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Hvad gør jeg 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 2
hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand. Erhvervelse af gravsted skal ske
ved henvendelse til Nyborg Kirkegårdskontor på 65 31 15 27.
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 den
bliver derefter fremsendt til e-Boks eller folkeregisteradresse.

Lys i mørket
Det er blevet vinter.
Mørket og kulden har sænket sig over
os og i os og har næppe i sinde at hæve
sig igen lige med det første. Så det er
måske slet ikke så sært at så mange finder sig grebet af en følelse af træthed
og tomhed, af en følelse, der går fra den
form for melankoli, der sagtens kan
kureres med hygge, til den form for depression, der knap nok kan kureres
med lykkepiller. Ja, mørket og kulden
har sænket sig over os og i os og har
næppe i sinde at hæve sig igen lige
med det første. Men der er gudskelov
et lys, der kan oplyse vores mørke og
opvarme vores kulde.
Hvad dette lys er har salmedigteren Johannes Johansen i én af sine allerbedste salmer forklaret hvad er ved hjælp
af adventskransens fire lys:
Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Det første lys er det ord med hvilket
Gud skaber verden ved at lade alt blive
til ud af intet.
Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Det andet lys er det ord med hvilket
Gud frelser verden ved at lade evigheden bryde ind i tiden i stalden i Betlehem.
Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det tredje lys er det ord med hvilket
Gud frelser verden ved at lade livet opstå af døden i graven i Jerusalem.
Det fjerde lys har ild fra alle tre
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Det fjerde lys er de ord med hvilke vi
mennesker, så godt som vi nu kan det,
skal trøste hinanden netop ved om fortælle hinanden om Guds skabelse og
frelse ved ordet Jesus Kristus her i kirken. Og det fjerde lys får aldrig det
samme klare lys som de tre andre, men
for hende, hvis mørke er mørkt nok og
for ham, hvis kulde er kold nok, så kan
det alligevel være nok til at troen bliver til ud af troløsheden, at håbet bryder ind i håbløsheden, at kærligheden
opstår af kærlighedsløsheden. Det sidste lys er altså nok det mindste af de
fire, men det er ikke af den grund det
mindst vigtige.
Rasmus Markussen
Sognepræst

Nyt fra menighedsrådet
På årets menighedsmøde mellem højmesse og foredrag ved biskop emeritus Kresten Drejergaard aflagde menighedsrådet beretning om det forgangne og det kommende års opgaver,
planer, økonomi og drift. Nedenstående er et kort uddrag:
Hvis menighedsrådet havde troet, at vi
efter den store renovering af kirken,
skulle slappe lidt af, så blev vi klogere
allerede i årets første måneder. Den 1.
marts 2019 fik vores afholdte sognepræst Hanne Uhre Hansen nyt job som
religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift. Vi var så heldige at få en vikar
og ovenikøbet en vikar, som havde
mod på at søge embedet, da det blev
slået op, og det var et enigt menighedsråd, som valgte Rasmus. Vi glæder os
over, at vi igen har fået en dygtig sognepræst og at Lisbet, Olga, Edvard og
han nu er flyttet ind i præstegården.
Ørbæk og Refsvindinge sogne har i
mange år været et fælles pastorat, men
i forbindelse med ledige embeder flere
steder i provstiet besluttede Biskop
Tine Lindhardt at ændre på strukturen, så pastorater ikke gik ud over
provstigrænserne og arbejdsmængden for de enkelte præster blev bedre
fordelt. Det betød at Ørbæk sogn blev
sit eget pastorat. Og da vores sognepræst altså kun skal virke her, har vi

