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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 500 kr. betales.
Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri, hvis der opnås en form for
navnefællesskab. 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 attest, kan du bestille den via nemID på www.borger.dk. Attesterne er gratis.
Dåb:
Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.
Konfirmation:
Man skal tilmelde sig på sin sognekirkes hjemmeside under konfirmation via linket.
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, Henning Sørensen, Rasmus Markussen og Rikke
Vibeke Birkeholm. Næste deadline er 1. august 2019.
Forsidefoto: Henriette Bülow Skøtt
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En sommersalme
Sommeren er over os, og da enhver årstid
har sine salmer, der skal synges til
gudstjenesterne rundt omkring i landet,
kan vi nu igen se frem til et par
klassikere fra den store, danske
salmeskat, hvori sommeren tematiseres.
Én af disse er ”Det dufter lysegrønt af
græs”.

kærlighedens gåde.” Hvad ”kærlighedens
gåde” er, får vi et fingerpeg om i det
følgende, hvor digteren midt i al
sommerens pragt slår fast, at alt kød må
dø, og hver blomst bliver hø. Men ét er
den barske sandhed om mennesket, noget
andet er den glædelige sandhed om Gud,
og derfor tilføjer han, at: ”når vissentørt
står floret / da blomstrer evigt Ordet.”
Disse ord findes i både det Gamle og det
Nye Testamente, f.eks. i Peters Første
Brev, hvor det lyder: ”Alle mennesker er
som græs / al deres herlighed som
markens blomster / Græsset tørrer ind,
blomsterne falder / men Herrens ord
forbliver til evig tid.” (1. Pet 1, 24-25) Og
i femte strofe hører vi, at Ordet, der er
tale om, er Jesus. Han er det ene Ord,
hvormed Gud skaber og frelser verden.

Salmen er skrevet af Johannes Johansen
(1925-2012), der var sognepræst i
Hellerup og Søllinge og på Thurø, inden
han blev domprovst og siden biskop i
Helsingør. Et kald han efter sigende ikke
brugte så meget tid på som sin
salmedigtning. Til gengæld har Johansens
talent som salmedigter betydet, at 16
salmer fra hans hånd fandt vej til den
nye salmebog i 2002. Der er tale om
nogle af de mest kendte og elskede, og
efter ”Du, som har tændt millioner af
stjerner” er ”Det dufter lysegrønt af
græs” nok Johansens største hit.

Derfor er det blevet sagt, at budskabet i
Johansens salmer er, at døden ikke er
sandheden, der skjuler sig bag livet, men
at livet er sandheden, som skjuler sig bag
døden. Og man kan tilføje, at helt det
samme gør sig gældende for
kristendommen, for menneskets sandhed
er, at døden i sidste ende er stærkere
end livet, men Guds sandhed er, at livet i
sidste ende er stærkere end døden.

Salmen er skrevet imellem 1985 og 1996
og er en oversættelse eller rettere
gendigtning af den svenske digter og
kritiker Carl David af Wirséns lidt
sentimentale og sødladne "En vänlig
grönskas rika dräkt" fra 1889. Og
resultatet er i mine ører langt bedre. For
Johansen tager alle sanser i brug – og
gerne flere på én gang – for at skabe en
komplekst poetisk salme, hvor den
skønne skærsommer bruges til at forklare
kristendommens tale om skabelse og
frelse.

Hvorvidt ”den morgenstund” i sidste
strofe, hvor Jesus kommer og lader en
evig sommer gry, så skal forstås som den
yderste dag eller som hver evig eneste
søndag, det er det op til den enkelte at
afgøre. Jeg mener personligt, at de to
ting kommer ud på ét, men kom hellere i
kirke og se selv ad!

De første tre strofer er en lovprisning af
den guddommelige skaberkraft og
skabervilje, men i fjerde strofe hører vi,
at: ”klarest lyser dog dit Ord / af

Rasmus Markussen, konst. sognepræst
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Fra Ørbæks grave…
Tidligere på året var der en lille historie i
kirkebladet om den nyopsatte gravplade i
våbenhuset i Ørbæk Kirke. Som jeg skrev,
havde vi svært ved at tyde inskriptionen,
men fandt dog frem til, at gravpladen
vedrørte en ædel, velbyrdig og forstandig
mand, der var død i 1725.
Heldigvis er der én i menigheden, der
ved, hvordan man skal lede. Således fik
jeg en mail fra medarbejder i
Lokalhistorisk Arkiv, Maj-Britt
Henningsen, der har kigget i de gamle
kirkebøger.

