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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.

Gør døren høj, gør porten vid
I løbet af foråret kom den uhyggelige
Covid-19 til landet og vendte op og ned
på alting. Selvom vi var advarede,
ramte den os så godt som fuldstændigt
uforberedt, og så reagerede myndighederne ved at lukke landet ned. Heller
ikke folkekirken gik fri, så selvom vi
ikke var glade for at gøre det – og ikke
rigtigt har kunnet se meningen med
det – så lukkede vi også døren til Ørbæk Kirke. Og gennemled en mærkelig
faste og en endnu mere mærkelig påske, hvor man kunne gå ned i butikken
og købe sit jordiske brød, men ikke gå
op i kirken og få sit himmelske brød. Vi
fik rimeligvis lov til at linde lidt på døren ved begravelser og bisættelser,
men ellers var der helt lukket, og det
betød aflyste søn- og helligdagsgudstjenester, aflyste konfirmationer og aflyste bryllupper til stor fortrydelse for
de mange, der havde glædet sig.
Efter mere end to måneder fik vi så endelig lov til at åbne kirkedøren op igen
og være kirke på næsten samme måde,
som vi har været det her på stedet
igennem de sidste mere end 800 år.
Det vil sige, at vi i overensstemmelse
med myndighedernes anbefalinger og
retningslinjer tager vores forholdsregler: Vi spritter hænderne af, vi holder
god afstand, og så anmoder vi den, der
er eller måske er smittet om at vente
tålmodigt lidt endnu. Men ellers er alt
igen som det plejer.
Og nu er det så bare om at få indhentet

lidt af det forsømte. Vi skal have holdt
bryllupper, konfirmationer og helt almindelige søn- og helligdagsgudstjenester, hvor vi lytter til evangeliet, døber børnene og sidder til bords med
hinanden og Gud selv. Altså alt det, der
gør kirken til et fællesskab. Til trods
for smittefaren.
Dette er op til os alle sammen. Og det
er en stor opgave, men heldigvis er der
hjælp at få. I skrivende stund er det lige
ved at være pinse, den store fest for
Helligånden, der kommer ned fra himlen og giver mennesket mulighed for at
høre om og tale om troen og håbet og
kærligheden, ja, om alt det, der sørger
for at alt bliver godt igen.
Så lad os derfor i fællesskab gøre døren høj og gøre porten vid. Ikke bare
ind til kirkebygningen, men også ind til
os selv og hinanden, så:
”[…] hjertet holder pinsefest
med vang og mark og skove.
Den Helligånd, vor himmelgæst,
vi hilse nu og love.
Nu vift og vaj,
du grønne maj!
Min palmegren jeg svinger;
til kirkeby
med sang i sky
hans indtog højtid bringer.”
(DDS 723, 2)
Rasmus Markussen
Sognepræst

Nyt fra menighedsrådet

2020 er valgår til menighedsrådene.
Der afholdes orienteringsaften om valget tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i Sognehuset, og der afholdes Valgforsamling tirsdag den 15. september kl.
19.00 i Sognehuset.
På orienteringsmødet vil det nuværende menighedsråd kort fortælle om
arbejdet de seneste fire år og så vil der
være rig lejlighed til at spørge til arbejdet. Desuden gennemgås reglerne for
valgforsamling og valg.
Vi håber at rigtig mange – vi skal selvfølgelig nok tage de fornødne hensyn
fra sundhedsmyndighederne – vil
møde op og høre om arbejdet kunne
være interessant for dem. Menighedsrådet i Ørbæk består at 6 valgte medlemmer og sognepræsten. I den kommende valgperiode, har vi fået dispensation fra den fireårige valgperiode til
en toårig periode. Vi har bl.a. søgt om
denne forkortede periode for bedre at
kunne tiltrække yngre mennesker,

som måske kan synes at fire år er meget lang tid.
Og skal man så have specielle forudsætninger for at indtræde i menighedsrådet? Nej, det er der intet krav
om. Er du folkekirkemedlem og bor i
sognet, så er du kvalificeret. Har man
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 de interesser.
Men almindelig interesse for kirken og
for lokalsamfundet er også helt tilstrækkeligt til at stille op til valgforsamlingen den 15. september.
Kom frisk den 9. juni og hør om arbejdet er noget for dig. Alle er meget velkomne!
Hanne Terndrup
Formand

