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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.

For at få tiden til at gå
2020 bevæger sig stille og roligt mod
sin afslutning. Danmark blev lukket
ned på vores tvillingers fødselsdag i
foråret, og her i præstegården håber vi
på, at når vi rammer marts igen, vil vi
finde os selv i en verden, der ligner
den, vi kendte. En verden, hvor vi ikke
konstant behøver tænke på smittebobler og bakterier, hvor vi kan rejse ud i
verden igen, holde store fester med
dans og sang til daggry, og hvor vi slet
ikke er tvunget til at sidde to meter fra
hinanden.
Trods ønsker og de små forhåbninger,
som vaccinefabrikanternes nyheder
vækker, så ved vi også godt, at det sidste år vil sætte sig spor i os alle. Men
forhåbentlig er det ikke kun spor af ensomhed og angst. Det kan også være en
vished om, at vi har brug for at være
sammen med andre mennesker, ofte
og uden afstand. Og at det er netop det,
der er værd at pleje, i stedet for at bære
til splittelse og konflikt.
Mens verden raser videre, og vi venter
herhjemme i julemåneden, vil vi samles om noget, som har været uforandret i mange år. Nemlig min families
brunkageopskrift, der er gået i arv i
min mors familie. Selvom det fortaber
sig i tågerne, hvorvidt den stammer fra
den jyske, fynske eller sjællandske del
af stamtræet, og selvom den undertiden har været i konkurrence med andre mere polerede varianter af den
klassiske småkage, så vinder den alligevel:

Brunkager
Ca. 100 stk.

250 g saltet smør
250 g rørsukker
125 g mørk sirup
500 g mel
12 g kanel
3 g stødte nelliker
8 g potaske opløst i en smule vand
50-75 g grofthakkede mandler
25-50 g finthakket pomeransskal
* Smelt smør, sukker og sirup i en solid
gryde under omrøring, det må ikke
koge. Køl lidt af.
* Hak mandlerne groft. Opløs potasken
i lidt vand.
* Kom de tørre krydderier i melet. Rør
den opløste potaske i den let afkølede
sukkerblanding, kom mel og de øvrige
ingredienser i. Ælt det godt sammen
med en grydeske eller hænderne.
* Rul dejen til lange pølser, ca. fire cm i
diameter. Pak hver pølse ind i bagepapir. Sæt dem på køl i mindst et døgn.
Det er også muligt at fryse rullerne, så
der kan bages løbende.
* Skær meget tynde skiver af pølserne,
kom på bageplade og bag ved 180 °C i
ca. syv minutter. De må ikke blive mørkebrune, så hold godt øje med dem. Køl
af på en bagerist.
* Smag på dem og hør juleenglene
synge.
Lisbet Crone Markussen
Præstefrue

Nyt fra menighedsrådet
I en underlig tid har jeg følt mig foranlediget til at skrive et anderledes indlæg i kirkebladet.
Med radioens, tv’et og avisernes konstante omtale af corona, smittede og
døde både i Danmark og i udlandet, corona-mutationer og aflivning af tusindvis af mink og alle de berørte familiers frustrationer over uvis fremtid,
kan man godt forfalde til tristhed og
miste modet for en tid.
Men selvom corona ændrer på vores
hverdag; hvordan vi bevæger os rundt
uden for vores hjem, hvor mange vi må
være sammen med, hvordan vi skal
indrette os på arbejdspladsen og hvordan vi går i kirke og holder gudstjeneste, så er der heldigvis også stadig så
meget, vi kan: Kirken er åben for alle
hver dag fra kl. 08.00 til kl. 16.00. Kirkegården er, med sine vinterpyntede
gravsteder, også tilgængelig og et besøg værd og Guds frie natur har vi lige
uden for døren i Ørbæk. Der er stadig
så meget at glæde sig over.
Og selvom vi har mundbind på skal vi
stadig huske at tale med vores nabo,
sikre os at vore nærmeste og dem i periferien ikke sidder og mangler hjælp
til indkøb, transport eller en arm at
støtte sig til når de gerne vil uden for
hjemmet. Vi må ikke lukke os om os

selv i frygt for sygdom, men passe godt
på hinanden – en dag er også corona
historie.

