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KUNNE DU TÆNKE DIG AT STILLE OP TIL
MENIGHEDSRÅDSVALGET?
1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
Menighedsrådet, Annie Lunde
Hansen, Karen Frederiksen samt
sognepræsten.
Deadline til Orø Kirkeblad nr. 05 er
tirsdag den 28. oktober 2008.

Menighedsrådet:
Til november er der valg til
menighedsrådet. Her på Orø skal
der denne gang vælges 5 medlemmer og suppleanter. Hvis du
har lyst til at blive opstillet til
valg, kan du deltage i orienteringsog opstillingsmødet tirsdag den
16. september 2008 kl. 19°° på
Orø Kro.
Hvis du bliver valgt: Erklæring for
Menighedsrådsmedlemmer:
”Undertegnede erklærer herved på
ære og samvittighed, at ville
udføre det mig betroede hverv i
troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så
at den kan byde gode vilkår for
den kristne menigheds liv og
vækst ”
Som nyt menighedsrådsmedlem
skal du underskrive ovenstående
erklæring. Desuden skal du
deltage i et månedligt møde i
menighedsrådet. Ligeså kan du

deltage i kvartalsvise kurser og
møder i Holbæk provsti og
Roskilde Stift m.m. Endelig bør
man forvente, at du møder frem til
sognets gudstjenester og andre
kirkelige arrangementer.
Var det noget for dig?
Så mød op til orienterings- og
opstillingsmødet tirsdag den
16. september 2008 – kl. 19°°.
Karen Frederiksen

DER INDBYDES TIL
VALGORIENTERINGSVALGORIENTERINGS- OG
OPSTILLINGSMØDE PÅ
ORØ KRO:
16. September 2008 kl. 19°°
Formanden for menighedsrådet vil
orientere om rådets arbejde i den
forløbne periode, samt om
kommende opgaver.
Orientering om menighedsrådsvalget den 11. november 2008.
Menighedsrådet er vært ved øl
eller vand.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Valgets datoer – kort:
Selvom valgdatoen er den 11.
november er der en lang række
vigtige datoer inden da. Nedenfor
følger udvalgte datoer:

Tirsdag den 21. oktober:
Sidste frist for valgbestyrelsens
bekendtgørelse af kandidatlister
og anmeldte listeforbund.
Tirsdag den 21. oktober – fredag
den 31. oktober:
mulighed for e-brevstemmeafgivning på mrvalg.dk

7. september og 14. september:
Valgbestyrelsen foranlediger
bekendtgørelse af regler for
opstilling og for indgivelse af
kandidatlister ved alle
regelmæssige gudstjenester samt i
de stedlige dagblade eller
lokalaviser.

Tirsdag den 21. oktober – fredag
den 7. november:
Mulighed for
brevstemmeafgivning.

Tirsdag den 16. september:
Sidste frist for afholdelse af det
obligatoriske orienteringsmøde.
Mødet efterfølges i mange tilfælde
af et opstillingsmøde.

Tirsdag den 18. november:
Sidste dag for at indgive klage til
biskoppen over valget.

Tirsdag den 23. september –
tirsdag den 30. september kl.
19.00:
Indlevering af kandidatlister til en
af de to personer, som
menighedsrådet har bemyndiget til
at modtage lister.

Tirsdag den 11.november:
Valg til menighedsråd.

Lørdag den 29. november:
Sidste frist for afholdelse af det
konstituerende møde.
Søndag den 30. november:
Det nye menighedsråds
funktionsperiode begynder.

Tirsdag den 14. oktober:
Sidste frist for anmeldelse af
valgforbund.
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MEDLEMMER AF ORØ
SOGNS MENIGHEDSRÅD i
Perioden 2004 – 2008:
Nuværende medlemmer:
Annie Lunde Hansen – formand
Jørgen Hansen – næstformand &
kontaktperson samt
Karen Frederiksen –
menighedsrådsmedlem (tidligere
formand fra 2000-2004)
Tidligere medlemmer i
ovennævnte periode:
Vibeke Leth – Kirkeværge – døde
i 2005
Zeth Gurholt Pedersen –
kirkeværge – fraflyttet Orø 2006
Anker Blach suppleant død – 2005
Ove Larsen suppleant udmeldt
efter eget ønske i 2005
Per Eldon – kontaktperson –
udmeldt af Folkekirken 2006
Nuværende Kirkeværge Yvonne
Gudbrandsson – ikke medlem af
menighedsrådet
Og Kasserer Britta Aagaard – ikke
medlem af menighedsrådet.

