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Nu har vi snart pinse:
50 dage efter påske viser kalenderen pinse. Pinsen er festen for
Helligåndens komme og ordet pinse kommer af det græske ord
”pentekoste”, hvilket betyder den halvtredsindstyvende.
1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådet, Annie Lunde Hansen,
Kirsten Schmidt, Karen Frederiksen og
Jørgen Hansen
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad juli/august er tirsdag
d. 05. juni 2007.

Oprindelig var pinsen en
jødisk fest, der markerede
påskens afslutning og minder
om pagtslutningen på Sinai
Bjerg, hvor Moses fik lovens
tavler. Men kirken har overtaget festen og giver den sit
eget indhold – fejringen af
Helligåndens komme til verden.

Kirkens fødselsdag:
I pinsen fejrer kirken Helligåndens komme og den kristne
kirkes fødsel, da de første
menigheder udsprang af pinsebegivenheden. Derfor kalder
mange også pinse for kirkens
fødselsdag.
I det Nye Testamente fortælles, hvordan Helligånden, ti
dage efter Jesu himmelfart,
kommer over apostlene, der er
samlet for at fejre den jødiske
pinsefest. På forunderlig vis
bliver de i stand til at forstå og
tale alle mulige sprog.
Derefter går de ud i verden for
at forkynde budskabet om
Jesus Kristus (Apostlenes
gerninger kap. 2:1 – 13)

Pinse og Helligånden:
Pinsen fylder ikke ret meget i
danskernes bevidsthed i
almindelighed og slet ikke
sammenlignet med julen og
til dels påsken. Det skyldes
blandt andet, at Helligånden
ikke umiddelbart kan gøres
konkret med bibelske fortællinger bortset fra pinseberetningerne i Apostlenes
Gerninger. Det skal derimod
ske i tolkning og omskrivning,
så man ved eksempler kan
gøre det det tydeligt, hvad
Helligånden er og betyder i
den kristne tro.
Luther siger herom i sin lille
katekismus:
2.

”Jeg tror, at jeg ikke af egne
evne og kraft kan tro på Jesus
Kristus, min Herre, eller
komme til ham, men
Helligånden har kaldet mig
ved evangeliet, har oplyst mig
med sine gaver, har helliget og
opholdt mig i den rette tro…”
Den norske salmedigter Johan
Nordal Brun giver i salmen fra
1786(DDS 299) en meget
træffende beskrivelse af, hvad
Helligånden er
”Ånd over ånder, kom ned fra
det høje,
Ånd, som med Fader og Søn
er Vor Gud!
Kom , vore sjæle tilsammen at
føje,
Kom at berede den himmelske
brud,
Kalde, forsamle og Jesus
forklare,
Bygge Guds kirke, oplyse
hans folk!
Det er din gerning, lad os den
erfare,
Vær i vort hjerte Guds
kærligheds tolk.!”

jorden, Ja, hvad nytter det med
forklaringer? I det øjeblik, vi
nævner ordet ånd, er vi ude
over, hvad ordene magter. Der
er nogen, der mener: Hvad der
ikke er hjemme i sproget, har
hjemme intetsteds! Det er ikke
rigtigt. Verden er mere end
mennesket, og mennesket er
mere end sin egen tale. Fra
hvad der ligger ud over
mennesket, kom der bud til
mennesket pinsedag…”
Pinsen – Helligånden kommer.
Pinsen er sammen med julen
og påsken, én af den kristne
kirkes 3 store højtider. I
pinsen fejrer vi, at Gud sendte
Helligånden til jorden. Han
skulle afløse Jesus, som 10
dage forinden var taget tilbage
til himlen. I modsætning til
Jesus er Helligånden ikke
bundet af et legeme, men kan
være overalt på samme tid.
Helligånden bor i hjerterne
hos dem, der tror på Gud og
han er ét med både Jesus og
Gud Fader.

Kaj Munk skriver i en
prædiken fra 1941 blandt
andet:
”Den Helligånd er jo en del af
Gud selv, der er hernede på

Nogle af oplysninger er taget
fra www.folkekirken.dk
Annie Lunde Hansen

3.

