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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 kan 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
Attester:
Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for
en attest, kan du bestille den via Nem ID 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 Vibeke Birkeholm.
Næste deadline er d. 1. november 2018
Forsidefoto: Henriette Bülow Skøtt
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Ræven og Storken
middag hos storken. Da den kom, blev
måltidet straks serveret; men denne
gang var maden, til rævens store
fortrydelse, anrettet i en smalhalset
skål, i hvilken storken med lethed
stak sin lange hals og sit næb ned,
mens ræven derimod var tvunget til
at nøjes med at slikke halsen på
krukken. Da den nu ikke kunne stille
sin sult, tog den afsked så høfligt,
som den kunne, og med den
bemærkning, at den næppe kunde
dadle sin vært, der blot havde betalt
den med dens egen mønt.

Når man går på opdagelse i en
landsbykirke, kan man finde mange
finurlige detaljer og gemte historier...
ikke mindst, når det gælder kirker der
har så meget historie med sig som
Ørbæk og Refsvindinge Kirker, der
begge stammer fra omkring år 1150. En
af dem, der gemmer sig i Ørbæk kirke,
finder man blandt de mange fine
kalkmalerier i hvælvingen ved
våbenhuset. Det er to små figurer; en
stork og en ræv. De gør ikke så meget
væsen af sig, så de er lette at overse
midt mellem de andre fine billeder. Og
man kan da også undre sig over, hvad i
alverden en stork og en ræv laver som
dekoration på kirkens vægge. Men
nogle af jer kan måske nok huske den
historie, de stammer fra, nemlig Æsops
fabel om Ræven og storken, der
inviterede hinanden til middag. Den
lyder nogenlunde sådan her:

(Æsops fabler v. Christian Winther,
1880 nr. 142)

En ræv indbød engang en stork til
middag, og da den havde lyst til at
more sig på gæstens bekostning, bød
den ikke på andet end tynd suppe på et
fladt fad. Ræven labbede let al suppen
til sig, mens storken med sit lange,
spidse næb ikke var i stand til at få
mere end et par dråber, og ved
måltidets slutning var ligeså sulten,
som da det begyndte. Ræven ytrede
imidlertid sin beklagelse over at se den
tage så sparsomt til retterne og
spurgte om maden da ikke var tillavet
efter dens smag?
Storken sagde intet, men bad i stedet
ræven om at gøre den den ære at
gengælde dens visit; og følgelig
lovede ræven næste dag at spise til

Jeg ved ikke præcis, hvordan en fabel
skrevet af en græsk forfatter omkring
600 år f.Kr. har fundet vej til én af
hvælvingerne i Ørbæk kirke, men
pointen er formentlig at minde os om,
at snyderi har det med at give
bagslag. Når man snyder andre, ender
man med selv at blive snydt!
Kalkmalerierne er altså andet og mere
end blot pynt på væggene; de
fortæller historier og minder os om
vores ansvar for hinanden – præcis
som alt det, der ellers foregår i
kirken.
Hanne Uhre Hansen
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Konfirmandvenner
og det har været en god, hyggelig og
berigende oplevelse at få dem på besøg.
Vi håber også, at de selv har haft samme
gode oplevelse.
Det er vores indtryk, at de unge
mennesker har brug for at tro på noget –
og at det er vigtigt at have kontrol over
alt i sit liv. Vi oplever også, at de gerne
vil bidrage til fællesskabet – de har ikke
kun nok i sig selv, men vil gerne være
noget for andre.
Vi tror, de har brug for, at det ene og
smukke liv, som er blevet givet, leves i
et langsommere tempo, hvor det enkelte
menneske alene og i fællesskab med
andre kan leve et liv i balance, hvor der
er plads til at lade livslykken fylde. Alt
går så hurtigt i dag.
Til jer unge mennesker vil vi sige: I er
både ”noget” og ”nogen” - ikke kun i
forhold til hinanden, men også som
generation.
Ove og Karen Johansen,
konfirmandvenner

