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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 arr.) 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,
Hanne Uhre Hansen, Ole Nielsen og Rikke Birkeholm.
Næste deadline er 1. maj 2017.
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Dråben
gerninger eller afladsbreve.
Da Luther gjorde opmærksom på sin
opdagelse, blev han mødt af kraftig
modstand fra kirkens øverste, der tjente
fedt på afladshandel og i øvrigt ikke var
interesserede i, at Gud skulle være
kærlig, eller at Hans nåde skulle være
gratis. Derfor bandlyste de Luther fra
kirken og erklærede ham fredløs.
Men bevægelsen kunne ikke stoppes. Fra
Wittenberg spredte den sig i årtierne
derefter til de omkringliggende
fyrstedømmer og videre til det meste af
Nordeuropa. Siden da har den formet og
udviklet sig med tiden til den folkekirke,
vi kender i dag.

I år fejrer vi noget så sjældent som et
500 års jubilæum! Det er i år et halvt
årtusinde siden, at den tyske teolog,
munk og præst Martin Luther bankede
sine 95 teser op på kirkedøren i
Wittenberg, hvormed han satte gang i
det, der senere udviklede sig til et brud
med den katolske kirke og stiftelsen af
en ny; den protestantiske kirke, som
Danmark tilsluttede sig fuldt ud i 1536.
Martin Luther er den mest berømte af
reformatorerne og den, der i særlig grad
lægger navn og ord til bevægelsen. Men
i virkeligheden var reformationen en
konsekvens af mange faktorer og
bevægelser: Tiden var præget af
brydninger og indbyrdes magtkampe i
Europa, og indenfor den katolske kirke
havde der længe ulmet et oprør mod
pavernes uindskrænkede magt. En magt
der på alle måder blev misbrugt i Guds
navn: Med den ene hånd skræmte man
folk fra vid og sans med trusler om
skærsild og evig pine efter døden, og
med den anden tilbød man frelse i form
af afladsbreve, så folk kunne købe sig
adgang til himlen og til Guds tilgivelse.

Og rødderne fornægter sig ikke. I
folkekirken står ingen nærmere Gud end
den enkelte troende. Vi er alle lige
overfor Gud, og måske vigtigere: Frie
overfor Gud! Og det er vi alene af den
grund, at Gud elsker os – ganske gratis, og
uden at vi skal gøre os fortjent til hans
kærlighed! Vi er elskede, som vi er –
uanset alle vore fejl og mangler - og
dermed er vi også frie til at gå ud i
verden og give den kærlighed videre, som
vi har fået af Gud. Det er værd at minde
os selv om og værd at fejre: Længe leve
reformationen!
Hanne Uhre Hansen

Luther underviste dengang på
universitetet, og hans arbejde bestod i
at gennemgå de bibelske tekster med
sine studerende. Undervejs opdagede
han pludselig, at der ikke var
overensstemmelse mellem det, der stod
i biblen og det, der blev forkyndt i
kirkerne. Den Gud, han læste om i
biblen, var kærlig, ikke vred. Han var
nådefuld, ikke straffende. Guds
kærlighed var gratis og ikke noget, man
kunne handle sig til ved hjælp af gode
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Åh, erantis!
”Erantis, du forårets gyldne håb,
Du har hørt mit fortvivlede råb.
Du fortæller med din krone så smuk,
foråret kommer, trods gråd og trods suk.
Du er så hårdfør, tåler kulde og sne.
Midt i kulden kan man høre dig le.
Du smiler til mig og jeg smiler igen,
du bragte mig glæde, min lille ven.
Du bragte mig håb fra livets Gud,
Jeg ser nu, at du er hans sendebud.”
Jeg faldt over dette lille vers, som for mig
meget godt beskriver den tid og tilstand,
jeg er i lige nu; denne lille gule blomst
der lyser sindet op, når den trodser
kulden og viser Guds skaberværk.
Det er tid for arbejde indendørs - også i
kirkelig henseende; arbejdet på
kirkegården ligger næsten i dvale,
graveren kommer et par dage om ugen, og
i kirken skrider den indvendige renovering
frem som planlagt. Der afholdes
byggemøder med menighedsråd, arkitekt,
konservatorer og håndværkere hver 14.
dag, og vi kan glæde os over, at både
økonomi og tidsplan holder.
Nogle uforudsete opgaver og problemer
har der været, f.eks. nedtagning af
ankeret i gjordbuen, der var nødvendig,
fordi metallet var begyndt at ruste og
dermed ødelagde kalklaget. Ankeret sad
ikke som forventet, og derfor blev vores
dygtige håndværkere og konservatorer
udfordret, men også den opgave klarede
de flot. I tårnfaget var hvælvlommerne
fyldt af sod fra en tidligere skorsten i
kirken, hvilket gav murerne noget træls
arbejde med at få renset ud, men vi
håber med denne oprensning at have
afhjulpet nogle af de fugtproblemer, vi

