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megen mening, at det skulle
vederkvæge nogen at tænke på, da
hanen galede og Peter græd
bitterligt fordi det mindede ham
om, at han havde fornægtet sin
Herre.

Hanegal og morgensang fortsat:
fortsat
"Påskeblomst! En dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde."
Sådan lyder det femte vers af
Grundtvigs store påskesalme
"Påskeblomst, hvad vil du her".
Grundtvig holdt meget af nordens
mytologi, og betragtede den som
andet og mere end hedenskab.
Han så den som en vigtig del af
den nordiske identitet, og derfor
brugte han ofte disse mytologiske
fortællinger i sine digte og salmer.
Således også her i salmen om
påskeblomsten. Hanegal hentyder
ikke, som man kunne tro, til
fortællingen om Peters
fornægtelse. Det ville ikke give

Derfor skal forklaringen findes i
sagnet om kong Hadding fra
Saxos 1. Bog.
Der fortælles om en dansk konge,
kong Hadding, som en aften sad til
bords hos sin svigerfar: Imidlertid,
nu Hadding var gæst her, skal der
være sket ham noget sært; for
mens folk en aften sad til bords, så
man en kvinde stikke hovedet op
af gulvet, henne ved arnen, og
vise, at hun havde en buket urter i
favnen, som om hun vilde spørge,
hvor i al verden de vel mente, der
var så dejlig grønt om vinterdage?
Da nu kongen også fik lyst til at
gæste det land, tog kvinden ham
under sin kåbe og sank i jorden,
den vej hun kom. Det skulde da
uden tvivl betyde, at han, med
norners og guders minde, skulde
gøre den rejse i levende live, som
stod ham for efter døden, for først
måtte de arbejde sig igennem et
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tyk og lummer tåge, og kom så på
en meget betrådt og forslidt fodsti,
som førte hen til en flok fornemt
klædte kongebørn, men ikke før
de kom forbi dem, nåede de hen
hvor solen skinnede, og der
groede den slags urter, som
kvinden havde haft i favnen.
Videre gik de og kom til en å med
sortblåt vand, hvor strømmen var
stærk og førte alle mulige våben
med sig. Over den strøm var
imidlertid lagt en bro, og den gik
de over hen til et sted, hvor de så
to krigshære, som prøvede Styrke.
Hvordan, sagde Hadding, hænger
dog den ting sammen? Å! sagde
Kvinden, det er kæmper, som faldt
i slag, og som nu daglig som i et
skuespil viser deres tidligere
bedrifter. Videre gik de, og så da
en mur, ikke nem, at komme nær,
end sige at komme over, og
omsonst var al den umage, som
kvinden gjorde sig med både at
springe derover og at gøre sig lille
og smutte igennem. Hun måtte da
nøjes med at vride hovedet om på
en hane og kaste det over muren,
og straks hørtes hanegal fra den
anden side, til vidnesbyrd om, at
fuglen var kommet til live på ny!
Derefter åbnede kvinden sin favn
og tog kong Hadding ind til sig,
og de to fulgtes ad tilbage til
kongsgården, hvor hun forsvandt.

På mange måder ligner det gamle
Haddingskvad det kristne
opstandelsesbudskab. Og dog er
der andet og mere i opstandelsen,
end bare et sælsomt syn. Der er,
som Grundtvig digtede, både
hanegal, men også morgensang.
For det fortælles ikke i
Haddingskvadet, at denne
oplevelse fik konsekvenser for
kong Hadding.
Opstandelsesbudskabet forkynder
troen på, at da Kristus er
opstanden, da går vort liv ikke
mod mørke, men derimod mod
lys. Vort liv ender ikke ved den
store dødens mur, det ender
derimod i Guds kærlige hænder,
hvor han vil bevare os, indtil han
vil gøre en ny begyndelse med os
alle en gang i opstandelsen.
Glædelig påske
Kirsten Schmidt
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MARIAKONCERT:

Menighedsrådet og dets møder:
De kommende
menighedsrådsmøder er følgende
tirsdage: 2. marts, 13. april og
4. maj, hver gang kl. 19,30 i
Kirkehuset ved præstegården.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden. Dagsorden for
menighedsrådsmøderne ligger
fremme i kirkens våbenhus en uge
før mødet. Samtidig vil en udskrift
af protokollen fra sidste møde
være fremlagt i våbenhuset.
Kirsten Schmidt

