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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 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. 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 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 arrangementer)
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 2016.
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Påskeblomst, hvad vil du her?
påskeliljen som sagt en upåagtet blomst.

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem est du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Men nu står den nær ved den pult, hvor
han sidder og skal skrive sin prædiken. Og
så falder han i snak med blomsten. Hvad I
alverden vil du her? Bondeblomst. Der er
jo ikke noget ved dig. Der er ingen duft.
Der er heller ikke pragt ved dig. Ikke
engang et smukt skær. Hvem bliver i det
hele taget glad for at få en påskelilje i
gave, spørger han, og svarer selv: ”ved
dit syn kun den sig fryder, som har kær,
hvad du betyder”.
Påskeliljen er både undselig og billig,
men den bærer til gengæld et budskab
med sig, som er ubetaleligt; nemlig
budskabet om, at selv døden ikke kan
hamle op med vores Gud. Livet blev nyt,
dengang Jesus stod op fra de døde – og
døden med! Både liv og død blev fyldt af
Guds overrumplende og overvældende
livskraft.

(NFS Grundtvig, 1817)
Danske gartnere og blomstersælgere har
meget at takke Grundtvig for. Det er vi
bestemt også andre, der har - men det
er Grundtvigs skyld, at påskeliljer kan
sælges og er blevet det almene,
håndgribelige billede på påsken. Før
Grundtvigs sang om påskeliljen var
blomsten ringeagtet, netop en
bondeblomst, der stod i bondehaverne
og bredte sig ud derfra - mange gange
regnet for en slags ukrudt. Men jo dog
en ukrudtsblomst, der sprang ud netop i
påsketiden som et forvarsel om forår og
nyt liv i haverne.

Og sådan går det til, at den blomst, der
før var en ildeset ukrudtsplante i
Grundtvigs digt bliver bærer af påskens
budskab:

I foråret 1817 er Grundtvig lige godt
tredive år og midt i en af sine mange
nedture. Han er præst og skal prædike
påskesøndag, og han har svært ved at
komme i gang med at få skrevet
prædikenen. Det kører rundt i hovedet
på ham; er opstandelsen virkelig sand?
Stod Jesus op af graven? Er det sket, at
et menneske først dør og siden bliver
levende igen for altid at leve?

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
Tænk engang… at Guds løfte om liv,
fornyelse og morgensang i det hinsides
vokser lige omme i baghaven!
Hanne Uhre Hansen

Nu er der så én, der har sat en påskelilje
ind på hans skrivestue. Og det studser
han over. På Grundtvigs tid var
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”Jert hus skal I bygge…”
Som et udtryk for det gode fælleskab og
samarbejde i Ørbæk, afholdt vi sidste år
en succesfuld julekoncert med Ann-Mette
Elten. Koncerten var arrangeret af Ørbæk
Borgerforening, Ørbæk Handelsstandsforening, Ørbæk Midtpunkt og Ørbæk
Kirke. Et positivt samarbejde, der
fortjener gentagelse.

Da man i 1200-tallet opførte Ørbæk Kirke
på Røverhøjen, havde man nok ikke
forudset, hvad den gamle katolske kirke
skulle anvendes til 900 år senere. Ordet
Kirke kommer af det græske kyriakós:
"det som hører Herren til". Kirke er også
betegnelse for den samlede kristne
menighed, det samlede kristne fællesskab.
Som kristen i dagens Danmark betyder det
for mig, at vi gennem vores tro lærer, at
Gud elskede verden så højt: "...at han gav
sin enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv." (Joh 3,16).
Det er det, vi hører forkyndt i kirken hver
søndag, og det er stadig det vigtigste
formål - i dag som for 900 år siden.
Som det er beskrevet i lov om
menighedsråd, er det menighedsrådets
vigtigste opgave, ”at virke for gode vilkår
for evangeliets forkyndelse”.
At være menighed er samtidig at være en
del af et fællesskab, som mødes på tværs
af alder og baggrund omkring de fælles
kristne værdier, også under andre former
end den traditionelle gudstjeneste.

