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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 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. 6531 1527. Takster for kirkegårdenes ydelser findes på kirkernes hjemmesider.
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.
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.
Kirkebladets redaktion:
Henriette Bülow Skøtt, Ole Nielsen, Hanne Uhre Hansen og
Rikke Birkeholm. Næste deadline er 1. august 2017.
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Hænder
Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!

At bede er at tale med Gud – nogle gange
med ord, andre gange uden.
Når vi beder åbner vi os for Gud.
Tankerne får lov til at flyde; her er der
ingen, der retter os eller kommenterer og
kritiserer undervejs. Bøn er med andre
ord en sag mellem dig og Gud. Og i
modsætning til hvad mange forestiller
sig, så handler bønnen mindre om at bede
om noget, end det handler om at tage
imod.

(Svein Ørnulf Ellingsen, Salmebogen nr. 367)

Prøv engang og kig på dine hænder… Der
er så meget, du kan bruge dem til. De
kan løfte, gribe og holde fast. De kan klø
igen, hvis det klør et sted. De kan slå,
knyttes og løftes truende mod andre, og
de kan række ud, tage imod, ae en
anden på kinden.

Hvis man vipper de foldede hænder ud
af, kan man se det: At de gemmer på et
lille hulrum, en tom skål, der venter på
at blive fyldt. Det hulrum kan vi ikke selv
fylde, det kan kun fyldes af ”… liv, fra
kilder udenfor os selv”, som salmen
beskriver det.

De kan sige goddag og vinke farvel. De
kan skubbe et andet menneske væk, men
de kan også gribe én, der er ved at falde.
Og så kan de foldes, så de passer
sammen. Ja, faktisk helt tæt og uløseligt
- hvis bare man spænder en smule i
fingrene, kan man tydeligt mærke det.
Når de er foldet, kan de ikke udføre
arbejde. Til gengæld kan de noget helt
andet; De kan samle os, koncentrere
vores tanker og vise os, hvor tæt vi er
bundet til Gud.

Vi er ofte så optagede at os selv, af alt
det vi gerne vil og kan og synes. Vi er
centrum i vores eget liv. Men i bønnen
sker der noget mærkeligt med os. Når vi
beder, flytter Gud helt ind i centrum
sammen med os – og pludselig er vi ikke
længere alene i vores selvoptagethed.
Gud er flettet sammen med os, som
hænderne er foldet ind i hinanden. Vores
tomme skål bliver fyldt – ikke
nødvendigvis, af det, vi troede vi ønskede
os, men af det Gud giver os:

Måske har du lært det som barn i kirken,
derhjemme eller i skolen; At folde
hænderne og bede til Gud. Måske er det
fremmed for dig, måske beder du hver
eneste aften. Selv, har jeg opdaget, at
det, at folde mine hænder og lade
tankerne flyde, er vanedannende i en
sådan grad, at det er svært for mig at
undvære.

Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.
O Gud, al godheds giver: Kom,
tag bolig i vor fattigdom!

Og det er cirka ligeså svært at forklare,
hvad det egentlig er, der sker, når vi
beder. Men det skal selvfølgelig ikke
afholde mig fra at gøre et forsøg:

HUH
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Historien om et orgel

Der var engang en menighed, der havde
en fin og yndig hvid kirke. Alt var så lyst
og dejligt, men desværre var den fine
hvide kirkes orgel ikke så godt. Det var
bedaget og pustede fælt. Kirkens ejer fik
ondt af sin menighed og besluttede at
skænke dem et nyt orgel. Da hans unge
datter samtidig skulle giftes, passede det
så fint. Og således gik det til, at
menigheden fik et nyt orgel, der spillede
så smukt til den unge piges bryllup i det
smukke grønne land. Alle var glade og
levede lykkeligt til deres dages ende.

skænke kirken et nyt orgel. Anledningen
var hans datters Alba Eugenia Ragnhild
Natalie Langes bryllup den 3. juni 1876
med Lieutnant Peter Christian Emmerik
Uldall. I en skrivelse fra 1881 fra
Justitsraad Lange til Herredsfuldmægtig
Jensen i Nyborg står blandt andet
følgende:
”.. at anmelde at Orglet ved et Gavebrev af mig er skjenket til Ørbæk
Menighed med Forpligtelse for
Denne til for Fremtiden at holde
Orglet vedlige og anskaffe et Andet
naar dette maatte behøvs. Gavebrevet er af 4 Oktober 1878. Af medfølgende Takskrivelse fra Menigheden
vil det sees at Gaven er modtaget
med Taknemmelighed.”