Palmesøndag d. 28. marts
Kl. 15:00
En hyldest til Maria. Ave Maria
sange af vidt forskellige
komponister; Mozart, Fauré,
Bach-Gounod, Schubert m.f. Både
kendte og mindre kendte arier og
sange. Desuden det spændende
værk af den Belgiske komponist
Flor Peeters (1903-1986): IVORY
TOWER, 6 Marienlieder, der
omhandler Marias liv, skæbne og
roller, sat i digt og musik.
Musikken har meget spændende,
anderledes og sprøde klangfarver,
der underbygger den alvorlige,
billedmættede og lovprisende
tekst.
Sopran: Vibeke Bjerggaard
Aggeboe
Alt: Tine Hagedorn-Olsen
Piano: Karen Kruska

Palmesøndag med
konfirmanderne:
Palmesøndag d. 28. marts kl.
11,00 medvirker konfirmanderne
traditionelt ved gudstjenesten med
læsninger m.m.
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Konfirmationen 2010.

Søndag d. 2. Maj kl. 11,00 er der konfirmation på Orø.
Årets konfirmander er:
Mathilde Foverskov Nielsen, Nørrestængevej 16, Orø
Magnus Porting Hauch, Kattekærstrædet 22, Orø, 4300 Holbæk.
Nicklas Green Rasmussen, Næsbyvej 3, Orø, 4300 Holbæk.
Sofie Stripp, Brøndevej 9, Orø, 4300 Holbæk.
Nicklas Mickey Johansen, Stænget 6, Orø, 4300 Holbæk.
Dag Lavard Gabriel Skotte Friis-Holm, Ladegårdsalleen 5E, 4300
Holbæk.
Der vil være reserveret to bænke til hver konfirmands familie og
pårørende.
Kirsten Schmidt
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Vores næste udflugt går derimod
til en meget ung kirke:
Gospelkirken i København.

Kirken ud af kirken:
Søndag d. 25. April tager vi på
udflugt til Gospelkirken i
København.
Formålet “Kirken ud af Kirken” er
at lære andre kirkesamfund at
kende med respekt for deres
synspunkter 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, og heller ikke at kopiere
dem, men at opleve, at den kristne
verden er meget større og har
mange flere facetter, end vi
normalt ser.
Vores første "kirken-ud-af-kirkenarrangement" gik til den katolske
kirke, et af de ældste kristne
kirkesamfund.

Gospelkirken ligger på Filippavej
i København og er en del af
Københavns Frikirke.
Kirken er præget af en meget aktiv
menighed, en klar og direkte
forkyndelse og selvfølgelig en
bunke gospel.
Jeg kan på forhånd love en helt
anden gudstjenesteform end den,
de fleste kender fra Folkekirken,
og en helt anden slags musik.

Gudstjenesten er kl. 14:00, men
vi har aftalt, at vi kommer kl.
13:30, hvor vi så før gudstjenesten vil høre om kirken og
menigheden.
Planen er:
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Vi samles på parkeringspladsen
ved Orø Kirke kl. 12:00
Afgang fra Orø med Østre Færge
kl. 12:10
Ankomst til kirken på Filippavej
kl. 13:20
Info om menigheden og kirken
kl. 13:30 – 13:55
Gudstjeneste med en bunke musik
kl. 14:00 – 15.20
Kaffe med menigheden
kl. 15:30 – 16:15
Hjemme igen ca. kl. 17:30
Vi vil forsøge at arrangere fælles
transport.
Har du lyst til at tage med, så
henvend dig senest d. 18. april til
Per Og Lisbeth Eldon på
℡ 59 47 47 27,
mail: theeldons@gmail.com eller
Kirsten Schmidt på 59 47 00 27,
mail: ksc@km.dk og fortæl
•

om du har behov for kørsel

eller om du kører selv og om
du har ledige pladser
Info: Gospelkirken: Filippavej 3,
2928 København C, Web:
http://www.gospelkirken.dk/

•

Kirkekaffe:
Kirkekaffe:
Menighedsrådet byder på
kirkekaffe efter gudstjenesten den
første søndag i hver måned i
Kirkehuset. Efter konfirmationen
søndag d. 2. maj er der dog ikke
kirkekaffe.

