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Den dejlige Midsommer.
Nu nærmer vi os med store skridt igen sommeren med Skt. Hans
og derefter kommer midsommeren.
I Danmark fejrer vi ikke midsommeren, som man gør i Finland og
Sverige, men i Danmark fejrer vi Skt. Hans.
1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådet, Annie Lunde Hansen,
Karen Frederiksen samt Sognepræsten
Deadline Orø Kirkeblad nr. 04 2008
er tirsdag d. 05. august 2008.
Post Danmark har revurderet deres regler
vedr. husstandsomdeling af kirkeblade, så
nu kan vores kirkeblad blive omdelt, som
”i de gode gamle dage.”
Hurra for det. ☺

Skt. Hans aften er den 23. juni og
et udtryk for den danske
midsommer. Vi har fejret
midsommer lige siden Odin og
Thor, og da kristendommen blev
indført, fortsatte man med at fejre
dagen. Sankt Hans er det danske
helgennavn for Johannes
Døberen, som iflg. Lukas
Evangeliet blev født et halvt år
før Jesus den 24. juni. I den
katolske tid fra ca. år 1000 til
1536 fejrede man Skt. Hans Dag
den 24. juni. Man begyndte
aftenen før, og det er en af
grundene til traditionen i dag.

I gamle dage havde man den
opfattelse, at naturen havde helt
særlige kræfter aftenen og natten
før Skt. Hans. Derfor samledes de
syge omkring de hellige kilder og
drak vandet og det var også den
bedste aften at indsamle
medicinske urter.
Jeg læste den anden dag følgende
tekst, som vel nok beskriver den
kommende og skønneste tid af
året meget smukt : ”Landet ligger
åbent derude under himmelhvælvet og hyldes i så mange
danske digte og sange, fordi der
kun kan tales meningsfuldt om
solhverv og denne særlige
midsommerlykke ved hjælp af
poesien. Men det hele kan
vederfares, hvis vi bare griber
øjeblikket og livets muligheder
og går der ud, nu hvor de lange
dage og korte nætter løber
sammen i svimmel helhed.”
I ønskes alle en dejlig sommer.
Annie Lunde Hansen.

2.

Kirkebilen:

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøderne afholdes
altid på den første tirsdag i hver
måned. Derfor bliver der holdt
menighedsrådsmøder den
03. juni og 05. august. Ferie i
juli, derfor intet møde.
Tidspunktet er uændret kl. 19.30.
Normalt afholdes disse møder i
Forpagterboligen, men da denne
bygning skal gennemgå en meget
stor renovering, kan vi ikke på
nuværende tidspunkt oplyse, om
vi kan være i disse lokaler. Vi
skal sørge for, at der bliver givet
besked ved opslag – og på
hjemmesiden, hvor vi vil afholde
disse møder.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden, men der er
ingen taleret. Dagsorden 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.

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

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

Karen Frederiksen

Husk kirkens hjemmeside:
"Orø Kirke kan 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.
Husk endvidere, at fotos, som I
har taget i kirken – fra aktiviteter
o. lign. - kan afleveres til Gogo
Næsted, Bygaden 16, Orø, der
måske kan bruge dem på hjemmesiden.
3.

Søndage kl. 14:00:
DR-kirken sender DR 1 : Juni
2008 og Juli 2008 ingen
gudstjenester i DR Kirken men i
August 2008 er det Lea Norup,
som er månedens præst, hun er til
daglig sognepræst i HarlevFramlev vest for Århus.

Karen Frederiksen.

Indbydelse til Sang - &
inspirationsaften
TORSDAG den 12. juni 2008 kl.
19.30 i ” Hestestalden” v. Tølløse
Slot, Tølløsevej 99, 4340 Tølløse
Vi skal synge fra
Højskolesangbogen i anledning
af ”Sangens År” under ledelse af
organist Jytte Lundbak.

OrøOrø-dansens spillemænd giver
koncert:
I dagene fra d. 6. juni til d. 8. juni
er der folkedanserstævne på Orø.
Traditionen tro indgår
gudstjenesten søndag d. 8. juni
som en del af programmet, hvor
spillemændene fra Orø-dansen vil
give koncert med kirkeegnet
spillemandsmusik, og hvor
folkedanserne går i kirke i deres
folkedragter.

Og Peter Fischer-Møller, vores
nye biskop, vil komme med et
oplæg til inspiration for
menighedsrådsarbejdet i de
kommende år fire år og til det
kirkelige arbejde i sogn, provsti
og stift.
Det er gratis at deltage- og
tilmelding er ikke nødvendig. På
forhåbentligt gensyn.

Kirsten Schmidt
4.