Ved valgforsamlingen den 15. september blev der valgt seks medlemmer og
tre suppleanter til en kandidatliste og
da fristen for aflevering af yderligere
kandidatlister udløb den 13. oktober,
var der ikke indleveret andre lister.
Dermed består Ørbæk Sogns menighedsråd de kommende 2 år af: Per Høegh, Ove Johansen, Rasmus Markussen, Merethe Simonsen, Henriette Bülow Skøtt, Sofus Strøm og Hanne Terndrup som medlemmer og Henning
Terndrup, Janne Larsen-Fedders og
Anne Tribondeau som suppleanter.
Tak for valget!
Det nye menighedsråd konstituerer
sig på det offentlige menighedsrådsmøde den 24. november tiltræder på 1.
søndag i advent den 29. november.
Hanne Terndrup
Formand

Nyt medlem af menighedsrådet
Med menighedsrådsvalget vel overstået byder vi varmt velkommen til et
nyt medlem:

med forskellige talehandicap, og også
at behandle patienter med forskellige
stemmelidelser og afasi, som blev henvist til mig. Jeg var ansat i skolevæsenet i godt 40 år.
I 1989 blev jeg bedt om at være degn i
Tvøroyri kirke. På Færøerne er der
ikke ansat præster nok til at dække alle
kirkesogne, og derfor er det degnen,
der træder til med degnegudstjeneste,
når der ikke er præst til stede. Denne
ordning kan henvises tilbage til tiden
efter reformationen. Jeg var degn i
Tvøroyri kirke i ni år.

Mit navn er Sofus Strøm. Jeg er født i
Våg på Suderø i 1947 som den ældste
af seks søskende.
Efter afsluttet realeksamen var jeg til
søs i tre år. I 1966 begyndte jeg på seminariet i Tórshavn og blev uddannet
folkeskolelærer i 1971. Jeg arbejdede
som enelærer ved Fámjins skole fra
1971 til 1979, hvor jeg flyttede til Tvøroyri skole, hvor jeg blev delansat som
lærer og som audiologopæd.
I 1975 blev jeg uddannet som audiologopæd fra Danmarks lærerhøjskole i
Århus og blev ansat som tale- og hørepædagog på Suderø. Min opgave som
talepædagog var at undervise børn

I 1969 blev jeg gift med Josephine og
nu har vi været gift i 51 år. Vi har fået
fire børn, men i 1999 mistede vi vores
yngste søn Eyðun i en trafikulykke. Det
er det sværeste man kan komme ud for
her i livet. I 2014 solgte vi vores hus i
Tvøroyri, da det var for stort, nu da
børnene var fløjet fra reden. Vi flyttede
til Tórshavn, hvor vi boede i ca. to år,
før vi flyttede til Ørbæk i april 2016. Vi
er blevet meget godt modtaget og trives her.
Afslutningsvis vil jeg takke for den tillid, som er vist mig, ved at vælge mig til
menighedsrådet.
Sofus Strøm
Menighedsrådsmedlem

Det sker
NB

Cdc
Cswsc
Alle arrangementer afvikles selvfølgelig i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som bestemmes af den aktuelle situation. Det må desværre fortsat forventes at ændringer eller aflysninger
kan forekomme, så hold godt øje med vores hjemmeside og Facebook.

Julekoncert

Torsdag den 3. december kl. 19.00
To gode venner af huset, Therese Andreasen og Hans Henriksen, spiller
og synger julen ind med en blanding af salmer og sange. Alle er velkomne, men der er kun plads til 75, og derfor er det desværre nødvendigt at melde sig til. Se mere på vores hjemmeside, når tiden sig nærmer.

Minikonfirmander
Nu er det endelig igen tid til at tilmelde sig minikonfirmandforberedelse,
hvor vi gennem fortælling, sang, leg og kreative aktiviteter skal lære lidt
om kirke og kristendom. Forberedelsen er for alle i tredje og fjerde klasse
og foregår mandag-fredag i uge 3 fra 14.00-16.00 og afsluttes med kyndelmissegudstjenesten den 2. februar, hvor minikonfirmanderne skal
vise forældre, familie og andre interesserede lidt af det, som de har lært.
Tilmelding skal ske til sognepræst Rasmus Markussen på rma@km.dk
senest tirsdag den 5. januar.

Kyndelmisse

Tirsdag den 2. februar kl. 17.00
Den store lysfest candelarum missa – også kendt som kyndelmisse eller
kjørmes – markerer, at halvdelen af vinterhalvåret langt om længe er
overstået. Det fejrer vi med en stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste
i kirken og med pandekagespisning i sognehuset.

Forårskoncert

Tirsdag den 9. februar kl. 18.30
Sammen med Nyborg Musikskole åbner vi dørene til en tidlig forårskoncert med sang, guitar, trompet og måske en cello. Koncerten er gratis og
alle er velkomne.

