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Kirkelig vejviser
Fødsel:
Fødsler anmeldes automatisk af
jordemoderen. Men hvis I ikke er gift,
skal I, såfremt I ønsker fælles
forældremyndighed, aflevere en
omsorgs- og ansvarserklæring til
kirkekontoret i jeres bopælssogn inden
14 dage.

Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne til
at bestille kirkebil til gudstjenester og
kirkelige arrangementer, dog skal det ske
senest dagen før kl. 17.00 til Frørup
Rejser på tlf. 65 37 15 16.
Samtaler og hjemmebesøg:
Præster har tavshedspligt. Derfor kan du
trygt henvende dig, hvis der er noget, du
går og tumler med – småt eller stort – og
har brug for en samtale. Præsten tager
også gerne på hjemme- og sygehusbesøg.
Ring og lav en aftale på 65 33 11 04.

Navngivning/Dåb:
Alle børn skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen, enten ved dåb
eller ved navngivning. Begge dele sker
ved henvendelse til
sognepræsten/kirkekontoret.

Blanketter m.m. kan findes på
www.personregistrering.dk

Vielse:
Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge
Kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis
man har eller har haft en særlig
tilknytning til sognet. For at blive viet i
folkekirken skal mindst én af jer dog
være medlem af Folkekirken. Dato og
tidspunkt for vielsen aftales i god tid
med præsten.

Læs mere på www.oerbaekkirke.dk eller
www.refsvindingekirke.dk under Hvad
gør jeg ved

Kirkeblad:
Har du ikke modtaget kirkebladet i
postkassen, så ring til Henriette Bülow
Skøtt (Ørbæk) på tlf. 6333 6060 eller
Solveig Bang (Refsvindinge) på tlf. 6533
1827

Ved dødsfald:
Dødsfald skal anmeldes digitalt på
www.borger.dk senest 2 hverdage efter
dødsfaldet. Almindeligvis sker det med
fuldmagt gennem en bedemand, der
tager sig af det praktiske omkring
dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af
gravsted sker ved henvendelse til
graver/kirkeværge.

Kirkebladets redaktion:
Henriette Bülow Skøtt, Solvejg Bang & Hanne Uhre Hansen
Næste deadline er 1. november 2013.
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Efterårs-erindring
Nu lægger efteråret sig igen over
Danmark. Det er en stor gave, at både
året og døgnet skifter, for gennem
naturens forandringer skærpes vores
opmærksomhed på tilværelsen. Det
kommer til udtryk, når vi konstaterende
siger om vejret: ”Nå, det er nok koldt i
dag” eller ”sikke det blæser”! Årstidernes
skiften tvinger os til at lægge mærke til
os selv og verden omkring os på en anden
måde, end hvis vi boede et sted på
Jorden, hvor der ingen forandring var året
rundt.

noget helt enestående og smukt, vi skal
glædes over, særligt når tilværelsen
ellers kan virke stressende, og vi bliver
rastløse!
Når det første efterårsløv fejer hen ad
gaden, bliver jeg hvert år bragt tilbage til
en helt bestemt situation fra min
skoletid. For menneskets erindring er jo
indrettet på så forunderlig vis, at den er
koblet sammen med sansningen. Dufte,
smag, synsindtryk og lyde kan alt sammen
vække minder, som er indprentet i os. Og
netop årstidernes skiften aktiverer som
intet andet disse erindringer med alle
deres nye, men alligevel velkendte
sanseindtryk.

De forskellige årstider påvirker også vores
sindelag. Man taler om ”den nordiske
melankoli”, som finder sit bedste fysiske
udtryk i efteråret. Verden fortættes
omkring én, og man kravler lidt ind i sig
selv.
Der er en stor skønhed over denne
nordiske specialitet, som man ude i den
store verden meget nemmere kan få øje
på. Tænk på maleren Hammershøis
gråtonede billeder, den designmæssige
kølighed og stringens, som vi er så
berømte for; Astrid Lindgrens
usentimentale eventyr, eller
tegnefilmene om de finske mumitrolde,
fra dengang jeg var barn. Blandt
årstidssalmerne er efterårssalmen ”Nu
falmer skoven trindt om land” én af de
mest folkekære, vi har. Alt sammen
kulturprodukter som vidner om noget helt
særligt ved os nordboer her i verden.