Menighedsrådsmøde:
Menighedsrådsmøderne afholdes
altid den første tirsdag i hver
måned. 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, hvor
længe vi kan være i nævnte lokale.
Vi skal sørge for, at der bliver
givet besked ved opslag, hvor vi
vil afholde disse møder. Se evt.
på hjemmesiden,
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 sidst møde være
fremlagt i våbenhuset.
Alle er velkomne
Menighedsrådet.
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Alle lørdage kl. 17:10
På DR1 ”Før søndagen” synges
der salmer, som passer til
søndagens tekst.
Venlig hilsen
Karen Frederiksen

Søndage kl. 14.00:
DR-kirken sender DR 1: i
September 2008 er Provst Finn
Dyrhagen månedens præst. Til
daglig sognepræst i Ågerup ved
Holbæk.
I Oktober 2008 er sognepræst
Merete Ørskov. Til daglig
sognepræst i Ringkøbing.
I November 2008 sognepræst
Anders Bonde. Til daglig
arresthuspræst i Randers og
sognepræst i Lyngå, Skjød og
Lerbjerg ved Hadsten.
Menighedsrådet.

Små Smil:
GUD SER ALT.
Præsten havde et stort Clara Friis
pæretræ i sin have, men han
opnåede sjældent at se modne
pærer på det, for gadens børn
kunne ikke lade pærerne være i
fred.

I et forsøg på at tale til drengenes
samvittighed, som en præst jo skal
– satte han et skilt på træet med
teksten ”Guds øjne ser alt”.
Næste dag var der med sirlig og
knap så rutineret skrivehånd
tilføjet: ” Men han sladrer ikke!”
Det er godt med et lille smil i
hverdagen.
Annie Lunde Hansen.

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

Kirkens hjemmeside:
Orø Kirke kan besøges på
internettet på adressen:
http://www.oroekirke.dk eller via
Orø portalen www.oroe.dk
Her findes oplysninger om
gudstjenester og arrangementer.
Kirkeblade kan downloades fra og
med 2005.
Husk endvidere, at fotos, som I
har taget i kirken – fra aktiviteter
og lignende – kan afleveres til
Gogo Næsted, Bygaden 16, Orø,
der måske kan bruge dem til
hjemmesiden.
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tilbød at adoptere den dengang 10årige pige.
Moderen fik 50 dollars, og
manden drog af sted med pigen til
Thailand.

Den såkaldte adoptivfar sendte den 10-årige
Mom Srey ud at tigge og slog hende, hvis hun
tjente for lidt
Tekst Lisbeth Engbo
Foto Susan Hasman

Solgt for 50 dollars
Mom Srey er født med kun et
ben, og Cambodja har ingen
social forsorg. Derfor endte hun
som 10-årig i Thailand som
tiggerslave
Der var ingen hjælp at hente, da
Mom Sreys mor mistede sin mand
og pludselig stod alene med sin
handicappede datter.
Derfor sagde hun ja tak, da en
venlig mand en dag stod i døren til
deres lille hytte i byen Pailin og

Han holdt 30 tiggere.
Da de kom frem, fik hun laset tøj
på og blev kørt ud til et marked
for at tigge.
”Vi var 30 tiggere i hans hus. To
af dem var gamle koner. Resten
var børn. Mange manglede en
arm, et ben eller et øje,” fortæller
den nu 15-årige Mom Srey.
Tiggerne fik kun morgenmad,
inden de blev kørt ud til det
overfyldte marked. Resten af
dagen fik de ingenting.
”Jeg blev meget tynd, og jeg følte
mig tit helt svag,” fortæller Mom
Srey .
Hvis hun nægtede, at tigge eller
tjente for lidt, fik hun tærsk.
Undslap til Cambodja:
En dag gik manden over gevind
og slog flere af børnene voldsomt.
Det rygtedes til det thailandske
politi, der kom og arresterede
manden.
En thailandsk mand kørte Mom
Srey til den cambodjanske grænse,
hvor hun blev sat i kontakt med
Cambodian Womens Crisis
Centre.
6.

Det var i april 2007. Siden har den
unge pige boet på organisationens
krisecenter i byen Sisophon.
På centeret lærer hun at lave mad
og væve måtter.
Desuden går hun i en af byens
skoler. Planen er, at hun skal blive
i stand til at tjene penge og klare
sig selv.
Ifølge Mom Srey anede hendes
mor først uråd, da hun læste om
Mom Srey i en lokal avis. Siden
har hun besøgt sin datter et par
gange på krisecenteret.
Indtil videre har Mom Srey ingen
planer om at flytte hjem.
”Jeg er glad for at være her, og jeg
tænker ikke længere på at tigge,”
siger den unge pige.