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.
Der er kommet et nyt faneblad,
”Kirkeliv” med billeder fra bl.a.
færgegudstjenesten.
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” Kirken for skeptikere”er vores
nye arrangementsarrangements-række, der
foregår i Kirkehuset.
Det kan være foredrag eller
diskussionsoplæg. Aftenhøjskole.
Sang/salme-café.

Indsamlinger:
I påskedagene samler vi ind til i
kirken til Folkekirkens Nødhjælp.

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.
Kirken for skeptikere:
Temaaften: GUD SKABER
Onsdag d. 5. Maj kl. 18,30-21,00
tager vi fat på selveste Gud Fader.
Hvad kan vi sige om Gud?
Hvad ved vi?
Troen og videnskaben:
skal vi tro på Adam og Eva
eller The Big Bang?
Er du også skeptiker eller bare
nysgerrig, så kom og lad dig
inspirere og provokere.
Pris: 40 kr. Vil du betale med det
samme, kan du melde dig til på Økontoret, ellers hos Kirsten
Schmidt på tlf: 59 47 00 27,
senest d. 28. april.

E-mail til menighedsrådet:
Fra nytår har menighedsrådet ved
Orø Kirke 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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Kirkegårdens kontor er hos
kirkeværgen, og det er ikke et
fast kontor. Kirkeværge Lene
Hansen træffes på ℡40 46 61 99
man - fre kl. 9-12, hvor man så
evt. kan aftale at mødes på
kirkegården, med eller uden
graverens deltagelse.

Kirkekontor, kirkegårds kontor
og kassererkontor.
Der er måske på sin plads at
repetere de forskellige kontorer
ved Orø Kirke:
Kirkekontoret er hos præsten.
Adressen er Bygaden 54A,
℡ 59 47 00 27
e-mail: ksc@km.dk
Kirkekontoret tager sig af
personregistrering, fødsel,
dødsfald, navngivning,
navneændring m.m. Ligeledes er
det her, man henvender sig, hvis
man vil bestille en kirkelig
handling som dåb, konfirmation,
bryllup, kirkelig velsignelse af
registreret partnerskab eller
begravelse.

Kassererkontoret er hos
kassereren, så alle regninger til
menighedsrådet skal stiles til:
Ole Nielsen, Bygaden 27, Orø
℡ 59 47 00 34.
E-mail: ole-nielsen@live.dk .
Vi har også en ekstern kasserer,
der fører vores regnskab, men det
er stadig gennem Ole Nielsen, at
regningerne sendes til den
eksterne kasserer.
Kirsten Schmidt
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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.
Sognepræsten holder ferie i uge 20 og 11. Imens passes embedet således:
Uge 10 fra 8-14/3 af Steen Nielsen på tlf. 59 44 02 31
Uge 11 fra 15-21/3 af Aage Koed Mikkelsen på tlf. 47 52 03 26.

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:
28. marts – Mariakoncert
25. april – udflugt til Gospelkirken i KBH
02. maj – konfirmation
05. maj - Kirken for skeptikere: Gud skaber

kl. 15,00
kl. 12,00
kl. 11,00
kl. 18,30

Gudstjenester i marts og april:
7. marts, 3. søndag i fasten:
14. marts, Midfaste: v/Steen Nielsen
21. marts, Mariæ Bebudelses dag, v/Aage Koed Mikkelsen
28. marts, Palmesøndag: Konfirmanderne medvirker
1. april, Skærtorsdag:
2. april, Langfredag:
4. april, Påskedag:
5. april, 2. påskedag:
11. april, 1. søndag efter påske:
18. april, 2. søndag efter påske:
25. april, 3. søndag efter påske:
30. april, Bededag:
2. maj, 4. Søndag efter påske: Konfirmation

10,00 Kirkekaffe
15,00
9,00
11,00.
19,30
10,00
10,00 Kirkekaffe
10,00
10,00
10,00
10,00
14,00
11,00.

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 4. marts
Torsdag d. 8. april
Torsdag d. 6. maj

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