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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 og navngivning:
Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved
navngivning. Navngivning foretages på www.borger.dk. 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. 6531 1527. 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. 6537 1516.
Attester:
Attester udskrives kun automatisk ved 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 så 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 d. 1. november 2016
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Begyndelser
”Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene…”

Ikke desto mindre er der mange gode
grunde til, at kirken som bygning har en
stor betydning for det fællesskab, der
giver den indhold og styrke.

(Grundtvig)
Efteråret er fyldt af nye begyndelser
efter sommerens pause. Det gælder også i
kirken, der godt nok ikke holder
sommerferie, men dog skruer lidt ned for
blusset i sommermånederne. Snart fylder
arrangementerne igen i gudstjenestelisten, og snart får de nye konfirmander
deres gang i kirken. Som altid holdes
traditioner i hævd samtidig med, at
fornyelser får mulighed for at blive
afprøvet.

Dels er kirken en konstant; i landskabet
og bybilledet såvel som i tilværelsen.
Kirken danner ramme om de største
begivenheder, livet kan byde på: Dåb,
konfirmationer, vielser og begravelser.
Den er der, når livet er godt og
overvældende, og den er der, når
tragedien rammer, og alting er svært.
Det betyder noget, at det er de samme
vægge, der rummer både sorg og glæde,
og at de har gjort det gennem
generationer. Derfor ved jeg også, at
flere er kede af at skulle undvære kirken
i så lang tid. Det kan vi ikke gøre så
meget ved, desværre. For at sikre, at den
også står flot og stærk i centrum af
Ørbæk om hundrede år, er vi nødt til at
restaurere den nu.

Der er med andre ord noget at se frem til
– og i år med den tilføjelse, at vi står i en
ganske særlig situation, der på alle måder
udfordrer vanetænkningen. I Ørbæk
lukkes kirken ned fra d. 5. september og
formentligt i 1½ år frem for at blive sat i
stand fra top til tå.
Det kan jo nok give lidt nervøsitet og
hovedbrud for præst og menighedsråd.
For hvordan skal man være kirke uden en
kirke? Grundtvigs ovenstående ord trøster
selvfølgelig lidt; det er ikke bygningen i
sig selv, der udgør kirken: Kirken er den
ånd og det fællesskab, vi deler som
kristne. Selv siger Jesus, at: ”Hvor to
eller tre er forsamlet i mit navn, dér er
jeg midt iblandt dem.” Kirken forstået
som bygning er altså ikke afgørende for
kirken forstået som åndeligt fællesskab
med Jesus.

Heldigvis er Ørbæk kirke del af et
pastorat med to sogne, og Refsvindinge
kirke står klar til at huse hele pastoratets
menighed ved gudstjenester og kirkelige
handlinger. Herudover vil der én gang om
måneden blive afholdt gudstjeneste i
sognehuset, ligesom en del af de
arrangementer, der før blev afholdt i
kirken, vil finde sted i sognehuset. Det vil
jeg fortælle mere om efter festgudstjenesten d. 4. september, som I kan
læse mere om længere inde i bladet.
HUH
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BØRNEGUDSTJENESTER i Sognehuset
- for børn og barnlige sjæle!
Torsdag d. 6. oktober kl. 17.00 mødes vi i sognehuset til en kort gudstjeneste i
børnehøjde, hvorefter aftensmaden bliver serveret. Vi slutter senest kl. 18.20, så
alle kan nå hjem til sengetid.
Søndag d. 27. november kl.14.00 inviterer vi igen til børnegudstjeneste med
efterfølgende adventshygge, gløgg og æbleskiver. Du kan lave din egen
juledekoration, male stennisser og flette julestjerner, som du kan pynte op med
derhjemme.
Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding – så tag endelig familien med!

HUSK!

KONFIRMAND ’17
Hvis DU skal konfirmeres til næste år,
så se HER!

