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Trinitatis:
Vi ved alle, hvad er jul, påske og pinse er. Men hvad i alverden er
Trinitatis? Det er den periode, som fylder mest i kirkeåret. En fest
for Treenigheden – historien bag:
1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådet, Annie Lunde Hansen,
Jørgen Hansen samt Karen Frederiksen.
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad nov/dec er tirsdag
d. 02. oktober 2007.

At vi skal have en højtid, som
hedder trinitatis, er forholdsvist nyt set i forhold til fejringen af Jesu fødsel i julen,
Jesu opstandelse i påsken og
Helligåndens komme i pinsen.
Det var nemlig først i 1300 –
tallet, at pave XXII tog
initiativ til, hvad han kaldte en
fejring af treenigheden. Indtil
da havde der været nogen
diskussion om, at man på den
ene eller anden måde burde
markere treenigheden.
Men i 1000-tallet havde pave
Alexander II ellers afvist
forslaget med henvisning til,
at det ikke var nødvendigt, når
kirken i forvejen ærede
treenigheden gennem salmer
og bønner.
Alexander II ville dog ikke
forbyde, at kristne valgte at
fejre treenigheden. Men det
blev ikke på det tidspunkt en
formel fest i den katolske
kirke.

Men i løbet af de næste 300 år
blev markeringen af treenigheden mere fremherskende i
Nordeuropa, og derfor valgte
Johannes XXII i 1334, at søndagen efter pinsedag skulle
være en dag for fejring af
treenigheden.
I den protestantiske kirke og
herunder folkekirken har man
overtaget traditionen, at den
første søndag efter pinsedag er
en fest for treenigheden, eller
som det hedder i dag:
Trinitatis søndag.
Og de følgende søndage frem
til sidste søndag i kirkeåret
(som er søndagen før 1. søndag i advent) hedder eksempelvis 1.2.3. osv. søndag efter
trinitatis.
Dog lige med undtagelse af, at
optællingen sættes på pause
den første søndag i november,
hvor man fejrer Alle Helgens
Søndag.
Annie Lunde Hansen.
Maleriet på forsiden, bærer den
engelske titel The holy Trinity, er
af den spanske maler El Greco
(født på Kreta) og er malet 1577.
Originalen hænger på Museo de
Prado i Madrid.
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Besøg fra Letland.

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøder afholdes
altid på tirsdage på følgende
datoer i resten af 2007:
d. 11. september og 2. oktober
og 6. november alle dage
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.

Fredag den 17. august havde
Orø Kirke besøg af ca. 40
lettiske og danske protestantiske kristne fra en menighed i NERETIA nær Riga.
Der blev holdt en kort andagt
ved en medbragt lettisk præst.
Man sang ”Almagts Gud,
velsignet vær” og ” Dejlig er
jorden” på lettisk, og fik derpå
en kort beskrivelse af kirken
på engelsk af menighedsrådsmedlem Karen Frederiksen.
Forinden havde gruppen været
i Roskilde Domkirke og
Forsøgscentret i Lejre.
Der sluttedes af med grillaften på Orø Camping, arrangeret af Evald Støvring.
Den lettiske gruppe var på
udveksling med en flok
danskere, som skiftes til at
besøge hinanden hvert andet
år. De er fra 10 københavnske
menigheder, som også økonomisk støtter arbejdet i den lettiske menighed i NERETIA,
en by på 2000 indbyggere.
Karen Frederiksen

Menighedsrådet
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Orø Kirke som VEJKIRKE

Alle lørdage kl.
kl. 17:10
På DR 1 ”Før søndagen”
synges der salmer, som passer
til søndagens tekst

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

Siden 2002 har Orø kirke
været en af de mange hundrede kirker, der er åbne ugen
igennem fra 8.00 – 16.00.
Men fra den 1.oktober 2007
lukkes Orø kirke alle mandage
indtil den 1. april 2008.
Der er åbent 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.
Karen Frederiksen

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

Åben Have i præstegården:
præstegården:
Orø præstegårdshave er åben
for sidste gang i år i
weekenden d. 8. og 9.
september, hver dag kl. 11-17.
Entre: Voksne 10 kr., børn
gratis, hunde frabedes p.gr.a.
vores fire katte. Der serveres
gratis kaffe/te/saft og
småkager.
Georginerne vil være på deres
højeste, og Karin Olsen fra
Enghaven udstiller sine
smukke fuchsia.
Læs mere på min hjemmeside:
www.123hjemmeside.dk/Kirst
ens-verden

"Orø Kirke kan nu besøges på
internettet på adressen
http://www.oroekirke.dk eller
via Orø Portalen www.oroe.dk.
Her finder man oplysninger om
gudstjenester og arrangementer. Man kan downloade
kirkebladet - fra og med 2005.
Endvidere kan der læses
referater fra menighedsrådsmøderne, ligesom telefonnumre og adresser kan findes
her. Orø Kirkes historie og
Orø-korset er detaljeret
beskrevet. Siden er rigt
illustreret med billeder taget
både ude- og indefra kirken.
Hjemmesiden er lavet på
frivillig basis af Gogo Næsted,
Bygaden 16, Orø - og vil
løbende blive opdateret."
Med venlig hilsen
Gogo

Kirsten Schmidt.

