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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. maj 2015.
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Under sneen
Som året går, skal vore sind
nu vandre gennem vinter ind.
Som træet nu står tomt og bart,
skal vi dets tanke skue klart:

ud til nyt liv. Langfredags mørke skal
afløses af en strålende påskemorgen.
Foråret kommer. Så sagte, ja – men det
kommer!

Hvordan det stod på bitte fod,
men dybt i jorden fæsted rod
og voksed til en kæmpe-eg,
ud i hvis grene livet steg.

Hanne Uhre Hansen

(DDS nr. 720, Ole Sarvig 1952)
I skrivende stund ligger sneen
fortryllende yndigt og tykt udenfor.
Træernes grene står knitrende hvide
mod den klare blå himmel - kan det
blive smukkere? Der er ingenting i
verden så stille som sne, synger vi. Og
det er sandt. Vintertid er også en tid,
hvor vi går i hi. Hvor naturen holder
pause, og vi selv trækker os lidt
tilbage. Men kun for en stund…
Når du læser dette, er sneen måske
væk – måske kan du igen se de erantis,
der før sneen tittede frem, og måske er
også vintergækkerne nu fremme med
forårsvarsel og tøbrud. Som Kaj Munk
skriver:” Foråret så sagte kommer. Så
sagte, ja. Men kommer.” For
livskraften kan ikke holdes tilbage,
lyset tiltager dagligt, og erfaringen
fortæller os, hvad der venter forude.
Sådan holder naturen sin egen
påskeprædiken for os, og minder os
om, at vores rødder suger næring fra
evigheden: Af døden skal vi rejses til
nyt liv hos Gud. Som Jesus blev kaldt
ud til livet, skal også vi en dag kaldes
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Djævlen og heksen - hvad mener du?
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket med
at lave en projektplan til den indvendige
renovering og den indvendige kalkning af
Ørbæk kirke. Ørbæk kirke har mange
kalkmalerier eller
”murermesterbemalinger” af den såkaldte
”træskomaler”.
Træskomaleren huserede i Ørbæk og i
andre øst- og sydfynske kirker i perioden
fra ca. år 1470 til ca. år 1500. Malerierne
er tilsyneladende blevet ridset ind i den
endnu ikke tørre mørtel, inden de er
blevet dekoreret med festlige farver.
Malerierne har herefter været overkalket
indtil 1932, hvor de blev afdækket af
konservator Egmont Lind. Dog blev et
enkelt af malerierne tilkalket, da
menighedsråd og provst fandt det særligt
forargeligt.
Det drejer sig om nedenstående motiv,
hvoraf vi i dag kun kan se den brune
kande, der svæver frit i luften over andet
fags nordkappe – lige over døbefonten.
Motivet skulle forestille en rædselsslagen
djævel med æselhoved og store ører,
åbentstående mule og med strittende
tunge. Figuren udsættes for en temmelig
barsk behandling af en person, som nogle
mener, er en heks, andre mener, at det
er en trold. Personen står under djævlens
løftede svans og holder den ene hånd om
den store kandes hank, mens personen
stikker en kniv ind i djævlens halerod,
hvorfra en væske strømmer ned i kanden.
Ved siden af ses et bæger, så det tyder
på, at kandens indhold skulle drikkes.
Historien er unægtelig meget uhyggelig,
og maleriet ser da også voldsomt ud, men
skal vi fremover kunne se det i Ørbæk
kirke? Muligheden er til stede i forbindelse
med den forestående renovering. Der kan
tales for og imod; Motivet er jo i Ørbæk
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kirke og altså en del af kirkens historie,
men kan vi finde roen i kirkerummet og

