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Hvad gør man ved ...

Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er
forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed,
skal de 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.
Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, bliver navngivet ved dåben.
Vielse og velsignelse: Aftales med præsten. Man kan blive
viet eller velsignet i Ørbæk Kirke, hvis en af parterne er medlem af folkekirken og man bor i eller har en særlig tilknytning
til sognet. Forud afgives ægteskabserklæring på www.borger.dk og prøvelsesattest og navne og adresser på to vidner
fremsendes derefter til kirkekontoret.
Navneændring: Er muligt inden for navnelovens rammer og
mod betaling, men navneændring i forbindelse med vielse er
gebyrfri. Ansøgning og betaling skal ske på www.borger.dk.
Dødsfald: Skal anmeldes digitalt på www.borger.dk senest to
hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand. Erhvervelse af gravsted skal ske
ved henvendelse til Nyborg Kirkegårdskontor.
Bisættelse og begravelse: Aftales med præsten.
Sjælesorg: Samtaler, hjemme- og sygebesøg aftales med præsten, som har tavshedspligt.
Attester: Kan bestilles på www.personregistrering.dk og bliver derefter fremsendt til e-Boks eller folkeregisteradresse.

Dét var så den sommer
”Kornhøsten er forbi, frugthøsten
endt, men vi blev ikke frelst.” (Jer 8,20)
Ja, netop nu hvor kornet falder og frugten falder, kan man også godt selv henfalde til jeremiader over tidens gang og
altings forgængelighed: Dét var så den
sommer…
Og det var så den sommer. Ja, det var
det, men det var heldigvis også meget
mere end det. For det har – trods alt –
også været en dejlig sommer, hvor jeg
har set Danmark fra helt nye vinkler,
hvor jeg har ladet mig blæse godt igennem og har slikket sol, hvor jeg har
svømmet i havet og har daset på terrassen, hvor jeg har leget med mine
børn og kysset med min kone, ja, hvor
jeg bare har nydt at nyde lykken og de
lyse nætter.
Ja, det har – som sædvanlig – været en
dejlig sommer, og nu hvor den snart er
slut, så ved jeg, at det er mindet om den
sommer med al dens lysende lykke,
som skal – og som kan – bringe mig
bare nogenlunde helskindet igennem
resten året, Indtil sommeren er over os
og igen gør livet legende let. Så selvom
man her på randen af efteråret godt
kan henfalde til jammerlige jeremiader, så skal man alligevel lade være.
For værre er det altså heller ikke – måske snarere tvært imod.
Jeg tror også, at det er noget af det
samme, som synges og siges i Lars
Busk Sørensens kendte og elskede efterårssalme, hvori det lyder:

1 Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
2 Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.
3 Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
4 Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
(DDS 731)
Jeg bliver aldrig træt af at synge denne
smukke salme, og det gør jeg ikke,
fordi jeg heri finder en forkyndelse af
Guds nåde. En nåde som ikke er, at der
er et liv efter døden, men en nåde som
er, at der er et liv før døden.
Rasmus Markussen
Sognepræst

Nyt fra menighedsrådet
I år er der menighedsrådsvalg, og som
noget nyt skal kandidater opstilles og
vælges på en valgforsamling, som afholdes tirsdag d. 15. september
2020 kl. 19.00.
Ved at møde op til valgforsamlingen
kan du være med til at sætte kursen for
kirke- og menighedsliv i dit sogn. Det
er du enten ved selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge,
hvem af de opstillede kandidater, der
skal sidde i menighedsrådet. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed
for debat. Valget af menighedsrådene
foregår ved skriftlig afstemning og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt
til det nye menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent d. 29. november
2020.
Hvem må stemme og stille op til menighedsrådsvalget i 2020?
Er du fyldt 18 år, er medlem af folkekirken og har dansk indfødsret eller
har haft fast bopæl i Danmark i et år
forud for valgforsamlingen, har du ret
til at stemme til menighedsrådsvalget.
Og har du ret til at stemme, har du også
ret til at stille op som kandidat til valget. Du kan stemme og stille op i den
menighedsrådskreds du har adresse i,
medmindre du har løst sognebånd til
en sognepræst i et andet sogn, for så er
det der, du må stemme og stille op.

