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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. Anmeldelse skal ske digitalt på
www.borger.dk
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 . Attester kan også afhentes
personligt på kirkekontoret og 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 Birkeholm. Næste deadline er 1. maj 2019.
Forsidefoto: Ard Jongsma
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Farvel – og MANGE tak!
Det er næsten ti år siden, at Allan og jeg
ankom hertil fra Århus… dengang var vi
bare to, og havde ikke flere møbler og
ting, end at de kun kunne fylde en halv
flyttebil. Siden da har vi fået en dreng,
en hund og møbler og ragelse nok til
adskillige flyttelæs!
Som jeg husker det, tog det omkring 4
minutter, før vi følte os hjemme! Vi blev
mødt med en enorm åbenhed,
opbakning, venlighed og varme, som lige
siden har betydet, at Ørbæk og
Refsvindinge for os ikke ”kun” var de
sogne, jeg var præst i, men et fællesskab
fuld af vidunderlige folk… ja, ikke bare
det, men fynboer, der hvad folk angår er
i særklasse.

jeg mig til at tage fat på, mens jeg
samtidig er dybt vemodig over at skulle
tage afsked med et sted, et arbejde og
folk, som jeg holder så meget af.
Tak for jeres tillid og opbakning gennem
årene. Tak til menighedsråd, kolleger og
personale for godt samarbejde og
fællesskab om kirkens liv, og tak for at I
har taget mig og min familie til jer, som I
har. Man kunne ikke ønske sig bedre
vilkår som præst, end dem, I har givet
mig.
Kærligst fra Hanne

Det har været et privilegium at være
præst her i Ørbæk og Refsvindinge. Jeg
har altid følt mig velkommen, når jeg har
været på besøg rundt omkring i sognene,
uanset om det var i forbindelse med dåb
eller dødsfald, eller bare for at snakke
lidt om tilværelsens mere eller mindre
skæve gang. Jeg har glædet mig over den
flotte opbakning til kirkernes
gudstjenester og arrangementer, elsket
samværet og udfordringerne ved at
undervise konfirmander og
minikonfirmander og nydt snakken om
stort og småt i brugsen og børnehaven,
og hvor vi ellers er mødtes.

2009

2018

Afskedsgudstjenester
med
sognepræst Hanne Uhre Hansen:
Søndag den 24. februar 2019
Refsvindinge kirke kl.9.00
Ørbæk kirke kl. 10.15

Nu venter der nye udfordringer! Fra 1.
marts skal jeg være religionspædagogisk
konsulent i Fyens Stift, dvs. jeg skal
arbejde med kirkelig undervisning for
børn, unge og voksne; skabe muligheder
og tiltag og forhåbentlig være med til at
sætte sødygtige skibe i søen. Det glæder

Fælles afskedsreception
i Sognehuset, Faaborgvej 2,
samme dag kl. 11.15
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Vemod og glæde
Tanken om, at vores prædikestole inden
længe ikke mere skal besættes af
Hanne, vil fylde alle med vemod. Det er
naturligt, når vi skal tage afsked med et
menneske, som vi holder så meget af.

Januar måned har fået sit navn efter den
romerske gud Janus, som havde 2
ansigter. Et til at skue tilbage med, og et
til at se ud i fremtiden med. Januar er tid
til at mindes begivenheder, der har haft
indvirkning på vores liv, og tid til at
opstille forventninger til fremtiden.

Men vi har også grund til at glæde os.
Glæde os, fordi vi fik mulighed for at
tilbyde Hanne en præstestilling, hvor
hun kunne udvikle sig og bane vejen for
en fremtidig karriere inden for
Folkekirken. Glæde os, fordi Hanne får
mulighed for et anderledes familieliv,
nu hvor arbejdstiderne bliver markant
ændret. Glæde os, fordi vi fik den gave
at lære Hanne at kende, som har fyldt
så meget i vores liv.

