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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 og 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 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. 6531 1527. 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 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. 6537 1516.
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.
Kirkebladets redaktion:
Henriette Bülow Skøtt, Solvejg Bang, Hanne Uhre Hansen
og Rikke Birkeholm. Næste deadline er 1. august 2016.
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Et mægtigt vindpust!
Vi har lige fejret pinse – den sidste af
kirkeårets tre store fester, og som sådan
ikke mindre vigtig end jul og påske. Det
sidste fremgår ikke helt af den
stilfærdige måde, vi fejrer den på!
Pinsen er på mange måder den oversete
højtid – måske fordi den knytter sig til
den mest undvigende skikkelse i
treenigheden. For hvor julen er Faderens
fest, og påsken knytter sig til Sønnens
død og opstandelse, er pinsen en
markering af Helligåndens komme til
jord.

den tro, vi har fået overleveret gennem
tiderne. Helt tilbage fra de disciple, der
gik på jorden sammen med Jesus, og
frem til i dag, hvor vi stadig mødes til
gudstjeneste og fejring af livets store
begivenheder.
På den måde peger pinsen altid fremad.
Ikke kun som udgangspunkt for resten af
kirkeåret, men også for tiderne, der
kommer. Den minder os om, at vi måske
nok lever i eftertiden af Jesus, og derfor
må tro uden at se. Men at vi samtidig netop fordi Guds Hellige Ånd er blevet en
del af Guds verden - har Gud helt tæt på
os. Ånden udfolder sig i vores kærlighed,
i vores begejstring, i alt, hvad der
fremmer livet. Pinsen er kun
begyndelsen… Kirkens fødselsdag. Herfra
skal vores liv i kristendommen udfolde sig
og blomstre.

Og hvor de andre højtider er knyttet til
begivenheder, vi i det store og hele kan
tage og føle på; nemlig fødsel og død, så
er det anderledes luftigt med pinsen. Her
beretter Bibelen om et mægtigt
vindpust, der slog døre og vinduer op på
vid gab; om disciple, der pludselig
oplevede en brændende lyst til at
fortælle, hvad end Guds ånd gav dem at
fortælle, og om folk fra alle ender af
verden, der pludselig forstod, hvad Gud
ville dem.

Gid pinsesolen må danse hele sommeren!
Hanne Uhre Hansen

Helligånden har bosat sig på jorden – den
er på én gang mærkbar og usynlig,
allestedsnærværende og ikke til at blive
klog på. Den skaber fælles forståelse og
binder folk sammen i et sprog, der
adskiller sig fra dem, vi lærer i skolen.
Og måske vigtigst af alt: Helligånden er
forudsætningen for, at vi har en kirke i
dag – og her tænker jeg ikke på selve
bygningen, men på den kristne menighed
– os, der overalt på jorden holder fast i
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Frederik Baggers gravmæle
Denne mindesten er indmuret i
Refsvindinge kirkes østlige gavl og er
en beskrivelse af Frederik Baggers
liv og levned.

Herunder efter egen Anordning hviler
FRIDERICH BAGGER
Eier af Juulschou,
Kongelig Majestæts virkelige Etatsraad
født på Risinge i Aaret 1710,
en Descendent af den bekiendte Oluf Bagger.
Hans Ungdom,
som var svagelig
blev anvendt til Studeringer,
Hans Manddom
til Psycique, Jura, men især til Opmærksomhed
og Arbejdsomhed i Landvæsenet,
som med utrættelig Flid blev fortsat
i Alderdommen.
Saadan hans Flittighed,
som Gud rigelig velsignede
gjorde ham til Velgører og
skønt han som ugivt ingen Børn haver,
blev han dog Fader
for mange fine trængende Venners Børn
Ingen Fader for talrigeste Familie
har arbejdet troligere for den
end han for Efterslægten.
Ved hans utrættelige Flid og Bekostning
Blev Juulschous Gods 216 Tdr. og da adspredt
udi 9 Sogne, ej alene samlet tæt
omkring Gaarden, men endog forøget
indtil 300 Tdr.
Saaledes stræbte han idelig
I en velindrettet og fordelagtigere Stand
at kunne levere Efterkommere alle Ting
Gods, Skov, Mark og Bygninger.
Da han saaledes havde opfyldt sit jordiske Kald
dog som den, der aldrig tabte Himmelen af Sigte
endte han velfornøjet
dette sit arbejdsomme Liv
i Aaret 1791
Takkende Gud for Bistand og Velsignelse,
haabende og forvisset om Opstandelse
til et bedre evig og for uforkrænkeligt.

