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Kirkelig vejviser
Fødsel:
Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles
forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og
anmelde faderskabet på www.borger.dk
Dåb / navngivning:
Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved
navngivning. Navngivning foretages på www.borger.dk , mens dåb aftales med
præsten.
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
én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten.
Navneændring:
Ønsker du at ændre navn, er det muligt indenfor navnelovens rammer. Læs mere på
www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er
en god idé at søge vejledning på kirkekontoret, inden gebyret på 510 kr. betales.
Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på
www.borger.dk
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 skal ske
ved henvendelse til Nyborg Kirkegårdskontor, tlf. 65 31 15 27. Takster for
kirkegårdenes ydelser findes på kirkernes hjemmesider.
Samtaler og hjemmebesøg:
Præsten har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du har brug for en
samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg.
Ring og lav aftale på 6533 1104.
Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og
kirkelige arrangementer; dog skal det ske senest kl. 17.00 dagen før til Frørup Rejser
på tlf. 65 37 15 16
Nyt om attester:
Attester udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller
vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den med Nem ID på
www.personregistrering.dk /bestil attest. Attesten vil derefter blive sendt til din
folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.
Kirkebladets redaktion:
Henriette Bülow Skøtt, Solvejg Bang, Hanne Uhre Hansen og
Rikke Birkeholm. Næste deadline er 1. november 2015.
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Efteråret findes!
Efteråret findes; eftersmagen og
eftertanken findes; og enrummet findes;
englene, enkerne og elsdyret findes,
egetræet og elmetræet findes, og
enebærbusken, ensheden, ensomheden
findes, og edderfuglen og edderkoppen
findes, og eddiken findes, og eftertiden,
eftertiden
(Fra digtsamlingen ”Alfabet” af Inger
Christensen)
Store og små ord mellem hinanden - alle
med begyndelsesbogstavet " e "- har
digteren sat sammen til et
stemningsbillede, en fornemmelse af
efterår og eftertid. En erindring om det,
der var engang, og en erkendelse af at
eftertiden er en realitet, at livet
bevæger sig. Vi mister hele tiden et nu
for at gribe et nyt - noget forsvinder og
andet optages i kroppen, i vores
bevægelser, i vores hukommelse.

gerne måtte lege med, og i skuffen en
brevåbner – en lang, blank brevåbner
med benskaft; smuk og nærmest blød at
røre ved. Og jeg kunne høre urets tikken
og de metallisk rungende slag, når
klokken slog, og mærke fornemmelsen af
varme fra vinduerne. Det duftede af
gulvtæppe og mad, og bag mig blev
æblekagen sat på bordet, de voksne
snakkede, og jeg løb op på loftet sammen
med mine søskende og vores fætre for at
spille bob…
Og så var jeg igen hos min bedstemor på
plejehjemmet. Vi sad der og kiggede på
hinanden, dybt og koncentreret. Vi holdt
hinanden i hånden. ”Jeg ved, at Gud har
en plads til mig,” sagde hun ”Jeg håber
bare, at hele min familie kommer med!”.
”Vi kommer senere,” sagde jeg. Så
tænkte hun lidt og smilede: ”Ja, så skal
vi rigtignok have en snaps!”

Jeg kom til at tænke på det, da jeg i
sidste uge besøgte min bedstemor. Hun
bor på plejehjem, er ramt af demens og
er lige blevet 97 år. Hun havde været sløj
i et par dage, da jeg kom. Hun kunne ikke
kende mig, men jeg kunne nemt kende
hende i de stadigt gnistrende øjne og de
kærlige klap, jeg fik på kinden. På
stemmen, der klang så velkendt vestjysk
og på skrivebordet, der stod overfor
sengen. Det skrivebord, der altid har
stået i mine bedsteforældres hjem.
I et splitsekund var jeg tilbage i deres
stue, hvor det stod. I den ene side var
der papirer, man ikke måtte rode med, i
den anden var der spil, man absolut

