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Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Kirsten
Schmidt.
Deadline for Orø Kirkeblad nr. 5 2011 er
tirsdag d. 2. august.

ET ORD MED PÅ VEJEN.
I år lå både påske, pinse og
alle de andre helligdage
meget sent, de, der gør, at
tiden fra advent og til pinse
bliver kaldt for ”kirkens
festtid”. Først d. 19. juni
begyndte ”Trinitatis-tiden”,
kirkens hverdagstid, hvor vi
hører alle historierne fra Jesu
og disciplenes hverdag.
Helbredelserne, lignelserne,
rejserne til fods rundt i Israel.
Det er på vejen, det sker.
Også i de mest centrale af
Jesu lignelser.
Det er på vejen, at den
barmhjertige samaritaner
møder det menneske, der har
brug for, at han er næste for
ham.

Det er på vejen, at gæsterne til
kongesønnens bryllup findes de gæster, der tager imod
indbydelsen med glæde i
modsætning til alle dem, der
hellere ville blive hjemme hos
sig selv sammen med marker,
okser og ægtefæller.

Det er på vejen, at den fortabte
søn bliver mødt at sin far og
favnet og tilgivet og elsket og
rummet.
Det er på vejen, at Jesus hele
tiden selv vandrer gennem alle
evangeliernes sider.
Af alle steder er det netop på
vejene, at folk finder ham, og
at han finder folk.
Det er på vejen, at han
indhentes af en far, der vil
have ham med hjem til sin
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dødssyge datter.
Det er på vejen, at en blodsyg
kvinde rækker hånden ud og
helbredes ved berøringen af
ham.
Det er på vejen, at blinde
kommer til at se og døve til at
høre.
Det er på vejen, at Zakæus
hentes ned fra sit skjulested i
træet.
Det er på vejen, at Jesus viser,
at Guds kærlighed er virksom
i ham og udgår fra hans
hænder.
Og det er da også netop ud på
vejen, han siden sender
disciplene. De skal gå ud på
vejene og forkynde om ham
og døbe mennesker i hans
navn.

Det er også lige præcis navnet
"vejen", som kristendommen
får i sin spæde begyndelse i
tiden efter påske.
Da hedder den ny tro ikke
"kristendom", men slet og ret
"vejen".
I Apostlenes Gerninger, der
netop skildrer de år, hvor
disciplene dannede en særlig
genkendelig religiøs gruppe
indenfor jødedommen, kaldes
tilhængerne af den opstandne
Jesus gang på gang for "de,
der fulgte vejen".
Da Paulus endnu var glødende
forfølger, henvender han sig til
ypperstepræsten i Jerusalem og
beder om bemyndigelse til at
"fængsle dem, der hører til
Vejen" .
Da Paulus efter sin
omvendelse selv er blevet
grebet af den opstandne
Kristus, og pågrebet med
beskyldningen om at stifte uro,
forsvarer han sig overfor
statholderen Felix med ordene:
"Jeg bekender, at jeg følger
Vejen"
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Jeg selv kan da ikke undgå at
tænke på Jesu ord i
Johannesevangeliet, hvor han
siger; "Jeg er Vejen,
Sandheden og Livet. Ingen
kommer til faderen, uden ved
mig "

Kan vi tro, at også den grav vi
selv en dag skal lægges i, ikke
er vort blivende sted - men et
sted på vej til opstandelse hos
Gud?
Hvad skal vi tro?
Man kan blive helt indkroget i
sig selv af at spekulere på,
hvad man skal tro og ikke tro.

Også vi er at finde et sted på
den vej, der er vores.
Også vi har hørt, at graven er
tom.
Vi har hørt, at livet er
stærkere end døden. At Guds
kærlighed er stærkere end dét,
der lægger liv øde.
Vi har hørt det.

Men se, jeg tror, at der
gemmer sig en dyb sandhed i,
at kristendommen fra starten
hed Vejen.
Det er nemlig ud på vejen, at
vi skal.
Derud, hvor mennesker mødes,
og hvor liv brydes, og hvor
ting sker, og hvor muligheder
bliver til.
Vi skal ikke lukke os inde i

Og alligevel er det vist ofte
sådan for os, at vi ved ikke
helt, hvad vi skal tro.
Kan vi tro, at døde opstår?
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dybe spekulationer, vi skal gå
ud på vejen og leve vort liv
og bruge os selv i fællesskab
med andre.
Vi skal ud og gå i Jesu
fodspor - ud at hjælpe, ud at
handle, ud at virke.
Og der ude på vejen kan det
hænde, at der kommer en og
slår følge med os, så vore
øjne åbnes, og vi får lov at se,
at det er sandt, det med Gud
og det med Jesus, og det med
at han opstod til frelse og liv
og kærlighed for os.

sammen med os.
Hvad enten vi kan se det eller
ej.
Det er på vejen, at det sker.

