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Kære Menighed ved Orø Kirke
Vi vil gerne ønske jer alle sammen glædelig jul. Det kan vi nå
endnu, da julen varer lige til Helligtrekonger. Vi ønsker jer
samtidig et godt nytår.
Vi takker jer for den interesse og glæde, I har vist ved Kirkens
arrangementer, og vi håber på mange gensyn i det nye år.
Nytårshilsen fra Menighedsrådet.
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Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådet, Karen Frederiksen og
Lene Agerbæk.
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad januar/februar er tirsdag
d. 06 februar 2007.

Julens sidste aften
I dansk tradition var aftenen
før Helligtrekonger sidste dag
i julen. Den var tidligere
helligdag men det ophørte i
1770 i Danmark.

af, at de er ”magere” dvs.
stjernetydere og astrologikyndige, der er blevet ledt
frem til Jesusbarnet ved at
betragte stjernerne, naturligvis
Bethelemsstjernen.
Matthæusevangeliet oplyser,
at der gives gaver guld,
røgelse og myrra, men antallet
af personer oplyses ikke. Når
man efterfølgende har sluttet,
at der var tre, skyldes det
sandsynligvis, at der jo
omtales tre gaver.

Historien om de Hellige Tre
Konger.

Hvem var de tre konger?
I Matthæus-evangeliet berettes
om vise mænd, som bragte
gaver til det nyfødte Jesusbarn, men hvornår blev de
konger og fik navne?
De personer, som bliver til de
hellige tre konger omtales i
Biblen. Her får man indtryk

De tre fik med tiden de
latinske navne Caspar,
Melchior og Balthazar, og
senere legender omtalte, at de
efter at være vendt hjem,
abdicerede og gav deres
ejendele til de fattige, for i
stedet at vandre ud og sprede
evangeliet.
Hele 40 år efter, at kongerne
havde fundet Jesus, blev de
angiveligt døbt af apostlen St.
Thomas i Indien og derefter
ordineret som præster. En
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middelalderlig helgenkalender
fra Köln oplyser desuden, at
de alle døde kort efter jul i
Armenien år 54. Melchior
døde 1. januar i en alder af
116, Balthazar den 6. januar
som 112 årig og endelig forlod
Caspar denne verden 11.
januar, som den yngste af de
tre, 109 år gammel. Alle blev
begravede ved Jerusalems
mure.
Kongerne i Milano
Da Konstantin den Førstes
mor, Helena var på
pilgrimsrejse omkring 325,
mente hun, at have fundet
resterne af de tre konger og
sørgede for, at de blev sendt til
Konstantinopel og placeret i
St. Sophia-katedralen. Senere
blev relikvierne foræret til
Milano, da St. Eustorgius blev
biskop her, og en særlig
basilika blev bygget til den
sarkofag, som indeholdt
knoglerne. Da man forsøgte, at
få sarkofagen ind i byen sank
vognen, som den blev
transporteret på, og dette blev
taget som et tegn på, at der
måtte bygges en kirke til
relikvierne på netop dette sted.

Et gyldent skrin i Köln
Da Frederik Barbarossa i 1164
erobrede Milano, blev
relikvierne af de tre konger
sendt til Köln – angiveligt
med tre forskellige skibe .
Biskop Rainald von Dassel fik
dermed en betydelig attraktion
til den kirke, som blev den
nuværende Kölnerdom og som
efter kort tid blev en af
Europas førende valfartssteder. Der blev fremstillet et
fornemt gyldent skrin til
kongernes ben. Førende
guldsmedeværksteder
arbejdede på skrinet fra ca.
1180 til 1220 og den dag i
dag, hviler en del af kongernes
ben her. Når det ikke er alle,
skyldes dette, at en del af
relikvierne atter er overført til
Milano.

Det var lidt historie, og jeg
takker Charlotte S.H. Jensen
www.historie-online.dk for
hjælpen.
Annie Lunde Hansen
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Valg af ny Provst for
Holbæk
Holbæk Provsti.
Sognepræsten i Ågerup Finn
Dyrhagen er blevet udnævnt
til ny provst fra den 15.
december 2006.
Holbæk Provsti har været
uden egen provst siden februar
2006, hvor Benedicte Hvidt
Breengaard sagde farvel til
embedet.
Finn Dyrhagen har været
sognepræst her i provstiet i 22
år, så han kender en del til
provstiet. Finn Dyrhagen har
lige haft en tremåneders
studieorlov, der skal munde ud
i en bog om børns opfattelse af
Gud.
Vi ønsker den nye provst til
lykke med embedet og Orø
Menighedsråd håber på et
godt samarbejde med Finn
Dyrhagen.
Menighedsrådet.