for evigheden!
Hanne Uhre Hansen, sognepræst

Midlertidig kirkelukning
Grundet udskiftning af varmeanlæg vil
Refsvindinge Kirke være lukket for
kirkelige handlinger i perioden
17. august - 31. oktober 2015.
Der henvises i lukningsperioden til
Ørbæk Kirke, ligesom vi skal henlede
opmærksomheden på muligheden for
at bestille kirkebil (se bagsiden).
Refsvindinge Menighedsråd
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Lidt om langsommelighed
Som nævnt andetsteds i bladet lukker
Refsvindinge Kirke midlertidigt i perioden
17. august – 31. oktober 2015 grundet
udskiftning af kirkens varmeanlæg.
Det har i flere år været under
overvejelse, så i foråret 2014 besluttede
menighedsrådet at søge ligningsmidler til
gennemførelse af projektet, da det
nuværende anlæg fra 1962 længe har
været teknisk forældet.
Med provstiets bevilling af ligningsmidler
til anlægget kunne vi i september 2014
indbyde til indledende møde i kirken.
Foruden medlemmer fra menighedsråd og
provstiudvalg deltog repræsentanter for
Kgl. Bygningsinspektorat,
Nationalmuseet, Kirkeministeriets
varmekonsulent, Fyens Stift samt
arkitekt. Som resultat af mødet blev
processen sat i gang med ønsket om, at
vi 1. november 2015 kunne tage et nyt
varmeanlæg i anvendelse.
Mange har hørt om og måske selv
oplevet, at myndigheders sagsbehandling
kan være særdeles langsommelig, ja
ligefrem præget af træghed. Vi har
derfor undervejs næret frygt for, at
tidsplanen ikke kunne overholdes. Ikke
mindst set i lyset af, at mange instanser
er involveret, og beslutninger et sted er
afhængig af anbefalinger og beslutninger
truffet et andet sted.
Vores frygt er heldigvis gjort til skamme,
idet vi har oplevet en ikke bare hurtig
men også smidig sagsbehandling, der har
gjort, at vi i dag tror på overholdelse af
tidsplanen. Det skal alle have tak for,
ikke mindst vores rådgiver arkitekt Gert
Madsen. Vist har det været
langsommeligt, men vi er trygge ved og

har respekt for, at der overordnet føres
tilsyn med menighedsrådenes ønsker om
bygningsmæssige forandringer i vores
gamle kirker.
Det nye varmeanlæg vil med elektronisk
styring give en bedre varmekomfort,
give energibesparelse samt fremme
kirkens smukke indre, idet skæmmende
rørradiatorer bliver erstattet af
strålevarmeanlæg placeret under
bænkesæder, samt diskrete
naturstensradiatorer placeret på
ydervægge. Varmefordelingen i koret
bliver forbedret, idet der indbygges
varme-elementer i knæfaldet, der
samtidig forhøjes. Vi vil således kunne
tilbyde babysalmesang i kirkerummet
uden frygt for, at nogen vil komme til at
fryse.
Ventilation i rummet bliver forbedret,
idet udsugning bliver etableret i den
gamle skorsten bagerst i kirken.
Sikkerhedsboksen, som i dag fylder op i
tårnunderrummet flyttes op bag alteret,
hvor der tillige installeres et nyt
opbevaringsskab. Der er således mange
gode forbedringer direkte afledt af
varmeprojektet, hvilket kan tilskrives en
god rådgiver.
Indlæggets overskrift er ikke alene valgt
med tanke på myndighedernes
sagsbehandling, men ligeså meget på
den måde, vi lever i dag. Alt skal være
effektivt og kunne måles i tid, så der
sikres en optimal udnyttelse af såvel
menneskelige som materielle ressourcer.
Mangler vi ikke langsommelighed i
tilværelsen? Tid til at besøge en ven
eller et familiemedlem, alene med det
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formål at lytte og samtale uden kig på
uret. Eller begive sig ud i naturen, hvad
enten det er til fods eller på cykel, og
nyde de smukke scenerier der venter ved
hvert hjørne og bakketop, uden at
planlægge tidspunkt for returnering til
hjemmet.
Eller tage sig tid til at deltage i en
gudstjeneste, hvor vi kan fordybe os i ly
af kirkens tykke mure, der holder
hverdagens stress og jag ude.
Sidstnævnte glæder vi os til at kunne
tilbyde, når vi 1. november genåbner
kirken med nyt varmeanlæg, og der igen
vil lyde varm og kærlig forkyndelse til
gavn og glæde for sjæl og krop.

