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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. 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
og Rikke Birkeholm. Næste deadline er 1. august 2015.
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Fynsk solhilsen!
Det er Carl-år i år. Den 9. juni fylder
Fyns lille, store komponist Carl Nielsen
150 år. Manden med strithåret, de små,
elskede melodier og den store,
mærkelige, verdensberømte musik.
Gåsedrengen fra Bramstrup, født i Nr.
Lyndelse sådan cirka 9 måneder efter
faderens hjemkomst fra krigen i 1864
som nummer 7 ud af 12 søskende.

hjertesygdom i 1931. Og derudover blev
han også fejret på Europas store
musikscener og var direktør for Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium.
Det er faktisk ret vildt at tænke sig, at vi
bor et sted, hvor en lille fattig
daglejersøn fra det fynske bondeland
kunne drive det så vidt allerede for 150
år siden. Carl var fra barnsben heldig at
støde ind i mennesker, der så hans
potentiale, var tilstrækkelig fordomsfri
og havde så stor kærlighed til sang og
musik, at de nødig så det gå til spilde.
For som Carl selv skrev i selvbiografien
”Min fynske barndom”:

Både Danmark og verden har forandret
sig meget, siden Carl med bare tæer i
træskoene spillede op til bal rundt om på
Fyn sammen med sin far Niels Maler, der
også var spillemand. Men vi kender ham
stadig allesammen. Vi har fået Solen er
så rød, mor og Jeg ved en lærkerede ind
med modermælken – og lært Som en
rejselysten flåde og Den danske sang er
en ung blond pige, mens madpakken
hørmede i skoletasken. Vi har skrålet Nu
lyser løv i lunde ved Sankt Hansbålet og
grædt over Jens Vejmand i smug. Og
måske har vi været i kirke til påske og
kender også Påskeblomst, hvad vil du her
og Min Jesus, lad mit hjerte få. Nogle af
os kan endda huske Helios-ouverturen,
når den tonede ud af radioen efter
rådhusklokkerne og Vær velkommen
Nytårsnat. Smukkere solhilsen kan man
vist ikke tænke sig midt i den mørke
vinter!

”Det ene menneske kan give det andet
noget, uden at han selv aner det, kan
befrugte som i drømme, kan hjælpe,
hæve og styrke ved ingen verdens ting, så
dette menneske måtte le, i fald man
ville takke ham. Men der går mange
kræfter til spilde i den store husholdning
(…). Hvorfor skulle jeg komme frem ad
den vej, hvor mine brødre og andre
havde lige så gode betingelser, ja,
enkelte af dem havde måske bedre og
større? Mon der engang vil komme en tid,
hvor de menneskelige evner får lov til at
udfolde sig helt og fuldt, ikke tilfældigt
og groft, men ved fin iagttagelse,
forståelse og stille pleje helt fra de
første, famlende skridt? Jeg tror det.”

Alt dette og hundredevis af andre sange,
salmer, operaer og orkesterværker har
Carl Nielsen givet os. Det var ikke
småting, han nåede at producere i sine
65 leveår, til han døde af en

Tillykke til Carl – og glædelig sommer!
Rikke Vibeke Birkeholm, præstesekretær
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MINIKONFIRMAND
Kom og gå på opdagelse i kirken!

Undervisningen finder sted i
Sognehuset ved Ørbæk kirke:

I løbet af 5 eftermiddage får du mulighed
for at lære kirken at kende og finde ud
af, hvad der foregår i sådan én. Du skal
høre en masse gode røverhistorier om
Gud og hans søn, Jesus, synge salmer og
være med til at lave en helt særlig
gudstjeneste. Torsdag er der nemlig
gudstjeneste for hele familien i Ørbæk
kirke kl. 17.00, hvor minikonfirmanderne
deltager. Efter gudstjenesten spiser vi
alle aftensmad sammen i sognehuset, før
I tager hjem.

Mandag d. 15. juni fra kl. 14.15 til 16.15
Tirsdag d. 16. juni fra kl. 14.15 til 16.15
Onsdag d. 17. juni fra kl. 14.15 til 16.15
Torsdag d. 18. juni fra kl. 14.15 til 18.15
(med gudstjeneste og aftensmad)
Fredag d. 19. juni fra kl. 14.15 til 16.15

HUSK!

Børn fra Ørbæk skole bliver hentet ved
skolen kl. 14.05.
Børn fra Refsvindinge friskole bliver
hentet i bus ved skolen kl. 14.05 og køres
tilbage kl. 16.15.

Vi starter babysalmesang op
igen tirsdag d. 11. august kl.
10.30 i Sognehuset ved Ørbæk
kirke. Det er gratis at være
med, og der er ingen
tilmelding, så bare mød op.

