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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.

Forårsfornemmelser
”April er den grusomste Maaned, driver
Syrener frem af død Jord, blander
Erindring og Begær, pirrer
Sløve Rødder, med Vaarregn.
Vinteren holdt os varme, hylled’
Jorden i Sneens Glemsel, næred’
En Smule Liv med skrumpne Knolde.”

Med disse berømte ord indledte T.S.
Eliot sit vilde og voldsomme og ganske
vidunderlige digt ”Ødemarken”.
Er april så den grusomste måned? Ja,
noget er der nok om snakken. For når
vi først har fået gnedet vintersøvnen
ud af øjnene, så skal vi være mere end
almindeligt snæversynede, hvis vi kun
ser, at der ligger støv i krogene og at
vinduerne trænger til at blive pudset.
For ser vi bare lidt bedre efter, så vil vi
også se, at markens blomster igen folder sig ud, at himlens fugle igen flyver
frit og at mennesker igen-igen går
rundt og forelsker sig. Der sker en helt
masse, og det gælder også i kirken. For
ved siden af alt det andet, så byder foråret også på påske og pinse, på konfirmation og bryllupper, på alle de dejlige
ting, der får os til at indse, at livet er
stærkere end døden.
Det kalder ikke på vores bekymring,
det kalder på vores glæde. Og synes
det svært at glæde sig her i forårstravlheden og forårstrætheden, så er der

ikke andet for end at øve sig. Søren Kierkegaard skrev om Lilien paa Marken
og Fuglen under Himlen:
” … lær, begynd dog idetmindste paa at
lære af Lilien og Fuglen. Thi det skulde dog
vel ikke være Nogens alvorlige Mening,
dette med at hvad Fuglen og Lilien glæder
sig over, og hvad der ligner dette, at det Ingenting er at glæde sig over! Altsaa, at Du
blev til, at Du er til, at Du ’idag’ faaer det
Fornødne, for at være til; at Du blev til, at
Du blev Menneske; at Du kan see, betænk,
at Du kan see, at Du kan høre, at Du kan
lugte, at Du kan smage, at Du kan føle; at
Solen skinner for Dig – og for Din Skyld […]
at det bliver Foraar, at Fuglen kommer i
talrig Flok – og for at glæde Dig, at det
Grønne spirer frem, at Skoven voxer sig
skjøn, og staaer Brud – og for at glæde Dig.”

Ifølge Kierkegaard, folder skabningen
sig ud ikke bare for sin egen skyld, men
også for vores skyld. Er april så den
grusomste måned? Ja, noget er der nok
om snakken. For med sin blanding af
erindring og begær, med sin blanding
af kendt fortid og ukendt fremtid gør
den os pinligt bevidste om, at livet ikke
var engang og ikke bliver engang, men
at livet er lige nu og her. Ja, at livet lever og skal leves. Der er ikke nogen
undskyldninger – det er bare om at
komme i gang.
Rasmus Markussen
Sognepræst

Nyt fra menighedsrådet
I oktober 2019 gik provst Hans Bredmose Simonsen på pension og vi ventede på Biskoppens udmelding om en
ny provst til Nyborg provsti. Biskoppen har imidlertid besluttet sig for at
”etablere et formelt samarbejde mellem Nyborg provsti og Kerteminde
provsti inden for nogle specifikke rammer”, hvilket helt konkret betyder:





at stillingen som provst i Nyborg provsti opslås til besættelse pr. 1. april 2021
at provst Lone Wellner Jensen
via konstitution fungerer som
provst i Nyborg provsti indtil
stillingen besættes
at den konstituerede provst
pålægges at træde de første
stier i samarbejdskonstruktionen sammen med de to provstiudvalg.

Biskoppens beslutning er taget til efterretning af menighedsrådet. I det
kommende år vil vi derfor opleve et
tættere samarbejde mellem præster,
menighedsråd og provstiudvalg i Nyborg og Kerteminde provstier.
Et af de første tiltag bliver et fyraftensmøde om ”Liturgi” altså den kristne
kirkes gudstjeneste og ritualer – se invitationen andet sted i kirkebladet.
Alle kan være med og alle bør være
med – det er vores kirke og de ritualer,
vi altid har kendt, som diskuteres. De,

som ønsker forandring, vil givet være
godt repræsenteret, og ønsker vi ingen
forandringer, er det også her vi skal
møde op for at give den mening til
kende.

