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Det er den aften

Juleaften
Det er den aften
hvor enhver sminke er
håbløs
Det er den aften
hvor sjælen kryber frem
gennem kikhullerne
og afsætter
våde pletter
på tøjet
Det er den aften
hvor de døde
stiger ud af fotografierne
og tager plads i stuen
så levende
at det gør ondt
at opdage
at pladsen er tom

Det er den aften
hvor Gud
overvinder afstanden
og kærtegner
mennesket
Det er den aften
hvor Guds finger
rører jorden
og aftegner
en vej
af kærlighed
at gå
for os
fra menneske
til menneske
Søren Nielsen

Det er den aften
hvor de adskilte
konfronteres
med afstanden
og ser hinandens
opløste ansigter
i øjenkrogenes
spejlbilleder
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Takt og tone under altergang:
Imellem år og dag opdager man,
at traditioner er glemt, sædvaner
har ændret sig og nybrud er
nødvendigt. Efter nu i nogle
måneder at have været almindelig
kirkegænger, er nogle ting
sprunget mig i øjnene:

Altergang – hver gang!
Orø menighedsråd har besluttet, at
der i fremtiden skal være altergang ved hver traditionel gudstjeneste i Orø Kirke. Da jeg for 17
år siden startede som ung præst på
Orø, lød det, at hvis der var altergang hver søndag, ville folk holde
op med at gå til alters. Den har så
stået til troende ligeså længe.
Men i de sidste fem måneder,
under min sygeorlov, har der
været altergang hver søndag, og
der har været en forrygende
deltagelse, må man sige. Derfor
indfører vi nu ordningen fast.

Orøerne havde for år tilbage en
fast tradition med at rejse sig og
gå til alters under sidste vers af
”O, du Guds lam”. Altergangen
var meget sparsom, og det gik
uden de store falbelader. Men i
løbet af de sidste 10 år er
traditionen gået i glemmebogen,
og mange besværer sig over, at de
ikke ved, hvornår de skal ”gå op”.
Det resulterer ofte i, at det sker
under nadverbønnen, og da så
mange går til alters i dag, bliver
forstyrrelsen ret stor. Det ville den
også være under sidste vers af ”O,
du Guds lam”, skal dertil siges.
Vi har derfor besluttet at bruge
den altergangspraksis, der er skik
og brug andre steder. Så
anderledes er vi jo heller ikke:
Man rejser sig og bliver stående
under indstiftelsesordene:
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”Vor Herre Jesus Kristus, i den
nat, da han blev forrådt, tog et
brød, takkede og brød det. Gav
sine disciple det og sagde: ”Tag
dette og spis det. Det er mit
legeme, der gives til Eder. Gør
dette til ihukommelse af mig.”
Ligeså tog han også kalken efter
aftensmåltidet, takkede, gav dem
den, og sagde: ”Drik alle deraf.

Denne kalk er den nye pagt ved
mit blod, som udgydes for Eder til
syndernes forladelse. Gør dette, så
ofte I drikker den, til min
ihukommelse. Amen.”
Efter disse ord spiller organisten
et stykke musik, hvorunder alle
går op og knæler, og brødet og
vinen deles ud.
Kirsten Schmidt

Altergangsoplevelser:
Jeg kan ikke nære mig for at
bringe nogle oplevelser fra
virkelighedens verden. Nogle af
mine kolleger har fortalt følgende
selv-oplevede historier:

En lille purk var kommet med sin
mor til nadver.
Da vinen var skænket, sagde han
lavmeldt nærmest med gru i
stemmen "Er det blod???"
Moderen: "Nej"
Drengen: "Jamen... er det snyd?"
Moderen: "Shhh"

En søndag med dåb kom
storesøster og hendes kusine
sammen med mormor til alters. De
var den gang tre år. Brødet gik
fint, ordet "legeme", fik ikke
nogen klokker til at ringe. Men da
jeg begyndte med kalken og de
hørte ordet "blod" - kiggede den
ene på den anden - og sagde højt:
"Vi vil da ikke have blod, vil vi?".
Hvorefter de rejste sig op, tog
hinanden i hånden og gik ned på
plads!
Der var ikke et øje tørt ved
alterskranken - og præsten, tja,
hun havde også lidt svært ved at
holde masken!
Inge Mader
3

Vores lille søn på knapt tre år er
begejstret for nadver-elementerne.
Da han fik brødet, sagde han
ganske højt: "Lækkert!" (meget
usædvanligt tror jeg)
Til vinen sagde han: "Mer'!"
Og derefter da han skulle gå ned
igen sammen med sin mor, sagde
han: "Ind og lege med far!" (i
kravlegården)
Mandlig kollega, har ikke gemt
navnet.
En af de første gange jeg havde
gudstjeneste på et plejehjem, gik
jeg under altergangen rundt med
vinen - brødet blev delt ud af en af
plejehjemmets ansatte. De fleste
af plejehjemmets beboere var søde
og smilende - og ganske senile.
Det sidste gik først op for mig, da
jeg hældte vin op med ordene
"Dette er Jesu Kristi blod", og
damen smilende sagde "tak" - og
derefter vendte sig til sidemanden
og sagde: "Det er nu ligemeget det smager godt alligevel !"
Hvorefter hun slubrede vinen i sig.
DA kunne jeg ikke holde masken
længere ! De næste i rækken fik
ikke bare vin, men også en præsts
højlydte smil.
Mette Moesgaard, Nykøbing
Mors

Hørt på plejehjemmet:
Præsten: ”Dette er Jesu Kristi
blod”.
Den ældre dame: ”Det var godt
nok ikke ret meget!”
Niels Bertelsen