Juleaften
Alt imens vi træder vande for ikke at
blive fanget mellem bølgerne af Covid19, så stiller mange i og omkring Ørbæk Kirke sig selv det helt store
spørgsmål: Hvad med juleaften?
For selvom juleaftensdag slet ikke er
en helligdag og først fik et autoriseret
ritual i 1992, så er den for rigtig mange
af os uløseligt forbundet med kirkegang. Og juleaftensdag er da også den
dag i hele kirkeåret, hvor der er allerflest, som går i kirke med alt hvad dertil hører af stress og jag og asen og masen og pusten og stønnen, før julefreden kan sænke sig over én bare et lille
øjeblik. Sådan er det og sådan skal det
også være i år til trods for Covid-19. I
hvert fald næsten. For helt som det plejer bliver det desværre ikke, da vi altså
ikke kan presse de sædvanlige 250 kirkegængere ind.
Der findes ikke nogle rigtigt gode løsninger på problemet, men efter mange
og lange overvejelser har vi besluttet,

at vi foruden gudstjenesten på Rosengården holder tre gudstjenester i kirken. Alle er velkomne, men der er desværre kun plads til 46 ved hver gudstjeneste, og derfor er det nødvendigt at
melde sig til. Det burde ikke være sådan, men sådan tror vi nu engang, at vi
kan få de bedst mulige gudstjenester
for de flest mulige mennesker, og vi håber på jeres forståelse.
Tilmeldingen åbner torsdag den 10.
december kl. 12.00 og foregår via vores hjemmeside. Har man brug for
hjælp til tilmeldingen, er man velkommen til at kontakte præstesekretæren
efter den 10. december. Se mere på vores hjemmeside, når tiden sig nærmer.
Skulle man være så uheldig ikke at få
en plads, så opfordrer vi til at man bare
dukker op til højmesserne Juledag og
2. juledag, hvor alt igen er helt, som det
plejer. Og bare rolig. Uanset hvad, der
sker, så skal det nok blive jul. Også i år.
/RM

Konfirmandhjælp
Det er os en stor glæde for første gang
at kunne meddele, at økonomisk
trængte familier nu kan søge Ørbæk
Kirkes menighedspleje om hjælp i forbindelse med fejring af konfirmation i
Ørbæk Kirke i 2021. Et fortrykt ansøgningsskema kan findes på vores hjemmeside.

Ørbæk Kirkes menighedsplejes arbejde finansieres ved udlejning af Sognehuset til mindesamvær, ved indsamling ved gudstjenester og arrangementer og ved indbetaling af frivillige bidrag enten i kontanter eller på MobilePay 529007 eller på konto 4366 –
13024340.

Ansøgning skal ske til sognepræst Rasmus Markussen på rma@km.dk senest
tirsdag den 5. januar.

Husk i øvrigt at donationer til velgørenhed ikke bare er en god gerning, de
er også fradragsberettigede…

Kirkelige handlinger
Det har været et ønske fra flere, at vi
igen begynder at offentliggøre navnene på dem, der er blevet døbt, viede
og begravede/bisatte fra Ørbæk Kirke
her i Kirkebladet. Den slags lader sig
desværre ikke uden videre gøre på
grund af den berømte og berygtede
Persondataforordning, men for at forsøge at imødekomme ønsket, så vil jeg
fremover, når jeg har samtale i forbindelse med kirkelige handlinger, bede
om skriftligt tilsagn, og får jeg det, ja,
så kommer det efterfølgende i Kirkebladet.
/RM

Døbte

Karl Valther Moltke Larsen

Viede og velsignede

Christina Witt Jensen &
Michael Toftegaard Andersen

Begravede og bisatte

Arne Rohde Hansen
Anna Johanne Christensen
Lars Andersen
Birthe Kamper Isager
Maja Marie Jørgensen
Carl Mogens Bang
Jørgen Bech Hansen
Esther Margrethe Hansen
Bendt Moritz Jacobsen

Jørgen Bertel Michaelsen 1925-2020
Kort før deadline forlød det desværre, at sognepræsten og salmedigteren Jørgen
Michaelsen er gået bort i en alder af 95 år.
Fra 1955 til 1992 var Michaelsen sognepræst flere forskellige steder i København, Nordsjælland og Jylland, men det er på grund af sit sideløbende virke som
salmedigter, at han er mest kendt. I 1953 debuterede han med digtet ”Fremmed
rejse” i den sidste årgang af det berømte kulturtidsskrift Heretica, som til trods
for sit kætterske navn, ofte også lagde spalter til fromme skriverier. Og lige siden
da beviste Michaelsen med sine mange salmer, at han sammen med Lisbet Smedegaard Andersen, Johannes Johansen og K.L. Aastrup hører til iblandt de bedste
af de få gode nye(re) danske salmedigtere.
Som salmedigter var Michaelsen nok nærmest beslægtet med Aastrup, men alligevel også helt sin egen. Hans knappe og korte stil lader budskabet om syndernes
forladelse i Jesus Kristus træde tydeligt frem. Hans sikre sans for sprogets musik
sørger for sangbarheden. Og så har hans salmer altså en helt særlig klar og kølig
skønhed i sig, som nok nærmest er det allerbedste ved dem.
Resultatet er ægte evangelisk-lutherske kirkesalmer. Og i Den Danske Salmebog
er Michaelsen retfærdigvis også repræsenteret med fem salmer: DDS 146 – Velkommen de Jesus i Nazaret bød, DDS 339 – Vort liv blev reddet, DDS 412 – Som
vintergrene, DDS 582 – At tro er at komme og DDS 788 – Nu sænkes overalt. De
er alle sammen gode, og som den opmærksomme læser og flittige kirkegænger
måske har bemærket, så hører de tre sidste til mine absolutte yndlingssalmer.

