fejrer julen med en festlig gudstjeneste i Ørbæk kirke og
efterfølgende julemiddag i Aktivcentret. Seniorkoret medvirker for sidste gang ved
gudstjenesten med sange til højtiden, under ledelse af organist Lars Toftdahl
Andersen.

Julekoncert i Refsvindinge Kirke
Lørdag den 8. december kl. 16.00
Svendborg Kammerkor, der ledes af Hans Peter Birk Hansen, er et blandet kor på 24
sangere fra syd-og midtfyn. Korets repertoire er klassisk kirkemusik, både nyt og
gammelt. Ved julekoncerten i Refsvindinge Kirke vil man høre klassiske værker samt
både nyere og traditionelle danske julesalmer, ligesom der også bliver lejlighed til
synge med på fællessalmer.
Efter koncerten bliver der traditionen tro serveret klejner og gløgg i våbenhuset. Vel
mødt til en stemningsfuld optakt til julen!
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Arrangementer
Jul i Ørbæk
Søndag d.16. december kl.10-16
Kl. 10.00
Julemanden hentes ved ØRBÆK KIRKE
Optog med Julemanden og Danehofgarden gennem byen til Ørbæk Midtpunkt
Kl. 11.00
Juletræsfest i ØRBÆK MIDTPUNKT
Dans om juletræ, gløgg og æbleskiver, slikposer til børnene og
udtrækning af tegninger fra julemandens postkasse med fine gaver som gevinst.
Kl. 12.30
Afslutning
Kl. 15.00
Koncert med Jette Torp m. duo i ØRBÆK KIRKE
Gratis entré

Arrangører: Ørbæk Borgerforening, Ørbæk Handelsstandsforening, Ørbæk Midtpunkt
og Ørbæk Kirke.

Julens gudstjenester
Juleaftensdag kl. 10.30 på Rosengården, ALLE er velkomne!
Juleaften kl. 14.00 i Refsvindinge Kirke og kl.15.30 i Ørbæk kirke
Juledag kl. 9.00 i Refsvindinge kirke og kl.10.15 i Ørbæk kirke
2. juledag kl. 10.15 i Refsvindinge kirke
Julesøndag kl. 10.15 i Ørbæk kirke; andagt med ønskekoncert
Nytårsdag kl. 14.00 i Refsvindinge kirke og kl. 15.30 i Ørbæk kirke
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Strikkeklubben strikker stadig derudad…
Onsdage fra kl.14.00 til 16.00, d. 12/12, 16/1, 21/2, 13/3 og 10/4
Vi mødes en gang om måneden i sognehuset og strikker, snakker og drikker kaffe
sammen. Man kan enten medbringe sit eget strikketøj, eller strikke til
varmestuestrik; en organisation, der bl.a. samler garnrester ind landet over, som vi
så kan have fornøjelsen af at strikke til tøj til f.eks. hjemløse, herberg, kvindehjem
og hvem, der ellers har brug for en varm hue, vanter eller bamser til børnene. Garn
har vi altså, men du må meget gerne medbringe dine egne strikkepinde…

Studieaftener: Johannesevangeliet
Torsdage d. 24. januar og d. 7. februar kl. 19.30 i sognehuset

I den mørke tid mødes vi igen to torsdage for sammen at dykke ned i Johannesevangeliet, det fjerde og mest poetiske evangelium i det nye testamente.
Sognepræsten holder et kort oplæg, og så er der ellers rig mulighed for at diskutere
og stille spørgsmål både i grupper og samlet. Det er en fordel at have læst på lektien
hjemmefra og at medbringe teksten, når vi ses.
Midt på aftenen bliver der serveret lidt ost, pølse og vin – det plejer debatten kun
at blive bedre af!

Sangaften i sognehuset
Torsdag d.28. februar kl. 19.30
Sangaftnerne fortsætter! Vi synger fra højskolesangbogen og salmebogen – kendte som
nye - og halvvejs får vi lidt til ganen, inden vi synger videre.
Alle er velkomne!
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Hvad graven gemte…
Eller den fortsatte saga om renoveringen af
Friderich Bagger til Juulskovs gravminde
Torsdag den 12. juli kl. 10.00 besøgte
arkæolog Henriette Rensbo fra Nationalmuseet Refsvindinge Kirke. Friderich
Baggers gravmæle skulle undersøges for en
evt. krypt. Som tidligere nævnt i
kirkebladet, var fliserne blevet meget
nænsomt fjernet, katalogiseret og forsigtigt
lagt til opbevaring i det gamle kapel. Nu
skulle der graves.
Et uønsket lag cement var blevet fjernet,
og alt var klar. Først blev et lag sand/jord
på ca. 40 cm fjernet fra graven. Derefter
blev der gravet en rende på tværs af graven
op mod kirkemuren. Endnu 40 cm sand/jord
blev fjernet. Så blev der gravet et firkantet
hul så dybt som muligt, hvorefter et langt
bor blev presset ned, indtil urørt jordlag
blev nået i ca. 185 cm´s dybde. På grundlag
af dette arbejde konkluderede arkæologen,
at der ikke var nogen krypt. Skuffende, men
en stor besparelse. Nu er gravmindet blevet
dækket forsvarligt til og afventer, hvad der
videre skal ske!

