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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 skal 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
Nyt om attester:
Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for
en civil PERSON-attest, kan du bestille den via nemID på www.personregistrering.dk.
Attesten vil derefter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.
Attester kan også afhentes personligt på kirkekontoret. Attesterne er gratis.
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 og Rikke
Vibeke Birkeholm. Næste deadline er 1. august 2018.
Forsidefoto: Henriette Bülow Skøtt,
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Det stille vand, den dybe grund
Ethvert felt har sit eget vokabular;
mekanikere har ord for værktøj, jeg ikke
anede eksisterede, læger svinger om sig
med latinske ord for kropsdele, jeg
kender, men åbenbart aldrig har vidst
hvad hed, og biavlere taler om droner,
men det betyder noget helt andet end
dem, man sender i krig…
I kirken har man også mange sære
udtryk, fremmedartede ord fra en fjern
fortid, som f.eks. antependium (stoffet,
der omgiver alteret), kollekt (et andet
ord for fællesbøn) og så det, det skal
handle om her: Trinitatis.

i vores eget liv. Hvad betyder det f.eks.
for os, at Gud er blevet en del af verden?
Hvad betyder det for vores måde at leve
på, at Jesus viste os en vej ud af døden?
Og hvad betyder det egentlig for os, at
Gud er ligeså tæt på os som vores eget
åndedrag?
I Trinitatistiden zoomer gudstjenestens
tekster og bønner ind på det liv, vi deler
med hinanden og med Gud – ikke i form
af verdensfjern ønsketænkning, men der
hvor livet leves, i spændingsfeltet
mellem bekymring og tillid, smerte og
glæde, sygdom og helbredelse,
misundelse og storsind, vrede og
forsoning, angst og hengivelse, tro og
tvivl, skyld og tilgivelse, fortvivlelse og
håb. Det er her, vores hverdag bringes i
spil – det lange, seje træk – og her, hvor
det almindelige, det menneskelige, det
livsnære løftes frem af skyggen.

Trinitatis kalder vi den tid, vi netop er på
vej ind i: Tiden mellem pinse og advent.
Trinitatis er kirkens sommer og efterår en tid uden store højtider – en slags
kirkelig hverdag, kunne man sige. Eller
måske nærmere; en tid, hvor vi øver os i
at gøre det kristne budskab til en del af
vores hverdag.
Trinitatis betyder treenighed. Det er
altså en tid, hvor vi i gudstjenesterne
udfolder Gud i hele sin fylde – som både
fader, søn og Helligånd, dvs. Guds
skabende kraft, Guds kærlighed og Guds
nærvær.
Ligesom alle andre tider i kirkeåret har
Trinitatis også fået en farve tildelt, og
Trinitatis er grøn. Den grønne farve
symboliserer vækst og liv. Som planterne
der lige nu titter frem overalt i naturen,
skal også troen vokse; gro dybe rødder og
sætte nye skud. Eller sagt med andre
ord: Alt det, der gennem de store
højtiders fortællinger har sået sig i os af
tro, undren og håb, vokser nu frem og
viser os, hvad det konkret betyder for os

Trinitatistiden er således mere rugbrødsend agurketid i kirken! Den lever måske
nok et lidt stille liv i forhold til de
larmende højtider, men som med så
meget andet, er det nogle gange det
stille vand, der har den dybeste grund.
Hanne Uhre Hansen
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Springer ask før eg
Det er nu op til hver enkelt af jer at tro
på det, men jeg vælger nu at tro på, at
vi får en rigtig dejlig sommer. I
skrivende stund begynder de lyse nætter
atter, vejret er pragtfuldt, og den første
rigtige sommerdag er allerede målt.

Kom, maj, du søde, milde,
gør skoven atter grøn!
Ask før eg gør sommeren bleg!
Der er så meget, vi mener at være herre
over i vores liv. Men vejret er vi trods alt
ikke herre over – endnu!
Tænk, at det kun er godt en måned
siden, at vi d.1 april stod i sne til knæene
og skovlede på livet løs for at blive klar
til festgudstjeneste og genåbning af vores
kirke efter veloverstået restaurering - i al
beskedenhed med et meget smukt
resultat.
Nu kan jeg stå og beundre vores
asketræer og samtidig ane naboens
egetræ i baggrunden – og ja, det ser helt
klart ud til, at det er ask, der springer ud
før eg.

