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Jøder og hedninger.
Der er en tanke, der ofte strejfer mig, når jeg står i kirken og læser op af
en evangelietekst: hvilke tanker sætter disse gamle tekster egentlig i gang i
tilhørerne?
Det er helt bestemte tekster, jeg skal læse op til hver gudstjeneste, men det
er så lidt, jeg når at prædike over. Hvad så med alt det, der aldrig bliver
forklaret? Alt det, der bare står der, og som vi hører år efter år?
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Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Schmidt.
Deadline for Orø Kirkeblad nr. 2
i marts/april er tirsdag d. 02 februar.

Jøder og hedninger - fortsat:
fortsat
Hvem er ”jøderne” f. eks?
Vi hører om dem igen og igen.
Hvorfor skal vi i kirken høre om
folk fra en helt anden kultur?
Folk, som tilhører en helt anden
religion!
Det, vi læser om dem, er ikke altid
lige sympatisk: Jøderne mener, at
Jesus er besat af en dæmon (Johs.
8,42-51). Jøderne hidser sig
ustandseligt op over, at Jesus
helbreder syge på en helligdag,
eller at han spiser med udstødte.
Jøderne kræver Jesus korsfæstet af
Pilatus (Johs. 19,5-16).
Jeg tænker nogle gange, om det
for kirkegængerne kan føles, som
om kirken driver sin egen lille
anti-jøde-kampagne.

Men alle disse udsagn om jøderne
skal ses i sammenhæng med lige
så mange udsagn om at: ”Mange
af de jøder, som havde været med
hos Maria og set, hvad Jesus
havde gjort, kom nu til tro på
ham.” (Joh. 11,19-45)

Vi læser om jøderne, fordi
evangeliets baggrund er jødisk.
Jesus selv var jøde, født af en
jødisk kvinde, vokset op i en
jødisk landsby, og alle hans
disciple var jøder. Bibelen er
skrevet af jøder. Så når der står
”jøde”, menes der ”menigmand”
til forskel fra f.eks. romerne, der
var besættelsesmagten eller
farisæerne og saddukæerne, der
tilhørte forskellige jødiske partier.
Eller hedningene, der var hvem
som helst, der ikke troede på den
jødiske Gud – som jo er vores
Gud: Jesu far.
Havde Jesus været født i
Danmark, havde der stået
”dansker” hver gang, der nu står
”jøde”. Så når du hører ordet jøde
i kirken, betyder det dig. Den
ganske almindelige borger eller
kirkegænger. Og de anfægtelser,
jøderne har, skal du forsøge at
oversætte til de anfægtelser, du
selv har.
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Når jøderne forarges over, at Jesus
spiser sammen med toldere og
syndere, skal du mærke efter i
maven, hvor mange forskellige
mennesker, du rynker på næsen af
og opfatter som andenrangs
mennesker. Og vide, at dem ville
Jesus have spist sammen med i
dag.
Da Jesus var død og opstanden,
drog disciplene, der nu var blevet
apostle (udsendinge) ud til andre
lande og folk med det gode
budskab om Jesus Kristus. De
prædikede, helbredte og oprettede
kristne menigheder alle vegne
både i Lilleasien, Grækenland og
Rom, og i 900-tallet nåede
evangeliet til os i Danmark.
I de første år af kristendommens
historie skelnede man mellem
jødekristne, som var opvokset i
den jødiske tro, men som nu
bekendte sig til Kristus som Guds
søn, og hedningekristne, som
oprindeligt havde haft en helt
anden tro, men var blevet kristne.
De jødekristne var omskårne, og
holdt længe fast ved de jødiske
regler for, hvad der var rent og
urent. I dag bliver kristendommen
ikke længere opfattet som et
supplement til den jødiske tro,
men er selv en af verdens-

religionerne. Derfor glemmer vi
nemt kristendommens ophav.
Jeg vil i den forbindelse bringe en
meget smuk lille bodsbøn, som
pave Johannes XXIII forfattede
kort før sin død i 1963, dybt
præget af sorg over, hvad der var
sket under krigen:
”Vi erkender nu, at mange, mange
århundreders blindhed har dækket
vore øjne, så vi ikke kan se Dit
udvalgte folks skønhed og i dets
åsyn ikke genkender vor førstefødte broders træk. Vi erkender, at
Kainsmærket står på vor pande. I
århundreder har Abel ligget fældet
i blod og tårer, fordi vi glemte Din
kærlighed. Tilgiv os den forbandelse, som vi med urette udtalte
over jødernes navn. Tilgiv os, at vi
for anden gang korsfæstede Dig
ved at forbande dem, thi vi vidste
ikke, hvad vi gjorde ...”
Kirsten Schmidt
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Menighedsrådet:
En gang om året, på det sidste
menighedsrådsmøde inden advent,
er menighedsrådets poster på valg.
Som formand blev Per Eldon
genvalgt.
Som næstformand blev Jette Maja
Porting genvalgt.