Jeg er især glad for DDS 412 – Som vintergrene fra 1977, hvori Michaelsen udfol-

der Johannesevangeliets lignelse om Jesus som det sande vintræ (Johs 15,1-8),
som han lader blomstre lige midt i den mørke og kolde danske vinter. Salmen
skildrer, hvordan mennesket kan komme fra at være vintergrene, som er kroget
ind i sig selv, til at være vintræsgrene, som rækker ud mod andre. Det sker ene
og alene ved, at de bliver podet på Jesu Kristi kors, hvorfra de får saft og kraft.
Derfor kan de og derfor skal de bære frugt, men ikke deres egen, men hans nådes
frugt.
Vi skal selvfølgelig synge salmen sammen mere end én gang i februar, men som
en lille forsmag på kyndelmisse, så får I den allerede her i sin fulde længde:
1 Som vintergrene
i afmagt rækker
mod dagens rum,
be’r vi om glæde
og lys fra Guds
evangelium.

4 Kun Kristus løser
fra død til liv med
sit almagtsord,
så tro og lovsang
i hårde hjerter
af dåben gror.

2 Som grene kroget
dybt i vort eget
i faldets kår
be’r vi om frihed:
at Guds forløsning
vort hjerte når.

5 Som brød og vin han
sig selv os rækker
hver nadverstund
og gir os glæde
fra Himmeriget
som livets grund.

3 Vort vintræ ser vi
bag frost og øde
i vintrens egn
med nådens sommer,
med evigt liv under
korsets tegn.

6 Som vintræsgrene
til Kristus bundet,
af Kristus brugt,
skal vi i hverdagens
nærkamp bære
Guds nådes frugt.

Som det fremgår, så er salmens tekst fantastisk i sig selv, men den kommer først
fuldt ud til sin ret, når den synges på Walter Bjerborgs melodi fra 1961. Melodien
er altså ikke skrevet til teksten, men det skulle man altså tro, at den var. Hør selv
efter på: www.lyttildanskesalmer.dk. Ja, så sandt og så skønt kan det altså synges.
/RM

Kontakt
Sognepræst
Rasmus Markussen
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
T: 65 33 11 04
E: rma@km.dk

Formand for menighedsrådet
Hanne Engelbrecht Terndrup
Regissevej 4, 5871 Frørup
T: 50 44 09 01
E: terndrup.frorup@privat.dk

Sekretær
Hanne Engelbrecht Terndrup
Korsbrødregade 2, 5800 Nyborg
T: 63 31 07 50
E: haet@km.dk

Kirkeværge
Merethe Simonsen
Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk
T: 40 45 83 30
E: lhlange@dlgtele.dk

Kirketjener
Berit Andersen
T: 42 80 33 66
E: berit@dkvin.dk

Kirkegårdsleder
Anders Beck Larsen
Kronsprinsensgade 34, 5800 Nyborg
T: 65 31 15 27
E: mail@nyborg-kirkegaarde.dk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Kirkesanger
Ditte Fromseier Hockings
Bemærk at kirkens personale har fri
mandag og onsdag

Kirkebladets redaktion:
Rasmus Markussen
Næste deadline er den 1. februar 2021

Læs mere på
www.ørbækkirke.dk

Kalender
December
6.
13.
20.
24.

Højmesse – 2. s.i.a.
Fromesse – 3. s.i.a.
Højmesse – 4. s.i.a.
Juleaftensdag

25.
26.

Højmesse – Juledag
Højmesse – 2. juledag

10.15
09.00
10.15
14.00
15.00
16.00
10.15
10.15

Nytårsdag
Højmesse – Helligtrekonger
Højmesse – 1. s.e.h.
Fromesse – 2. s.e.h.
Højmesse – Sidste s.e.h.
Højmesse – Søndag septuagesima

16.00
10.15
10.15
09.00
10.15
10.15

v. ASJ

Januar
1.
3.
10.
17.
24.
31.

v. ASJ

Februar
2.
7.
9.
14.
21.
28.

Kyndelmisse
Højmesse – Søndag seksagesima
Forårskoncert
Fromesse - Fastelavn
Højmesse – 1. s.i.f.
Højmesse – 2. s.i.f.

17.00
10.15
18.30
09.00
10.15
10.15

Familiegudstjeneste
v. ASJ

ASJ: Sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef, Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat,
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.