Fortsættelse følger i næste nummer
af kirkebladet!
Henning Sørensen, Refsvindinge
Menighedsråd.

Årets høstgudstjeneste i Refsvindinge Kirke
Berit (kirketjener) havde lavet en meget flot og kunstnerisk udsmykning af
Refsvindinge Kirke til høstgudstjenesten den 9. september.
Især døbefonten var pragtfuldt udsmykket med et stort grønkål, fine rustrøde
georginer og nedhængende vinranker. Over for døbefonten stod endnu en skøn opsats
med forskellige bordeux-røde blomster. Endelig var bænkeraderne op mod orglet
pyntet med smukke, gule efterårsblomster. Se billeder på side 10!
Flot udsmykning, Berit!
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Siden sidst
Tak til Nanne Mølhave
Igennem de sidste par år har sognepræst i Svindinge, Langå og Øksendrup, Nanne
Mølhave, ca. én gang om måneden afløst i en af vores kirker, og jeg ved, at
menighederne har været glade for hendes gudstjenester. Nu har hun søgt nye
udfordringer i Bolbro, hvor hun fremover skal være sognepræst, hvorfor hun ikke
længere vil være afløser i Ørbæk og Refsvindinge.
Jeg vil gerne sige Nanne tak for et rigtig godt samarbejde, for den frihed og
aflastning, hun har givet mig, og for hendes indsats her i sognene. Jeg ønsker hende
alt godt i hendes nye embede.
Hanne Uhre Hansen

Rosinen
To mænd sad på et værtshus og drak øl. Den ene var skaldet og den anden rødhåret.
Så spurgte den rødhårede:
- Hvad skete der med dig, da Gud delte hår ud?
Den skaldede svarede:
- Der var kun rødt tilbage, så jeg ville ikke ha’ noget.
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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
December
2. Første s. i advent
5. Onsdag
8. Lørdag
9. Anden s. i advent
12. Onsdag
16. Tredje s. i advent
23. Fjerde s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. Anden juledag
30. Julesøndag
Januar 2019
1. Nytårsdag
6. Helligtrekonger
13. 1. s. e. h3k
16. Onsdag
20. 2. s. e. h3k
24. Torsdag
27. 3. s. e. h3k

Refsvindinge

10.15 Kirkekaffe
15.00 Familiegudstjeneste
11.00 Aktivcentrets julegudstjeneste
16.00 Julekoncert
10.15
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
15.00 Julekoncert
9.00 (JBM)
9.00
10.15
10.30 Rosengården
14.00
15.30
10.15
9.00
10.15
10.15 Julesalmesangs-andagt
15.30 Nytårsfejring

14.00 Nytårsfejring
14.00 (JBM)
10.15
9.00
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
9.00
10.15 Kirkekaffe
Studiegruppe i sognehuset kl. 19.30: Johannesevangeliet
10.15 Kirkekaffe

Februar
3. 4. s. e. h3k
5. Tirsdag
7. Torsdag
10. Sidste s. e. h3k
17. Septuagesima
21. Onsdag
24. Seksagesima
28. Torsdag

10.15
19.00 Kyndelmissefejring
17.00 Børnegudstjeneste
Studiegruppe i sognehuset kl. 19.30: Johannesevangeliet
14.00 (JBM)
10.15 Kirkekaffe
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
10.15 Kirkekaffe
9.00
Sangaften i Ørbæk Kirke & sognehuset kl. 19.30

Marts
3. Fastelavn
10. 1. s. i. fasten
13. Onsdag

9.00 (JBM)
10.15
9.00
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00

(JBM): John Børsting Mikkelsen.
Hvor intet andet er anført, har sognepræst Hanne Uhre Hansen tjenesten
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. 65 37 15 16
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