har haft i tårnfaget.
Kalkmaleriet ”Djævlen og Heksen” er nu
afrenset, og fordi forseglingen i 1932 har
været så grundig, fremstår maleriet nu
med alle detaljer. Koret er næsten fuldt
afrenset og nykalket, og derfor kan
stillads i dette område snart fjernes, og
vi kan begynde at undersøge døbefontens
placering. Det bliver spændende at følge.
Senere på foråret vil vi igen åbne kirken
for menigheden, så alle kan se, hvordan
arbejdet skrider frem; mere herom i
Lokalavisen og på hjemmesiden, når
datoen bliver fastsat.
Glædeligt forår!
Hanne Terndrup, formand ØMR
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Konfirmationer
2017

Konfirmation i Refsvindinge Kirke
d. 7. maj 2017 kl. 11.00 (Ørbæk)
Elizabeth Lundager Lang Muhs
Camilla Thorhauge Pedersen
Michelle Yde Hansen
Thea Isabella Pedersen
Jasmin Jørgensen
Josephine Memborg Petersen
Maja Kelstrup Christensen
Josephine Ladefoged

Konfirmation i Refsvindinge kirke
d. 7.maj 2017 kl. 9.30 (Ørbæk)
Jonas Bergholdt-Thomsen
Sebastian Bisgaard
Frederik Møller Skregeskov Hansen
Sebastian Glenn Hansen
Cecilie Fjordvald Larsen
Calvin Bæk Stephansen
Marie Dalum Laursen

Konfirmation i Refsvindinge Kirke
d. 12. maj 2017 kl. 11.00

Konfirmation i Refsvindinge Kirke
d. 12. maj 2017 kl. 9.30

Anders Lindegaard
Mathias Quist Madsen
Jonas Vilhelmsen Nielsen
Frederik Skjerning Sørensen
Patrik Sebastian Ejstrup Uggerby
Katrine Esther Storm

Lærke Egholm Augustenborg
Kristian August Lange
Emma Kristine Lauritzen
Jakob Holger Lauritzen
Silas Manu Mahler
Annasofie Thilsing-Christiansen
Jasmin Melin Hillbrandt
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Arrangementer
Reformationsfejring
Søndag d. 26. februar kl. 10.15 i Sognehuset
Fastelavnssøndag markerer vi officielt fejringen af reformationsåret ved at plante et
træ efter gudstjenesten. Det sker overalt i landet og altså også her hos os. Efter vi har
plantet træet, serveres der æblemost og Luther-øl. Alle er velkomne!

Fastelavnsgudstjeneste og Reformationsfejring
Søndag d. 26. februar kl. 14.00 i Refsvindinge Kirke
Fastelavnssøndag inviterer vi til en hyggelig gudstjeneste for hele familien.
Gudstjenesten foregår i børnehøjde, og man må gerne komme udklædt. Efter
gudstjenesten planter vi et træ på kirkegården for at markere reformationsjubilæet, og
derefter serverer vi fastelavnsboller, æblemost og Luther-øl i våbenhuset.
Alle er velkomne!

BØRNEGUDSTJENESTER
i Ørbæk Sognehus

Gudstjenester for børn og barnlige
sjæle!
Vi mødes til en kort gudstjeneste i
børnehøjde og spiser derefter
aftensmad sammen. Vi slutter senest
kl. 18.20, så alle kan nå hjem til
sengetid.
Gudstjenesterne ligger følgende
dage:

Sangaftner i Sognehuset
Torsdag d. 30/3 og d. 1/6 kl. 19.30
Sangaftnerne fortsætter! Vi synger
fra højskolesangbogen og salmebogen
– kendte som nye - og halvvejs
drikker vi en kop kaffe, inden vi
synger videre.