Dette lyder som et bedre eventyr, og i
disse ”Fake News” tider ved man jo snart
ikke, hvad der er sandt, og hvad der er
falskt.
Men historien er faktisk ikke helt ved
siden af. I 1876 besluttede Ørbæk Kirkes
ejer Justitsraad Salomon Lindegaard
Lange, herregården Ørbæklunde, at

Heldigvis har menigheden holdt orglet
vedlige, og det har ikke været nødvendigt
at anskaffe et andet.
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Orglet er bygget i 1876 af Knud Olsen - en
af de orgelbyggere, der med en lang
række af kvalitetsinstrumenter var med
til at præge orgellandskabet i 1800-tallets
Danmark. Han kom fra Norge i 1858 og
leverede nogle af de betydeligste
instrumenter til hovedstaden. Desværre
er ingen af disse bevaret i uændret
tilstand i dag. Knud Olsen leverede også
mange orgler til landsbykirker, og godt en
snes af disse er bevaret i mere eller
mindre ændret skikkelse. Ifølge
orgelkonsulent Domorganist em. Svend
Prip er ”Ørbæk kirkes orgel forholdsvist
intakt, og et af de mest vellykkede
eksempler på et gedigent, sundt og
velklingende landorgel fra den tid, hvor
Knud Olsen formodentlig var på sin højde
som orgelbygger”.

Den historiske renovering omfatter blandt
andet nye piber til oktav 2’, restaurering
af både manual- og pedalklaviatur samt
renovering af den slidte pedalmekanik.
Endelig kommer en gennemgribende
rensning og teknisk istandsættelse af
værket samt udbedring af ormeangreb.
Orglets eksisterende bælganlæg bliver
også restaureret, ligesom det samtidig er
tanken at rekonstruere det oprindelige
kassebælgeanlæg.
Sådan en renovering er desværre ikke
billig, men vi har været så heldige, at
Johan Otto Wroblewskis Fond har fundet
vores historiske renoveringsprojekt
tilstrækkeligt interessant til at ville
støtte det betragteligt. Dette er vi
overordentligt taknemmelige for!
Orglet er for nuværende pakket
forsvarligt ind og de dele, der ikke skal
renoveres på stedet, er sat på lager ved
Marcussen & Søn. Vi forventer, at
Marcussen & Søn påbegynder
restaureringen til oktober. Orglet skal
efter planen være færdigt til marts 2018
- i god tid før kirkens indvielse i påsken
2018.

Orglet er igennem sine mere end 140 år
blevet renoveret et par gange i 1951 og
1976, hvor facadepiberne blandt andet
blev reddet.
I forbindelse med den nuværende
indvendige renovering af Ørbæk kirke er
der også planlagt en omfattende historisk
renovering af orglet. I samarbejde med
kirkens orgelkonsulent Domorganist em.
Svend Prip har Menighedsrådet besluttet
at antage et tilbud fra Orgelbygger
Marcussen & Søn, som for øvrigt er det
firma, der igennem årene har renoveret
og serviceret orglet.

Således får virkelighedens eventyr om det
sjældne og velbevarede Knud Olsen orgel
i Ørbæk kirke også en lykkelig slutning.
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Merethe Simonsen,
Kirkeværge i Ørbæk sogn

Arrangementer
Børnegudstjenester i Sognehuset
Tirsdage, 16/5 & 29/8 kl. 17.00
Gudstjeneste for børn og barnlige sjæle!
Vi begynder med en kort gudstjeneste i børnehøjde og derefter serveres der aftensmad.
Vi slutter senest kl. 18.20, så alle kan nå hjem til sengetid.
Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding – så bare mød op og tag hele
familien med!

Sangaften i Sognehuset
Torsdag d. 1/6 kl. 19.30
Sangaftnerne fortsætter – nu med sommerens lyse toner! Vi synger fra
højskolesangbogen og salmebogen – kendte som nye - og halvvejs drikker vi en kop kaffe
inden vi synger videre.
Alle er velkomne!

Babysalmesang

Ferietid

Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 15. august kl. 10.30 i
Sognehuset. Det er gratis at være
med, og der er ingen tilmelding, så
bare mød op. Alle er velkomne!