Skal man have specielle forudsætninger for at indtræde i menighedsrådet?
Nej, det behøver du ikke at have. Er du
folkekirkemedlem og bor i sognet, så
er du kvalificeret. Har du særlig interesse for at lede personale, arbejde
med økonomi, vedligeholde bygninger
eller være med til at udvikle kirkegården, er der helt klare ansvarsområder,
der matcher disse interesser, men almindelig interesse for kirken og for lokalsamfundet er også helt tilstrækkeligt til at stille op.
Menighedsrådet i Ørbæk består at 6
valgte medlemmer og sognepræsten. I
den kommende valgperiode, har vi fået
dispensation fra den 4-årige valgperiode til en 2-årig periode. Vi har bl.a.
søgt om denne forkortede periode for
bedre at kunne tiltrække yngre mennesker, som måske kan synes at 4 år er
meget lang tid.
Alle er meget velkomne, og vi håber at
rigtig mange vil møde op og tage del i
valgforsamlingen på den ene eller på
den anden måde. Og vi sørger selvfølgelig for at sundhedsmyndighedernes
plads- og afstandskrav bliver overholdt, så det hele kan ske under trygge
forhold.
Hanne Terndrup
Formand

Konfirmation

Endelig… Søndag d. 16. august fik vi ved to lidt anderledes, men meget
flotte gudstjenester sendt 28 smukke, unge mennesker videre på deres
rejse i livet med Guds ord til at bære dem og nære dem undervejs. Tak for
nu og stort tillykke med konfirmationen! (www.bryllupsvideoogfoto.dk)

Konfirmationsforberedelse
Samtidig med at vi siger farvel til et
hold konfirmander, siger vi også goddag til et nyt. På: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding er
der indtil onsdag d. 30. september
2020 åbent for tilmelding til konfirmationsforberedelse og efterfølgende
konfirmation i Ørbæk Kirke søndag d.
25. april 2021.

Man kan blive konfirmeret, hvis man
er døbt, har modtaget forberedelse og
er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste,
men man behøver ikke at være døbt
for at deltage i forberedelsen.
Bemærk at både forberedelse og konfortsættes på s. 8…

Det sker
Høstgudstjeneste

Søndag d. 6. september kl. 10.15
Fra gammel tid har det været skik, at man ved høsttide samles i kirken
for at takke livets Gud for alle de gode gaver, der kommer ovenned. Det
gør vi igen til højmessen søndag d. 6. september, hvor vi i en smukt
pyntet kirke sammen skal takke og bede og synge de kendte høstsalmer.

Valgforsamling

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00
Kom og vær med til at sætte dit præg på kirke- og menighedslivet i Ørbæk og omegn enten ved at stemme på eller ved at stille op til det nye
menighedsråd.

Konfirmandindskrivning
Søndag d. 4. oktober kl. 10.15

I forbindelse med højmessen søndag d. 4. oktober kl. 10.15 er der konfirmandindskrivning og informationsmøde for alle de kommende konfirmander og deres forældre. Så enten du ved at eller du overvejer om du
skal begynde til konfirmationsforberedelse, så kom og vær med!

Allehelgen

Søndag d. 1. november kl. 16.00
Allehelgen er en ældgammel mindefest for de døde, og søndag d. 1. november kl. 16.00 samles vi i Ørbæk Kirke til en stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi med lys i mørket og musik i kirkerummet vil
mindes dem, der er gået bort i årets løb.

Faste aktiviteter
Babysalmesang

Første gang tirsdag d. 1. september kl. 10.30
Babysalmesang er for alle babyer og deres voksne, som trænger til et
lille frikvarter fyldt med sang og musik og nærvær og samvær. Vi synger sammen og laver små enkle bevægelser og sanglege til nogle af de
smukkeste salmer og sange i 30-40 minutter og derefter er der kaffe, te
og hyggesnak til alle. Man bliver glad af at synge sammen og musikken
og bevægelserne skaber et helt særligt rum til barn og forælder.

Børnegudstjeneste

Tirsdag d. 3. november kl. 17.00
Den første tirsdag i november mødes vi igen til en kort gudstjeneste i
børnehøjde, og derefter går vi over i Sognehuset og spiser og hygger og
leger sammen.

Sangaften

Torsdag d. 17. september og d. 5. november kl. 19.30
To torsdage i efteråret mødes vi i kirken og synger en håndfuld salmer
valgt af sognepræst og personale. Derefter går vi over i sognehuset og
drikker kaffe og så er der ellers frit slag fra Højskolesangbogen.