Kære Menighed:

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøder afholdes
altid på tirsdage. Der er
planlagt møder i 2007 på
følgende datoer:
d. 8. maj kl. 19:30 og 12. juni
kl. 19:30. I juli måned holdes
de ferie, derfor intet møde.
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

Menighedsrådet siger tak til
den/de personer, som søndag
den 18. marts 2007 under den
kraftige storm har lagt kirkens
knækkede flagstang ind på
kirkegårdens græsplæne, efter
at den havde været en tur ud
over kørebanen. I havde også
været så venlige, at I have
taget flaget af og lagt det pænt
sammen og derefter lagt det
ind i Våbenhuset . Vi takker
jer mange gange for denne
venlige gestus.
En ny flagstang
er allerede opsat.

Venlig hilsen
Menighedsrådet.

Vi skrev i sidste kirkeblad om,
at vi påbegynder restaureringen af vor kirke – i skrivende
stund regner vi med at starte
efter konfirmationen og
koncerten - altså fra ca. 7 maj
2007 indtil 1. søndag i advent,
men vi tilstræber at holde
kirken åben for alle kirkelige
handlinger i hele perioden.
4.

Når bænkene udtages af
kirken, skal vi nok sørge for
stole, så I ikke skal stå op
under de kirkelige handlinger.
Vi håber, at I vil have
tålmodighed med evt.
problemer, der kan opstå
under ombygningen.

Hilsen fra Menighedsrådet.

Orø Kirkes rytmiske kor:

På DR 1 ”Før søndagen”
synges der salmer, som passer
til søndagens tekst.

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.

Søndage kl. 14:00:

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

Alle lørdage kl. 17:40

DR-KIRKEN:
Eksperimenterende
gudstjeneste.

Koret holder ferie i juli og
august

5.

SUCCES mod AIDS

4. marts var der
sogneindsamling i det meste af
Danmark til Folkekirkens
nødhjælp.
Her på Orø blev resultatet
6.673,75 kr. mod 3-4000.- kr.
sidste år, et beløb vi kan være
stolte af, og som vi siger TAK
for.
2 tidligere konfirmander
havde meldt sig som
indsamlere, så vi var 5 i alt,
hvilket tydeligt forøgede det
indsamlede beløb. Hermed en
stor TAK til giverne og
indsamlerne.

Karen Frederiksen
Indsamlingsleder, Orø MR

Her er nogle oplevelser fra
indsamlingsdagen:
1. Beboeren gav til
indsamlingsbøssen. Et
lille barn på besøg sagde
spontant: ” Min Far og
Mor skal også gi`- Så ind
i nabohuset efter
pengene.
2. Et andet sted undskyldte
forældrene, at de kun
havde Dankort. Lille pige
ind efter sparebøssen: ”
Jeg har penge, du kan
få.”
3. Ældre dame: ” Vi har det
godt i Danmark. Vi kan
ikke være bekendt at lade
være med at gi`”
4. Ubekendt giver: ”Jeg
burde også være med til
at samle ind”
Hvis du har lyst til at være
med til at samle ind, er du
velkommen til at melde dig til
næste år.
Hilsen fra Karen Frederiksen.

6.

Orø Kirke som VEJKIRKE
Siden 2002 har Orø Kirke
været en af de mange
hundrede kirker, der er åbne
ugen igennem fra 8.00 –
16.00. De er åbne for
andagtsøgende og for turister.
Pjece med omtale og oversigt
over vejkirker på øerne findes
i Våbenhuset til fri afhentning.
Pjece over jyske vejkirker må
hentes i Jylland.

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

Karen Frederiksen.

Kirke og Folkedans
I dagene fra d. 8. til d. 10. juni
er der folkedanserstævne på
Orø. Traditionen tro indgår
gudstjenesten d. 10. juni kl.
10:00 som en del af
programmet, hvor
folkedanserne går i kirke i
deres folkedragter, og
folkedansens spillemænd vil
give koncert under
gudstjenesten.
Kirsten Schmidt
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Hjælp til hjemmeside til
Kirken:

Åben Have i præstegården:
Også i år holder vi Åben Have
i Orø præstegård. Det bliver
weekenderne 30/6-1/7,
7/7-8/7, 25/8-26/8 og 8/9-9/9,
hver dag fra kl. 11 til 17. I juli
måned er det hovedsageligt de
historiske roser, der blomstrer.
I august-september er det
georginerne, men også
stauder, blomstrende buske,
sommerblomster og et
skyggebed har vi. Gratis
kaffe/te/saft og småkager.
Entre 10 kr., børn gratis,
hunde ingen adgang.
Præsteparret.