Vi vil dog ikke undlade at
sige tak for et godt samarbejde
med provst Niels Arnberg,
som siden 1. februar 2006 har
fungeret, som provst for
Holbæk Provsti samtidig med
sit eget provsti Ods og
Skippinge Provsti.
Menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøder afholdes
altid på tirsdage. Der er
planlagt møder i 2007 på
følgende datoer:
d. 2. januar kl. 19:30,
d. 6. februar kl. 19:30,
d. 6. marts kl. 19:30.
Alle møderne afholdes 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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Hvem er Gud egentlig:
En dag kom der en e-mail til
mig fra en god bekendt med
nogle sjove udtalelser fra
nogle børn, som var blevet
spurgt om, hvad de vidste om
Gud og her er lidt, at fundere
over og som kan få smilet
frem på en grå vinterdag:
Gud kommer egentlig fra
Gudhjem.
(Henrik 6år)
Det er Gud, der ejer Solen.
Han slår den fra om natten for
at spare på strømmen
(Nicoline 5 år)
Guds mor hedder Gudmor.
Hun er mor til alle hans
børnebørn: Moses, Jesus og
Julemanden.
(Henrik 7 år)
At være engel er typisk
kvindearbejde.
(Anna 9 år.)

Drenge ligner ikke engle. Ikke
en gang, når de smiler.
(Cornelia 7 år)
I Paradiset bruger de nogle
duske i stedet for underbukser.
(Therese 7 år)
Når man dør, kommer man til
Paris.
(Line 6 år)
Det er typisk Gud, at være
god.
(Julie 6 år)
en lille hilsen fra Annie Lunde
Hansen

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.

5.

Orø Kirkes kor:

Kirkebilen:

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.

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

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

Vi ønsker Koret til lykke med
deres premiere den 26.
november til musikgudstjenesten i vores kirke, det var
en dejlig oplevelse. Tak for
jeres indsats også til jeres
nuværende korleder, organist
Eric Cumming.
Menighedsrådet.

”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 Taffel-musik 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
pindemadder i Tårnrummet.
Fri entré og alle er velkomne
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Ny organist i Orø Kirke
Den 1. dec. 2006 tiltrådte
russisk-fødte Nadja Aristoff
stillingen som organist ved
Orø Kirke.
Nadja er uddannet dels i
Rusland dels ved Sjællands
Musikskole og har også
beskæftiget sig med udviklingen af børns musikalske
sider og ville være ideel til at
starte et børnekor, hvis der kan
findes tilslutning til det.
I løbet af foråret overtager
Nadja undervisningen af koret,
som blev startet af Orø´s
tidligere organist Eric
Cumming.
Menighedsrådet byder Nadja
hjertelig velkommen og håber
på et godt
samarbejde.

Kirkekoncert den 25. febr.
2007 kl. 15:oo
Stine Michelle synger - danser
- fortæller og fortryller alt og
alle med sit orkester.
Det er en meget speciel
oplevelse, der bydes på i Orø
kirke, for såvel små som store.
Kom og se og hør hende.
Det er en oplevelse!

Sogneindsamling 2007
Orø Sogn vil standse aids!!
Søndag d. 4 marts 2007
arrangerer menighedsrådet i
Orø Sogn indsamling til fordel
for mennesker, der lever i
skyggen af aids-epidemien.
Når menighedsrådet i Orø
Sogn i marts for 2. gang
inviterer til indsamling, er det
for at være med til at standse
aids-epidemiens eksplosive
vækst.
I Danmark tager de fleste det
for en selvfølge, at de har ret
til at bestemme over deres
egen krop. Nogle steder i
Afrika forholdet det sig
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anderledes – i hvert fald hvis
man er pige.
Mange steder er piger
underlagt normer, traditioner
og familiemønstre, som ikke
giver dem ret til at sige nej til
ældre drenges og mænds
tilbud og pres. Sammen med
fattigdommen, som kan friste
unge piger til at tage imod et
godt tilbud, har det givet hiv
og aids særlig gode vilkår i
Afrika.
Men børn og unge kan standse
aids-epidemien med viden og
styrke. De skal vide, hvordan
de undgår at blive smittet – og
de skal have styrke til at tage
være på sig selv. Samtidig skal
de voksne vide, at de har et
ansvar for at beskytte de unge.
Det nytter ikke at lære de unge
at sige nej, hvis ikke de
voksne respekterer det.
”Aids kan standses – også i
Afrika. Det viser de nyeste
statistikker. Men viden,
forebyggelse og effektiv
beskyttelse koster penge.
Derfor håber vi, at vi søndag
den 4. marts 2007 kan sende
så mange indsamlere på

gaden, at alle i sognet får
mulighed for at putte et bidrag
i en indsamlingsbøsse”, siger
indsamlingsleder Karen
Frederiksen i Orø Sogn.
Du kan melde dig som
indsamler ved at kontakte
indsamlingsleder, Karen
Frederiksen Orø Sogn på
telefon: 59 47 02 29.