tales for og imod; Motivet er jo i Ørbæk
kirke og altså en del af kirkens historie,
men kan vi finde roen i kirkerummet og
samle os om sogne-præstens prædiken
med dette scenarie for vort blik?
Menighedsrådet er valgt af menigheden til
at ”skabe gode rammer for kirkens liv og
vækst”, og det ansvar tager vi på os. I
dette spørgsmål har vi dog brug for
menighedens tilkendegivelser, for vi har
brug for flere input for og imod, end vi
selv kan komme op med. Det indsatte
miniaturemotiv er svært at forestille sig i
den rette størrelse og på den rigtige
placering, så vi får derfor hjælp til at
sætte en vellignende og størrelsesmæssigt
korrekt kopi op i kirken. Vi forventer
kopien opsat i løbet af februar måned, og
den bliver i kirkerummet 2-3 måneder.
Kom i kirken, dan jer et indtryk og fortæl
os i menighedsrådet, hvad I mener. I kan
udtrykke jeres mening i et brev, skrive en
mail, ringe, sende en sms eller tage fat i
os efter kirkegang. Jeg håber at I –
menigheden – vil benytte muligheden for
at give jeres mening til kende.
Beslutningen skal menighedsrådet nok
tage, men det ville være godt med flere
synspunkter inden så vigtig en beslutning
tages.
Kilder: Henrik Jansen: ”Træskomaleren –
Et fynsk kalkmaleriværksted i 1400-tallet”
og Klaus Marthinus: ” Træskomalerens
tegn og billeder”. Klaus Marthinus kommer
i øvrigt til vort Grundlovsarrangement for
at fortælle os mere om Træskomalerens
virke i Ørbæk kirke.
Hanne Terndrup, formand ØMR

Konfirmationer 2015
Konfirmation i Ørbæk Kirke d. 26. april 2015 kl. 9.30
Viktor Bergholdt-Damgaard
Sofie Borup Hansen
Magnus Kalmar Jakobsen
Andreas Demant Jensen
Andreas Viby Jensen
Jacob Laxy Jensen
Mads Viby Jensen
Frida Maisie Bjerregaard Nielsen
Nicoline Petersen
Rebecca Rasmussen
Mathilde Lund Sørensen
Konfirmation i Ørbæk Kirke d. 26. april 2015 kl. 11.00
Nanna Bjørk
Louise Ladefoged
Nicolai Strøe Larsen
Gustav Peter Mathiesen
Isabella Rosenfeldt H. Nielsen
Nichlas Thorhauge Pedersen
Emma Pultz
Simon Kristian Rasmussen
Lasse Milling Schou
Bianca Marie Sørensen
Simon Nyholm Christensen
Konfirmation i Refsvindinge Kirke
d. 1. maj 2015 kl. 9.30
Andreas Andersen
Sebastian Ihler Fischer
Mikkel Ludvig Hemmer Jensen
Tobias Einar Staugaard Jensen
Mikkel Brun Larsen
Elvira Mikkeline Nordgren Pedersen
Annemette Maria Rasmussen

Konfirmation i Refsvindinge Kirke
d. 1. maj 2015 kl. 11.00
Emma Corneliussen
Camilla Hedemann
Cecilie Knudsen
Ida Cecilie Lauritzen
Amalie Lund
Magnus Søgaard Pedersen
Gustav Førby Trentel
Jasmin Amalie Wilse
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Arrangementer
Salmestafet i Refsvindinge kirke
Torsdag d. 12. marts kl. 19.30
Så er salmestafetten tilbage! Denne gang i Refsvindinge kirke, hvor Lise Fenger
(Refsvindinge) og Per Høegh (Ørbæk) vil stå for salmevalg og fortællinger. Med
udgangspunkt i vores unikke salmeskat vil de hver udvælge 3 salmer som har særlig
betydning for dem og fortælle os om dem. Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset.

Gospelgudstjeneste i Vindinge kirke
Torsdag d. 26. marts kl. 19.00
Torsdag d. 26. april skal konfirmanderne deltage i en gospelworkshop sammen med
konfirmander fra Vindinge, Kullerup, Aunslev og Bovense. Hele eftermiddagen øver de
på sangene sammen med gospelinstruktør Rune Herholdt og kl. 19.00 afsluttes dagen
med en festlig gospelgudstjeneste i Vindinge kirke. Tag endelig både børn, nabo og
bedstemor med – alle er velkomne!