To andre vigtige datoer for hele sognet
er tirsdag den 12. maj 2020 kl.
19.00, hvor der er afholdes informationsmøde om valg til menighedsråd i
2020. Og tirsdag den 15. september
2020 kl. 19.00, hvor selve valgforsamlingen afholdes.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at sidde i menighedsrådet, så begynd gerne allerede nu at overveje, om
det ikke lige er noget for dig.
Har du spørgsmål, så kontakt gerne en
af os fra det nuværende menighedsråd: Anne Tribondeau, Per Høegh,
Henriette Bülow Skøtt, Merethe Simonsen, Ove Johansen og Hanne Terndrup.
Hanne Terndrup
Formand

Nyt fra kirkegården
I skrivende stund er vejret gråt, regnfuldt og blæsende. Men der er håb forude, for pludseligt titter foråret igen
frem – mageløst og magisk.
I år kan vi glæde os til en masse forårsbebudere på kirkegården, og det er der
tre gode grunde til: For det første,
spurgte vores dygtige kirketjener sidste forår, om det var muligt at sætte
nogle løg, så hun havde nogle forårsblomster til brug i kirken, og det kunne
pynte på kirkegården, der kan se lidt

træt ud i det tidlige forår. For det andet, var vi med på idéen og bevilligede
midlerne til projektet. Og for det
tredje, satte vores flittige gravere alle
de mange løg i efteråret, før de startede på grandækningen. Og de tog det
pænt, også selvom der skulle graves
rigtig, rigtig mange huller!
Nu er det så bare om at nyde resultatet.
Merethe Simonsen
Kirkeværge

Årets konfirmander
Det er ikke kun blomster, der springer ud i foråret, men også konfirmander, og
tilmeldt til konfirmationerne fredag d. 8. maj 2020 er:
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

Ja og amen
Ved højmessen sker det i ny og næ – og
især når vi siger fadervor – at menigheden får sagt hver sit ”Amen” før organisten får intoneret, sådan at korsvaret kommer til at halse bagefter. Det
er en lille ting, men da også selv små
ting kan være med til at forstyrre det
liturgiske flow, så er her for en god ordens skyld en forklaring på korsvaret.
Ved højmessen er præsten udpeget af
menigheden til at spille rollen som en
slags mellemmand mellem Gud og
menneske. Det vil sige, at når han står
med ryggen vendt mod alteret, så taler
han til menigheden på Guds vegne, og
når han står med ansigtet vendt mod
alteret, så taler han til Gud på menighedens vegne. Og for at understrege
pointen, så lader man Guds ord bekræfte af sig selv, mens man lader menighedens ord bekræfte af menigheden selv. Og det gør man altså med
korsvarene, som i de fleste tilfælde er

DET SKER
Forårskoncert

Tirsdag d. 31. marts kl. 18.30
Sammen med Nyborg Musikskole
åbner vi dørene til en forårskoncert med sang, guitar, trompet og
måske en cello. Koncerten er gratis og alle er velkomne.

et ”Amen”, som synges af hele menigheden, fordi hele menigheden er koret.
I kirken synger vi sammen. Og i kirken
synges vi sammen. Og det betyder
altså også, at fadervor ikke bliver mindre en fællesbøn af, at præsten siger
det alene. Hvis bare menigheden sørger for at bekræfte det ved som med en
mund at synge højt og tydeligt med på
korsvaret.
/RM
Og hvornår er det så lige, der skal
svares?
I den autoriserede højmesseordning, står der, at menigheden
skal svare i forbindelse med hilsen, indledningskollekt, trosbekendelse, evangelielæsning, nadverbøn, fadervor, afslutningskollekt og velsignelse.

FASTE AKTIVITETER
Babysalmesang

Tirsdag d. 3., 10., 17. og 31. marts og 14. og 28 april 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.

Børnegudstjeneste

Tirsdag d. 3. marts og d. 5. maj kl. 17.00
Den første tirsdag i marts og den første tirsdag i maj mødes vi til en kort
gudstjeneste i børnehøjde, hvorefter vi går over i sognehuset og spiser
og hygger sammen. Alle er velkomne og tilmelding ikke nødvendig.

Strikkeklub

Onsdag d. 11. marts, d. 22. april og d. 13. maj kl. 14.00
En onsdag om måneden mødes strikkeklubben for at strikke og snakke.
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 fomål, så kom og vær med i et par hyggelige timer.

