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Ærkeengle, kruber og serafer.
Det danske ord, ”engel” kommer af græsk: angelos, som betyder
budbringer.
1.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Schmidt.
Deadline for Orø Kirkeblad nr.
4 i juli/august er:
onsdag d. 02. juni 2010.

Ærkeengle, kruber og serafer
Fortsat…….
Fortsat…….
Der er meget langt fra de blide,
harpespillende kvindelige engle,
vi samlede på glansbilleder, da vi
var børn, og til de engle, vi møder
i Bibelen. Her er englene Guds
”himmelske hærskare”, og de er
alle sammen mandlige! I det
Gamle Testamente møder vi dem
oftest som Guds redskaber. Han
bruger dem både til at hjælpe
Israels folk og dræbe deres fjender
(Som dødsenglen, der dræber de
førstefødte ægyptiske drengebørn
som den sidste af Ægyptens 10
plager), og til at straffe
israelitterne, når de er ulydige.
Englene er delt op i rangklasser,
hvor de tre højeste og vigtigste er
ærkeengle, keruber og serafer.
Ærkeenglene er dem, der er aller
tættest på Gud og de eneste, vi
kender navne på, nemlig Mikael,
Gabriel, Rafael, Uriel, Reuel,
Sariel og Remiel. Den sidste
stavelse –el viser, at de er Guds
(hebraisk Elohim betyder Gud).

I et af de hebraiske skrifter
(pseud-epigrafer), der ikke kom
med i Bibelen: Enoks 1. Bog,
havde Gud oprindeligt en
ærkeengel mere: Satanel, også
kaldet Lucifer = ”Lys-bæreren”.
Han skulle være den skønneste af
dem alle, og Gud favoriserede
ham frem for de andre ærkeengle.
Det gjorde ham efterhånden så høj
i hatten, at han mente, det retteligt
burde være ham, der var Gud. Så
han samlede en englehær og
stormede Guds trone. Men de
andre ærkeengle var trofaste imod
Gud, de tog kampen op, og en
langvarig og bitter kamp rasede.
Til sidst blev de oprørske engle
drevet ud over himlens kant og
styrtede mod jorden. Deraf
udtrykket ”faldne engle”. Lucifer
ramte jorden med så stor kraft, at
han røg halvvejs igennem, så han
sidder nu fast inde i midten af
jorden, hvor han har sit hof, sit
helvede. Ligeså smuk, han var før,
lige så hæslig er han nu, og det
samme er de engle, der fulgte
ham. De er nu djævle. Han
mistede den guddommelige
endelse –el i sit navn, så han nu
kun hedder Satan.
Jeg har ikke Enoks 1. Bog, men
jeg tror, at den historie, jeg har
serveret oven for, er lige dele
Enoks Bog og en middelalderlig
videredigtning.
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Ærkeengle, kruber og serafer
Fortsat…….
I Det Nye Testamente bruges
ærkeenglene som budbringere
mellem Gud og mennesker
(Marias bebudelse, Josefs drøm, i
graven efter opstandelsen). De er
frygtindgydende, og må derfor
indlede deres komme med et
”Frygt ikke!”
Keruber kender vi som dem, der
med flammesværdet vogtede vejen
til livets træ, efter at Adam og Eva
blev drevet ud af Edens Have. De
var vingede væsner, afbildet på
væggene og over dørene til
Salomons tempel og i
kunstvævningen på de tæpper, der
fandtes i helligdommen. To store
keruber af guld var særligt
betydningsfulde. De stod på hver
side af Pagtens Ark, hvori De Ti
Bud blev opbevaret, og rakte deres
vinger beskyttende ud over den.
Heraf skønner jeg, at kerubernes
hverv var at vogte det, der var
helligt.
I nogle gammeltestamentlige
skrifter er keruberne en slags
sfinkser: I Ezekiels bog skuer
profeten i et syn en hvirvlende ild
med fire væsner i midten. De har
menneskelig skikkelse, fødder
som en kalv, fire vinger og fire