Nyt fra kirkegården
Når nu vi i en periode ikke har måttet
gæste kirken, er det et lille plaster på
såret, at vi har en pragtfuld kirkegård
at besøge. Vi håber, rigtig mange har
lagt vejen forbi i denne anderledes periode.
Også i år har der været forskellige anlægsarbejder på kirkegården. Stien
langs Hovedgaden nord for kirken skal
rettes op. Det lidt kedelige perlestensbelagte område ved selvsamme sti er
blevet tilplantet med forskellige buske
og cotonasters. Dernæst er rækken af
hanesporetjørn fuldendt, ligesom der
er blevet sat georginer i nogle af de
tomme gravsteder rundt om på kirkegården. Ved Graverhuset er der blevet
ryddet op i de lidt store vækster, og der
er blevet plantet hortensia. Endeligt er
der nede ved urnerunddellen blevet
tilplantet to områder med syrener og
roser.
Vigtigt at bemærke er desuden, at vore
dygtige gravere har anlagt et demogravsted nede i det græsbelagte område ved Graverhuset. Plænegravstedet er et alternativ til et gængs urnegravsted.
Som den vågne kirkegårdsvandrer måske også har opdaget, er vi startet op
på et lapidarium ved den nye rødbøg.
Og vi er ikke startet op med en hvilken
som helst gravsten. Nej, vi har at gøre

med en hjemvendt kirkegårdsbeboer.
Stenen over Gårdmand Anders Eriksen, født den 14. november 1797, gift
den 21. juni 1828 med Abelone Rasmusdatter og død den 3. oktober 1882,
har nemlig været på en rejse væk fra
kirkegården og over til Bækstrup Mark
i Ellinge. Her er den blevet brugt som
sokkelsten i en bindingsværksejendom. I forbindelse med nedrivning af
bygningen fandt den nuværende ejer
af ejendommen stenen og rettede henvendelse til vores præst. Så på forunderlig vis har den fine sten med marmorpladen overlevet strabadserne og
pryder nu kirkegården igen.
Merethe Simonsen
Kirkeværge

Årets konfirmander
Som nævnt ovenfor blev årets konfirmationer Store Bededag aflyst, men de er nu
flyttet til søndag den 16. august. Tilmeldt er stadig:
Kl. 09.30:
Emilia Bratberg
Tobias Orthmann Bruselius
Tobias Patrick Jensen
Anja Jørgensen
Martin Jørgensen
Stine Aagaard Jørgensen
Victor Hels Knudsen
Lukas Thorslund Kock
Andreas Ladefoged
Mikkel Lønberg Larsen
Sofia Sørensen
Silas Tønner
Lucas Vestergaard
Frederik Egede Lambert Vie

Kl. 11.00:
Lucas Bruun
Kathrine Juul Bull
Nanna Makholm Degn
Lukas Flemming Dideriksen
Karla Skyttegaard Krebs
Alexander Nikolaj Rønne Lindstedt
Gustav Møller Mouritsen
Simon Nancke
Oliver Marius Petersen
Viktor Dorow Petersen
Marie Ellemann Rasmussen
Magnus Colding Seiersen
Mathilde West Skov
Marcus Søndergaard

Gud i vold!
”Dem, som vort hjerte nær
vokste her
og os, vemodig glade,
forlade,
vi Gud i vold befale[.]”
(DDS 701, 4)
I de efterhånden mange begravelsesog bisættelsesprædikener, som jeg har
holdt, har jeg hver gang afsluttet med
ordene: ”Fred for din sjæl og Gud i
vold, N.N.”. Inden for kort tid er jeg
imidlertid flere gange blevet spurgt
om, hvad i alverden ”Gud i vold” dog

betyder, så her kommer en lille forklaring.
Oprindelsen skal søges i det fællesgermanske og oldnordiske ”vald”, som
genfindes i det tyske ”gewalt” og i det
danske ”vold”, og det betyder noget
hen i retning af herredømme, kraft,
magt, styrke, vilje, vælde, osv. På godt
gammelt dansk indgår det i en fast forbindelse med præpositionen ”i”, hvormed det kommer til at betyde, at man
er betingelsesløst underlagt en overmagt, og det er altså det man ønsker

for nogen, når man beder dem om at gå
Fanden eller Gud i vold.
Så når jeg afslutter mine begravelsesog bisættelsesprædikener med at ønske nogen ”Gud i vold”, så er det altså
en bøn til Gud om, at han vil tage den
afdøde i sin almægtige og alkærlige varetægt. Det samme kunne sikkert sagtens siges på en blidere måde, men så

tror jeg, at noget af alvoren ville gå tabt
i det meget vigtige øjeblik ved kisten,
lige netop der hvor menneskets afmagt
og Guds almagt støder sammen. Det er
alvorligt, og derfor vil jeg – for en sikkerheds skyld – også blive ved med at
ønske den afdøde ”Gud i vold”.

