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Den bidende blæst –
der hvirvler omkring os, som bød den til fest,
men verden er nøgen, den svøbes i sne,
og livet er lænket, kun død er at se,
det blomstrende mylder med kærne og frø
var dømt til at dø,
var dømt til at dø!
Men tusinder frø
er gemt under sneen og venter på tø,
de vil ikke dø – de er skabt til at gro,
de længes mod lyset, en sejrende tro,
der vokser og trives og folder sig ud
på Skaberens bud,
på Skaberens bud!
Ak, kunne min tro
befri sig fra vinterens knugende klo,
den vinter, der hærger og truer vor jord
og søger at trodse Guds levende ord,
forlad os vor skyld, giv os styrke og mod,
lad sæden slå rod,
lad sæden slå rod!
Slå mørket på flugt,
lad lyset fra dig give grøde og frugt,
så kærlighedsbudet og det, du har sagt,
må virke iblandt os og vise din magt,
dit skabende ord og dit mægtige: Bliv –
det evige liv,
det evige liv!
Gustav Biering, Status 1996
Kan synges som: Far verden, farvel
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Redaktionelt:
Orø Kirkeblad laves i et samarbejde
mellem menighedsrådet og præsten.
Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt.
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad marts/april 2006 er
onsdag den 1. februar.

Menighedsrådet
En gang om året, på det sidste
menighedsrådsmøde inden advent,
er menighedsrådets formand og
næstformand på valg.

Tak
Jeg er efterhånden ved at have haft
min gang på Orø et stykke tid,
men i midten af januar udløber mit
vikariat. Det er jeg ked af, for jeg
er nemlig glad for at have været øpræst hos jer. Jeg har følt mig godt
modtaget, og jeg vil gerne takke
for den venlighed, man har mødt
mig med. Det har været en stille
periode, mens jeg har været her, så
det er begrænset, hvor mange folk
jeg har været i berøring med. Det
kunne have været interessant, om
jeg havde lært flere at kende. Men
det har i hvert fald været
inspirerende at holde gudstjeneste
for jer, og skulle der for fremtiden
blive tale om mere vikararbejde,
står jeg gerne til rådighed.
Jeg vil gerne ønske alle på Orø et
rigtig godt nytår
De bedste hilsner
Jesper Boel Nielsen

Som formand blev Annie Lunde
Hansen genvalgt.
Som næstformand blev Jørgen
Hansen genvalgt.

Menighedsrådsmøder
De kommende måneders
menighedsrådsmøder er tirsdag
den 3. januar, den 7. februar og
den 7. marts, hver gang kl. 19.30 i
forpagterboligen.
Menighedsrådsmøderne er
normalt åbne for offentligheden,
se venligst dagsordenen, som
ligger fremme i kirkens våbenhus
en uge før mødet. Samtidig vil en
udskrift af protokollen fra sidste
møde være fremlagt i våbenhuset.
Menighedsrådet
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Orø Sogn er med til at bekæmpe
den stille sult
Menighedsrådet på Orø arrangerer
søndag den 5. marts indsamling til
fordel for mennesker, der sulter.
Sammen med 1200 andre danske
sogne har Orø valgt at deltage i
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2006, som finder sted
søndag den 5. marts.
”Vi håber på, at alle i vores sogn
får mulighed for at putte penge i
en indsamlingsbøsse søndag den
5. marts. Derfor søger vi frivillige,
der har lyst til at gå en tur med en
indsamlingsbøsse”, siger Karen
Frederiksen, som står for det
praktiske omkring indsamlingen
på Orø.
Sogneindsamling 2006 sætter
fokus på mennesker, som lever i
stille sult. Børn, voksne og gamle,
som får intet eller kun ét måltid
mad om dagen. Sådan er
hverdagen for flere end 800
millioner mennesker. Hvert
ottende menneske på jorden lever
i daglig, udmarvende sult.

Selv i lande som f.eks. Indien, der
oplever økonomisk fremgang,
sulter millioner af familier. Og
sulten er ikke kun et ansvar for
dem, der lever tæt på verdens
fattigste. Den er en urimelighed,
som vi alle må tage stilling til og
arbejde på at ændre.
”Ingen kan hjælpe alle, men alle
kan hjælpe nogen. Og hver eneste
indsamler får i gennemsnit 931
kroner i bøssen i løbet af et par
timers gåtur”, siger Karen
Frederiksen.

Pengene fra Sogneindsamling
2006 vil Folkekirkens Nødhjælp
bruge på projekter, der bekæmper
den stille sult i en række lande,
herunder Indien og Malawi i det
sydlige Afrika.

Du kan melde dig som indsamler
ved at kontakte indsamlingsleder
Karen Frederiksen
på tlf. 59 47 02 29.
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Hvis du ønsker at deltage eller
vide mere om koret, kan du
kontakte organisten på telefon
46 49 18 82. Alternativt kan man
også møde op til den første prøve,
onsdag den 25. januar kl. 19:00.