Påskekoncert i Ørbæk kirke
Langfredag d. 3. april kl. 15.00
Med stor respekt for de originale melodier fortolker Salmetrioen kendte danske salmer
og giver dem en frisk og nutidig lyd. Alle 3 er professionelle musikere og uddannet på
det rytmiske musikkonservatorium i Odense. Simon Krebs (guitar), Andreas Lang (bas) og
Peter Hellesøe (sax).

Musikgudstjeneste
Pinsedag d. 24. maj kl. 14.00 i Ørbæk kirke
I år fejrer vi pinsen og byder samtidig foråret velkommen med en festlig
musikgudstjeneste i Ørbæk kirke. Aktivcentrets Seniorkor under ledelse af organist Lars
Toftdahl Andersen bidrager undervejs med salmer og sange til årstiden, og efter
gudstjenesten serverer vi kaffe i våbenhuset.
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Højskoledag med gudstjeneste og foredrag
Søndag d. 12. april kl.10.15 i Ørbæk kirke og sognehus
Tekstet gudstjeneste v/ landsdelspræst Søren Skov Johansen og sognepræst Hanne Uhre
Hansen. Herefter mødes vi i Sognehuset til frokost og foredrag v/ Jens Rothmann med
emnet Feltpræst i Afghanistan og Kosovo. Efter foredraget er der kaffe, spørgsmål og
fællessang. Alle er velkomne – af hensyn til frokost og foredrag er forhåndstilmelding
dog nødvendig. Pris: 100 kr. (incl. middag, drikkevarer, kaffe og foredrag).
Tilmelding til frokost, højskoledag og kirkebil på tlf. 65 33 11 04 / fax 65 92 30 33 /
SMS: 28 90 87 14 /e-post: huh@km.dk senest d. 27. marts.
Arrangør: Kirkeudvalget Vest og landsdelspræst
Søren Skov Johansen (prædikant ved gudstjenesten).
Vi bruger teleslynge og tekstning, både i kirken
og ved foredraget.

Koncert med Oldstars
Onsdag d. 20. maj kl. 19.30 i Refsvindinge kirke
Gruppen ”Oldstars” er efter eget udsagn et Østfynsk sammenrend af modne syngende
Quinder , akkompagneret af en umoden mand på harmonika! ”Oldstars” har eksisteret i
godt 7 år. Med et bredt repertoire, der spænder fra folkemusik til nyere toner, byder
”Oldstars” på sange med 'vid og bid', og 'stærke' melodier.
Gå ikke glip af denne festlige forårskoncert – alle er velkomne!
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Menighedsmøde, foredrag & fællessang
Onsdag d. 22. april kl. 19.00 i Refsvindinge forsamlingshus
Traditionen tro inviterer Refsvindinge menighedsråd til menighedsmøde i Refsvindinge
Forsamlingshus. Som i de foregående år vil der være mulighed for at høre lidt om
menighedsrådets aktiviteter og planer for fremtiden.
Derefter er der sangforedrag med Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring.
Jens Rosendal er født i 1932 og har et stort forfatterskab bag sig. Han er den
nulevende forfatter, der har flest sange trykt i Højskolesangbogen, og han er bl.a.
manden bag en af de mest sungne fællessange overhovedet ”Du kom med alt det, der
var dig” – også kaldet ”Forelskelsessangen”. Den tidligere højskolelærer har været
bosat ved Vadehavet i Sønderjylland i snart 50 år, hvor mange af hans tekster henter
deres inspiration. Med oversættelse til 18 sprog og over 1000 sange på samvittigheden
har han for alvor markeret sig som en af tidens største sangskrivere og salmedigtere.
Ved tangenterne sidder Rasmus Skov
Borring, som netop er blevet optaget
i en komité under ledelse af Mogens
Jensen (S) og Bertel Haarder (V), der
vil arbejde for et nationalt løft af
fællessangen i Danmark.
Sammen har de 2 udgivet CD’en
”Livets mærke”.

