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ADVENT
Advent betyder herrens komme og er tiden før jul.
Advent er de fire søndage før jul. Mere præcist søndagene op til
25. december. Hvis juleaften falder på en søndag, er denne dag
også fjerde søndag i advent. Første søndag i advent er kirkeårets
nytårsdag og falder på søndagen i ugen fra 27. november til og
med 3. december. – det er sådan, det ser ud i år – adventen starter
den 3. december og slutter den 24. december.
1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådet, Karen Frederiksen og
Jørgen Hansen.
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad januar/februar er tirsdag d.
5.december.

Det mest almindelige er, at man
tænder eet lys den første søndag,
to den næste osv. og så kan man jo
hygge sig med børnene og få lært
dem, at synge julesangene inden
jul. Ja, der findes mange traditioner i de forskellige familier i sognene rundt omkring i landet.
I ønskes alle en dejlig advent.
Menighedsrådet.

Allerede til advent begynder man
at fornemme den første jule- og
vinterstemning. Ordet advent
kommer fra latin og betyder ankomst, og hermed mener man Jesu
komme– altså Jesubarnets fødsel.
Mange af os holder af at gå i kirke, når det er advent. Det er stemningsfuldt med kirkens lys og de
gamle salmer. Samtidig er advent
også sæson for de mange kirkekoncerter, og det giver en dejlig
fornemmelse at sidde i en kirke og
lytte til julemusik.
Nu til dags fejrer vi primært
advent ved at tænde en adventskrans. En rigtig adventskrans er af
gran med 4 hvide lys, dertil kommer bånd og eller sløjfer, farverne
bør være røde som Jesu blod eller
lilla, der er kirkens såkaldte
liturgiske adventsfarve.

Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøde er
tirsdag d. 7. november kl. 19,30
i forpagterboligen.
Mødet i december er den 05.
december 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
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Forskønnelse af vores kirke:
Hvor har det været dejligt positivt,
at så mange af jer har fortalt os,
hvor flot kirken er blevet efter at
den er blevet repareret og kalket,
og hvor glade I er for det arbejde ,
der er lavet, både med kirken,
muren og indgangsportalen, og det
lille kapel, som er færdigt i
skrivende stund. – Der vil i
nærmeste fremtid igen blive tændt
lys til belysning af nord siden af
kirken.

Derfor er vi meget glade for, at
vejret arter sig nogenlunde, så
håndværkerne kan blive færdig
med alt det udvendige arbejde
inden sæsonen med dårlige vejr
sætter ind.
Det næste bliver de arbejder, som
skal laves indvendig i Kirken,
restaurering af det historiske
inventar, men her er vi jo ikke
afhængig af vejret. – men I vil
indtil vi er helt færdige med alt
arbejdet blive holdt ajour, hvordan det skrider frem. Men I vil
selvfølgelig også kunne se det, når
I besøger kirken.
Menighedsrådet

Pikstenene omkring kirken er
man nu i gang med at omlægge/
nedlægge nye sten – man vil
fjerne alt den gamle beton, som
ligger der nu, samt lægge faskiner
ned m.m., som skulle hindre, at
der trækker så meget fugt op i
kirkens sokkel, som der indtil nu
har gjort.
3.

Guds ”hjælpende” hånd:
Her er en lille sød historie taget
ud af sognepræst Signe Voldbys
prædiken i DR Kirken (på TV)
søndag d. 8. oktober 2006:

En lille dreng – lad os kalde ham
Peter ønskede sig meget en ny
cykel, og det fortalte han sine
forældre, men de havde desværre
ikke midler til at købe deres lille
søn en cykel. Peter tænkte hvem
kan dog så hjælpe mig, jo det må
Gud kunne gøre, han kan alt.
Peter skrev så et kort til Gud:
”Kære Gud vil du være venlig at
hjælpe mig med at få en ny cykel,
den koster 1000.- kr. – ” - Peter
mente , at Gud måtte da bo på det
dyreste sted i København, så han
sendte kortet til Gud, Kongens
Nytorv, København.
Næste dag stod der et postbud i
København med et kort til Gud,
Kongens Nytorv. Han tænkte,
hvem er den mest velhavende her
omkring, det må være Mærsk Mc
Kinney Møller, så afleverede han
kortet til ham.