Nyt kor på Orø
Onsdag den 25. januar starter Orøs
organist, Eric J. Cumming, et nyt
kor på Orø.
Det er hensigten at koret skal
dække et bredt område, med
speciel vægt på rytmisk musik og
gospelmusik, dog uden at ignorere
det mere traditionelle repertoire.
Enhver, som holder af at synge, er
velkommen til at deltage. Selvom
kendskab til at læse noder ville
være en fordel, er det ingen
nødvendighed. Den primære
forudsætning er, at du føler
entusiasme for at synge og er
villig til at deltage jævnligt.
Koret vil mødes hver onsdag i Orø
Kirke fra kl. 19:00 til 21:00.
I løbet af året vil koret deltage i
forskellige kirkelige handlinger i
Orø Kirke og – på et senere
tidspunkt – måske også i koncerter
for kor.

Kyndelmisse
Kyndelmisse – jazzjazzgudstjeneste - Søndag den 29.
januar kl. 15.00
Gudstjenestemusikken er denne
søndag lagt i hænderne på pianist
og organist Ellen Karberg, og det
er en meget svingende musik, vi
skal synge salmerne til.
Solonumrene synges af
altsangerinden Gitte Paxevanos,
som også synger for på salmerne.
Det er nyt, spændende og
anderledes, og vi håber mange vil
begejstres, så jazz-gudstjenesten
måske kunne blive en
tilbagevendende begivenhed.
Jørgen Hansen
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Fastelavn i Brugsen og i kirken
Igen i år går kirken og Brugsen
sammen om at lave en ekstra
festlig fastelavnsfest for Orøs
børn.

Poul Dissing med band Søndag den 12. februar
februar kl.
15.00
Bandet består b.l.a af de to sønner,
som med vennen Las danner den
perfekte baggrund for Poul
Dissings ballader. Vi håber, det
bliver en stor oplevelse.
I lighed med Etta Cameronkoncerten er honoraret så højt, at
vi ikke kan finde alle pengene på
kirkens budget, og derfor må vi
bede om en entré på 50 kr.
Billetter kan købes på Ø-kontoret
fra den 1. februar. Evt.
overskydende billetter sælges ved
kirkedøren.

Det bliver i år den 26. februar:
Kl. 11.00 er der børnegudstjeneste
i kirken. Vi håber, at rigtigt mange
børn vil komme udklædt. Det vil
gøre gudstjenesten ekstra flot og
festlig.
Kl. 11.30-11.45 (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

Jørgen Hansen
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Søndag den 5. marts kl.15.00
Hornsherred Kammerkor synger
med fuldt orkesterledsagelse
Vivaldis "Gloria" i D-dur, som er
en helt fantastisk musikoplevelse.
Efter kaffepausen i tårnrummet
synger Jubelkoret en afdeling med
rytmisk musik. Fri entré.
Jørgen Hansen

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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Telefonnumre
Sognepræst Kirsten Schmidt,
Bygaden 54A, Orø (ksc@km.dk)

59 47 00 27

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:
Kirkesanger:
Gravermedhjælper:

Eric Cumming
Tine Hagedorn-Olsen
Bo Kallehave Pedersen

Orø Kirkes hjemmeside er under udarbejdelse på:

www.oroe.dk
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Aktivitetskalenderen
29. januar
12. februar
26. februar
5. marts
5. marts

Jazz-gudstjeneste - Kyndelmisse
15.00
Koncert med Poul Dissing og band
15.00
Fastelavn - Børnegudstjeneste
11.00
Hornsherred Kammerkor med orkester og Jubelkor
15.00
Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp
15.00

Gudstjenester
1. januar
8. januar
15. januar
22. januar
29. januar

Nytårsdag:
1. søndag efter Hellig tre Konger:
2. søndag efter Hellig tre Konger:
3. søndag efter Hellig tre Konger:
4. søndag efter Hellig tre Konger:

10.00
10.00
10.00
11.00
15.00

(Orø-koret – kirkekaffe)

5. februar
12. februar
19. februar
26. februar
5. marts

Sidste søn. efter Hellig tre Konger:
Septuagesima:
Seksagesima:
Fastelavn: Børnegudstjeneste
1. søndag i fasten:

11.00
10.00
10.00
11.00
10.00

Menighedsrådet har besluttet, at der i fremtiden er altergang ved
hver højmesse i Orø Kirke.

Andre gudstjenester
Torsdag den 5. januar:
Torsdag den 2. februar:
Torsdag den 2. marts:

Elnebjergcentret kl. 14.00.
Elnebjergcentret kl. 14.00.
Elnebjergcentret kl. 14.00.

Indsamlinger
Nytårsdag den 1. januar samler vi ind i kirken til Det danske
Bibelselskab.
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