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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 digitalt på www.borger.dk

Ved 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
sker ved henvendelse til Nyborg
Kirkegårdskontor, tlf. 6531 1527.
Takster for kirkegårdenes ydelser
findes på kirkernes hjemmesider.

Navngivning/ dåb:
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/kirkekontoret.

Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne
til at bestille kirkebil til gudstjenester
og kirkelige arrangementer, dog skal
det ske senest dagen før kl. 17.00 til
Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16.

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 mindst én af jer dog
være medlem af Folkekirken. Dato og
tidspunkt for vielsen 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 500 kr. betales. Navneændringer i
forbindelse med vielse
er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt
på www.borger.dk

Samtaler og hjemmebesøg:
Præster har tavshedspligt. Derfor kan
du trygt henvende dig, hvis der er
noget, du går og tumler med – småt
eller stort – og har brug for en
samtale. Præsten tager også gerne på
hjemme- og sygehusbesøg. Ring og lav
en aftale på 65 33 11 04.
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk
eller www.refsvindingekirke.dk under
Hvad gør jeg ved

Kirkebladets redaktion: Hanne Uhre Hansen,
Henriette Bülow Skøtt, Solvejg Bang & Rikke Vibeke Birkeholm
Næste deadline er 1. november 2014.
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Der er intet nyt under solen!
Sådan står der i prædikerens bog - et af
de skrifter i det gamle testamente som
lever lidt af en hengemt tilværelse
blandt alle de kendte. Udtrykket kender
vi dog: Der er intet nyt under solen, alt
er som det plejer, ved det gamle, som vi
er vant til…!
Og prædikeren fortsætter:
”Slægter går, slægter kommer, og jorden
er bestandig den samme. Solen står op,
og solen går ned. Vinden drejer og
drejer, og vinden bliver ved at dreje.
Alle bække løber ud i havet, og havet
bliver ikke fuldt; dér, hvor bækkene
løber ud, bliver de ved at løbe ud. Alt,
hvad der bliver sagt, udmatter, ingen
bliver færdig med at tale, øjet mættes
ikke af at se, øret fyldes ikke af at høre.
Det, der var, er det samme som det, der
kommer, det, der skete, er det samme
som det, der vil ske; der er intet nyt
under solen.”
Man får straks lyst til at indvende, at det
da vist var en anden tid, prædikeren
levede i. Dengang gik verden vel stille og
roligt sin gang, uden den store forandring
og udvikling at spore - slet ikke som nu,
hvor alt er i rivende udvikling. Selv
kirken, der ellers skal forestille at
udgøre det faste og solide fundament
under danskernes liv og tro er konstant
nødt til at tilpasse sig det samfund, den
er en del af. ”Fornyelse!” råber nogle,
”tradition!” råber andre… Enten risikerer
kirken at blive skizofren, eller også må vi
forsøge at balancere på knivsæggen – der
hvor kirken for øvrigt altid har balanceret – midt mellem den tusindårige tradition, vi har med os, og den verden, vi
til alle tider taler ind i. Ikke engang
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fornyelsen er altså ny under solen…
også dén har altid været en del af livets
gang – nærmest en tradition, fristes
man til at sige!
Et af de nybrud, der lige nu er aktuelt,
er omlægningen af konfirmationsforberedelsen. På grund af den nye
skolereform er den traditionelle ramme
for konfirmationsforberedelsen også
ændret. Det er endt med en ordning,
der forsøger at tilgodese både kirkernes
og skolernes ønsker, således at vi i år
har konfirmationsforberedelse fra
efterårsferien og frem til
konfirmationerne, først 12 uger med
morgentimer og dernæst 12 uger med
eftermiddagsundervisning. Da det ikke
er tilstrækkeligt til at dække de timer,
som skal udgøre konfirmationsforberedelsen, krydrer jeg forløbet med et
par ekstra-oplevelser bl.a. i samarbejde
med mine kolleger fra Nyborg provsti.
Det er der for resten heller ikke noget
nyt i… vi har hvert eneste år svært ved
at styre vores begejstring for at
undervise konfirmander og vil så gerne
have, at de bliver lidt længere!
Det skal såmænd nok gå alt sammen,
selvom vanedyret protesterer lidt i mig.
Det vigtigste er, at kernen forbliver den
samme, nemlig; at det fællesskab vi har
om den tro og den kulturinstitution som
kirken er bærer af, aldrig må blive
ligegyldigt for os. Det er ligeså aktuelt i
dag at reflektere over det liv vi har fået
af Gud, som det var for 3000 år siden,
da prædikeren skrev sin bog. Så det gør
vi - igen og igen – hver eneste søndag,
og alle de andre dage, hvor kirken er i
sving. Der er intet nyt under solen i den
sag!
Hanne Uhre Hansen

