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Menighedsrådet er blevet bedt om at fortælle om de
opgaver og ønsker, vi har for de kommende 4 år.
Naturligvis kan jeg kun udtale mig på egne vegne, og
vil derfor bede de øvrige medlemmer fortælle om
deres tanker i de følgende kirkeblade.
Der er opgaver, som for længst er sat i gang, f.eks.
reparationer af kirkemuren, automatiseringen af
klokkeringningen og kimning. Kalkmaleriernes
færdiggørelse presser på, hvis vi vil undgå at de tager
skade.
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REDAKTIONELT:
I dette nummer er der indlæg fra næstformand
Jørgen Hansen og Karen Frederiksen.
Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad
marts/april 2004 er tirsdag d. 1. februar.
Fortsat fra forsiden:
Herefter har forpagterboligen min store interesse. Det
ville være dejligt at have et menighedshus, som kunne
bruges som konfirmandstue, til foredrag, viseaftener,
bibelkredsmøder, øveaftener for kor og forhåbentlig
snart børnekor og almindelig samvær osv, osv.
Huset kunne måske også bruges af grupper udenfor
kirken.
Pengene til ombygningen kunne muligvis skaffes ved
salg af graverboligen- eller kirkens jord eller evt. et lån
i stiftet. Det er en stor mundfuld og skal naturligvis
gennemtænkes nøje. Derfor vil jeg foreslå
menighedsrådet, at vi med næste kirkeblad sender en
indbydelse til et møde, hvor vi alle kan drøfte kirkens
fremtid.
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Mit næste ønske er at få malet kirkebænkene og evt.
betrukket hynderne. Efter kalkmalerierne er kommet
frem, har kirkerummet snart alle mulige farver, og
virker efter min mening mørkt, tungt og lidt rodet.
Pengene til sådan et projekt kan vi nok ikke finde på
budgettet – men hvis vi fra Nationalmuseet kunne få
tilladelse, kunne vi måske selv male. Professionelt
afdækket og med godkendt maling kunne nogle få
frivillige mødes og give vores ellers smukke kirke nyt
liv.
Det var de største og dyreste ønsker, der er naturligvis
flere som kan komme frem senere. Men når man lader
sig vælge ind i et menighedsråd, er det nok i håb om,
at kunne synliggøre kirken – give menigheden en
følelse af, at her er vi alle velkomne og gøre kirken til
et naturligt samlingssted, vi alle er glade for. Det vil
jeg forsøge at arbejde på.
Jørgen Hansen næstformand
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Menighedsrådsvalget:
Orø menighedsråd har konstitueret sig, og
konstitutionen trådte i kraft d. 28. november, 1. søndag i
advent. Posterne er fordelt således:
Formand: Annie Lunde Hansen.
Næstformand: Jørgen Hansen.
Kirkeværge: Vibeke Leth.
Kontaktperson: Per Eldon.
Ud over disse består det nye menighedsråd af:
Karen Fredriksen,
Zeth Gurholdt Pedersen og
Kirsten Schmidt.

Fra Menighedsrådet.
De kommende måneders menighedsrådsmøder er
tirsdag d. 4. januar, d. 1. februar og d. 1. marts, hver gang
kl. 19,30 i forpagterboligen.
Menighedsrådsmøderne er åbne for offentligheden.
Dagsorden for menighedsrådsmøderne ligger fremme i
kirkens våbenhus en uge før. Samtidig vil en udskrift af
protokollen fra sidste møde være fremlagt i våbenhuset.
Menighedsrådet.
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Lutherdag i Orø Kirke:
Den 31. oktober mødte der kirkegængerne et uvant syn.
Kirkedøren var overdækket med plakater med 95
sætninger. Det var Per Eldon (ny i Orø menighedsråd),
der gjorde det nærværende for os, hvad Martin Luther på
samme dato i 1517 gjorde i Wittenberg: at sætte sine 95
teser op, så folk kunne se, hvad han mente, var den rette
tro. Han kritiserede hermed Paven, som i visse forhold
misbrugte Biblens ord til egen fordel. Vor præst havde i
dagens anledning valgt lutter salmer af Luther: ”Behold
os, Herre, ved dit ord”, ”Lovet være du, Jesus Krist”,
”Vor Gud, han er så fast en borg” og ”Nu takker alle
Gud”. (I gik glip af noget)
En kirkegænger. (K. Fr.)