I kan læse mere på hjemmesiden, eller
kontakte os:
Birgitte Kjær: tlf. 26 83 80 43,
birgitte.kjaer13@gmail.com
Hanne Uhre Hansen: tlf. 65 33 11 04,
huh@km.dk

Alle er velkomne!
Hilsen Marika 2178 6024
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Tillykke til årets konfirmander

Refsvindinge d. 1. maj 2015

Ørbæk d. 26. april 2015
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Arrangementer
Grundlovsdag med fællesspisning og foredrag
Fredag d. 5. juni kl. 13.00 i Ørbæk kirke og Sognehus
Menighedsrådet byder i anledning af grundlovsdag på frokost og foredrag. Vi
begynder i sognehuset med frokost, og der bliver mulighed for at se en fotoudstilling
af Træskomalerens kalkmalerier. Billeder, der udfordrer den nutidige kirkegænger
og vidner om middelalderlig liturgisk praksis og motivernes foranderlige karakter.
Efter frokost går vi over i Ørbæk kirke, hvor Klaus Marthinus med udgangspunkt i
kirkens kalkmalerier vil fortælle om sit syn på Ørbæk kirkes egenart og rejse nye
spørgsmål til den middelalderlige billedverdens mysterier og vrængmasker.

Kom og vær med til en festlig og spændende dag, hvor vi kan blive lidt klogere på
historien bag de billeder, der pryder Ørbæk kirke.
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Arrangementer
Det’ for børn…
Ørbæk kirke, torsdage kl. 17.00
Ja, faktisk er det for hele familien! Ørbæk kirke indbyder nemlig til
børnegudstjenester med efterfølgende fællesspisning i sognehuset.
Vi mødes kl. 17.00 i kirken, hvor vi holder en kort gudstjeneste i børnehøjde med et
indhold, som også voksne og større børn kan få noget ud af. Vi synger sange og salmer,
hører bibelfortællinger, beder til Gud og får Guds velsignelse med os, før vi går ud af
kirken og over i sognehuset, hvor aftensmaden bliver serveret. Vi slutter senest 18.20,
så alle kan nå hjem til sengetid.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig – så bare mød op, og tag gerne
hele din familie med! Børnegudstjenesterne finder sted i Ørbæk kirke på følgende
torsdage:
Torsdag d. 18. juni kl. 17.00
Torsdag d. 20. august kl. 17.00
Torsdag d. 8. oktober kl. 17.00

Gudstjenester - må vi så få en forklaring!
Ørbæk kirke, 3 søndage
Selv som garvet kirkegænger kan det være svært at finde hoved og hale i kirkens
ugentlige ritual. Det forsøger vi nu at råde bod på: 3 søndage vil gudstjenesterne nemlig
være forsynet med 15 minutters introduktion fra kl. 10.00, før gudstjenesten begynder
10.15. Første gang fortælles der om den første del af gudstjenestens ritual (det man
kalder formessen), anden gang gennemgås den midterste del (prædikendelen), og sidste
gang gælder det gudstjenestens afslutning (nadver og velsignelse).
Introduktionerne ligger på følgende søndage kl. 10.00 til 10.15:
Søndag d. 30. august
Søndag d. 13. september
Søndag d. 27. september
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Foråret
fylder luften, og alt springer ud på ny.
Foråret er også tiden for
konfirmationer. Det leder mig hen på
pigens kjole på billedet, den har taget
forskud på det nye, der venter; den er
sprunget ud i blå og hvide anemoner.
Og det er ligesom de unge mennesker.
Med konfirmationen er børnene på vej
til, at ”springe” ud som unge
mennesker.
Hvor vil jeg så hen med alt dette?
Jo, døden og vinteren har sin
afgrænsede tid, før det igen bliver
forår. Således vækkes de tørre frø til
live af regnen og varmen her i foråret.
Foråret er en ny begyndelse; det er
også påskeevangeliets budskab. Gud
lader Jesus genopstå fra de dødes rige.
Ligeledes vækkes livet omkring os, når
foråret kommer.
Så med en nylig overstået påske og en
verden udenfor, som blomstrer og
springer ud, da er foråret endelig
kommet.
Glædeligt forår til jer alle!
Jane Pors Jensen, RMR

Harald Slott-Møller: Foraaret (1896), Den
Hirschsprungske Samling
Vi længes alle efter, at foråret kommer.
Foråret er som en ny begyndelse. Alt
vågner efter den stille vinter, hvor
lydene er dæmpede, og ingen fugle
synger. I min længsel sad jeg og
kiggede på forårsbilleder, jeg havde
arbejdet med på min læreruddannelse.
Oliemaleriet af Harald Slott-Møller med
titlen Foraaret fortæller, at foråret er
en ny begyndelse. Pilen blomstrer med
små dunede gæslinger, der lyser på
grenene. Fugle, især stæren med sin
flotte sang, fylder haverne og giver
indtryk af lyse dage, hvor lyde igen

Bøn for fred
Led os fra død til liv,
fra løgn til sandhed.
Led os fra håbløshed til håb,
fra frygt til tillid.
Led os fra had til kærlighed,
fra krig til fred.
Lad freden fylde vore hjerter,
vor verden, vort univers.
Fred, fred, fred.
8