Vi starter babysalmesang op igen
tirsdag d. 16. august kl. 10.30 i
Refsvindinge kirke. Det er gratis
at være med, og der er ingen
tilmelding, så bare mød op.
Alle er velkomne!
Hilsen Marika

Undervisningen begynder i uge 43
(efter efterårsferien), og du kan
stadig nå at tilmelde dig. Det gør du
ved at sende en tilmeldingsblanket til
kirkekontoret. 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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Et levende sogn
Refsvindinge kirkes hjemmeside har et link
til ”det gamle Refsvindinge”, der
detaljeret fortæller om sognet i 1950érne.
Det er en yderst interessant hjemmeside,
der hver måned har ca. 3.000 besøgende.
Sognet har i lighed med det øvrige samfund
gennemgået store forandringer i de seneste
6-7 årtier. Hvor der for 60 år siden bl.a.
var 3 købmandsforretninger, en
brugsforening, 2 slagterforretninger er der
i dag ingen tilbage. Mindre håndværk er
ophørt, og den lille kommune er efter 2
kommunesammenlægninger nu en del af
Nyborg kommune.
Umiddelbart kunne man tro, at sognet ville
sygne helt hen. Det er imidlertid ikke
tilfældet. Tværtimod. Hvor der i 1950 var
ca. 850 beboere i sognet, er der i dag ca.
940. Og mange tager aktivt del i sognets
sociale liv. Det være sig i idrætsforeningen
KRIF, som oprindelig blev stiftet som en
skytteforening for mere end 150 år siden,
eller som forældre i en ligeså gammel
friskole, der ved det nye skoleårs start har
185 elever fra 0. til 9. klasse, og som
tiltrækker elever fra store dele af
kommunen. Der er et velfungerende
forsamlingshus, hvor mange fester
afholdes, ligesom flere årlige
arrangementer nyder stor opbakning fra
beboerne. Et aktivt landsbyråd har også
påkaldt sig opmærksomhed, og
Refsvindinge blev kåret som årets landsby
2015 i Nyborg kommune.
Senest er stiftet Refsvindinge Natur- og
Kulturcenter, der har sat et projekt om
padder i gang, bl.a. i samarbejde med
København ZOO. Det bliver altsammen
spændende at følge.
Og så har vi kirken. Gennem århundreder
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har den været omdrejningspunktet for
sognets liv og virke. Ja, i en sådan grad, at

Og så har vi kirken. Gennem århundreder
har den været omdrejningspunktet for
sognets liv og virke. Ja, i en sådan grad,
at man betragter det som en selvfølge, at
vi har den, når der er brug for det. Intet
kommer imidlertid af sig selv. Kirken vil
selvfølgelig altid være der, men blandt
menigheden er der et udbredt ønske om,
at sognet fortsat skal være et
selvstændigt sogn.
Ca. 87% af sognets beboere er
medlemmer af Folkekirken, hvilket
sammen med en god kirkegang er et godt
bevis på, at man vil kirken. Men derfra og
til at tage ansvar for de opgaver og
pligter, der følger med, er der et stykke
vej, og det kan være svært at tiltrække
folk til arbejdet i et menighedsråd.
Vi står over for en større udskiftning i
Refsvindinge Menighedsråd ved valget i
2016. To medlemmer har givet tilsagn om
at tage en periode mere, og et ungt
menneske har udtalt, at hun er villig til at
træde ind. Godt for det, men vi mangler
fortsat 2 medlemmer.
Så hermed en opfordring til at deltage i
orienteringsmødet om menighedsrådsvalg i Refsvindinge Forsamlingshus onsdag
d. 13. september 2016 kl. 17.00.
Vi glæder os til at fortælle om arbejdet i
et menighedsråd, som er spændende og
meget givende. Efter mødet vil der blive
budt på lidt at spise og drikke.
Jeg ser frem til arbejdet i det nye
menighedsråd og dermed være med til at
sikre, at kirken fortsat vil være en del af
et aktivt og levedygtigt sogn.
Bjarne Ivan Hansen, Refsvindinge MHR

Arrangementer
Festgudstjeneste
Søndag d. 4. september kl. 10.15 i Ørbæk Kirke
Denne søndag inviteres menigheden til en festlig på-gensyns-gudstjeneste i kirken, før
den i længere tid lukkes for indvendig renovering. Efter gudstjenesten er der reception
i sognehuset, hvor I kan høre mere om projektet samt om menighedsrådets og
sognepræstens planer for kirkeliv i de knap 1½ år, vi forventer, at renoveringen vil stå
på. Vel mødt!

