Orø Kirkeblad
Nr. 5

December 2008 – Februar 2009 17. årg.

Nu nærmer Julen sig.
Nu nærmer Julen sig igen og hvert år, synes man, at det bliver tidligere og
tidligere, når vi ser alle forretningerne, der har pyntet op til Jul allerede i
oktober måned. Julen er for mange den største begivenhed og med mange
dejlige traditioner. Julen er den mest omfattende højtid i Danmark.
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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. 01 i
2009 er tirsdag den 27. januar 2009.

Nu nærmer Julen sig.
Det største øjeblik er for mange
mennesker, at høre Juleevangeliet
i kirken juleaften i fællesskab med
andre mennesker, så derfor har vi
valgt at bringe Juleevangeliet her i
kirkebladet.
Det tåler nok, at blive læst en
ekstra gang også i enrum:
Og det skete i de dage, at der
udgik en befaling fra Kejser
Augustus om, at holde folketælling i hele verden. Det var den
første folketælling, mens
Kvirinius var statholder i Syrien.
Og alle drog hen for at lade sig
indskrive, hver til sin by. Også
Josef drog op fra byen Nazaret i
Galilæa til Judæa, Davids By, som
hedder Betlehem, fordi han var af
Davids hus og slægt, for at lade
sig indskrive sammen med Maria,
sin forlovede, som ventede barn.
Og mens de var der, kom tiden, da
hun skulle føde. Og hun fødte sin

søn, den første fødte og svøbte
ham og lagde ham i en krybbe, for
der var ikke plads til dem i
herberget.
I den samme egn var der hyrder,
som lå på marken og holdt
nattevagt over deres jord. Da stod
Herrens engle frem for dem, og
Herrens herlighed strålede om
dem og de blev grebet af stor
frygt. Men englen sagde til dem:
”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer
en stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født jer en
frelser i Davids By – han er
Kristus, Herren. Og dette er
tegnet, I får: I skal finde et barn,
som er svøbt og ligger i en
krybbe.”
Og med ét var der sammen med
englen en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:
Fred til mennesker i det højeste og
på Jorden!
Fred til mennesker med Guds
velbehag!
Og da englene havde forladt dem
og var vendt tilbage til himlen,
sagde hyrderne til hinanden: ”Lad
os gå ind til Betlehem og se det,
som er sket og som Herren har
forkyndt os.” De skyndte sig
derhen og fandt Maria og Josef
sammen med barnet, som lå i
krybben, og alle, der hørte, for
talte de, hvad der var blevet sagt
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til dem om dette barn, og alle, der
hørte det, undrede sig over, hvad
hyrderne fortalte dem; men Maria
gemte alle disse ord i sit hjerte og
grundede over dem. Så vendte
hyrderne tilbage og priste og
lovede Gud for alt, hvad de havde
hørt og set, sådan som det var
blevet sagt til dem.

blive give meddelelse om, hvor de
møder afholdes – se evt.
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.

I ønskes alle
en glædelig Jul og et godt Nytår

Alle er velkomne
Menighedsrådet.

Fra Menighedsrådet: Annie,
Jørgen, Karen, Britta og Yvonne

Kirkens hjemmeside:

Menighedsrådsmøde:
Menighedsrådsmøderne afholdes
altid den første tirsdag i måneden
kl. 19.30. De sidste 2 møder har vi
afholdt i Forsamlingshusets ”røde
stue” – men vi vil under
Forpagterboligens store
renovering – sørge for, at der vil

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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Alle lørdage kl. 17:10
På DR1 ”Før søndagen” synges
der salmer, som passer til
søndagens tekst.

Restaureringen af
Forpagterboligen
Det er med stor glæde, at vi nu
kan meddele jer, at restaureringen
af forpagterboligen er gået i gang.
I midten af november starter
Tækkefirmaet med at lægge
stråtag på .
Så når man en gang omkring den
1. maj 2009 kan se det helt
færdige resultat , vil I kunne se
alle 3 bygninger med stråtag – et
forhåbentlig flot indtryk og mere
ensartet syn, når man kommer for
at besøge bygningen.
Kig bare op forbi under renoveringen.
Arbejdet med nedrivningen af de
omkringliggende gamle bygninger,er fuldført.
Samtidig kan vi meddele, at vores
kontor er flyttet til Bygaden 76
imens restaureringen står på.