Og kirken skulle holdes i mandtal…
Siden marts har der tilsammen
i vores to kirker kun været 4
gudstjenester, hvor der har deltaget
færre end 5 kirkegængere.

Den fynske biskop Tine Lindhardt
ønskede at sætte fokus på antallet af
kirkegængere i de fynske kirker på
baggrund af mediernes søgelys på dette.
Står det virkelig så slemt til i kirkerne i
det danske land, som der udtales flere
steder? Hvornår er det, kirkegængerne
kommer i kirken?

I 2013 har der gennemsnitligt været
60,16 kirkegængere i Refsvindinge og
68,81 kirkegængere i Ørbæk til
promesse og højmesse, så vi kan være
stolte. Tallene viser også, at
menighederne i Ørbæk og
Refsvindinge sogne synes godt om
vores kirker. Det betyder dog ikke, at
vi i menighedsrådene læner os tilbage
på laurbærrene. Det er vigtigt at
huske på, at kirken er til for alle i
menigheden, og vi i menighedsrådene
skal fortsætte med at udvikle vores
kirker, så der er tilbud til alle.

Derfor har Refsvindinge og Ørbæk kirker
siden marts 2013 holdt mandtal over
kirkegængere til gudstjenesterne,
vielser, dåb, bisættelser/begravelser
samt andre arrangementer. Tallene
overleveres til biskop Tine Lindhardt, så
der kan udarbejdes materiale om
kirkerne og kirkegængerne på Fyn.
Den første kirke er solgt i det
københavnske område, da der ikke
var nok kirkegængere, men lad os slå
fast: dette kommer ikke til at ske i
hverken Ørbæk eller Refsvindinge.

-

Kirken er et kristent frirum med plads
til alle.

Konfirmationsforberedelse 2014/2015

Hvis DU skal konfirmeres til næste år, så se HER!
Undervisningen begynder i uge 43 (efter efterårsferien), og du kan stadig nå
at tilmelde dig. Det gør du ved at sende en tilmeldingsblanket samt en kopi
af din dåbsattest til præstegården. Tilmeldingsblanketten finder du på vores
hjemmeside: www.oerbaekkirke.dk eller www.refsvindingekirke.dk under:
”Hvad gør jeg ved/Konfirmation”.
Vi ses!
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Årets konfirmander

Ørbæk d. 16. maj

Refsvindinge d. 11.maj
Tillykke til alle konfirmander og deres forældre!
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Arrangementer
Høstgudstjeneste med fællesspisning og menighedsmøde
Søndag d. 5. oktober kl.10.15 i Ørbæk kirke og sognehus
Hvert år fejres høsten overalt i Danmarks kirker – vi fejrer, at naturen igen har givet
os mad på bordet og forråd i laderne, vi fejrer naturens overflod og gør det i en ånd
af fællesskab og gavmildhed. Og igen i år gør vi det ved at dele, hvad vi har!
Først ved en festlig gudstjeneste i Ørbæk kirke kl. 10.15 og derefter i Sognehuset,
hvor vi spiser frokost sammen. Alle bedes medbringe en ret, som så stilles frem på
et tag-selv bord, så vi kan dele og smage hinandens mad. Alt kan bruges, kun
fantasien sætter grænser - så kom med det, du har, og del det med andre.
Når vi har spist sammen, vil der blive mulighed for at høre lidt om menighedsrådets
arbejde, deres visioner og tanker om fremtiden, ligesom der også vil være mulighed
for at stille spørgsmål, hvis der er noget, du kunne tænke dig at spørge om.
Kom og vær med til en festlig dag i høstens tegn – alle er velkomne!

