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TRO ER TRENDY
Det er ikke længere nørdet at være troende. Kunstnere og mediemennesker
bekender åbent, at de ikke kan leve uden Gud. Måske deres frimodighed
kan bane vej for den tro, der måtte bo i os. Men vi er jo individualister i
dag. Rigtig mange af de kendte trendsættere siger, at de vil have lov til at
tro på deres egen måde.

1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådet, Lis & Tytter Mann,
Keld Gaarn-Larsen, Karen Frederiksen og
Jørgen Hansen.
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad november/december er tirsdag
d. 3.oktober.

En enkelt rocksanger går til
gudstjeneste fra tid til anden, en
designer hører morgenandagt og
har meldt sig ind i en
valgmenighed. Men de to er
undtagelser. Flertallet signalerer,
at de ikke har brug for at dyrke
deres tro sammen med andre. Én
hævder endda, at kristendommen
blev ødelagt, da kirken kom til.
Læser vi evangelierne, så har
troen været til deling lige fra
begyndelsen.
Der var ikke én hyrde, men flere
hyrder i stalden i Betlehem. Hele
tre vise mænd rejste ud for
sammen at finde tilværelsens
mening i Guds barn i krybben.

Da Jesus blev voksen, samlede
han disciple omkring sig. Og ikke
én , men tre kvinder kom ud til
graven påskemorgen. Efter Jesu
opstandelse huskede nogle, at han
havde sagt, at hvor to eller tre er
forsamlet i hans navn, dér vil han
være midt i blandt dem.
Jesus har lagt os ordene i munden
med Fadervor, som netop ikke
hedder Fader min. For Gud er ikke
din Gud eller min Gud. Han er
vores Gud. Vi skal altså ikke være
kristne alene og hver for sig, men
sammen. Fadervor sætter ord på,
at vi ikke kan leve uden Gud og
uden hinanden. Gudstjenesten
minder os om, at troen ikke er et
egotrip, og evangeliet mod siger
endda ind imellem dét, vi går
rundt og tror. Er der kirkekaffe,
risikerer vi at møde andre
kirkegængere. At se dem ikke bare
fra ryggen, men også ind i øjnene.
Her bliver det pludseligt ikke bare
trendy, men også forpligtende at
være kristen.
Menighedsrådet.

2.

Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøde er
tirsdag d. 5. september kl. 19,30 i
forpagterboligen.
Mødet i oktober er den 10.
oktober 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

Livskvalitet
Livskvalitet i den 3. alder:
Husk nu, at møde op den
3. oktober 2006 kl. 19:30 i
forsamlingshuset til en aften med
Thyra Frank.
Forstanderen fra Plejehjemmet
Lotte på Frederiksberg, kommer
med et sprudlende og morsomt
oplæg og ikke mindst lidt stof til
eftertanke.
Du går derfra med fornyet energi
og humør
"Vi tror på et liv før døden"
Citat: Thyra Frank

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

Med venlig hilsen og på gensyn
Menighedsrådet
3.

KONCERT I ORØ KIRKE
Søndag d. 10. september 2006 kl.
15.00

FORSKØNNELSE AF
KIRKEN

Sopran Lotte Jensen, Alt Tine
Hagedorn-Olsen og Pianist Eric
Cumming spiller og synger
smukke romantiske sange og arier
af Schumann, Bach, Brams og
Pergolini m. fl.
Efter koncerten en forfriskning i
Tårnrummet.
Fri entre

Nu vil I se, at der igen sker noget
ved vores Kirke. Dette er nu
udvendigt på kirken.
Man starter med at sætte stilladser
op rundt om kirken allerede sidst i
august og fra den 4. september
starter man med kalkning af kirken både udvendig og indvendig,
såsom våbenhus og sakristi etc.
Dér hvor det trænger til det.
Pigstenene bliver lagt om og der
bliver drænet, så det nederste af
kirkens mure ikke altid står og ser
sort ud, uanset om kirken er
nykalket.
Vi er mange, som glæder os til at
vores kirke igen står og lyser op i
naturen som et dejligt samlingssted for alle øens beboere, og for
de mange mennesker, som besøger vores Kirke.
Menighedsrådet.
4.

Organist Eric Cumming:

ORØ KIRKE
Søndag d. 29. oktober 2006 kl.
15.00:
”Leonora Christine, kongedatter,
hustru og fange”
I anledning af Renæssanceåret
2006 optræder Lisbeth Weite
Meyer med kombination af
skuespil og fortælling, som hun
kalder ”fra Kongedatter til
Jammer” Historien handler bl.a.
om de 22 år hun tilbragte i
Blåtårns mørke kirke.
Skuespil og fortælling deles af en
pause, hvor vi drikker kirkekaffe.
Fri entre

Har sagt sin stilling ved Orø Kirke
op, fordi han blev tilbudt en
fuldtidsstilling i Herfølge Kirke.
Eric spillede i Orø Kirke sidste
gang søndag den 30. juli 2006,
hvor der blev sagt farvel ved en
lille reception.
Både menighedsråd, præst og
kirkesangere har været utrolig
glade for Eric Cumming og er
kede af, at vi kun kunne beholde
ham et år, men har fuld forståelse
for, at han ikke kunne sige nej til
det tilbud han havde fået.
Vi ønsker Eric al held og lykke i
sin nye stilling.
Organiststillingen er opslået i
forskellige medier, når I læser
dette blad.
Kontaktperson Jørgen Hansen.