Konfirmation 2016
Undervisningen begynder i uge 43
(efter efterårsferien), og du skal
tilmelde dig NU. Det gør du ved at
sende en tilmeldingsblanket til
kirkekontoret.
Tilmeldingsblanketten finder du på
vores hjemmesider:
www.oerbaekkirke.dk eller
www.refsvindingekirke.dk - følg
linket på forsiden.
Vi ses!

Bjarne Ivan Hansen,
Refsvindinge Menighedsråd

Gudstjenester - må vi så få
en forklaring!

HUSK!

Ørbæk kirke, 3 søndage

Babysalmesang hver tirsdag kl.
10.30 i Sognehuset ved Ørbæk
kirke. Det er gratis at være med,
og der er ingen tilmelding, så
bare mød op.
Alle er velkomne!

Selv som garvet kirkegænger kan det
være svært at finde hoved og hale i
kirkens ugentlige ritual. Det forsøger
vi nu at råde bod på: 3 søndage vil
gudstjenesterne nemlig være forsynet
med 15 minutters introduktion fra kl.
10.00, før gudstjenesten begynder
10.15.
Første gang fortælles der om den
første del af gudstjenestens ritual
(det man kalder formessen), anden
gang gennemgås den midterste del
(prædikendelen), og sidste gang
gælder det gudstjenestens afslutning
(nadver og velsignelse).
Introduktionerne ligger på følgende
søndage kl. 10.00 til 10.15:

Hilsen Marika 2178 6024

Søndag d. 30. august
Søndag d. 13. september
Søndag d. 27. september
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Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag d. 30. august kl. 14.00 i Refsvindinge kirke
Igen i år fejrer vi høsten med en festlig gudstjeneste for hele familien. Det sker i
Refsvindinge kirke kl. 14.00. Efterfølgende serveres der kaffe og kage i våbenhuset.

Høstgudstjeneste med fællesspisning og menighedsmøde
Søndag d. 4. oktober kl.10.15 i Ørbæk kirke og sognehus
Vi begynder med en festlig gudstjeneste i Ørbæk kirke kl. 10.15 og går derefter i
Sognehuset, hvor vi spiser Pers hjemmelavede aspargessuppe sammen.
Derefter bliver der 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!

Børnegudstjenester med fællesspisning
Torsdag d. 20. august og torsdag 8. oktober kl. 17.00 i Ørbæk kirke og sognehus
Vi mødes kl. 17.00 i kirken, hvor vi holder en kort gudstjeneste i børnehøjde. Vi synger
sange og salmer, hører bibelfortællinger, beder til Gud og får Guds velsignelse med os,
før vi går ud af kirken og over i sognehuset, hvor aftensmaden bliver serveret. Vi slutter
senest 18.20, så alle kan nå hjem til sengetid.
Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig – så bare mød op, og tag gerne
hele din familie med!

Gospelgudstjeneste i Vindinge kirke
Søndag d. 25. oktober kl. 19.00
Igen i år skal konfirmanderne deltage i en gospelworkshop sammen med andre
konfirmander fra provstiet. Hele eftermiddagen øver de på sangene sammen med
gospelinstruktør Rune Herholdt, og kl.19.00 afsluttes dagen med en festlig
gospelgudstjeneste i Vindinge kirke. Alle er velkomne!

Alle Helgens fejring
Søndag d 1. november kl. 19.00 i Refsvindinge kirke og forsamlingshus
Vi fejrer Alle Helgen med en andagt i kirken kl. 19.00, hvorefter vi tænder lyset på
kirken og sætter små lys på gravene.
Dernæst fortsætter vi til forsamlingshuset, hvor menighedsrådet byder på snitter,
kaffe og foredrag ved Gert Madsen, arkitekt på kirkens nye varmeanlæg.
Arrangementet er naturligvis gratis, og alle
6 er velkomne!

Arrangementer
Spil Dansk aften
Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30 i
Ørbæk kirke
I år fejrer vi over hele landet 150 året for
den danske komponist Carl Nielsens fødsel –
det gælder også i Ørbæk kirke, hvor vi d.
29. oktober vil invitere til salmesang i Carl
Nielsens tegn.

Foredrag om Carl Nielsen

Carl Nielsen har skrevet mange flere
salmemelodier, end dem vi kender fra
salmebogen - smukke melodier, som
desværre sjældent bliver brugt, fordi
traditionen dikterer en anden. Det vil vi
forsøge at lave om på denne aften, hvor vi
synger salmer på Carl Nielsens melodier.
Nogle vil være kendte, andre lærer vi
undervejs.