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøderne i 2010 er
følgende: 12/1, 2/2, 2/3, 13/4, 4/5,
1/6, 10/8, 7/9, 5/10, 2/11, og 7/12,
hver gang kl. 19,30 i Kirkehuset.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden.
Dagsorden for
menighedsrådsmøderne ligger
fremme i kirkens våbenhus en uge
før. Samtidig vil en udskrift af
protokollen fra sidste møde være
fremlagt i våbenhuset, ligesom
begge dele vil være at finde på
Orø kirkes hjemmeside:
www.oroekirke.dk
Menighedsrådet.

Fra visionsmødet:
D. 5. november holdt Orø
menighedsråd visionsmøde i
Kirkehuset.
Først gjorde kassereren rede for
økonomien, hvorefter formanden
orienterede om arrangementer i
2009.
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Fra visionsmødet fortsat….
Så var diskussionen åben, og der
kom mange værdifulde ideer og
forslag på bordet.
Økonomisk er arrangementerne
trængt, fordi vi skal spare 200.000
kr. i forhold til sidste år, og et af
de få steder, vi kan spare, er på
arrangementerne. Men det giver så
anledning til at se, hvad vi selv
kan stable på benene uden de store
udgifter.
Vi endte med at lave en
prioriteringsliste for følgende tre
områder:
1.” Kirken for skeptikere”.
Det kan være foredrag eller
diskussionsoplæg. Aftenhøjskole.
Sang/salme-café.
Spis & snak fra kl. 18,30-21,00,
fordelt således: 45 min. oplæg- 45
min. spisning- 45 min. diskussion.
Det er med bindende tilmelding,
fordi vi har spisning.
Se arrangementet om
Kristuskransen andetsteds i
bladet!
2. ”Kirken ud af kirken”.
Ud af kirken eller helt ud af
sognet. Det kan være pilgrimsvandring eller besøg i andre
kirker. Når vi besøger en anden
kirke en søndag i kirketiden, vil
der være aftengudstjeneste i Orø
Kirke.
Se arrangementet om besøg i den
katolske kirke andetsteds i bladet!

3. Koncerter.
Disse lader vi foreløbig stå åbne
på gr.a. økonomien, men vi kunne
f.eks. forestille os at samle en
busfuld og køre efter andre kirkers
koncerter. Desuden vil vi gerne
lave noget med vores kirkesanger,
Tine.
Har du forslag til temaer, vi kunne
tage op til vores
foredrags/diskussions-møder, er
du velkommen til at lægge en
seddel i postkassen ved
Kirkehuset, så vil
aktivitetsudvalget se på det.
Det er 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. I Orø
menighedsråd vil vi meget gerne
have input fra sognebørnene. Så
hvis du har lyst til at deltage i det
næste visionsmøde, så kig efter i
kirkebladet til efteråret.

Menighedsrådet.
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Kirken for skeptikere:

Kristuskransen, temaaften:
Kristuskransen er en perlekrans,
bundet af den svenske biskop
Martin Lönnebo. Den har ikke
noget med den katolske
rosenkrans at gøre, men er en
hjælp til bøn, fordybelse eller
eftertanke.
Jeg har brugt den i mange år til
konfirmanderne, men efterhånden
spørger mange voksne, om de ikke
også kan blive indført i denne
protestantiske perlekrans.
Og jo, det kan I.

Det første møde i vores nye
foredrags/debat-række: ”Kirken
for skeptikere” vil handle om
Kristuskransen. Jeg fortæller kort
om rosenkransen og om
Kristuskransen, derefter binder vi
kransen sammen. Kl. ca. 19,15 er
der spisning, og bagefter leder jeg
en rigtig Kristuskrans-meditation.
Du får naturligvis din krans med
hjem.
Det bliver onsdag d. 20. januar
kl. 18,30-21,00. Pris: 40 kr. Der
er bindende tilmelding, fordi vi
har spisning, og fordi jeg skal
skaffe materialer til kransene.
Meld dig til hos Lene Hansen, tlf.
40 46 61 99 eller Kirsten Schmidt,
tlf. 59 47 00 27 senest d. 13/1.
Kirsten Schmidt
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Fastelavn i Brugsen og Kirken
og farvel til ”Minierne”:
Igen i år går Kirken og Brugsen
sammen om at lave en ekstra
festlig fastelavnsfest for Orøs børn
d. 14. februar.:
kl. 11,00 er der børnegudstjeneste
i Kirken. Her vil vi bl.a. tage
afsked med dette skoleårs minikonfirmander. Vi håber, at rigtigt
mange børn vil komme udklædt.
Det vil gøre gudstjenesten ekstra
flot og festlig.
kl. 11,30-11,45 (ca.) er der boller
og saft i kirkens tårnrum.
kl. 12,00 er der tøndeslagning ved
Brugsen med slik til børnene.
Kirsten Schmidt