ansigter: Et menneskeansigt, et
løveansigt, et okseansigt og et
ørneansigt. De bevæger sig ved
hjælp af hjul, og deres legemer og
vinger er oversået med øjne.
Den tidlige kirkefader, Irenæus
(ca. 130-200 e. Kr.) gør i sit skrift
Adversus Haeresis, de fire
kerubansigter til
evangelistsymboler. I
diskussionen om hvorvidt
Johannesevangeliet skulle med i
kanon (det Nye Testamente) eller
ej, argumenterer Irenæus for at
alle fire evangelier skal med. Når
der er fire vingede væsener
omkring Guds trone - er der
selvfølgelig også fire evangelier:
Mennesket er Matthæus, fordi
Matthæusevangeliet starter med
menneskeslægtsregistret - Ørnen
er Johannes, fordi hans
evangelium starter i begyndelsen
hos Gud (underforstået højt oppe i
himlen, hvor kun ørne kan flyve
op) - løven er Markus, fordi hans
evangelium jo begynder i ørkenen
(= løveland) - oksen er Lukas,
fordi Lukasevangeliet begynder
med Zakarias tempeltjeneste
(oksen som offerdyr).
Serafer er seks-vingede væsener,
som hører til Guds hofstat, hos
Esajas står de om Guds tronstol.
Af kærlighed til Gud står seraferne
i evig brand, og de er
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Ærkeengle, kruber og serafer
serafer
Fortsat…….
flammeskæret om Guds trone. Der
er forbindelse mellem seraferne og
gløderne på alteret, og de
symboliseres undertiden ved et
hjerte i flammer. Deres størrelse er
af kosmiske dimensioner: De er
syv himle høje og med et
vingefang, der er det dobbelte. I
øvrigt blandes serafer og keruber
ofte sammen. Profeten Esajas så i
en vision nogle seraf-engle. ”I
kong Uzzijas dødsår så jeg Herren
sidde på en højt ophøjet trone, og
hans slæb fyldte templet. Serafer
stod omkring ham. De havde hver
seks vinger; med de to skjulte de
ansigtet, med de to skjulte de
fødderne, og med de to fløj de. De
råbte til hinanden:
”Hellig, hellig, hellig er
Hærskarers Herre, hele jorden er
fuld af hans herlighed”
De ni englekor:
Fra kirkens side ønskede man at få
styr på de mange forskellige typer
engle, der findes i Biblen. Derfor
udkom omkring år 500 et skrift
”Om det himmelske Hierarki”,
som blev tilskrevet en Dionysios
Areopagites. Her præsenteredes
for første gang læren om de ni
englekor,

som blev gældende for eftertidens
englelære, Angelogi, men den har
overhovedet ingen belæg i
Bibelen. Dionysios grupperer
englene i tre hierarkier med tre
engleordner i hver, så der fremstår
ni englegrupper eller englekor i
alt: Engle nærmest Gud:
Tronengle, keruber og serafer
Midtergruppen: Myndigheder,
herskere og kræfter
De lavest placerede engle: Engle,
ærkeengle og magter
Hos andre kirkefolk byttes der lidt
rundt på dem. De højeste
engleklasser omgås ikke
mennesker, og jo mere omgang de
har med mennesker, jo lavere
rangerer de. Så det er
ærkeenglenes budbringerfunktion, der gør, at de pludselig
synker til laveste rangklasse.
Det ser ud til, at forestillingen om
engle især har været udbredt i
tiden omkring Jesus,
hovedsageligt i folketroen. Jesus
taler også selv om sin Faders
engle. Indenfor den officielle
jødedom ville man undgå, at de
kom til at spille for fremtrædende
en rolle, da man var bange for, at
troen på den ene Gud skulle glide
ud i flerguderi.
De nok mest populære engle i dag,
skytsenglene, findes der
overhovedet intet belæg for i
Bibelen, beklager!
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Ærkeengle, kruber og serafer
Fortsat…….
De små fede basun-engle, vi især
kender fra barokkunsten, har
heller intet med Bibelen at gøre.
De er hentet direkte fra den
romerske mytologis amoriner. Der
er heller ikke noget bibelsk belæg
for, at engle skulle være afdøde
mennesker sjæle, der bliver iklædt
fjer, når de indtræder i Paradiset.
Jeg beklager meget på firmaets
vegne.
Kirsten Schmidt