I Ørbæk og Refsvindinge Kirker har vi
konfirmandvenner- og hvad er så det?
Det er et par eller en enlig person, der
har påtaget sig at tage imod de unge
mennesker, som har gået til konfirmationsforberedelse, og som snart skal
konfirmeres.
De unge kommer på besøg hos
konfirmandvennerne i ca. 1-1 ½ time,
kort før de skal konfirmeres. De er delt
op i små hold på 3-4 personer. Når de
møder op hos os, ankommer de
velforberedte med de spørgsmål, som
de vil stille os. Nogle af spørgsmålene er
gennemgået med vores dejlige
sognepræst Hanne Uhre Hansen, og
andre spørgsmål har de selv udarbejdet.
Det er gode og relevante spørgsmål,
som bliver stillet. Der spørges fx til,
hvorledes vores konfirmation foregik,
hvordan vores konfirmationsforberedelse var, hvornår vi blev
konfirmeret, og om havde vi en fest –
hvor og hvordan den i givet fald blev
afholdt, og hvad vi fik at spise.
Men de spørger også om, hvordan vi
forholdt os til konfirmationen. Derefter
taler vi om tro og om at høre til i
kristendommen. Tror vi på Gud? Hvad
har Jesus, tro og fadervor betydet i
vores liv? Kan vi sige fadervor og
trosbekendelsen, hvor tit går vi i kirke,
og hvad betyder kirken for os?

Kære konfirmand
Ved din konfirmation har du fået
opmærksomhed, kærlighed og Guds
velsignelse.
Men det allervigtigste er alligevel det,
som du selv kan give – nemlig din
kærlighed og dit hjerte.
Konfirmationen handler mest om at
finde sig selv og skille sig ud.
Skriv løs i din livsbog og husk, at Gud
og din næste skriver med.
Se ned – se op – se frem og se tilbage.
Se dine fejl og ret dem, når du kan.
Gå ud i verden og vær en god ven.
Husk, at i kirken og foran Gud er du
altid velkommen som den, du er.

Vi har en rigtig god dialog med de unge
mennesker, og vi mærker tydeligt, at de
har fået noget ud af at gå til
konfirmationsforberedelse, og de
udtrykker glæde ved undervisningen
med vores sognepræst.
De unge er meget høflige og dannede,

Sognepræst og forfatter Martin Herbst
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Studieaftener

Johannesevangeliet
Torsdage; d. 30. august og 6. september kl. 19.30 i sognehuset
Vi har før haft studiegrupper om alt fra gudstjeneste og dåb til Luthersk teologi.
Denne gang har vi tænkt os at mødes to torsdage for sammen at dykke ned i en
bibeltekst: Johannesevangeliet, det fjerde skrift i det nye testamente - og det mest
poetiske af evangelierne.
Første gang, torsdag d. 30. august vil vi arbejde med kapitel 1-11, og anden gang,
torsdag d. 6. september gælder det kapitel 12-21. Det er en fordel at have læst på
lektien hjemmefra, og at medbringe teksten, når vi ses. Har man ikke en bibel
liggende derhjemme, kan man låne én i sognehuset (kontakt sognepræsten).
Sognepræsten holder et kort oplæg, og så er der ellers rig mulighed for at diskutere
og stille spørgsmål både i grupper og samlet. Midt på aftenen, bliver der serveret
lidt ost, pølse og vin – det plejer debatten kun at blive bedre af.
Jeg glæder mig til sammen med jer at blive klogere på en af bibelens fineste
tekster.
Hanne Uhre Hansen

KONFIRMAND 2019
Hvis DU skal konfirmeres til næste år, så se HER!
Undervisningen begynder i uge 43 (efter efterårsferien), og du kan tilmelde dig ved at
sende en tilmeldingsblanket til kirkekontoret.
Blanketten kan udskrives fra www.oerbaekkirke.dk og www.refsvindingekirke.dk
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Arrangementer
Sangaften og koncert med Nyborg sangforening
Torsdag d. 20. september kl. 19.30 i Ørbæk kirke
Sangaftnerne fortsætter ufortrødent. Og den 20. september indledes aftenen i
Ørbæk kirke med en kort koncert med Nyborg sangforening, der kommer og
underholder før kaffen. Nyborg sangforening blev stiftet i 1854 og har derfor både
en lang og stolt tradition for korsang. Koret består i dag af 23 sangere og er under
ledelse af dirigent Lars Nicolajsen.
Kaffen indtages i sognehuset og traditionen tro er der derefter frit valg fra
højskolesangbogen.
Torsdag d. 29. november synger vi julen ind med en klassisk sangaften kl. 19.30 i
Ørbæk kirke og efterfølgende i sognehuset.

