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Sogn og PERSON
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
Navngivning:
Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages 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.
Navneændring:
Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på
www.borger.dk. Her skal du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er
en god idé at søge vejledning på kirkekontoret, inden gebyret på 490 kr. betales.
Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på
www.borger.dk
Nyt om attester:
Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en
civil PERSON-attest, kan du bestille den via nemID på www.personregistrering.dk .
Attesten vil derefter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.
Attester kan også afhentes personligt på kirkekontoret. Attesterne er gratis.
Dåb:
Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.
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.
Samtaler og hjemmebesøg:
Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende dig, hvis du har brug for en
samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på 6533 1104.
Kirkebil:
Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og
kirkelige arrangementer; dog skal det ske senest onsdag kl. 12.00 (ved søndagsgudstjeneste) og 1 uge før (ved øvrige arr.) til Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16
Kirkebladets redaktion: Henriette Bülow Skøtt, Hanne Uhre Hansen,
Henning Sørensen og Rikke Birkeholm. Næste deadline er 1. maj 2018.
Forsidefoto: Henriette Bülow Skøtt, forårshimmel over Ørbæklunde

2

Årvågen ånd, øjne på stilke!
Om få uger er det påske – en af kirkens
allerhelligste højtider. Og vi glæder os;
ikke kun til påsken, men også til igen at
kunne åbne Ørbæk kirke og invitere jer
alle indenfor til alt fra gudstjenester og
koncerter til børnegudstjeneste,
minikonfirmand, højtider, handlinger og
meget mere.

men efter min mening så langt fra den
dyrkelse, den er udsat for i vores tid;
tænk engang, hvis vi dyrkede vores
sjæleliv med samme iver… Tænk, hvis vi
brugte dagevis på at sætte os ind i et
kunstværk, vi ikke kunne forstå, læste
bøger med samme glubske appetit, som vi
læser reklamer. Eller hvis vi mødtes i
hallen 3 gange om ugen for at tale om tro
og filosofi, kærlighed og tilgivelse.

Men endnu er det fastetid, en slags
åndelig forberedelsestid. Ligesom advent
op mod jul er fasten en tid, hvor vi
forbereder os på påsken, forsøger at
blive klar til at tage imod det, der
kommer til os. Fasten er tænkt som en
træningstid for øjet, hvor vi skal øve os i
at få øje på de dybe lag af vores
tilværelse og tro. En tid, hvor ånden skal
på arbejde, og hvor vi skal bestræbe os
på at komme mysteriet om Gud
nærmere.

Nogle gør det sikkert allerede, men jeg
vil alligevel gerne opfordre jer til at give
jer selv bare 5 minutter om dagen her i
fastetiden frem til påske, hvor I tænker
over, hvad der ligger i jeres inderste af
længsler og håb. Hvad er vigtigt, og hvad
er det, der dukker frem, når vi kradser
lidt i overfloden og overfladen? Det er
det, fasten er til for at finde ud af.
Vær beredt! - som spejderne siger. For
påsken kradser ikke bare – den sprænger
stenen bort, åbner op for livet, og sender
døden til tælling. Den stiller os alle de
store spørgsmål, som menneskelivet
rummer - og svarer med liv, med lys og
med kærlighed.
Hanne Uhre Hansen

Fra gammel tid har man derfor brugt
fasten på at skære ned i alt det, der
ellers optager os af umiddelbare fysiske
behov, og i stedet give plads til en
dyrkelse af sjælen. Egentlig ikke for at
straffe os selv eller for fromt at lide
under afsavnene, som man ellers kunne
tro - men for at skærpe
opmærksomheden. Minde os selv om, at
vi nærmer os noget stort og gådefuldt –
noget, der har afgørende betydning for
vores liv og død og liv igen.
Det er for øvrigt blevet moderne igen,
har jeg hørt – det her med at faste. Men
den moderne version handler ikke om at
give plads til Ånden, men om vores
kroppe; den nye afgud, der naturligvis
fortjener en vis portion opmærksomhed,
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Åbningstid og påske
Opgaven med en ny adgangsvej er netop
sat i gang, og området omkring
adgangsvejen bliver samtidig ændret med
større græsarealer, sådan at ikke-aktive
gravsteder bliver udlagt med græs, aktive
grave får fjernet den gamle hæk, og der
bliver plantet ny takshæk. De berørte
gravstedsejere er blevet informeret.
Dette arbejde står færdigt ved åbningen
af kirken den 1. april.