5.

Små Smil:
OM HIMLEN.
Far, kommer jeg i himlen, når
jeg dør?
- Ja, hvis du opfører dig
ordentligt.
- Kommer Mor og dig også
derop?
- Det tror jeg bestemt.
- Pokkers også. Så skal vi
have den samme ballade
dér.

PROBLEMBARN.
Farfar kom på besøg og
indledte en samtale med sit
barnebarn:
- Nå hvordan går det
Buller?
- Joh, tak. I det store og
hele godt, men
indimellem har jeg nu lidt
problemer med din søn!

UNDER SAMME TAG.
Lille Buller boede i samme
opgang som den sure
gammeljomfru.
De to kunne ikke udstå
hinanden og benyttede enhver
lejlighed til gensidige
drillerier. Hun skældte ham
ud, når som helst hun kunne
komme til det, og en dag blev
det den lille Buller for meget.
- Jeg hader dig! frøken Jensen,
sagde han.
- Sådan noget må du slet ikke
sige. Der står i Bibelen, at man
skal elske sin næste.
- Det kan godt være, sagde
Buller. – Men den er skrevet,
længe før du blev født.

SNU FAR.
Ægteparret stod i stuen og
kiggede ud i haven, hvor deres
18-årige søn var i gang med
at slå græsplænen, da konen
spurgte manden:
- hvordan fik du ham til
det?
- Åh, jeg sagde bare, at jeg
havde tabt bilnøglerne
dér.
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I næste kirkeblad vil Tømrer
Lasse (Tømreren på Orø)
skrive lidt om restaureringen,
bl.a. om de spændende træsorter, der bliver brugt.
Hilsen fra Menighedsrådet.

Restaureringen af Kirken.
Som vi også skrev i sidste nr.
af kirkebladet, skulle vi kunne
holde den lovede tidsplan - nu
er alle bænkene taget ud af
kirken, men der er sat stole op
i stedet for, så alle kirkelige
handlinger kan finde sted,
imens der bliver restaureret –
derfor har vi ingen andre
arrangementer i kirken i den
kommende tid.
Da vores kirke er vejkirke kan
I altid besøge kirken for at se,
hvordan arbejdet skrider frem.
Åbningstider se side 4 under
”Vejkirke” i dette blad.
Når I står med dette blad,
skulle der være lagt nyt gulv,
som bliver meget smukt.
Men endnu en gang håber vi,
at I vil have tålmodighed med
evt. problemer, der kan opstå
hen ad vejen.

Høstgudstjeneste som
familiegudstjeneste:
familiegudstjeneste:
Søndag d. 16. september kl.
10,00 er der høstgudstjeneste i
Orø Kirke. Orø-koret medvirker ved gudstjenesten.
Vi vil gerne bede alle børn
eller deres familier om at tage
lidt af deres egen høst med
(gulerødder, blomster eller
lign.), så de kan bære det op til
alteret under præludiet
(forspillet).
Kirsten Schmidt.
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Et lille indlæg til:
Hvor mange gange ser vi ikke
i forskellige medier, hvor
dårligt andre mennesker har
det og man hjælper jo mange
steder i den udstrækning man
kan.
En dag sad jeg og læste i
Bladet ”Nød” som udgives af
Folkekirkens Nødhjælp.
Der faldt jeg over en artikel
skrevet af Anne Mette Futtrup,
som jeg vil tillade mig, at
bringe her i vores lille
kirkeblad. Den gjorde et stort
indtryk på mig:
VENTETID:
”It takes courage to be
refugee” – “Det kræver mod at
være flygtning”, står der på
den plakat, der hænger på
væggen over lejrlederens
skrivebord.
Det mod havde hundredetusinder af voksne og børn i
Burundi, da de i årene frem
flygtede fra massedrab og
blodige kampe mellem hutuer
og tutsier.
De løb over grænsen til
nabolandet Tanzania og blev
her modtaget af først

lokalbefolkningen, så de
tanzaniske myndigheder og
siden UNHCR, FN`s
Højkommisariat for
flygtningen, der hjalp dem til
mad, sikkerhed og tag over
hovedet.
Nu er der gået 14 år.
Mange burundiere er siden
rejst hjem. Nogle har fået
ophold i andre lande.
Godt 50.000 bor stadig i
flygtningelejrene i det
nordvestlige Tanzania i
regionen Kibondo midt i
Afrika.
Her i lejrene har de bygget
deres huse. Her har de adgang
til rent vand, til skole og
sundhedsklinikker i lejrene.
Her får de nøje afmålte
rationer af majsmel, bønner og
olie. De driftigste tjener lidt
penge ved at arbejde i lejrene
eller i lokalområdet. Her er de
i sikkerhed. Børnene vokser
op, og de gamle dør.
Men burundierne kan ikke
blive her. For en flygtningelejr
er en overgang. Blot et sted at
være mellem fortid og usikker
fremtid.
Så de venter.
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De venter på, at rædslerne fra
massakrerne i hjemlandet skal
forlade deres indre blik. De
venter på, at den usikre
fremtid skal synes mere stabil.
Og de venter på nyt mod.
Mod til at rejse hjem til
Burundi og begynde forfra på
livet.