Høstgudstjeneste
Søndag d. 28. september kl. 10.15 i Refsvindinge kirke
Som traditionen byder, fejrer vi igen i år høsten med en festlig gudstjeneste for hele
familien. Det sker i Refsvindinge kirke kl. 10.15. Efterfølgende serveres der kaffe og
kage i våbenhuset.
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Salmestafet i Ørbæk kirke

Alle Helgens Gudstjeneste

Torsdag d. 4. september kl. 19.30

Søndag d. 2. november kl. 16.00 i Ørbæk kirke

Salmestafetten fortsætter i Ørbæk;
denne gang med Jane Pors Jensen,
Refsvindinge, og Kurt Taanquist,
Ørbæk, der gennem salmevalg og
fortællinger vil føre os igennem et
par udsøgte håndfulde af vores
dejlige danske salmer.

Alle Helgens dag holder vi en særlig
gudstjeneste for mindet og savnet af dem, vi
har mistet i årets løb.
Der vil være mulighed for at tænde lys
undervejs i gudstjenesten, og gennem
læsninger, bønner, musik og salmer vil vi give
rum for eftertanke og ro.

Efterfølgende gives stafetten videre
til næste salmestafet, der afholdes i
Refsvindinge kirke i foråret 2015.

Annette Gøl Seligmann medvirker på harpe.

Alle Helgensfejring
Søndag d 2. november kl. 19.00 i Refsvindinge kirke og forsamlingshus
I år fejrer vi Alle Helgen med en andagt i kirken kl. 19.00, hvorefter vi tænder lyset
på kirken og sætter små lys på gravene. Dernæst fortsætter vi til forsamlingshuset,
hvor menighedsrådet byder på snitter, kaffe og foredrag ved sognepræst Karen
Blauenfeldt Dam fra Ringe, der også vil forestå andagten. I forsamlingshuset vil hun
fortælle om Hildegard af Bingen (1098 – 1179), den tyske abbedisse og
middelaldermystiker, der blev en af sin tids mest markante personligheder inden for
den kristne tro og kirke.
Arrangementet er naturligvis gratis og alle er velkomne!
Den tyske a bbedisse og m iddelalde rmy stiker Hildegard af Bingen va r en af de mest markante personligheder inden for den kristne tro og kirke i sin samt id.

Aftengudstjeneste
Torsdag d. 20. november kl. 19.30 i Refsvindinge kirke
Denne aften åbner vi kirken for en hyggelig aftengudstjeneste med
masser af stearinlys, fællessang og bibelhistorier. Efter gudstjenesten er
der kaffe i våbenhuset.
Julens arrangementer:
Syng Julen ind i Ørbæk kirke d. 7. december kl. 19.30
Aktivcentrets julegudstjeneste d. 11. december kl. 16.00
Julekoncert i Refsvindinge kirke med Ryslinge sangkor d. 14. december kl. 19.30
Nytårsgudstjenester 1. januar 2015 kl. 14.00 i Ørbæk og kl. 15.30 i Refsvindinge
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Kirketjener takker af
Da jeg en mørk og iskold søndag i marts 2013 som nyansat kirketjener for første gang
satte nøglen i kirkedøren og klokkerne i gang, strejfede den tanke mig, om nogen
mon ville stå op og komme. Den blev gjort til skamme, da mine vidunderlige og højt
værdsatte kollegaer Marika, Hanne og Lars kom med alt deres glæde og varme. Samt
den trofaste menighed, som jeg siden har lært så godt at kende i begge kirker.
Uanset frost og vinter er der altid varme og lys i Refsvindinge og Ørbæk kirker. Jeg
er overbevist om, at alle, der kommer i kirken, kan mærke det nærvær og dybe
engagement, som vores skønne præst og kollegaer nærer for kirkerne ledet af vores
2 kompetente menighedsråd. Tak fordi I valgte mig, og kæmpe tak til mine kollegaer
for sublimt fællesskab - og ikke mindst tak til menighederne, som altid møder én
med varme og ønsket om en god gudstjeneste. Jeg har efter stor overvejelse opsagt
min stilling som kirketjener ved begge kirker, da de to stillinger er mere, end jeg
kan overkomme. Hermed tak for den skønne tid vi har haft sammen og de bedste
ønsker for min efterfølger.
Jan Bukh, kirketjener