Nu varer det ikke længe; Ørbæk kirke
åbner igen Påskesøndag den 1. april!
Vi glæder os til arbejdet er færdigt og til
at se, om I synes lige så godt om det
færdige resultat som os.
I øjeblikket ombygges orgelet, så det
fremstår, som da det blev givet til kirken
af Justitsråd Salomon Lindegaard Lange
fra Ørbæklunde i 1876 ved hans datter
Nathalies bryllup med Løjtnant Peter
Christian Emmerik Uldall. Orgelet blev
bygget af Knud Olsen, indvandrer fra
Norge - og en af den tids mest anerkendte
orgelbyggere. Han byggede bl.a. orgel til
Domkirken i Reykjavik, Maribo Domkirke,
Trinitatis kirke i Fredericia, Garnisons
kirken, Skt. Bendts kirke i Ringsted samt
orgel til Christianshavns straffeanstalt, for
blot at nævne nogle få. Ombygningen
omfatter en ændret oktav, ændret
pedalklaviatur, restaurering af det
eksisterende bælganlæg og rekonstruktion
af det oprindelige kassebælganlæg. Det er
i kassebælgen, der dannes lufttryk ved, at
et indvendigt stempel sænkes ned i den
ydre kasse og på den måde presser luften
ud i orgelets kanalsystem.

Hvordan fejrer vi åbningen? Vi holder en
flot festgudstjeneste, får lidt at drikke og
spise, et par taler og så bliver der
selvfølgelig mulighed for at kigge
nærmere på kirken. Desuden bliver et
festskrift husstandsomdelt i sognet op til
åbningen. Vi håber, at mange har lyst til
at komme og fejre genåbningen af kirken
samt Påsken.
På Ørbæk menighedsråds vegne
Hanne Terndrup, formand

Åbning af Ørbæk kirke
Søndag d. 1. april kl. 10.15
Kom til festgudstjeneste og se, hvor
smuk sognets kirke er blevet! Vi
fejrer påsken og kirkens genåbning
med en festlig og stemningsfuld
gudstjeneste.

Af andre opgaver lige nu kan nævnes;
bænkenes gavle bliver ”guldbelagt”, det
nye varmeanlæg installeres,
prædikestolen afrenses, hynder og
knæfald bliver syet, og lydanlægget
tilsluttes. Der er stadig opgaver, som skal
nås, men alt forløber planmæssigt - så vi
er så klar den 1. april.

Mads og Agnes Lunde medvirker, og
efter gudstjenesten byder
menighedsrådet på et glas vin og lidt
kage med mulighed for at se
nærmere på alle de fine detaljer i
kirkens restaurering.

For et par år siden fik vi godkendt en
udviklingsplan for kirkegården, som
betyder, at der bliver flere græsarealer
og en ændret adgangsvej til kirken.
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Konfirmationer
2018

Konfirmation i Refsvindinge Kirke
d. 22. april 2018 kl. 11.00

Konfirmation i Refsvindinge kirke
d. 22. april 2018 kl. 9.30

Linea Quist Madsen
Nickoline Wendel Milling
Helena Dorow Petersen
Janick Bruun
Christine Holm Sørensen
Daniel Madsen

Josefine Trøst Hellerup
Linus Esmann Fabricius
Sebastian Steffensen
Anne Sofie Enøe Christensen
Julie Knudsen

Konfirmation i Ørbæk Kirke
d. 27. april 2018 kl. 11.00
Marlene Banke Andersen
Jonas Memborg Petersen
Sebastian Hedemann Jensen
Anton Makholm Degn
Marie Stougaard Jørgensen
Hannah Strøe Larsen
Magnus Stenmann Lund
Valdemar Nielsen
Katrine Schouw Nøttrup
Sofie Juul Rasmussen
Laura Benedikte Sørensen Stæhr
Nicolai Lund Sørensen
Laura Djervad Thomsen
Benjamin Holm Nielsen
Anton Colding Seiersen

Konfirmation i Ørbæk Kirke
d. 27. april 2018 kl. 9.30
Mikkel Mathias Petersen
Julie Aunesø Johansen
Freja Victoria Andersen
Sebastian Rasmus Graff
Katrine Thulin Hansen
Marie Demant Jensen
Iben Aagaard Jørgensen
Malthe Kalmar
Frida Strachotta Knudsen
Martin Bender Kristiansen
Emilie Tuemand Christensen
Simon Madsen
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Arrangementer
Foredrag med musikalske smagsprøver
Tirsdag d. 24. april kl. 19.30 i Ørbæk kirke
I Ørbæk kirke er vi så heldige at have et historisk orgel – faktisk et af de få orgler,
bygget af Knud Olsen, der er tilbage. I forbindelse med kirkens renovering er også
orglet blevet restaureret, og i den proces har vi fået hjælp og vejledning af Svend Prip.
Han er mangeårig lærer i orgelspil og orgelkundskab på Løgumkloster Kirkemusikskole
og Vestjysk Musikkonservatorium, forfatter af adskillige artikler om orgelbygning i
danske og udenlandske publikationer, og fra 1971-2011 domorganist i Haderslev.
Svend Prip vil fortælle om orglet – dets historie og restaurering og undervejs spille for
os og dermed give eksempler på, hvad orglet kan.