5.

.

Kirkens RytmiskeRytmiske- &
gospelkor.
Starter sæsonen d. 30. august 2006
kl. 19.00.
Eric Cumming har lovet indtil
videre at fortsætte undervisningen
af det”nye” kor, som startede i
februar i år.
Vi synger hver onsdag fra. kl.
19.00 – til 21.00 i Kirken.
VI ses ( ikke i Biva) men i Orø
Kirke.
Jørgen Hansen.

Ny graver ved Orø Kirke fra
den 1.oktober 2006:
Der kom 10 ansøgninger til
graverstillingen, heraf 4 udenøs.
Inden ansættelsessamtalerne
havde 3 ansøgere dog fået job, så
vi havde 7 til samtale, som alle var
særdeles tiltalende og kvalificerede.
Det var svært at vælge, men den
heldige blev Henriette Oxbøll,
som har boet på Orø i fire år. Vi
byder Henriette velkommen til
jobbet og håber på et godt
samarbejde til alles tilfredshed.
Samtidig skal der lyde en stor tak
til Wicki og Erik Møller, som har
stillet sig til rådighed og hjulpet
Bo Kallehave Pedersen med at
klare arbejdet i og omkring kirken.
Menighedsrådet
6.

Ny Kirkeværge ved Orø Kirke:
Menighedsrådet har valgt Wicki
Møller til Kirkeværge med
ikrafttrædelse fra 1.9.2006.
tlf. 40190156 og 29269624

TVTV- KIRKEN
DR TV 1 sender hver søndag kl.
14.00 Gudstjeneste fra Skader
Kirke ved Aarhus.
I september måned er præsten
Iben Munkgaard Davids og i
Oktober måned Signe Voldby fra
Græse-Sigerslevvester, kendt for
gospel-gudtjenester (også i Orø
kirke).
Karen Frederiksen

Ny Kontaktperson ved Orø
Kirke
Menighedsrådet har valgt Jørgen
Hansen til kontaktperson
omgående tiltrædelse.
Tlf. 33123646 og 59470915.

7.

BørneBørne-venlige salmer og lidt om
Sydslesvig:
I forpagterboligen lørdag d. 16.
september kl. 11,00.
Randi W. Korsgaard er dansk
præst i Kappel-Arnæs-GuldeKarby i Sydslesvig. Hun har et
omfattende børnearbejde med
børneklub og meget mere, og har i
en årrække skrevet salmer specielt
til de mindste børn på kendte
børnemelodier. Hun besøger Orø
d. 16. september, hvor hun vil
fortælle om sine børnesalmer og
om Sydslesvig. De to dele kan
ikke skilles. Randis datter,
Christina, spiller til salmerne, og
vi har lagt arrangementet kl.
11:00, så småbørnsfamilierne
forhåbentlig får lyst til at deltage.
Der er fællesspisning kl. 12.
Gratis adgang. Alle er velkomne.

Georginer og stauder i
præstegården:
præstegården:
Vi har igen åben have 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 ideen 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.
Præsteparret.

Kirsten Schmidt.
8.

Sognebørnenes side:
Indlæg på denne side bringes uredigeret.

Menighedsrådet

Original brev limes på her

9.

Sognebørnenes side:
Indlæg på denne side bringes uredigeret.

Menighedsrådet

Original brev limes på her

10.

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

59 47 00 27

Graver Henriette Oxbøll (pr. 01. oktober 2006)

24 60 45 25

Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen.

59 47 04 00

Kirkeværge Wicki Møller

40 19 01 56 eller 29 26 96 24

Kontaktperson Jørgen Hansen

33 12 36 46 eller 59 47 09 15

Kirkebilen bestilles på:

40 11 01 88

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

ledig
Tine Hagedorn-Olsen
Bo Kallehave Pedersen

Øvrige informationer:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præsten og graverens
ugentlige fridag. (undtagen i tilfælde af dødsfald).
11.

Aktivitetskalender:
10 september, Kirkekoncert med sange og arier
af Schumann, Bach, Brams og Pergolini

kl. 15:00

16. september , Præst Randi W Korsgaard fra
Sydslesvig fortæller om sine børnesalmer m.v.

kl. 11:00

17. september, Høstgudstjeneste

kl. 10:00

29. oktober, Skuespil og fortælling af
Lisbeth Weite Meyer ”Fra kongedatter til Jammer” kl. 15:00

Gudstjenester:
3. september, 12. søndag efter trinitatis:
10. september, 13. søndag efter trinitatis:
17. september, Høstgudstjeneste:
24. september, 15. søndag efter trinitatis:
1. oktober, 16. søndag efter trinitatis:
8. oktober, 17. søndag efter trinitatis:
15. oktober, 18. søndag efter trinitatis:
22. oktober, 19. søndag efter trinitatis:
29. oktober, 20. søndag efter trinitatis:
5. november, Alle helgens dag:

kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00

Andre gudstjenester:
Torsdag d. 7. september: Gudstjeneste på Elnebjergcentret
Torsdag d. 5. oktober: Gudstjeneste på Elnebjergcentret
Torsdag d. 2. november: Gudstjeneste på Elnebjergcentret

kl. 14,00
kl. 14,00
kl. 14,00

12.