Som den vågne kirkegårdsbesøgende
nok har bemærket, er der også i år
sket ting og sager på kirkegården.
Foruden udskiftning af hæk m.m. i
den nordlige ende af kirkegården som
allerede beskrevet i forrige kirkeblad,
er et større, lidt tomt område nord for
kirken blevet omlagt fra perlesten til
græs. Der er plantet stauder i
området, som vores dygtige
kirketjener blandt andet kan bruge til
oppyntning af kirken. Desuden pynter
de.

Hun skriver:
”I kirkebogen for Ørbæk er der i 1725
nævnt 4 begravelser, hvoraf de 3 er
kvinder. Der må derfor være tale om
mølleren i Æble Mølle, Daniel Pedersen,
der blev begravet den 26. marts 1725, 42
år gammel. Han skulle angivelig være
født i Tårup.
Den eneste Daniel, jeg har fundet født i
Tårup, er i 1685 en søn af Peder
Rasmussen på slottet (??) i Tårup. Hvis
det er ham, er han kun 40 år, da han
dør. Hvad slottet i Tårup er, ved jeg
ikke. Daniel Pedersens enke, Maren
Jensdatter, gifter sig igen den 5. juli
1725 med Otto Thomassen Mønster.
Maren Jensdatter døde i 1729, og blev
begravet i Ørbæk den 11. maj.

Vi har også fået etableret 3 lapidarier.
Ét ved den lille trappe ved
graverhuset, og to omkring de to
æbletræer mellem kapel og
graverhus. Om 50 år vil æbletræerne
have en sådan diameter, at der nok
ikke er så meget plads til de
guljordbær, der ny fylder mellem
stenene og æblestammerne. Efter
behov vil der blive etableret lignende
lapidarier andre steder på kirkegården.
Slutteligt er der plantet en Rødeg i
området, hvor vi for nogle år siden
måtte fælde en udgået kastanje, samt
et tulipantræ (og her er ikke tale om
en magnolie) i det område, der er
blevet omlagt til græs. Imellem
graverhus og kapel er der endvidere
blevet plantet 2 ambratræer i skellet.

Oplysningerne stammer fra
www.arkivalieronline.dk samt tidligere
arkivleder Steffen Hahnemanns
transskription af de gamle kirkebøger.
Håber det kan bruges.”

Endelig etableres der cykelstativ og
cykelpumpe ved kapellets
parkeringsplads, som forventes klar
slut maj.

Så det er ganske vist!

Merethe Simonsen, kirkeværge
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Tillykke til årets konfirmander!
Ørbæk kirke
d. 12. maj
2019

Refsvindinge
kirke
d. 17. maj
2019

OBS! Ny digital konfirmandtilmelding
Gå ind på www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk for at melde dit
barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID. Ved fælles
forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Den digitale
konfirmandtilmelding er åben mellem d. 1. april og 30. september, og du kan
tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.
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Arrangementer

FYRAFTENSANDAGTER
Torsdag d. 13/6, d. 11/7 og
d. 15/8 kl. 16.30

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.

Som et forsøg åbner Ørbæk Kirke
døren og byder tre torsdage hen
over sommeren indenfor til en
kort fyraftensandagt med musik,
sang, læsning, bøn og stilhed.

Alle børn og forældre er velkomne. Ingen
tilmelding – bare mød op!

Så trænger du til et pusterum
midt i sommertravlheden, så
kom og vær med!

Babysalmesang

Ferietid

Vi starter babysalmesang op igen tirsdag
d. 13. 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
vikarierende sognepræst Rasmus
Markussen holder ferie i uge
29, 30 og 31

I disse uger kan der rettes
henvendelse til sognepræst
John Børsting Mikkelsen,
tlf: 29 16 60 83

Kærlig hilsen Marika, tlf. 21 78 60 24
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Arrangementer
Status på strikkeklubben
Vi er 15-18 damer, der mødes en onsdag om måneden fra kl. 14-16, hvor vi strikker,
hækler, snakker, griner og drikker kaffe. Vi startede med at strikke dåbsklude; dem
fik vi hurtigt et godt lager af, så måtte vi finde på noget andet at strikke og hækle,
det blev så VARMESTUESTRIK, som støtter udsatte i Danmark via varmestuer og
krisecentre m.m.

