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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 480 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, Hanne Uhre
Hansen, Ole Nielsen og Rikke Vibeke Birkeholm.
Næste deadline er d. 1. november 2017
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Konfirmandnyt
Da sidste kirkeblad blev sendt i trykken, var konfirmanderne endnu ikke
konfirmeret. Men I skal ikke snydes for billeder af de skønne unge mennesker, der
fyldte Refsvindinge kirke med glade smil og feststemning søndag d. 7. og fredag d.
12. maj i år. Jeg vil endnu engang ønske jer alle tillykke og sige jer tak for en dejlig
tid.

KONFIRMAND ’18
Hvis DU skal konfirmeres
til næste år, så se HER!
Undervisningen begynder i
uge 43 (efter efterårsferien), og du kan tilmelde
dig ved at sende en
tilmeldingsblanket til
kirkekontoret. Blanketten
kan udskrives fra
www.oerbaekkirke.dk og
www.refsvindingekirke.dk
Og så kan jeg snart byde velkommen til en ny flok konfirmander. Jeg glæder mig til
at møde jer og være sammen med jer om forberedelserne til en af jeres livs store
dage.
Hanne Uhre Hansen
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Lukket kirke – aktivt sogn!
Vi nærmer os årsdagen for den store
renovering af Ørbæk kirke, som vi
startede den 5. september 2016.
Overordnet følges både den tids- og
økonomiske plan, som blev vedtaget ved
starten af projektet.
Status er, at konservatorer og murere
stort set er færdige med restaurering af
kalkmalerierne og kalkning af vægge og
lofter. Nu er elektrikerne i gang med at
føre elkabler i kor og på mellemplateauet, og efter sommerferien skal
ølandsfliserne midt igennem kirken tages
op, hvorunder de nye kabler til ovnene
under bænkene skal lægges. Tømrerne er
ved at etablere nyt gulv på mellemplateauet, og både tømrer, murer og
konservator arbejder sammen med
stenhuggeren i forbindelse med flytning
af døbefonten. Den skønnes at veje ca.
1,8 tons, så der skal udtænkes en god
”flytteplan”.

Nyborg kirker og slutter af på Nyborg Slot
med fællesspisning og taffelmusik som på
Luthers tid. Se annoncen på modstående
side!
Derudover har vi også fået skrevet et lille
skuespil ”En ræv bag øret”, som skal
opføres af 4. klasse fra Ørbæk skole i uge
37. Stykket er en bearbejdelse af verdens
ældste børnebog ”Den gode gamle
rævebog”, der blev forbudt af paven,
fordi den let kunne læses som en parodi
på pavevældet på Luthers tid.

Menighedsmødet den 8. oktober, hvor
formålet er at orientere sognet om
menighedsrådets arbejde både det
forgangne år og planer for det kommende
år, bliver afholdt i Sognehuset efter
højmessen kl. 10.15. Der vil blive
mulighed for at komme over i kirken og
se, hvordan det hele skrider frem, mens
aspargessuppen varmes og borde stilles
op, så vi sammen kan nyde frokosten.
Derefter tager Povl Christian Balslev os
med på en musikalsk rejse til Luthers tid.

På kirkegården er både den nyplantede
efeu på skrænterne om kirken og den nye
bøgehæk kommet godt i gang – regnen i
sommer har været godt for noget – de nye
områder med græs er også blevet godt
integreret på kirkegården. Det nye
fællesplæneanlæg mellem graverhus og
kapel tager vi i brug efter gudstjenesten
søndag den 27. august, hvor vi holder en
kort ceremoni efter højmessen i
sognehuset.

Alle er velkomne til alle arrangementer,
og vi håber, at mange har lyst til at være
med, uanset om det er 1. eller 25. gang,
man deltager!

Som det er mange bekendt, er det i år
500 års Reformationsjubilæum, og i den
anledning er der arrangeret en fælles
fejring i Nyborg provsti den 8. september.
Man starter i Nyborg og bliver kørt i
busser til Svindinge, Frørup, Vindinge og

På Ørbæk menighedsråds vegne
Hanne Terndrup, formand
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Arrangementer
Menighedsmøde og Syng Luther
Søndag d. 8 oktober efter højmessen i sognehuset, Ørbæk
Efter besigtigelse af kirkerenoveringen, suppespisning og menighedsrådets årlige orientering vil komponist Povl Chr. Balslev fortælle om
musikken og salmerne på Luthers tid, samt om hvad fornyelsen dengang
har betydet for vores salmesang i dag. Der skal dog først og fremmest
synges – både gamle og kendte salmer af bl.a Luther, men også nyskrevne salmer fra den nye udgivelse ”Luther-rosen” med 17 salmer af
nulevende salmedigtere og komponister.