nu højmesse de fleste søndage. Pastoratsændringen betød dog også at vi
skulle tilpasse personalets arbejdstid,
og vi måtte derfor tage afsked med
præstesekretær Rikke Birkholm og
kirkesanger Marika Thomsen. Vi har
netop ansat en ny kirkesanger, Ditte
Fromseier Hockings, som allerede har
fået startet den populære babysalmesang op igen.
Økonomien ser god ud. Driftsregnskabet for 2018 udviste kr. 1,5 mill. mod
budgetteret 1,6 mill. – overskuddet
bruges til fortsat udvikling af kirkegården. Budget 2020 er på kr. 1,5 mill. Da
vi dels havde en stor opsparing og dels
fik fondsmidler til kirkens renovering
kan vi allerede i 2022 være gældfrie.
På kirkegården arbejdes der fortsat efter den aftalte udviklingsplan og i år
har arbejdet koncentreret sig om
nordsiden af kirken. Tomme grave er
beplantet med stauder til afklip til kirkens handlinger og græsarealer afløser grusbelægninger. Der er etableret
lapidarier med gamle gravstene og nyplantede træer og det dårlige stendige
er genoprettet. Det kommende år fortsættes arbejdet på kirkegården og især
arealet på nordsiden mod Hovedgaden
vil være i fokus.
I forbindelse med provst Hans Bredmose Simonsens fratræden i oktober,
har biskoppen ønsket et ”formaliseret
samarbejde” mellem Kerteminde og
Nyborg provstier. Provstiudvalgene
har i øjeblikket en skrivelse til høring,
hvori der lægges op til at især provstikontorerne og præsterne berøres,

mens at menighedsrådene mere frivilligt kan samarbejde over provstigrænserne. I kan læse mere herom på Stiftets hjemmeside www.fyensstift.dk.
Kedeligt bliver det aldrig at være medlem af et menighedsråd og skulle nogen fra menigheden ønske at deltage i
arbejdet, er der valg i 2020, så begynd
allerede nu at overveje, om det skulle
være noget for dig. Du er velkommen
til at henvende dig til en fra menighedsrådet og høre mere om arbejdet.
Afslutningsvist vil jeg gerne udtrykke
en stor tak til sognepræst, personale,
menighedsråd og ikke mindst et stort
antal frivillige for det gode samarbejde
vi har, det er ingen selvfølge at møde
så engagerede personer, som vi er så
heldige at have i Ørbæk.
Hanne Terndrup,
formand

Ny kirkesanger
Kære alle,
Mit navn er Ditte, jeg er violinist og
sanger og bor i Øksendrup sammen
med min mand og mine to børn på 4 og
7 år.
Ved siden af jobbet som kirkesanger
lever jeg som freelance musiker og jeg
spiller i mange forskellige sammenhænge, for tiden primært sammen
med min mand i duoen Fromseier
Hockings. Måske kender nogle af jer

mig fra de mange tv-udsendelser med
"Sommersang i Mariehaven" som jeg
igennem tiden har medvirket i. I perioder har jeg også spillet til teater og musicalproduktioner fx på Odense Teater,
Østre Gasværk og Bellevue. Derudover
underviser jeg på min egen lille violinskole Fromseier Fiddles som har
hjemme på Svindinge Friskole.
Ved siden af musikken har min mand
og jeg startet Øksendrup Cider og vi
dyrker vores egne æbler i vores lille
økologiske æbleplantage, hvor vi her i
efteråret er i fuld gang med at bygge
vores cideri.
Jeg er utroligt glad for at kunne overtage jobbet som kirkesanger i Ørbæk
og glæder mig meget til at
komme i gang med arbejdet i kirken og
med babysalmesang.
Ditte Fromseier Hockings,
kirkesanger

Det sker
De ni læsninger
sddsvf
Onsdag d. 11. december
kl. 19.00

De ni læsninger er en 101 år gammel engelsk juletradition, hvor man læser frelseshistorien i form af ni korte stykker fra Bibelen omhandlende
menneskets syndefald, Guds frelsesløfte og Jesu fødsel vekslende med
klassisk julemusik og fællessalmer. Det er årets konfirmander, der står
for læsningen. Det er duoen Fromseier Hockings, der står får julemusikken. Og det er jer, der står for salmesangen.

Julekoncert

Søndag d. 22. december kl. 15.00
Sammen med Ørbæk Borgerforening
åbner vi dørene til årets julekoncert
med Kirsten Siggaard.

Kyndelmisse

Søndag d. 2. februar kl. 16.00
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 bagefter med fællesspisning i sognehuset. Menuen står ligesom ved kjørmesgilderne i gamle dage på pandekager og flæsk.