Strikkeklub

Onsdag d. 9. september, d. 7. oktober og d. 11. november kl. 14.00
En onsdag om måneden mødes strikkeklubben for at strikke og hygge
sammen. Man kan enten strikke til sig selv eller til Varmestuestrik, som
samler ind til varmestuer, herberg og kvindehjem. Vil du være med til at
strikke til et godt formål, så kom og vær med i et par hyggelige timer.

Konfirmationsforberedelse
…fortsat fra s. 5
firmation foregår i bopælssognet (hvis
du er i tvivl, kan du finde dit bopælssogn på www.sogn.dk), og at man kan
ikke tilmelde sig andetsteds uden forudgående aftale med sognepræsten.

Konfirmationsforberedelsen begynder
i uge 43 og foregår torsdage i Sognehuset og søndage i kirken, men allerede
ved højmessen søndag d. 4. oktober
kl. 10.15 er der indskrivning og informationsmøde for alle de kommende
konfirmander og deres forældre.

Ørbæk Kirkes nye menighedspleje
Ved udgangen fra kirkerummet står
den gamle pengeblok, som en stadig
påmindelse til os alle om, at kristendom ikke kun er abstrakt teori, men
også konkret praksis: Den kærlighed,
som Gud har givet os inde i kirken, skal
vi give videre til andre ude i verden
ved at give dem det, som de har behov
for og trænger til lige her og lige nu.

Pengeblokken
i Ørbæk Kirke

I vore dage er den medmenneskelige
omsorg udliciteret til velfærdsstaten,
men det betyder altså ikke, at vi ikke

selv kan og skal gøre bare lige lidt
mere. Og derfor er det også med stor
glæde, at vi kan fortælle, at menighedsrådet nu har grundlagt en menighedspleje ”med det primære formål at yde
hjælp til økonomisk trængte familier i
forbindelse med fejring af konfirmation i Ørbæk Kirke.” Menighedsplejen
finansieres ved udlejning af Sognehuset til mindesamvær, indbetaling af frivillige bidrag, testamentariske gaver
og indsamling ved gudstjenester og arrangementer i kirken enten i kontanter eller via MobilePay. Donationer til
velgørenhed er fradragsberettigede.
Vi håber, at I vil støtte menighedsplejens arbejde. Og husk nu, at: ”enhver
skal give, som han har hjerte til – ikke
vrangvilligt eller under pres, for Gud
elsker en glad giver. Gud magter at
give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle
måder har nok af alt og endda overflod
til at gøre godt.” (2 Kor 9,7-8)
/RM

Jesus og Paulus og Peter og…
Da Vor Frue Kirke – den nuværende
domkirke – i København skulle genopføres efter englændernes terrorbombardement i 1807, ville man også
gerne have en udsmykning, som matchede kirkens nye nyklassicistiske stil.
Denne opgave endte ad omveje hos
den vidt berømte billedhugger Bertel
Thorvaldsen, som levede og arbejde i
Rom. Til hovedkirken i sin barndomsby udførte han blandt meget andet statuerne af Jesus og hans 12
apostle først i gips og siden i den kostbare marmor: Seks apostle i hver side
og Jesus for enden som alterstatue.

og private hjem i både Danmark og udlandet. Og da vi sidste år flyttede ind i
præstegården, stod der også et sæt
stuvet ad vejen i den gamle konfirmandstue. Da præstefruen ikke bryder
sig om at have mere end én hellig
mand i huset ad gangen, så blev det i
foråret flyttet ned i Sognehuset, og nu
står det så der, så alle kan se det, men
ingen konfirmander kan røre det.
Og hvor kommer det så fra? Berit vidste, at de var en gave fra den tidligere
skoleinspektør og kirkesanger Vagn
Schjelde, men mere vidste hun ikke. Så
stor var vores glæde og overraskelse,
da Schjeldes søn Ole Schjelde en dag
aflagde os et uanmeldt besøg og stillet
ansigt til ansigt med Jesus og apostlene
kunne fortælle os den sjove og spændende historie, som han efterfølgende
har været så elskværdig at skrive ned.
/RM

Bertel Thorvaldsen: Kristus
(wikimedia commons)

