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Julekalenderkrybbe:
I år kan du se en helt ny julekalender i Orø kirke. Det er kirkens minikonfirmander, der helt selv har lavet en julekrybbe med over 24 dele.
Selve stalden bliver sat op i våbenhuset den første søndag i advent
(29/11), og fra 1. december til d. 24. december vil der hver dag, når kirken
åbner, blive sat en ny ting ind i julekrybben. Gæt, hvem der kommer
juleaften!
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Redaktionelt:
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Kirsten Schmidt.
Deadline for Orø Kirkeblad nr. 1
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Julekalenderkrybbe
Julekalenderkrybbe Fortsat:
Det er timet så smart, at TV2 i år
genudsender ”Jesus og Josefine”,
hvor netop en julekrybbe – og den
rigtige krybbe - spiller en meget
central rolle. Jeg vil anbefale alle
at følge både Orø Kirkes og TV2s
julekalendere i år.
Jeg vil allerede sige det nu: vær
sød, ikke at røre figurerne, minikonfirmanderne har arbejdet
meget koncentreret med krybben,
og den betyder meget for dem.

Julekrybbens historie:
I 100-tallet udpegede man den
grotte i Betlehem, hvor man
regnede med, at Jesus var blevet
født. Mange folk valfartede til
grotten og bragte sten med sig
tilbage. I 300-tallet drog
Konstantin den Stores mor på
pilgrimsfærd til Israel, hvor hun
byggede kirker eller monumenter
ovenpå alle de hellige steder, og
fødselsgrotten blev også lukket
inde. Men samtidig blev de første
julekrybbebilleder malet, ligesom
dyrkelsen af jomfru Maria for
alvor begyndte. Omkring 332
byggede paven den kirke, som nu
hedder Santa Maria Maggiore i
Rom, den hed oprindeligt ”Jomfru
Maria ved krybben”. I krypten
opbevares sten fra Betlehem, og
hvert år fremvises i kirken fem
små brædder, som efter sigende
skulle stamme fra Jesu krybbe.
Kirken er stadig centrum for den
katolske kirkes julefejring, og
kaldes derfor også for
”Julekirken”.
Denne krybbe-dyrkelse bredte sig
efterhånden udenfor kirken, og
man begyndte i middelalderen at
opføre krybbespil i den kristne
verden, som i England og
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Tyskland fik et mere folkeligt
præg.
Det siges, at det var den Hellige
Frans af Assisi, der lavede den
første julekrybbe i stil med, hvad
vi kender i dag. En juleaften havde
han bygget en stald i en hule
udenfor Rom, hvor han
levendegjorde juleevangeliet for
tilskuerne. Da han løftede
Jesusbarnet op, stor der en
strålekrans om Frans’ hoved. Da
det rygtedes, begyndte også andre
at bygge julekrybber. Først i
slutningen af 1800-tallet kom
traditionen til Danmark,
nogenlunde samtidig med
juletræet.
Kirsten Schmidt

Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøder er
tirsdage d. 3. november, d. 1.
december og d. 5. januar i
kirkehuset.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden.
Dagsorden for menighedsrådsmøderne ligger fremme i kirkens
våbenhus en uge før. Samtidig vil
en udskrift af protokollen være
fremlagt i våbenhuset.
Menighedsrådet.

Menighedsvisionsmøde for Orø
sogn:
Det er nu fastsat ved lov, at
menighedsrådet hvert år skal
holde et offentligt møde, hvor vi
skal redegøre for, hvordan året er
gået i og omkring kirken. Vi vil
gerne fortælle lidt om vores
økonomi og vore drømme, og vi
vil også meget gerne have lidt
input fra tilhørerne.
Mød op i Kirkehuset ved
præstegården torsdag d. 5.
november kl. 19,30, så giver vi en
kop kaffe og forhåbentlig en god
og konstruktiv snak.
Menighedsrådet.
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Blomster på højen:
Flere og flere går op på højen på
kirkegården og lægger deres
blomster. Vi må meget
indstændigt indskærpe, at stenen
nedenfor højen er beregnet til at
lægge blomsterne ved. Det er også
for jeres egen skyld: højen er
farlig at færdes på, Arbejdstilsynet
har lukket den for begravelser af
samme grund. Især i den
kommende tid, hvor græsset bliver
fugtigt og bladene falder, kan den
blive som en glidebane.
Pas på jer selv.
Menighedsrådet.