Menighedsrådet og dets møder:
De kommende menighedsrådsmøder er følgende tirsdage
d. 4. maj og d.1 juni hver gang
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

Nekrolog:
Vi har mistet Volmer Noppenau,
94 år gammel. Da han i november
1988 valgte at gå af som
Menighedsrådsformand, havde
han siddet i Orø menighedsråd i
27 år. ”Man skal gå af, før man
bliver en plage” sagde han med
vanligt lune.
Volmer styrede menighedsrådet
suverænt, han havde hele
regnskabet, alle love, regler og
beslutninger arkiveret i sin skarpe
hjerne. Og han var modig og
fremsynet, han mente, at Orø
kunne have godt af en ny og
anderledes præst, og bød den
første kvindelige præst
velkommen. Jeg var endnu ikke
fyldt 30 år den gang, og havde stor
glæde af Volmers venlighed og
hjælpsomhed, samt hans lune
sjællandske humor. Om det at bo
på Orø sagde han: ”Der er nok
ikke noget andet sted, hvor du kan
dumme dig så meget – og blive så
hurtigt tilgivet.”
Ære være Volmer Noppenaus
minde.
Kirsten Schmidt
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Konfirmationen
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
Nicklas Green Rasmussen,
Næsbyvej 3, Orø,.
Sofie Stripp, Brøndevej 9, Orø,
Nicklas Mickey Johansen,
Stænget 6, Orø,
Dag Lavard Gabriel Skotte FriisHolm, Ladegårdsalleen 5E, 4300
Holbæk.
Der vil være reserveret to bænke
til hver konfirmands familie og
pårørende.
Kirsten Schmidt

Kirkekaffe:
Menighedsrådet har besluttet at
holde kirkekaffe efter
gudstjenesten den første søndag i
hver måned, undtagen ved særlige
lejligheder.
Da der er konfirmation i maj og
ferie i juli, bortfalder kirkekaffen i
disse måneder.

” Kirken for skeptikere”er vores
nye arrangementsarrangements-række, der
foregår i Kirkehuset.
Det kan være foredrag eller
diskussionsoplæg. Aftenhøjskole.
Sang/salme-café.
Spis & snak fra kl. 18,30-21,00,
fordelt således:
o 45 min. oplæg
o 45 min. spisning
o 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 ℡ 59 47 00 27,
senest d. 28. april.
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Betagende koncert.
En STOR tak til vores kirkesanger
Tine Hagedorn-Olsen, som
sammen med sopran Vibeke
Bjerggaard Aggerbo og Karen
Kruska ved piano/orgel,
Palmesøndag fremførte en meget
smuk Mariakoncert.
Bl.a. Ave Maria sange af
forskellige komponister.
Derefter et spændende værk af den
belgiske komponist Flor Peeters.
6 Marienlieder som omhandlede
Marias liv.
På menighedsrådet vegne
Lene Hansen

Gospel på stranden!
I år holder præsterne i Holbæk
provsti igen fælles
friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag d.
24. maj kl. 11,00.
Denne gang får vi hjælp af
gospelensemblet Breeze of
Gospel, som både skal synge
gospel og lede salmesangen. Vi
holder det økumenisk lige som
sidste år, så både katolikkerne,
baptisterne og Holbæk
frimenighed er med.
Gudstjenesten holdes på
strandengen i udkanten af Holbæk
i retning af Marinaen ved
Stormøllevej/Strandmøllevej, lige
der, hvor helikopterpladsen er, og
med en storslået udsigt over
fjorden mod Orø.