Babysalmesang
Musikalsk frikvarter for dig og din baby (0-1 år). Også for bedsteforældre og
barnepiger. Kom og vær med!
Vi mødes 12 tirsdage kl. 10.30 i sognehuset ved Ørbæk kirke til musikalsk
samvær og en hyggelig snak bagefter. Første gang er tirsdag den 12. august
2014. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding, så bare mød op og
vær med.
Jeg glæder mig til masser af hyggelige timer sammen med jer.
Kirkesanger Marika Nymann Thomsen
82 40 28 50
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Træets bøn
”Du, som går forbi og måske tænker på
at løfte din hånd imod mig,
lyt, før du gør mig fortræd.
Jeg er varmen på din arne
de kolde vinternætter, den venlige skygge,
der skærmer dig mod sommerens sol.
Jeg er den bjælke, som opholder dit hus,
pladen på dit bord, den seng,
hvori du ligger, den båd, du bygger.
Jeg er skaftet på dit værktøj,
døren for dit hjem,
din vugges gænge, din kistefjæl.
Jeg er godhedens brød
og skønhedens blomst.
Du, som går forbi, lyt til min bøn:
Gør mig ikke fortræd.”
Ovenstående tekst er oprindeligt fra
Portugal og er senere oversat af forfatteren
Frank Jæger.
Hvis ikke teksten var sat på en plade ved
træet, var jeg sandsynligvis gået forbi
træet, uden at det havde givet anledning til
tanker. Nu kom jeg til at tænke på, hvordan
ting, man knap ænser i hverdagen, kan have
betydning for vores færd gennem livet.
På samme måde med kirken. 78,4 % af
danskerne var pr. 1. januar 2014
medlemmer af Folkekirken. En nylig
evaluering af et års kirketælling i Fyens Stift
har givet anledning til manges glæde og
tilfredshed med brugen af vore kirker.
Alt er selvfølgelig relativt, og vi må også
erkende, at deltagelsen i søndagens
gudstjenester ikke afspejler medlemstallet
i Folkekirken.
Men vi ved, at kirken er der og følger os fra
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fødsel til død. Ja, Folkekirken er
ligefrem en del af danskerens DNA.
Påskønner vi det så? Det synes jeg
ikke, for kirken kunne som træet
udtrykke bønnen ”Gør mig ikke
fortræd”. Mange politikere ønsker
kirken helt ud af det offentlige rum.
På lokalt plan ser vi skoler, som
allerhelst så konfirmandundervisningen lagt uden for skoletiden.
Regeringen ønsker faget kristendom,
livsoplysning og medborgerskab (KLM)
afskaffet fra læreruddannelsen. Vi
oplever skoler, hvor man ikke synger
julesalmer af hensyn til ikke-kristne.
Der kunne nævnes flere
fortrædeligheder, og jeg ser med
bekymring på den sekularisering, som
vores samfund undergår for tiden.
Der ligger derfor en stor opgave foran
os med at bringe kirken ind i
hverdagen, så den ikke blot er en
bygning, der pynter i landskabet, men
en kirke som er en del af det, der har
betydning for vores liv og levned, og
som vi tør bekende os til. Det bør et
massivt flertal af den danske
befolkning kunne støtte op om.
Ovenstående har ikke været drøftet i
Menighedsrådet, men er alene et
udtryk for min personlige holdning.
Bjarne Ivan Hansen,
Refsvindinge Menighedsråd