Situationen jeg bringes tilbage til hvert
efterår, var en efterårsdag i skolen i 7.-8.
klasse. Hele klassen var ude i gården,
hvor der var fyldt med vissent
efterårsløv, som vi skulle samle ind til et
biologiprojekt. Pludselig blev jeg ramt af
en overvældende følelse, en forunderlig
blanding af melankoli og glæde - Jeg
husker det, som at jeg pludselig stod i en
boble, isoleret, uden for tid og sted. Jeg
så alle mine så velkendte, men dog
hastigt forandrede klassekammerater i et
nyt skær. De var velkendte, men dog
fremmede. Jeg så, at vi var ved at blive
voksne. Og jeg mærkede en tristhed
over, at vi inden længe skulle hver vores
vej og ikke mere skulle udgøre hinandens
trygge verden.

Også vores gudstjeneste fortæller os
noget om, hvem vi er. Den er præget af
enkelhed, ro og eftertænksomhed. Det er

Det var her, jeg opdagede, at øjeblikket
er flygtigt og mennesket forgængeligt. Og
derfor indfandt taknemmeligheden sig
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samtidigt i mit liv. For min verden - som
bestod af mine kammerater, vores
fællesskab, min familie - intet var
pludselig mere en selvfølge, men noget
jeg havde fået til låns for en tid.

Siden det øjeblik blev ingenting
nogensinde det samme. Min trygge
barndom var slut, og hele den store,
vidunderlige, farlige virkelighed begyndte
at banke på.
Lars Oliver Stuhr

at styrte ned. Evangeliet lever altså, når
det tales ind vores konkrete liv. Derfor
er det også afgørende for enhver præst
at få en god kontakt med sine sogne. En
god præst er jo først og fremmest en
præst, der bliver brugt!
Jeg har sideløbende med studiet
undervist en hel del konfirmander. Jeg
glæder mig meget til at møde årets nye
konfirmander og regner med, at I er lige
så nysgerrige, dygtige, sjove og helt
umulige, som dem jeg har været vant til
i København! Til gengæld vil jeg love jer,
at jeg skal gøre mit bedste for, at I får et
spændende, lærerigt og sjovt
konfirmandforløb!

Da sognepræst Hanne Uhre Hansen holder
barsel fra. d. 1. august, er jeg blevet
ansat som vikar, indtil Hanne vender
tilbage. Jeg tiltræder d. 1. september.
Mit navn er Lars Oliver Stuhr og jeg er
nyuddannet teolog. Dette er mit første
embede. Jeg er 38 år og opvokset i
København, hvor jeg normalt også bor
sammen med min kæreste og to piger på
14 og 16 år. Jeg vil dog være bosat på Fyn
i perioden for vikariatet, så jeg altid kan
træde til, når I har brug for mig.

Jeg er meget taknemmelig for at
menighedsrådet har vist mig den tillid at
betro mig opgaven.
Jeg glæder mig til at skulle arbejde i de
dejlige omgivelser og jeres fantastisk
smukke middelalderkirker. Men først og
fremmest at skulle arbejde tæt sammen
med alle de mange gode kræfter, som
jeg fra første øjeblik kunne mærke, der
er i kirkerne.

Før jeg kastede mig ud i teologistudiet,
har jeg i en årrække spillet musik og
malet og arbejdede i en periode også som
Teknisk tegner. I min studietid har jeg
bl.a. interesseret mig for at undersøge,
hvordan vores forståelse af Gud altid
farves af den livssituation, vi står i. Det
siges jo lidt galgenhumoristisk, at der
ikke findes ateister på et fly, der er ved

De bedste hilsner
– og på gensyn i Ørbæk og Refsvindinge
Kirker.
Lars OliverStuhr
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Stuhr

Det’ for børn!
2.pinsedag stod i børnenes tegn i
Refsvindinge Kirke, da menighedsrådet
indbød til børnegudstjeneste.
Kirken var pyntet hyggeligt op med
tæppe og sækkepuder til at sidde på.
10-15 familier med børn var mødt op til
gudstjeneste, som begyndte med, at alle
talte de 9 bedeslag fra kirkeklokkerne
sammen med Hanne. Hun viste derefter,
hvordan hun forvandlede sig til præsten
Hanne med præstekjole og præstekrave.
Børnene var meget optaget af Hannes
bibelfortællinger og nød at sidde på
tæppet og puderne og lytte.
Som alle os andre har kirken også
fødselsdag, og det er i pinsen. Så
børnesalmen ”Kirkens fødselsdag” blev
også sunget, hvorefter det var tid til
sidste salme, hvori der indgik fagter, som
både børn og voksne deltog i.
Som afslutning på en hyggelig
gudstjeneste i børnehøjde, bød
menighedsrådet på pølsehorn, sandwich
og drikkelse.

