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TRINITATIS
”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn!” Når vi hører disse ord i
kirken, er det ligesom kirkens stempel: Nu er der sket et eller andet, som
kirken har stadfæstet – gjort helligt – gjort gyldigt. Barnet er døbt eller
brudeparret forenet, og nu skal der mere end et ”nej” til at gøre det skete
ugjort.
1.

Redaktionelt:
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådsformand Annie Lunde
Hansen, Karen Frederiksen og Jørgen
Hansen.
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad september/oktober er tirsdag d.
1. august.

Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, - det er de tre
navne, vi bruger for Gud. Det er
de tre navne, Jesus befalede os at
døbe i. Og dåbsbefalingen er da
også den tekst, der var
prædikentekst til Trinitatis
søndag:
”Mig er givet al magt i himlen og
på jorden. Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, og
idet I lærer dem at holde alt det,
som jeg har befalet jer. Og se, jeg
er med jer alle dage indtil verdens
ende.”
Med et gammelt ord hedder
dagen: ”Hellig trefoldigheds fest”,
på et mere nutidigt dansk: ”Festen
for treenigheden”, og den er en
slags krone over julens, påskens
og pinsens fester.

Nu er troens fundamenter lagt, og
nu kommer kirkeårets lange
hverdagstid, trinitatistidens
dagligliv.
Hele Kristus-dramaet med fødsel,
død, opstandelse og Helligånden,
der kommer for at virke iblandt os
i Jesu sted, alt det har udspillet sig
for vore øjne og øren. Og nu står
vi – akkurat som Jesu samtidige –
ved indgangen til en tid, hvor alle
de sindsoprivende mirakler slutter,
så troen kan få fred og ro til at
vokse sig stærk.
I vor tid kan vi i ro og fred gå i
kirke. Det kunne apostlene ikke.
For de havde ikke nogen kirke at
gå i. De skulle først have bygget
den, og vel at mærke den af de
levende stene. Det var ikke selve
bygningerne, de brugte deres tid
på, men deres medmennesker,
som de ønskede at dele deres
oplevelser og deres tro med. De
gik ud på deres fødder, der ikke
for ingenting kaldes ”apostlenes
heste”. De gik ud og lærte og
døbte, og det bredte sig helt til
vore egne af verden. Helt til Orø,
såmænd, hvor vi stadig døber børn
i kirken.
Og med sig havde de Jesu løfte,
som også gælder os, hele vejen
igennem kirkeåret – hele vejen
igennem livet: ”Se, jeg er med jer
alle dage, indtil verdens ende.”
Kirsten Schmidt.
2.

Forskønnelse af Kirken
Sidste del af kalkmalerierne er nu
færdige. Her i skrivende stund ved
vi, at Kirken nu bliver i ”hel”
størrelse igen og der er gjort
hovedrengøring, så den står klar til
pinse.

Vi fik hjælp i nøden!
I forbindelse med, at Orø Kirkes
graver fratrådte sin stilling med
kort varsel, stod Menighedsrådet i
en vanskelig situation. Der var
mange opgaver, der skulle klares.
Menighedsrådet henvendte sig
derfor til Wicki Møller, der
beredvilligt trådte til sammen med
sin mand Erik Møller, samt vores
nuværende gravermedhjælper Bo
Kallehave Petersen. Det løste alle
problemer og de har ydet en stor
og værdifuld indsats for Orø
Kirke, som de hermed skal have
en stor og varm tak for.
Graverstillingen vil snarest blive
opslået.

Menighedsrådet.