Grundlovsdag med fællesspisning og foredrag
Fredag d. 5. juni kl. 13.00 i Ørbæk kirke og sognehus
Menighedsrådet
byder Rasmus
i anledning
grundlovsdag
på frokost
og optaget
foredrag.
Vi komité
Ved
tangenterne sidder
SkovafBorring,
der netop
er blevet
i en
begynder
i sognehuset
med frokost,
der
bliver mulighed
forarbejde
at se enfor et
under
ledelse
af Mogens Jensen
(S) og hvor
Bertel
Haarder
(V), der vil
fotoudstilling
Træskomalerens
kalkmalerier.
nationalt
løft afaf
fællessangen
i Danmark.
Efter
frokost
går
vi
over
i
Ørbæk
kirke,
hvor Klaus Marthinus med udgangspunkt i
Sammen har de 2 udgivet CD’en ”Livets mærke”.
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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Refsvindinge kirke lukker
En chokerende overskrift når man endnu har
debatten om kirkelukninger i frisk erindring,
og samtidig har været vidne til reelle
kirkelukninger i København!
Men kirkelivet trives i Refsvindinge, og
vores kirke skal ikke lukkes. Vi indberetter i
øjeblikket kirketælling for 2014 til Fyens
Stift og kan konstatere, at 1790 personer i
året har deltaget i kirkelige handlinger.
Konfirmation, kirkekoncert, bryllupper,
bisættelser og begravelser fylder
selvfølgelig meget i statistikken. Alligevel
har der fraregnet nævnte handlinger
gennemsnitligt været over 21 personer til
45 afholdte gudstjenester. Selv om alt er
relativt, finder vi menighedens brug af
kirken særdeles tilfredsstillende.
Er den dramatiske overskrift så kun for at
skærpe interessen for indlægget? Hvis den
gør det, er det helt fint, men meningen er
at forberede menigheden på, at kirkens
varmeanlæg skal udskiftes, hvorfor kirken
midlertidigt vil være lukket i 2015 fra d. 17.
august med forventet genåbning d. 1.
november, hvor vi afholder det traditionelle
Allehelgens-arrangement.
Menighedsrådet har på mødet d. 21. januar
i år besluttet, hvilket projekt blandt 3
forslag fra arkitekten, der skal arbejdes
videre med. Det er et topmoderne anlæg
med hensyn til styring og dermed økonomisk
drift. Desuden kan det integreres i
kirkerummet, så det ikke skæmmer det
smukke rum. Vi håber og tror på, at
tidsplanen holder, selv om mange instanser
er involveret. I flæng kan nævnes, Nyborg
provsti, Fyens stift, Kgl. Bygningsinspektorat, Nationalmuseet og Kirkeministeriets
klimakonsulent.
Mange møder venter os i forbindelse med
projekt varmeanlæg, men vi kan samtidig
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glæde os over, at vi har afsluttet andre
vigtige sager. Her tænkes primært på
en erstatningssag for to indbrud for
næsten halvandet år siden. Tyveriet af
kirkesølvet har givet anledning til en
langstrakt sagsbehandling, hvor vi efter
en omfangsrig korrespondance og
talrige drøftelser med Forsikringsenheden fik deres accept af vores
forslag til en kontanterstatning, der
efterfølgende blev godkendt i Kirkeministeriet. Vi har indbudt to anerkendte sølvsmede til at komme med
forslag til nyt kirkesølv, som vi satser
på kan pryde alterbordet senest første
søndag i advent.
Et længe næret ønske om etablering af
handicaptoilet i kapelbygningen er også
gået i opfyldelse, da arbejdet på nær
mindre detaljer er afsluttet. Resultatet
er flot, og vi glæder os til at stille det
til brugernes rådighed. Det sker med
en forsinkelse på mere end tre
måneder, da vores ansøgning om
etablering af kørestolsrampe skulle
igennem såvel kommune som Danmarks
Naturfredningsforening, Naturstyrelsen
og Fredningsnævnet. Alt dette vil vi
berette mere detaljeret om på vores
menighedsmøde d. 22. april (se andetsteds i bladet).
Det siges, at arbejdet bærer lønnen i
sig selv. Det medgiver jeg gerne, og
Menighedsrådet har således grundet
mange ekstraordinære ting i en lang
periode været særdeles højt lønnet.
Og mange tak for det. Personligt holder
jeg meget af mit hverv i menighedsrådet og glæder mig til med ydmyghed
og respekt at fortsætte arbejdet.
Bjarne Ivan Hansen, formand RMR

Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Noah Wenzell Vinther Hansen
Bakkevej 5, Ørbæk
Agnes Bindzus Hansen
Kløvervej 2, Ørbæk
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Hannibal Rosborg Karlsen
Lindevej 18, Dalum
Anna Augustinus Kock
Banemarken 7, Refsvindinge
Rikke Graae Christoffersen
Gedsbergvej 16, Ullerslev
Marie Kipper Eilersen
Svinget 1, Frørup
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Mette og Kenneth Augustinus Kock
Banemarken 7, Refsvindinge
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Kurt Laurits Kristensen
Mågevænget 3, Ullerslev

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Erik Nielsen
Tværvej 10, Ørbæk
Sigrid Nielsen
Tværvej 7, Ørbæk
Pernille Vibeke Staubo Sørensen
Æblevej 6, Ørbæk
Ellen Jensine Kruse
Kløvervej 3, Ørbæk
Agnes Jacobsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Arne Christensen
Odensevej 29, Ørbæk
Evelyn Nilsson
Kløvervej 3, Ørbæk
Holger Hansen
Mejerivænget 29
Erna Inga Galthen
Kløvervej 3, Ørbæk
Karin Fisker Hansen
Ravnholtvej 31 Måre
Karen Johanne Hansine Basbøll
Charlottenlund
Elsken Dorthea Thorup
Kløvervej 3, Ørbæk
Marie Bjerre Hansen
Mejerivænget 34, Ørbæk

Rosinen
Præsten bliver af sin kone sendt ud for at købe ind.
Konen: ”Køb en flaske mælk, og hvis de har æg, så tag 6!”
Præsten går og kommer hjem igen; han har købt 6 flasker mælk.
Konen spøger: Hvorfor nu det?
Præsten svarer: De havde æg!
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Kontakt og adresser
ØRBÆK KIRKE
Fåborgvej 2, Ørbæk

REFSVINDINGE KIRKE
Kirkevej 2A, Refsvindinge

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. 65 33 20 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

Kirkernes personale har fri om mandagen.
Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk
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Kirkernes personale har fri om mandagen

Ørbæk
Marts
1.
2. s. i. fasten
8.
3. s. i. fasten
12. Torsdag
15. Midfaste
22. Mariæ bebudelses dag
26. Torsdag
29. Palmesøndag
April
2.
3.
5.
6.
12.
19.
22.
26.

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
Onsdag
3. s. e. påske

Maj
1.
3.
10.
14.
17.
20.
24.
25.
31.

Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske
Onsdag
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag

Juni
5.
Grundlovsdag
7.
1. s. e. trinitatis
14. 2. s. e. trinitatis

Refsvindinge
9.00 Karin Larsen

10.15 Karin Larsen
19.30 Salmestafet
10.15 Kirkekaffe
9.00
9.00
10.15 Kirkekaffe
19.00 Gospelgudstjeneste i Vindinge kirke
9.00
10.15
10.15
15.00 Påskekoncert
10.15 Kirkekaffe

9.00
10.15 Kirkekaffe
9.00
9.00 Karin Larsen

10.15 Højskoledag
9.00 Karin Larsen
19.00 Menighedsmøde
9.30 & 11.00 Konfirmation
9.30 & 11.00 Konfirmation
9.00 Nanne Mølhave
10.15 Kirkekaffe

9.00
9.00 Karin Larsen

14.00 Karin Larsen
14.00 Musikgudstjeneste
10.15
9.00

19.30 Koncert med Oldstars
10.15 Kirkekaffe
10.15

13.00 Fællesspisning & foredrag
9.00 Nanne Mølhave
10.15 Kirkekaffe

9.00

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