Trompetspil pinsemorgen.
Niels Jørgen Englich fra Ugerløse
vil blæse trompet til salmesangen
pinsemorgen d. 23. maj i Orø
kirke kl. 10,00.
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Africa Mercy,
Barmhjertighedens
Barmhjertighedens og håbets
skib
OrøOrø-dansens spillemænd giver
koncert:
I dagene fra d. 4. Juni til d. 6. Juni
er der folkedanserstævne på Orø.
Traditionen tro indgår
gudstjenesten søndag d. 6. Juni kl.
10,00 som en del af programmet,
hvor spillemændene fra Orødansen vil give koncert med
kirkeegnet spillemandsmusik, og
hvor folkedanserne går i kirke i
deres folkedragter.

Åben ø:
Igen i år holder Orø Lokalforum
”Åben ø” søndag d. 6. Juni, hvor
der vil være forskellige aktiviteter
og arrangementer rundt omkring
på Orø. Ved gudstjenesten i kirken
kl. 10,00, giver Orø-dansens
spillemænd koncert i forbindelse
med folkedanserstævnet. kl. ca.
11,00-12,00 serverer
menighedsrådet kirkekaffe i
Kirkehuset ved præstegården og
kl. 14,00 og 15,00 viser præsten
kirken frem, fortæller om sognet,
de gamle præster og svarer på
spørgsmål.

Inspirationsaften onsdag d. 16.
Juni kl. 19,00 i Kirkehuset.
Mercy betyder barmhjertighed.
Organisationen Mercy Ships er
grundlagt på det kristne
menneske- og livssyn med det
formål at række ud til de
allerfattigste mennesker i Afrika
med livsvigtig og livsforvandlende
lægehjælp. Africa Mercy er det
største privatejede hospitalsskib i
verden. Oprindeligt var det den
gamle danske jernbanefærge,
Dronning Ingrid, som blev taget
ud af drift, da Danmark fik
Storebæltsbroen, men som blev
opkøbt og ombygget til
hospitalsskib af Mercy Ships.
Skibet sejler fortrinsvis langs Vest
Afrikas kyster og lægger hvert år
til i en ny afrikansk stat for et år,
før det sejler videre til det næste
land.
Hjælpen gives ofte i form af
operationer, som udføres af nogen
af de førende kirurger og
specialister i verden inden for
deres område. Africa Mercy har 7
fuldt udrustede operationsstuer og
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en besætning på 475 mennesker –
bl.a. læger, sygeplejersker,
ingeniører, tandlæger, der alle
arbejder gratis og stiller deres
ekspertiser til rådighed og desuden
selv betaler for deres kost og
indkvartering ombord, flere af
dem op til mere end et år. Al
behandling ydes gratis og uden
betingelser, og gives uafhængigt
af race og religion.
Besætningen på Africa Mercy
udfører hvert år mange tusinde
operationer på mennesker, der på
grund af deres lidelser ofte er
udstødt af lokalsamfundet og
ingen chance har for overlevelse,
hvis ikke organisationen gik ind
og hjalp dem. I 2009 var skibet i
Benin - Vest Afrika, Ti måneder
med patient screening,
operationer, og nonstop
kapacitetsudnyttelse. Med den
kombinerede indsats af ca. 475
besætningsmedlemmer fra over 40
nationer, blev der udført 97.625
procedurer (behandlinger og
operationer) – store og små, og
67.219 personers liv blev påvirket
for livet gennem det, besætningen
og Africa Mercy kunne tilbyde
dem af helbredelse og håb.
Nu er skibet ankommet til Togo.
Africa Mercy vil tjene de glemte
fattige i Togo indtil slutningen af
august 2010.