Under gudstjenesten blev der sunget
salmer og bedt Fadervor, og alle blev
velsignet.

En dejlig gudstjeneste med børnene i
centrum.
Henriette Bülow Skøtt

Prædiken hører sig også til, og her
fortalte Hanne, hvordan Gud skabte
Jorden og os mennesker. ”Vi har alle lidt
Helligånd i os, og det er vores ånde,”
sagde Hanne. Ånden blev demonstreret
på bedste vis, da der blev blæst
sæbebobler og balloner op i hele kirken.
Det var et meget flot syn.
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Et nyt menighedsråd
”Opgaverne i menighedsrådet måles ikke
på overskudsgraden, men på om vores
kulturarv har et sundt vækstmiljø”. Med
disse ord ønskede Hanne Terndrup,
formand for Ørbæk menighedsråd, alle
en god sommer i sidste udgave af
Kirkebladet.

Det skal siges, at uden vores formand
Hanne Terndrups kæmpe indsats, havde
vi ikke kunnet arbejde så effektivt og
målrettet. Alle i menighedsrådet yder et
stort stykke frivilligt arbejde for at sikre
de bedste rammer for en levende
folkekirke – vores kirke. Alle bidrager til
at få det nye menighedsråd på skinner,
hver med deres kompetence og, fælles
for alle, et stort engagement og vilje til,
at det skal lykkes. Vi vil gerne arbejde
for, at vores præst og kirkens gode
medarbejdere har en velfungerende og
meningsfuld dagligdag til gavn for alle i
Ørbæk Sogn.

Vi har netop haft en vidunderlig sommer,
som nu lakker mod enden. Med masser af
sol og lan ge lyse aftener, der er
kendetegnende for Norden, har vi haft
god mulighed for at skrue lidt ned for
tempoet og nyde livet. Uanset hvor man
befinder sig på livets tidslinje, er
sommeren for de fleste en magisk tid,
hvor man opmagasinerer solens stråler og
varmen, som er så livsnødvendig og
livsbekræftende. Det er også en tid, hvor
man kan tillade sig at læne sig lidt
tilbage og reflektere over det halve år,
der er gået. Man kan så småt begynde at
lægge planer for de resterende måneder
inden årsskiftet.

Et nyt menighedsråd er ikke
ensbetydende med, at alt skal ændres.
Nej, man skal kunne ”danse på kanten af
boksen”, i stedet for kun at tænke ud af
boksen. Vi tænker nyt, vi har masser af
idéer og visioner, men vi skal også huske
at leve i nuet og værdsætte det
velfungerende.

Som Hanne skrev i sidste udgave af
kirkebladet, har det været lidt af en
ilddåb for de nye rådsmedlemmer. Vi
blev valgt i slutningen af sidste år og blev
straks aktiveret med en del kurser. Vi
har været i fuld gang med mange
forskellige opgaver forbundet med sten
og jord (syn på kirke, kirkegård,
præstegård), mennesker (ansættelse af
ny kirketjener, ny kirkesanger, ny
præstevikar), budget og aktiviteter
(kirkekaffe, babysalmesang,
grundlovsdag i præstegårdshaven,
kirkevandring, osv.) samt planlægning af
kommende foredrag, høstgudstjeneste,
koncerter, salmestafet osv.