Menighedsrådet og dets
møder:

De kommende
menighedsrådsmøder er
følgende tirsdage: 2. august og
6. september, hver gang kl.
19,30 i Kirkehuset ved
præstegården.
Menighedsrådsmøderne er
åbne for offentligheden.
Nogle af os er heldige at
Dagsorden for
opleve Gud i sådanne glimt
menighedsrådsmøderne ligger
på vejen.
fremme i kirkens våbenhus en
Andre af os må nøjes med
uge før mødet. Samtidig vil en
troen og tvivlen og håbet om, udskrift af protokollen fra
at det er sandt. At det er sandt, sidste møde være fremlagt i
at kærligheden overlever
våbenhuset.
døden, og at opstandelsen er
virkelighed.
Kirsten Schmidt
Retningen efter påske går ud
på vejen.
Derud hvor livet kræver os.
Derud hvor mennesker
mødes.
Derud hvor den opstandne går
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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.

København samt en god
portion
fingerspidsfornemmelse
gjorde, at når Ole bare så mit
salmevalg, vidste han, hvor jeg
ville hen med gudstjenesten,
og så spillede han følsomt,
voldsomt, muntert eller
neddæmpet, så det hele gik op
i en højere enhed. Tak for det,
Ole!
Og held og lykke fremover.

Rent praktisk betyder vores
organistmangel, at vi får endnu
Farvel til Ole Beuchert
flere ”skæve”
Olesen.
gudstjenestetidspunkter i den
kommende tid, indtil vi
Vores dygtige organist, Ole,
(forhåbenligt) kan ansætte en
har sagt sin stilling som
organist i Orø Kirke op fra d. organist i stillingen. Det må I
bære over med, kære
1. oktober i år. Men p.gr.a.
afspadsering og ferie, spillede sognebørn. Vi gør det så godt,
vi kan.
Ole hos os for sidste gang til
Kirsten Schmidt.
konfirmationen. Vi er jo
forberedte på, at i en lille
stilling som vores, kan vi ikke
beholde vore organister så
længe, men det er alligevel
sørgeligt, hver gang, det sker.
Særligt Ole er jeg ked af at
måtte undvære, fordi hans
erfaring fra en stor stilling i
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Alterdugen på Elnebjerg
Siden maj måned har vi ikke
kunnet finde vores alterdug
på Elnebjerg. En hvid dug
med hvide broderier, som vi
bruger ved de månedlige
gudstjenester. Hvis nogen
ved, hvor den er, vil vi være
meget taknemmelige for at få
den tilbage. Den er en gave
fra en tidligere beboer, og har
derfor stor værdi for os.

Lyset på kirken (eller
manglen på samme)
Menighedsrådet har besluttet
at slukke lyset på kirken i
sommertiden. Vi vil så
forsøge – inden sommertids
ophør – om vi kan få et
pænere, måske lidt mere
dæmpet lys i projektørerne til
et mindre beløb.
Menighedsrådet.

Kirsten Schmidt
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Orø kirke og dens
præster på
Hestebedgård.

lutherske kaldstankes
aktualitet og krise.

At gøre gavn, som Gud
det vil! (eller
”Bankrådgiverens
morgensang”).

Hans Anker Jørgensen er en af
vore mest kendte nutidige
salmedigtere, som holdt et
spændende foredrag på Orø i
oktober 2009, hvor der blev
ytret et stort ønske om at
opleve ham igen snart. Det er
der altså mulighed for nu.
Alle er velkomne. Gratis
adgang, kaffe og blødt brød.