Lucia:

Gospelkoncert:
Det er med stor glæde, at Orø
Kirke igen kan byde Græse
Gospelkor velkommen. Koret var
her sidst i december 2006 og nu
kan vi atter glæde os til et
fantastisk genhør onsdag d. 11.
november kl. 19,30.
Græse Gospelkor blev stiftet i
1994 og tæller ca. 45 trofaste
sangere. De har gennem årene
medvirket ved en lang række
koncerter, gospelgudstjenester og
øvrige arrangementer – fortrinsvis
i lokalområdet. Endvidere har
koret medvirket ved 2
gudstjenester i DR-kirken.

Søndag d. 13. december kl. 15,00
går børn fra Orø Lucia i kirken.
Lucia-børnene vil også besøge
Elnebjerg.

Græse Gospelkor:
”Vi synger af glæde, om glæde og
for at glæde”.

Lene Hansen og Jette Porting

Alle er velkomne
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Bibelkage:
.

Færgegudstjeneste:
Søndag d. 27. december,
julesøndag, holder vi gudstjeneste
med efterfølgende morgenbord på
Orø-Holbæk færgen.
Gudstjenesten vil forløbe som
følger:
Vi mødes på Orø Havn ved den
første færge kl. 8,50 og holder en
kort gudstjeneste i den store salon
på overfarten.
Færgen er i havn i Holbæk kl. ca.
9,20, og kirkegængerne kan
strække benene i ½ time, imens
der dækkes op.
Vi spiser morgenmad sammen på
færgen tilbage til Orø kl. 9,50, og
er hjemme på Orø Havn ca. kl.
10,20.
Det er godt nok tidligt at stå op på
en søndag, men du har garanteret
ikke prøvet det før!
Kirsten Schmidt

Her er den oversatte opskrift på en
udmærket, men en smule tør
honningkage fra sidste nummer:
225. g. tykmælk
225 g. puddersukker
1. spk. honning
3 æg
225 g. rosiner
225 g. figner
30 g. mandler
450 g. mel (300 - 350 kan gøre
det)
krydres efter behag med kanel
1 knsp. salt
2 tsk. bagepulver
3 spsk. mælk

Kirkekaffe:
Menighedsrådet byder på
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:
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.

En opfordring:
På vegne af flere kirkegængere,
skal lyde et lille hjertesuk!
Det griber utroligt forstyrrende
ind i Gudstjenesten, når man først
kommer efter Gudstjenestens
begyndelse og efterfølgende
forlader samme, inden den er slut.
Derfor siger jeg:
”Vel mødt til tiden”
Idet jeg håber på forståelse
de venligste hilsener

Indsamlinger:
I juledagene fra d. 24.december til
d. 26. december samler vi ind i
kirken til Folkekirkens Nødhjælp.
Nytårsdag d. 01. januar samler vi
ind til Det danske Bibelselskab.

Kirkeværgen
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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

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.

59 47 47 27
40 46 61 99

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist
Kirkesanger

Ole Olesen
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:
5. november,
11. november,
13. december,

Visionsmøde i kirkehuset
Græse gospelkor i kirken
Lucia

kl. 19,30
kl. 19,30
kl. 15,00

1.-24. december, Mini-konfirmandernes julekalender-krybbe i våbenhuset.

Gudstjenester i november og december:
1. november,
7. november,
8. november,
15. november,
22. november,
29. november,
6. december,
13. december,
18. december,
20. december,
22. december,
24. december,
25. december,
26. december,
27. december,
1. januar,
8. januar,

Alle helgens dag:
Lørdagsdåb
22. Søndag e. trinitatis
23. søndag e. trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret:
1. søndag i advent:
2. søndag i advent:
3. søndag i advent:
Lucia:
Orøstrands juleafslutning
4. søndag i advent:
Orø Skoles juleafslutning:
Juleaften:
Juledag:
2. juledag:
julesøndag
Nytårsdag:
1. søndag e. Hellig 3 Konger

10,00 Kirkekaffe
14,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00 Kirkekaffe
10,00
15,00
09,00
10,00
09,00
14,00 og 15,30!
10,00
10,00
08,50 Færgegudstjeneste
14,00
10,00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 5. november:
Torsdag d. 3. december:
Torsdag d. 17. december:
Torsdag d. 7. januar:

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