Den nære fremtid byder også på mange
glæder. Inden længe skal vi byde
velkommen til vores vikar Lars Oliver
Stuhr, som skal varetage embedet som
Ørbæks sognepræst under Hanne Uhre
Hansen barselsorlov. Vi glæder os og
håber, at Ørbæk sogn vil tage imod ham
med åbne arme.
Anne Tribondeau,
Ørbæk Menighedsråd
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Septembers himmel er så blå
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne, lyse klinger,
mens storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.
Der er en søndagsstille ro
imellem træ'r og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs
der lyser solskinsgule.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste,
snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.
7

Otto Mortensen 1949 - Alex Garff 1949

Arrangementer
Høstgudstjeneste med fællesspisning og menighedsmøde
Søndag d. 15. september kl.10.15 i Ørbæk kirke og Sognehus
Hvert år fejres høsten overalt i Danmarks kirker – vi fejrer, at naturen igen har givet os
mad på bordet og forråd i laderne, vi fejrer naturens overflod og gør det i en ånd af
fællesskab og gavmildhed. Det har man gjort gennem flere århundreder, men i år fejrer
vi høsten på en ny måde!
Først mødes vi til en festlig gudstjeneste i Ørbæk Kirke kl. 10.15, og derefter går vi i
Sognehuset og spiser frokost sammen. Alle bedes medbringe en ret, som så stilles frem
på et tag-selv bord, så vi kan smage hinandens retter. Alt kan bruges, kun fantasien
sætter grænser - så kom med det, du har, og del det med andre.
Når vi har spist sammen, vil der blive mulighed for at høre lidt om menighedsrådets
arbejde, deres visioner og tanker om fremtiden, ligesom der også vil være mulighed for
at stille spørgsmål, hvis der er noget, du kunne tænke dig at spørge om.
Kom og vær med til en festlig dag i høstens tegn – alle er velkomne!

Høstgudstjeneste
Søndag d. 22. september kl.10.15 i Refsvindinge
Kirke
Som traditionen byder, fejrer vi igen i år høsten med
en festlig gudstjeneste for hele familien. Det sker i
Refsvindinge kirke kl. 10.15. Efterfølgende serveres
der kaffe og kage i våbenhuset.
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Foredrag med Ib Hoch
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00 i
Sognehuset
Ib Hoch er oprindelig uddannet
isenkræmmer, men skiftede
isenkræmmerforretningen ud med et job
som sælger. I 1984 opdagede han en knude
på højre ben, som viste sig at være kræft,
og benet måtte amputeres. På det
tidspunkt var Ib Hoch midt i 40’erne. I
forbindelse med de lange sygemeldinger
blev han fyret fra sit job og kunne se frem
til at gå på pension som 45-årig. Det fik
ham dog ikke til at miste modet.

I foredraget Fra mismod til livsmod
fortæller han om sygdomsforløbet og
om, hvordan man indretter sin hverdag,
når den foregår på et ben. Foredraget
er varmt og personligt og krydret med
personlige anekdoter og giver
eksempler på, hvordan han tacklede op
- og nedture og kom videre i sit liv.

Gennem de sidste 20 år har han engageret
sig i blandt andet Kræftens Bekæmpelse,
hvor han har været formand for et
patientstøtteudvalg og som formand for
Digets Venner på Sundhedshøjskolen Diget
ved Skagen, modtog han i 2001 Livsglædens
Pris. Han kører motorcykel, er kirkesanger,
optaget af sit lokalområde samt en flittig
foredragsholder.