Høstgudstjeneste
Søndag d. 18. september kl. 10.15 i Refsvindinge Kirke
Traditionen tro fejrer vi igen i år høsten med en festlig gudstjeneste for hele familien.
Refsvindinge kirke vil være pyntet op, og efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage
i våbenhuset.

Sangaftner i Sognehuset
Torsdag d. 29/9 og onsdag d. 30/11 kl. 19.30 i Sognehuset
Vi elsker at synge! Derfor inviterer vi til fællessang i sognehuset torsdag d. 29.
september (efterårs- og aftensange) og onsdag d. 30. november (advent og jul). Der vil
blive sunget fra højskolesangbogen og salmebogen – kendte som nye - og halvvejs
drikker vi en kop kaffe, inden vi synger videre.

Aftengudstjeneste
Torsdag d. 13/10 kl. 19.30 i Refsvindinge Kirke
Denne aften åbner vi kirken for en hyggelig aftengudstjeneste med stearinlys,
fællessang og bibelhistorie. Christian Boeriths medvirker på harmonika, og
sognepræsten vil genfortælle historien om Job fra det gamle testamente. Efter
gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.
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Arrangementer
Alle Helgensfejring i Refsvindinge
Søndag d. 6. november kl. 19.00 i Refsvindinge kirke og forsamlingshus
Vi fejrer 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 forfatter, debattør og
salmedigter Iben Krogsdal, som vil fortælle om,
hvad det vil sige at være kristen i en moderne
virkelighed.
Ud fra en række af sine salmer (fra bl.a.
salmesamlingen ”Fuldmagt”, 2013) fortæller Iben
Krogsdal om det moderne menneskes fundamentalt
forandrede livsvilkår, om dagligdagens mange
former for magt og afmagt - og om, hvordan
kristendommen stadig kan være dybt relevant for
mennesker i dag.
Undervejs i foredraget synges en række nye salmer,
og der vil blive tid til diskussion. Arrangementet er
naturligvis gratis og alle er velkomne!

Prædikenforberedelse
Torsdage kl. 10.15 – 12.00 i Sognehuset
Prædikenforberedelse er et lille pusterum i hverdagen. Vi mødes 5 torsdag i sognehuset,
læser søndagens tekst igennem og snakker lidt om hvad den mon vil sige os. Vi skal ikke
nå frem til noget bestemt – bare give os selv tid til at undre os og reflektere over
teksten. Det kræver ingen forkundskaber eller i det hele taget kendskab til kirke og
kristendom – alle kan være med! Prædikenforberedelse finder sted torsdag d. 1/9,
15/9, 6/10, 27/10 og 17/11.

Gospelgudstjeneste i Vindinge
Søndag d. 20. november kl. 19.00
Igen i år skal konfirmanderne deltage i en gospelworkshop sammen med andre
konfirmander fra provstiet. Hele eftermiddagen øver de på sangene sammen med
gospelinstruktør Rune Herholdt, og kl. 19.00 afsluttes dagen med et brag af en
gospelgudstjeneste i Vindinge kirke.
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Renovering og valg i Ørbæk
I skrivende stund er der 3 uger til
håndværkerne går i gang i Ørbæk kirke.
Søndag den 4. september holdes en
festgudstjeneste kl. 10.15, hvorefter alle
interesserede inviteres med i Sognehuset.
I Sognehuset vil der være lidt til at stille
sult og tørst med, og der vil være
plancher og informationsmateriale
ophængt. Vi vil fortælle lidt om
projektet, og der bliver lejlighed til at
besvare spørgsmål fra de fremmødte. Jeg
håber, rigtig mange har lyst til at komme
og være med til at lukke ”den gamle”
kirke.