Bagger kom til egnen, da han købte
Juulskov i 1761, og som beskrevet
samler og øger han jordtilliggendet.
Men også som velgører får han
betydning for sognet og Østfyn:
Foruden Juulskov-legatet opretter
han i 1776 Kullerup Hospital over for
kirken til bopæl for "svagelige
Lemmer af Juulskovs eget Gods", og
kort før sin død tillige Baggers
Stiftelse i Nyborg – hospital og
arbejdsanstalt med fribolig for 17
fattige kvinder. Stiftelsen lå ved
Gammel Torv / Nørregade (nu
Baggersgade), men blev omkring
1915 flyttet til en nyopført ejendom
med fin inskription på facaden i
Svanedamsgade nr. 5+7, hvor den
stadig ligger.
Gravmælet er nu omkring 225 år, og
både mindesten og gitter bærer
præg af forfald. Skriften på den
nederste sten er meget utydelig og
nogle steder helt væk. Gravmælet
er et stykke kulturhistorie og
bevaringsværdigt, men det kræver
samtidig, at renoveringen ikke
udsættes yderligere.
Renoveringen er bekostelig og en
langvarig proces med deltagelse af
flere instanser. Menighedsrådet har
derfor søgt Provstiet om
anlægsmidler i budget 2017 til en
opstart af projektet.
Solvejg Bang, Refsv. Menighedsråd
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Tillykke til årets konfirmander!

Refsvindinge d. 17. april 2016 (foto: Stjernefoto)

Ørbæk d. 22. april 2015 (foto: Stjernefoto)
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Arrangementer
Kirkegårdsvandring på Refsvindinge
kirkegård
Onsdag d. 25. maj kl. 19.30
Kom og få en anderledes oplevelse på kirkegården!
Vi begynder i kirken med et par sange, og derfra
begiver vi os ud på en spændende vandring, hvor
formand for Refsvindinge menighedsråd, Bjarne Ivan
Hansen, vil vise rundt og fortælle om de forandringer,
der vil ske på kirkegården de kommende år.
Menighedsrådet vil også gerne høre forslag fra
menigheden, som vi efterfølgende kan tage med til
den landskabsarkitekt, der skal lave en udviklingsplan.
Efter vandringen vil der være en lille forfriskning i
våbenhuset.

Sommermøde med sang og foredrag
Søndag d. 29. maj kl. 14.00 i Ørbæk kirke
I år inviterer menighedsrådet til sommermøde! Vi
samles i Ørbæk kirke kl. 14.00, hvor Einer Fog
Nielsen vil fortælle om Grundtvigs liv og virke fra
vugge til grav, som det kan følges gennem hans
poetiske univers. Undervejs i foredraget synger vi
8-10 af Grundtvigs salmer og sange. Alle er
velkomne!
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Arrangementer
Sogneudflugt
Søndag d. 28. august kl. 9.00
Refsvindinge menighedsråd inviterer på sogneudflugt til DE JAPANSKE HAVER. Vi
starter med en andagt i Refsvindinge kirke kl. 9.00, hvorefter der serveres en kop
kaffe, inden vi drager afsted kl. 10.00 på en dejlig tur ad små hyggelige veje til De
Japanske Haver i Broby.
Her fortæller den kendte havemand Peter om sine oplevelser med at opbygge og
forfine det store område. Der er fornyelser igen i år, og når rundturen er slut,
serveres en spændende japansk frokostbuffet. Drikkevarer er for egen regning.
Efter spisningen er der lejlighed til at nyde haven i eget tempo med tid til
fordybelse.