Sommeren nærmer sig, og med den
også ferietiden! Hanne Uhre Hansen
holder ferie i ugerne 26, 27 og 28.
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 Marika 2178 6024
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Kirkeklub
- for børn i 3., 4. og 5. klasse

Torsdag den 11. maj åbner vi dørene for Ørbæk Sogns nye kirkeklub for
børn i 3. – 5. klasse. Her kan man bl.a. blive klogere på, hvorfor vi lige om
lidt holder Kr. Himmelfartsferie og pinse, høre historier fra bibelen, og
lære om kirken, dåben, og det at være kristen. Og så skal vi være
kreative og have det sjovt!
Der er 6 mødegange primært om torsdagen frem mod sommerferien,
nemlig den 11/5, 18/5, onsdag den 24/5, 1/6, 8/6 og 15/6. Børnene bliver
hentet ved fritidsordningen kl. 14.00, og så følges vi ad over til
Sognehuset. I løbet af eftermiddagen spiser vi lidt mad sammen og
slutter igen kl. 16.15.
Du tilmelder dit barn til kirkeklubben
ved at sende en mail med barnets navn
og adresse samt telefonnummer på
forældre til sognepræst Hanne Uhre
Hansen på huh@km.dk. Har du
spørgsmål, er du altid velkommen til at
ringe til sognemedhjælper Birgitte
Kjær på tlf. 26 83 80 43, eller til
sognepræsten på tlf. 65 33 11 04.
Vi glæder os til at se jer!
Kærlig hilsen Hanne og Birgitte
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En hilsen til årets konfirmander
I en periode var det i Fyens Stift
obligatorisk at foretage kirketælling. Hvis
vi ikke alene havde foretaget optælling,
men også havde registreret alderen på
kirkegængerne, ville vi have konstateret
en stærkt faldende gennemsnitsalder i
perioden fra september til april, hvor
kommende konfirmander den ene søndag
efter den anden indfinder sig i kirken,
ofte ledsaget af far eller mor.

de kommende år. Meget andet vil fylde i
jeres liv. Familie og venner kræver deres,
I skal opleve og erfare og I skal uddanne
jer. I har fået livet som gave, og som
tilgift har I hver især fået talenter, som I
er forpligtet til at bruge, hvad enten det
er i kreativ retning, eller som led i en
uddannelse, uanset hvad det måtte være.
Forude venter voksenlivet, og på et
tidspunkt vil I være formet som det hele
menneske. I skal bringe generationen
videre, og om ikke før, så glæder vi os
til, når I engang skal sige ja til en
livsledsager i kirken og senere igen skal
have døbt et barn.

Jeres kirkegang har været en del af
konfirmationsforberedelsen, og kan som
sådan betragtes som en pligt. Jeg tror
imidlertid ikke, at det er pligten, der har
fyldt mest ved jer, men ligeså meget
glæden ved at deltage i en gudstjeneste,
uden frygt for at nogen skulle finde jer
mærkelige, når I valgte kirken i stedet
for at sove lidt længere.

Sebastian skrev i 1970èrne en sang. Selv
om jeg ikke er bekendt med hans dybere
mening med teksten, er der to linjer, som
jeg har hæftet mig ved, og som I
passende kan tage med jer ud i livet:

Vi har nydt jeres deltagelse fra starten til
kulminationen på selve
konfirmationsdagen, som er et blandt
mange af livets højdepunkter. En dag
hvor frisuren absolut ikke må være
kikset, hvor der stilles store krav til
påklædningen, og man måske bliver kørt
fra kirken i en smukt pyntet bil, der vil
være en kongelig værdig.

”Du er ikke alene,
der er en der følger dig”.
Alle møder modgang på et eller andet
tidspunkt i livet. Nogen gange kan man
synes, at det er svært at komme videre.
Så er det rart at tænke på, at der ikke
alene er en, der følger jer, men også en
der vil bære jer.

Alt sammen iscenesættelser, som er et
billede af den tid, vi lever i. Det skal der
være plads til, for vi er sikre på, at det
ikke fortrænger jeres bevidsthed om det
løfte I kort tid forinden har fået i kirken
om Guds nærvær.