Januar 2019 er ingen undtagelse, og i
særdeleshed ikke, når vi tænker tilbage
på den dag, hvor vores sognepræst Hanne
aflagde os besøg. Hendes ærinde var at
meddele os, at hun havde fået en ny
stilling som religionspædagogisk konsulent
i Fyns Stift med forventet tiltræden 1.
marts 2019.
Med ét blev billeder kaldt frem fra vores
hukommelse. For 10 år siden, hvor Hanne
og Allan uventet deltog i en højmesse i
vores pastorat, hvorefter Hanne
reflekterede på vores stillingsopslag og
holdt en minderig prøveprædiken i Nyborg
Kirke, som udelod enhver tvivl om, hvem
der skulle være vores nye sognepræst.

Hanne, du har virkelig sat dit
fingeraftryk på vores sogne, og tak for
det. Vi ønsker både dig og din familie al
mulig held og lykke i fremtiden.
På menighedsrådenes vegne:
Hanne Terndrup, formand, ØMHR
Bjarne Ivan Hansen, formand, RMHR

Siden har Hanne på kyndig og kærlig vis
har varetaget præsteembedet i Ørbæk og
Refsvindinge Sogne. Trods sin unge alder
har hun fra første færd givet os store
oplevelser med nærværende prædikener,
som altid har givet os noget at tænke på.
Hun har sat mange initiativer i gang,
babysalmesang, undervisning af
minikonfirmander, studiegrupper og
strikkeklub blot for at nævne nogle.
Og så er Hanne i besiddelse af empatiske
evner, der gør, at såvel unge som ældre
altid føler sig trygge i hendes selskab. Ja,
hun har optaget en stor plads i
menighedernes hjerter.
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Konfirmationer 2019
Konfirmation i Ørbæk kirke
søndag d. 12. maj kl. 11.00

Konfirmation i Ørbæk kirke
søndag d. 12. maj kl. 9.30

Caroline Damgaard
Cathrine Magenta Karner
Isabella Emilie Andersen
Laura Linde Schiøler
Anna Viby Leerskov Mathiesen
Karoline Lundsfryd Nyborg
Nicklas Norman Steen
Oskar Bergholdt-Damgaard
Tobias Lindorf Arnoldsen
Cevin Daniel Nygaard Hansen
Anne Sofie Sørensen

Tobias Lund Brinkholm Hundahl
Julie Sofie Bergquist Johansen
Kristine Elgaard Johannsen
Sofie Jäger Krum
Mathias Lund Abildtrup Kirt
Jonas Kelstrup Christensen
Malthe Johannsen
Katrine Kirk Gjøde
Cecilie Caroline Andersen
Jasmin Wammen Jacobsen Rosengren
Sofie Kjær Sicko
Lukas Skov Christiansen

Konfirmation i Refsvindinge kirke
fredag d. 17. maj kl. 10.15
Oliver Simon Vilhelmsen
Sille Bæk Henningsen
Nicklas Granhøj Nielsen
Julie Staugaard Jensen
Freja Bøgholm Nielsen
Johannes Lindegaard
Anders Henrik Jacob Jens Sivert Lynge
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Arrangementer
Menighedsmøde i Refsvindinge
Torsdag d. 11. april kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus
Menighedsmødet starter med menighedsrådets beretning om regnskab og budget,
orientering om aktiviteter i det forløbne år samt planer for det kommende år.
Derefter serveres der snitter, øl og vand efterfulgt af kaffe med småkager.
Underholdningen med musik og sang varetages af Hans Rytter og Peder Sørensen
m.fl. Vi skal sammen synge nogle af de kendte "Ørehængere" af Svend Gylmark,
Evert Taube og Kai Normann Andersen. Mellem sangene er der korte fortællinger,
hvor vi genopfrisker noget af det, der skete det år, sangen kom frem.
Guitar: Peder Sørensen, Harmonika: Hans Rytter