”Vi synger Grundtvigs
”Morgenstund har guld i
mund” og overvejer, hvorfor
den sociale etik er svækket i
den nye salmebog – og
fraværende i den offentlige
debat og i mange prædikener.
Vi synger nogle af mine salmer
og drøfter, hvordan man kan
Jeg er blevet bedt om at
fortælle om Orø kirke og dens prædike moral uden at
moralisere, - og hvordan
præster på Hestebedgård d.
søndagens gudstjeneste igen
22. juli kl. 19,00. Det vil
foregå i Hestebedgårds regie, kan blive arbejdsugens
morgensang og en livgivende
men jeg vil da gerne reklaog samlende kraft i
mere for foredraget her.
samfundet."
Kirsten Schmidt.
(Hans Anker Jørgensen)

14. august kl. 15,00
i Kirkehuset ved Orø præstegård.
Et meget aktuelt
salmeforedrag med Hans
Anker Jørgensen om den

Menighedsrådet.
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MC-gudstjeneste d. 28. august:
I weekenden 26. – 28./8 er der MC-Træf på Orø. Arrangørerne
har bedt om, at vi i år tilbyder en gudstjeneste til at afslutte
træffet med. Det har vi i Orø kirke naturligvis været glade for.
Vi vil derfor indbyde alle til at deltage i MC-gudstjeneste i
kirken d. 28/8 kl. 10,00. Det bliver ikke et eller andet vildt og
syret, men en god, traditionel gudstjeneste med kendte salmer,
og hvor indholdet er sat sammen, så det henvender sig til
motorcykelfolket og alle os andre.
Kirsten Schmidt.

Kirkekaffe.
Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter
gudstjenesten den første søndag i hver måned.
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Ferie:
Sognepræsten har ferie i uge 26, 27 og 30,
fra mandag d. 27. Juni til søndag d. 10. Juli,
og fra mandag d. 25. juli til søndag d. 31. juli.
Imens passes embedet som følger:
Uge 26 og uge 30:
præsterne i Tveje-Merløse.
Kontakt Kordegnekontoret:
Tlf: 5943 2453
Gl. Ringstedvej 65. 4300 Holbæk..
Tlf. man-ons 10-14, tors-fre 10-13.
tors tillige 16-18.
Uge 27: Aage Koed Mikkelsen,
e-mail: ami@km.dk
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tlf. 4752 0326

Telefonnumre:
Kirkekontor:
Sognepræst Kirsten Schmidt.
Bygaden 54A .
tlf.nr. 5947 0027
ksc@km.dk. - Mandag fri.
(www.123hjemmeside.dk/Kirstens-verden)
Graver Henriette Oxbøll:
Mandag og lørdag fri.
Menighedsrådsformand
Per Eldon
Kirkeværge Lene Hansen
træffes man-fre kl. 9-12
Kontaktperson Lene Hansen
Kirkebilen bestilles på:

tlf.nr 2460 4525

tlf.nr 5947 4727
tlf.nr 4046 6199
tlf.nr 4046 6199
tlf.nr 2979 9006

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist:
vakant
Kirkesanger:
Tine Hagedorn-Olsen
Gravermedhjælp:
Claus Jørgensen
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:
22. juli: Orø kirke og dens præster på Hestebedgård
14. august: ”Bankrådgiverens morgensang” foredrag
28. august: MC-gudstjeneste

kl. 19,00
kl. 15,00
kl. 10,00

Gudstjenester.
3. juli, 2. søndag efter trinitatis, - Steen Nehrkorn Nielsen
10. juli, 3. søndag efter trinitatis - Aage Koed Mikkelsen
17. juli, 4. søndag efter trinitatis
24. juli, 5. søndag efter trinitatis
31. juli, 6. søndag efter trinitatis, - Kim Sørensen
7. august: 7. søndag efter trinitatis
14. august, 8. søndag efter trinitatis
20. august, Lørdagsdåb
21. august, 9. søndag efter trinitatis
28. august, 10. søndag efter trinitatis, - MC-gudstjeneste
4. september, 11. søndag efter trinitatis
11. september, 12. søndag efter trinitatis

kl.14,00
kl. 9,00
kl.11,00
kl.10,00
kl.10,00
kl.14,00
kl.10,00
kl.11,00
kl.14,00
kl.10,00
kl.14,00
kl.10.00

Andre gudstjenester.
Gudstjenesten på Elnebjerg i juli måned er aflyst på grund af ferie.
Torsdag d. 4. august: Gudstjeneste på Elnebjerg
Torsdag d. 1. september: Gudstjeneste på Elnebjerg
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kl.14,00
kl.14,00