Forårskoncert med vokalgruppen Fontana
Onsdag d. 23. maj kl. 19.30 i Refsvindinge kirke

Vokalgruppen Fontana blev dannet i Svendborg i 2002 og har et bredt repertoire fra
renæssance og romantik til den helt nye klassiske kormusik; også rytmiske, jazzprægede satser. Med sin kammerbesætning på nu 11 sangere dyrker Fontana en slank
og gennemsigtig klang og vedkender sig herved en lang og stærk tradition i Nordisk
kormusik for brillans og transparens.
Fontana ledes af Erik H. A. Jakobsen, der siden 1976 har sunget tenor i flere
semiprofessionelle kor, bl.a. Vokalgruppen Ars Nova og Sokkelund Sangkor. I
øjeblikket synger Erik med i Det Fynske Kammerkor sammen med to af de andre
sangere i Fontana. Tre andre sangere i Fontana er desuden medlemmer af
Filharmonisk Kor Odense.
Ved koncerten d. 23. maj i Refsvindinge kirke vil Fontana synge et program
bestående af danske og udenlandske korværker, hvoraf en del naturligvis vil afspejle
årstiden.
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Arrangementer
Menighedsmøde og
koncertforedrag
Refsvindinge forsamlingshus
torsdag d. 12. april kl. 18.00
Vi begynder med at spise aftensmad
sammen, og som de foregående år vil
der herefter være mulighed for at høre
lidt om menighedsrådets aktiviteter og
planer for fremtiden.
Derefter giver vi ordet videre den
midtjyske duo, Toner af Guld, der
består af ægteparret Helle og Dynes
Skovkjær – en klassisk sopran og en
klaverspillende bedemand. De vil føre
os gennem koncertforedraget Matador
i ord og toner.
De skriver om foredraget: Musikken,
der indgår i Matador, er et relativt
uudforsket område; tidens toner med
Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu
Ziegler og Ib Schønberg som
repræsentanter understreger
stemninger af glæde, vemod,

munterhed og drama. Det samme gør
Rødes bryllups-optræden, de tyske
soldaters traurige lieder samt indslag
på Postgaarden af finkulturel
karakter. Toner af Guld guider
publikum på en musikalsk tidsrejse
fra 1929-1947, hvor genrerne er bredt
repræsenteret med alt fra operette
til revyviser og jazz. Numrene bindes
sammen af små fortællinger om TVsuccesen, musikken og perioden, og
de integrerede fællessange afrundes
på festlig vis af Konsulinde Holms
sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det
gyldne hår”.

Sangaftner i Sognehuset

BØRNEGUDSTJENESTER

Torsdag d.1/3 og d. 17/5 kl. 19.30

i Ørbæk, sognehuset
Vi mødes til en kort gudstjeneste i
børnehøjde og spiser derefter
aftensmad sammen. Vi slutter
senest kl. 18.20, så alle kan nå hjem
til sengetid.
Tirsdag d. 13. marts kl. 17.00
Tirsdag d. 1. maj kl. 17.00
Tirsdag d. 12. juni kl. 17.00
Det er gratis at deltage, og der er
ingen tilmelding – så bare mød op og
tag familien med!

Sangaftnerne fortsætter! Vi synger
fra højskolesangbogen og
salmebogen – kendte som nye - og
halvvejs drikker vi en kop kaffe,
inden vi synger videre.

Alle er velkomne!
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MIN LANDSBY app
Hvis du gerne vil vide alt – eller næsten
alt – om, hvad der foregår i din landsby
eller andre landsbyer, så er min landsby
app lige noget for dig. App’en kan hentes i
APP-store og er gratis.
Nyborg Kommune har besluttet at betale
for tilsluttede foreninger i 2 år, hvorefter
udgiften på pt. 1.200,00 kr. deles mellem
de tilsluttede foreninger. Virksomheder
skal selv betale, men kan få en gratis
”nål” på landsbykortet.