Musikgudstjeneste i Ørbæk
Langfredag d. 19. april kl. 16.00 i Ørbæk kirke
Langfredag holder vi en stemningsfuld musikgudstjeneste i Ørbæk kirke.
Højmessekoret fra Nyborg medvirker under ledelse af organist Claus Tolstrup, og
gudstjenesten vil bestå af en veksling mellem korsang, læsninger og fællessalmer.
Højmessekoret er et blandet kor på ni unge medlemmer, hvis primære funktion er at
understøtte salmesangen ved kirkens højmesser. Derudover bidrager koret med
firestemmige motetter mv. under tjenesten og deltager selvfølgelig også ved andre
musikalske arrangementer.

Sangaftner i Sognehuset

Strikkeklubben mødes
Onsdage d. 13/3, 10/4, 8/5 kl. 14-16

Torsdage d. 28/2 og d. 23/5 kl. 19.30

Vi strikker, snakker og drikker kaffe
sammen. Man kan enten medbringe
sit eget strikketøj, eller strikke til
varmestuestrik: en organisation, der
samler ind til hjemløse, herberg,
kvindehjem og hvem, der ellers har
brug for en varm hue, vanter eller en
bamse til børnene.

Sangaftnerne fortsætter ufortrødent!

Lars og Marika leder slagets gang og
vælger de første salmer, som vi
synger i kirken. Herefter er der kaffe
i sognehuset og frit valg fra
højskolesangbogen.
Alle er velkomne!
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Arrangementer
Forårskoncert med Ida Riegels
Torsdag d. 9. maj kl. 19.30 i Refsvindinge Kirke
Cellist, blokfløjtenist og komponist Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København og har turneret i mange dele af verden, bl.a. USA,
Canada, England, Tyskland, Bhutan, Thailand og Indien. Hendes seneste projekter
omfatter en 450 km lang koncerttur på cykel i Bachs fodspor med celloen på
bagagebæreren i 2017, samt en 1.000 km lang koncerttur på cykel langs Rhinen op
gennem Europa i 2018. I år cykler Ida med sin selvbyggede cello fra København til
Skagen og giver undervejs koncerter mere end 30 steder, og altså også denne
forårsaften hos os i Refsvindinge.
Glæd dig til en unik koncert iblandet fortællinger om Idas liv som omrejsende musiker.
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Næstekærlighed
af selskabet.
Både ældre og unge er ensomme.
Mange ældre har hverken familie eller
venner, der kommer på besøg og giver
lys i de ældres liv. Unge, der ikke
falder til socialt i skolen eller på
studiet, vælger ofte at stoppe – og får
ikke gennemført en uddannelse. De
føler sig så pressede, at de næppe
finder deres livslykke, og også her er
der brug for dit nærvær og din næstekærlighed.
Vi har mulighed for at vise næstekærlighed i de små lokalsamfund – vi
er tættere på hinanden og naturen og
på de ting, som giver livet værd, og
som fremmer livsglæden for den
enkelte og fællesskabet.
Vi skal prioritere næstekærligheden,
for mange har brug for nærvær, og vi
bør være mere opmærksomme på
menneskets værdighed – for den kan
måske blive glemt for altid.