Faste aktiviteter
Børnegudstjeneste

Tirsdag d. 3. december og d. 4.
februar kl. 17.00
Vi mødes 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. 4. december, d. 15. januar
og d. 12. februar 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, kvindehjem og krisecentre. Så vil du være med til at
strikke til et godt formål, så kom og vær
med i et par hyggelige timer.

Sangaften

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00
Vi mødes i kirken og synger en håndfuld salmer valgt af kirkens personale, derefter går vi over i sognehuset og drikker kaffe, og så er der frit
slag fra Højskolesangbogen.

Træskomaleren i Ørbæk Kirke
Vi ved meget lidt om Træskomaleren,
og hans motiver kan være svære for os
moderne kirkegængere at forstå. Vi
ved ikke, om der er tale om en enkelt
kunstner eller et helt værksted, men vi
ved, at de tidligste malerier er dateret
til 1479 (Ryslinge kirke) og de seneste
til 1517 (Mesinge kirke), altså flere
hundrede år efter Ørbæk kirkes opførsel, så måske er kalkmaleren blevet hyret til at friske kirken op, da den i gotikken fik sit nye tårn og hvælvinger.
Hvor er træskoen? På trods af det
navn, man har valgt at give Træskomaleren, er der faktisk kun afbilledet træsko i 8 ud af de omkring 30 kirker, der
relateres til Træskomaleren. Selvom
Ørbæk kirke regnes for at være et af
Træskomalerens mesterværker, skal
man altså kigge langt efter træskoen
her. Er man interesseret i at se et eksempel på malerens træsko, kan jeg
anbefale en tur til Gudme kirke, hvor
man foruden træsko også kan se en vaskeægte enhjørning.
Træskoen er altså ikke en art signatur
for Træskomaleren; men et godt tegn
på, at man står i en kirke udsmykket af
Træskomaleren, er derimod de ”bispestave” med tangblærer, som Ørbæk
kirke er så rigt dekoreret med. Mest
detaljerede er bispestavene i kirkens
vestlige del nær orglet, mens de, der
pryder ribberne bag alteret, er mindre
og mere stiliserede.

Motiverne i Ørbæk kirke er primært
præget af natur og dyreliv. Selv korset
synes at slå rødder! Et af de mest fremtrædende dyr er nok hjorten, der (forfulgt af hund med kødben) synes at
spise af livets træ. Kristusfiguren er
kirkens eneste åbenlyst kristne motiv
fra Træskomalerens hånd, men også
hjorten er et almindeligt kendt symbol
på Kristus. Måske har maleren været
inspireret af hubertusmotivet på døbefontens fod, som desværre nu er
slidt næsten helt væk.
Et andet interessant dyremotiv i kirken er de små tegninger af en ræv og
en gås. Jeg kommer til at tænke på
kalkmalerierne i Ottestrup kirke nær
Slagelse, hvor en ræv prædiker for en
flok gæs, mens en anden ræv slæber
væk med en gås. På et andet kalkmaleri
i Ottestrup ser vi gæssenes straf over

rævene: De er blevet hængt. Martin Luther var ikke den første, der med sine
95 teser gjorde oprør med den katolske kirkes grådighed, og de små uskyldige dyr i Ørbæk kirke kan være førreformatorisk kritik af tiggermunkene,
der samlede penge sammen til kirkens
skattekister i stedet for at tænke på
menighedens salighed.

djævel har i flere omgange været kalket over (senest i 1932), men nu bliver
han atter tappet for sine djævelske safter. Bemærk, hvordan bispestavene
langs ribben virker visne eller sodede i
hans nærvær. Men djævletappende
hekse er ikke noget, vi hører om under
søndagens prædiken. Har djævelen
været kalket over, ikke fordi motivet
er moralsk anstødeligt, men fordi det
er udtryk for folkelig overtro?
Mikkel Damkjær Paaske,
cand.mag.
Træskoen har også været set som et
symbol på oprør, og det er sigende, at
kirken ikke er udsmykket med portrætter af adelen, at de mange hoveder
(de såkaldte vrængemasker) ikke er
udstyret med kroner, men med den lavere stands bløde huer, og at hammeren og murerskeen har en prominent
plads i kirken. Det er med andre ord
bondens billeder, der præger kirken,
ikke adelens.
Djævelen kommer man ikke uden om,
heller ikke i Ørbæk. Den æsellignende

Nadversalmer
I den kommende tid vil vi synge den
samme nadversalme hver søndag en
hel måned igennem. Der vil fortrinsvis
blive tale om nyere salmer som både
passer til anledningen og til
(kirke)årstiden, og som det vil være
godt at få sunget ind. I december bliver
det DDS 88 ”Hør det, Zion, trøst for al
din ve”, i januar bliver det DDS 720
”Som året går” og i februar bliver det
DDS 412 ”Som vintergrene”.

