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Blandt søfolk og fastboende
Et af tidens modeord er globalisering. Det betyder både, at Verden
kommer til os og at danskere i alle aldre er på farten. De er ansat
af virksomheder, får job eller er på uddannelse eller praktiktophold et sted i udlandet.
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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.

Hjemmefra er de fleste vant
til, at Folkekirken er der, når
der er brug for det. På samme
måde med skole, foreninger
og andre tilbud. Sådan er det
ikke nødvendigvis, der hvor
danskerne slår sig ned.
57 danske præster og 20 andre
ansatte er udsendt af DSUK.
(Danske Sømands- og
Udlandskirker).
Kirkerne findes, hvor der er
flest danskere. DSUK vil
gerne sige Ja til flere af de
steder, hvor danserne henvender sig og spørger efter kirken
Den store tilflytning af danske
statsborgere til Kina får nu

DSUK til at arbejde på at kunne sende en dansk præst til
Kina, nærmere bestemt Shanghai.
Præsten skal betjene de danske
familier og søfolk på danske
skibe, som anløber den stor
havneby, men også med jævnlige besøg i Beijing stå til
rådighed for danskerne der.
Sømandspræst Hans-Aage
Koller Nielsen dækker for
tiden Kina ud fra sømandskirken i Hong Kong. Han har
de senere år oplevet en stigning i danskernes fterspørgsel
efter hans indsats og tilstedeværelse. 800 danskere bor i
Shanghai og ved julegudstjenesten i december i Shanghai deltog 150 danskere, mest
af alt familier med børn. Et
lignende antal deltog i Beijing
og her var 70 af dem børn.
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Shanghai vil om få år have
verdens største havn. Allerede
nu anløbes Shanghai af et betydeligt antal skibe, hvor et
stort antal danske søfolk lever
og har deres arbejde.
Derfor ønsker DSUK meget,
at de vil kunne sende en dansk
præst til Shanghai i løbet af
efteråret 2007. Den udsendte
præst skal også betjene danskere i Beijing i et vist omfang.
I løbet af en kortere årrække
imødeser DSUK, at der også
udsendes en dansk præst til
Beijing.
Derfor ved vi, at DSUK er
glade for hvert et bidrag de
modtager, så de fortsat kan
virke i udlandet og få
mulighed for at styrke den
folkekirkelige indsats for
landsmænd hjemmefra, derfor
støtter Orø Kirke denne
sammenslutning.
Menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøder afholdes
altid på tirsdage. Der er
planlagt møder i 2007 på
følgende datoer:
d. 6. marts kl. 19:30,
d. 10. april kl. 19:30, som er et
åben møde med regnskabs- og
budget.
d. 8. maj 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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Kære Menighed:
Det er os en glæde, at kunne
meddele jer, at der nu foreligger godkendelse fra Stiftsøvrigheden, Nationalmuseet,
Varmekonsulenten og Kgl.
Bygningsinspektør til at gå i
gang med renoveringen af
Orø Kirke.
Vi starter snart ombygningen
af det eksisterende varmeanlæg i Kirken, samt i standsættelsen af stolestaderne og
prædikestolen.

Alle lørdage kl. 17:40
På DR 1 ”Før søndagen”
synges der salmer, som passer
til søndagens tekst.

De nævnte ting vil være første
etape af renoveringen af
Kirken.
Vi tilstræber at holde kirken
åben for alle kirkelige
handlinger i hele
restaureringsperioden.
Hilsen fra Menighedsrådet.

Søndage kl. 14:00:
DR-KIRKEN:
Eksperimenterende
gudstjeneste.

4.

Små smil:
Bandeord:
Mor, Ole bandede.
- hvad sagde han?
- han sagde ”fy for”
- Jamen, det er ikke
bandeord.
- Jo, for han sagde også
efternavnet…..

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

Præsten til vejmanden:
En joviale præst på Langeland
slog en sludder af med vejmanden:
Ja, vi er jo sådan en slags
kolleger, vi to, sagde han, - jeg
baner vejen til Himmerige.
Nå ja, svarede vejmanden, men jeg skal jo kun tage mig
af strækningen til Tullebølle.

5.

Små smil fortsat:
En ung mand til bal:
Han var genert og religiøs,
men dog ikke mere end han
at kunne gå ud at danse. Han
dansede med en ung pige og
forsøgte at konversere hende
ved at spørge:
Kender du Jesus fra Nazareth?
Nej, svarede hun – jeg omgås
ikke folk fra forstæderne!

Salme-ur
Præsten kom på besøg hos
gamle Maren og tog imod en
invitation til frokost. Mens
præsten ventede i stuen, gik
Maren i køkkenet for at
tilberede frokosten. Han hørte
gennem døren, at hun fromt
sang ”Nærmere Gud til mig”
og da hun kom ind med
bakken, komplimenterede han
hende, for hendes salmesang i
køkkenet:
Ja, det er sådan en dejlig
salme, hr. pastor, svarede hun,
Der skal nemlig 3 vers til et
blødkogt æg og 5 til et
hårdkogt.