Når alle er klar igen, kører vi en tur ad små veje gennem Svanninge bakker, hvor vi
får kaffe og kringle fra bussen.
Menighedsrådet betaler for udflugten, som består af entré, foredrag, rundvisning og
frokostbuffet i haverne, kaffe og kringle samt buskørsel. Tilmelding efter først-tilmølle princip (max. 40 pladser) senest mandag d. 15. august til:
Karen Nielsen 65 33 17 13 / 27 19 11 03 eller
Solvejg Bang 65 33 18 27
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Alt godt kommer til den, der venter…
Vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi skal
lukke Ørbæk kirke af, mens restaureringen
pågår. Søndag den 4. september holdes
der ”på gensyn – gudstjeneste”. Kirken
bliver derefter tømt for inventar, og de
forskellige restaureringsarbejder går i gang.
Menighedsrådet er meget bevidst om, at
det for nogle i menigheden kan virke helt
uoverskueligt, når kirken lukkes for en
periode på ca. 1,5 år. Det er også lang tid!
Netop fordi vi skal undgå at lukke kirken fra
tid til anden til de forskellige nødvendige
vedligeholdelsesopgaver, har vi lagt alle
kendte opgaver ind i denne kommende
lukkeperiode. Så håber vi, at kirken kan
undgå at blive lukket de næste 50 år.

Vær opmærksom på, at man er
velkommen til at benytte kirkebilen;
se side 2 under ”praktiske oplysninger”
her i bladet. Er man i tvivl om
transport, er man velkommen til at
kontakte menighedsrådet.
Kirkelige handlinger som dåb, vielse,
begravelse og bisættelse vil som
udgangspunkt finde sted i Refsvindinge
kirke. Det undersøges, om vi vil kunne
tilbyde alternative løsninger.
Aktiviteter som babysalmesang,
minikonfirmander, foredrag - og ikke
mindst reformationsfejringen i 2017 vil stadig foregå i Sognehusets lokaler,
og ellers vil lokaliteten fremgå af
kirkebladet.
Konfirmationerne i 2017 aftales med
de kommende konfirmander og deres
forældre.
Vi vil løbende informere om
restaureringen her i kirkebladet,
ligesom I altid er velkomne til at ringe
eller skrive, hvis I har spørgsmål.

Vi skal dog ikke undvære vore gudstjenester
- heldigvis kræver en gudstjeneste ikke en
kirke, men en menighed og en sognepræst,
og begge dele har vi!
I restaureringsperioden vil vi månedligt
holde gudstjeneste i Sognehuset, ligesom vi
vil holde korte andagter i den tomme kirke,
hvor vi samtidig vil orientere om
fremdriften i restaureringsprocessen.
Herudover er det oplagt at tage med vores
På menighedsrådets vegne
sognepræst til nabopastoratet i RefsHanne Terndrup, formand
vindinge og deltage i gudstjenesterne dér.
Vær opmærksom på, at man er velkommen
til at benytte kirkebilen; se side 2 under
”praktiske
her i bladet. Er man
Nyt fraoplysninger”
Ørbæk Kirkegård
i tvivl om transport, er man velkommen til
atDen
kontakte
gamlemenighedsrådet.
tujahæk omkring kirken var efterhånden blevet for bred til at kunne
klippes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvorfor den her i marts måned blev revet op
Kirkelige
handlinger
som dåb, vielse,
og erstattet
af en bøgehæk.
begravelse
bisættelse
vil to
som
Det var såoguheldigt,
at de
eneste træer på nordsiden af kirken stod for tæt.
udgangspunkt
finde
sted
i
Refsvindinge
Søjleegen måtte som følge heraf lade livet.
kirke.
Deterundersøges,
om viatvilholde
kunne
Da der
problemer med
græsskråningen på kirkegården, har
tilbyde
alternativebesluttet
løsninger.at etablere en anden form for bunddække. Skråningen vil
Menighedsrådet
derfor de næste 12 – 16 måneder blive dækket med plastik, så græsset går ud.
Aktiviteter som babysalmesang,
minikonfirmander, foredrag - og ikke
mindst reformationsfejringen i 2017 - vil 8
stadig foregå i Sognehusets lokaler, og
ellers vil lokaliteten fremgå af kirkebladet.