Der gik så nogle dage og Peter
modtog, så et brev med 500.- kr.
med hilsen fra Mærsk Mc Kinney
Møller.
Peter tænkte det var pænt af Gud,
men han kunne jo ikke få en cykel
for de penge . Peter sendte igen en
besked til Gud, Kongens Nytorv
med følgende besked –: ”Kære
Gud tak for pengene, men vil du
være rar, at sende mig resten af
pengene til min cykel, men vil du
gerne undlade at sende pengene
gennem Mærsk Mc Kinney
Møller, han beholder bare selv
halvdelen af pengene.”
Annie Lunde Hansen

I hverdagen kan opleves høres og
læses meget – som man trække
lidt på smilebåndet af:
f. eks. spurgte en journalist nogle
unge mennesker, hvad det var for
”gode nyheder” man skulle
nævne, som de unge mennesker
havde brug for at høre om Gud?
Hvortil disse unge mennesker
blandt andet svarede:
”Gud overlevede og meldes i fin
form !”
Jesus sagde OK for, at Alvaros
Santos skrev kontrakt med FCK!
Annie Lunde Hansen ☺
4.

der var for mange fridage.
Vi har jo oplevet i de sidste år, at
Halloween mere og mere bliver
fejret i Danmark, så det nu kommer ind under de anerkendte
traditioner i Danmark på lige fod
med andre lande.

Allehelgensaften
Allehelgensaften den 31. oktober
– placeringen skyldes, at det er
aftenen før 1. november, som
traditionelt er Allehelgensdag. I
den danske folkekirke er Allehelgensdag af praktiske grunde
flyttet til den første søndag i
november. Derfor er der Allehelgensgudstjeneste i Orø Kirke
den 5. november i år. - Fra
prædikestolen læser præsten
navnene på vore afdøde siden
sidste Allehelgen. Alle kan tænde
lys i lysgloben til minde om de
afdøde.
Menighedsrådet.

Græskarlygten, som man bruger
ved Halloween har også sin egen
historie:
Græskarlygten –”Jack-O-Lantern”
– har baggrund i irsk folklore. I
irsk sagntradition fortælles om
drukkenbolten Jack der ikke blev
lukket ind i himlen efter sin død. I
helvede kunne han heller ikke
komme, fordi han en gang havde
narret Fanden. Djævelen sendte
ham af sted med en glød af helvedes ild til at lyse. Ilden lagde Jack
ifølge sagnet i en roe, som han gik
og spiste af. Og da han stadig ikke
er velkommen i hverken himmel
eller helvede, går han angiveligt
fortsat omkring med den uhyggelige lygte, på evig jagt efter et
sidste hvilested.
Annie Lunde Hansen

Allehelgens og Alle sjæles dag =
Halloween denne dag var før i
tiden helligdag, men det var en af
de helligdage, som Struense
fjernede i 1770, da han fandt, at
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Koncert i Orø Kirke
Søndag den 19. november kl.
15.00
Musik for klaver- &
violin/cembalo af Bach, Cesar
Franck og Franz Schubert
Efter pausen hvor vi drikker kaffe
i Tårnrummet. - spilles der norsk
folkemusik.
Fri entre og alle er velkomne.

MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag den 26. november kl.
15.00 den sidste søndag i dette
kirke år, holdes der en
musikgudstjeneste med
gæsteprædikant Jesper SernerPedersen og soli ved Tine
Hagedorn-Olsen og Eric
Cumming.
Vores nye Kirkekor debuterer i
Kirken.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og julebag i Tårnrummet.

”NYTÅRSKUR”
Søndag den 7. januar 2007
kl. 15,00.
Vi, der ikke var så heldige at blive
inviteret til Dronningens nytårskur, kan glæde os over 8. regiments musikkorps, der spiller i
originale uniformer fra det 18.
århundrede. – De spiller Taffelmusik og ind i mellem fortæller
de om regimentets historie.
Musikprogrammet bliver lagt frem
i kirken. Der er mange kendte og
elskede numre i mellem.
Efter koncerten er der
”Sprudelwasser” og pindemader i
Tårnrummet.
Fri entré og alle er velkomne
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Bøn efter Teresa af Avila
15151515-1582
Min Gud, jeg behøver ikke
at klatre op til himlen
for at tale med dig.
Jeg behøver heller ikke at
hæve stemmen,
for at du skal høre mig.
Selvom jeg bare
hvisker ganske tyst
hører du allerede,
for du er i mig.
Jeg bærer dig i mit hjerte.
Der kan jeg finde dig.

Citat af forfatter Jan Kjærstad
i interview i Kristeligt
Dagblad:
”Jeg kan ikke forsone mig med
tanken om døden. Ingen nok så
smuk tale om evigt liv hos en
kærlig Gud i Himlen kan berolige
mig. Intet kan for mig at se måle
sig med det vidunderlige liv her på
jorden. Det eneste, der får dødens
skræk til at forstumme, er min
elskedes favn”

Alle lørdage kl. 17.40
På DR 1 ”Før søndagen”
Synges der salmer, som passer til
søndagens tekst.