Trompetspil pinsemorgen:
Niels Jørgen Englich fra
Ugerløse vil blæse trompet til
salmesangen pinsemorgen.

Vi udsender her et nødråb
skulle der her i Menigheden
være en person, der er dygtig
til at oprette en hjemmeside,
som vi varmt ønsker os for
Orø Kirke. Skulle du have lyst
til lave dette vigtige arbejde
for os, så lad os høre fra dig
omgåend,da det er vigtigt, at
gøre opmærksom på vores
kirke også på denne måde.
Henvendelse til Annie Lunde
Hansen 59 47 04 00 eller
meget gerne på mail:
annielunde@mail.dk

Menighedsrådet

Små smil:
Svigermor:
- Far, hvad hed Adams
svigermor egentlig?
- Han havde slet ingen
svigermor, min dreng.
Husk, at han boede jo i
Paradis.

Kirsten Schmidt
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Små smil fortsat
På landet:
En bonde drev sine køer ned
ad vejen. En bilist standsede
og brokkede sig:
- Hvorfor har du ikke et rødt
advarselsflag?
Ved du hvad, sagde bonden,
hvis du ikke kan se 12 røde
køer og mig i rød jakke,
hvordan i hede hule vil du så
se et flag på 20x20 cm?

På politistationen:
Manden kom ind på
politistationen, hvor han blev
modtaget af en rigtig flot
kvindelig betjent. – Tak skal
du have, udbrød han – man får
næsten lyst til at tage loven i
sine egne hænder.
Sans for skønhed.
- jeg eksisterer, fordi Gud
har sans for skønhed. Og
du eksisterer, fordi, ja ..
han vel også har sans for
humor.

Dette var nogle små historier,
som man blandt andet kan
læse i vores daglige
Venstreblad.
Et lille smil i hverdagen gør
ingen skade.
Annie Lunde Hansen.

2. Pinsedag:
Spillemandsgudstjeneste i
Nyvang kl. 11,00.
Ligesom sidste år er Holbæk
provstis præster gået sammen
om en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. I år
foregår det i Andelslandsbyen
Nyvang, hvor rammerne er
perfekte for at opføre Holger
Lissners spillemandsmesse,
som nogen måske så i TV
Nytårsaften. Gudstjenesten
med præster og spillemænd er
kl. 11,00, og Holbæk provstis
menighedsråd betaler indgangsbilletten til Nyvang til
alle dem, der kommer ind
mellem kl. 10,00 og 11,00.
Da Orøs præst også deltager,
bliver der ingen gudstjeneste
på Orø 2. pinsedag.
Kirsten Schmidt
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Musikkoncert
06. maj kl. 15:00

Forårskoncert i Orø Kirke med
Cor Cantus under ledelse af
Ellen Hess Thaysen.
Organist, Henrik Metz og
solister.
Den 6. maj kl. 15:00 giver Cor
Cantus koncert i Orø Kirke
under ledelse af Ellen Hess
Thaysen.
Cor Cantus betyder ’sangens
hjerte’ og kendetegner korets
glæde ved at synge og
formidle musik. At synge og
lytte med hjertet er vel det, der
berører os, og giver musikken
sjæl og liv.
Cor Cantus er et blandet kor
bestående af 12 rutinerede,
glade sangere. Ensemblet har
en gang tidligere besøgt Orø

Kirke for et par år siden, og
koret glæder sig meget til at
synge i den dejlige kirke igen.
Ved koncerten synger koret
bl.a. musik fra Skandinavien,
England, og fra Frankrig, en
moderne messe af Jan
Langlais og César Francks
smukke Panis Angelicus.
Endvidere solosange og
duetter af Schumann og
Mendelssohn. Solister er tre af
korets medlemmer: Tine
Hagedorn-Olsen, Thomas
Uwe Henderson og Flemming
Madsen.

Alle er velkomne. Der vil
efter koncerten være et enkelt
traktement i tårnrummet

Med venlig hilsen

Jørgen Hansen
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Menighedsråd og MCMC-Island
sponsorerer i fællesskab!