Tlf. 59 47 99 66.
Annie Lunde Hansen

Venlig hilsen
Karen Frederiksen

Søndage kl. 14.00:
DR Kirken sender DR 1:
I December 2008 er Gitte Randrup
Adelgaard månedens præst. Til
daglig sognepræst i Kolt syd for
Århus.
I Januar 2009 er det biskop Steen
Skovsgaard, som er månedens
præst.
I Februar 2009 er månedens præst
Gerda Neergaard Jessen, til daglig
sognepræst i Skorup-Tvilum
mellem Viborg og Århus.
Menighedsrådet.

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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Gamle salmebøger:
Små Smil:
KØBT FOR BILLIGT
Da Gud havde skabt Adam, kunne
han se, at han var ensom, så han
besluttede sig for at hjælpe. Han
sagde til Adam:
Jeg vil give dig en kvinde. Hun vil
elske dig, lave mad til dig. Være
sød ved dig og vil altid kunne
forstå dig.
Det lyder godt. Hvad vil hun koste
mig? Spurgte Adam
En arm og et ben, svarede Gud.
Adam tænkte sig lidt om og
spurgte:
Hvad kan jeg få for et ribben?
Det er godt med et lille smil!
Annie Lunde Hansen
OBS – OBS

Koncerter og
arrangementer vil der
komme nærmere besked
om, når det nyvalgte
Menighedsråd starter i
det nye kirkeår 1. søndag i
Advent.

Under udflytningen fra
Forpagterboligen fandt vi et antal
”gamle” salmebøger bl.a. årgang
1994 og 1984. Da de er i god
stand tilbyder Menighedsrådet, at
interesserede kan afhente et
eksemplar i Våbenhuset, så langt
beholdningen rækker.
Venlig hilsen fra Karen
Frederiksen.

Lucia i Orø kirke:
Lørdag d. 13. december kl. 15,00
er der Lucia optog i Orø Kirke.
Piger og drenge fra Orø skole går
Lucia og vi synger julesalmer.
Arrangeret af Tessa fra Orø skole
og vores organist, Daniel
Abildgaard. Bagefter er der kaffe
og julebag i tårnrummet.
Kirsten Schmidt

5.

NY BEGRAVELSESPLADS
FOR URNER
PÅ ORØ KIRKEGÅRD.

blive begravet anonymt i
Rosenhaven!
Rosenhaven er et tilbud til dem,
der ønsker en anonym
begravelsesplads, der på samme
måde som begravelser i Højen,
tilbyder et sted hvor
medarbejderne på kirkegården
passer stedet.
En væsentlig ændring i forhold til
den ukendte begravelsesplads i
Højen er:

ROSENHAVEN
Der er nu etableret en ny
begravelsesplads for urner på
kirkegården. Begravelsespladsen
erstatter den ukendte
begravelsesplads i Højen, som
ikke må anvendes mere, ifølge et
påbud fra Arbejdstilsynet.
Arbejdstilsynet mener, det er
uhensigtsmæssigt, at arbejde på en
sådan skråning, både ved
urnenedsættelser og særligt når
der skal slås græs.
Menighedsrådet har samtidig
besluttet, at der ikke fremover skal
være en ukendt begravelsesplads,
men at alle der ønsker det, kan

1. Gravstedet skal familien selv
udtage.
2. Der er reserveret plads til en
eventuel efterlevende
ægtefælde.
3. Der kan opsættes en vase til
blomster.
4. Der kan ikke plantes årstidens
blomster eller lægges gran på
graven.
5. Graven er bundbeplantet med
Vinca og historiske duftende
roser i baggrunden.
6. Graven kan fornyes, så længe
familien ønsker stedet
reserveret.
7. Der skal altid betales for
vedligeholdelsen, som er et
engangsvederlag ved
fornyelse.
6.