Vi fortsætter vores fejring af Carl
Nielsens fødselsdag med et foredrag
i Sognehuset. Det er kustode ved
Carl Nielsen museet i Odense,
Hanne Osbirk, der kommer og
fortæller om Carl Nilsens liv og
virke.
Det er som altid gratis at deltage og
menighedsrådet byder på ost og
rødvin i pausen. Vel mødt!

Torsdag d. 19. november kl. 19.00

Vi slutter aftenen af med kaffe i
våbenhuset.

Alle Helgens Gudstjeneste
Søndag d. 1. november kl. 16.00 i Ørbæk kirke
Alle Helgens dag holder vi en særlig
gudstjeneste for mindet og savnet af dem, vi
har mistet i årets løb. Der vil være mulighed
for at tænde lys undervejs i gudstjenesten, og
gennem læsninger, bønner, musik og salmer vil
vi give rum for eftertanke og ro.
Anette Gøl medvirker på harpe.
Julens arrangementer:
Julekoncert i Refsvindinge kirke d. 6. december kl. 16.00 med Odense Motetkor
Aktivcentrets julegudstjeneste d. 10. december kl. 16.00
Julekoncert i Ørbæk Kirke d. 20. december
Nytårsgudstjenester 1. januar 2016 kl. 14.00 i Refsvindinge og kl. 15.30 i Ørbæk
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Til arbejdet!
Sommerferien er lagt bag os, og hverdagen
er i gang igen, således også arbejdet med
den indvendige restaurering af Ørbæk kirke
og udviklingsplanen på kirkegården. Jeg vil
her give en kort status på begge projekter.
Indvendig restaurering og kalkning af kirken
Menighedsrådet opsatte en kopi af det
overdækkede kalkmaleri ”Djævlen og
heksen” i februar og lod kopien hænge i
kirken til juni. Samtidig opfordrede vi
menigheden til at give deres holdning til
kende om, hvorvidt maleriet skulle
blotlægges eller ej. Menighedsrådet har
modtaget nogle tilkendegivelser – men ikke
mange. Så vi har besluttet at male kirken
sort indvendig…
Nej, de ca. 40-50 personer, der har udtrykt
deres mening har overvejende været
tilhængere af, at maleriet forsøges afrenset
og restaureret, så det igen bliver synligt.
Denne tilkendegivelse har menighedsrådet
fulgt ved en beslutning på menighedsrådsmødet i juni.
Nationalmuseets kalkningstjeneste har
været i kirken den første uge i juli måned,
hvor de har taget prøver af kalken og
undersøgt nogle kalkmaleriers bevarelse
både i kirkens skib og i tårnfaget. Vi
afventer nu et økonomisk overslag fra dem
på restaurering af kalkmalerierne.
Projektet, der lige nu skrives færdigt,
indeholder: Kalkning af alle indvendige
vægge, restaurering af alle kalkmalerier
inklusiv blotlæggelse og restaurering af
”Djævlen og heksen”, udvidelse af 1.
repos i kor hvortil døbefonten flyttes,
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maling af bænke (ændres til lysere
farve) og udskiftning af stoffer på alter
og knæfald.
Det er et både omfattende og dyrt
projekt - hvor dyrt er der i skrivende
stund ikke helt færdigberegnet på,
men det bliver dyrt. Finansieringen er
bl.a. kirkeskatten, og til dette projekt
vil vi også søge fondsmidler.
Kirkeskattens fordeling bestemmes af
Nyborg Provstiudvalg, og fondene kan
vælge os fra - derfor er vi også nødt til
at kigge på alternative planer for
istandsættelsen, hvis ikke hele
projektet kan finansieres.
”Smykket, Herre står dit hus – dig til
evig Ære”, således skrev daværende
sognepræst i Ørbæk, R. Beyer i en sang
efter Ørbæk kirkes istandsættelse den
2. oktober 1932. Samtidig kunne man i
den lokale avis læse: ”Kirkens indre er
i mangt og meget ført tilbage til tiden
omkring år 1400-1500”.
Det er i skrivende stund 83 år siden, så
restaurering og kalkning af kirkens
indre synes vi ikke er et overdådigt
ønske, men derimod stærkt tiltrængt.
Det håber vi også, at provstiudvalg og
fonde synes.
Planen er fortsat, at projektet
færdigskrives til godkendelse i Provsti
og Stift i løbet af oktober-december;
samtidig skrives ansøgning til forskellige fonde. Derefter skal arbejdet
sendes i udbud hos håndværkere, og
hvis alt går godt, kan vi påbegynde
arbejdet i eftersommeren 2016.