Fortællegudstjeneste
Torsdag d. 26.oktober kl. 19.30 i Refsvindinge Kirke
Denne aften åbner vi kirken for en hyggelig og stemningsfuld aftengudstjeneste med
stearinlys og bibelhistorie. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

Alle Helgensfejring i Refsvindinge
Søndag d. 5. november kl. 19.00 i Refsvindinge kirke og forsamlingshus
Vi mødes traditionen tro til en kort andagt i kirken, som slutter
med, at vi sætter lys på gravene, inden menighedsrådet byder
på øl, kaffe og snitter i forsamlingshuset.
Herefter er der foredrag af gadepræst Peder Thyssen, som vil
fortælle om sit opsøgende gadearbejde blandt Odenses
hjemløse og marginaliserede skæbner. Og ikke mindst om
hvilken betydning, det har, at kirken forlader sine beskyttende
mure og opsøger de mennesker, som andre ser ned på, i bedste
fald har medlidenhed med - og giver dem værdighed og håb.

Monolog om Katharina von Bora
Torsdag d. 16. november kl. 19.00 i sognehuset
Den levende fortælling om Katharina von Bora – bortløben nonne, forretningskvinde &
Luthers hustru. Theresia Treschow-Kühl er Katharina von Bora, der fortæller om sit liv
fra barndommens liv i klosteret til ægteskabet med reformatoren Martin Luther.
Theresia Treschow-Kühl er iklædt en tro kopi af Katharina von Boras kjole,
som det kendes fra et maleri af Lucas Cranach. Foredraget er en monolog.
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ØRBÆK MENIGHEDSRÅD OG 4. A PÅ ØRBÆK SKOLE
præsenterer reformationsforestillingen

En ræv bag øret
Fredag d. 15. september kl. 15.30 på skoletorvet,
Ørbæk Skole. Gratis entré – alle er velkomne!

HUSK!

Sangaften i sognehuset
Torsdag d. 28. september kl. 19.30

Babysalmesang hver tirsdag kl. 10.30
i sognehuset. Det er gratis at være
med, og der er ingen tilmelding, så
bare mød op. Alle er velkomne!
Hilsen Marika 21 78 60 24

Vi elsker at synge! Mød op til en
hyggelig aften med efterårssange – og
en kop kaffe til. Alle er velkomne!

Strikkedag i sognehuset
Onsdag d. 20. september kl. 13-16
Kan du strikke? Så har jeg brug for din hjælp!
Jeg har et brændende ønske om, at vores dåbsbørn fremover skal have en særlig
dåbsgave med sig fra menigheden til minde om deres dåbsdag, nemlig en såkaldt
dåbsklud: en strikket klud på ca. 25 x 25 cm. i hvid bomuld med et enkelt motiv.
Har du tid og lyst til at være med, så kom til en hyggelig strikkeeftermiddag og
medbring gerne pinde str. 3– jeg sørger for kaffe og garn.
Hanne Uhre Hansen