Ung på Orø fokuserer på børn
og unges muligheder frem for
begrænsninger. Vi vil se
potentialerne frem for
manglerne, og drømmene frem
for fordommene.
(Se mere på
www.ungpaaoro.dk )
Vi begyndte i januar med et
foredrag af NLP-konsulent
Pete Andersen med stor
pressedækning og stor
opbakning fra private,
Færgerne, Brugsen, Hallen og
ikke mindst Bådlauget.
3.februar holdt vi fest i Hallen
med ca. 50 feststemte unge.
Stor succes - og mange glæder
sig til den næste fest.
I april kom filosof Carsten
Graff og 31. maj kommer
Biker-præsten Per Aagaard
Hansen.

Foredragene henvender sig
primært til unge fra 12 år og
opefter, samt voksne. Carsten
Graffs foredrag er dog bedst
egnet til unge fra 15 år.
Det koster 50 kr. som voksen
og 75 kr. som par. De unge
indtil 21 år køber også en
billet til 50 kr., men får
refunderet pengene i
indgangen. Billetterne kan
købes på Ø-kontoret,
Biblioteket, og i
Ungdomsklubben på havnen.
Der vil også være private, der
hjælper med salget.
Overskuddet går til næste
foredrag samt næste fest.
Ved arrangementet i maj har
vi fået et unikt samarbejde
mellem Orø menighedsråd og
motorcykelklubben Mc-Island.
De sponsorerer nemlig hver en
andel af foredraget. Tak for
det.
Det er et godt billede af livet
på Orø hvor mange initiativer
bakkes op af mange
forskellige lokale. Både
private, virksomheder og
foreninger. Dette er med til at
gøre Orø til et helt specielt
sted at bo og vokse op.
11.

Selve foredraget holdes af Per
Aagaard Hansen, d. 31. maj
kl. 19:00. Her er et udklip fra
hans hjemmeside
www.123hjemmeside.dk/peraagaard-hansen
"Selvom man har en dårlig
start i livet, kan livet blive
anderledes, hvis man er
opmærksom på de muligheder
livet giver."
Livet blev anderledes for
mig..
At starte på den dårligst
tænkelige måde, og alligevel
finde at livet er stort, stærkt,
fascinerende og fuld af
muligheder, er årsag til at jeg
holder foredrag om mit liv
som kriminel, stofmisbruger,
næste-misbruger, med min
ungdom præget af vold,
drengehjem og fængsel, - til en
erkendelse af, at jeg er
værdifuld, elsket, og
indeholder et potentiale, som
er helt mit eget.
Dette er det positive budskab
jeg ønsker at give videre til
unge med en dårlig start i
livet, eller med risiko for at
det kan gå helt galt - voksne,
som det er gået galt for, og

som leder efter et meningsfyldt
og dejligt liv - ældre, som har
brug for at blive mindet om, at
livet er mere end forfald,
magtesløshed, krige og en
verden der er på vej nedenom
og hjem.
At pege på livet som en
enestående mulighed, netop
for dig, storheden og
ubegrænsetheden, dine unikke
forudsætninger, tro - håb kærlighed - tilgivelse selvværd...
Vi takker Menighedsrådet
for deres opbakning.
Vel mødt
Ung på Orø

Orø Kirkes flagstang:

Graveren får mange
kommentarer til flagningen
ved Orø Kirke, så det er
måske på tide at opfriske,
hvad Kirken flager for:
12.

Kirkens flagstang er til de
kirkelige handlinger og
højtider: Gudstjenester, dåb og
bryllupper, og til begravelser
flager vi på halv, indtil
gudstjenesten er forbi, så
stryger flaget til tops, som et
symbol på sjælen, der svinger
sig mod himlen.
Desuden flages:
9. april, Danmarks besættelse,
på halv stang til kl. 12,00.
16. april, Dronning
Margrethes fødselsdag.
5. maj, Danmarks befrielse og
15. juni, Flagets dag.
MEN: Flagstangen er først og
fremmest kirkelig, så hvis
f.eks. d. 9. april falder
sammen med en kirkelig
højtid, som i år (2. påskedag),
flages der på hel stang hele
dagen.
Og vi flager ikke på Orøeres
fødselsdage. Heller ikke
præstens eller menighedsrådsformandens. Det er flagstangen oppe på bakken, I må
kigge efter.
Kirsten Schmidt.