Et juledigt
Vores organist Lars Toftdahl Andersen
kan ikke bare noget med toner, men
også noget med ord. I den forbindelse
har han oversat den engelske digter
Christina Rosettis klassiske juledigt
”In the Bleak Midwinter” fra 1872 til
dansk under titlen ”Vintervejret
truer”. Og som den, der er rap på versefødderne allerede har bemærket, så
kan også Lars’ version fint synges på
den engelske komponist Gustav Holsts
fantastiske melodi fra 1906. Prøv selv:
Vintervejret truer,
rejsen er en tvang,
mand og æsel gruer,
vejen endnu lang.
Sneen hvirvler længe
om Maria hvid.
Mer og mer’ hun hænge,
det er barnets tid.
Bange tanker runder:
Gabriel gav bud
om et fødsels-under,
kraftens ord fra Gud.
Himmel-liv er helligt,
jorden har en brist,
husvild mor uværdig
er til Jesus Krist.

Sønnen af Guds rige
fattig bli’r af lyst,
Nok for ham at die
ved Marias bryst.
Nok med stald og krybbe.
Himlens arving kom,
bærer som et smykke
jordens fattigdom.
Engle og keruber,
himmelskaren bred,
og serafer-struber
synger freden ned.
Natten kan ej tie,
stjerneskær gør lyst.
Undrende Marie
kysser barnet tyst.
Hyrder sig besinder,
går til Betlehem.
Vismænd skatte finder
fra kameler frem.
Håbets børn betænker
himlens ydmyghed,
hjertet tryg sig lænker
til en evig fred.
Christina Rosetti /
Lars Toftdahl Andersen

Kontakt
Sognehus og kirkekontor
Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk
T: 65 33 11 04
E: oerbaeksogn@km.dk
Hjemmeside
www.oerbaekkirke.dk
Sognepræst
Rasmus Markussen
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
T: 65 33 11 04
E: rma@km.dk
Kirketjener
Berit Andersen
T: 42 80 33 66
E: berit@dkvin.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. februar 2020.

Formand for menighedsrådet
Hanne Engelbrecht Terndrup
Regissevej 4, 5871 Frørup
T: 50 44 09 01
E: terndrup.frorup@privat.dk
Kirkeværge
Merethe Simonsen
Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk
T: 40 45 83 30
E: lhlange@dlgtele.dk
Kirkegårdskontor
Nyborg Kirkegårde
T: 65 31 15 27
E: mail@nyborg-kirkegaarde.dk

Kalender
December
1.
3.
4.
8.
11.
15.
22.
24.

1. s.i.a
Børnegudstjeneste
Strikkeklub
2. s.i.a.
De ni læsninger
3. s.i.a.
4. s.i.a.
Julekoncert
Juleaftensdag

25.
26.
29.

Juledag
2. juledag
Julesøndag

10.15
17.00
14.00
10.15
19.00
10.15
10.15
15.00
10.30
15.00
10.15
10.15
09.00

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s.e.h.
Strikkeklub
2. s.e.h.
3. s.e.h.

16.00
10.15
10.15
14.00
10.15
09.00

Januar
1.
5.
12.
15.
19.
26.

Februar
2.
4.
9.
12.
16.
23.
27.

Sidste s.e.h.
Børnegudstjeneste
Septuagesima
Strikkeklub
Seksagesima
Fastelavn
Sangaften

16.00
17.00
10.15
14.00
09.00
10.15
19.00

Kirkekaffe

Rosengården

ASJ

Kirkekaffe

ASJ

Kyndelmisse

ASJ

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