Koncert i Orø Kirke
Søndag den 5. Oktober kl. 15.00

Med penge fra
pantsamlingen på Roskilde
Festival 2005-06 har
sårbare cambodjanske børn
og unge, der var i fare for
at blive solgt til slaveri,
eller som var sluppet ud af
slaveri, fået uddannelse og
omsorg. Desuden støtter
Folkekirkens Nødhjælp
arbejdet med at
gennemføre lovgivning mod
vold og handel med piger
og kvinder.
De penge som I lægger i kirkebøsserne
går blandt andet til Folkekirkens
Nødhjælp.

Menighedsrådet inviterer til en
hyggelig eftermiddag med Bodil
Heister, komponisten til Jul på
slottet. Vi skal både synge nye og
kendte sange, Bodil fortæller
anekdoter om forfattere og
komponister. Der er akkompagnement på klaver og harmonika.
Vi skal også opleve Bodil Heisters
egne sange til digte af Piet Hein
og H.C. Andersen.
Efter koncerten grøn kaffe og
hjemmebag i Tårnrummet.
Jørgen Hansen
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Pianist Karen Kruska. Opvokset
og uddannet i USA. Har fungeret
som organist siden hun var 8 år
gammel og har studeret klaver/
orgel/chembalo hele sit liv. Har
job som akkompagnetør for
sangere, kor og orkestre. Af
højdepunkter kan nævnes, at
Karen Kruska i forbindelse med
musikkonkurrence, som hun
vandt, har spillet i Carnegie Hall.

Søndag d. 26 oktober kl. 15:00
"SEA PICTURES" koncert for
mezzomezzo-sopran og klaver.
En bevægende og billedskabende
koncert med bl.a. Elgars
sangcyklus "Sea
Pictures", arier fra Glucks opera
"Orpheus og Euridike" og Händels
opera
"Ariodante". Imellem sangene
spilles klaver/orgelstykker af
forskellige
komponister.
Medvirkende: Mezzo-sopran,
kirkesanger Tine Hagedorn-Olsen.
Uddannet på Sjællands
Kirkemusik Skole og privat.
Deltager ud over at give diverse
solo kirkekoncerter, i det
københavnske kammerkor Cor
Cantus og i Opera i Provinsens
kor sammen med solister fra Det
Kgl. Operakor.

Jørgen Hansen

”GRØN KIRKE”
På menighedsrådsforeningens
landsmøde på Nyborg Strand i maj
måned i år mødte formanden og
undertegnede begrebet ”Grøn
Kirke”.
For at kalde sig grøn kirke skal
man tilslutte sig 25 af i alt 48
tiltag (se nedenfor) og tilslutte sig
mindst 2 tiltag inden for hver af de
6 følgende kategorier:
Gudstjeneste - 5 tiltag
Information undervisning ad
diakoni – 6 tiltag
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Kirkens indkøb – 10 tiltag
Kirkens anvendelse af energi – 12
tiltag
kirkens transport - 5 tiltag
Behandling af kirkens affald – 10
tiltag.
Din husholdning/have/virksomhed
kan også blive grøn Klik ind på
www.gronkirke.dk og find
vejledning.
Og hvorfornu det? Udpluk af
”Kirken skal gøre sig umage” af
biskop Kjeld Holm:
”Som kirke bør vi have orden i
eget hus med lavere forbrug og
højere miljøstandarder. Der er
mange gevinster at hente, og hvert
bidrag er et skridt i den rigtige
retning.
Udpluk af ”Skabninger venter
med længsel” af metodistpræst
Ole Birch:
”Den globale opvarmning handler
ikke bare om flere voldsomme
regnskyl, nogle oversvømmede
kældre i Danmark, eller nye ideer
til at spare på elregningen. Det
handler om mennesker, hvis liv
leves i fattigdom og som pga.
havets stigning, ørknernes
udbredelse og fejlslagne
høstudbytter fratages
mulighederne for at overleve.”

