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Mon Gud er lisså stærk som Tarzan?
Sådan spurgte en moderne børnesalme – var det i 60’erne? Måske
70’erne? Jeg har ikke fået noget ud af at ”google” den, så jeg kan heller
ikke angive forfatteren.
Salmen blev også meget forkætret. Den var for plat. Den stillede
”dumme” spørgsmål. Alligevel er der mange, der husker spørgsmålet i 1.
Linie, selvom de ikke husker sangen: ”Mon Gud er lisså stærk som
Tarzan?”
1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Kirsten
Schmidt.
Deadline for Orø Kirkeblad nr. 4
2009 er tirsdag d. 01. august 2009.

Mon Gud er lisså stærk som
Tarzan? fortsat…..
fortsat…..
Det er sådan børn spørger, og
hvert vers slutter da også: ”Hvem
kan gi’ mig svar?”
Ja, hvem kan svare på alle de
spørgsmål, der rører sig i et barn?
Især de store spørgsmål om liv og
død, Gud og Jesus. Hvorfor er vi
her, og hvor skal vi hen? Hvem
bor i kirken, og hvorfor har de så
lille et badekar? Har præsten ben?
Hvordan får hun præstekraven ned
over hovedet?
Alle disse spørgsmål og
forhåbentlig mange andre skal jeg
forsøge at svare på efter
sommerferien, hvor minikonfirmand-undervisningen starter
på Orø. Den henvender sig til
børn, bosiddende på Orø, som går
i 4. eller 5. Klasse.

Mini-konfirmander, hvad er
det?
For ca. 20 år siden blev der lavet
en forsøgsordning flere steder i
landet, hvor børn fra 3. 4. eller 5.
klassetrin fik tilbud om
”dåbsoplæring”, ”Indledende
konfirmantionsforberedelse” eller
”Mini-konfirmander”, kært barn
har mange navne.
Forsøget gik ud på, at kirken
tilbød børn i en bestemt
aldersklasse en alderssvarende
indføring i den kristelige
børnelærdom, så de havde mere
ens forudsætninger, når de i 7.
eller 8. klasse skulle gå til
konfirmationsundervisning. Det
vil også sige, at undervisningen
var forkyndende.
Nu er den indledende
konfirmationsundervisning blevet
obligatorisk, og det vil sige, at
også Orø Kirke skal tilbyde den.
Da det ikke lykkedes at samle et
hold i foråret 2009, vil jeg hermed
forsøge at indbyde de samme
børn, som nu er 4. og 5. klasse på
Orø skole. Til næste år vil det så
blive 3. og 4. klasse, fordi de har
samlæsning, og derefter bliver der
kun mini-konfirmandundervisning
hvert 2. år.
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Jeg vil hermed indbyde alle
interesserede børn og forældre til
børn, der starter i 4. eller 5. klasse
efter sommerferien, til et
orienterende møde i Kirkehuset
ved præstegården tirsdag d. 18.
august kl. 18,00. Jeg vil her
fortælle om planerne for minikonfirmandundervisningen, som
vil foregå i september og oktober
2009 samt januar 2010, hvor vi
slutter med et minikonfirmandtræf i Vipperød
sognegård lørdag d. 30. januar kl.
15-20.
Jeg må dog forudsætte et vist
minimum af interesse. Hvis der
tilmeldes tre eller færre børn, vil
undervisningen ikke blive
gennemført.
Kirsten Schmidt

Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøder er
tirsdage d. 4. august og d. 1.
september kl. 19,30 i Kirkehuset
ved præstegården.
Menighedsrådsmøderne er
offentlige, 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.
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Kirkehuset:
2. Pinsedag indviede Orø
menighedsråd det ny-istandsatte
Kirkehus ved præstegården. Det
huser kontor til graveren samt
konfirmand/mødelokale. Vi tog
det i brug tirsdag d. 9. juni til
menighedsrådsmødet og d. 10.
juni til foredrag. Mødesalen er et
dejligt rum med et godt indeklima
og let at tale op, så vi glæder os til
at benytte det i fremtiden. Selvom
huset står færdigt, mangler vi
stadig at gøre udenom-arealerne
færdige. Økonomien sætter visse
begrænsninger. Bl.a. ønsker vi at
lave en parkeringsplads bag
Kirkehuset. Indtil vi får
økonomiske midler til dette, må
parkering til Kirkehuset foregå på
kirkens parkeringsplads.
Nu er det sådan, at der gælder
visse begrænsninger, når mødeafdelingen er under 95m2. Og før
vi begyndte byggeriet, fik vi nøje
instrukser fra provstiet om at
holde os inden for dette mål.
Derfor har vi i menighedsrådet
ved hjælp fra Peder Gundersen fra
Holbæk provsti nedskrevet og
godkendt nogle regler for
benyttelse af Kirkehuset. De
vigtigste for offentligheden er
gengivet nedenunder. Samtlige