I ønskes alle held og lykke i fremtiden.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd

I skal vide, vi har forståelse for, at det
bliver til sjældne gensyn med jer i kirken
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Syv skarpe fra Martin Luther…
Hvem bestemmer, hvad man skal tro?
"Det er tåbelig at sige, at man skal tro sådan eller sådan, fordi konger, fyrster og
flertallet tror det. Vi er ikke blevet døbt til konger, fyrster eller til flertallet, men til
Kristus og Gud selv. Vi kaldes heller ikke konger, fyrster eller flertallet. Vi kaldes
kristne. Sjælen kan og skal ingen råde over, hvis han da ikke kan vise den vejen til
Himlen. Men det kan intet menneske gøre, blot Gud alene."
(Om den verdslige øvrighed, 1523)
Barnetro
"Netop fordi børnene er uden fornuft og ubegavede, er de bedre skikkede til tro, end
de voksne og fornuftige, hvem fornuften altid står i vejen, så de ikke kan få deres
store hoveder gennem den smalle port."
(Kirkepostillen 1525. 3. s. e. helligtrekonger)
Almisser
"Det er bedre at give sin næste nogle penge end at bygge en forgyldt kirke for Sankt
Peter. Det første er påbudt af Gud, det andet ikke."
(Prædiken 1522)
Et billede af Gud
"Hvis nogen ville male et præcist billede af Gud, måtte det være et billede af lutter
kærlighed, som var den guddommelige natur intet andet end en åben ild og
lidenskabelig kærlighed, der opfyldte himmel og jord."
(Prædiken, 1532)
Det almindelige præstedømme
"Den, som er døbt, kan rose sig af allerede at være viet til præst, biskop og pave, selv
om det ikke passer for alle at udøve et sådan embede."
(Til den kristne adel, 1520)
Evangeliet
"Evangeliet behøver ikke noget rum eller sted, hvor det skal være, det vil og må være
i hjerterne."
(Bondekrigen, 1525)
Om et kristent menneskes frihed
"For at vi grundigt skal forstå, hvad et kristent menneske er og hvordan det står til
med den frihed, som Kristus har vundet for os og givet os, skriver Paulus meget om
friheden. Jeg vil udtrykke det med disse to teser:
En kristen er en fri herre over alle ting og ingen underdanig.
En kristen er en tjenstvillig slave for alle og alle underdanig."
(Om den kristne frihed, 1520)
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Siden sidst
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Silas Manu Mahler
Nordenhusevej 30, Aunslev
Malia Sebjerg Faros
Generalgyden 6, Ørbæk
Ronja Tonni Kjellerup
Engdraget 11, Ørbæk
Merle Engel Kristiansen
Ellingevej 33, Refsvindinge

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Preben Rasmussen
Møllehaven 52, Refsvindinge
Rasmus Moltke Larsen-Fedders
Longvej 1A, Refsvindinge
Kurt Larsen
Bækvænget 9, Refsvindinge

VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Lene og Karsten Ramdal
Smedevænget 2A, Refsvindinge
DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Mary Elisabeth Lund
Egevangsvej 1, Ullerslev
Inger Elinor Schmidt
Engdraget 2, Ørbæk
Karen Margrethe Jensen
Krohaven 25, Ørbæk
Else Kristine Purreskov
Enebærvej 5 c, Ørbæk
Jytte Vesterdal Poulsen
Rosenvænget 3, Ørbæk
Chris Spelling
Stationsvej 41, Ørbæk
Kaja Irene Hansen
Buen 27, Ørbæk

Rosinen
En far var på stranden med sine børn, da hans fire år gamle søn fandt en måge, som
lå død i sandet.
”Far, hvad er der sket med den? ” spurgte sønnen.
”Den døde og kom i himlen”, svarede faren.
Drengen tænkte sig om et øjeblik og sagde:
”Har Gud så kastet den ned igen? ”
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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. 65 33 26 37

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/Sognehuset
Maj
16.
21.
25.
28.

Tirsdag
17.00 Børnegudstjeneste
5. s. e. påske
Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske

Juni
1.
4.
5.
11.
18.
25.

Torsdag
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

Juli
2.
9.
16.
23.
30.

3.
4.
5.
6.
7.

s.
s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

August
6.
8. s. e. trinitatis
13. 9. s. e. trinitatis
20. 10. s. e. trinitatis
27. 11 s. e. trinitatis
29. Tirsdag

Refsvindinge
11.30 Nanne Mølhave
9.00 Karin Larsen
10.15

Sangaften i sognehuset 19.30
10.15
9.00 Karin Larsen
10.15
9.00 Karin Larsen
10.15
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
10.15
10.15
10.15
9.00 Nanne Mølhave
10.15
10.15
17.00 Børnegudstjeneste

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

12