Gospel workshop med Claes Wegener:
Den 14. november mødte 60(!) veloplagte sangere op,
heraft 12 mænd. Claes varmede os op med velvalgte
øvelser og indøvede 6-8 gospel-sange, som var totalt
ukendte for de fremmødte. I dagens løb øgedes
sikkerheden, så det lød acceptabelt ved koncerten.
De mandlige sangere havde plads nok ved døbefonten til
at bevæge sig rytmisk, mens kvinderne stod som sild i en
tønde og nærmest måtte trække vejret i takt.
Det var en formidabel oplevelse at være med. Tilhørerne
deltog begejstret ved at klappe med, men flere af dem
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ville nok have ønsket, at programmet havde været lidt
mere ”brugervenligt”, ved at der havde været indlagt
nogle af de mere kendte gospelsange.
Det kulinariske blev i sædvanlig stil klaret med bravour
af Jørgen og Sven.
En dejlig dag, som vi glæder os til at gentage om et par
år.
En deltager. (K .Fr.)

Julekoncert:
2. søndag i advent var der om aftenen koncert med
Holbæk Studiekor inder ledelse af ANNELIES VAN DER
MEER.
Koret sang det samme program, som de leverede i Tveje
Merløse kirke søndagen før.
Koret var meget tilfredse med den gode akustik i Orø
Kirke og den fine traktement i tårnrummet.
En af sangerne. (K. Fr.)
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Farvel til en trofast medarbejder:
D.1. december måtte vi sige farvel til Karen Frederiksen,
som går af efter 34 år som organist ved Orø kirke. De
sidste 16 år har det været mig, der har holdt
gudstjenesterne sammen med Karen, som jeg har lært at
kende som en dygtig, erfaren og positivt indstillet
organist. Med sit store engagement i kirken i det hele
taget og i gudstjenesterne i særdeleshed, har det aldrig
været svært at få Karen med på nye ideer eller tiltag,
ligesom hun selv ofte har haft gode ideer til, hvordan vi
har kunne gøre gudstjenesterne lidt mere festlige, f.eks.
ved at sætte Orø-koret ind, lave Lucia-arrangement i
samarbejde med Orø skole, og så overrække børnene et
klassesæt Bibler, som hun også, som
menighedsrådsformand, havde fået bestilt, både til Orø
skole og Orøstrand.
Det bliver svært at undvære en så erfaren medarbejder,
men jeg håber stadig at kunne benytte Karen som
organistvikar i mange år endnu.
Kirsten Schmidt.
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Ny organist:
Som ny organist ved Orø Kirke har menighedsrådet
ansat Merete Ruud Hansen, som nok er kendt af de fleste
på Orø som popsanger og fra Orø-CD’en. Merete har
gennemført to års orgeluddannelse på Sjællands
Kirkemusikskole, og fortsætter sin uddannelse.
Tag godt imod Merete.