Siden sidst

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Helge Verner Madsen
Rosenvænget 11, Ørbæk
Elly Andersen
Buen 18, Ørbæk
Valborg Møller Jørgensen
Wørishøffersgade 25, Nyborg
Cecilie Marie Rasmussen
Stationsvej 25, Ørbæk
Poul Erik Markussen
Mejerivænget 22, Ørbæk
Karl Johannes Andersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Hans Erik Mortensen
Krohaven 33, Ørbæk
Carl Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Kristine Hansine Bøgebjerg
Buen 31, Ørbæk
Frede Georg Jørgensen
Krohaven 5, Ørbæk
Kay Skjold Pedersen
Buen 19 A, Ørbæk
Hans Kristian Kristensen Toft
Kløvervej 3, Ørbæk
Helge Egelund Hansen
Aldersro 10, Svendborg

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Marius Lind Rask Andersen
Libavej 9, Ørbæk
Kaya Tørnqvist Henningsen
Nyborgvej 15, Ørbæk
Lucas Meier Rasmussen
Libavej 15, Ørbæk
Bertram Alfred Hindsgaul Jessen
Mejerivænget 79, Ørbæk
Vigga Thidex Skregeskov
Engvej 15, Ørbæk
Nikolaj Axel Kaastrup Smidt
Pilehaven 14, Pederstrup
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Melanie Østerby Flink
Villumstrupvej 6, Ørbæk
VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Anne Bech Christensen og Uffe Laust
Nielsen, Mejerivænget 87, Ørbæk
Lissi og Peter Moltke Agergaard
Libavej 17, Ørbæk
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Camilla Maria Holstener Schmidt og
Frederik Rolf Oskar Fahrenholtz-Jensen
Livjægergade 21, København
Christine Louise Nielsen og Lars Jensen
Kløvmosevej 22, Ryslinge

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Egon Mølby
Grækenland
Henning Søndergaard Jørgensen
Stationsvænget 34, Refsvindinge
Else Kirsten Sixhøi
Møllehaven 50, Refsvindinge
Benny Allan Christensen
Den Haag, Holland

Rosinen
Hvordan ved man, at Jesus var en mand?
- Han boede hjemme indtil han var 30, trådte ind i sin fars firma, og når han endelig
lavede noget, så var det et mirakel!
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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
Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13

Sognehus og 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

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk

Kirkegårdskontor
Tlf. 65 31 15 27
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
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Ørbæk
September
7.
12.
14.
13.
21.
14.
28.
15.

s.
s.
s.
s.

e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis

Oktober
5.
16.
12.
17.
19.
18.
26.
19.

s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

November
2.
Alle helgens dag
9.
21. s. e. trinitatis
16.
22. s. e. trinitatis
23.
Sidste s. i kirkeåret
30.
Første s. i advent
December
7.
Anden s.i advent
14.
Tredje s.i advent
21.
Fjerde s.i advent
24.
Juleaften
25.
26.
28.

Juledag
Anden juledag
Julesøndag

Refsvindinge

9.00 Karin Larsen
10.15 Kirkekaffe
9.00
10.15 Høstgudstjeneste

10.15
9.00
10.15 Høstgudstjeneste
9.00
9.00 Karin Larsen

9.00 Karin Larsen
10.15 Kirkekaffe
16.00 Allehelgen
9.00
9.00 Karin Larsen

19.00 Allehelgensfejring
10.15
10.15 Kirkekaffe
9.00

10.15
19.30 Syng julen ind!
10.15
10.30 Rosengården
15.00
10.15

10.15
19.30 Julekoncert
9.00 Karin Larsen
16.30
9.00
10.15

9.00 Karin Larsen

Arrangementer:
Salmestafet i Ørbæk kirke torsdag d. 4. september kl. 19.30
Høstgudstjeneste i Refsvindinge kirke søndag d. 28. september kl. 10.15
Høstgudstjeneste i Ørbæk kirke med efterfølgende menighedsmøde og fællesspisning
i sognehuset søndag d. 5. oktober kl. 10.15
Alle Helgens Gudstjeneste i Ørbæk kirke d. 2.november kl. 16.00
Alle Helgensfejring i Refsvindinge kirke og fors.hus søndag d. 2. november kl. 19.00
Aftenandagt i Refsvindinge kirke torsdag d. 20. november kl. 19.30
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk og www.refsvindingekirke.dk
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