Ved valget for 4 år siden tog vi afsked
med hele det tidligere menighedsråd,
der havde bestridt posterne i rigtig
mange år. Af de personer der udgør
menighedsrådet i dag; Anne Tribondeau,
Merethe Simonsen, Henriette Bülow
Skøtt, Ove Johansen, Per Høegh og
Hanne Terndrup, har Anne desværre ikke
i øjeblikket tiden til at fortsætte
arbejdet og genopstiller ikke ved årets
valg.
Vi skal derfor have fundet mindst ét nyt
medlem samt suppleanter, og derudover
har alle andre med lyst og interesse for
arbejdet mulighed for at indlevere en
kandidatliste. Reglerne for indlevering af
lister, valgbarhed, stillere etc. vil blive
annonceret i Lokalavisen Nyborg.

Ved licitationen i juli fandt vi de
håndværkere, som vi glæder os til at
samarbejde med de kommende 18
måneder:
Murerarbejde: Aage Pedersen & Søn
Tømrer- og snedkerarbejde: Dreier og Co.
El-arbejde: Moslund El ApS
Stilladsarbejde: Faaborg Stillads
Malerarbejde: Kamp Malerfirma ApS

Alle opfordres til at møde op, enten for
at stille op til menighedsrådet eller for
at vise deres støtte til kandidaterne.
Selvom menighedsrådsvalg er en alvorlig
sag, skal vi nok få en rigtig hyggelig
aften også.

Vi vil løbende informere om fremdriften i
projektet her i kirkebladet, og vi vil også
fra tid til anden afholde korte infomøder i
kirken, så alle kan se, hvordan det går.

På menighedsrådets vegne
Hanne Terndrup, formand

I år er det også valgår til menighedsrådene. Der afholdes orienteringsmøde
den 13. september kl. 19 i Sognehuset.
Vi benytter lejligheden til at holde
menighedsmødet samtidig, da
informationerne om menighedsrådets
arbejde er de samme.
Hvis forsamlingen ønsker det, kan der
efter orienteringsmødet afholdes
opstillingsmøde, hvor der udarbejdes en
kandidatliste.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
Kirken drives demokratisk af valgte medlemmer blandt
menigheden. Hvert 4. år afholdes der valg til
menighedsrådet, og 2016 er et sådant valgår.
Tirsdag d. 13. september afholdes der derfor orienteringsog opstillingsmøder i pastoratet: For Refsvindinge Kirkes
menighedsråd er det kl. 17.00 i Refsvindinge forsamlingshus,
og for Ørbæk Kirkes menighedsråd er det kl. 19.00 i
sognehuset (med efterfølgende menighedsmøde).
Alle er velkomne!
Du kan læse mere om
menighedsrådsvalg på
www.km.dk/folkekirken/valg/

Rosinen
Sherlock Holmes og Dr. Watson er på telttur i ødemarken. Efter at have slået teltet
op under åben himmel, lægger de sig til at sove. Ud på natten vågner de begge med
den skønneste stjernehimmel funklende over deres hoveder.
Sherlock Holmes: - Og hvad, min kære Watson, kan vi så slutte af dette?
Watson tænker sig lidt om, hvorefter han beåndet udbryder:
- Som vi nu skuer det umådelige antal af kloder på nattehimlen, må det slå os med
forundring, hvis ikke der skulle findes menneskelignende liv på andre kloder end
vor!
Hvortil Holmes tørt bemærker:
-Sludder, kære Watson, der er bare nogen, der har stjålet vores telt.
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Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Josefine Hertz Ramdal
Odensevej 78, Herrested
Nohr Nilsson
Vibevej 12, Ørbæk
Mikkel Alexander Aagaard Jørgensen
Odensevej 24, Ørbæk
Albert Johannes Krum
Elvid 3, Frørup
Adrian Rosenfeldt Poulsen
Skrænten 21, Ørbæk
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Ida Marie Brogaard Jensen
Gryagervænget 28, Gudme
Albert Stougaard Villsen
Jens Juhls Kaj 12, Nykøbing Mors
Nora Schou Kragelund
Åsumvej 447, Odense
VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Linda-Mie og Jesper Hertz Ramdal
Odensevej 78, Herrested
Pia og Kenneth Johannsen
Vinkelvej 9, Ørbæk
Nina Rørmose og Hans Richard Hansen
Nyborgvej 76, Refsvindinge