Søndag d. 6. maj
konfirmeres følgende
i Orø Kirke:
Maja Maria Birk Lunn,
Vestre Strandvej 80, Orø.
Maia Porting Blichfeldt
Hauch, Kattekærstrædet 22,
Orø.
Bjarke Hermansen,
Ahlgade 30 B,2.
Frederik Raun Rønne
Kastrupsen,
Ved Gadekæret 7, Orø.
Alexander Bruggisser,
Brøndevej 36, Orø.
Christine Rudbæk
Christoffersen,
Bygaden 7, Orø.
Benjamin Holscher Larsen,
Bygaden 78, Orø.
Pierre Bang Esbensen,
Bygaden 3B, Orø.
Felix Henchel.
Olufsmindevej 9, Orø.
Kimmie Vehage Sørensen,
Stænget 6, Orø.
Morten Kyhn Nielsen,
Stænget 6, Orø
Gudstjenesten begynder kl.
11,00, og der vil som
sædvanlig være reserveret en
kirkebænk til hver konfirmands familie.
13.

Sankt Hans aften i og ved
Orø kirke:
Koncert den 23. juni kl. 19,oo
med Bodil Heister ( piano og
harmonika ) og kgl. operasanger Ulrik Kold.

De to kunstnere blev sidste år
anmeldt af Ole Rahr, som
skrev: Bodil Heister
og Ulrik Kold indtager salen
fra 1. sekund. Med varme,
med musikalitet og den helt
specielle underfundige humor,
der gør det svært at lægge
smilet fra sig igen. De følger
hinanden, de spiller op til
hinanden og til publikum, som
ikke får lov at være passive
tilskuere.
Bodil Heister og Ulrik Kold
har for længst slået deres
navne fast som fremragende
kunstnere på hver deres felt,
men sammen har de givet
begrebet underholdning nyt
indhold. Det er professionelt
og berigende. Ren fryd.

Efter koncerten tager Bodil
Heister sin harmonika, og vi
andre får hver en fakkel og går
om bag forpagterboligen hvor
der vil være rejst et telt. Her
placeres faklerne i en rundkreds og skal gøre det ud for
et lille bål.
I teltet vil der være lidt at
spise og drikke.
I faklernes skær skal vi til
harmonika-musik synge
midsommerens viser og
sange. Hvem der holder
båltalen? Vi får se!
PS. Sankt Hans fejres til
minde om Johannes Døberen
og man kan diskutere, hvor
smuk traditionen med at
brænde heksen på bålet er derfor lader vi være.
Men bålet og afbrændingen
skal nok ses som et forsøg på
at udtrykke, at vi skal
bekæmpe det onde i verden og
ikke mindst i os selv.
Jørgen Hansen
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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.

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.)
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:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præsten og graverens
ugentlige fridag. (undtagen i tilfælde af dødsfald).
15.

Aktivitetskalender:
28. maj, udendørs gudstjeneste i Nyvang for hele
Holbæk Provsti – med kørelejlighed i bus fra Orø
Tilmelding ønskes på ℡ 59 47 02 29
(mellem kl. 8°° - 9°° og igen mellem 18°° - 19°°)
6. maj, Kirkekoncert m/”Cor Cantus”
31. maj, Biker-præst Per Aagaard Hansen holder
foredrag i Forsamlingshuset
23. juni, Skt. Hans aften – med koncert og ”bål”

kl. 11:00
kl. 15:00
kl. 19:00
kl. 19:00

Gudstjenester:
4. maj, St. Bededag
kl. 10:00
6. maj, 4. søndag efter påske - konfirmation
kl. 11:00
13. maj, 5. søndag efter påske:
kl. 10:00
17. maj, Kristi himmelfarts dag:
kl. 10:00
20. maj, 6. søndag efter påske:
kl. 10:00
27. maj, Pinsedag:
kl. 10:00 Trompetspil
28. maj, 2. Pinsedag:
Ingen gudstjeneste på Orø*)
3. juni, Trinitatis søndag:
kl. 10:00
10. juni, 1. søn. e. trinitatis: Folkedans spillemænd. kl. 10:00
17. juni, 2. søn. e. trinitatis:
kl. 10:00
24. juni, 3. søn. e. trinitatis:
kl. 10:00
1. juli, 4. søn. e. trinitatis:
kl. 10:00
*) 2. pinsedag er der fælles friluftsgudstjeneste i Andelslandsbyen Nyvang i
Holbæk kl. 11. Omtale inde i bladet.

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 3. maj: Gudstjeneste
Torsdag d. 7. juni: Gudstjeneste
Torsdag d. 5. juli: Gudstjeneste

kl. 14:00.
kl. 14:00.
kl. 14:00.
16.