Morgensang – spil dansk dag!
Torsdag d. 31. oktober kl. 8.30 i Ørbæk Kirke
En gang om året på ”Spil-dansk-dagen” hyldes dansk sang og musik med en lang række
arrangementer rundt omkring i landet. Vi fejrer dagen med morgensang i Ørbæk kirke
kl. 8.30 og inviterer derefter på kaffe og rundstykker i sognehuset – og mere sang!
Start dagen fuld af sang - Kom og syng med!
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Sigurd fortæller bibelhistorier
Søndag d. 13. oktober kl. 15.00 er der kirkekoncert for børn og voksne med Sigurd
Barrett og tøjdyret Snapper i Vindinge Kirke. Koncerten er opstået som et samarbejde
mellem sognene i Nyborg provsti.
Siden udgivelsen har Sigurd Barrett turneret landet rundt med sit orkester, og nu er
turen altså kommet til Vindinge Kirke. Sammen med sit nysgerrige tøjdyr Snapper vil
Sigurd tage børn og familier med på en forrygende tur gennem Bibelens mange sider, og
efter forestillingen skriver han autografer til børnene, og det vil være muligt at købe
den nye dvd, bog og andre materialer.
At fortælle Bibelens historier for børn og give de vigtige budskaber og værdier videre
ligger Sigurd Barrett på sinde. - Jeg har længe haft lyst til at lave nogle gode
bibelberetninger for børn. Jeg er selv far til fem og vil gerne give mine børn
fortællingerne fra Bibelen, så det gør en forskel for dem, siger Sigurd Barrett.
Børn har mange både store og små spørgsmål, som de gerne vil have svar på i et sprog
og en form, de kan forstå. Derfor har Sigurd Barrett gendigtet 24 centrale historier i
Bibelen og skrevet nye sange til hver historie.
-Uanset om man er troende eller ej,
synes jeg, vores børn har krav på at
kende de bibelske fortællinger, som er
helt grundlæggende for vores kultur,
siger Sigurd Barrett om det nye store
projekt, ”Sigurd fortæller
bibelhistorier”.
”Sigurd fortæller Bibelhistorier” er en
unik koncert for både børn og voksne,
præsenteret af PFM Management &
Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Billetter kan købes på kirkekontoret i
sognehuset ved Ørbæk kirke, tirsdage fra
kl. 15.00 til 17.00. Pris 80 kr. pr. stk.
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Alle Helgensfejring

Salmestafet i Refsvindinge kirke

Søndag d. 3. november kl. 19.00

Torsdag d. 21. november kl. 19.30

Alle Helgens aften er efterhånden en
fast tradition i Refsvindinge. I år fejrer
vi den med en andagt i kirken kl.
19.00, hvorefter vi tænder lyset på
kirken og sætter små lys på gravene.
Derefter fortsætter vi til
forsamlingshuset, hvor menighedsrådet
byder på snitter, kaffe og foredrag
med tidligere chef for Kirkens Korshær,
Bjarne Lenau Henriksen, der også vil
stå for andagten.

Salmestafetten fortsætter i Refsvindinge
kirke torsdag d. 21. november kl. 19.30.
Stafetten er denne gang rakt videre til Ole
Nikolajsen, Refsvindinge, og Ove Johansen,
Ørbæk, der gennem salmevalg og
fortællinger vil føre os igennem et par
udsøgte håndfulde af vores dejlige danske
salmer.
Efterfølgende gives stafetten videre til
næste salmestafet, der afholdes i Ørbæk
kirke i foråret 2014.

Bjarne Lenau Henriksen vil fortælle om
sit liv og erfaringer fra arbejdet i
Kirkens Korshær set i lyset af Alle
Helgens-budskabet om tab, sorg og
eftertanke.
Arrangementet er naturligvis gratis, og
alle er velkomne!

Babysalmesang
Musikalsk frikvarter for dig og din baby (0-1 år). Også for
bedsteforældre og barnepiger. Kom og vær med!
Vi mødes 12 tirsdage kl. 10.30 i sognehuset ved Ørbæk kirke til
musikalsk samvær og en hyggelig snak bagefter. Første gang er
tirsdag den 13. august 2013. Det er gratis at deltage, og der er
ingen tilmelding, så bare mød op og vær med.
Jeg glæder mig til masser af hyggelige timer sammen med jer.
Kirkesanger Marika Nymann Thomsen
82 40 28 50
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Gør det en forskel at bede?
Mennesker i alle religioner beder til
deres Gud. Det er en måde at give udtryk
for sin tro. Mennesker har også altid
vidst, at det ikke nødvendigvis går sådan,
som man beder om. Alligevel bliver vi
ved med at bede. Det gør vi, fordi det
betyder noget for os selv at bede i
forskellige livssituationer.

taknemmeligheden dybere. Bøn er også
et udtryk for kærlighed, når vi beder for
dem, vi holder af. Det er meget stærkt at
få at vide, at nogen beder for mig.
Fadervor er alle kristnes fælles bøn.
Bønnen kan styrke bevidstheden om, at
man som kristen er del af et større
fællesskab. Et fællesskab som rækker ud
over os selv og vores lokale kirke. Det er
derfor ikke tilfældigt, at bønnen beder
med ordene ”os” og ”vore” i stedet for
”mig” og ”mine”.