Ønsker familien, at gravstedet er
helt anonymt, skal der ikke gøres
noget. Ellers kan der opsætte en
vase, lægges en markering på
gravstedet, i form af natursten
fundet i naturen eller fra familiens
have uden navn, kan være
familiens kendetegn for stedet.
Der kan også opsættes en
natursten fra en stenhugger påført
navn m.v.
Der vil være en servitut for
området, der gerne skulle bevirke,
at stedet får et smukt og enkelt
udtryk. Hvis der bliver interesse
for disse gravsteder, bliver det en
smuk og varieret rosenhave med
duftende historiske roser, måske et
område som vil være
karakteristisk for netop Orø
Kirkegård.
Af kirkegårdsinspektør Henning
Hansen

Landsindsamling Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag den 1. marts 2009 samler
sognene ind igen. Indsamlingen
focuserer denne gang på SULT.
Jeg overlader hermed til det nye
menighedsråd, at forestå
indsamlingen på Orø. Stor tak til
indsamlere og bidragsydere.
Med venlig hilsen
Karen Frederiksen
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Folkekirkens Nødhjælps artikel

Æg i bytte for en fremtid

fra den 3.11.2008:

Den dag Siteriya Chizinga tjente
sine første penge på landsbyens
hønseri, gik hun hjem til sin mand
med hurtige, glade skridt for at
give ham nogle af de krøllede
pengesedler i hånden.
Ligesom de øvrige kvinder, der
tog sig af landsbyens høns, havde
hun efter fire måneder fået knap
100 danske kroner, hun kunne
bruge, som hun ville. For æggene,
der hver dag blev hentet ud af
hønsehusets halm, blev solgt
videre på områdets marked. Og
for de penge kunne Siteriya nu
købe sig en ny leopardplettet
kjole, sæbe til at skrubbe sine ni
støvede unger med og salt til
aftengrøden. Hendes mand ville
bruge sin del af pengene på en ny
skjorte. Dyrt at købe foder ”Jeg er
blevet glad for hønsene. For at
skifte halmen, fodre dyrene og
finde æggene. Hønsene er blevet
en del af vores liv, og alle hjælper
til. Børnene fejer gulvet, og
mændene reparerer huset,”
fortæller Siteriya Chizinga:
”Hønsene er en stor hjælp i vores
daglige liv”. Da de 175 høns
ankom i marts, var 31 af
landsbyens kvinder blevet oplært i
at blande foder til dyrene og passe
dem. Og ikke mindst i at sikre at
alle, der går ind i hønsehuset, først

I landsbyen Kumara i Malawi
klukker 150 høns. Fugleflokken
giver det lille samfund penge til
sæbe og såsæd, så familierne
ikke længere skal kæmpe for at
kunne give deres børn mad

tekst og foto PETRINE ELGAARD

Sammen med 30 andre kvinder
passer Siteriya Chizinga 150 høns.
På grund af dem kan hendes ni
børn få bedre mad.
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træder op i en fordybning med
desinficerende vand, så dyrene
ikke bliver syge. Men selv om
landsbyens beboere er glade for
hønseflokken, er det ikke altid let
at have den. Trods den desinficerende væske uden for huset har
sygdom taget 25 høns, og det er
dyrt at købe den majs og soja, der
er brug for i foderblandingen. Det
gør Siteriya og de andre kvinder
bekymrede. Men det kan ikke
ændre deres håb om, at der med
tiden kommer flere kyllinger til
flokken.
Drømmen om en hønseflok
Siteriyas største drøm er at få sin
egen hønseflok at passe hjemme
ved lerhuset. For så behøver hun
ikke længere at gå fra hytte til
hytte og tigge mad, når det er
dårlige tider. I øjeblikket er
Siteriya ikke sikker på, at hendes
familie kan komme igennem året
med den smule mad, de har. For
høsten har været dårlig. Selv om
pengene fra hønseflokken hjælper,
er hverken de eller indtægten fra
hendes mands jordlod med
tobaksplanter nok til at sikre, at
alle deres børn kan gå i skole.
Derfor er deres ældste barn på 14
år blevet nødt til at droppe ud.
”Hønsene er en god begyndelse.
Men jeg ville ønske, at jeg havde

flere penge, så mine børn kunne
gå i skole og lære at tale engelsk,”
siger Siteriya.
Mere information kan fås på
folkekirkensnoedhjaelp.dk