Indsamlinger
Efterhånden er det sjældent, at man har kontanter med sig – og da slet ikke når
man går i kirke: Det er jo gratis! Og bare rolig… det bliver det ved med at være. Ind
imellem sker der dog det, at vi i kirkerne samler penge ind til velgørende formål. I
den forbindelse er der flere, der har udtrykt ærgrelse over ikke at have haft penge
med til at kunne give et bidrag. Det har vi tænkt over og er kommet frem til, at vi
fremover vil samle ind på en anden måde end tidligere: Dels vil vi samle ind i
kvartalsvise perioder, der følger årstidernes skiften, og dels vil vi skrive lidt om
formålet i kirkebladet og give anvisninger til, hvordan man kan bidrage, hvis man
ikke har kontanter.
Nedenfor kan I læse om den organisation, som vi samler ind til fra juni og frem til
slutningen af august.

Diakonissestiftelsen er en almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond, som leverer
serviceydelser indenfor sundheds-, social- og uddannelsesområdet. Stiftelsens faglige
tilbud dækker plejehjem, hjemmepleje, psykiatriske bofællesskaber, hospice,
børneinstitutioner, uddannelsescentre og meget mere.
Diakonissestiftelsen hviler på et folkekirkeligt grundlag og driver bl.a. en række
diakonale aktiviteter så som Emmauskirken, Kvindenødherberget, frivillighedsområdet
og Center for kirke og kultur.
Læs mere på: www.diakonissestiftelsen.dk

Ferietid…
Sommeren nærmer sig, og med den
også ferietiden! Jeg holder ferie i
ugerne 27, 28 og 29.
I disse uger kan der rettes henvendelse til Sognepræst Karin Larsen,
Herrested på telefon 65 98 19 85 eller
på e-mail kalar@km.dk.
Hilsen Hanne
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Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Valdemar Nederby Nancke
Udsigten 1A, Ørbæk
Viktor Bjerggaard Hansen
Spurvevej 5, Ørbæk
Mikkel Ringsmose Voxen
Assensvej 3, Ørbæk
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Noah Demant Høj Windelboe
Møllehaven 31B, Refsvindinge
Ida Cecilie Lauritzen
Bøgebjerget 8, Refsvindinge
VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Tina Jakobsen og Lars Chr. Andersen
Norge
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Jeany Mae Laurista og Frederik Stjernegaard
Jensen, Møllehaven 45, Refsvindinge
Sophie Marie og Christoffer Stougaard Villsen
Jens Juhls Kaj 12, Nykøbing Mors
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Harald Simon Hansen
Stenhavevej 6, Refsvindinge
Clara Reinhardt Tind Christensen
Refsvindinge Byvej 2, Refsvindinge
Elly Kristine Jakobsen
Wørishøffersgade 25, Nyborg

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Poula Edith Petersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Doris Bundgaard Petersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Erna Elise Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Kathe Højbjerg
Buen 26, Ørbæk
Ingrid Hansine Lundsfryd
Mejerivænget 23A, Ørbæk
Josef Florczak
Rosenvænget 8, Ørbæk
Inger Marie Olsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Ellen Blikdal
Kløvervej 3, Ørbæk
Poula Christiansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Valdemar Kristian Danielsen
Stationsvej 63, Ørbæk
Inger Mary Jørgine Jacobsen
Buen 4A, Ørbæk
Helge Kjær Knudsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Sigrid Arnbak
Mejerivænget 68A, Ørbæk
Erik Laurits Christiansen
Spurvevej 24, Ørbæk

Rosinen
Præsten var utilfreds med graveren, som han syntes var doven:
- Du graver alt for små grave, sagde han.
- Hm, svarede graveren. Er der måske nogen, der har været oppe og klage?
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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 & 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

Graver / Kirkegårdskontor
Tlf. 65 31 15 27 dgl. 9.00 - 12.30
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

Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Kirkernes personale har fri om mandagen.
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Ørbæk

Refsvindinge

Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag

14.00 Musikgudstjeneste
10.15
9.00

10.15

Juni
5.
7.
14.
18.
21.
28.

Grundlovsdag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
Torsdag
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis

13.00 Fællesspisning & foredrag

Juli
5.
12.
19.
26.

5.
6.
7.
8.

Maj
24.
25.
31.

s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

August
2.
9. s. e. trinitatis
9.
10. s. e. trinitatis
16. 11. s. e. trinitatis
20. Torsdag
23. 12. s. e. trinitatis
30. 13. s. e. trinitatis
September
6.
14. s. e. trinitatis
13. 15. s. e. trinitatis

10.15

9.00 Nanne Mølhave
9.00
10.15 Kirkekaffe
17.00 Børnegudstjeneste med fællesspisning
10.15
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
10.15
10.15
10.15 Kirkekaffe
10.15 Kirkekaffe
17.00 Børnegudstjeneste med fællesspisning
9.00 Nanne Mølhave
10.15 (introduktion kl. 10.00)
9.00 Karin Larsen
10.15 (introduktion kl. 10.00)

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

Læs mere på www.oerbaekkirke.dk og www.refsvindingekirke.dk
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