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At brødføde verden.
Der var en have helt fra begyndelsen, som Gud lod overrisle med vand fra
en kilde, så haven blev frugtbar og gav næring nok til alle dyr, og
mennesket kunne bare rækker hænderne ud og tage for sig. Og selv efter
syndefaldet skal mennesket have lov at leve af det, han kan dyrke på
jorden, dog i sit ansigts sved.
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At brødføde verden.
Kain var fårehyrde, og Abel var
agerdyrker. De var de første landmænd. Siden har der været høst i
verden. Det ser ikke længere ud
som på Jeppe Åkjærs tid, og vi
kan altid tale om, hvad der er tabt i
tidens løb og hvad der er vundet,
men til at brødføde op imod seks
mia. mennesker skal der altså
høstes en del - og det bliver der!
Majs, der rager op over selv velvoksne mænds højde - i rækker så
langt øjet rækker - og så er det her
i Danmark endda kun lilleput marker. I USA høstes der majs og
andet korn i flere forlængelser af
horisonten. Og det er godt at der
høstes, så vi kan brødføde verden,
så godt som vi trods alt kan.
Tænk at høste i det perspektiv: jeg
høster for at brødføde verden.
Og for alle os, der ikke har egen
jord under plov, tænk hvis vi også
arbejder - ikke bare for os selv,
men arbejder for at brødføde
verden med det, vi kan bidrage
med. Nogen underviser børn på
skolen. Nogen holder orden på tal
og ting. Nogen transporter ting og

sager. Nogen ber - for at brødføde
verden.
Tænk, hvis vi alle udførte vort
kald med det for øje - at brødføde
verden.
Og så kan vi næsten ikke lade
være med at tænke på høsten i et
kritisk perspektiv - for det forstår
vi os på her i Danmark - vi tænker
altid på, at landbrug er forbundet
med forurening, uretfærdig fordeling af ressourcerne, naturkatastrofer. Vi tænker på, at der er
flugt fra randområderne i Danmark, og der sker en affolkning på
landet... og det er helt rigtigt, men
det begyndte allerede i 1800-tallet,
og det sker i hele verden, hvor
industrialisering og fremgang
finder sted - på godt og ondt.
Vi flytter os - i bedste fald og på
lang sigt efter de steder, hvor vi
kan leve og brødføde vores familie
- for der høstes på jorden. Vi tror,
at det bliver ved så længe verden
står og der er folk til at dyrke den.
Og vi flytter os, alt som klimaforandringer finder sted, og al forandring er fuld af smerte. Vi lever
i en verden af smertefulde forandringer - men vi har ikke andre
steder at leve i end i denne verden
af smertefulde forandringer - Gud
gav os det ikke bedre - men Gud
gav os jorden at dyrke, og som
beduinerne måtte flytte med deres
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kvæg, måtte folkemasserne flytte
efter hvor der er mad. Og der er
mad nok til alle.
Jeg har bestemt mig for at glæde
mig til fremtiden og imødegå
forandringer med mod og håb.
Jeg vil ikke gå fremtiden baglæns
i møde, jeg vil tage evangeliet på
ordet og bevæge mig med håbet
som horisont. Der kommer
skygger som formørker horisonten. Der kommer smertefulde
forandringer, der efterlader
mennesker lidende .... Og jeg kan
forbande både Gud og fremtiden,
det ukendte og al forandring - men
det vil jeg ikke.
Jeg vil tro, som der står: der kommer hjælp fra den himmelske
fremmede - en fremmed, som er
ligeså frygtet, forhånet, og foragtet
som al forandring og nyt. Da Kristus kom til vores verden, vendte
man ham ryggen, som man vender
fremtiden og forandringen ryggen.
Ham kan vi ikke forstå - ham
kender vi ikke - ham kan vi ikke li
- han er en trussel mod det bestående.
Men lykkelige de øjne, som så
ham, og lykkelig de øren som
hørte ham, så de måtte tro - og så
vi må tro, - at der kommer hjælp
fra den fremmede. Fra Gud. Så

den foranderlige fremtid ikke bare
er frygteligt, men også fuld af håb
og mening.
Kirsten Schmidt

Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøder er
tirsdag d. 1. september og tirsdag
d. 6. oktober 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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Orø Bibelkreds

Kirkemuren - EN TAK:
Menighedsrådet vil gerne sig tak
til de personer, som har hjulpet
med at male fugerne op på kirkemuren, det er blevet et smukt syn,
når vi kommer til kirken, hvor den
gamle kirkemur fremstå rigtig flot.
Tak til følgende personer, der har
hjulpet med arbejdet: Ester og
Osvald Lauersen, Lotte Nielsen,
Preben Johansen, Lis Eiberg.
Menighedsrådet

Kirkekaffe.
Menighedsrådet byder på
kirkekaffe efter gudstjenesten den
første søndag i hver måned.
Kirkekaffen foregår i Kirkehuset
ved præstegården.

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.

