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Bed for præsten

Orø´s præst Kirsten Schmidt er
langtidssygemeldt. Det er trist for
Kirsten og alle os, for hvem
kirken
er
af
betydning.
Menighedsrådet er blevet mødt
med stor hjælpsomhed fra
vikarierende præster, provst og
biskop, så kirken har kunnet

fungere indtil videre. Men
alligevel savner vi jo "vores
præst".
Der var for noget tid siden i
dagspressen en debat om præsters
arbejdsvilkår.
Fortsættes side 2
1

Redaktionelt:
Deadline for næste nummer af
Orø Kirkeblad september/oktober
er tirsdag d. 2. august.

En undersøgelse havde vist, at
mange led af stress, savnede det
sociale samvær, man har på
almindelige arbejdspladser, og var
kede af bopælspligten, som
forhindrede dem i selv at eje deres
bolig. Men mest af alt følte de sig
"på" - altså en følelse af at stå til
rådighed 24 timer i døgnet - og
havde derfor svært ved at få
privatlivet til at fungere.
Om Kirsten Schmidts sygemelding kan relateres til nogle af
ovennævnte forhold ved jeg ikke,
men både menighed og menighedsrådet bør nok fremover have
undersøgelsen i tankerne og vise
præstefamilien det hensyn ikke at
forstyrre dem unødigt.

Ved genindsættelsen af Kirsten
Schmidt for nogle år siden sagde
biskoppen, at orø´erne var heldige,
at have så glad en præst. I de år,
der er gået siden, har Kirsten uge
efter uge bedt for og velsignet os
søndag efter søndag. Nu kan vi
bede for Kirsten Schmidt, at hun
genvinder sit helbred og snart kan
vende tilbage som Orø´s glade
præst.
Jørgen Hansen
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Jeg duer ikke?
Kender du det, at føle sig utilstrækkelig?
Eller at Gud ikke vil kendes ved en?
Indbildning??
Jeg faldt over en seddel der hang på en opslagstavle. Den er både morsom
og tankevækkende.
Det var en liste over nogle af de mænd og kvinder som troede på Gud og
som Gud brugte eller havde udvalgt
Noa...
blev fuld!
Abraham... var for gammel!
Jakob...
var en løgner!
Moses...
var en morder!
Gideon...
var bange!
Rahab...
var prostitueret!
Sakkæus...
var for lille!
Timoteus... var for ung!
Jonas...
flygtede fra Gud!
Johannes Døber.... spiste græshopper!
David...
lod som om han var skør, havde en affære og flygtede for
sin egen søn!
Lazarus...
han var død!
Mig ...
Dig...

øh, jeg er mig....
Du er elsket af Gud!!!!!!

Hvad du ellers har gjort eller ikke har gjort, er ingen undskyldning for at
holde dig væk fra Gud. Kig lige på listen igen.... Det er ikke Guds bedste
børn, eller er det.... Det er dem Gud elsker, netop fordi de opdagede de
havde brug for Gud!!! Ufuldkomne, men fuldkomment elsket, sådan er
Gud!
Alex Wallin / www.netkirken.dk
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Hvad er kirke for mig?
Jørgen Hansen og Annie Lunde
Hansen har i tidligere numre af
kirkebladet skrevet om deres
visioner for kirken på Orø. I
fortsættelse af dette vil jeg også
forsøge at skrive lidt om hvad min
baggrund er for at gå ind i menighedsrådet.
Kirken drejer sig for mig om troen
på en Gud, der var villig til at give
sit liv for vores skyld. Denne tro
indebærer en erkendelse af, at vi
er ude af stand til at klare os på
egen hånd og er nødt til – og ikke
mindst kan have glæde af – at
have Gud med i dagligdagen.
Kirken/kristendommen
præsenterer os for en bunke provokerende synspunkter, som jeg
synes, det er spændende at mødes
om og have fælles med andre
kristne. Også af den grund ser jeg
menigheden og fællesskabet, som
en meget vigtig del af det at være
kirke. Jeg ønsker, at kirken er et
sted, hvor så mange som muligt
sammen kan glæde sig over
evangeliet (evangelium betyder jo
netop "glædeligt budskab").