I forbindelse med den indvendige
renovering af kirken vil vi i Menighedsrådet arbejde på, at der i den fremtidige
indretning bliver plads til forskellige typer
af arrangementer. En udvidelse af den
nederste repos i koret, så den kan bruges
til f.eks. koncerter, er planlagt, ligesom
lyd og lyssætning i kirken vil blive
forbedret. Menighedsrådet vil gerne høre
fra menigheden, hvis de har ideer til
arrangementer, der kan foregå i kirkens
regi.

Med det udgangspunkt har vi i Ørbæk
Kirke forsøgt at skabe en buket af
forskellige arrangementer i og omkring
kirken. Det seneste skud på stammen er
børnegudstjenesterne, hvor vi mødes kl.
17 i kirken til en kort gudstjeneste i
børnehøjde og derefter får serveret
aftensmaden i sognehuset.
Det er dejligt at se børnenes reaktion i
kirken og opleve, hvor opmærksomt
børnene lytter til de spændende historier,
som sognepræsten har forberedt.

Jert hus skal I bygge, står der i salmen,
men det er fortsat indholdet i huset, der
er det vigtigste; et indhold vi i fælleskab
skal dele, både store og små, gamle og
unge, flittige kirkegængere og nye
kirkegængere. Menigheden er os alle.
Per Høegh, Ørbæk menighedsråd
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Konfirmationer
2016

Konfirmation i Refsvindinge
Kirke
d. 17. april 2016 kl. 10.15
Cecilie Rasmussen
Marlene Ellemann Rasmussen
Marie Schou Ovesen
Rikke Pedersen
Matias Lehmann Dam
Katrine Skovgaard Nielsen
Lucca Nykjær Aagesen

Konfirmation i Ørbæk Kirke
d. 22. april 2016 kl. 9.30
Johan Rudbeck Andersen
Tobias Bergholdt-Thomsen
Jes Kramer Eriksen
Josefine Lysbjerg Sørensen
Sidsel Hoyer Hansen
Caroline Cecilie Andersen
Emil Thilsing-Christiansen
Silas Sørensen

Konfirmation i Ørbæk Kirke
d. 22. april 2016 kl. 11.00
Benjamin Fjordvald Larsen
Patrick Viby Leerskov Mathiesen
Sofie Lærke Nyholm Christensen
Emma Lund Brinkholm Hundahl
Gustave Møller Andersen
Alexander Staugaard Jensen
Magnus Aagaard Larsen
Oscar Møller Mouritsen
Tobias Egelund Pedersen
Christoffer Damgaard

Afløsning i kirkerne
Ørbæk og Refsvindinge er et stort pastorat. Faktisk er det – målt på indbyggere –
markant større end de pastorater, det grænser op til, hvilket naturligt nok også
medfører en betydelig større arbejdsmængde her i sognene, når det kommer til
antallet af dåb, vielser - og i særdeleshed begravelser.
Som den skarpe kirkegænger måske allerede har bemærket, sker det derfor ind
imellem, at en anden præst end mig holder gudstjenester i kirkerne eller forestår en
bisættelse. Det sker efter provst Hans Bredmose Simonsens anvisninger, og er dels et
forsøg på at udjævne forskellene pastoraterne imellem og dels en håndsrækning til
mig, der i perioder ellers kan have svært ved at følge med til alle opgaverne.
Selvom jeg har svært ved at give opgaverne fra mig, glæder jeg mig samtidig meget
over den hjælp, jeg får fra mine gode og dygtige kolleger. Og jeg håber, I vil tage
godt imod dem, når de kommer i kirkerne.
Hanne Uhre Hansen
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Arrangementer
Familiegudstjeneste
Palmesøndag d. 20. marts kl. 14.00 i Refsvindinge Kirke
Palmesøndag holder vi gudstjeneste for hele familien! Sammen med årets
minikonfirmander fra Ørbæk og Refsvindinge sogne vil vi glæde os over forårets komme
og fortælle lidt om den påske, der denne dag indledes med palmegrene og jubelsang.
Efter gudstjenesten serverer vi kaffe, sodavand og kage i våbenhuset. Alle er velkomne!

