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I kirken er I altid velkomne!

Der er mange opgaver, som skal
udføres i vores kirke i de næste 4
år. Når man lader sig vælge til
Menighedsrådet ved et opstillingsmøde, tror man, at man skal ind
og have en læretid, men ved det
konstituerende møde blev jeg
valgt til formand. Så er der kun et
at gøre, det er at tage arbejdstøjet

på og sige til sig selv, det lyder
som en spændende opgave.
Jeg håber, at det nye menighedsråd skaber sig et godt arbejdsklima, som vi kan arbejde under,
men man skal altid huske på, at
man skal behandle andre mennesker, som man selv ønsker at
blive behandlet.
(fortsættes næste side)
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REDAKTIONELT:
I dette nummer er der indlæg fra
Karen
Frederiksen,
menighedsrådsformand
Annie
Lunde Hansen og næstformand
Jørgen Hansen.
Deadline for næste nummer af
Orø Kirkeblad maj/juni 2005 er
tirsdag d. 5. april.
(fortsat fra forrige side)
Kirken er jo en gammel kulturarv,
som vi skal værne om på bedste
måde og indenfor de midler vi har
til rådighed. Det som er noget af
det vigtigste, som presser meget
på, er at få restaureret resten af
kalkmalerierne.
Men der er også en anden stor
restaurering, som skal i gang - det
er prædikestolen m.m. og som
næstformanden skrev i det forrige
kirkeblad, så må vi nok erkende,
at bænkene m. hynderne ikke er
særlige skønne mere, og farverne
passer ikke til de færdige kalkmalerier.

Man siger jo, at kirken er Guds
hus, men det er også dit og mit, så
vi ville godt vide, hvad der rører
sig ude hos jer, hvilke ideer går I
med, som I kunne tænke jer
kunne bringes op til overfladen
og måske fuldføres, så de kunne
blive til stor glæde for mange
andre.
Så derfor vil der blive arrangeret
et møde i Forpagterboligen, hvor
vi alle i menighedsrådet håber, at
mange vil møde op – datoen kan I
se et andet sted i dette blad.
(fortsættes næste side)

Tænk, hvis vi kunne få alt det
lavet i de næste 4 år. Så ville vores
Kirke blive endnu smukkere, og et
sted, som vi kunne være meget
stolte af at eje.
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(fortsat fra forrige side)
Når jeg nu nævner forpagterboligen, har jeg et stort ønske om,
at få dette hus restaureret til et
menighedshus. Det ville være
dejligt at have et sted, som vi
kunne bruge til mange aktiviteter.
Jeg kunne bl.a. nævne foredrag,
vise-aftener – øveaftener for kor –
her tænker jeg selvfølgelig også
på det børnekor vi skal have i
gang meget snart.

Ja, nu tænker I – hvad med
pengene, hvor skal de komme fra
– de fleste penge til dette projekt
kunne skaffes ved at sælge graverboligen på Brøndevej.
Et af mine ønsker for den nære
fremtid er, at gøre opmærksom på,
at kirken er et godt sted at komme,
og husk på I er altid velkomne.
Venlig hilsen
Annie Lunde Hansen
Formand.
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Automatisk ringning:
Endelig har vi fået installeret den
automatiske ringning og kimning i
Orø Kirke. Klokkerne er blevet
indstillet sådan, at ringningen
følger solens op- og nedgangstid,
så siden januar har vi, der bor tæt
på, kunnet følge på kirkeklokkerne, hvordan dagen langsomt er
tiltaget. Det er nu dejligt. Lugerne
er også gjort automatiske, så de
kan åbnes og lukkes ved tryk på
en knap, nede i kirken. Er der
nogen, der synes, at vi har mistet
en dimension, at endnu en gammel
tradition er gået tabt ved den
automatiske ringning,

så er det da rigtigt nok, for os, der
kan sidde trygt hjemme i varmen
og høre klokkerne ringe. Men
årsagen til den automatiske
klokkeringning var jo, at Arbejdstilsynet målte klokkernes lyd til alt
for mange decibel til, at det
menneskelige øre kan tåle det i
længden, samt at tårntrappen er i
så dårlig stand, at det er
uforsvarligt at færdes på den.
Så måske skal vi ikke ærgre os så
meget over, at de gamle traditioner forsvinder lidt efter lidt, men i
stedet glæde os over, at vi er
blevet bedre til at passe på vore
medarbejdere.
Kirsten Schmidt.
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Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøder er
tirsdag den 1. marts, tirsdag d. 5.
april og tirsdag d. 3. maj 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.

Kirkefolder:
Det nu afgåede menighedsråd har
i flere år arbejdet på en
folder/brochure om Orø kirke.
Den foreligger nu, og kan
erhverves formedelst kr. 5,- på
OrØkontor og i kirkens våbenhus.

Offentligt regnskabsregnskabs- og
budgetmøde:

Karen Frederiksen.

Menighedsrådet holder offentligt
regnskabs- og budgetmøde tirsdag
d. 1. marts kl. 19.30 i forpagterboligen.
Menighedsrådet.