Denne tekst er fremsendt af
Karen Frederiksen:
Indbydelsen er udsendt fra provst
Finn Dyrhagen, Holbæk Provsti.
Alle Menighedsrådsmedlemmer
Alle Præster
Alle kirkens ansatte
Alle kirkens frivillige
Alle i Menigheden.
Til dette arrangement har
Menighedsrådet bestilt kirkebilen
- så hvis I vil køre med kirkebilen
kan I tilmelde jer til kontoret
Bygaden 54 B - postkassen vil
blive tømt hver dag.
(tlf. 59 47 99 66 tirsdag og
torsdag formiddag) eller send en
mail på oroekirke@tele2adsl.dk
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Jeg bad – Gud gav:
Fra Mødestedet modtog man et
vennebrev, hvori man kunne læse
følgende – skrevet af en af deres
gæster:
Jeg bad om styrke,
og Gud gav mig vanskeligheder,
som gjorde mig stærk.
Jeg bad om visdom,
og Gud gav mig problemer, som
skulle løses.
Jeg bad om velstand,
og Gud gav mig hjerne og
muskler. som skulle bruges.
Jeg bad om mod,
og Gud gav mig farer, som skulle
overvindes.
Jeg bad om kærlighed,
og Gud gav mig mennesker, som
skulle hjælpes.
Jeg bag om tjenester,
og Gud gav mig muligheder, som
skulle udnyttes.
Jeg fik ingenting af det, jeg
begærede.
Jeg fik alt det, jeg behøvede.
Hazat Inayat Khan.

5.

Restaureringen af forpagterboligen:
Nu bliver der afholdt indbudt licitation i Hovedentreprise (samtlige
håndværksfag). Denne licitation afholdes første uge i juni 2008. Hvis
licitationens resultat kan godkendes af de kirkelige myndigheder, vil
arbejdet kunne forventes begyndt før sommerferien, og være færdiggjort
inden Kirkeårets afslutning.
Menighedsrådet.
6.

Nu bygger vi:
Møde for alle interesserede af Orø Sogns Menighed.
Kom og mød Arkitekt Leif Bahn, som vil komme og berette om
renoveringen af Forpagterboligen. Der vil blive fremvist tegninger
m.m.– orientering af arbejdsgangen – hvem har fået licitationen. m.m.
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til arkitekten.

19. JUNI 2008 – på Orø Kro kl. 19.00
Vi glæder os meget til at informere jer om renoveringen af
Forpagterboligen. Menighedsrådet vil være vært ved øl eller vand.
På gensyn den 19. juni - venlig hilsen Menighedsrådet
7.

Orø Kirke inviterer til Jazz
Sankt Hans aften

Traditionen tro inviterer Orø
kirke øens beboere til Sankt Hans
aften mandag den 23. juni.
Arrangementet starter kl. 20.00
med en lille gudstjeneste i kirken.
Derefter er der jazzkoncert med
METROJAZZ i et telt, som
bliver stillet op udenfor kirken.
Menighedsrådet byder i løbet af
aftenen på et lille traktement.
Senere tændes faklerne, og
METROJAZZ ledsager
fællessange fra den danske
sangskat.
METROJAZZ er musikere, der
tilsammen har over 100 års
musikerfaring. Det lokale islæt i
gruppen er saxofonisten Arne
Asbjørn, som nu har boet på Orø
i 5. år. Derudover spiller Jesper
Naur på klaver. Jakob Obdrup på
bas og Peter Petersen på
trommer.

Sidste år blev der tilføjet et nyt
medlem, sangeren Jens
Hoelgaard. METROJAZZ har
spillet flere kirkekoncerter sidste
år.
I februar måned indspillede
gruppen en koncert for den
landsdækkende fjernsynskanal
DK 4. Første del af den timelange
koncert blev sendt i marts og 2.
del vil kunne ses i starten af juli.
Musikken er hverken rendyrket
sving eller moderne jazz, men
nutidig jazz med inspiration fra
jazzens rødder, blues, Beatles og
gospel som har glædet mange på
tværs af generationer. På
gruppens hjemmeside
www.metrojazz.dk kan man se
optagelser fra koncerten og høre
numre fra gruppens 2. CD.
Saxofonisten Arne Asbjørn må
dog på grund af sygdom
undværes denne aften, i stedet for
afløses han af saxofonist Tao
Langhoff, som har medvirket ved
flere kirkekoncerter med både
jazz og klassisk musik.
Orø kirke har således lagt op til
en hyggeligt arrangement på
denne særlige sommeraften, årets
længste dag.
Orø Menighedsråd
8.

Provstikursus:
Fra mandag d. 1. september til
fredag d. 5. september er
sognepræsten på kursus i
Løgumkloster sammen med
provstiets andre præster. Det
betyder, at der er minimal
bemanding på hele Holbæk
provsti i den uge. Der vil blive
truffet aftale med præster fra et
andet provsti om at træde
hjælpende til ved dødsfald m.m..
Det vil blive nærmere bekendtgjort til den tid. Men mangler du
en dåbsattest til et nyt pas eller
den slags, så bestil den nu.
Kirsten Schmidt

Konfirmationen 2009:
Indskrivning til konfirmationen i
Orø Kirke næste forår (3. maj)
foregår tirsdag d. 19. august kl.
19,30 i præstegårdens
forpagterbygning. En enkelt
konfirmand skal konfirmeres d.
8. maj (Bededag), så den dato er
også en mulighed.
Konfirmanderne og deres
forældre/værger indbydes til
orientering om konfirmationsforberedelsen, som også i år vil
foregå delvis som konfirmandlejr. Husk at medbringe
dåbs-/navneattest.