LANDSBY LIFT, som skaber nye
transportmuligheder til og fra
landsbyen. Pt. benyttes
samkørselsportalen Gomore.
Refsvindinge Kirke er naturligvis med,
og hvis kirkebladet har forputtet sig, så
finder du en oversigt over de kirkelige
begivenheder under LANDSBYKALENDEREN. Under LANDSBYNYHEDER vil vi fortælle om, hvad der
ellers sker i og omkring kirken. Louise
Larsen er ambassadør og Henning
Sørensen er administrator.
Udover Refsvindinge Kirke er
Refsvindinge Vandværk, Refsvindinge
Forsamlingshus, KRIF, Refsvindinge
Landsbyråd, Refsvindinge Bryggeri,
Beer, Bed & Breakfast, Refsvindinge
Natur- og Kulturcenter, Refsvindinge
Lystfiskerlaug, Sulkendrup Mølle,
Overnatning ved Sulkendrup og
Jættestue ved Sulkendrup Mølle med.
God fornøjelse med LANDSBY app’en!

Strikkeklubben strikker
stadig derudaf…!
Vi mødes en onsdag om måneden
fra 13.30 til 16.00 og strikker,
snakker og drikker kaffe sammen.
Man kan enten medbringe sit eget
strikketøj, eller strikke til
varmestuestrik; en organisation,
der samler ind til hjemløse,
herberg, kvindehjem og hvem, der
ellers har brug for en varm hue,
vanter eller en bamse til børnene.
Vi mødes igen d. 14/3, 11/4 og
16/5 (pause i juni-august).

App’en er delt i 4 sektioner:
LANDSBY KALENDER, som giver dig et
overblik over landsbyens arrangementer
og aktiviteter.
LANDSBY NYHEDER, som giver dig
mulighed for at læse nyheder og gode
historier.
LANDSBY KORT, som giver dig overblik
over, hvilke foreninger/virksomheder, der
er tilmeldt landsby-app’en.
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Frygt ikke!

DEN NYE PERSONATTEST
Danmark har fået en ny Personattest,
som du skal bruge på samme måde,
som du førhen brugte din fødsels- og
dåbsattest el. fødsels- og navneattest.
Personattesten bekræfter oplysninger
af civil karakter, der aktuelt er
registreret om dig som borger i CPR.

Refsvindinge Kirke er et gammelt hus,
som er opført for mere end 850 år siden.
Det er derfor ikke usædvanligt, at der,
som det fremgår af billedet, kan opstå
sætningsrevner. En af landets førende
ingeniører med hensyn til sætningsskader
har gennemgået kirkebygningen og i en
rapport konkluderet, at en effektiv
tværsammenbinding mellem nordsidens
og sydsidens mure og tagværker roligt
kan vente, til taget skal udskiftes om
forhåbentligt mange år.

Derfor vil attesten indeholde flere
oplysninger, efterhånden som tiden
går. Eksempelvis vil en personattest
udstedt på et nyfødt, unavngivet barn
kun indeholde oplysninger om fødsel
og forældre, mens en personattest på
en ældre, afdød borger også vil
indeholde oplysninger om navn,
civilstand og dødsfald/begravelse.
Personattestens oplysninger er som
ovenfor nævnt altid de senest
registrerede oplysninger. Har du brug
for at dokumentere ældre forhold,
f.eks. hvilke navne du tidligere har
båret, skal du bruge en registerindsigt.
Har du brug for en Personattest, kan
du henvende dig personligt på
kirkekontoret. Husk at medbringe
billed-ID. Her kan du få udskrevet din
Personattest på attestpapir med
stempel og underskrift. Du kan også
vælge at få tilsendt personattesten til
din digitale postkasse, så du har
mulighed for selv at printe den ud.
Attesten kan fås på dansk eller
dansk/engelsk.

For at kontrollere udviklingen i
sætningsskaderne er der i december 2015
opsat små runde gipsmarkeringer 2
steder i kirken. Så længe de er intakte,
er der ikke behov for at foretage sig
yderligere - udover kosmetiske
udbedringer.
I gammel tid var den bedste gravplads
lige under tagdryppet, fordi regn, der
havde berørt Guds eget hus, bar lidt af
dets hellighed ned til den døde i graven.
Det siges, at grave tæt på kirkesoklen har
været medvirkende til sætningsskader.
Bjarne Ivan Hansen,
Refsvindinge menighedsråd

Fødsels- og dåbsattesten udleveres
fremover kun ved dåb i folkekirken og
skal alene bekræfte dåb og medlemskab af folkekirken.
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Siden sidst
DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE
Liam Claus Wiile Johansen
Skrænten 11, Ørbæk
Marco og Mason Marcello Sørensen
Hulvejen 3A, Ørbæk
Gabriel Monse Freisleben
Møllehaven 60 B, Refsvindinge
Kristian Østervang Randeris
Borups Allé 126 B, Frederiksberg

Gudstjenester på Rosengården
Tirsdage kl. 15.00
Hver måned afholdes der gudstjeneste
på Plejecentret Rosengården, Kløvervej
3 i Ørbæk. Det er henvendt til stedets
beboere, men alle er velkomne.
Gudstjenesten holdes på skift af
områdets præster. Datoer vil fremover
stå opført på gudstjenestelisten på
kirkebladets bagside.

DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN
Doris Emilie Pedersen
Kløvervej 3, Ørbæk
Ellen Irene Søkilde Rasmussen
Odensevej 15, Ørbæk
Knud Ejvind Thygesen
Vibevej 14, Ørbæk
Bernhard Snedker
Kløvervej 8, Ørbæk
Rigmor Johanne Hansen
Slotsvænget 6, Ørbæk
Ingvard Verner Ottosen
Assensvej 35, Ørbæk
Agnethe Høj Rasmussen
Odensevej 20, Ørbæk
Flemming Wie Nielsen
Åvænget 38, Ørbæk
Henning Henriksen
Rosenvænget 17, Ørbæk
Lilly Højgård
Vindinge Landsbycenter 1A, Vindinge
Inge Maria Brandi
Kløvervej 3, Ørbæk

Rosinen
- Hvordan bærer man sig ad med at hugge en engel ud i sten?
- Det er nemt nok. Man tager bare en stenblok, og så hugger man alt det væk, der
ikke ligner en engel.
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Kontakt og adresser
ØRBÆK KIRKE
Fåborgvej 2, Ørbæk

REFSVINDINGE KIRKE
Kirkevej 2A, Refsvindinge

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. 65 33 20 26
E-mail: abh@mail123.dk

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

Kirkeværge
Maria Sonja Bente Jensen
Longvej 2, Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Tlf. 28 97 26 38

Sognehus & Kirkekontor
Fåborgvej 2
5853 Ørbæk

Organist
Lars Toftdahl Andersen
Kirkesanger
Marika Nymann Thomsen

Sekretær
Rikke Vibeke Birkeholm
Tlf. 65 33 11 04
E-mail: rvb@km.dk
Åbningstid for kirkekontor:
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00

Kirketjener
Berit Andersen
Tlf. 42 80 33 66
E-mail: berit@dkvin.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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Kirkernes personale har fri om mandagen

Ørbæk/Sognehuset

Refsvindinge

Marts
1.
4.
11.
13.
14.
18.
25.
29.
30.

Torsdag
3. s. i. fasten
Midfaste
Tirsdag
Onsdag
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

Sangaften i sognehuset kl. 19.30
10.15
9.00 (NM)
17.00 Børnegudstjeneste
Strikkeklub i sognehuset kl. 13.30 – 16.00
10.15 Kirkekaffe
9.00 (KL)
Rosengården kl. 15.00
10.15 Kirkekaffe
10.15

April
1.
2.
8.
11.
12.
15.
17.
22.
24.
27.
29.

Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske
Onsdag
Torsdag
2. s. e. påske
Tirsdag
3. s. e. påske
Tirsdag
Bededag
4. s. e. påske

10.15 Åbning af kirken

Maj
1.
6.
10.
13.
15.
16.
17.
20.
21.
23.
27.

Tirsdag
5. s. e. påske
Kristi himmelfart
6. s. e. påske
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Pinsedag
Anden pinsedag
Onsdag
Trinitatis søndag

17.00 Børnegudstjeneste
10.15

9.00 (KL)
9.00
10.15 Kirkekaffe
Strikkeklub i sognehuset kl. 13.30 – 16.00
18.00 Menighedsmøde
10.15 Kirkekaffe
Rosengården kl. 15.00
9.30 &11.00 Konfirmation
19.30 Orgelforedrag i kirken
9.30 &11.00 Konfirmation
9.00 (NM)

9.00
9.00 (KL)

9.00 (NM)
Rosengården kl. 15.00
Strikkeklub i sognehuset kl. 13.30 – 16.00
Sangaften i sognehuset kl. 19.30
9.00
10.15 Kirkekaffe
10.15 Kirkekaffe
19.30 Forårskoncert
10.15
9.00

(KL): Karin Larsen, (NM): Nanne Mølhave.
Hvor intet andet er nævnt, har sognepræst Hanne Uhre Hansen tjenesten.
Kirkebil
Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer;
dog skal det ske senest onsdag kl. 12.00 (ved søndags-gudstjeneste) og 1 uge før (ved øvrige arr.) til
Frørup Rejser på tlf. 65 37 15 16
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Læs mere på www.oerbaekkirke.dk
og
www.refsvindingekirke.dk