Fromt:
Når andre var i Kirke søndag
morgen, sad Jens Christian
altid på værtshus og nød et par
øl. En dag mødte han præsten,
som sagde:
Jens Christian, jeg er bange
for, at vi aldrig mødes i Himlen.
Du godeste, svarede Jens
Christian, hvad i alverden har
præsten da gjort.

Sådan nogle små historier kan
man læse i vores daglige
Venstreblad.
Et lille smil fra Annie Lunde
Hansen
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Kirkebøsserne:
Kirkebøsserne:

Geneve – Piræus –Singapore –
Hong Kong – Sydney –
Pelepas – New York –
Vancouver – Toronto –
Calgary – Edmonton –
Grimsby – Surrey – Buenos
Aires – Necochea – Tandil –
Tres Arroyos – Jerusalem –
Endvidere 24 danske præster I
Sydslesvig.
(se også side 1 og 2)

Hvad går de penge til, som
folk lægger i kirkebøsserne.
Fra Orø Kirke sendes pengene
til:
1) Folkekirkens Nødhjælp.

Venlig hilsen
Karen Frederiksen

2) Det Danske Bibelselskab.
3) Dansk Kirke i Udlandet.

Kirkebilen:

4) Danske sømandskirker i
fremmede havne

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

De 2 sidste er nu blevet slået
sammen til Danske Sømandsog Udlandskirker. (DSUK)
Over ½ million danskere har
årligt kontakt med DSUK i
følgende byer:
London – Paris – Rotterdam –
Bruxelles – Berlin – Hamborg
– Luxembourg – Fuengirola –
Algeciras – Nice – Hull –
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Musikgudstjeneste
25. marts kl 15:00:
Mariæ bebudelsesdag fejres
med en musikgudstjeneste,
hvor gæsteprædikant er
Carsten Barløse.
Sopran Lotte Jensen synger
solo og Eric Cumming
dirigerer det nye kirkekor.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i tårnrummet.
Med venlig hilsen
Jørgen Hansen

Forårskoncert
22. april kl 15:00

siden bosatte sig permanent på
øen. De øvrige musikere er
Jesper Naur, piano, Jakob
Obdrup, bas og Peter Petersen,
trommer.
METROJAZZ betegner selv
deres musik som ”New
Mainstream”, men har til
denne lejlighed tilrettelagt en
forårskoncert bestående af
kendte danske folkesange og
med numre inspireret af
gospel og svensk folketone.
Yderligere Information om
METROJAZZ kan findes på
gruppens hjemmeside:
www.metrojazz.holbaek.dk
Der er gratis adgang og alle er
velkomne også til efterfølgende lette traktement efter
koncerten.
Med venlig hilsen
Arne Asbjørn

vil gruppen METROJAZZ
give koncert i Orø kirke.
METROJAZZ er musikere
med baggrund i den københavnske jazzscene, men nu
også med den lokale musiker
fra Orø: Saxofonisten Arne
Asbjørn, som for nogle år
8.

De er på én gang seriøse og
underholdende med evner for
såvel de krævende korværker
som mere løsslupne indslag.
Korets dirigent: er Ellen Hess
Thaysen
I ”Cor Cantus” deltager vores
kirkesanger Tine HagedornOlsen.
Alle er velkomne. Der vil
efter koncerten være et enkelt
traktement i tårnrummet

Musikkoncert
06. maj kl 15:00

Med venlig hilsen

Jørgen Hansen
Vi kan nu igen byde velkommen til Cor Cantus.
De var i Orø Kirke i juni 2005
og havde stor succes.
Mange har spurgt, om de ikke
kunne komme igen, så nu
byder vi dem atter velkommen
”Cor Cantus” betyder ”hjertes
sang”. De er et kor med et
repertoire, der spænder fra
klassisk musik, renæssancefolkemusik, pop og jazz.
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Sognebørnenes
Sognebørnenes side:
Indlæg på denne side bringes
uredigeret.
Menighedsrådet
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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
Graveren er på kursus i ugerne 12 og 13. I denne periode kan al
henvendelse ske til kirkegårdsinspektør Henning Hansen, Holbæk på tlf.
40 41 05 84
Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen.
Kirkeværge Wicki Møller

59 47 04 00

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.)
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:

Nadja Aristoff
Tine Hagedorn-Olsen

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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Aktivitetskalender:
25. marts, Musikgudstjeneste
22. april, Forårskoncert m/Metrojazz
6. maj, Kirkekoncert m/”Cor Cantus”

kl. 15:00
kl. 15:00
kl. 15:00
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Gudstjenester:
4. marts, 2. søndag i fasten
11. marts, 3. søndag i fasten
18. marts, Midfaste
25. marts, Mariæ bebudelses dag – musikgudstj.
1. april, Palmesøndag (konfirmanderne medvirker)
5. april, Skærtorsdag (aftensgudstjeneste)
6. april, Langfredag
8. april, Påskedag
9. april, 2. Påskedag
15. april, 1. søndag efter påske
22. april, 2. søndag efter påske
29. april, 3. søndag efter påske
4. maj, St. Bededag
6. maj, 4. søndag efter påske - konfirmation

kl. 19:30 Aftensang
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 15:00 C. Barløse
kl. 11:00
kl. 19:30
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 11:00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 1. marts:
Torsdag d. 5. april: Skærtorsdag
Torsdag d. 3. maj:

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