Vi tror, at I også vil synes, at det
er et flot stykke arbejde Nationalmuseet har lavet.
Trods en ”mindre” kirke har den
fungeret efter hensigten.
Guds ord er blevet forkyndt ved
forskellige arrangementer.
Gospelgudstjenesten med
”Fangekoret” og Jesper SernerPetersen var en stor oplevelse.
Aftengudstjenesten v/ Carsten
Barløse med forskellige soli af
organist Eric Cumming og kirkesanger Ida Ellegaard Sørensen var
også en dejlig oplevelse. Det viste
sig endnu en gang, at hvor der er
hjerterum, er der også husrum.
Det næste projekt er restaureringen af det historiske inventar,
såsom bænkene, prædikestolen
samt en renovering af vores orgel.
Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt fortælle, hvornår
man starter, men det bliver når
Nationalmuseet har godkendt
projektet.

Hilsen fra Menighedsrådet.

3.

3317,50 kr. indsamlet på Orø:
Orø sogn deltog i år i Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende
indsamling den 5. marts med
ovenstående gode resultat.
Tusind tak for alle bidrag, store
som små. En særlig tak til de børn,
som tømte deres sparebøsser for at
hjælpe nødlidende i den 3. verden.
Også tak til de tre indsamlere for
deres effektive indsats. Næste år
melder der sig forhåbentlig nogle
flere, så vi kan få dækket alle ruter
på øen.
På gensyn næste år den 4. marts.
Venlig hilsen
Karen Frederiksen.

Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøde er
tirsdag d. 1. august kl. 19,30 i
forpagterboligen.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden. Dagsordenen
for menighedsrådsmøderne ligger
fremme i kirkens våbenhus en uge
før. Samtidig vil en udskrift af
protokollen fra sidste møde være
fremlagt i våbenhuset.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet

Konfirmationen 2007:
Indskrivning til konfirmationen i
Orø Kirke næste forår (6. maj)
foregår tirsdag d. 22. august kl.
19,30 i præstegårdens forpagterbygning. Konfirmanderne og
deres forældre/værger indbydes til
orientering om konfirmationsforberedelsen. Også i år skal vi på
konfirmandlejr, men p.t. prøver
jeg at finde et nyt sted, fordi den
lejr, vi hidtil har brugt, ikke levede
op til forventningerne sidste gang.
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.
Kirsten Schmidt.

Kirkebilen:
Kirkebilen kører ikke blot til
kirke, men også til foredrag og
andre arrangementer i præstegården.
Ring på ℡ 40 11 01 88.
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Udfyldningsvalg/
Udfyldningsvalg/
suppleringsvalg
Ved mødet med biskop Jan
Lindhardt fik rådet oplyst, at
antallet af læge medlemmer kun
behøver at være tre og da Orø
menighedsråd udover præsten for
øjeblikket består af 3 er der jævnfør menighedsrådsloven paragraf
14., punkt 2, ikke mulighed for at
udskrive et suppleringsvalg.
Orø menighedsråd

Globen
Lysgloben, som vi har kunnet
glæde os over siden jul, havde Orø
Kirke kun til lån. Der er bestilt en
ny globe af samme slags og vi
håber den snart bliver færdig.

Livskvalitet i den 3. alder.
Thyra Frank forstander for
Plejehjemmet ”Lotte” på
Frederiksberg kommer til Orø den
3. Oktober 2006 kl. 19.00 i Orø
Forsamlingshus og fortæller om
”Stjernestunder” og livskvalitet i
den 3. alder.
Thyra Frank er kendt fra medierne, som en ildsjæl for sin menneskelige måde, at behandle de ældre
beboere på, som bor på ”Lotte” og
hun ønsker, at alle danske plejehjem skal behandle deres ældre
beboere på en anstændig og
værdig måde. Thyra har for nylig
modtaget to faglige priser for sin
visionære ledelse. Det er blevet til
en historie om livskvalitet for
ældre, og for engagerede
medarbejdere, der har smidt uniformen – både bogstaveligt og
mentalt.
Dette arrangement afholdes i
samarbejde med Orø Pensionistforening.
Reserver denne dato! –
på gensyn den 3. oktober 2006.

Menighedsrådet.