• Hver eneste dag bliver flere
end 10.000 mennesker smittet
med hiv.
• Hver anden af de nysmittede er
en ung mellem 15 og 24år.
• I Afrika er tre-fjerdedele af de
nysmittede unge kvinder, som
fristes til usikker sex på grund
af fattigdom.
• De bliver smittet, fordi de ikke
ved nok om, hvordan man
undgår at blive smittet.
• De bliver smittet, fordi de ikke
har mulighed for at få effektiv
beskyttelse.
• Og de bliver smittet, fordi
kvinders ret til at bestemme
over egen krop ofte ikke
respekteres.
• Medicinsk behandling kan ikke
standse aids. Smitten skal
hindres i at blive givet videre.
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Sognebørnenes side:
Indlæg på denne side bringes
uredigeret.
Menighedsrådet

Nytårsforsæt
”Gør et anstændigt menneske ud af dig selv, og du kan være
sikker på, at der er en bandit mindre på jorden”
Thomas Carlyle
Skotsk essayist, satiriker og historiker
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et nyt år med nye spændende
oplevelser.
Stor tak til dem som står for
alt dette og rigtig Glædelig
Jul.
Lene Agerbæk

Tilbage blik på gode
oplevelser med
arrangementer
arrangementer i vores kirke
Hvor er vi heldig på sådan en
lille ø at have den slags til at
samle os og give os nogle
gode oplevelser.
Når jeg tænker tilbage på bare
få af dem, som har været og
glædet os, for eksempel
Gospel sang, oplæsning
omkring Leonora Christine,
klassisk musik, Folkemusik,
Dissing og sønner,
Fangekoret, Folkedansere fra
øen, musik af eget kor,
afslutning med skolens Lucia
optog som god optakt til julen
og meget mere. Ja alt så
dejligt og nu glæder jeg mig til

Fastelavn i Brugsen og
Kirken:
Igen i år går Kirken og
Brugsen sammen om at lave
en ekstra festlig fastelavnsfest
for Orøs børn d. 18. 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
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Telefonnumre:
Sognepræst
Kirsten Schmidt , Bygaden 54A
(ksc@km.dk) mandag fri.

59 47 00 27

FERIE:
Sognepræsten holder ferie d. 27-28 februar og d. 2-3 marts. På disse dage passes
embedet af Aage Koed Mikkelsen på tlf. 47 52 03 26 eller e-mail: ami@km.dk.

Graver Henriette Oxbøll (fri mandag)

24 60 45 25

Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen.

59 47 04 00

Kirkeværge Wicki Møller

40 19 01 56 eller 29 26 96 24

Kirkeværgens træffes hver torsdag mellem kl. 12ºº &14ºº 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.)
Kirkeværgen har ferie fra den 20. januar – 20. februar 2007, begge dage
incl. I kirkeværgens ferie vil Menighedsrådets formand vikariere.
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:

Nadja Aristoff
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:
7. januar 2007 – ”Nytårskur”
kl. 15:00
18. februar, Fastelavn: Børnegudstj. boller & saft
kl. 11:00
25. februar, kirkekoncert med Stine Michelle
kl. 15:00
4. marts, Sogneindsamling til fordel for aids-patienter
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Gudstjenester:
1. januar 2007 – Nytårsgudstjeneste
7. januar, 1. søndag efter Hellig tre Konger
14. januar, 2. søn. e. Hellig tre Konger
20. januar,
21. januar, 3. søn. e. Hellig tre Konger
28. januar, sidste søndag efter Hellig tre Konger
4. februar, Septuagesima
11. februar, Seksagesima
18. februar, Fastelavn: Børnegudstjeneste, boller & saft.
25. februar, 1. søndag i Fasten
4. marts, 2. søndag i fasten

kl. 14:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00 Lørdagsdåb
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 14:00
kl. 10:00
kl. 11:00.
kl. 10:00
kl. 19:30 Aftensang

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 4. januar, Nytårsgudstjeneste:
Torsdag d. 1. februar:
Torsdag d. 1. marts:

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