Søndage kl. 14.00:
DR-KIRKEN. Eksperimenterende
gudstjeneste. Præsten i november
måned er Carsten Wind Hansen.
(Præsten fra Oktober måneds TVGudstjenester Signe Voldby
kommer til Orø – søndag den 3.
dec. kl. 15.00 med sit gospelkor.)
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LUCIA – Aften:
Onsdag den 13. december kl.
19.00 går piger og drenge fra Orø
skole i Lucia-optog og synger
julesange sammen med Orø Koret.
Karen Frederiksen

Julegaveide:
”To herrer til en tango” af Edith
Schreiber Wicke og Carolla
Holland
Børnebøger har for mange været
et vigtigt element i deres opvækst.
Man levede sig ind i bøgernes
verden, og kunne ofte spejle sig i
personerne. De hverdagsbilleder,
der som regel bliver skildret i
børnebøger, er med en mor og en

far. Men hvad nu, hvis det ikke er
en mor og en far, men en mor og
en mor eller en far og en far? Det
omhandler denne nye børnebog til
de mindste: ”Far og Far og lille
Tango”. Bogen fortæller en dejlig
historie om 2 han-pingviner, deres
kamp for kærlighed til hinanden,
og hvordan de senere får et lille
barn – Tango.Bogen er meget
nærværende for børn. Den stiller
skrapt på alvorlige emner, såsom
omverdens forsøg på at omvende
de to han-pingviner. Det gør
bogen god til en efterfølende
diskussion og reflektering, og
derfor kan bogen anbefales til alle
forældre.
Vi kan lære af, at man kommer
længst med at give kærligheden
frit løb. Bogens tegnestil er lettere
collage-agtig. Men det enkle snit
gør, at det absolut ikke bliver
forvirrende – heller ikke for børn.
Der er mange elementer man kan
kigge på og tale om. Tegningerne
hænger rigtig godt sammen med
teksten, og hjælper børn til at
forstå historien ved oplæsningen.
Historien bygger på en virkelig
hændelse i en Zoo i New York.
Den er skrevet af 2 tyske forfattere
og herefter oversat til dansk.
Den fine lille bog har ikke et
egentligt kristent budskab, ud
over at vi skal prøve at elske
andre, som os selv – men det er
vel også det største og
vanskeligste af alt.
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Kirkebilen:
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 et, når de
kommer.

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

Kirsten Schmidt.

Orø Kirkes kor:

En efterlysning:

Enhver, som holder af at synge, er
velkommen til at deltage. Der
speciel vægt på rytmisk musik og
gospelmusik, dog uden at ignorere
det mere traditionelle repertoire
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.

Sidst i September måned opdager
vi, at vores 2 sorte begravelsesskamler er væk.
Nu vil vi gerne anmode dem, der
har ”lånt” disse skamler om at
levere dem tilbage til kirken
omgående. De kan sættes i
våbenhuset.
Kirken er åben fra 8.00 til 16.00
hver dag undtagen mandag.

Koret mødes hver onsdag i Orø
Kirke fra kl. 19:00 til 21:00.

Hilsen fra
Wicki Møller
Kirkeværge
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Sognebørnenes side:
Indlæg på denne side bringes uredigeret.
Menighedsrådet
Menighedsrådets svar på Lis og Tytte Mann´s indlæg i "sognebørnenes side" i sep/okt kirkebladet.