N.B.
Ferie
Sommertid er ferietid og i ugerne 27-29 er sognepræsten ikke tilgængelig. I stedet henvises til sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef fra Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat på T: 65981985 og E: asj@km.dk.

Babysalmesang
Tirsdage kl. 10.30

Babysalmesang er for alle babyer og deres voksne, som trænger til et
lille frikvarter fyldt med sang og musik og med nærvær og samvær. Alle
er velkomne og tilmelding ikke nødvendig.
Sidste sæson sluttede som alt andet i utide pga. Covid-19. Vi håber at
kunne starte op igen tirsdag d. 11. august, men hold gerne øje med kirkens hjemmeside og Facebook.

/RM

Heksen og djævelen som tegneserie 2. del
Og kirken fulgte trop, for de omrejsende munke var gode til at afhøre folk
som var mistænkt Efter at have ”afhørt” en stakkels heks et sted i Tyskland om smør skriver de i deres berømte bog:
”… Således kan det konkluderes at, ligegyldigt med hvilke midler troldkarlen
fremskaffede smørret, så var det gjort
enten med en stiltiende eller med en udtalt pagt med Djævelen… Djævelen kan
ikke på egen hånd skabe ting… Eller
også tog (djævelen) rigtig mælk fra en
rigtig ko og kærnede det derefter hurtigt til rigtigt smør, for mens det tager
noget tid for kvinder at kærne smør, kan
djævelen gøre det på meget kort tid og
bringe det til heksen.”
Altså: Hvis en eller anden pige var særlig god og hurtig til at kærne smør,
kunne det være, at djævelen havde en
finger med i spillet. Det er ikke svært
at forestille sig, hvad sådanne ideer
kunne føre med sig. Den tyske ”troldkarl”, som de to munke har afhørt, har
nok ikke haft den store fremtid foran
sig, og er tilsyneladende også blevet
pint til at indrømme, at han og djævelen har haft noget kørende sammen,
hvad angår vin; for lidt længere ned på
samme side i bogen står der, at:
”... så derfor er det det samme, der sker,
når visse hekse, når de trænger til vin eller andre lignende ting, blot går ud om
natten med en flaske eller et krus og så
straks kan vende tilbage med det fyldt

med vin, for så skaffer Djævelen blot naturlig vin andetsteds fra og fylder deres
flaske eller krus.”
Djævelen kunne altså også spille med,
når der skulle laves vin, selv om han
ikke kan skabe den – kun Gud kan jo
skabe ting, Djævelen kan derimod lave
om på dem. Og få meter fra maleriet af
smørpigen i Tuse kirke er der netop et
andet kalkmaleri af en pige, der står
med en spunskniv (redskab til at tappe
øl fra spunsen af tønden) og tapper øl
eller vin fra en tønde.

Tuse kirke. En bryggerspige hjælpes af djævle

Og i Ørslev kirke, Vordingborg, står en
munk også med en spunskniv i hånden
og tapper øl eller vin fra en tønde.

Ørslev Kirke. Munk tapper øl eller vin

På begge billeder hjælper djævle med
til at tappe væsken.
og så er det lige pludselig, at det bliver
endnu mere spændende at vende tilbage og kigge på maleriet i Ørbæk
kirke. For læg mærke til at personen i
Ørbæk også – besynderligt nok – har
en spunskniv i hånden, selv om det
ikke er en tønde, han tapper fra, og at
de krukker væsken opsamles i, er helt
identiske på de tre malerier.