Udviklingsplan på kirkegården

Søges: Menighedsvenner!

Flere grave nedlægges og flere vælger
kremering og urnegrave frem for
traditionel begravelse i kiste. I dag er
det lidt tilfældigt, hvor der opstår
tomme grave, som uden beplantning og
gravsten giver et lidt trist indtryk.
Desuden er det meget
vedligeholdskrævende og dermed også
dyrt at have disse tomme grave
liggende, og endelig forskønner det
heller ikke kirkegården.

Sidste år bad jeg et par håndfulde folk
fra Ørbæk og Refsvindinge menigheder
om hjælp til konfirmanderne. Ideen
var, at konfirmanderne skulle besøge
dem et par gange i løbet af undervisningsforløbet og snakke med dem om
alt fra tro og kirke til konfirmation og
traditioner, og at de derved skulle
knyttes tættere til menighederne her i
kirkerne.
Det blev en rigtig god oplevelse både
for konfirmanderne og deres ”menighedsvenner”. Derfor søger jeg igen i år
frivillige, som vil bruge lidt af deres tid
på at tale med konfirmanderne i det
kommende konfirmand-år, og måske
hjælpe til ved et par af de arrangementer, som konfirmanderne skal
deltage i. Det kræver ingen forkundskaber – kun modet til at snakke med
unge om alt mellem himmel og jord!
Hvis det er noget for dig, så skriv eller
ring til mig på huh@km.dk eller
tlf: 65 33 11 04.
Hanne Uhre Hansen

Dette er udgangspunktet for at lave en
udviklingsplan på kirkegården. Hvordan
skal kirkegården se ud om 50 år? Skal vi
have flere grønne arealer? Skal vi have
afdelinger for urnegrave og andre
afdelinger for kistegrave, eller skal der
gøres plads på kirkegården til, at begge
dele kan forekomme ved siden af
hinanden?
Planen, som udarbejdes af en
landskabsarkitekt, fremlægges for
menighedsrådet i slutningen af august,
og jeg håber at kunne fortælle lidt
mere om planen og hvordan vi vil
arbejde med materialet til
menighedsmødet, som afholdes efter
årets Høstgudstjeneste den 4. oktober.
Hanne Terndrup, Ørbæk Menighedsråd

Indsamlinger
”Det er ikke alle steder i verden, at man høster, som man har sået. Derfor siger vi
tak, fordi du deler høsten med verdens fattigste.” Sådan skriver Folkekirkens
Nødhjælp på deres hjemmeside, www.noedhjaelp.dk hvor du kan læse meget mere
om deres mål og virke. Fra september og frem til første søndag i advent samler vi
ind til Folkekirkens Nødhjælp, som blev stiftet i 1922 og dengang havde til formål at
støtte kirker i de europæiske lande, der var ramt af følgerne af første verdenskrig.
Siden da har organisationen spredt sine aktiviteter til hele verden. Formålet er at
styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv, og sloganet lyder: ”Vi tror på et
liv før døden”.
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Siden sidst
DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Karin Pedersen
Engvej 7, Ørbæk
Marie Fiil Hansen
Mejerivænget 29, Ørbæk
Henny Bjørnø
Buen 25, Ørbæk
Peder Oluf Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Anna Fischer
Kløvervej 3, Ørbæk
Dora Rasmussen
Krohaven 13, Ørbæk
Inger Poula Høyer-Andersen
Enebærvej 25, Ørbæk
Edith Merete Hammer Lynfort
Krohaven 29, Ørbæk
Tove Rita Hansen
Kløvervej 3, Ørbæk
Inger Marie Florczak
Kløvervej 3, Ørbæk

DØBTE I ØRBÆK KIRKE
Malthe Emil Toft Rosager
Tværvej 24, Ørbæk
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Archibald Kim Jensen
Møllehaven 60 B, Refsvindinge
VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE
Anne og Jacob Aaby Taulo
Grejsdalen 4, Nyborg
DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE
SOGN
Hans Rudbæk Olsen
Ellingevej 33, Refsvindinge
Herluf Holmgaard
Odensevej 67B, Herrested
Karin Jette Larsen
Stationsvænget 21, Refsvindinge
Erik Breinholdt Knudsen
Sludevej 7, Tårup