Torsdag d. 28. februar kl. 17.00
(fastelavn – kom gerne udklædt!)
Torsdag d. 4. april kl.17.00
Torsdag d. 16. maj kl. 17.00
Det er gratis at deltage, og der er
ingen tilmelding – så bare mød op og
tag familien med!

Alle er velkomne!
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Arrangementer
Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning
Torsdag d. 13. april kl. 10.15 i Ørbæk sognehus
Påskeugens dage har hver deres særpræg og hver deres særlige fortælling.
Skærtorsdag mindes vi traditionelt Jesu sidste aften med disciplene og indstiftelsen
af nadveren som vi kender den fra søndagsgudstjenesterne. I år vil vi gerne markere
dagen ved efter gudstjenesten at spise en påskemiddag sammen bestående af
klassiske påskeretter.
Det er gratis at deltage. Af hensyn til maden vil vi dog gerne, at man tilmelder sig
senest d. 9. april, hvis man har lyst til at deltage i spisningen. Tilmelding kan ske til
Hanne Uhre Hansen på telefon 65 33 11 04, eller på mail: huh@km.dk.

Musikgudstjeneste i Refsvindinge
kirke
Langfredag d. 14. april kl. 16.00
Musikgudstjeneste i den stille uge med
organist Tina Christiansen, mezzosopran Anne
Roed Refshauge og sopran Lise Bech Bendix,
der fremfører det smukke og dramatiske værk
Stabat Mater af Giovanni Battista Pergolesi.
Værket beskriver Jomfru Marias sorgfulde
lidelser ved Jesu korsfæstelse.

Menighedsmøde og foredrag
Torsdag d. 27. april kl. 18.00 i Refsvindinge Forsamlingshus
Traditionen tro inviterer Refsvindinge menighedsråd til menighedsmøde i
Refsvindinge Forsamlingshus torsdag d. 27. april kl. 18.00. Vi begynder med at spise
aftensmad sammen, og som de foregående år vil der herefter være mulighed for at
høre lidt om menighedsrådets aktiviteter og planer for fremtiden.
Herefter gives ordet til Mette og Poul Nørup, der ved hjælp af billeder og
fællessange vil fortælle om en kulturrejse langs den jyske vestkyst i selskab med
forfattere som Jens Rosendahl, Brorson, Kaj Munk og Thøger Larsen. Vel mødt til en
hyggelig aften!
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Fri og bundet
Som medlem af den danske folkekirke
tilhører vi den evangelisk-lutherske
kirke. Med Luthers ord er vi frie og
skal ikke gøre særlige gerninger for at
gøre os fortjent til Guds nåde. Det er
ganske bekvemt, men ikke så enkelt
endda. For det er kun troen på Gud,
der gør os frie, og dermed er vi
bundet til Gud.

Men man er naturligvis bundet af love og
bestemmelser. Bl.a. skal der dannes et
menighedsråd med minimum 5 valgte
medlemmer.
Det har vi gjort i Refsvindinge, og Maria
og undertegnede samt sognepræsten ser
frem til et godt og givtigt samarbejde
med menighedsrådets 3 nye medlemmer,
Ole, Louise og Majbrit, som I kan læse
mere om på næste side.

I hverdagslivet oplever vi også, at
frihed kan være betinget af at være
bundet.
En indsat i et fængsel oplever
friheden som det, der sker uden for
fængslets mure. Men den frihed er
kun til stede, hvis man indretter sig
efter samfundets love og regler.

Vi vil arbejde flittigt og seriøst for at
opnå gode resultater til glæde og gavn
for sognet.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd

Den amerikanske sangskriver Kris
Kristofferson skrev: ”Frihed er blot et
andet ord for ikke at have noget at
miste”. Mennesket er i den grad besat
og tynget af frygten for at miste de
værdier, det tilegnet sig. Men helt
undvære kan vi selvfølgelig ikke, for
nødvendighedens lov binder os, idet
der er basale ting, vi må eje, for at
kunne udfylde vores plads i
samfundet.
Centralisering har været og er fortsat
meget udbredt i vores land. Men det
har lykkeligvis ikke ramt Folkekirken.
Selv det mindste sogn har bevaret
friheden til at danne rammerne for
den kristne menigheds liv og vækst.
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Nye rådsmedlemmer
Ole Finn Nielsen
Jeg er meget interesseret i historie og vores kulturelle
virkelighed. Min hustru Ewa og jeg flyttede til
Refsvindinge i 1983, hvor vi holder meget af at færdes
og cykle i naturen. Endvidere kan vi godt lide at rejse.
Vi holder meget af at komme i kirken, hvor vi finder
en behagelig ro til eftertænksomhed, og vi har et
dejligt fællesskab med menigheden.
I min erhvervskarriere har jeg arbejdet med
produktion og projektledelse i den kemiske og
farmaceutiske industri såvel i Danmark som i
udlandet.

Louise Larsen
Mit navn er Louise Larsen. Jeg er 28 år gammel og gift
med Klaus. Vi har 4 børn.
Jeg har meldt mig ind i menighedsrådet, fordi jeg gerne
vil gøre en forskel i lokalsamfundet. Mit håb er at kunne
være med til at gøre det attraktivt for folk i alle aldre at
komme i kirken. Jeg glæder mig til opgaven og er klar til
at tage fat.

Majbrit Frederiksen
Majbrit Frederiksen er 32 år, mor til 2 piger og gift
med Jakob.
Jeg håber at kunne bidrage med nye ideer, som tiltaler
børnefamilier. Glæder mig til at være en del af rådet
og tage fat på arbejdsopgaverne med et smil på
læben.
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Siden sidst
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Mia Graae Christoffersen
Gedsbergvej 16, Ullerslev
Frederik Bjerggaard Hansen
Spurvevej 5, Ørbæk
Freja Frisk Øhlenschlæger
Assensvej 13, Ørbæk
Emma Kristine Lauritzen og
Jakob Holger Lauritzen
Bøgebjerget 8, Refsvindinge
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Jens Peter Nielsen
Kirkendrupmarken 49, Odense
Knud Arne Hansen
Nyborgvej 73, Refsvindinge

VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Signe Kundal og Søren Thorvald Kragh
Larsen Stevns Vænge 31, Odense

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Kurt Emil Rasmussen
Odensevej 40, Ørbæk
Mogens Nielsen
Æblevej 21, Ørbæk
Signe Margrethe Nielsen
Lindeskovvej 8, Ørbæk
Carl Otto Sørensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Magda Alberta Christensen
Kløvervej 3, Ørbæk

Rosinen
En mor lavede pandekager til sine to sønner, Per på 5 og Jan på 3. Drengene
begyndte at skændes om, hvem der skulle have den første pandekage. Deres mor så
da muligheden for en moralsk lektion:
- Hvis Jesus sad her, ville han have sagt: ”Lad min bror få den første pandekage.
Jeg kan vente.”
Per dunkede sin lillebror og sagde:
- Ok, Jan, så kan du være Jesus.
10

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
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
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/Sognehuset
Februar
23. Torsdag
26. Fastelavn
28. Tirsdag
Marts
5.
1. s. i. fasten
12. 2. s. i. fasten
19. 3. s. i. fasten
26. Midfaste
30. Torsdag

Studieaften: Den Lutherske reformation kl. 19.30
10.15 Reformationsfejring
14.00 Fastelavnsgudstjeneste
17.00 Børnegudstjeneste

10.15
10.15
9.00 Karin Larsen
9.00 Nanne Mølhave
Sangaften 19.30

April
2.
4.
9.
13.
14.
16.
17.
23.
27.
30.

Mariæ bebudelses dag
Tirsdag
17.00 Børnegudstjeneste
Palmesøndag
Skærtorsdag
10.15 m. fællesspisning
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
10.15
1. s. e. påske
Torsdag
2. s. e. påske

Maj
7.
12.
14.
16.
21.
25.
28.

3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
10.15
Tirsdag
17.00 Børnegudstjeneste
5. s. e. påske
Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske

Juni
1.
Torsdag

Refsvindinge

9.00 Nanne Mølhave
10.15 Konfirmandgudstjeneste
16.00 Musikgudstjeneste
10.15
9.00 Karin Larsen
18.00 Menighedsmøde
10.15
9.30 &11.00 Konfirmation
9.30 &11.00 Konfirmation

9.00 Nanne Mølhave
9.00 Karin Larsen
10.15

Sangaften 19.30

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