Påskekoncert med Vor Frues kantori
Langfredag d. 25. marts kl. 16.00 i Ørbæk kirke
Vi markerer påsken med en meditativ langfredagskoncert med Vor Frues kantori fra
Svendborg. På programmet er foruden en håndfuld kendte påskesalmer smukke a’cappella
klassikere af Mozart, Bach og Schubert samt
nye nordiske toner af Arnesen, Gjeilo og Paulus.
Vor Frues kantori ledes af dirigent, komponist og arrangør Povl Christian Balslev.
Kantoriet har eksisteret i 14 år og markeret sig musikalsk i både ind- og udland med
intense kvalitetskoncerter af klassisk såvel som moderne tilsnit.

Menighedsmøde og koncert med Oldstars
Onsdag d. 27. 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 vil vi igen byde på koncert med gruppen Oldstars, der sidste år gav en
forrygende koncert i kirken. Denne gang har vi lokket dem med i forsamlingshuset og vi
glæder os til et genhør! I løbet af aftenen byder menighedsrådet på snitter, øl/vand og
kaffe. Der er ingen tilmelding, bare kom og vær med!
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Arrangementer
Kirkegårdsvandring på Refsvindinge kirkegård
Onsdag d. 25. maj kl. 19.00
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 andagt og foredrag
Søndag d. 29. maj kl. 14.00 i Ørbæk kirke og sognehus
I år inviterer menighedsrådet til sommermøde! Vi begynder med en kort
gudstjeneste i Ørbæk kirke kl. 14.00, hvorefter vi byder på en kop kaffe og lidt
kage, inden vi igen samles til foredrag i Sognehuset.
Her vil Einer Fog Nielsen fortælle om Grundtvigs liv og virke fra vugge til grav, der
kan følges gennem hans poetiske univers. Undervejs i foredraget synger vi 8-10 af
Grundtvigs salmer og sange. Alle er velkomne!

Børnegudstjenester i Ørbæk
Kirke

Demensgudstjenester

Torsdag d. 17. marts kl. 17.00
Torsdag d. 12. maj kl.17.00

Ca. en gang i måneden holder vi en
formiddagsgudstjeneste i Ørbæk kirke
med særligt hensyn til ældre og
demente. Gudstjenesten varer en halv
times tid og foregår i et roligere tempo
end normalt. Vi synger salmer, vi
kender, beder, lytter til orgelet og hører
også en fortælling fra bibelen – et
pusterum midt i hverdagen! Alle er
velkomne!
I foråret finder gudstjenesterne sted på
følgende dage:

Det er gratis at deltage, og der er ingen
tilmelding – så bare mød op og tag familien
med!

Onsdag d. 24. februar kl. 10.30
Onsdag d. 27. april kl. 10.30
Onsdag d. 18. maj kl. 10.30