Udpluk af ” Vi skal handle nu” af
generalsekretær Henrik Stubkjær:
”Klimaforholdene er ikke teori og
videnskabelige forudsigelser, - det
er hverdagen – med forfærdelige
følger for verdens fattigste og
mest sårbare mennesker.
Klimaforandringerne har allerede
nu betydet at antallet af orkaner i
”Katarina” – klassen er fordoblet
over de sidste 35 år. 90% af
verdens gletschere er nu på retur,
hvilket allerede nu har tørkefølger. Ekstreme oversvømmelser
bliver hyppigere, 90% af ofrene
for 1990`ernes naturkatastrofer
boede i fattige dele af verden. Og
allerede i 2020 – altså om ikke
mere en 12 år – vil mellem 75 og
250 millioner mennesker blive
ramt af ekstreme vejrforhold”
Derfor er det afgørende, at vi
handler nu! Som mennesker er vi
skabt i Guds kærlighed og med
skabelsen følger også opgaven at
værne om skaberværket og
hinanden.
Ovenstående er taget fra
Grøn Kirke.dk Avisen produceret
af Danmarks kirkelige
mediecenter 87403700
www.dkm.dk.
Venlig hilsen
Karen Frederiksen.
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Grøn Høstgudstjeneste.
Et nyt tiltag indenfor kirken
hedder ”Grøn kirke”. Kort fortalt
er Grøn kirke et netværk, der
forsøger at samle viden om og
inspirere til at kirker, menigheder
og organisationer kan sætte miljø
og klima på kirkernes dagsorden i
hverdagen og til gudstjenester.
Man kan læse mere på
www.gronkirke.dk, blandt andet
kan man finde en liste med 48
ideer til at gøre kirken grøn, og
kan en kirke tilslutte sig blot 25 af
disse tiltag, kan den kalde sig en
grøn kirke.
Vi har i Orø menighedsråd
besluttet at gøre høstgudstjenesten
grøn i år. Okay, det er en
høstgudstjeneste vel altid i en vis
udstrækning, men i år skal
høstgudstjenesten have
skaberværket og miljøet som tema
i både læsninger, salmer og
prædiken.
Den grønne høstgudstjeneste
ligger søndag d. 14. september
kl. 15°° og der vil også være en
grøn forfriskning bagefter i tårnrummet.
Kirsten Schmidt

Konfirmandlejren.
Dette års konfirmandlejr ligger i
uge 40, fra mandag d. 29/9 til
fredag d. 3/10. Indskrivning til
konfirmation var tirsdag d. 19.
august. Hvis du skal konfirmeres i
2009, og af en eller anden grund
ikke kom til indskrivningen, så
skynd dig at ringe til mig på tlf.:
59 47 00 27, så du kan nå at
komme med på lejren.
Kirsten Schmidt.

Alle helgens gudstjeneste.
Søndag d. 2. november er det Alle
Helgens dag, hvor vi traditionelt
mindes dem, der er døde i Orø
sogn siden sidste Alle helgen.
Deres navne vil blive læst op ved
gudstjenesten kl. 10°° og der vil
være mulighed for, at tænde et lys
i kirkens lysglobe.
Kirsten Schmidt
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Telefonnumre:
Sognepræst
Kirsten Schmidt, Bygaden 54 A
ksc@km.dk
mandag fri
www.123hjemmeside.dk/kirstens-verden
59 47 00 27
Sognepræstens ferie.
Sognepræsten holder efterårsferie fra lørdag d. 11. oktober til fredag d. 17. oktober.
Embedet passes således:
D. 11-12/10 af Ole Hansen fra Kyndby på tlf. 47 52 11 36.
D. 14-17/10 af Aage Koed Mikkelsen fra Skuldelev på tlf. 47 52 03 26.
Graver Henriette Oxbøll (mandag fri)

24 60 45 25

Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen

59 47 04 00

Næstformand og kontaktperson Jørgen Hansen

33 12 36 46 eller 59 47 09 15

Kirkeværge Yvonne Gudbrandsson
31 66 39 76
Kirkeværgen træffes hver torsdag mellem kl. 12°° & 14°°
I Forpagterboligen, Bygaden 54 B (ved siden af præstegården)
Kan evt. træffes på andre tidspunkter (udenfor for træffetiden) på samme
telefonnummer.
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:
14. september Høstfest-Gudstjeneste
16. september orienteringsmøde vedr. MR valg
+ opstillingsmøde på Orø Kro
5. oktober Koncert
26. oktober Koncert

kl. 15,00
kl. 19.00
kl. 15,00
kl. 15,00

Gudstjenester i september, oktober og november:
7. september, 16. søndag efter trinitatis:
14. september, 17. søndag efter trinitatis:
21. september, 18. søndag efter trinitatis:
28. september, 19. søndag efter trinitatis:
5. oktober, 20. søndag efter trinitatis:
12. oktober, 21. søndag efter trinitatis:
19. oktober, 22. søndag efter trinitatis:
26. oktober, 23. søndag efter trinitatis:
2. november, Alle helgens dag:
9. november, 25. søndag efter trinitatis:
16. november, 26. søndag efter trinitatis:
23. november, sidste søndag i kirkeåret:
30. november, 1. søndag i advent:
7. december, 2. søndag i advent:

NB..

kl. 10,00
kl. 15,00 Høstgudstjeneste
kl. 19,30 Hanne Mejlhede
kl. 10,00
kl. 19,30
kl. 09,00 Ole Hansen
kl. 10,00
kl. 13,30
kl. 10,00
kl. 11,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
På grund af konfirmandlejr er oktober-gudstjenesten flyttet til sidste torsdag i
september:
Torsdag d. 25. september
Torsdag d. 6. november
Torsdag d. 4. december

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