Ny gravermedhjælp:
Som ny gravermedhjælp ved Orø Kirke har
menighedsrådet ansat Flemming Poulsen, som bor i
Vellerup. Flemming har allerede deltaget i grandækning
og stort set alle Orø Kirkes små og store aktiviteter.
Tag godt imod Flemming.
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Midnatsgudstjeneste
Den 31 december holdes en kort gudstjeneste kl 23.30
hvor vi synger det nye år ind.
Kl 24,00 ønsker vi hinanden godt nytår i tårnrummet
Jørgen Hansen

Jazzkoncert
Søndag den 16 januar kl 15.00 spiller den
dansk/islandske trio ”sma´aurarnir”.
Gruppen består af en guitarist – trommeslager og
bassist, men er til koncerten på Orø, udvidet med en
gæstetrompetist.
Repertoiret spænder fra Jazz over Bee-Bop til Swing.
Kirkesanger Tine Hagedorn-Olsen vil lægge vokal til et
par af numrene.
Jørgen Hansen
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RockGudstjeneste
Søndag den 23. januar kl. 19.00 besøger
RockGudstjeneste-gruppen ved Brorsons Kirke og
ungdomskirken på Nørrebro Orø Kirke.
Rockmesse er med gruppen ”Niepoort” med lyd og
lyssætning / eksperimenterende optræden og kunst.
Gudstjenesten starter kl 19.00 og dørene åbnes kl 18.30.
Kl. 20.00 er der en lille cafe´ i tårnrummet.
Jørgen Hansen

Aktivitetskalender
31. December : Midnatsgudstjeneste kl. 23.30
16. Januar : Jazz-koncert kl 15.00
23. Januar : Rockgudstjeneste kl.19.00
9. Februar: Fastelavn m. klovn kl. 11,00
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FASTELAVN I BRUGSEN OG KIRKEN, MED
TRYLLEKLOVN:
Igen i år går Kirken og Brugsen sammen om at lave en
ekstra festlig fastelavnsfest for Orøs børn, søndag d. 6.
februar:
kl. 11,00 er der børne gudstjeneste i Kirken. Jenny
Abelgren vil komme som klovn og trylle for børnene. Vi
håber, at rigtigt mange børn vil komme udklædt. Det vil
gøre gudstjenesten ekstra flot og festlig.
kl. 11,45 (ca.) er der boller og saft i kirkens tårnrum.
kl. 12,00 er der tøndeslagning ved Brugsen med
masser af slik til børnene.
Kirsten Schmidt

Kirkebilen:
Kirkebilen kører ikke blot til kirke, men også til foredrag
og andre arrangementer i præstegården. Ring 40 11 01
88.
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Gudstjenester:
31. december, Nytårsdaften:
2. januar, Helligtrekongers søndag:
9. januar, 1. søndag efter H3K:
16. januar, Sidste søn. e. H3K:
23. januar, Septuagesima:
30. januar, Seksagesima:
6. februar, Fastelavn:
13. februar, 1. søndag i fasten:
20. februar, 2. søn. i fasten:
27. februar, 3. søn. i fasten:
6. marts, midfaste søndag:

23,30
10,00 Altergang
9,00 Aage Koed Mikkelsen.
10,00 Altergang
15,00 Jazz koncert.
10,00
19,00 Rock gudstjeneste.
10,00. Altergang
11,00 Børnegudstjeneste m. klovn.
10,00 Altergang
10,00
10,00 Altergang
10,00

Andre gudstjenester:
Torsdag d. 6. januar: Elnebjergcentret kl. 14,00.
Torsdag d. 3. februar: Elnebjergcentret kl. 14,00.
Torsdag d. 3. marts: Elnebjergcentret kl. 14,00.

Indsamlinger:
Nytårsaften d. 31. februar samler vi ind i kirken til Det danske Bibelselskab.

Telefonnumre:
Sognepræst Kirsten Schmidt, Bygaden 54A (ksc@km.dk)
59 47 00 27
Graver Danielle T. Kristensen
59 47 47 23
Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen
59 47 04 00
Kirkeværge Vibeke Leth træffes i forpagterboligen torsdag 12-14
59 47 99 66
Kontaktperson Per Eldon
59 47 47 27
Kirkebilen bestilles på
40 11 01 88
Orø Kirkes hjemmeside findes på:
http://www.oroe.nu

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist: Merete Ruud Hansen
Kirkesanger: Tine Hagedorn-Olsen
Gravermedhjælper: Flemming Poulsen
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