Gudstjenester for børn og barnlige sjæle!
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste i
børnehøjde og går derefter i sognehuset,
hvor aftensmaden bliver serveret. Vi
slutter senest kl. 18.20, så alle kan nå
hjem til sengetid.
Gudstjenesterne ligger følgende dage:
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MINIKONFIRMAND
Kom og gå på opdagelse i kirken!
I løbet af 5 eftermiddage får du mulighed for at lære kirken at kende og finde ud af,
hvad der foregår i sådan én. Du skal høre en masse gode røverhistorier om Gud og
hans søn, Jesus, synge salmer og være med til at lave en helt særlig gudstjeneste.
Søndag er der nemlig gudstjeneste for hele familien i Refsvindinge kirke kl. 14.00,
hvor minikonfirmanderne deltager.
Børn fra Ørbæk skole bliver hentet ved skolen kl. 14.05.
Børn fra Refsvindinge friskole bliver hentet i bus ved skolen kl. 14.05 og køres tilbage
kl. 16.15.
I kan læse mere på hjemmesiden eller kontakte os:
Birgitte Kjær: tlf. 26 83 80 43, birgitte.kjaer13@gmail.com
Hanne Uhre Hansen: tlf. 65 33 11 04, huh@km.dk
Undervisningen finder sted i Sognehuset ved Ørbæk kirke:
Mandag d. 14. marts fra kl. 14.15 til 16.15
Tirsdag d. 15. marts fra kl. 14.15 til 16.15
Onsdag d. 16. marts fra kl. 14.15 til 16.15
Torsdag d. 17. marts fra kl. 14.15 til 16.15
Fredag d. 18. marts fra kl. 14.15 til 16.15
Torsdag d. 17. marts er der mulighed for at deltage i børnegudstjenesten i Ørbæk
kirke kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning i sognehuset, og søndag d. 20. marts
er der som nævnt familiegudstjeneste i Refsvindinge kirke kl. 14.00.

Forårets indsamling går til:

Forfulgte kristne, fængslede, flygtninge, TV-produktion, trosfrihed, kræftramte og
forældreløse børn, aids-syge, migrantarbejdere, undertrykte kvinder, analfabeter
og naturligvis bibeloversættelse og uddeling. Bibelselskabets internationale arbejde
spænder vidt, og organisationen er involveret i mange forskellige projekter rundt
omkring i verden. Fokus er primært på de kristne og arbejdet med Bibelen.
I år har Bibelselskabet valgt at sætte fokus på at hjælpe forfulgte kristne og
indsatte. Læs mere om de to projekter og alt det andet arbejde, Bibelselskabet
udfører rundt omkring i verden på

www.bibelselskabet.dk
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Gravminder

Det folkekirkelige demokrati
I 1903 kom der en midlertidig lov om
menighedsråd, som blev grundstenen
for det folkekirkelige demokrati, vi
kender i dag. Den midlertidige lov blev
i 1912 erstattet af en endelig lov om
menighedsråd, hvor menighedsrådet
for første gang fik indstillingsret ved
præsteansættelser.

På de fleste kirkegårde bliver vi mindet
om den store kulturarv der findes, og som
vi skal passe på ikke forsvinder.
Fra gammel tid satte mange sig et minde
med en personlig gravsten; sten der var
udført kunstnerisk i sort-, grå- eller
rødpoleret granitsten og med en indskrift,
der kunne indeholde navn og stilling som
fx lærer, kogekone eller sognefoged.
Disse gravsten er med til at fortælle
sognets historie.

Siden 8. februar 1913 har skiftende
menighedsråd i Refsvindinge Sogn
erklæret at ville arbejde for gode kår
for den kristne menigheds liv og
vækst. Vist har der altid været
aftalevalg i sognet, men der har aldrig
manglet kandidater, der uegennyttigt
ville påtage sig hvervet som medlem
af menighedsrådet.
Det håber jeg vil gentage sig ved
valget i 2016, selv om 3 måske 4 af
rådets nuværende medlemmer har
tilkendegivet, at de ikke genopstiller.

Mange af de bevaringsværdige gravsten
bliver sat i et Lapidarium (fra latin: lapis
= sten), hvis gravstedet nedlægges.

Kristendommen er en vigtig del af
danskerens DNA, hvorfor det er vigtigt,
at der findes ildsjæle, der vil yde en
indsats for opretholdelse og styrkelse
af selv de mindre sogne.
På det årlige menighedsmøde, der
afholdes d. 27. april i Refsvindinge
Forsamlingshus, vil der blive givet en
grundig orientering om det at være
medlem af et menighedsråd. Vi håber
på et godt fremmøde.