Kære Lis og Tytte Mann
I skriver i jeres indlæg, at I ikke kan forstå, hvad der går galt på Orø kirkegård, siden graverne siger
op og at I finder det utrygt at komme på kirkegården når graverne hele tiden bliver skiftet ud.
Samtidig angriber I os for ikke at værdsætte de medarbejdere, vi har haft ansat og ikke at turde give
dem ansvar. Da menighedsrådet er helt uenig kan vi naturligvis ikke lade jeres indlæg stå
uimodsagt.
At være graver ved en landsbykirke er et meget selvstændigt og ansvarsfuldt job. Ud over at holde
kirkegården med alt hvad det indebærer af ukrudtsfjerning, beskæring af træer, granpyntning,
begravelser og urnenedsættelser skal graver og gravermedhjælper også være til stede ved alle
kirkelige handlinger - sørge for at kirken er renligholdt, blomsterpyntet når det er påkrævet, åbne og
lukke
kl. 8.00 og 16.00 (undtagen mandag), sørge for flagning, snerydning osv. osv. Dertil kommer
præstens have, hvor græsset skal slås, kontorer og toiletter rengøres og oveni en hel del kontorarbejde bl.a.. med registrering af gravsteder og urnenedsættelser. Ingen i et menighedsråd er i tvivl
om at det er værdifuldt, at have en venlig, dygtig og samvittighedsfuld graver ansat.
Menighedsrådet fungerer som arbejdsgiver for de ansatte, med undtagelse af præsten og den
kontaktperson, som vælges (oftest mod sin vilje), er derfor en slags "chef for de ansatte". Det er
ulønnet, at være kontaktperson og den der vælges er tit helt uden forkundskaber, ofte jobaktiv og
derfor ude af stand til at være på kirkegården til daglig. Det gør graverjobbet endnu mere
selvstændigt, da hun/han tit på egen hånd må tage beslutninger, som egentlig burde være diskuteret
med kontaktpersonen.
De seneste kontaktpersoner Hanne Outrup og Per Eldon har begge lagt stor entusiasme og energi i
at prøve, at gøre Orø kirke til en ideel arbejdsplads. De har bl.a.. sørget for, at der blev bevilget
penge til alle de kurser graverne har kunnet overkomme. Dels for at dygtiggøre graverne, men også
fordi lønnen stiger når kurserne er bestået og alle er interesseret i, at graveren får en så god løn som
muligt.
Som det fremgår af ovenstående er det et ideelt job for et selvstændigt arbejdende menneske - men
det kræver også en god portion disciplin, at arbejde på disse betingelser. F.eks. ser vi gerne, at
graveren tager den største arbejdstørn om sommeren og ikke behøver at opnå de ugentlige 37 timer i
vinter-halvåret, forudsat at det aftalte arbejde er udført. For de, der har boet eller haft sommerhus på
øen i en lang årrække, vil det være kendt, at Jonna Larsen var graver i kirken i ca. 18 år. Herefter
blev Wicki Møller ansat, men sagde stillingen op, da hun blev gift og ønskede at være
hjemmegående. Den næste graver var Lars Tjell Johansen, som sagde stillingen op efter at have fået
tilbudt en lignende stilling i nærheden af sin fars bolig. Danielle T. R. Nielsen sagde selv sin stilling
op af private årsager - men er nu i gang med en ny uddannelse. Efter Danielle´s pludselige opsigelse
vendte Wicki Møller midler-tidigt tilbage og påtog sig graverjobbet. Det er vi naturligvis glade for
og mener også, at det beviser at man kan være glad på Orø kirke som arbejdsplads.
Ny graver ved Orø kirke er Henriette Oxbøl og vi håber naturligvis det bliver et langvarigt og
tilfredsstillende samarbejde for begge parter.
Jørgen Hansen / Orø menighedsråd
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Telefonnumre:
Sognepræst
Kirsten Schmidt , Bygaden 54A
(ksc@km.dk) mandag fri.

59 47 00 27

Graver Henriette Oxbøll (fri mandag)

24 60 45 25

Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen.
Kirkeværge Wicki Møller

59 47 04 00

40 19 01 56 eller 29 26 96 24

Træffetid hver torsdag mellem kl. 12.00 og 14.00 tlf. 29 26 96 24
i Forpagterboligen, Bygaden 54 B ved. siden af præstegården.
(Kan evt. træffes på andre tidspunkter (uden for træffetiden) på samme
telefonnummer.)
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).
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Aktivitetskalender:
5. november – Allehelgens dag

kl. 10:00

19. november – Klaver- & violin/
cembalokoncert

kl. 15:00

26. november – Musikgudstjeneste
med gæsteprædikant Jesper Serner-Pedersen

kl. 15:00

3. december – Græse Gospelkor

kl. 15:00

13. december – Lucia-optog

kl. 19:00

7. januar 2007 – ”Nytårskur”

kl. 15:00

Gudstjenester:
Gudstjenester:
5. november, Allehelgens dag:
kl. 10,00
12. november – 22. søn. e. trin.
kl. 11:00 (barnedåb)
19. november – 23. søn. e. trin.
kl. 10:00
26. november – sidste søn. i kirkeåret
kl. 15:00 (musikgudstjeneste med gæsteprædikant Jesper Serner-Pedersen)
3. december – 1. søndag i advent
kl. 10:00
10. december – 2. søndag i advent
kl. 10:00
17. december – 3 søndag i advent
kl. 10:00
22. december – sidste skoledag
kl. 09:00
24. december – julegudstjeneste
kl. 10:00 & 15:30
25. december – juledag
kl. 10:00
26. december – 2. juledag
kl. 10:00
31. december – sidste søndag i dette år
ingen gudstjeneste
1. januar 2007 – Nytårsgudstjeneste
kl. 14:00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 2. november: Gudstjeneste
Torsdag d. 7. december: adventsgudstjeneste
Torsdag d. 21. december - julegudstjeneste
Torsdag d. 4. januar 2007 – nytårsgudstjeneste

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