Ørbæk Kirke. Heksen og djævlen

Der er altså måske i alle tre tilfælde
tale om, at ”… så skaffer Djævelen blot
naturlig vin andetsteds fra og fylder deres flaske eller krus”, som der står i Kramer og Sprengers bog – og der har derfor ikke nødvendigvis været noget anstødeligt i malerierne for samtiden.
Maleriet i Ørbæk kirke er blot et af
mange ”tegneseriebilleder” af nogle af
de fristelser, man blev udsat for i det
daglige liv på landet. Djævelen og hans
fristelser var en del af hverdagen.
Punktum! Hvis man var lidt for dygtig
til at kærne smør eller skaffe øl, skete
det måske med Djævelens hjælp, og så
risikerede man at blive anklaget for
hekseri. Punktum!

Når billedet i Ørbæk så senere er malet
over, er det måske fordi den oprindelige betydning forsvandt efter hekseforfølgelserne, og billedet derfor mere
blot blev til et billede af en djævel, der
skider i en krukke, altså blot noget vulgært uden egentlig religiøs betydning.
Det kan også være, at overmalingen
først skete da man i 1700-1800 tallet
generelt malede kirkerne rene og
hvide, simpelthen fordi det var på
mode ( i Ørbæk skete det i 1870). I den
periode fjernede man over hele landet
mange af de kalkmalerier, der utvivlsomt stadig skjuler sig bag kirkernes
hvide vægge og blot venter på at blive
opdaget.
I 1932 genfandt man maleriet i Ørbæk
ved en restaurering, men menighedsrådet fandt det dengang anstødeligt,
og det blev igen malet over. Det var der
for så vidt heller intet usædvanligt i, og
det er heller ikke ualmindeligt den dag
i dag, at nyopdagede kalkmalerier
overmales. I Mørke Kirke har man i
2013 således fundet et billede, der

Mørke Kirke. Mandsfigur

ifølge kirkens hjemmeside viser: ”… en
mandsfigur… Figuren står skrævende
med spredte ben og bøjede knæ. Mellem
benene afsløres et meget forstørret køn,
malet i rød med sorte konturer.” Og lidt
længere ned på hjemmesiden står:
”Menighedsrådet valgte, at malerierne
skulle kalkes over, da motivet dels
kunne virke stødende på nogle, og dels
kunne forstyrre ved kirkelige handlinger bl.a. begravelser.”

den blev altså igen tildækket så sent
som for 3 år siden.

Jeg er vis på, at denne figur også havde
en anden og knap så anstødelig betydning, da den blev malet – hvis man ser
rent logisk på det, var den vel ikke blevet malet hvis det ikke var sådan? Men

Michael Jacobsen
Lektor emeritus

I Ørbæk har man så imidlertid valgt at
lade den djævelske figur og personen,
der tapper et eller andet forblive
udækket denne gang. Oven i købet har
man inden man traf beslutningen
spurgt menigheden selv til råds. Mere
dansk og demokratisk kan det da ikke
blive.

Afsluttet.

Vores nye hjemmeside
Det sidste stykke tid har vi arbejdet intenst sammen med Danmarks Kirkelige Medier for at give Ørbæk Kirke et
nyt grafisk udtryk. Indtil videre har det
udmøntet sig i et nyt logo og et nyt kirkeblad, og nu er vi også klar med en ny
hjemmeside i samme stil. Her kan man
se nyheder, følge med i hvad der sker,
finde ud af hvad man skal gøre ved livets store begivenheder, læse prædikener fra kirken og artikler fra kirkebladet, og meget mere. Vi håber på at I
vil tage godt imod den nye hjemmeside
og bruge den flittigt.
/RM
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Kalender
Juni
1.
7.
14.
21.
28.

Anden pinsedag
Trinitatis søndag
1. s.e.t.
2. s.e.t.
3. s.e.t.

10.15
09.00
10.15
10.15
10.15

4. s.e.t.
5. s.e.t.
6. s.e.t
7. s.e.t.

09.00
09.00
09.00
10.15

2.
9.
16.

8. s.e.t.
9. s.e.t.
10. s.e.t.

23.
30.

11. s.e.t.
12. s.e.t.

10.15
10.15
09.30
11.00
10.15
10.15

ASJ

Juli
5.
12.
19.
26.

ASJ
ASJ
ASJ

August

Konfirmation
Konfirmation

ASJ: Anasia Sjøstedt-Elnef, Herrested-Refsvindinge-Kullerup, og hvor intet andet er
nævnt, har 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.