Med venlig hilsen
Kirsten Schmidt

9.

Små Smil:
Smil:
En kvik elev:
Det var fredag og klasselæreren
ville lave en konkurrence med
klassens elever, som skulle
foregå hver fredag.
Konkurrencen gik ud på, at de
skulle svare på et spørgsmål.
Hvis de svarede rigtigt, fik de fri
fra skolen om mandagen.
Læreren spurgte:
-Hvor mange liter vand er der i
Atlanterhavet?
Det kunne klassen ikke svare på,
så de fik ikke fri om mandagen.
Næste fredag spurgte læreren:
Er I klar? Nu kommer
spørgsmålet: Hvor mange
græsstrå er der på en
fodboldbane?
Det kunne klassen selvfølgelig
ikke svare på.
Klassen var sure over, at læreren
altid stillede spørgsmål, der var
umulige at svare på, så de lavede
en plan til næste fredag. Om
fredagen sagde læreren som
sædvanlig:
er I klar? Nu kommer
spørgsmålet…
I det samme fløj der en tomat
igennem lokalet, som splattede
ud på tavlen.

- HVEM GJORDE DET! råbte
læreren.
Det gjorde Brian! Vi ses på
tirsdag.
Disse små smil i hverdagen er
taget fra Venstrebladet.
Annie Lunde Hansen

Fra 1. januar 2008 er
administrationen og regnskab/løn
flyttet til Forpagterboligen,
Bygaden 54 B,Orø 4300 Holbæk
Postkassen på ovennævnte
adresse vil blive tømt hver dag.
Kontoret vil, under normale
omstændigheder være bemandet
tirsdag og torsdag formiddag.

Kontoret ℡ 59 47 99 66
Er det ikke muligt at komme i
telefonisk kontakt kan
henvendelse ske pr. mail til:
oroekirke@tele2adsl.dk
10.

Telefonnumre:
Sognepræst
Kirsten Schmidt , Bygaden 54A
(ksc@km.dk) mandag fri.
(www.123hjemmeside.dk/kirstens-verden)
Sognepræsten har ferie i uge 27 og 28.
Embedet passes af Pia Kierkegaard fra Sdr. Asmindrup

59 47 00 27
59 18 21 50

Graver Henriette Oxbøll (fri mandag)
24 60 45 25
Graveren holder sommerferie i perioden 14/7 til 3/8, begge dage incl.
Graverens telefon passes af gravermedhjælperen i perioden.
Der kan yderligere rettes henvendelse til Kirkegårdsinspektøren til
Holbæk Kirkegård mellem kl. 10°° - 14°°, Henning Hansen 59 45 05 94
Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen.

59 47 04 00

Kirkeværge Yvonne Gudbrandsson
31 66 39 76
Kirkeværgens træffes hver torsdag mellem kl. 12ºº & 14ºº
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:

Daniel Abildgaard
Tine Hagedorn-Olsen

Øvrige informationer:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præsten og graverens ugentlige
fridag. (undtagen i tilfælde af dødsfald).
11.

Aktivitetskalender:
8. juni, Folkedansens spillemænd i kirken
12. juni, Sang- og inspirationsaften v/Tølløse Slot
19. juni, Menighedsmøde på Orø Kro
23. juni, Skt. Hans gudstjeneste samt jazz koncert

kl. 10,00
kl. 19,30
kl. 19,00
kl. 20,00

Gudstjenester i juni, juli og august måned 2008:
1. juni, 2. søndag efter trinitatis
8. juni, 3. søndag efter trinitatis,
15. juni, 4. søndag efter trinitatis,
22. juni, 5. søndag efter trinitatis,
29. juni, 6. søndag efter trinitatis,
6. juli, 7. søndag efter trinitatis,
13. juli, 8. søndag efter trinitatis,
20. juli, 9. søndag efter trinitatis,
27. juli, 10. søndag efter trinitatis,
3. august, 11. søndag efter trinitatis,
10. august, 12. søndag efter trinitatis,
17. august, 13. søndag efter trinitatis,
23. august,
24. august, 14. søndag efter trinitatis,
31. august, 15. søndag efter trinitatis,
7. september, 16. søndag efter trinitatis.

kl. 10,00
kl.10,00 Folkedansens
spillemænd
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 15,00 Pia Kierkegaard
kl. 19,30 Hanne Mejlhede
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 11,00
kl. 10,00
kl. 13,00 Lørdagsdåb
kl. 10,00
kl. 16,00 Aage Koed
Mikkelsen.
kl. 10,00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
På grund af min ferie i juli er juli-gudstjenesten flyttet
til sidste torsdag i juni.
Torsdag d. 5. juni (Grundlovsdag)
Torsdag d. 26. juni
Torsdag d. 7. juli

kl. 14,00
kl. 14,00
kl. 14,00
12.