Rosinen
Efter en udmattende tid med forkyndelse og mirakler beslutter Jesus sig for at
tage en kort ferie ved Genesaret sø. Under et spil golf med en af sine apostle
rammer han en bold helt skævt. Den ender i vandet, så Jesus laver sit
sædvanlige trick: Han går på vandet hen til det sted, bolden er, og samler den
op. Da Jesus prøver samme slag igen, forklarer apostlen ham, at det altså er
vanskeligt, og at kun en mester som Tiger Woods vil kunne klare det. Jesus
svarer: »Hvad pokker, jeg er Guds søn, jeg kan gøre det, Tiger Woods kan gøre«.
Han skyder, og bolden havner atter i vandet, så Jesus må igen gå ud for at få fat
i den. I det samme kommer en gruppe amerikanske turister forbi, og én af dem
vender sig mod apostlen og siger: »Åh gud, hvem er den fyr dér - tror han, han er
Jesus, eller hvad?«. Apostlen svarer: »Nej, idioten tror, han er Tiger Woods.«
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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 og kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Kirkesanger
Marika Nymann Thomsen

Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00.

Kirketjener
Berit Andersen
Tlf. 42 80 33 66
E-mail: berit@dkvin.dk

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

Graver / Kirkegårdskontor
Tlf. 65 31 15 27 dgl. 9.00 - 12.30
E-mail: mail@nyborg-kirkegaarde.dk

Sognepræst
Hanne Uhre Hansen
Præstegården
Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: huh@km.dk

Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Kirkernes personale har fri om
mandagen
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Ørbæk

Refsvindinge

August
20.
Torsdag
23.
12. s. e. trinitatis
30.
13. s. e. trinitatis

17.00 Børnegudstjeneste og fællesspisning
9.00 Christian Sivertsen
10.15 (introduktion kl. 10)
14.00 Høstgudstjeneste

September
6.
14.
13.
15.
20.
16.
27.
17.

trinitatis
trinitatis
trinitatis
trinitatis

9.00 Karin Larsen
10.15 (introduktion kl. 10)
10.15 André Friis Møller
10.15 (introduktion kl. 10)

trinitatis

10.15 Høstgudstjeneste m. menighedsmøde
17.00 Børnegudstjeneste og fællesspisning
9.00 Karin Larsen
9.00 Karin Larsen
10.15
19.00 Gospelgudstjeneste i Vindinge kirke
19.30 Fællessang i kirken (Spil dansk dag)

s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.

Oktober
4.
18. s. e.
8.
Torsdag
11.
19. s. e.
18.
20. s. e.
25.
21. s. e.
25.
Søndag
29.
Torsdag

trinitatis
trinitatis
trinitatis

November
1.
Alle helgens dag
8.
15.
19.

23. s. e. trinitatis
24. s. e. trinitatis
Torsdag

22.
29.

Sidste s. i kirkeåret
Første s. i advent

December
6.
Anden s. i advent

16.00 Alle helgensgudstjeneste
10.15 Kirkekaffe
19.00 Foredrag i
sognehuset
9.00 Nanne Mølhave

19.00 Alle helgensfejring
9.00 Karin Larsen
9.00

10.15 Kirkekaffe
10.15

16.00 Julekoncert

20.
Torsdag
17.00 Børnegudstjeneste og fællesspisning
Kirkebil:
23.
12. s. e. trinitatis
9.00 Christian Sivertsen
Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og
30.
13.
s.
e.
trinitatis
10.15
(introduktion
kl. før til
14.00
kirkelige arrangementer; dog skal det ske senest
kl. 17.00 dagen
Frørup Rejser
10.00)
Høstgudstjeneste
på tlf. 65 37 15 16
September

Læs
mere14.pås. www.oerbaekkirke.dk
og www.refsvindingekirke.dk
6.
e. trinitatis
9.00 Karin Larsen
13.

15. s. e. trinitatis

20.
27.

16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis

10.15 (introduktion kl.
10.00)
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10.15 André Friis Møller
10.15 (introduktion kl.