Årets konfirmander:
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Søndag d. 1. maj kl. 11.00 er der konfirmation på Orø.
Årets konfirmander er:
Dan Ruhe Bertelsen, Bygaden 87, Orø, 4300 Holbæk.
Helle Baltzer Hansen, Bygaden 36, Orø, 4300 Holbæk.
Marco Steppat Hansen, Bygaden 2A, Orø, 4300 Holbæk.
Casper Juhl Jensen, Syvvejen 31, Orø, 4300 Holbæk.
Nina Anja Jensen, Næsby Gade 17, Orø, 4300 Holbæk.
Christopher Holscher Larsen, Bygaden 78, Orø, 4300 Holbæk.
David Nii Røgen, Stænget 6, Orø, 4300 Holbæk.
Maria-Louisa Safia Taher, Stænget 6, Orø, 4300 Holbæk.
Desuden får vi mellem to og tre konfirmander, som bor udenfor øen, der
skal konfirmeres her samtidig. Deres navne/adresser vil blive bekendtgjort
i næste nummer af kirkebladet, i fald deres forældre giver deres tilladelse.
Der vil som sædvanlig være reserveret en bænk til hver konfirmands
familie og pårørende.
Kirsten Schmidt.
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SÅSÅ-Gudstjeneste Store Bededag:
De seneste år er Høstgudstjenesterne atter blevet et tilløbsstykke. De så
ellers ud til at skulle lide en krank skæbne, da høstfesterne stoppede og da
mange af de små landbrug blev urentable, og blev opkøbt af storbønder.
Men høstgudstjenesterne henter nu sine deltagere både i landbruget,
køkken- og kolonihaverne og sågar altankasserne. Da takker vi alle for
høsten, vi hver især fik.
Jeg har i mange år haft lyst til at prøve med en så-gudstjeneste i foråret.
For naturligvis skal vi takke for høsten, når den er i hus. Men hvad med,
om vi samledes for at bede om, at det, vi sår vil slå an, at Gud vil lade
regnen og solen hjælpe os med, at høsten til efteråret vil blive god? Og
hvilken dag ville være mere nærliggende end Store Bededag, som i år
falder på d. 22. april ? Det er vel så nogenlunde i midten af så-tiden. Nogle
har været i gang et stykke tid, andre skal først til at begynde.
Kom til så-gudstjeneste og lad os se, om det ikke er noget, vi trængte til,
uden at vide det.
Kirsten Schmidt.
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BalalajkaBalalajka-koncert:
Søndag den 3. april kl. 15.00 spiller Juri Pavlovski og Balalajke-banden i
Orø Kirke.
Bandet gav koncert i kirken for fire år siden og mange har bedt om at høre
dem igen.

Møde i forpagterboligen søndag den 13. marts kl. 15.00:
Det forrige menighedsråd inviterede i starten af perioden menigheden til
en dískussion om, hvad vi ønskede at bruge kirken til de kommende år.
Det kom der mange gode ideér og tanker ud af. Nogle blev realiserede –
andre ikke. Vi står nu i starten af en ny periode og vil gerne høre jeres
mening igen.
Hvad duede i de forløbne år, og hvad kunne være gjort bedre eller
anderledes.
Lad os høre jeres tanker og idéer. Vær med til at præge jeres kirke.
Menighedsrådet byder på kaffe, te, øl og vand.
Jørgen Hansen
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Aktivitetskalender:
13. marts: Møde i forpagterboligen
3. april: Balalajka-koncert
5. juni : Koncert med Cor Cantus

kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 15.00

Kirkebilen:
Kirkebilen kører ikke blot til kirke, men også til foredrag og andre
arrangementer i præstegården. Ring efter kirkebilen på tlf. 40 11 01 88.

Ferie:
Jeg har ferie i uge 14 og 15. Imens passes embedet således:
D. 2.-3/4: Aage Koed Mikkelsen, tlf. 47 52 03 26.
D. 4.-9/4: Carsten Barløse, tlf. 59 43 20 87.
D. 10/4:

Oluf Steinlein.

D. 11.-15/4: Aage Koed Mikkelsen, tlf. 47 52 03 26.
Kirsten Schmidt.
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Gudstjenester:
6. marts, Midfaste:
13. marts, Mariæ Bebudelse:
20. marts, Palmesøndag :
24. marts, Skærtorsdag:
25. marts, Langfredag:
27. marts, Påskedag:
28. marts, 2. påskedag:
3. april, 1. søndag efter påske:
10. april, 2. søndag efter påske:
17. april, 3. søndag efter påske
22. april, Bededag.
24. april, 4. søndag efter påske
1. maj, 5. søndag efter påske:
5. maj, Kristi Himmelfartsdag:

10.00
10.00 Altergang
15.00 Møde i forpagterboligen.
11.00. Konfirmanderne medvirker.
19.30 Altergang.
10.00
10.00 Altergang
10.00
10.30 Aage Koed Mikkelsen, Altergang.
15.00 Balalajka-koncert.
10.00 Oluf Steinlein.
10.00 Altergang
10.00 Så-gudstjeneste!
10.00 Altergang
11.00 Konfirmation.
10.00

Andre gudstjenester:
Torsdag d. 3. marts: Elnebjerg kl. 14.00.
Torsdag d. 7. april: Elnebjerg kl. 14.00.
Torsdag d. 5. maj, Kristi Himmelfartsdag: Elnebjerg kl. 14.00.

Indsamlinger:
I påskedagene fra d. 24. marts til d. 28. marts samler vi ind i kirken til Folkekirkens Nødhjælp.

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
Vikar for kirkeværge Zeth G. Petersen 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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