Og kender man ikke Thorvaldsen for
andet, så kender man ham nok for
dette værk, som er blevet reproduceret i utallige eksemplarer og opstillet
rundt omkring i kirker, missionshuse

Figurerne er mere end 100 år gamle. I
1923 kom min far til Jelling som ”plejesøn” hos sin gudmor, som i mellemtiden var blevet gift med den noget ældre sognepræst. Og i præstegården var
bl.a. figurerne. Jeg ved ikke, om det var
præsten, som havde købt/fået dem, eller det var fars gudmor. I 1933 gik sognepræsten på pension og de flyttede
ud af præstegården, men blev i Jelling.
Han døde i 1937 og seks-syv år senere
flyttede ”enkepastorinden”, som hun
nu kaldte sig, til København.

Mine forældre Ruth og Vagn Schjelde
var da blevet gift i Jelling kirke, og det
var åbenbart meningen, at de skulle
overtage figurerne, når det blev muligt. Vi kom fra Strib til Ørbæk i december 1950 fordi min far i stedet for en
stilling som "andenlærer og organist"
havde fået stilling som "førstelærer (senere skoleinspektør), kirkesanger og kirkebylærer". Ud over at min
far var kirkesanger, så var vores forskolelærerinde organist, så hvis der
kom en begravelse i skoletiden, blev
min mor sendt til den mindste klasse
og den større måtte klare sig!
I lærerboligen (nu SFO’en) på skolen
var der mulighed for at anbringe hylderne til figurerne, som ankom i foråret 1951. Hvor de havde været fra de
forlod præstegården indtil da, ved jeg

ikke. De tre hylder blev placeret på en
væg i den stue, som min far brugte som
kontor (se billede nedenfor). Undervejs var de ude for et lille uheld, hvor
fem af apostlene faldt ned, men noget
lim og tålmodighed fra mine forældre
fik skaderne repareret nogenlunde. En
af pigerne fra konfirmandholdet 1951
blev ung pige i huset hos os. Hun imponerede mig med at hun kunne navnene
på alle apostlene!
I 1975 flyttede mine forældre til Slotsvænget, og figurerne blev igen pakket
ned. Nogle år senere kom de til konfirmandstuen, og nu er de så landet i Sognehuset, hvor jeg i maj genså dem efter
45 år. Jeg er meget glad for, at de nu er
der – tak for det.
Ole Mikél Schjelde

Ruth og Vagn Schjelde og Thorvaldsens 13 figurer engang i 1960’erne (Privatfoto)
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Kirketjener
Berit Andersen
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Kalender
September
1.
6.
9.
13.
15.
17.
20.
27.

Babysalmesang
Højmesse – 13. s.e.t.
Strikkeklub
Højmesse – 14. s.e.t.
Menighedsrådsvalg 2020
Sangaften
Højmesse – 15. s.e.t.
Fromesse – 16. s.e.t.

10.30
10.15
14.00
10.15
19.00
19.30
10.15
09.00

Høstgudstjeneste
Valgforsamling
v. ASJ

Oktober
4.
7.
11.
18.
20.
25.

Højmesse – 17. s.e.t.
Strikkeklub
Fromesse – 18. s.e.t.
Højmesse – 19. s.e.t.
Offentligt menighedsrådsmøde
Højmesse – 20. s.e.t.

10.15
14.00
09.00
10.15
19.00
10.15

Konfirmandindskrivning

16.00
17.00
19.30
10.15
14.00
09.00
10.15
19.00
10.15

Mindegudstjeneste

v. ASJ
Barnedåb
Barnedåb

November
1.
3.
5.
8.
11.
15.
22.
24.
29.

Allehelgensgudstjeneste
Børnegudstjeneste
Sangaften
Højmesse – 22. s.e.t.
Strikkeklub
Fromesse – 23. s.e.t.
Højmesse – Sidste søndag i kirkeåret
Offentligt menighedsrådsmøde
Højmesse – 1. s.i.a.

Barnedåb
v. ASJ
Konstituering

ASJ: Sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef, Herrested-Refsvindinge-Kullerup, og hvor
intet andet er nævnt, har sognepræst Rasmus Markussen selv gudstjenesten.
Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer hos Taxa Syd på 70 10 33 20. Det er bedst at bestille
i god tid og senest dagen før.

