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Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Schmidt.
Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad marts/
april 2012 er d. 1. februar.

——————————————

”Fastelavn er mit navn
boller vil jeg have
hvis jeg ingen boller får
så laver jeg ballade”.

Nu nærmer vi os igen den herlige
Fastelavns søndag, hvor Orø for en
stund bliver befolket af prinsesser,
supermænd, løver og alle mulige
andre fantasifulde væsener. Og
inden i dem gemmer sig vore egne
små guldklumper. De slår katten af
tønden, spiser fastelavnsboller og
går rundt ved dørene og synger og
”rasler” for at samle en skilling
ind. De følger – måske uden at
vide det - nogle af de gamle
muntre skikke, der var knyttet til
fastelavn, mens den endnu var en
naturfest af før-kristen oprindelse.
Her festede man for forårets
komme med en lang række
frugtbarhedsritualer som f.eks.
kapløb, risning, ringridning og

udklædning.
(Jeg husker, hvordan min far og mor
opfordrede os børn til at rise dem op
med vore fastelavnsris, og jeg
tudede, fordi jeg ikke ville slå på
mine forældre).
Ordet fastelavn har naturligvis med
faste at gøre, og fasteperioden
varede de 40 dage imellem fastelavn
og påske. Her er vi så på bibelsk
grund med Jesu som forbillede –
han fastede netop 40 dage i ørkenen
efter sin dåb. Inden folk førhen gik i
gang med selve fasten, benyttede de
lejligheden til at feste og spise i
flere dage, så der var noget at stå
imod med. I vore dage er det de
fleste steder kun Fastelavns søndag,
der fejres, men tidligere brugte man
udover søndagen også Flæskemandag, til at spise masser af kød
og flæsk, som jo var forbudt under
selve fasten. Herudover var der
Hvide-ti rsdag, som var en
”nedtrapnings-dag”, hvor man
spiste mælkemad og brød af
hvedemel – alt sammen hvidt – og
så var man klar til fasten. Fastens
første egentlige dag er Askeonsdag,
hvor man fra katolsk tid gik i kirke
for at få tegnet et kors i panden af
præsten med aske, så man blev
mindet om, at mennesket er kommet
af jord og igen skal blive til jord –
nu var festlighederne forbi – man
gik ind til eftertænksomhedens og
selvransagelsens tid.
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De tekster, der bruges i gudstjenesten i fastetiden handler alle
om forberedelsen til påsken; vi
følger Jesus på det sidste stykke af
hans livsvej – vejen til Jerusalem.
Når fasteperioden er udnævnt til
eftertænksomhedens tid, så er det
for at få os til at se vores egen
livsvej i lyset af fortællingen om
Jesu vej. Også vore liv er jo i
overført betydning en vandring,
selv om det i den moderne verden
nogen gange kan synes ganske
svært at finde en brugbar livsvej.
Skønt vi har næsten ubegrænsede
muligheder og kan gøre ting, som
intet menneske har kunnet før os,
så er det som at gå i en jungle at
finde en vej gennem alle de
videnskabelige, moralske og
religiøse muligheder, vi har. Vi
kan også opleve, at for hver gang,
vi fjerner en sten på vejen og
overvinder en forhindring, så er det
som om der ligger to nye foran os
– vi får ikke fjernet
vanskelighederne, men skaber bare
flere.
Fastetiden giver plads til refleksion
over disse erfaringer, og forkynder
tillige, at der findes en vej at gå –
at det ikke er håbløst – at vi ikke
behøver at ende med at stå foran
en mur, der spærrer al fremtid for
os. Jesus forkyndte jo, at Gud ikke
lukker alle veje, men at han tvært
imod går foran os. Sådan vil vi de

kommende uger i kirken på vej mod
Langfredagens mur af håbløshed,
blive mindet om, at vejen ikke ender
blindt, men at den fortsætter mod
glæden Påskemorgen. Gud er den,
der utrætteligt åbner en ny håbets sti
for os. Så vi behøver ikke fortvivle
og gå til i angst eller bekymringer –
vi kan bruge fastetiden til at give os
Gud i vold og slå følge med ham ad
livets vej.
Kirsten Schmidt.

Menighedsrådet:
En gang om året, på det sidste
menighedsrådsmøde inden advent,
er menighedsrådets poster på valg.
Samtlige blev genvalgt:
Menighedsrådsformand: Per Eldon
Næstformand: Jette Porting,
Kirkeværge: Lene Hansen
Kasserer: Ole Nielsen
Sekretær: Kirsten Schmidt,
Kontaktperson: Lene Hansen,
Bygningskyndig: Ole Nielsen,
Underskriftsberettiget: Ole Nielsen.
Menighedsrådet.
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Menighedsrådsmøder:

Foredrag: Orø kirkes præster.

Næste menighedsrådsmøder er
tirsdage d. 10. januar, d. 7. februar
og d. 6. marts kl. 19,30 i
Kirkehuset.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden. Dagsorden for
menighedsråds-møderne ligger
fremme i kirkens våbenhus og på
kirkens hjemmeside en uge før.
Samtidig vil en udskrift af
protokollen være fremlagt i
våbenhuset og på hjemmesiden.