Morgenkaffe-salmesang
Søndag d. 19. august og d. 23. september kl. 9.00 i Refsvindinge Kirke
Disse to søndage laver vi lidt om på tingene! I stedet for en almindelig
morgengudstjeneste inviterer vi til en hyggelig morgenandagt med masser af glade
morgensange og -salmer. Herefter serverer vi morgenkaffe og rundstykker i
våbenhuset.

Høstgudstjeneste og menighedsmøde med foredrag
Søndag d. 7. oktober kl. 10.15 i Ørbæk kirke og sognehus
Efter høstgudstjenesten kl. 10.15 går vi i sognehuset og spiser Pers hjemmelavede
aspargessuppe, hvorefter menighedsrådsformanden fortæller lidt om årets gang i
kirken. Dernæst giver vi ordet videre til Kristina Aamand med foredraget
”Kunsten at overleve en pakistansk svigermor”.
For hvad sker der, når man med en dansk mor og en palæstinensisk far gifter sig med
en pakistaner og indgår i et ægteskab, der er ladet med dynamit og dømt til
eksplodere, når frie danske normer møder svigermors traditioner? Kristina Aamand
skildrer med stort overskud, boblende humor og mild satire sin historie om at holde
fast i sig selv og samtidig tilgodese familiens normer.
Kristina Aamand er forfatter på Gyldendal og modtog 2015 arbejdslegat fra Statens
Kunstfond. Hun er ekspert i æresrelaterede konflikter og har udført opgaver for
blandt andet Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold,
Socialstyrelsen og Landsorganisationen for Kvindekrisecentre.
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Arrangementer
Strikkeklubben strikker stadig derudad…
Onsdage fra kl.14.00 til 16.00, d. 19/9, 10/10, 14/11 og 12/12
Vi mødes en gang om måneden i sognehuset og strikker, snakker og drikker kaffe
sammen. Man kan enten medbringe sit eget strikketøj, eller strikke til
varmestuestrik; en organisation, der bl.a. samler garnrester ind landet over, som vi
så kan have fornøjelsen af at strikke til tøj til f.eks. hjemløse, herberg, kvindehjem
og hvem, der ellers har brug for en varm hue, vanter eller bamser til børnene. Garn
har vi altså, men du må meget gerne medbringe dine egne strikkepinde…

BØRNEGUDSTJENESTER
Tirsdage d. 4/9, 30/10 og 27/11
kl. 17.00 i Ørbæk

HUSK!

Vi mødes i kirken til en kort
gudstjeneste i børnehøjde,
hvorefter aftensmaden bliver
serveret i sognehuset. Vi slutter
senest kl. 18.20, så alle kan nå
hjem til sengetid.
Det er gratis at deltage, og der er
ingen tilmelding – så tag endelig
familien med!

Babysalmesang hver tirsdag kl. 10.30 i
sognehuset. Vi starter igen d. 4.
september. Det er gratis at være med,
og der er ingen tilmelding, så bare mød
op. Alle er velkomne!
Hilsen Marika 21 78 60 24

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. I efteråret ligger gudstjenesterne på følgende
dage:
18. september: Nanne Mølhave
9. oktober: André Friis Møller
20. november: Præst fra Herrested
24. december: Hanne Uhre Hansen, Julegudstjeneste - bemærk: kl. 10.30!
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Gravenes kulturarv
Vore smukke middelalderkirker med
tilhørende kirkegårde minder os til
stadighed om vores fortid og er dermed
en naturlig del af vores kulturarv.
Inskriptioner på gravsten vidner ikke
alene om efterladtes taknemmelighed. De
rummer ofte oplysninger, der fortæller
lidt om livet i sognet. Således også ved
Refsvindinge Kirke.
Nyborg og Omegns Museum, nu Østfyns
Museer, gennemgik i 2006 vores kirkegård
og fandt 15 gravsteder, der blev
registreret som bevaringsværdige.
Kriteriet for udvælgelsen var bl.a.
personens betydning for sognet,
erhvervsbetegnelse, stednavn eller
gravmindetype. Med registreringen fulgte
en forpligtelse for menighedsrådet, hvis
ansvar det er at drage omsorg for at
vedligeholde disse gravsteder.