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Viggo Emanuel Hansen
Wørishøffersgade 25, Nyborg
Iver Rasmussen
Kløvervej 3, Ørbæk
Krista Kargo Sørensen
Stationsvej 55, Ørbæk
Else Marie Østergaard Andersen
Mejerivænget 36A, Ørbæk
Ingrid Dorthea Nielsen
Kløvervej 3, Ørbæk
Gudrun Hedemark Ringsmose
Krohaven 9, Ørbæk
Johannes Larsen
Tværvej 12, Ørbæk
Kirsten Aksglæde Poulsen
Tværvej 20, Ørbæk
Finn Ræbild
Nyborgvej 13, Ørbæk
Dora Mathilde Madsen
Rosenvænget 13, Ørbæk
Tony Larsen
Birkevej 4, Ørbæk
Ejnar Hansen
Buen 23, Ørbæk
Esther Kirstine Pedersen
Hovedgaden 16 A, Ørbæk

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Inge Marie Kristensen
Anlægsvej 8, Aars
Jens Krabbe
Longvej 7, Refsvindinge
Jørgen Preben Hansen
Refsvindinge Byvej 14, Refsvindinge

10

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

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@dkvind.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.
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Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Ørbæk
August
28. 14. s. e. trinitatis
September
1.
Torsdag
4.
15. s. e. trinitatis
11. 16. s. e. trinitatis
13. Tirsdag
15.
18.
25.
29.

Torsdag
17. s. e. trinitatis
18. s. e. trinitatis
Torsdag

Oktober
2.
19. s. e. trinitatis
6.
Torsdag
9.
13.
16.
23.
27.
30.

20. s. e.
Torsdag
21. s. e.
22. s. e.
Torsdag
23. s. e.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

November
6.
Alle helgens dag
13. 25. s. e. trinitatis
17. Torsdag
20. Sidste s. i kirkeåret
20. Søndag
27. Første s. i advent
30. Onsdag

10.15

Refsvindinge
9.00 Menighedsudflugt

Prædikenforberedelse i sognehuset kl. 10.15
10.15 Festgudstjeneste
9.00 Nanne Mølhave
Menighedsrådsvalg 2016; Orienterings- og opstillingsmøder:
Refsvindinge Menighedsråd: Refsvindinge forsamlingshus kl. 17.00
Ørbæk Menighedsråd: Sognehuset kl. 19.00 (med menighedsmøde)
Prædikenforberedelse i sognehuset kl. 10.15
10.15 Høstgudstjeneste
9.00 Karin Larsen
Sangaften i sognehuset kl. 19.30
10.15* Kirkekaffe
Prædikenforberedelse i sognehuset kl. 10.15
17.00* Børnegudstjeneste
10.15 Konfirmandopstart
19.30 Aftengudstjeneste
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
Prædikenforberedelse i sognehuset kl. 10.15
10.15 Kirkekaffe
10.15* Kirkekaffe

19.00 Alle Helgensfejring
9.00 Nanne Mølhave
Prædikenforberedelse i sognehuset kl. 10.15
10.15
Gospelgudstjeneste i Vindinge kirke kl. 19.00
14.00* Børnegudstjeneste
10.15 Kirkekaffe
Sangaften i sognehuset kl. 19.30

December
4.
Anden s. i advent
7.
Onsdag

9.00 Karin Larsen
19.30 Julekoncert

*) Gudstjenesten foregår i sognehuset
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. 6537 1516
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