
Et levende sogn

”Redigeret uddrag af indlæg af Bjarne Ivan Hansen i Sognenyt august 2020”.

På vores hjemmeside er der et link til ”det gamle Refsvindinge”, der detaljeret fortæller om 
sognet i 1950érne. Det er en yderst interessant historie, der kalder mange skønne minder 
frem om de gode gamle dage. 
Sognet har i lighed med det øvrige samfund gennemgået store forandringer i de seneste 6-7 
årtier. Hvor der for 60 år siden bl.a. var 3 købmandsforretninger, en brugsforening og 2 
slagterforretninger i byen, er der i dag ingen detailhandel tilbage. Mindre håndværk er ophørt,
og den før nok så lille kommune er efter 2 kommunesammenlægninger nu en del af Nyborg 
kommune.

Umiddelbart kunne man tro at sognet ville sygne helt hen. Det er imidlertid ikke tilfældet. 
Tværtimod. Hvor der i 1950 var ca. 850 beboere i sognet er der ved indgangen til 2020 932 
beboere. Og mange tager aktivt del i sognets sociale liv. Det være sig i idrætsforeningen KRIF, 
som oprindelig er stiftet som en skytteforening for mere end 150 år siden, eller som forældre i
en ligeså gammel friskole, der er særdeles veldrevet, og har startet det nye skoleår op med  
190 elever fra børnehaveklassen til 9. klasse, og som tiltrækker mange elever fra store dele af 
kommunen.  
Der er et velfungerende forsamlingshus, hvor mange fester afholdes, ligesom flere årlige 
arrangementer nyder stor opbakning fra beboerne.
Et aktivt landsbyråd har også påkaldt sig opmærksomhed, og har tidligere fået den fine 
anerkendelse at blive kåret som årets landsby 2015 i Nyborg kommune.
Senest er stiftet Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, der bl.a. i samarbejde med Københavns 
Zoo har sat et projekt om padder i gang. Desuden tilbydes der naturformidling, ligesom der 
gøres en stor indsats for at hjælpe ledige unge mennesker uden uddannelse ind på 
arbejdsmarkedet.

Og så har vi kirken. Gennem århundrede har den været omdrejningspunktet for sognets liv og 
virke. Ja, i en sådan grad, at man betragter det som en selvfølge, at kirken er der, når der er 
brug for den. Intet kommer imidlertid af sig selv. Kirken vil selvfølgelig altid være der, men 
det er ikke givet på forhånd at kirken skal være rammen om et menighedsliv i et selvstændigt 
Refsvindinge Sogn.  
Ca. 87% af sognets beboere er medlem af Folkekirken, hvilket sammen med en god kirkegang 
er et godt bevis på, at man vil kirken. Men fra at man vil kirken, til at man vil tage ansvar for 
de opgaver og pligter, der følger med, er der et stykke vej, og det kan være svært at tiltrække 
folk til arbejdet i et menighedsråd. 

Denne frygt er imidlertid endnu en gang gjort til skamme, da der ved årets valg til 
menighedsråd i 2020 var kandidater nok til at udfylde menighedsrådet samt suppleanter, der 
er klar til at træde til, hvis det bliver nødvendigt.
Vi vil værne om den rolle, som kirken altid har haft i et levende sogn.