Hvad gør vi for andre? Er det blevet
sådan, at vi har nok i os selv og
glemmer at være noget for andre?
Hvis samfundet har glemt næstekærlighed og dens virkning, så må vi
genopfinde den.
Husk citatet: Vær over for andre, som
du ønsker, andre skal være mod dig!
Er det let at ” glemme ”sig selv til
fordel for andre? Både ja og nej. På
den ene side er det utroligt befriende
ikke hele tiden at tænke på sig selv,
men i stedet være noget for andre.
Faktisk kan du, hvis du vil, gøre en
indsats for, at alle kan føle sig set og
føle, at de er en del af de
fællesskaber, de møder på deres vej.
Jeg tænker her på ensomheden, som
er den uønskede følelse, der opstår,
når dine relationer ikke modsvarer dine
sociale behov. Følelsen af ensomhed
sniger sig ind i ethvert menneskeliv og
kan have forskellige ansigter- men vi
kender den alle. Og heldigvis
forsvinder den for de fleste lige så
hurtigt, som den kom.
Hos nogen sætter den sig dog fast. Når
den gør det og opleves intenst gennem
længere tid, bliver den uønsket.
Alle kender til det at føle sig alene.
Måske ønsker man selskab. Måske er
det et bestemt menneske, man savner
så meget, at man har ondt i maven.
Den samme følelse af ondt i maven kan
man kan have i et rum fyldt med andre
mennesker, der taler sammen, griner
og interagerer, men hvor man ikke selv
er med. Man tør ikke helt at nærme sig
de andre af frygt for at blive afvist.
Eller føler, man kun er en ”tålt” del

Alle kan gøre en indsats
De, der er ensomme, oplever, at de er
de eneste, der ikke kan finde ud af at
skabe og vedligeholde relationer. De
føler sig også alene med deres
problem. Og deres omgivelser ved
ikke, hvad de skal kigge efter og
spørge til. Så det første og måske
vigtigste skridt, som vi alle kan være
med til at tage, er at turde tale om
ensomhed, ligesom vi taler om andre
almindelige problemer.
Ensomhed er en opgave, der kræver en
indsats af os allesammen. For ingen
ensomme kan finde vej ind i et
fællesskab, der ikke har en åben dør.
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Ingen kan føle sig set af folk, der ikke
har øjnene åbne. Noget så enkelt som
et lille ”goddag” kan være det ord,
der skaber mulighed for at svare og
starte en samtale med en fremmed
for første gang i lang tid.
Derfor er det så vigtigt at huske og
vise næstekærlighed.
Jeg synes, vi er socialt ansvarlige og
forpligtede på samfundet, hvis vi har
overskud og kan gøre nytte – hvis du
hjælper andre, så har du vist din
næstekærlighed. Og hvorfor ikke?
Karen Johansen, Ørbæk

Nyt fra Ørbæk kirkegård
I løbet af januar måned har der pågået et større anlægsarbejde på kirkegården. Denne
gang har det berørt området ned mod vores gode nabo på Hovedgaden.
Årsagen til arbejdet er tre ting:
 Stensætningen ind mod Hovedgaden trængte visse steder til udbedring.
 Tujahækken ovenpå stensætningen var mange steder gået ud.
 Stien ved tujahækken skrånede meget, hvilket besværliggjorde færdsel med
rollatorer, etc.
Alle tre ting er nu løst, idet Birkely har fjernet tujahækken og erstattet den med en
bøgehæk. Der er blevet gravet jord af stien, så den er kommet i niveau med den øverste
del af stensætningen, og stensætningens svage steder er blevet renoveret.
Derudover er der sat en række kampesten langs stien op mod den efeubeklædte
skråning og plantet efeu på ydersiden af bøgehækken ned mod vores nabo på
Hovedgaden, og der er kommet stigrus/perlesten på stien.
Nu kan vi glæde os over, at stien er blevet meget rarere at gå på – og afvente forårets
komme, hvor vi kan nyde bøgehækkens udspring.
Hanne Terndrup, Ørbæk menighedsråd
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Siden sidst
Kære alle sammen! Mit navn er Rasmus Markussen, og fra den 1.
marts og et stykke tid frem får jeg fornøjelsen af at vikariere
som sognepræst hos jer i Ørbæk og Refsvindinge kirker.
Jeg har indtil d. 31. januar været i embede i Egebæksvang og
Hornbæk kirker i Nordsjælland. Da min kones kontor i
Uddannelses- og Forskningsministeriet imidlertid blev udflyttet
fra København til Svendborg d. 1. februar, så jeg det som en
oplagt mulighed for at komme ud og prøve kræfter med livet som landpræst på jeres
skønne ø. Og derfor har vi – min kone Lisbet, vores tvillinger Olga og Edvard på snart
fire og jeg selv – nu foreløbigt slået os ned i en stråtækt idyl på Thurø, og er her midt i
flyttekaosset meget spændte på at tage hul på en ny del af vores liv.
Det har selvfølgelig været en stor lettelse, at jeg allerede før afrejsen fra København
vidste, at der ventede et godt embede til mig herovre. Og nu glæder jeg mig meget til
at få lært jer alle sammen at kende i Ørbæk og Refsvindinge kirker.
De allerbedste hilsener, Rasmus