Gamle Madsen , en charmør af
Guds nåde, kiggede skuffet på
mængden af vin i bægeret, så
roligt på mig og sagde, så alle ku'
høre det: ”Fedterøv!”
Med venlig hilsen
Lars Kirkeby
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Kirsten starter igen på halv tid:
Fra d. 15. oktober starter jeg i
embede igen, men de første tre
måneder dog kun 50 %. Det vil
sige, at kirkebogføringen stadig
ligger på Skt. Nikolai kirkekontor
(tlf. 59 43 08 91), og at en kollega,
Jesper Boel Nielsen (tlf. 59 47 01
81) bliver konstitueret i embedet
med 25 %.
Jesper skal tage en gudstjeneste
om måneden (det bliver to i
december), og hver onsdag passer
han præstegårdens kontor og
telefon. Desuden vil Jesper tage de
kirkelige handlinger, der kommer
ud over 1 handling om ugen. Dvs.
hvis der kommer to eller flere
bisættelser/bryllupper/lørdagsdåb i
samme uge, tager jeg den første
og Jesper resten.
Fra 15. januar går jeg (om alt går
vel) på fuld tid.
Det har været en skrap omgang at
blive ramt af stress. Det værste er,
at man mister overblikket og ikke
kan overskue mere end én ting ad
gangen. Jeg er stadig skrøbelig
(ellers var jeg gået på fuld tid med
det samme) og beder jer derfor
have forståelse for, at jeg af og til
må sige fra over for ting, jeg ikke
kan magte. Men jeg er ved godt
mod, har bevaret mit gode humør
og glæder mig til at komme i gang
igen.
Kirsten Schmidt

LuciaLucia-aften
Sammen med Orø Skole og Orøkoret arrangerer vi Lucia-aften i
kirken tirsdag den 13. december
kl. 19.00.

Orø Kirkes Bibelkreds
Hvis du ønsker at deltage i
bibelkredsen, er du meget
velkommen til at kontakte Per og
Lisbeth Eldon, tlf. 59 47 47 27,
eller Sven Erik Lohmann, tlf. 59
47 08 28.

Julehjælp!
Sidst i november modtager jeg
ansøgningsskemaer fra Holbæk
kommune til julehjælp.
Ansøgningsfristen er meget kort,
så ring og bed mig om et skema
nu, så sender jeg dig ét, når de
kommer.
Kirsten Schmidt
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Kirkebilen:
Menighedsrådsmøder:
De næste menighedsrådsmøder
afholdes i forpagterboligen tirsdag
den 8. november og tirsdag den 6.
december, begge dage kl. 19.30.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden. Dagsorden for
menighedsrådsmøderne ligger
fremme i kirkens våbenhus en uge
før mødet. Samtidig vil en udskrift
af protokollen være fremlagt i
våbenhuset.

Kirkebilen kører ikke kun til
kirkelige arrangementer, men også
til foredrag og andre arrangementer i præstegården. Ring blot på tlf.
40 11 01 88.

Indsamlinger:
I juledagene fra den 24. december
til den 26. december samler vi ind
i kirken til Folkekirkens
Nødhjælp.
Nytårsdag, den 1. januar, samler
vi ind til Det danske Bibelselskab.

Grønlændertruppen "MIK":
Søndag den 04 december kl.
15.00 synger det grønlandske kor
MIK jule- og andre sange iført
originale folkedragter.
Der bliver også lejlighed til at se
grønlandske danse.
Efter koncerten er der kaffe-mik i
tårnrummet.
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Telefonnumre:
Sognepræst Kirsten Schmidt,
Bygaden 54A, Orø (ksc@km.dk)

59 47 00 27

Træffes hverdage kl. 10-11, undtagen
Lørdag, mandag og onsdag

Jesper Boel Nielsen,

59 43 08 91

Træffes hver onsdag

Graver Danielle T. Kristensen,

24 60 45 25

Kirkeværge Zeth Gurholt Pedersen,
aftale kan træffes på

20 46 04 82

Menighedsrådsformand
Annie Lunde Hansen

59 47 04 00

Kirkebilen bestilles på:

40 11 01 88

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist:
Eric Cumming
Kirkesanger:
Tine Hagedorn-Olsen
Gravermedhjælper: Bo Kallehave Pedersen

Orø Kirkes hjemmeside er under udarbejdelse på:

www.oroe.nu
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GUDSTJENESTER:
6. november Alle helgens dag:

11,00

13. november 25. søndag e. trinitatis

11,00

20. november Sidste søndag i kirkeåret

10,00

27. november 1. søndag i advent:

10,00

(Orø-koret – kaffe)

4. december

2. søndag i advent:

11,00

Jesper Boel Nielsen

11. december 3. søndag i advent:

10,00

18. december 4. søndag i advent:

11,00

21. december Skolens juleafslutning:

09,00

24. december Juleaften:

10,00 og 15,30!

25. december Juledag:

10,00

26. december 2. juledag:

10,00

1. januar

Nytårsdag:

10,00

8. januar

1. søndag e. Hellig 3 Konger 10,00

Jesper Boel Nielsen

Jesper Boel Nielsen

ANDRE GUDSTJENESTER:
Torsdag d. 3. november:

Elnebjergcentret kl. 14,00.

Torsdag d. 1. december:

Elnebjergcentret kl. 14,00

Torsdag d. 22. december:

Julegudstjeneste på Elnebjergcentret
kl. 14,00.

Torsdag d. 5. januar:

Elnebjergcentret kl. 14,0
8