Så har nogen lyst til at strikke vanter, halstørklæder, strømper el. en trøje, er man
velkommen til at strikke med i et par hyggelige timer. Vi starter op igen efter
sommerferien d. 11 september, øvrige datoer vil stå i kirkebladet.
Berit Andersen, kirketjener

Sommerens menighedsrådsmøder
Ørbæk

Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 i sognehuset
Tirsdag d. 27. august kl. 19.00 i sognehuset

Refsvindinge

Tirsdag d. 18. juni kl. 15.30 (kirkesyn)
Tirsdag d. 20. august kl. 19.00
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Friderich Baggers gravminde
kirkens mure: i et kapel, i en indmuret
krypt eller blot i jorden under gulvet. Af
naturromantiske og især hygiejniske
årsager blev indendørs begravelser
herefter forbudt. Men allerede før 1805
havde enkelte formuende personer
bevidst fravalgt at lade sig begrave
under kirkegulvet. Friderich Bagger
kunne med sit kendskab til både teologi,
medicin og naturforhold udmærket være
en af dem, der kunne se fordelene ved en
udendørs begravelse. Hans gravmæle er
dog enestående ved at være udført
omtrent som hvis det havde været en
indendørs jordbegravelse, med fliser
henover og en mindetavle til at markere
stedet – om end med en tilføjelse i form
af det fornemme gitter.
Nationalmuseet kan kun anbefale, at
dette sjældne og lokalhistorisk vigtige
gravminde sættes i stand”.

Der skal træffes mange beslutninger i et
menighedsråd, ofte med økonomiske
konsekvenser.
Således også da menighedsrådet
besluttede at restaurere Friederich
Baggers gravminde. Den endelige
tilbudspris incl. udgifter til
forundersøgelser er nu opgjort til kr.
822.373. Vores beslutning er drevet af
vores forpligtelse til at sikre et bevaringsværdigt gravminde for eftertiden.
Vi har søgt Kirkeistandsættelsesordningen
under Kirkeministeriet om støtte til
projektet. I bedste fald kan der opnås en
støtte på ca. kr. 265.000. For i det hele
taget at komme i betragtning til støtte, er
det en betingelse, at Nationalmuseet kan
understøtte vores opfattelse af
gravmindets bevaringsværdige og
kulturelle værdi.
Efterfølgende uddrag af udtalelse fra
Nationalmuseet v/ Ulla Kjær tilkendegiver,
at menighedsrådets beslutning var rigtig:
”… Friderich Bagger havde en ganske stor
betydning i sin samtid. Han havde både
læst teologi og medicin, før han i 1737 tog
en juridisk embedseksamen. Samtidig var
han en dygtig landmand, både i praksis og
i teori (…) Hertil kom, at han oprettede
flere lokale legater og stiftelser. Han
døde på Julskov herregård, som han havde
ejet 1760-89.
Til Friderich Baggers personlige betydning
kommer, at hans gravsted er højst
usædvanligt. Indtil 1805 blev kirkegårdene
kun brugt som begravelsessted af dem,
der ikke havde råd til andet, mens
velhaverne lod sig begrave inden for
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Projektet har været længe undervejs, og
vi skal endnu en tid væbne os med
tålmodighed. Arbejdet må ikke
påbegyndes, før der er truffet afgørelse i
Kirkeistandsættelsesordningen om
uddeling af årets midler. Når det er
afklaret i løbet af juni måned, går
arbejdet i gang.

Nyt på Refsvindinge kirkegård
Den nye INFO-TAVLE er nu stillet op. Du
kan finde info-tavlen lige til højre for
hovedindgangen, og her har du mulighed
for at se navne og telefonnumre på
kirkens personale samt en gudstjenesteliste.