Solen, lyset og alt det, der følger med,
kan nu lyse op i vores mørke vintersind
og være med til at bringe lys, varme og
begejstring – så vi kan nyde de lyse
dage, de lyse aftener og de lyse nætter.
Med troen, håbet og ønsket om en rigtig
god, lang og varm sommer til jer alle.
Jytte Nilsson,
Menighedsrådsmedlem i Ørbæk

Billeder fra åbningen af en nyrenoveret
Ørbæk kirke søndag d. 1. april 2018
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Tillykke til årets konfirmander!

Refsvindinge d. 22. april
Ørbæk d. 27. april
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Arrangementer
Kirkeklub
Mandag d. 28. maj til fredag d. 1. juni kl.14.00 - 16.15.
I uge 22 åbner vi igen dørene for Ørbæk Sogns kirkeklub for børn i 3. – 5. klasse.
Her kan man bl.a. høre historier fra bibelen, lære om kirken og blive klogere på,
hvad det betyder at være kristen. Og så skal vi være kreative og have det sjovt!
Vi mødes mandag til fredag efter skole. I 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.
Fredag d. 1. juni runder vi ugen af med at invitere jeres familier med til en
hyggelig eftermiddagsgudstjeneste i Ørbæk Kirke kl. 15.30.
Tilmelding med dit navn og adresse samt dine forældres telefonnummer til
sognepræst Hanne Uhre Hansen på huh@km.dk.
Vi glæder os til at se jer!
Kærlig hilsen Hanne og Birgitte

Babysalmesang

Ferietid
Sommeren nærmer sig, og
sognepræst Hanne Uhre Hansen
holder ferie i ugerne 30, 31 og 32.

Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 4. september kl. 10.30 i
sognehuset. Det er gratis at være
med, og der er ingen tilmelding, så
bare mød op. Alle er velkomne!

I disse uger kan der rettes
henvendelse til sognepræst Karin
Larsen, Herrested på tlf. 65 98 19 85
eller på e-mail: kalar@km.dk

Hilsen Marika 21 78 60 24
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Arrangementer
BØRNEGUDSTJENESTE i Ørbæk
Tirsdag d. 12. juni kl. 17.00

Vi mødes i kirken til en gudstjeneste i børnehøjde,
hvorefter vi går over i sognehuset og spiser
aftensmad sammen.
Alle børn og forældre er velkomne. Ingen tilmelding
– bare mød op!

Sogneudflugt i Refsvindinge – til Langeland
Søndag d. 26. august kl. 11.00
Ofte har vi sunget forfatteren L. C. Nielsens herlige sang ”Jeg ser de bøgelyse øer”.
Nu bliver der mulighed for at beskue og beundre de bøgelyse øer, når Refsvindinge
Menighedsråd søndag d. 26. august 2018 indbyder til udflugt for sognets nuværende
og tidligere beboere.
Efter gudstjenesten kl. 10.15 tager vi plads i bussen kl. ca. 11.00 og kører mod
Svendborg - og passerer 3 broer, inden vi når Langeland.
Vi starter besøget på Langeland med et godt måltid på et endnu ikke bestemt
spisested, hvorefter turen går til Medicinhaverne ved Tranekær Slot, hvor vi får et
indblik i forskellige planters helbredende betydning gennem århundrederne.
Derefter en kortere rundtur i området, hvor vi undervejs finder et flot udsigtssted
for at nyde kaffe og kage fra bussen.
Turen går så tilbage mod det østfynske med ankomst sidst på eftermiddagen.
Der er plads til ca. 40 personer, og deltagelse sker efter ”først til mølle-princippet”.
Tilmelding til formand Bjarne Ivan Hansen på tlf. 2126 0726 eller mail
abh@mail123.dk senest 15. juni 2018.
Refsvindinge menighedsråd

7

Troen giver styrke
Jeg er døbt og konfirmeret i den
evangelisk-lutherske kirke, og er følgelig
derfor et kristent menneske. Min kristne
livsholdning er som udgangspunkt båret
af en barnetro, som aldrig har forladt
mig. En tro, hvor bønnen har stor
betydning, ikke mindst Fadervor, som var
den bøn, jeg lærte som ganske lille.
Da jeg senere lærte ”Altid frejdig, når du
går” følte jeg virkelig trygheden ved
Fadervor, når jeg læste vers 2:
”Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!”
Jeg tvivler på, at alle kristne beder
dagligt, men jeg er ret sikker på, at når
ens problemer er større end evnen til at
løse dem, så tyer mange til bønnen med
troen på, at der er en, der ikke alene vil
støtte, men også vil bære. Det giver
styrke til at komme videre.
anledning til at mindes disse tapre unge
mennesker, som ofrede deres liv for
Danmarks sag. Lad os mindes dem med
ordene fra digterpræsten Kaj Munk, som
selv blev myrdet d. 4. januar 1944:

I perioden 28. august 1943 til 25. april
1945 blev 112 danske frihedskæmpere
henrettet af den tyske besættelsesmagt.
Få timer før henrettelsen fik mange af
dem lov til at skrive et brev til deres
kære. Disse breve er indholdet i en bog
kaldet ”De sidste timer”. Det er stærke
breve, der gennemgående viser, at den
dødsdømte er rolig og afklaret med sin
skæbne og endog har overskud til at
trøste. Det kræver styrke, som langt de
fleste fandt i troen på Gud, hvilket de
giver udtryk for i brevene.