HUSK!
Vi starter babysalmesang op igen tirsdag d. 16. august kl. 10.30 i
Refsvindinge kirke. Det er gratis at være med, og der er ingen
tilmelding, så bare mød op.
Alle er velkomne!
Hilsen Marika 2178 6024

Ferietid
Sommeren nærmer sig, og med den
også ferietiden! Hanne Uhre Hansen
holder ferie i ugerne 29 - 30 – 31. 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
Peter Birch Andersen
Tjørnevej 2, Ørbæk
Emil Valther Moltke Larsen
Sigfredsvej 11, Bolbro

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Ejvind Børge Jørgensen
Birkevej 18, Ørbæk
Karen Juulsgaard Hansen
Mejerivænget 5B, Ørbæk

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Mason Østerby Flink
Villumstrupvej 6, Refsvindinge
Kristian Holbæk Pedersen
Stenhavevej 28, Refsvindinge
Liva Ella Stensøe Frederiksen
Møllehaven 58, Refsvindinge
Lukas Laurista Stjernegaard Jensen
Møllehaven 45, Refsvindinge

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Frode Ringsmose
Stationsvænget 17, Refsvindinge
Else Stenbæk Yndgaard
Damgårdsvænget 16, Herrested
Niels Peter Kristensen
Ellingevej 28, Refsvindinge

Rosinen
En ingeniør dør og kommer til himlens port. Sankt Peter kigger i sine lister, men kan
ikke finde ingeniørens navn. Desværre, siger Sankt Peter, du hører ikke til her, du
må henvende dig nedenunder.
Ingeniøren må så trave ned til helvede og bliver lukket ind der.
I løbet af kort tid bliver han utilfreds med komfortniveauet, så han begynder at
designe og bygge nogle forbedringer. Efter et stykke tid får Helvede således aircondition, træk-og-slip, elevatorer, køleskabe, solarier samt andre
bekvemmeligheder. Ingeniøren er blevet en meget populær fyr.
En dag ringer Gud til Djævlen over deres interne samtaleanlæg.
Gud: Nå hvordan går det dernede?
Djævlen: Fint, vi har både fået air-con, træk-og-slip, elevatorer og køleskabe. Der
er ingen ende på, hvad den ingeniør-fætter kan finde på.
Gud: Hvad! Har du fået en ingeniør? Det er en fejl, send ham straks tilbage!
Djævlen: Ikke på vilkår, jeg kan godt lide at have en ingeniør i min stab.
Gud: Hvis du ikke sender ham op til mig, sagsøger jeg dig!
Djævlen: Ha ha ha, nå, og hvor vil du så få en sagfører fra?
10

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

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
Maj
18.
22.
25.
29.

Onsdag
Trinitatis søndag
Onsdag
1. s. e. trinitatis

Refsvindinge

10.30 Demensgudstjeneste
9.00 Nanne Mølhave
14.00 Sommermøde

Juni
5.
2. s. e. trinitatis
12. 3. s. e. trinitatis

10.15 Kirkekaffe

19.
26.

4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis

10.15
9.00 Karin Larsen

Juli
3.
10.
17.
24.
31.

6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis

10.15

August
7.
11.
14. 12.
21. 13.
28. 14.

s.
s.
s.
s.

e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis

September
4.
15. s. e. trinitatis

19.30 Kirkegårdsvandring
10.15

9.00
10.15 Nanne Mølhave,
kirkekaffe
9.00

10.15
10.15
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
9.00 Nanne Mølhave
9.00
10.15

10.15
9.00 Andagt + udflugt

10.15 Festgudstjeneste

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

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