Med tiden er der kommet flere
bisættelser, hvor gravstedet består af en
plade, som ikke kræver så meget plads.
Det kan give muligheder for små oaser
med bænke til pårørende, som kan sidde
og mindes deres kære.

Bjarne Ivan Hansen,
Refsvindinge Menighedsråd

Karen Nielsen, kirkeværge
Refsvindinge Kirke
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Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Lea Schjoldager Poulsen
Egemosevej 9, Frørup
Oscar Møller Mouritsen
Mejerivænget 80, Ørbæk
Gustav Møller Mouritsen
Mejerivænget 80, Ørbæk
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Cecilie Hedegaard Knudsen
Møllehaven 2, Refsvindinge
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Ingelise Knudsen
Nyborgvej 62, Refsvindinge

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Klara Johanne Nielsen
Holmegårdsvej 1, Nyborg
Børge Henriksen
Kløvervej 3, Ørbæk
Bent Havlykke Larsen
Mejerivænget 62, Ørbæk
Karl Johannes Andersen
Rosenvænget 13, Ørbæk
Anita Nedergaard Robinson
Spurvevej 9, Ørbæk
Arne Ploug Sørensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Elna Kathrine Jørgensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Ebbe Preben Jørgensen
Rosenvænget 8, Ørbæk
Bjarne Jakobsen
Åvænget 8, Ørbæk
Hans Henning Bruun Christensen
Engvej 1, Ørbæk
Jørgen Jacob Jørgensen
Tværvej 22, Ørbæk

Rosinen
Sognepræsten var inde hos købmanden for at købe et stykke håndsæbe til tyve
kroner og betalte med lutter småpenge.
- Nå, præsten har nok tømt kirkebøssen, bemærkede købmanden vittigt.
- De genkender måske Deres bidrag?, svarede præsten.
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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

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
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

Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Kirkernes personale har fri om
mandagen.
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Kirkernes personale har fri om mandagen

Ørbæk
Februar
24. Onsdag
28. 3. s. i. fasten

10.30 Demensgudstjeneste
10.15 Kirkekaffe

Refsvindinge
9.00

Marts
6.
Midfaste
9.00 Nanne Mølhave
13. Mariæ bebudelses dag 9.00
10.15
17. Torsdag
17.00 Børnegudstjeneste
20. Palmesøndag
10.15 Kirkekaffe
14.00 familiegudstjeneste
24. Skærtorsdag
10.15
24. Skærtorsdag
14.30 Gudstjeneste på Rosengården, Hanne Uhre Hansen
25. Langfredag
16.00 Påskekoncert
10.15 Liturgisk
27. Påskedag
9.00
10.15 Kirkekaffe
28. Anden påskedag
9.00 Karin Larsen
April
3.
10.
17.
19.
22.
24.
27.

1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Tirsdag
Bededag
4. s. e. påske
Onsdag

9.00 Nanne Mølhave
10.15 Kirkekaffe

Maj
1.
5.
8.
12.
15.
16.
17.
18.
22.
25.
29.

5. s. e. påske
Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske
Torsdag
Pinsedag
Anden pinsedag
Tirsdag
Onsdag
Trinitatis søndag
Onsdag
1. s. e. trinitatis

10.15
9.00 Karin Larsen
9.00
17.00 Børnegudstjeneste
10.15 Kirkekaffe

9.00
10.15 Konfirmation
14.30 Gudstjeneste på Rosengården, André Friis Møller
9.30 & 11.00 Konfirmation
9.00 Karin Larsen
10.30 Demensgudstjeneste 19.00 Menighedsmøde
9.00
10.15 Kirkekaffe

9.00
10.15
14.30 Gudstjeneste på Rosengården, Karin Larsen
10.30 Demensgudstjeneste
9.00 Nanne Mølhave
19.30 Kirkegårdsvandring
14.00 Sommermøde
10.15

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
12
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk
og
www.refsvindingekirke.dk