regler kan ses på Orø kirkes
hjemmeside: www.oroekirke.dk
1. Kirkehuset er beregnet til:
kirkelig undervisning,
arrangementer og
mødevirksomhed som
menighedsrådet eller
sognepræsten står bag eller som
naturligt er annonceret i
kirkebladet som et kirkeligt
arrangement.
4. Færdsel. Ved brug af
Kirkehusets udendørs faciliteter
samt ved færdsel til og fra
Kirkehuset skal der tages hensyn –
også støjmæssigt – til Kirkehuset
naboer. Parkering foregår på
parkeringspladsen bag Kirkehuset,
og ikke på gårdspladsen. Rygning
er forbudt i hele Kirkehuset.
6. Graverens frokoststue. Lokalets
primære funktion er frokost stue
til brug for graver + andet
personale i forb. m.
kirkegårdsarbejdet. Lokalet kan
efter aftale benyttes af Kirkeværge
til møder og samtale med
pårørende.
7. Graverens kontor. Kirkeværgen
kan efter aftale og som en naturlig
ting samarbejde med graveren om
fælles brug af EDB.
Menighedsrådet.
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Konfirmationen 2009:
Indskrivning til konfirmationen i
Orø Kirke næste forår (2. maj)
foregår tirsdag d. 25. august kl.
19,30 i Kirkehuset.
Konfirmanderne og deres
forældre/værger indbydes til
orientering om
konfirmationsforberedelsen. Også
i år skal vi på konfirmandlejr,
forhåbentlig Kalundborg
Vandrerhjem, som vi har gode
erfaringer med.
Vi skal forsøge at finde en uge i
oktober/november, hvor ingen er
ude at rejse eller i praktik. Vær
derfor søde at skrive op, hvis der
er en uge i oktober/november,
hvor I ved, at I ikke kan komme
med på lejr.
Husk at medbringe dåbs- eller
navneattest.

Fællesgudstjeneste på Orø.
Søndag d. 30. August kl. 10,00
bliver gudstjenesten arrangeret i et
samarbejde mellem præsterne i
Vipperød, Pia Ploug Kirkegaard
og provst Finn Dyrhagen og
Kirsten Schmidt fra Orø. Kirkerne
i Vipperød er på Orø i forbindelse
med en sognevandring.

Kirsten Schmidt.

Kirkekaffe.
Menighedsrådet har besluttet at
holde kirkekaffe efter gudstjenesten den første søndag i hver
måned. Kirkekaffen foregår i
Kirkehuset ved præstegården
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Kirkens hjemmeside:
Orø Kirke kan besøges på
internettet på adressen
www.oroekirke.dk . Man kan også
downloade kirkebladet.
Husk at fotos, som I har taget i
kirken fra aktiviteter og lignende,
kan afleveres til webmaster Gogo
Næsted, Bygaden 16, Orø, der
måske kan bruge dem til
hjemmesiden.

Orø Bibelkreds
Kirkebilen:
Kirkebilen kører ikke blot til
kirke, men også til foredrag og
andre arrangementer i kirkeligt
regi. Ring på ℡ 40 11 01 88.

Der er stadig nogle få ledige
pladser i Orø Bibelkreds!
Orø Bibelkreds er en gruppe
mennesker, der mødes for at
snakke tro.
Vi snakker, synger et par sange,
deler hinandens sorger og glæder
og hygger os sammen.
Har du lyst til at være med i et
åbent, kristent fællesskab, så
kontakt
Kirsten Rasmussen,
℡ 39 27 79 66 eller
Sven Erik Lohmann,
℡ 59 47 08 28.
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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

Ferie.
Under sognepræstens ferie fra d. 29/6 til d. 19/7 passes embedet af præsterne i
Tveje-Merløse:
Steen Nielsen, tlf. 59 44 02 31 - træffetid: 11-12 undtagen torsdag.
Lisbeth Thomsen, tlf. 59 44 39 70 - træffetid: man-tors 9-10.
Kordegnekontoret: Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk. Tlf: 59 43 24 53.
Træffetid: man-ons 10-14, tors-fre 10-13, tors tillige 16-18.

Graver Henriette Oxbøll (mandag fri)

24 60 45 25

Menighedsrådsformand Per Eldon
Kirkeværge Lene Hansen, træffes man-fre kl. 9-12
Kontaktperson Lene Hansen. Samme som ovenfor.
Kirkebilen bestilles på

59 47 47 27
40 46 61 99
40 11 01 88

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Kirke:
Organist
Kirkesanger

Daniel Abildgaard
Tine Hagedorn-Olsen

Øvrige informationer:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præstens og graverens ugentlige
fridag. (undtagen i tilfælde af dødsfald).
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Aktivitetskalender:
30. august, Fællesgudstjeneste med Provst Finn Dyrhagen,
Pia Kirkegaard og Kirsten Schmidt.

kl. 10,00

Gudstjenester i maj og juni:
5. juli, 4. søn. e. trin. ,
12. juli, 5. søn. e. trin.,
19. juli, 6. søn. e. trin.,
26. juli, 7. søn. e. trin.,
2. august, 8. søn. e. trin.,
9. august, 9. søn. e. trin.,
16. august, 10. søn. e. trin.,
23. august, 11. søn. e. trin.,
30. august, 12. søn. e. trin,
6. september, 13. søn. e. trin.,

15,00.
19,00
15,00
10,00
14,00
10,00
10,00.
10,00
10,00
10,00

Steen Nielsen
Lisbeth Thomsen
Steen Nielsen
Kirkekaffe

Dyrhagen, Schmidt
& Kirkegaard
Kirkekaffe

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
(Ingen gudstjeneste i juli)
Torsdag d. 25. juni kl. 14,00 (flyttet p.gr.a. ferie)
Torsdag d. 6. august kl. 14,00
Torsdag d. 3. september: kl. 14,00
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