Denne udvikling vil jeg gerne
være med til at støtte. Jeg synes,
det er nogle helt fantastiske
arrangementer Jørgen Hansen og
Sven Harlof har arrangeret i det
forløbne år. På det lidt mere
beskedne plan vil jeg gerne være
med til at afholde nogle uformelle
"kirkekaffer" efter gudstjenesten,
så vi som menighed også her får
en chance for at lære hinanden lidt
bedre at kende. Foreløbig er det
planen, at der bliver mulighed for
at få en kop kaffe og en bid brød
efter kirketid sidste søndag i
måneden – dog ikke i juli måned.
Jeg håber desuden, vi kan få
arrangeret nogle foredrag om
emner, som er vedkommende for
kirkegængere i dag. Således
kommer sognepræst Signe Voldby
fra Græse Kirke (det var deres
gospelkor, der var ude og synge i
kirken i maj måned) og taler om
emnet "Hvorfor gospel?" Signe er
en inspirerende taler, men har
også lovet at komme med praktiske eksempler, idet hun vil tage
en pianist med.
Per Eldon

Jeg synes, at der i den senere tid er
vokset et tættere og tættere Fællesskab op omkring Orø Kirke.
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Kirketur med FO Orø
og menighedsrådet:
Der vil blive arrangeret en tur i
september/oktober.
Nærmere besked om dette i næste
nummer af kirkebladet.
Hilsen fra
menighedsrådet

Menighedsrådsmøder
De næste menighedsrådsmøder
afholdes tirsdag den 2. august og
tirsdag den 6. september kl. 19.00
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.

Konfirmationen 2006
Indskrivning til konfirmationen i
Orø Kirke næste forår (7. maj
2006) foregår onsdag den 24.
august kl. 19.30 i forpagterboligen
ved siden af præstegården.
Konfirmanderne
og
deres
forældre/værger
indbydes
til
orientering om konfirmationsforberedelsen.
Også i år vil vi søge at afholde
konfirmationsforberedelsen som
en lejr. Menighedsrådet har sendt
biskoppen en ansøgning, som vi
håber han vil se positivt på.
Vi skal forsøge at finde en uge i
oktober/november, hvor ingen er
ude at rejse eller i praktik. Vær
derfor søde at skrive op, hvis der
er en uge i oktober/november,
hvor I ved, at I ikke kan komme
med på lejr.
Husk at medbringe dåbs- eller
navneattest.
Grundet Kirsten Schmidts sygdom
foretages indskrivningen af fungerende sognepræst Jesper SernerPedersen.

Alle er velkomne.
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Ny gravermedhjælper
Flemming Poulsen været nødt til
at opsige sin stilling som gravermedhjælper. Vi er mange, der vil
savne Flemmings gode humør og
venlige væsen.

Vores organist Merete
Ruud-Hansen
Ruud Hansen forlader
kirken
Merete Ruud Hansen har i ca. ½
år fungeret som fast organistvikar
og jeg ved, at mange har været
glade for hendes musik både ved
gudstjenester i kirken og på Elnebjerg Centeret. Merete har nu desværre valgt at stoppe og vi må
undvære vores altid venlige og
positive organist.
Vi ønsker Merete held og lykke
fremover og siger tak for den tid,
vi har måtte 'låne' hende.
På menighedsrådets vegne
Per Eldon, kontaktperson

Bo Kallehave Pedersen overtager
Flemmings job, men Bo er ikke
helt ny for os; han har de sidste
måneder arbejdet på kirkegården,
men er altså nu fastansat. Lad os
alle tage godt imod Bo.
Per Eldon, kontaktperson