”Drenge, I drenge, som døde
I tændte for Danmark i dybeste mulm
en lysende morgenrøde.”
Vi danskere lever i dag i fred og frihed,
men det er værd at huske på, at den som
tager friheden for givet, er på vej til at
miste den.

Vi har netop passeret d. 4. maj,
Danmarks befrielsesdag, hvor der var god

Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
8

Når jeg hører noget kalde
Jeg har ingen anden retning
end min tillid og min tro,
ingen fortids skilte gi’r et fingerpeg.
Og kompassets hjertenål
peger frem mod ukendt mål,
men når jeg hører noget kalde, svarer jeg.
Og jeg håber på det bedste,
gi’r mig selv og Gud i vold,
ta’r imod, hvad der må komme denne vej.
Hilser på og si’r farvel,
holder andagt i mig selv,
og når jeg hører verden kalde, svarer jeg.
Lad mig krænge ornamenter,
spir og tårne, alterbord,
ind i kroppens tempel i usynlig leg.
Der er plads ad libitum
i mit indre kirkerum,
og når jeg hører nogen kalde, svarer jeg.
Som en himmelfalden tjener
vil jeg modtage dit ord
i en gudstjeneste uden stor ståhej.
Lad mig bygge dagligbro
mellem menneske og tro
og når jeg hører, at du kalder, svare dig!
Rikke Vibeke Birkeholm 2017
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Siden sidst
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Alma Brinkholm Aalund
Slotsvænget 15, Ørbæk
Magne Henningsen
Nyborgvej 15, Ørbæk

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Finn Brandt Pedersen
Rosenvænget 15, Ørbæk
Inger Marie Lauersen
Stationsvej 97, Ørbæk
Else Margrethe Johannessen
Rosenvænget 9, Ørbæk
Johanne Kathrine Andersen
Enebærvej 2D, Ørbæk
Inge Bente Jakobsen
Mejerivænget 54 A, Ørbæk
Erling Sølvbjerg Rasmussen
Kløvervej 3, Ørbæk
Inge Agnethe Jakobsen Andersen
Krohaven 35, Ørbæk
Egon Emil Hansen
Rosenvænget 16, Ørbæk

VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Stephanie og Kenneth Thagaard Hansen
Kirke Allé 8, Frørup
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Aya Boes Knudsen
Nyborgvej 26, Ørbæk
Tinka Grønbæk Langvad
Lindeskovvej 2, Lindeskov

Rosinen
Præsten skulle rejse fra sit sogn efter nogle års tjeneste. Da han havde holdt sin
sidste gudstjeneste, kom en gammel kone hen og sagde:
"Jeg er nu alligevel ked af, at du rejser."
Præsten svarede:
"Det skal du ikke være ked af. Der kommer nok en ny præst, der er lige så god."
Så sagde konen:
"Det er jeg ikke så sikker på. Jeg har oplevet fem præster her i sognet, og de bliver
ringere og ringere."
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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 & 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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Maj
20.
21.
23.
27.

Pinsedag
Anden pinsedag
Onsdag
Trinitatis søndag

Juni
3.
10.
12.
17.
24.

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
Tirsdag
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis

Juli
1.
8.
15.
22.
29.

5.
6.
7.
8.
9.

s.
s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

August
5.
10. s. e. trinitatis
12. 11 s. e. trinitatis
19. 12. s. e. trinitatis
26. 13. s. e. trinitatis

Ørbæk/Sognehuset

Refsvindinge

9.00
10.15 Kirkekaffe

10.15 Kirkekaffe
19.30 Forårskoncert
9.00

10.15

10.15 Kirkekaffe
17.00 Børnegudstjeneste
9.00
9.00 (NM)

10.15 Kirkekaffe
9.00
10.15

9.00 (KL)
10.15
10.15
10.15
9.00 (KL)
9.00 (KL)
10.15 Kirkekaffe
9.00

9.00 (KL)
9.00
10.15 Sogneudflugt

(KL): Karin Larsen, (NM): Nanne Mølhave.
Hvor intet andet er nævnt, 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

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