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Den nye navnelov.
Den 1. april 2006 trådte den længe ventede, nye navnelov i kraft.
Det mest interessante ved den er nok, at enhver nu kan få sit mellemnavn
til efternavn (hvis mellemnavnet ikke er et drenge- eller pigenavn), blot
ved at sende en ansøgning til sognepræsten/kirkekontoret. Og det er
ganske gratis.
Selvom man har et sjældent mellemnavn, som kun bæres af få til
efternavn, kan man få det som efternavn, uden at skulle spørge alle dem,
der har det som efternavn.
Fortsættes næste side…..
Redaktionelt:
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad juli/august er fredag
d. 2. juni.
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Skemaet til navneforandring
findes på:
www.personregistrering.dk
Kirsten Schmidt
Den nye navnelov fortsat…..
Og når man selv har antaget sit
mellemnavn som efternavn, kan
ens mand/hustru samt alle dennes
børn fra tidligere ægteskaber få
det som efternavn.
Det er der rigtigt mange, der har
ventet på i årevis.
Men måske vil flere skumle over,
hvad man også kan med sit nye
efternavn:
Hvis du har fået dit mellemnavn
til efternavn, og givet det videre til
din kone, beholder hun det ved
skilsmisse. Og hun kan i fremtiden
give det videre til alle sine
fremtidige ægtemænd og børn,
som siden kan give det videre til
alle deres fremtidige hustruer og
børn.
Så det ser ud til, at de sjældne
navne efter en årrække vil være en
saga blot. Hvem end, der bærer
dem som enten efternavn eller
mellemnavn, kan sende dem
videre i ubegrænset mængde.
Jeg overvejer, om jeg ikke skal
tage navneforandring til Jensen.
Når jeg engang bliver gammel, vil
det måske være et rigtigt sjældent
navn.

Orø Menighedsråd hængt ud i
pressen.
pressen.
Sognepræst Kirsten Schmidt`s
udtalelser i medierne finder
Menighedsrådet er urigtige.
Biskop Jan Lindhardt har indkaldt
til møde den 28. april 2006.
Menighedsrådet

Svar på menighedsrådets
indlæg:
Det har aldrig været min mening
at hænge menighedsrådet ud.
Jeg har udtalt mig i forbindelse
med, at Kirkeministeriet, ansporet
af BT, ville nyvurdere samtlige
præsteboliger med henblik på at
Fortsættes side 3…

Svar på menighedsrådets
indlæg fortsat….
sætte boligbidraget op.
Tjenesteboligen er et gode for
menigheden, ikke for præsten. Vi
SKAL bo der, samtidig med, at
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andre læs: menighedsrådet) skal
betale, og derfor også afgøre
rimeligheden af enhver
istandsættelse, nyanskaffelse m.m.
. Men rigtigt mange præster ville
hellere have vores eget, hvor vi og
vores familie kunne nyde det
privatliv, der er en selvfølgelighed
for andre mennesker. Med en fast
9-16 kontortid på præstekontoret
og så en mobiltelefon, så vi altid
er til at få fat på i nødsituationer,
f.eks. dødsfald. De fleste ringer
alligevel og træffer en aftale, når
de har brug for præsten.
Jeg har ikke ønsket at støde mit
menighedsråd.
Jeg har forsøgt - ved grelle,
selvoplevede eksempler - at vise,
hvor stor en belastning, det kan
være, at bo i tjenestebolig. Da jeg
kun har været præst på Orø, har
jeg brugt eksempler fra Orø. Da
jeg sidste år oplevede at blive syg
af at passe mit arbejde, besluttede
jeg mig for, når jeg fik lejlighed til
det, at arbejde for at få ophævet
tjenesteboligpligten, som er en af
de allermest stressfremkaldende
faktorer. Jeg beklager, hvis nogle
føler, at jeg har trådt på dem. Det
har ikke været min mening, jeg
har kun ønsket at beskrive nogle
personlige, faktuelle forhold.
Kirsten Schmidt.

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.
Sidste år forsøgte vi os så med en
så-gudstjeneste Store Bededag.
For naturligvis skal vi takke for
høsten, når den er i hus. Men hvad
er mere naturligt end, at samles i
foråret for, at bede om, at dét vi
sår, vil slå an, at Gud vil lade
regnen og solen hjælpe os med, at
høsten til efteråret vil blive god?
Efter sidste års fremmøde ser det
ud til, at være en god ide, at
forsøge igen i år.
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SÅSÅ-Gudstjeneste Store Bededag
fortsat:
Godt nok falder Store Bededag
lidt sent i år, d. 12. maj. Men det
er jo heller ikke altid, at
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høstgudstjenesten ligger lige, når
alle er færdige med at høste.
Kom til så-gudstjeneste og lad os,
med salmer og læsninger, bede om
Guds hjælp til, at de små frø, korn
og planter vil få de bedste
betingelser.
Kirsten Schmidt.

Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøder er
tirsdag d. 2. maj og torsdag d. 15.
juni begge dage kl. 19:30 i
forpagterboligen.
Ingen møde i juli måned – som er
feriemåned.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden.
Dagsorden for
menighedsrådsmøderne ligger
fremme i kirkens våbenhus. Under
restaureringen forefindes denne i
sakristiet en uge før. Samtidig vil
en udskrift af protokollen fra
sidste møde være fremlagt i
samme sted..
Menighedsrådet.

Ekstraordinær Åben have i
præstegården:
I år vil haven være lukket i rosensæsonen, da vi er ude at rejse.

Men vi har sidste år lagt mange
blomsterløg og plantet mange
stauder. Vi har lavet et skyggebed
efter et bed, vi så i Kongens Have
i København. Derfor holder vi for
en gangs skyld Åben Have i
foråret, hvor vi håber på, at rigtigt
meget af det blomstrer. Kom og se
vores forårshave lørdag d. 13/5 og
søndag d. 14/5. Haven er åben fra
kl. 11 til 17, og alle er velkomne.
Vi vil være at finde i haven, klar
til at svare på spørgsmål, men du
er også velkommen til at gå rundt
for dig selv og bruge haven til at
slappe af i.
Kaffe og saft under akacietræerne.
Præsteparret.

Aftengudstjeneste den 28. maj
2006 kl. 19.30
Prædikant er sognepræst Carsten
Barløse. Aftengudstjenesten er
med forskellige musikalske
indslag.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe.
Menighedsrådet.

Folkedans:
I dagene fra d. 9.juni til d. 11. juni
er der folkedanserstævne på Orø.
4.

Traditionen tro indgår
gudstjenesten d. 11. juni kl. 10,00
som en del af programmet, hvor
folkedanserne går i kirke i deres
folkedragter. Og folkedansens
spillemænd vil give koncert under
gudstjenesten.
Kirsten Schmidt.

Der skal derfor være
suppleringsvalg til
menighedsrådet i løbet af
sommeren, og der vil i næste
kirkeblad være dato herpå.
Der skal vælges tre medlemmer
og 2 suppleanter.
Valget vil formentlig finde sted i
den tidligere forpagterbolig.
Menighedsrådet.

Besøgsdag: den 8. maj 2006 kl.
17.00 – 19.00
Kom og bese kalkmalerierne, som
Nationalmuseet er i gang med at
restaurere.
Konservator Mette Jensen vil
fortælle lidt om arbejdet med
restaureringen.
Vi glæder os til at se jer.
Menighedsrådet.

Suppleringsvalg:
Menighedsrådet består i øjeblikket
kun af 4 medlemmer:
Sognepræst Kirsten Schmidt
Formand Annie Lunde Hansen
Næstformand Jørgen Hansen
Karen Frederiksen.

Korsangere søges!!
Onsdagskorets leder organist og
pianist Eric Cumming ønsker
stadig flere medlemmer til koret,
som øver i Kirken
hver onsdag kl. 19.00 – 21.00.
Koret er et rent amatørkor og der
kræves ingen forkundskaber, så
hvis du har lyst til at synge – så
mød op.
Menighedsrådet.

Tak for en smuk idé med en
lysglobe i vores kirke,
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som jeg håber og tror på, mange
vil benytte, når de ved, den er der.
Min veninde og jeg tog på
kirkegården med blomster og gik
derefter ind og tændte et lys for
hver af dem, vi har mistet og
tænkte på dem. Det var en dejlig
fornemmelse, vi tændte også et lys
for dem, der står os nær og er ramt
af sygdom og bad en stille bøn
om, at de må blive raske.
Er du ked af det eller syg selv, kan
det måske også føles som en trøst,
at tænde et lys eller selvfølgelig,
hvis du har lyst til at sige tak,
fordi der er sket noget glædeligt!
Vi håber meget, at den vil blive
brugt, så den kan blive stående i
vores smukke kirke.
En supplerende bemærkning om
lyset på Orø Kirke:
Jeg er en af dem, der går ind for,
at vi skal have vores kirke oplyst
udenfor om aftenen, da det for det
første ser meget smukt ud, uanset
om man kører/går forbi kirken,
eller om man står helt ude i Salvig
eller bor på Brøndevej.
”For enden af tunnelen er der lys”
– Er der så noget forkert i, at man
i mørket kan se kirken og synes
det er smukt? Hvorfor ikke netop
lade kirken udsprede varme i
stedet for harme! Er livet ikke for
kort til det?
ÅRETS KONFIRMANDER:

Rie Bennebo

Ferie:
Sognepræsten har ferie fra d. 19.
juni til d. 2. juli og igen fra d. 29/7
til d. 11/8.
Imens passes embedet således:
D. 19/6-25/6: Hanne Mejlhede.
Tlf. 59 44 55 03.
D. 26/6-1/7: Pia Krogh
Albrechtsen. Tlf. 11-12
Tlf. 59 43 07 66.. onsdag fri.
Søndag d. 2/7: Ole Hansen.
Tlf. 47 52 11 36.
E-mail: oha@km.dk
D. 29/7-11/8: Ole Hansen.

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

Søndag d.7. maj er der konfirmation på Orø kl. 10,00 og 12,00.
6.

Da Nationalmuseet er i gang med at restaurere vore kalkmalerier i kirkens
vestlige del, har vi delt konfirmationen i to, så der er plads til alle vore
mange konfirmander. Nogle er kommet til siden sidste kirkeblad, og nogle
er gået fra, men denne liste ser på nuværende tidspunkt (d. 11/4) ud til at
være den endelige:
Årets konfirmander fordeler sig således på de to gudstjenester:
Kl. 10,00:
Bjarne Høj Jensen, Østre Færgevej 36, Orø, 5400 Holbæk.
Chris Klokhøj Klarskov Christiansen, Kratvej 26, Orø, 4300 Holbæk.
Mark Dodds, Bygaden 51, Orø, 4300 Holbæk.
Daniel Dybsø Jensen, c/o L. Hansen, Enghaven 38, Orø, 4300 Holbæk.
Benjamin Gert Møller, Kratvej 73, Orø, 4300 Holbæk.
Shayne Gersby Adcock, Bygaden 28, Orø, 4300 Holbæk.
Patricia Bertram, Næsby Gade 17, Orø, 4300 Holbæk.
Jennifer Maja Kennedy, Bygaden 78, Orø, 4300 Holbæk.
Kl. 12,00:
Daniel Riber Pallesen, Næsby Gade 7, Orø, 4300 Holbæk.
Kristine Volmer Carlsen, Østre Strandvej 7, Orø, 4300 Holbæk.
Danielle Carndal, Brøndevej 6, Orø, 4300 Holbæk.
Tamara Nadja Frederiksen, Brøndevej 40, Orø, 4300 Holbæk.
Stine Halberg, Brøndevej 49B, Orø, 4300 Holbæk.
Elizabeth Tarp Hansen, Østre Færgevej 46, Orø, 4300 Holbæk.
Caroline Møller Løfwall, Ved Gadekæret 2, Orø, 4300 Holbæk.
Malene Møller, Næsbyvej 9, Orø, 4300 Holbæk.
Lærke Ettrup Andresen, Bygaden 2, Orø, 4300 Holbæk.
Der vil som sædvanlig være reserveret en bænk til hver
konfirmands familie og pårørende.

Kirsten Schmidt

Gudstjenester:
07. maj

3. søndag e. påske.

10,00 Konfirmation.
12,00 Konfirmation.
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12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj
04. juni
05. juni
11. juni
18. juni
25. juni
02. juli

Bededag.
4. søndag e. påske.
5. søndag e. påske.
Kristi himmelfarts dag.
6. søndag e. påske.
Pinsedag.
2. pinsedag.
Trinitatis søndag.
1. søndag e. trin.
2. søndag e. trin.
3. søndag e. trin.

10,00
10,00
10,00
10,00
19,30
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Så-gudstjeneste.

Carsten Barløse.
Trompetspil.
Folkedansens spillemænd.
Hanne Mejlhede.
Ole Hansen

Andre gudstjenester:
gudstjenester:
Torsdag d. 4. maj: Elnebjerg kl. 14,00.
Torsdag d. 25. maj, Kristi Himmelfartsdag: Elnebjerg kl. 14,00.*)
Torsdag d. 6. juli: Elnebjerg kl. 14,00.
*)Bemærk, at gudstjenesten på Elnebjerg i juni er flyttet til d. 25. maj.

Indsamlinger:
Indsamlinger:
I pinsedagene d. 4. og 5. juni samler vi ind i kirken til
Folkekirkens Nødhjælps hjælp fra kirke til kirke.

Telefonnumre:
Sognepræst Kirsten Schmidt, Bygaden 54A. (ksc@km.dk) 59 47 00 27
Graver Danielle T.R. Nielsen
24 60 45 25
Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen
59 47 04 00
Kirkebilen bestilles på tlf:

40 11 01 88

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