Ny kirkeværge
På menighedsmødet den 7. juni
2005 blev fungerende kirkeværge
Zeth Gurholt Pedersen, Brøndevej
49b, Orø udnævnt til kirkeværge.
Kirkeværgen kan træffes på tlf.
59 47 99 66 eller 20 46 04 82
torsdag kl. 12.00 – 14.00 på
kontoret
i
forpagterboligen,
Bygaden 54B ved siden af
Præstegården.
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Vores kirkesanger, Tine
HagedornHagedorn-Olsen, er sygesygemeldt
Desværre er Tine for tiden syg.
Derfor vil man i kirken i den
kommende periode møde forskellige kirkesangere, der vikarierer
for Tine. Vi ønsker Tine rigtig god
bedring og glæder os til hun igen
kan synge med og for os.
Hilsen
menighedsrådet

Orø Kulturdage:
I forbindelse med Orø Kulturdage
har menighedsrådet udlånt kirken
til et musikarrangement den 31.
juli kl. 16, hvor den ukrainske
pianist Sergej Terentiev kommer
og spiller.

Ny organist ved Orø Kirke
Med virkning fra d. 1. august har
menighedsrådet ansat organist
Erik Cumming. Eric er uddannet
både i England og i Danmark og
har en levende interesse for såvel
klassisk som rytmisk musik.
Vi glæder os til at byde Eric velkommen og indbyder til kirkekaffe i Tårnrummet efter Eriks
første gudstjeneste d. 7. august.
Alle er velkomne

Kirkebilen
Kirkebilen kører ikke blot til
kirke, men også til foredrag og
andre arrangementer i præstegården.
Ring blot på tlf. 40 11 01 88.
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Gudstjenester:
Søndag den 3. juli
Søndag den 10. juli
Søndag den 17. juli
Søndag den 24. juli
Søndag den 31. juli
Søndag den 7. aug.
Søndag den 14. aug
Søndag den 21. aug.
Søndag den 28. aug.

kl. 11.00: Jesper Boel Nielsen
kl. 11.00: Jesper Boel Nielsen
kl. 10.00: Jesper Serner-Pedersen
kl. 11.00: Lone Kjelstrup
kl. 10.00: Pia Krogh Albrechtsen
kl. 11.00: Jesper Boel Nielsen
kl. 10.00: Hanne Mejlhede
kl. 10.00: Jesper Serner-Pedersen
kl. 11.00: Steen Nielsen

Andre gudstjenester:
Torsdag den 7. juli kl. 14.00
Torsdag den 4. aug. kl. 14.00
Torsdag den 1. sept. kl. 14.00

Gudstjeneste på Elnebjergcentret
Gudstjeneste på Elnebjergcentret
Gudstjeneste på Elnebjergcentret

Telefonnumre:
Under sognepræst Kirsten Schmidts sygdom passes embedet af
Jesper Serner-Pedersen og Carsten Barløse.
Jesper Serner-Pedersen serner@kapellan.dk
59 44 40 34
(træffetid: hverdage kl. 10-11, undt. lørdag og torsdag)
Carsten Barløse ba@km.dk
59 43 20 87
(træffetid: hverdage kl. 10-11 undt. lørdag og onsdag)
Sognepræst Kirsten Schmidt, Bygaden 54A. (ksc@km.dk) Sygemeldt
Graver Danielle T. Rye Nielsen
24 60 45 25
Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen
59 47 04 00
Kirkeværge Zeth G. Petersen træffes i
Forpagterboligen torsdag 12-14
59 47 99 66
eller på mobil
20 46 04 82
Kontaktperson Per Eldon
59 47 47 27
Kirkebilen bestilles på tlf.:
40 11 01 88
Orø Kirkes hjemmeside findes på:
http://www.oroe.nu

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Kirke:
Organist:
Kirkesanger:
Gravermedhjælper:

Fra d. 1. august Erik Cumming
Tine Hagedorn-Olsen
Bo Kallehave Pedersen
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