Kommentar:
Jeg har fået lidt supplerende hjælp
fra Karen Frederiksen i
forbindelse med lederen i sidste
nummer af kirkebladet:
Forfatteren til børnesalmen ”Mon
Gud er lisså stærk som Tarzan”
hedder Dorte Roager Larsen. Hun
var børnehaveleder på Amager.
Salmen er trykt i bogen
”SALMER” fra Spejderforlaget
1971.
Kirsten Schmidt
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Høstkoncert:
Søndag d. 11. oktober kl. 15,00
danner Orø kirke igen rammen
omkring en dejlig musikalsk
oplevelse. Kom og vær med.
Kirkens organist, Daniel
Abildgaard og kirkesanger Tine
Hagedorn-Olsen står for koncerten
med arier og lieder af bla
Mendelssohn, Sauré og Bach akk.
af orgel/klaver samt udvalgte
klaver stykker af Mendelssohn og
Glück.
Alle er velkomne. Gratis adgang.
Daniel Abildgaard

Mød en af vore kendteste nye
salmedigtere.
Hans Anker Jørgensens salmer er
blevet sunget over hele landet
længe før den nye salmebog
udkom i 2003. Også i Orø Kirke
synger vi jævnligt hans salmer,
f.eks: ”Se, hvilket menneske, se,

hvilket sind”, ”Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt mig!”,
”Hvad er det at møde den
opstandne mester i live igen”, ”Du
satte dig selv i de nederstes sted”,
”Når jeg er træt og trist, når modet
svigter” eller den til
konfirmationen efterhånden
obligatoriske: ”Du, som gir os liv
og gør os glade.”
Søndag d. 25. Oktober kl. 15,00
holder han salmesangsforedrag i
Kirkehuset ved Orø præstegård
under overskriften: ”En gyngende
bro til de levendes land”.
Når en moderne digter kalder ”De
levendes land” af Grundtvig for
alle tiders bedste danske digt, og
når de gamle danske salmer er
verdens bedste, kan vi så ikke
nøjes med dem? Med eksempler
fra sit eget (og evt. andres)
salmeværksted, søger Hans Anker
Jørgensen at vise, at nye salmer er
en uundværlig bro til ”De
levendes land” – til de gamle
salmer og til evigheden.
Alle er velkomne.
Gratis adgang.

Kirkebilen:
Kirkebilen kører ikke blot til
kirke, men også til foredrag og
andre arrangementer i kirkeligt
regi. Ring på ℡ 40 11 01 88.
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Morgenandagt.
Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28.
oktober holder sammenslutningen
af Danske småøer seminar på Orø
for menighedsråd og præster. Jeg
er i denne forbindelse blevet bedt
om at holde en morgenandagt i
Orø Kirke onsdag d. 28. oktober.
Det nøjagtige tidspunkt for
morgenandagten er ikke fastlagt
endnu, men der vil blive et opslag
om det i kirken, når vi nærmer os.
Andagten er åben for alle.
Kirsten Schmidt

En bibelsk bageopskrift:
For de bageglade er her opskriften
på en bibelkage. Jeg har også
oversættelsen, men den kommer
først i næste nummer af
kirkebladet. Så de modige kan jo
forsøge sig med følgende.
1. 1½ dl Salmernes Bog 55,22
(sidstnævnte ingrediens)
2. 225 gram Jeremias Bog 6,20
3. 1 spsk 1.Samuelsbog 14,25
4. 3 stk Jeremias Bog 17,11
5. 225 g 1.Samuelsbog 30,12
(sidste ingrediens)
6. 225 g Nahums bog 3,12
(hakkede)

7. 30 g 4.Mosebog 17,23
(hakkede)
8. 350 g 1.Samuelsbog 1,24
(første ingrediens)
9. 1 tsk Ordsprogenes bog 7,17
(sidste ingrediens)
10. 1 knivspids 3. Mosebog 2,13
11. 1 tsk Amos 4,5 (brug
fantasien eller spørg præsten)
12. 3 tsk Dommerbogen 4,19
Pisk 1,2 og 3 til creme
Tilsæt 4, et ad gangen under stadig
piskning
Tilsæt derefter 5,6 og 7 og pisk
igen
Bland og tilsæt 8,9,10 og 11 og til
sidst 12
Fyld i en form og bag v. 175
grader i 45 min.
(NB: kalmus = mørk farin)

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.
6.

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 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
medarbejdere ved Orø 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:
Aktivitetskalender:
6. september, Høstgudstjeneste m. kirkekaffe
kl. 10,00
11. oktober, Høstkoncert med Tine og Daniel
kl. 15,00
25. oktober, Salmesangsforedrag m. Hans Anker Jørgensen kl. 15,00
28. oktober, Morgenandagt i Orø Kirke, tidspunkt bekendtgøres ved opslag

Gudstjenester i september og oktober:
6. september, 13. søndag efter trinitatis:
13. september, 14. søndag efter trinitatis:
20. september, 15. søndag efter trinitatis:
27. september, 16. søndag efter trinitatis:
4. oktober, 17. søndag efter trinitatis:
11. oktober, 18. søndag efter trinitatis:
18. oktober, 19. søndag efter trinitatis:
25. oktober, 20. søndag efter trinitatis:
1. november, Alle helgens dag:

10,00 Høstgudstjeneste &.
Kirkekaffe.
10,00
10,00
11,00
10,00 Kirkekaffe
10,00
10,00
10,00
10,00 Kirkekaffe.

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 3. september:
Torsdag d. 1. oktober:
Torsdag d. 5. november:

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

Indsamlinger:
Ved Høstgudstjenesten d. 6. september samler vi ind i kirken til Kirkens Korshær,
Det danske Bibelselskab og Dansk Sømandskirke i fremmede havne.
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