Kirken ud af kirken:
På visionsmødet i november (se
andetsteds her i bladet) var et af
forslagene, at vi besøgte
”andre kristne kirker” - kirker,
som har en anden baggrund end
vores egen kirke her på
Orø.
Formålet med besøgene er at lære
andre kirkesamfund at kende med
respekt for deres forskellige
ståsteder og måske dermed at
blive klogere på andre og på os
selv. Meningen med besøgene er
ikke at finde fejl hos de kirker, vi
besøger, ej heller at kopiere dem,
men at opleve, at den kristne
verden er meget større og har
mange flere facetter, end vi
normalt ser.
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Kirken ud af kirken fortsat…..
Søndag den 28. februar tager vi
på den første udflugt.
Turen går til den romersk-katolske
Sankt Laurentii Kirke i Roskilde.
Nina Lassen, der er menighedsformand, har lovet at fortælle lidt
om menigheden, kirken og
gudstjenesten.

Planen er:
Vi samles på parkeringspladsen
ved Orø Kirke kl. 8:00
Afgang fra kirkepladsen på Orø
kl. 8:05
Ankomst til den katolske kirke i
Roskilde kl. 9:15
Info om menigheden og kirken kl.
ca. 9:15 – 9:45
Vi deltager i højmessen kl. 10:00
til ca. 11:00
- og er bagefter inviteret til
kirkekaffe kl. 11:00 – ca. 11:30
Vi regner med at være tilbage på
Orø kl. ca. 12:45
Vi vil forsøge at arrangere fælles
transport.
Har du lyst til at tage med, så vil
det være rart, hvis du tilmelder dig
senest d. 20. februar
til Per og Lisbeth Eldon eller Sven
Erik Lohmann og fortæller
· om at du har behov for kørsel
· eller om du kører selv
· eller om du har ledige pladser

Den 13. juli 1902 indviedes den
første katolske kirke i Roskilde
siden reformationen i 1536.
Først som kapel i en staldbygning,
og nogle år senere blev kirken
bygget. Menigheden har
ca. 1300 medlemmer, som
kommer fra et stort opland
omkring Roskilde.
Du kan læse mere om Sankt
Laurentii Kirke på
www.laurentiikirke.dk
Kirkens adresse:
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Henvendelser angående
arrangementet:
Per og Lisbeth Eldon
Telefon: 59 47 47 27
mail: theeldons@gmail.com
eller
Sven Erik Lohmann
Telefon: 59 47 08 28
mail: sven.e.lohmann@c.dk
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Indsamlinger:
Kirkekaffe:
Menighedsrådet byder på
kirkekaffe efter gudstjenesten den
første søndag i hver måned.
Kirkekaffen foregår i Kirkehuset
ved præstegården

Nytårsdag d. 1. januar samler vi
ind i kirken til Det danske
Bibelselskab.

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.

E-mail til menighedsrådet:
Fra nytår har menighedsrådet ved
Orø Kirke har fået egen e-mail
adresse:
menighedsraad@oroekirke.dk
E-mails, der sendes til denne
adresse vil blive videresendt til
menighedsrådets faste
medlemmer.
Menighedsrådet vil prøve at svare
så hurtigt som muligt, men vi kan
ikke love nogen bestemt svarfrist.
Menighedsrådsformand
Per Eldon
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Orø Bibelkreds:

Hjælp til alterduge?
Igennem mange år har Grethe
Hansen været den, der tog sig af
vore alterduge. Hun har vasket og
strøget dem, så der altid var en ren
dug klar til alteret på vore
højtidsdage. Nu har Grethe ønsket
at give arbejdet videre, og idet vi
takker mange gange for det fine
arbejde, vil vi spørge, om en
anden har lyst og tid til at tage
over. Grethe har skrevet en
udførlig anvisning på, hvordan
dugene skal passes.
Hvis det er noget for dig, eller du
vil høre nærmere, kontakt
kirkeværge
Lene Hansen på tlf. 40 46 61 99.

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

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 Ole Olesen
Kirkesanger 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:
20. januar – Kirken for skeptikere: Kristuskransen
14. februar – Børnegudstjeneste, Fastelavn
28. februar – Besøg i katolsk kirke i Roskilde

kl. 18,30
kl. 11,00
kl. 8,00

Gudstjenester i januar og februar:
1. januar, Nytårsdag:
3. januar, Helligtrekongers søndag:
10. januar, 1. søndag efter H3K:
17. januar, 2. søndag efter H3K:
24. januar, Sidste søndag efter H3K:
31. januar, Septuagesima:
7. februar, Seksagesima:
14. februar, Fastelavn:
Børnegudstjeneste
21. februar, 1. søndag i fasten:
28. februar, 2. Søndag i fasten:
7. marts, 3. Søndag i fasten:

14,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
11,00
14,00
19,30
10,00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 7. januar
Torsdag d. 4. februar:
Torsdag d. 4. marts:

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