Sangaften

Torsdag d. 23. april kl. 19.00
Vanen tro mødes vi i kirken og synger en håndfuld salmer valgt af præsten og personalet. Derefter går vi over i sognehuset og drikker kaffe og
så er der frit slag fra Højskolesangbogen.

Heksen og djævelen som tegneserie 1. del
Det nyligt restaurerede kalkmaleri i
Ørbæk kirke har allerede været flittigt
beskrevet, og flere forskere har allerede sat det i perspektiv, om end forsigtigt. Jeg vil tillade mig at gå dybere
ned i maleriet, selvfølgelig uden at
kunne give en skråsikker tolkning,
men dog en, der er underbygget af andre, samtidige kalkmalerier, og også
støttet af en af samtidens vigtigste religiøse kilder. Det er nemlig nødvendigt at forstå både kirkens bygning,
kirkens rolle og samtidens folkeovertro for også at forstå kalkmalerier som
det i Ørbæk.
I 1400-tallet blev mange kirker i norden bygget om. De gamle trælofter,
som nu er sjældne, blev udskiftet med
nye hvælv af imponerende kvalitet for
ret små kirker som den i Ørbæk. Det
ændrede dog ikke noget ved selve den
gudstjeneste, som befolkningen skulle
overvære hver søndag. Og overvære er
netop det rigtige ord, -for præsten
snakkede et sprog, folk ikke forstod
(latin) og befandt sig for det meste i sin
egen lille del af kirken, koret med det
store alter, der var afskærmet fra menigheden enten af småaltre eller store
udskårne krucifiksgrupper.
Når man udsmykkede de nye hvide
hvælv, var det derfor dels med symboler som ringkors, liljer, træer og dels
med malerier af mere eller mindre bibelsk baggrund, men alle med den hensigt at styrke datidens kristne værdier
og advare mod det onde. Man må huske, at kun de færreste kunne læse, og

kalkmalerierne fik derfor ofte karakter
af en slags tegneserier, der enten afbildede bibelske motiver, fx dommedag,
eller også blot viste det daglige livs fristelser og synder.

Mästerby kirke, Gotland. Det er dommedag.
Engle blæser i basuner, de døde sjæle står op af
graven og vejes af ærkeenglen Michael, de fordømte opsluges af Helvedes gab og de frelste går
mod porten til det ny Jerusalem, over det hele
troner Kristus på regnbuen med sværd (fordømmelse) og lilje (tilgivelse) fra munden. En hel tegneserie i et eneste maleri.

Netop det onde: Sex, hor, Helvede, Satan og djævle spiller ofte en stor rolle i
kalkmalerierne. Der var meget ondt i
verden, som man ikke kunne forklare,
først og fremmest den pest som hærgede hele Europa, men også lokale ting
som misvækst, sygdom og svagheder
af enhver art. Det kunne måske endda
være djævelens værk. Og derfor søgte
man også syndebukke, som medvirkede til de onde, uforståelige hændelser - hekse og trolde, som var i pagt
med djævelen.
Kirken var ikke bange for at gå foran i

denne søgen efter det onde i nærmiljøet. To Katolske munke Heinrich Kramer og Jakob Sprenger blev netop
sidst i 1400-tallet sendt ud i Europa, og
lavede med Pavens velsignelse en bog,
hvor de beskrev, hvad Satan og hans
engle, heksene, kunne finde på, og
hvordan man fandt ud af det ved at afhøre (læs: torturere) dem. Utallige
hekse er blevet brændt på bål i hele
Europa på baggrund af denne frygtelige bog, Malleus Maleficarum (Heksehammeren). For der var jo meget i verden, man kunne se, men ikke kunne
forklare, og som derfor forekom overnaturligt og farligt. For eksempel vidste man, at vin blev til noget berusende, når den havde ligget og boblet i
en tønde et stykke tid. Det gjaldt også
øl, men man vidste ikke hvorfor. Og
smør opstod jo også inde i kærnen,
men man vidste ikke hvorfor. I det hele
taget var ting der forandrede sig omgærdet med mystik, og kunne måske
være djævelens værk.
Ifølge både folkeovertro og kirken var
hekse og trolde noget, der eksisterede,
og var forbundet med det onde, altså
med djævelen. Og hekse skulle især
være særlig glade for smør. Så glade, at
de fløj rundt på kosteskafterne og
tabte smør
rundt om i
skoven. En
lille gul, slimet svamp
som vokser
på
døde grene
Troldsmør i en skov ved Kolding

kaldes troldsmør eller heksesmør på
alle nordiske sprog.