I løbet af efteråret forventer vi at have
overblik over det endelige projekt,
arbejdets omfang og økonomi. Inden
projektet kan sendes til godkendelse i
Fyens Stift, skal finansieringen være på
plads. Vi har på nuværende tidspunkt
opsparet ca. kr. 300.000 og har ansøgt om
yderligere 200.000 kr. i ligningsmidler til
projektet i 2019. Resterende søges
tilvejebragt ved tilskud fra Kirkeistandsættelsesordningen, hvor der i
bedste fald kan opnås 35% af den samlede
udgift. Yderligere kapitalbehov søges
dækket ved optagelse af stiftslån.
Finansieringsdelen kræver godkendelse fra
Nyborg Provsti, hvor vi fornemmer, der vil
blive set positivt på sagen.

Et af dem er Friderich Baggers gravsted
fra 1789, der er placeret som en
integreret del af kirken ved korets
østvæg. Gravstedet er i stærkt forfald, og
det er bydende nødvendigt, at en
omfattende restaurering bliver iværksat.
Nationalmuseet har udarbejdet en
besigtigelsesrapport, der nøje beskriver,
hvordan arbejdet skal gennemføres.
Desværre følger der ikke automatisk
penge med.
I starten af juli måned indledte vi
forundersøgelser for at skabe klarhed om
projektets omfang. Er Friderich Bagger
kistebegravet, eller blev han nedsat i et
gravkammer? To konservatorer har derfor
taget gravstedets 68 fliser op og
forsvarligt lagt dem i depot, hvorefter en
arkæolog fra Nationalmuseet vil
undersøge, hvad der gemmer sig under
mulde.
I løbet af efteråret forventer vi at have
overblik over det endelige projekt,

Det er et bekosteligt projekt, der beløber
sig til omkring 800.000 kr. Nogle vil mene,
at pengene kunne bruges bedre et andet
sted. Det vil altid være til diskussion.
Menighedsrådet er imidlertid indstillet på
at efterleve vores forpligtelse og arbejder
med glæde videre for at sikre et unikt
gravsted, der har stor historisk betydning.
Forhåbentlig er arbejdet gennemført inden
udgangen af 2019.
Bjarne Ivan Hansen
Refsvindinge Menighedsråd
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Dybt hælder året
Alle Helgensgudstjeneste i Ørbæk
Søndag d. 4. november kl. 16.00
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.

Alle Helgensfejring i Refsvindinge
Søndag d. 4. november kl. 19.00
Vi mødes i Refsvindinge Kirke til en kort og stemningsfuld gudstjeneste kl. 19.00.
Herefter byder menighedsrådet på lidt at spise i forsamlingshuset, før vi giver ordet
videre til Johs. Nørregaard Frandsen, der holder foredraget
”Da landbolivet blev en by i provinsen”.
I 1950’erne boede halvdelen af den danske befolkning på gårde eller i landsbyer.
’Ude på landet’ var midten af verden, som rummede gården, brugsforeningen,
sognet, kirken og det lokale liv. Efter 2. verdenskrig satte en udvikling i gang, som i
løbet af få årtier forandrede midte til udkant. Det er den historie, der med
personlige erindringer, underspil og humør serveres i foredraget.

Gospelgudstjeneste i Vindinge
Søndag d. 18. november kl. 15.30
Igen i år skal konfirmanderne deltage i en gospelworkshop sammen med andre
konfirmander fra provstiet. Kl. 15.30 afsluttes dagen med et brag af en
gospelgudstjeneste i Vindinge kirke. Alle er velkomne.
Døden er bare en lille port, som åbnes ved skumringstid.
En lille dør i en havemur, fortrolig og mørk af slid.
Over den slynger sig rosers flor, bag den er lysets skin.
Og mangen træt og mødig fod går over tærskelen ind.
Intet hjerte skal føle angst, intet ondt er på lur.
Døden er bare en stille dør i en havemur.

Nancy Byrd Turner 1936
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Siden sidst
Siden sidst er EU’s nye Databeskyttelsesforordning trådt i kraft, hvilket bl.a. betyder,
at vi ikke længere må offentliggøre oplysninger om personers dåb, vielser og
begravelser her på siden. Vi ved, at mange holdt af at følge med i sognets liv på den
måde – men det er desværre ikke muligt fremover.
Til gengæld vil vi fremover bruge spaltepladsen på at fortælle om en ny begivenhed,
tildragelse eller hændelse i vores sogne af almen interesse.