Ja, derfor kan du også hjælpe
lidt til ved at yde et beløb til
Folkekirkens Nødhjælp, lige
som Orø Kirke gør, ved indsamling i Kirkebøsserne.

Husk ! Mange bække små,
gør en stor å.
Ja, det var lidt til eftertanke –
og vi skal stadig hjælpe Afrika
fremad – I 2000 opstillede
verdens ledere målene for år
2015. I dag er vi halvvejs,
men Afrika når ikke et eneste
af dem:
• Halvere fattigdommen.
• Sikre skolegang for alle
børn.
• Sikre kvinder ligestilling.
• Nedbringe
børnedødeligheden med to
tredjedele
• Nedbringe dødeligheden
blandt gravide og fødende
kvinder med tre fjerdedele
• Stoppe spredningen af
hiv/aids og andre
smitsomme sygdomme.
• Sikre et bæredygtigt miljø
• Skabe et globalt
partnerskab for udvikling.

Annie Lunde Hansen.

Alle Helgens dag:
Søndag d. 4. november kl.
10,00 er der alle helgens
gudstjeneste i Orø Kirke. Alle
Helgen er den dag, vi mindes
de mennesker, der er døde i
vores sogn siden sidste Alle
Helgen. Deres navne vil blive
læst op i kirken, og der er
mulighed for at tænde et lys i
kirkens lysglobe.
Kirsten Schmidt.
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Et farvel skal lyde:
Organist Nadja Aristoff har
opsagt sin stilling pr. 1. august
2007 som organist ved Orø
Kirke. Det er vi meget kede af,
men det er jo de vilkår, som vi
må leve med ved en lille
landsbykirke, at vores
organister efter kort tids
ansættelse hos os, får en anden
og større stilling.. Nadja har
fået en større stilling (med
højere antal timer) ved Karise
Kirke.
Vi ønsker Nadja held og lykke
det nye sted.
Menighedsrådet.

Orø Kirkes rytmiske kor:
Orø kirkes rytmiske kor starter
igen tirsdag d. 28. August
kl. 19:00 til 21:15.
Alle, der har lyst til at synge i
kor, er velkomne til at starte i
august. Vi synger to timer,
men holder en lille kaffepause.

Medhjælper søges til Orø
Kirkegård og Kirke:
Vi søger en person med
interesse for at arbejde på Orø
Kirkegård og ved kirkelige
handlinger, når vores graver
har ferie og ved evt. sygdom,
samt ved graverens fri
weekender (6 gange om året.)
Oplæring vil finde sted, så
forudgående kendskab er ikke
en nødvendighed.
Tiltrædelse kan finde sted
omgående.
Løn efter gældende tarif.
Skriftlig ansøgning til:
Orø Menighedsråd
v/Formand Annie Lunde
Hansen
Bakkevej 25, Orø
4300 Holbæk
– senest den 24. september
2007

Jørgen Hansen
10.

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

29 26 96 24 eller 40 19 01 56

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:

Vikarer indtil videre
Tine Hagedorn-Olsen

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:
16. september, Høstgudstjeneste
4. november, Alle Helgens gudstjeneste

kl. 10:00
kl. 10:00

Gudstjenester:
2. september, 13. søndag e. trinitatis:
9. september, 14. søndag e. trinitatis:
15. september, lørdagsdåb:
16. september, 15. søndag e. trinitatis:
23. september, 16. søndag e. trinitatis:
30. september, 17. søndag e. trinitatis:
7. oktober, 18. søndag e. trinitatis:
14. oktober, 19. søndag e. trinitatis:
21. oktober, 20. søndag e. trinitatis:
28. oktober, 21. søndag e. trinitatis:
4. november, 22. søndag e. trinitatis:

kl. 12:30 Aage Koed
Mikkelsen.
kl. 10:00
kl. 14:00
kl. 10:00 Høstgudstjeneste.
kl. 19:30 Aftensang.
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00 Alle Helgens dag.

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 6. september: Gudstjeneste kl. 14:00
Torsdag d. 4. oktober: Gudstjeneste kl. 14:00
Torsdag d. 1. november: Gudstjeneste kl. 14:00
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