Öja kirke, Gotland. En pige kærner smør med
djævelens hjælp og rides derefter bort mod Helvedes gab. En slags tegneserie, der viser, hvor
galt det kan gå, hvis man tager djævelen til
hjælp, når man kærner smør.

Og vi kan tit se billeder af piger på kirkernes kalkmalerier, der har arbejdet

Tuse kirke. En malkepige hjælpes af djævle med
at kærne smør.

sammen med djævelen, når de kærnede smør, og som bliver straffet for
det.
Michael Jacobsen
Lektor emeritus
Fortsættes i næste nummer…

Liturgikaravanen kommer…
… til Kerteminde onsdag d. 11. marts
2020 kl. 17.00.
I forsommeren barslede de liturgiske
fagudvalg som biskopperne havde
nedsat med deres rapporter om Gudstjeneste, Nadver, Dåb og Autorisation.
Alle menighedsråd og præster har i
sommerens løb fået tilsendt fagudvalgenes ”Kort fortalt–pjecer” og rapporter. Og nu er det så blevet tid til at
drøfte fagudvalgenes arbejde. På mødet vil biskoppen:






Præsentere fagudvalgenes materiale og give input til, hvordan det kan bruges
Redegøre for hvorfor debatten
om liturgi er vigtig, hvordan
udkommet af debatten vil blive
brugt og hvad der er biskoppernes plan for det videre liturgiarbejde
Lægge op til samtaler om liturgi i mindre grupper
Opsamle synspunkter og stillingtagen og sørge for at det
indgår i biskoppernes videre
liturgiarbejde

Fyraftensmødet foregår i Kerteminde
Kirkes Kulturhus, Langegade 13, 5300
Kerteminde. Fra kl. 16.30 vil der være
kaffe og kage og halvvejs i programmet
vil der blive serveret en sandwich eller
tilsvarende og noget at drikke til. Mødet slutter senest kl. 20.30. Tilmelding
til mødet kan ske til provstisekretær
Hanne Terndrup på haet@km.dk senest søndag d. 1. marts 2020 og
gerne med angivelse af om man deltager som personale, menighedsrådsmedlem eller som interesseret folkekirkemedlem. Alle er meget velkomne
og vi glæder os til at se jer.
Lone Wellner Jensen
Provst
LITURGI
Liturgien er forløbet af gudstjenesten. Den gældende gudstjenesteordning blev autoriseret i 1992,
og i 2016 nedsatte bispekollegiet
tre faggrupper, der skulle komme
med et oplæg til en debat om
gudstjenestelivets fremtid.

Nadversalmer i foråret
Også i foråret skal vi synge den samme
nadversalme ved hver højmesse en hel
måned igennem. I marts bliver det DDS
413 ”Vi kommer, Herre, til dig ind”, i

april bliver det DDS 456 ”Vor Herre Jesus i den nat” og i maj bliver det DDS
248 ”Med thomaskravet står vi her”.
/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 d. 1. maj 2020

Læs mere på
www.oerbaekkirke.dk

Kalender
Marts
1.
3.
8.
11.

1. s.i.f.
Børnegudstjeneste
2. s.i.f.
Strikkeklub
Liturgikaravanen i Kerteminde
3. s.i.f.
Midfaste søndag
Mariæ bebudelsesdag
Forårskoncert

10.15
17.00
10.15
14.00
17.00
09.00
10.15
10.15
18.30

Kirkekaffe

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s.e.p.
Strikkeklub
Sangaften
2. s.e.p.

10.15
10.15
10.15
10.15
09.00
10.15
14.00
19.00
10.15

Kirkekaffe

3.
5.
8.

3. s.e.p.
Børnegudstjeneste
Store bededag

Kirkekaffe

10.
12.
13.
17.
21.
24.
31.

4. s.e.p.
Infomøde om menighedsrådsvalg
Strikkeklub
5. s.e.p.
Kristi himmelfartsdag
6. s.e.p.
Pinsedag

10.15
17.00
09.30
11.00
10.15
19.00
14.00
10.15
09.00
10.15
10.15

15.
22.
29.
31.

April
5.
9.
10.
12.
13.
19.
22.
23.
26.

Maj

MAAS

ASJ

Konfirmation
Konfirmation

ASJ

MAAS: Marianne Aagaard Skovmand, Nyborg, ASJ: Anasia Sjøstedt-Elnef, HerrestedRefsvindinge-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.