Jeg er blevet bedt om at holde det
foredrag i Kirkehuset, som jeg holdt
på Hestebedgård i juli 2011. Det
handler om de af Orø kirkes præster,
vi kender noget til, og det er dem
efter reformationen og op til i dag.
Nogle blev afsat i unåde, andre blev
sognets ”vor far”, nogle var her en
kort stund, andre fik deres døtre gift
med efterfølgeren og blev selv
begravet under kirkegulvet.
Kom og hør historien om en broget
flok, der alle satte deres præg på Orø
kirke i en eller anden udstrækning.
Søndag d. 5. februar kl. 14,00 i
Kirkehuset.
Gratis adgang, alle er velkomne.
Kaffe og brød.

Menighedsrådet.

Kirsten Schmidt.

Arrangementer:
En beklagelse.
Orø menighedsråd beklager, at vi
desværre ikke kan tilbyde en stor
koncert i år, da vi har måtte skære
så kraftigt i budgettet for 2012, at
vi kun har kunnet opfylde vore
aftalemæssige forpligtelser om to
koncerter arrangeret af kirkesangeren. Bortset fra det, nyder
koncerterne i Orø kirke ikke den
store opbakning, så det er nok
ønskværdigt med en lille pause.
Menighedsrådet.

Mini-konfirmander:
Indbydelse!
Jeg vil igen i år tilbyde ”minikonfirmand” undervisning for Orø
skoles 4. og 5. klasse i
vintermånederne 2012.
Det betyder, at jeg vil tilbyde
børnene en alderssvarende indføring
i kristendommen, så de har mere ens
forudsætninger, når de i 7. klasse
skal gå til konfirmationsforberedelse.
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Fastelavn
- i Brugsen og Kirken.

Timerne kommer til at ligge på en
fast hverdag i februar og marts, i
alt 8 gange fra kl. 14 til 16.
Jeg vil derfor indbyde alle de børn
i Orø skoles 4. og 5. klasse, der er
interesseret, sammen med deres
forældre, til et orienterende møde i
Kirkehuset ved præstegården
torsdag d. 19. januar kl. 18,00. Jeg
vil her fortælle om planerne for
mini-konfirmandundervisningen,
og vil gerne høre, hvilken ugedag,
der er flest, der har mulighed for at
følge undervisningen.
Jeg vil dog forudsætte et vist
minimum af interesse. Hvis der
tilmeldes tre eller færre børn, vil
undervi s ni ngen i kke bl i ve
gennemført.
Kirsten Schmidt

Igen i år går Kirken og Brugsen
sammen om at lave en ekstra festlig
fastelavnsfest for Orøs børn søndag
d. 19. februar:
Kl. 11,00 er der børnegudstjeneste i
kirken. 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
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Kirkens hjemmeside:

Kirkebilen:

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.

Kirkebilen kører ikke blot til kirke,
men også til foredrag og andre
arrangementer i kirkeligt regi. Ring
på tlf. 29 799 006 og sig, at du
ønsker taxaen som kirkebil, så
betaler Orø menighedsråd for
transporten.

Menighedsrådet.

Menighedsrådet.

Kirkebrochurer:
Kirkens fine farve-brochurer er
Kirkekaffe:
blevet oversat til tysk og engelsk.
Det er Marliese Wessels der har
M e n i g h e d s r å d e t b yd e r p å stået for den tyske oversættelse og
kirkekaffe efter gudstjenesten den Malinda Chase, der har oversat til
første søndag i hver måned i engelsk. Samtidig har de gået
Kirkehuset ved præstegården.
oplysningerne minutiøst igennem og
rettet og forbedret teksten. Det er et
Menighedsrådet
meget fint stykke arbejde.
En stor tak til Marliese og Malinda.
Menighedsrådet.
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Telefonnumre :
Sognepræst:
Kirsten Schmidt, Bygaden 54A, Orø 59 47 00 27
E-mail: ksc@km.dk mandag fri.
www.123hjemmesider.dk/Kirstens-verden

Graver:
Henriette Oxbøll mandag og lørdag fri 24 60 45 25

Menighedsrådsformand:
Per Eldon: 59 47 47 27

Kirkeværge:
Lene Hansen, træffes man-fre kl. 9-12 40 46 61 99

Kontaktperson:
Lene Hansen. samme som ovenfor.

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist: Susanne Kammersgaard
Kirkesanger: Tine Hagedorn-Olsen
Gravermedhjælp: stillingen er vakant.

Øvrige informationer:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præstens og
graverens ugentlige fridag (undtagen i tilfælde af dødsfald )
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Arrangementer:
19. januar, møde om mini-konfirmander
5. februar, foredrag: Orø kirkes præster
19. februar, Børnegudstjeneste, fastelavn

kl. 18.00
kl. 14.00
kl. 11.00

Gudstjenester:
1. januar,
8. januar,
15. januar,
22. januar,
29. januar,
5. februar,
12. februar,
18. februar,
19. februar,

Nytårsdag:
1. søn. e. Hellig 3 Konger:
2. søn. e. H3K:
3. søn. e. H3K:
Sidste søn. e. H3K:
Septuagesima
Seksagesima:
Lørdagsdåb:
Fastelavn.

kl. 14.00 Kirkekaffe
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00 Kirkekaffe
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Børnegudstjeneste
26. februar, 1. søndag i fasten:
4. marts, 2. søndag i fasten:

kl. 10.00
kl. 10.00 Kirkekaffe

Gudstjenester på Elnebjerg:
Torsdag d. 5. januar
Torsdag d. 2. februar
Torsdag d. 1. marts

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
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