Sognets smukkeste rum
Mange vil sikkert påstå, at netop de ejer det rum - med tanke på deres flot pyntede
stue el.lign. Det er imidlertid kirkerummet, overskriften hentyder til, og her kan
mange påberåbe sig ejerskab, da mere end 86% af sognets beboere er medlemmer af
Folkekirken.
Kirkerummet står ubenyttet hen en meget stor del af tiden, hvilket har fået Fyens
Stiftsråd til at rejse spørgsmålet: ”Hvordan bruger vi kirkerummet – nu og i
fremtiden”?
Så lad os høre, om du som ejer har nogle ideer, vi kan bringe videre? Intet kan
afvises på forhånd, blot skal vi have respekt for kirkerummets primære funktion som
samlingssted ved højtidelige handlinger og søndagens gudstjenester, hvor rummets
tykke mure skærmer os fra hverdagens stress og jag, mens vi fylder proviant i
rygsækken til videre rejse i livet, som en klog præst sagde for kort tid siden.
Bjarne Ivan Hansen, Refsvindinge Menighedsråd

Rosinen

I gamle dage var det almindelig skik, at præsten gik på visitter for at kontrollere,
om børnene lærte noget i skolen. Ved en sådan anledning stoppede præsten foran
en lille dreng og spurgte:
- Sig mig, hvad er det, der er loddent og brunt, har en lang hale, hopper fra gren til
gren og spiser nødder?
- Det kunne være et egern, svarede drengen forfjamsket, men siden det nu er
præsten, som spørger, må det vel være Jesus!
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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. 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

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk
Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00

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

Sognepræst til d. 1. marts:
Hanne Uhre Hansen
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

Fra d. 3. marts:
Rasmus Marcussen
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rma@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

Refsvindinge

Februar
17. Septuagesima
21. Onsdag
24. Seksagesima
28. Torsdag

10.15
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
10.15 Afskedsgudstjeneste
9.00 Afskedsgudstjeneste
Sangaften i Ørbæk Kirke & sognehuset kl. 19.30

Marts
3.
10.
13.
17.
24.
31.

Fastelavn
1. s. i. fasten
Onsdag
2. s. i. fasten
3. s. i. fasten
Midfaste

10.15 Indsættelse
9.00 Indsættelse
9.00 JBM
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
10.15
10.15
9.00
9.00
10.15

April
7.
10.
11.
14.
18.
19.
21.
22.
28.

Mariæ bebudelse
Onsdag
Torsdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske

9.00 JBM
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
19.00 Menighedsmøde
10.15
9.00
9.00
10.15
16.00 Musikgudstjeneste
9.00
10.15
9.00 JBM
10.15
9.00

Maj
5.
8.
9.
12.
17.
19.
23.
26.
30.

2. s. e. påske
Onsdag
Torsdag
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
Torsdag
5. s. e. påske
Kristi himmelfart

9.00 JBM
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
19.30 Koncert
9.30 &11.00 Konfirmationer
10.15 Konfirmation
10.15
9.00
Sangaften i Ørbæk Kirke & sognehuset kl. 19.30
10.15
9.00 JBM

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 søndags-gudstjeneste) og 1 uge før (ved
øvrige arr.) til Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16.
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