BØRNEGUDSTJENESTER i Sognehuset
Tirsdag d. 29. august, tirsdag d. 3. oktober og tirsdag d. 5. december kl. 17.00
Vi mødes 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.
Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding – så tag endelig familien med!
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Taknemmelighed
”Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt
du så ofte har sveget mig”.
Sådan indledes en herlig sommervise, som
Thøger Larsen skrev for næsten 100 år
siden. I skrivende stund, hvor regnen slår
mod ruden, og torden fornemmes i det
fjerne, vil mange nok føle sig svigtet af
den danske sommer. Men der har været
gode solskinsdage, og vi kan håbe på
mere sol i august, hvor afgrøder skal
hentes hjem fra marken. Varsling af
skybrud oplever vi ind imellem, men
alvorlige naturkatastrofer er vi forskånet
for på vores lille del af kloden. Det skal vi
være taknemmelige for.
Uanset vejr og vind er sommer lig med
ferietid. Ferie, hvor der bliver tid til at
gøre ting, som en travl hverdag ikke
levner plads til. Tid til fordybelse og mere
tid til samvær med familie og venner. Alt
sammen noget der giver ny energi, så vi
er klar til at løse nye udfordringer og
opgaver der venter.
Som nævnt på menighedsmødet i april
skal vi i gang med 2 nye opgaver.
Friederich Baggers gravsted skal
restaureres. En kirkekonsulent fra
Nationalmuseet har besigtiget gravstedet
og efterfølgende udarbejdet en rapport,
der nøje beskriver processen for
restaureringen. Indledningsvis skal der
foretages en arkæologisk undersøgelse,
der kan fastslå, om der er etableret et
gravkammer under flisebelægningen,
hvilket er afgørende for det videre forløb.
Under alle omstændigheder vil arbejdet
strække sig over minimum 2 til 3 år,
afhængig af kirkens økonomiske formåen.
Der er nu udarbejdet en helhedsplan for
vores kirkegård. Planen beskriver,
hvordan kirkegården kan indrettes, så der
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tages hensyn til ændrede
begravelsesformer og ønsker til

hvordan kirkegården kan indrettes, så
der tages hensyn til ændrede
begravelsesformer og ønsker til
gravsteder. Det er ikke en her og nu
opgave, men fremtidige ændringer skal
tænkes ind, så de bliver en del af
kirkegården, som den vil se ud om 3 til 4
årtier. Måske kan en ændring af
hovedindgang samt etablering af
urnegravsteder ved indgang øst blive de
første opgaver, hvis der er økonomi til
det. Det vil blive behandlet på
menighedsrådsmødet d. 15. august.
Snart vil de skønne salmer, bl.a. ”Nu
falmer skoven trindt om land”, ”Vi
pløjed og vi så´de” og ”Du gav mig, o
Herre, en lod af din jord” lyde i kirkerne
i det ganske land, når der holdes
høstgudstjenester. Eller takkegudstjeneste, som det oprindelig hed,
når bønderne i gamle dage efter møjsommeligt slid samledes i kirken for at
takke for årets høst, som var afgørende
for, om der var tilstrækkelig føde indtil
næste høst.
Selvom vejret nu som tidligere kan
drille, har ændrede produktionsmetoder,
stordriftsfordele og mejetærskere fyldt
med teknologiske hjælpemidler gjort
høsten så meget nemmere, at
taknemmeligheden over årets høst
måske ikke er så fremtrædende mere.
Ved midsommer sang vi ”Vi vil fred her
til lands”. Og fred har vi. Vi har ret til
undervisning, vi har sociale goder og et
velfungerende sundhedsvæsen, og vi kan
tale frit, for blot at nævne noget af det,
der er en del af at være dansker.
Det bør vi alle være taknemmelige for og
måske tænke på under årets
høstgudstjeneste, så det giver anledning
til i vores stille sind at udtrykke en Tak.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd

Høstgudstjeneste
Søndag d. 1. oktober 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.

Alle Helgen i Ørbæk
Søndag d. 5. november kl. 16.00
Vi markerer dagen med en stemningsfuld
skumringsgudstjeneste i sognehuset og
slutter af med at gå på kirkegården,
hvor vi tænder lys og sætter dem på
gravene.

Gospelgudstjeneste i Vindinge
Søndag d. 19. november kl. 19.00
Igen i år skal konfirmanderne deltage i
en gospelworkshop sammen med andre
konfirmander fra provstiet. Kl. 19.00
afsluttes dagen med et brag af en
gospelgudstjeneste i Vindinge kirke. Alle
er velkomne.

Rosinen
En udenlandsk diplomat undrede sig over, at Folketingets åbning blev fejret med en
gudstjeneste.
- Beder præsten virkelig for folketingets medlemmer, spurgte han en dansk kollega.
- Nej, han ser ud over medlemmerne, og så beder han for folket!
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Siden sidst
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Astrid Marie Ejgon Liedtke
Stationsvænget 16, Ørbæk
Mie Salling Krum
H.C. Andersens Gade 27, Odense
Miley Selina Petersen
Degneløkken 44, Ullerslev
Signe Holm Olesen
Frørupvej 37, Frørup
Naya Schrøder
Assensvej 15, Ørbæk
Malthe Lind Rask Andersen
Libavej 9, Ørbæk
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Sara Holm Olesen og Erik Olesen
Frørupvej 37, Frørup
Katja og Michael Frydendal Løjtved
Odensevej 42, Ørbæk