Der er brug for midler til at
opretholde drift og lægemidler,
derfor koster entreen kr. 25,00,
ligesom vi har indsamling til
Mercy ships i kirken de to
søndage inden foredraget: d. 6/6
og d. 13/6.
Landsformand Jens-Erik
Engelbrecht vil selv fortælle om
Africa Mercys arbejde.
Entre 25 kr., som går ubeskåret
til Mercyships.
Menighedsrådet serverer kaffe og
brød.
Se mere på hjemmesiden
www.mercyships.dk

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.
9.

samtidig lagt en gennemgang af
Kristuskransen med illustration på
hjemmesiden, så hvis man ikke
har sin egen krans, kan man enten
binde en efter anvisningerne, eller
følge med på tegningen under
meditationen.

E-mail til menighedsrådet:
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

Meditation på hjemmesiden.
Der er sket noget nyt på Orø
Kirkes hjemmeside:
www.oroekirke.dk. Flere af
deltagerne ved foredraget om
Kristuskransen i januar ytrede
ønske om at få en kopi af den
meditation, vi havde. Den er nu –
med tilladelse fra ophavsmanden
Helle Domino Asmussen – lagt på
hjemmesiden som en lydfil, der
tager knap ½ time. Vores
webmaster Gogo Næsted har

Graverens fridag – ingen
begravelse lørdag.
Vores graver har pr. 1.januar 2010
fået ny overenskomst, som gør at
graverens arbejdsuge nu er på 5
arbejdsdage. Graverens faste
fridage er nu lørdag og mandag.
Dette bevirker at vi ikke mere kan
have begravelse/bisættelse om
lørdagen. Hvis graveren skal
arbejde lørdag, skal dette ske med
tre ugers varsel, da hun har pligt
til forskudt arbejdstid. Derfor kan
vi stadig afholde bryllup og
barnedåb på lørdage.
Med venlig hilsen
Lene Hansen
Kirkeværge
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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 har ferie fra mandag d. 10. maj til fredag d. 21. maj, begge
dage inklusive. Imens passes embedet således:
10.-15. Maj (undt. 13/5) Ole Hansen, tlf: 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk
17.-21. Maj: Aage Koed Mikkelsen, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@kmdk
13. og 16. Maj: se gudstjenestelisten.
Graver Henriette Oxbøll (mandag og lørdag 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:
02. maj - konfirmation
05. maj - Kirken for skeptikere: Gud skaber
24. maj - Fælles friluftsgudstjeneste i Holbæk
06. juni - Folkedanserne, koncert ved gudstjenesten
06. juni - Åben ø, kirkefremvisning
16. juni – Insprationsaften : Africa Mercy

kl. 11,00
kl. 18,30
kl. 11,00
kl. 10,00
kl. 14,00 og 15,00
kl. 19.00

Gudstjenester i maj og juni::
2. maj, 4. Søndag efter påske
11,00 Konfirmation.
9. maj, 5. Søndag efter påske:
10,00
13. maj, Kristi himmelfarts dag:
14,00 Lisbeth Juhl Jørgensen
16. maj, 6. Søndag efter påske:
17,00 Line Krogsgaard
23. maj, Pinsedag:
10,00 Trompetspil
24. maj, 2. Pinsedag: Ingen gudstjeneste på Orø. Fællesgudstjeneste i
Holbæk.
30. maj, Trinitatis søndag:
10,00
6. juni, 1. Søndag efter trinitatis:
10,00 Folkedansere, kirkekaffe
samt åben Ø-dag
13. juni, 2. Søndag efter trinitatis:
10,00
20. juni, 3. Søndag efter trinitatis:
19,30
27. juni, 4. Søndag efter trinitatis:
10,00
4. juli, 5. Søndag efter trinitatis:
10,00

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 6. Maj kl. 14,00
Torsdag d. 3. Juni kl. 14,00
Torsdag d. 1. Juli kl. 14,00
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