Når vi er lykkelige, kan vi gennem
bønnen give vores glæde udtryk som
taknemmelighed. Når vi er fortvivlede,
giver bønnen os et sprog, som kan hjælpe
os med at sige det, der er svært at
udtrykke. Bønnen gør en forskel, fordi
den hjælper os med at gøre det lettere
at bære det tunge, og den gør glæden og

Maria Jensen, Refsvindinge menighedsråd
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Fra klassen til kirken
- Når kristendomsundervisningen flyttes fra
klasselokalet til kirken:
Vores søn blev konfirmeret i 2012. Han er
multihandicappet og går derfor i
specialskole.
Sammen med vores præst Hanne fik vi
arrangeret, at han blev konfirmeret på en
dag, hvor der ikke var andre konfirmander,
da de jo ikke ville have relation til
hinanden. Det har vi skrevet om i et
tidligere kirkeblad.
Konfirmationsforberedelsen foregik også i
Refsvindinge kirke. Og det var skolen, som
deltog sammen med vores søn og 3 andre
elever, således at de kun var en lille gruppe,
der modtog konfirmationsundervisning
sammen. De andre 3 elever var også med til
vores søns konfirmation.
Skolen har flere gange med stor begejstring
fortalt, hvor dejlig en kirke Refsvindinge
har, og at Hannes tilgang til netop denne
gruppe børn var helt fantastisk personlig for
dem hver især.

Hannes modtagelse af hver enkelt elev,
genkendeligheden, de kendte sange fra
forberedelsen og så Refsvindinge kirkes
lyse kirkerum - alt det gjorde, at det
blev en perfekt
kristendomsundervisning.

Nogen tid efter konfirmationen spurgte
vores søns lærer, om vi troede, at Hanne
mente det, da hun sagde, at skolen var
velkommen en anden gang. For de havde
haft nogle dejlige oplevelser af
kristendomsundervisning og gudstjeneste i
Refsvindinge kirke.
Og det ville de meget gerne opleve igen.

Både skolen og vi forældre til de 4
elever vil gerne sige Hanne og
menighedsrådet tak. Det er utrolig
dejligt, når børn med specielle behov
kan få givtige oplevelser.

Jeg kontaktede Hanne, og det fine var, at
hun gerne ville modtage eleverne.
Så udvekslede skolen og Hanne mails og
fandt en dag, hvor skolen måtte flytte deres
kristendomsundervisning til kirken.

13

Skolen er meget taknemmelig for, at
sådan en oplevelse kan lade sig gøre for
specialelever. De kørte derfra med
endnu en god oplevelse og lærte en
masse.

Med dette ønsker jeg blot at fortælle,
at det er dejligt, at Refsvindinge kirke
også kan bruges til
kristendomsundervisning og at det
endnu en gang har vist sig muligt at der
er rum til alle.
Jane Pors Jensen

Siden sidst
DØBTE I ØRBÆK KIRKE

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN

Sander Scheffmann Juhl
Nyborgvej 19, Ørbæk
Sarah Møltved Klok
Bakkevej 10, Ørbæk
Viktor Bøilerehauge Jensen
Mejerivænget 69, Ørbæk
Emil Schrøder
Assensvej 15, Ørbæk

Annelise Lykkegaard Rasmussen
Buen 29, Ørbæk
Jean Martin Mikkelsen
Stationsvej 65, Ørbæk
Agnete Elrika Svane-Knudsen
Vindinge Landsbycent 1B, Nyborg
Esther Jytta Hansen
Rosenvænget 15, Ørbæk
Jørgen Kruse Hansen
Rosenvænget 4, Ørbæk
Ellen Margrethe Stokkebye
Kløvervej 3, Ørbæk
Ellen Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Grete Johanne Larsen
Hulvejen 8, Ørbæk
Kirsten Graff
Østervang 6, Gislev
Jan Erik Sørup
Rosenvænget 16, Ørbæk

DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Lea Korsbak Greve
Banemarken 4, Refsvindinge
Jennifer B Encarnacion-Petersen
Ørbækvej 988A, Ferritslev
Liva Korsbak Greve
Banemarken 4, Refsvindinge
Jonas Joe Stephansen
Nyborgvej 79, Refsvindinge
VIEDE I ØRBÆK KIRKE
Dorthe & Mads Hels Degn
Åløkkevej 8, Ørbæk
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE

DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN
Inge Margrethe Jensen
Kløvervej 3, Ørbæk
Kirsten Elmeskov
Møllegyden 1, Ørbæk

Gitte & Per Blomstrøm Jakobsen
Grævlingevænget 182, Nyborg
Louise & Mikael Colin Lundsgaard
Grøftager 67, Ringe
Sanne Lindenborg & Niels Simon H. Nielsen
Lindevej 23, Nyborg

Rosinen
Der findes to slags engle: Almindelige engle og skytsengle.
Skytsengle er skudt ud af kanoner, dem er der lidt mere fart på, og så er de ofte lidt
mere stive i håret.
- (Anne Sophie 6 år)
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Kontakt og adresser
ØRBÆK KIRKE

REFSVINDINGE KIRKE

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

Formand for menighedsrådet
Bjarne Ivan Hansen
Stationsvænget 40, Refsvindinge
Tlf. 21 26 07 26
E-mail: abh@mail123.dk

Kirkeværge
Merethe Simonsen
Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk
Tlf. 40 45 83 30

Kirkeværge
Karen Nielsen
Stationsvænget 3, Refsvindinge
Tlf. 65 33 17 13

Sognehus & Kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Kirkesanger
Marika Nymann Thomsen

Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.

Kirketjener
Jan Jäger-Bukh
E-mail: janbukh@gmail.com

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk

Graver
Tina Hedemann Jensen
Tlf. 60 49 90 85
E-mail: oerkirkegaarde@gmail.com

Sognepræst (barselsvikar)
Lars Oliver Stuhr
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: Lars.stuhr@yahoo.com

Kirkernes personale har fri om
mandagen
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September
1.
14. s.
8.
15. s.
15. 16. s.
22. 17. s.
29. 18. s.
Oktober
6.
19.
13. 20.
20. 21.
27. 22.

s.
s.
s.
s.

Ørbæk

Refsvindinge

e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis
e. trinitatis

9.00
10.15 Indsættelse
10.15 Høstgudstjeneste
9.00
10.15

10.15
9.00 Indsættelse
9.00
10.15 Høstgudstjeneste

e.
e.
e.
e.

10.15 Kirkekaffe

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

November
3.
Alle helgens dag
10. 24. s. e. trinitatis
17. 25. s. e. trinitatis
24. Sidste s. i kirkeåret
December
1.
Første søndag i advent
8.
Anden søndag i advent
15. Tredje søndag i advent
22. Fjerde søndag i advent
24. Juleaften
25.
26.
29.

Juledag
Anden juledag
Julesøndag

10.15
9.00

9.00
9.00 Karin Larsen
10.15

10.15 Kirkekaffe
9.00
9.00

19.00 Alle Helgensfejring
10.15
10.15

10.15
9.00 Karin Larsen
10.15
10.30 Rosengården
16.30
9.00
10.15

9.00
10.15
19.30 Julekoncert
15.00
10.15
9.00 Karin Larsen

ARRANGEMENTER:
Indsættelse af konstitueret sognepræst, Lars Oliver Stuhr, søndag d. 8/9 kl. 9.00 i
Refsvindinge Kirke og kl. 10.15 i Ørbæk kirke med efterflg. kirkekaffe
Høstgudstjeneste i Ørbæk kirke m. spisning og menighedsmøde i Sognehuset d. 15/9 kl.10.15
Høstgudstjeneste i Refsvindinge kirke søndag d. 22/9 kl. 10.15
Foredrag med Ib Hoch: ”Fra Mismod til livsmod” 10/10 kl. 19.00 i Sognehuset
Morgensang i Ørbæk kirke torsdag d. 31/10 kl. 8.30 med kaffe og fællessang i Sognehuset
Alle Helgens arrangement i Refsvindinge kirke og forsamlingshus, søndag d. 3/11 kl. 19.00
Salmestafet i Refsvindinge kirke torsdag d. 21/11 kl. 19.30
Aktivcentrets julegudstjeneste, Ørbæk kirke torsdag d. 12/12 kl. 16.00
Julekoncert i Refsvindinge kirke søndag d. 15/12 kl. 19.30
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