Tak til Karin Larsen
Min gode kollega Karin Larsen, sognepræst i Herrested, Søllinge og Hellerup sogne,
har valgt at søge nye udfordringer. Hun har gennem de sidste mange år trofast
vikarieret i Ørbæk og Refsvindinge, når jeg har haft ferie og jeg ved, at hun har
været meget afholdt, ligesom hun også for mig har været en altid inspirerende
samarbejds- og samtalepartner.
I den kommende tid vil det derfor være præster fra Nyborg, I vil møde, når jeg
holder ferie. Og om nogle måneder kan vi så tage imod en ny kollega.
Jeg vil sige tak til Karin for et rigtig godt samarbejde og for hendes indsats her i
sognene og ønske hende alt godt på vejen herfra.
Hanne Uhre Hansen
Ørbæk og Refsvindinge pastorat har i vakanceperioden overtaget kirkebogsarbejdet,
hvorfor beboere i Herrested, Søllinge og Hellerup nu også er velkomne til at benytte
sig af kirkekontorets åbnings- og telefontid tirsdage kl. 15.00-17.00 (se adresse og
kontaktoplysninger på modstående side). Her kan man henvende sig med spørgsmål
vedr. attester, navneændringer, personregistrering o.lign.
Dåb og vielse aftales dog som altid direkte med præsten.
Præstesekretæren

Rosiner
"Gud er en blød mand. Han er næsten gennemsigtig." (Kate 6 år)
"Det er Gud, der ejer Solen. Han slår den fra om natten for at spare på strømmen"
(Nicole 5 år)
"Guds mor hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans børnebørn: Moses, Jesus og
Julemanden." (Henrik André 7 år)

10

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

Sognehus og 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
Kirkernes personale har fri om mandagen.
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Hjemmesider
www.oerbaekkirke.dk
www.refsvindingekirke.dk

Ørbæk/Sognehuset

Refsvindinge

August
19. 12. s. e. trinitatis
26. 13. s. e. trinitatis
30. Torsdag

10.15
9.00 Morgenkaffe-salmesang
9.00
10.15 Sogneudflugt
Studiegruppe i sognehuset kl. 19.30: Johannesevangeliet

September
2.
14. s. e.
4.
Tirsdag
6.
Torsdag
9.
15. s. e.
16. 16. s. e.
19. Onsdag
20. Torsdag
23. 17. s. e.
30. 18. s. e.

10.15 Kirkekaffe
9.00
17.00 Børnegudstjeneste
Studiegruppe i sognehuset kl. 19.30: Johannesevangeliet
9.00
10.15 Høstgudstjeneste
9.00 (NM)
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
Koncert og sangaften i Ørbæk Kirke & sognehuset kl. 19.30
10.15
9.00 Morgenkaffe-salmesang
9.00 (Vikar)

trinitatis

trinitatis
trinitatis

trinitatis
trinitatis

Oktober
7.
19. s. e. trinitatis
10.
14.
21.
28.
30.

Onsdag
20. s. e. trinitatis
21. s. e. trinitatis
22. s. e. trinitatis
Tirsdag

November
4.
Alle helgens dag
11. 24. s. e. trinitatis
14. Onsdag
18. 25. s. e. trinitatis
18. Søndag
25. Sidste s. i kirkeåret
27. Tirsdag
29. Torsdag

10.15 Høstgudstjeneste &
9.00
Menighedsmøde
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
9.00 (Vikar)
10.15 (Vikar)
9.00
10.15 Kirkekaffe
17.00 Børnegudstjeneste
16.00 Alle Helgen
19.00 Alle Helgensfejring
10.15 Kirkekaffe
9.00
Strikkeklub i sognehuset kl. 14.00 – 16.00
9.00 (NM)
Gospelgudstjeneste i Vindinge kl. 15.30
9.00
10.15 Kirkekaffe
17.00 Børnegudstjeneste
Sangaften i Ørbæk Kirke & sognehuset kl. 19.30: Syng julen ind!

(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. 6537 1516
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