Fliserne bliver transporteret til Nordisk
Konservering i Kgs. Lyngby, hvor
afrensning og konservering finder sted.
Dernæst bistår en stenhugger Rådvad
Smedie med nedtagning og restaurering af
smedejernsgitteret. Det er omfattende
arbejder, som tidligst kan forventes
afsluttet i det sene efterår 2019.
Efter konservering af fliserne skal de igen
lægges på gravstedet. Arbejdet skal
udføres på et tidspunkt, hvor nattefrost
er udelukket, hvorfor vi må indstille os
på, at vi nærmer os den tidlige sommer
2020, inden vi igen kan glæde os over et
unikt og smukt gravminde med stor
kulturel og lokalhistorisk værdi.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd

To nye krukker er desuden blevet
placeret ved bænkene ved indgangen til
våbenhuset. De er blevet tilplantet med
lavendel, som senere på sommeren vil
give en behagelig og afslappende duft,
når man tager sig et meditativt frikvarter
på bænkene.
Henning Sørensen
Refsvindinge menighedsråd
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Siden sidst

PASTORATSÆNDRING
I januar 2019 modtog Ørbæk og Refsvindinge menighedsråd en skrivelse om en mulig
pastoratsændring fra biskoppen på Fyn, Tine Lindhardt. Pastoratsændringen handler om,
at Ørbæk og Refsvindinge, som i dag deler præst, skal skilles, således at Ørbæk sogn får
sin egen præst, mens Refsvindinge sogn skal sammenlægges med Kullerup og Herrested
sogne og have fælles præst bosiddende i Herrested.
Og hvorfor nu det? I Langå, Øksendrup, Svindinge, Herrested, Søllinge, Hellerup,
Ryslinge, Ørbæk og Refsvindinge sogne er der i øjeblikket ledige præstestillinger. Det
giver biskoppen mulighed for at se på, om den nuværende betjening af sognene er
fornuftig. Nogle sogne er måske blevet større eller mindre eller der er sket ændring i
demografien.
Biskoppen bad menighedsrådene om at udtale sig, og menighedsrådene indsendte 2
forskellige svar; hvor Ørbæk menighedsråd så en mulighed for at kunne tilbyde en god
præstestilling med tjeneste kun i Ørbæk sogn, udtalte Refsvindinge menighedsråd sin
bekymring over at skulle være part i et 3-sogns pastorat.
Nu har biskoppen imidlertid truffet sin afgørelse og besluttet, at stillingen som
sognepræst i Ørbæk-Refsvindinge pastorat omdannes til en stilling som sognepræst i
Ørbæk sogn. Herrested sogn lægges sammen med Refsvindinge og Kullerup sogne med
Herrested som hovedsogn og med tjenestebolig i Herrested.
Stillingerne opslås snarest med forventet ansættelse pr. september 2019.
Har man spørgsmål til ovenstående, er man meget velkommen til at kontakte
formændene – se kontaktoplysninger på næste side.
Bjarne Ivan Hansen/Hanne Terndrup

Rosinen
MAND: Hey du Jesus, hvad er det, du går rundt med der?
JESUS: Umiddelbart ville jeg sige, at det er et kors, men du må ikke hænge mig op
på det.
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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: oerbaek.sogn@km.dk
Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.

Kirketjener
Berit Andersen
Tlf. 42 80 33 66
E-mail: berit@dkvin.dk

Konst. sognepræst
Rasmus Markussen
Smedestræde 2, Thurø
5700 Svendborg
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rma@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
Juni
2.
9.
10.
11.
13.
16.
23.
30.

6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Børnegudstj.
Fyraftensandagt
Trinitatis
1. s. e. Trinitatis
2. s. e. Trinitatis

Juli
7.
11.
14.
21.
28.

3. s. e. Trinitatis
Fyraftensandagt
4. s. e. Trinitatis
5. s. e. Trinitatis
6. s. e. Trinitatis

August
4.
7. s. e. Trinitatis
11. 8. s. e. Trinitatis
15. Fyraftensandagt
18. 9. s. e. Trinitatis
25. 10. s. e.Trinitatis

Refsvindinge

10.15 Kirkekaffe
9.00
17.00
16.30
10.15
9.00
10.15

9.00 JBM
9.00
10.15 Kirkekaffe
9.00
10.15

10.15 Kirkekaffe
16.30
10.15 Kirkekaffe
9.00 JBM
9.00 JBM

10.15 Kirkekaffe
16.30
9.00
10.15 HBM

Gudstjenester på Rosengården:

9.00 JBM
9.00
10.15 Kirkekaffe
10.15

18. juni kl. 15.00 AFM
16. juli kl. 15.00
AFM
20. august kl. 15.00

JBM: John Børsting Mikkelsen, AFM: André Friis Møller, HBM: Hans Bredmose
Simonsen. Hvor intet andet er anført, har konst. sognepræst Rasmus Markussen
gudstjenesten.

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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