Orø menighedsråd
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Sognebørnenes side:

Møde hos Biskoppen

I kommende nr. af kirkebladet vil
der være reserveret en side, som er
forbeholdt dig. Er der noget, du
ønsker at skrive til kirkebladet –
eller en tegning, måske - så er
denne side til din fri disposition.

Som meddelt i forrige kirkeblad
var menighedsrådet til møde med
biskop Jan Lindhardt og konstitueret provst Niels Arnberg den
28. april 2006.
Menighedsrådet havde efter mødet
skrevet et referat til kirkebladet,
men i sin egenskab af redaktør
standsede Kirsten Schmidt
trykningen og vi blev, af provsten,
underrettet om, at man ikke må
referere fra et lukket møde.
Menighedsrådet var uvidende
herom, men vi må naturligvis tage
provstens henstilling til
efterretning.

Venlig hilsen Kirsten Schmidt.

Menighedsrådet

Rotter eller ej
Arkitekt Leif Bahn har efter
færdiggørelsen af arbejdet på
præstegårds-kontoret lavet en
rapport, hvoraf fremgår, at ingen
af de håndværkere, der har stået
for arbejdet, har set rotter eller
bemærket lugtgener. Der er derfor
i enighed truffet den afgørelse, at
afvente evt. rotteangreb, inden der
vil blive foretaget yderligere i
sagen.
Menighedsrådet
6.

Præstegårdens georginer i Tv2
Charlie:
Sidste sommer var et TV-hold fra
TV2 Charlie på besøg i præstegårdshaven for at interviewe os
om vore georginer til et program
om sensommerhaven. Dette
program bliver nu vist på TV2
Charlie tirsdag d. 4. juli kl. 20,00
i ”Charlies Have” med genudsendelse søndag d. 9/7 kl. 13,35.
Præsteparret.

Georginer og stauder i
præstegården:
Vi har igen åben have lørdag d.
19. og søndag d. 20. august samt
lørdag d. 9. og søndag d. 10.
september. Vi har ca. 100
forskellige dahliaer/georginer, et
helt nyt staudebed, og et skyggebed, hvor vi har hentet idéen fra et
lignende bed i Kongens Have i
København. Haven er åben fra kl.
11,00 til kl. 17,00.
Kaffe og saft under akacietræerne.

Åben rosenhave i præstegården:
Kom og se vores rosenhave lørdag
d. 15. juli og søndag d. 16. juli.
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.

Osse præsteparret.

Ferie:
Sognepræsten holder ferie fra
lørdag d. 29. juli til fredag d. 11.
august. Imens passes embedet af
Ole Hansen fra KyndbyKrogstrup.
Tlf. 47 52 11 36.
E-mail: oha@km.dk. Mandag fri.
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Gudstjenester:
Gudstjenester:
2. juli, 3. søndag efter trinitatis,
9.juli, 4. søn. e. trin. ,
16. juli, 5. søn. e. trin.,
23. juli, 6. søn. e. trin.,
30. juli, 7. søn. e. trin.,
6. august, 8. søn. e. trin.,
13. august, 9. søn. e. trin.,
20. august, 10. søn. e. trin.,
27. august, 11. søn. e. trin.,
3. september, 12. søn. e. trin.,

14,00. Ole Hansen.
10,00.
19,30
10,00.
14,00 Ole Hansen.
10,00 Ole Hansen.
10,00
10,00.
10,00
10,00

Andre gudstjenester:
Torsdag d. 6. juli:
Torsdag d. 3. august:
Torsdag d. 7. september:

Gudstjeneste på Elnebjergcentret kl. 14,00
Gudstjeneste på Elnebjergcentret kl. 14,00
v/Ole Hansen.
Gudstjeneste på Elnebjergcentret kl. 14,00

Telefonnumre:
Sognepræst
Kirsten Schmidt , Bygaden 54A (ksc@km.dk) mandag fri. 59 47 00 27
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

Øvrige informationer:
informationer:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præsten og graverens
ugentlige fridag. (undtagen i tilfælde af dødsfald).
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