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Jørgen Dyhrberg Nielsen
Banemarken 2, Refsvindinge
Kjeld Peter Kristiansen
Refsvindinge Byvej 37, Refsvindinge
Steffen Henning A. Christensen
Kirkevej 1, Refsvindinge
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DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Rita Margrethe Pedersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Svend Otto Eriksen
Egevej 52, Nyborg
Ketty Hansen
Enebærvej 13, Ørbæk
Poul Ejgil Damgaard
Hovedgaden 4, Ørbæk
Lasse Kroggaard Uldal Christensen
Stationsvej 16, Ørbæk
Palle Henriksen
Birkevej 22, Ørbæk
Jan Mossin Christiansen
Bøjdenvejen 99, Krarup
Hans Harald Ramdal Jensen
Egeparken 35, Nyborg
Lone Christensen
Hovedgaden 18, Ørbæk
Ruth Høyer
Kløvervej 3, Ørbæk
Marianne Christensen
Odensevej 13, Ørbæk
Jørn Christian Simonsen
Mejerivænget 74C, Ørbæk
Jytte Sørensen
Stationsvej 25, Ørbæk
Inge Marie Blegholm Hansen
Buen 1A, Ørbæk
Niels Engdal Sørensen
Bakkevej 2, Ørbæk
Inga Kirstine Vilhelmsen
Hulvejen 20, Ørbæk
Bodil Christoffersen
Rosenvænget 14, Ørbæk
Kittie Dahl Koberg
Kløvervej 3, Ørbæk
Karen Kathrine Thaysen
Mejerivænget 60 C, Ørbæk
Bjarne Sejer Pedersen
Odensevej 8A, Ørbæk
Matti Ogstrup Mortensen
Skrænten 9C, Ørbæk
Kirsten Marie Knudsen
Stationsvej 61, Ørbæk

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
Maria Sonja Bente Jensen
Longvej 2, Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 26 37

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@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
Kirkernes personale har fri om mandagen.
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Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Ørbæk/Sognehuset
August
20. 10. s. e. trinitatis
27. 11 s. e. trinitatis 10.15 Kirkekaffe
29. Tirsdag
17.00 Børnegudstjeneste
September
3. 12. s. e. trinitatis
8. Fredag
10. 13. s. e. trinitatis
15. Fredag
17. 14. s. e. trinitatis
20. Onsdag
24. 15. s. e. trinitatis
28. Torsdag
Oktober
1. 16. s. e.
3. Tirsdag
8. 17. s. e.
15. 18. s. e.
22. 19. s. e.
26. Torsdag
29. 20. s. e.

Refsvindinge
10.15

9.00 (KL)
Kirkens døgn: Provstiarrangement
9.00 (NM)
Teaterforestilling på Ørbæk skole: ”En ræv bag øret” kl. 15.30
10.15 Kirkekaffe
Strikkedag kl. 13.00 – 16.00
10.15 Kirkekaffe
Sangaften kl. 19.30

trinitatis

10.15 Høstgudstjeneste
17.00 Børnegudstjeneste
trinitatis 10.15 Menighedsmøde & Syng Luther
trinitatis
9.00 (KL)
trinitatis
9.00 (KL)
19.30 Fortællegudstj.
trinitatis
10.15 Kirkekaffe

November
5. Alle helgens dag 16.00 Alle Helgen
19.00 Alle Helgensfejring
12. 22. s. e. trinitatis
9.00 (KL)
16. Torsdag
Foredrag om Katarina von Bora kl. 19.00
19. 23. s. e. trinitatis
10.15 Kirkekaffe
19. Søndag
Gospelgudstjeneste i Vindinge kl. 19.00
26. Sidste s. i
9.00 (NM)
kirkeåret
December
3. Første s. i advent 10.15 Kirkekaffe
5. Tirsdag
17.00 Børnegudstjeneste

14.30 Familiegudstjeneste

(KL): Karin Larsen, (NM): Nanne Mølhave.
Hvor intet andet er nævnt, har sognepræst Hanne Uhre Hansen tjenesten
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. 6537 1516
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