De penge, som I lægger i
kirkebøsserne går bl.a. til
Folkekirkens Nødhjælp
Med venlig hilsen
Annie Lunde Hansen

Skolens juleafslutning:
juleafslutning:
Mandag d. 22. december kl. 9:00
holder vi børnegudstjeneste i
kirken i forbindelse med Orø
skoles juleafslutning.
Kirsten Schmidt
9.

Kyndelmissegudstjeneste:
D. 2. februar er det kyndelmisse,
og vi går mod lysere tider. Det
fejrer vi i Orø Kirke ved en
aftensgudstjeneste søndag d.
1. februar med Lyset og Håbet
som tema.
Kirsten Schmidt

Menighedsrådsvalget
Menighedsrådsvalget havde en
deltagelse på 50,25 %
LISTE 1 (Den glade Kirke) fik
141 stemmer heraf
129
personlige stemmer og 12
listestemmer.
LISTE 2 fik 195 stemmer,
heraf 149 personlige stemmer
og 46 listestemmer.
De 5 mandater fordeler sig derfor
således:
LISTE 1: _2_ mandater

Fastelavn i Kirken og Brugsen:
Igen i år går Brugsen og Kirken
sammen om at lave en ekstra
festlig fastelavnsfest for Orøs
børn, søndag d. 22. februar:
Kl. 11,00 er der børnegudstjeneste
i Kirken.
Kl. 11,30 (ca.) er der boller og saft
i kirkens tårn rum.
Kl. 12,00 er der tøndeslagning ved
Brugsen med masser af slik til
børnene.
Kirsten Schmidt

LISTE 2:

3 mandater

På Liste 1, Den glade Kirke blev
følgende valgt
Annie Lunde Hansen
Ole Nielsen
På Liste 2 blev følgende valgt:
Per Eldon
Jette Porting
Lene Hansen
På valgbestyrelsens vegne
Karen Frederiksen
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Telefonnumre:
Telefonnumre:
Sognepræst
Kirsten Schmidt, Bygaden 54 A
ksc@km.dk
mandag fri
www.123hjemmeside.dk/kirstens-verden

59 47 00 27

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 76 på ℡ 59 47 99 66
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).
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Aktivitetskalender:
13. december, Lucia optog
22. december, skolens juleafslutning
1. februar, sidste søndag efter H3K
22. februar, Fastelavn

kl.
kl.
kl.
kl.

15,00
09,00
19,30 Kyndelmissegudstjeneste
11,00 Børnegudstjeneste

Gudstjenester i september, oktober og november:
7. december, 2. søndag i advent:
13. december, Lucia
14. december, 3. søndag i advent
21. december, 4. søndag i advent
22. december, Skolens juleafslutning
24. december, Juleaften

kl. 10,00
kl. 15,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 9,00
kl. 10,00
kl. 15,30
25. december, Juledag
kl. 10,00
26. december, 2. juledag
kl. 10,00
28. december, julesøndag
kl. 10,00
1. januar, Nytårsdag
kl. 14,00
4. januar, Helligtrekongers søndag kl. 10,00
11. januar, 1. søndag efter Helligtrekonger kl. 10,00
18. januar, 2. søndag efter H3K
kl. 9,00 Aage Koed Mikkelsen
25. januar, 3. søndag efter H3K
kl. 10,00
1. februar, Sidste søndag efter H3K kl. 19,30 Kyndelmissegudstjeneste.
8. februar, Septuagesima
kl. 10,00
15. februar, Seksagesima
kl. 10,00
22. februar, Fastelavn
kl. 11,00 Børnegudstjeneste
1. marts, 1. søndag i fasten
kl. 10,00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 4. december
Torsdag d. 18. december
Torsdag d. 8. januar
Torsdag d. 5. februar

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

