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Dagens ord er, vil jeg bruge den
superkorte forklaring, Ellen
Aagaard Petersen, redaktør på
”folkekirken.dk” skrev til mig, da
hun spurgte, om jeg ville være
med. Hun skrev:

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Schmidt. Deadline for
næste nummer af Orø
Kirkeblad november/december
2014 er onsdag d. 1. oktober.

”Hvis du ikke kender til Dagens
ord, kan du finde den fx på dr.dk
og folkekirken.dk som hjemmeside, som app til smartphones og
på facebook. Der kommer et nyt
bibelord til hver dag med en
video på 1 – 1 1/2 minut, hvor en
præst fortæller, taler, reflekter
med afsæt i Dagens ord:
www.folkekirken.dk/dagensord/
eller på Facebook.”
Det lød som noget, man skal
have oplevet i sin tid som præst,
så jeg var inde at kigge på
hjemmesiden, og sagde straks ja.
Lidt smigret var jeg da også.
Målgruppen er de 18-30 årige, og
alle de andre præster, jeg har set i
Dagens ord videoerne er ganske
unge. Jeg modtog straks de 10
skriftsteder, jeg skulle tale om,
og blegnede. For det var ikke så

Dagens ord –
et bibelsted
til hver dag.
Onsdag d. 20. august havde jeg
en spændende oplevelse: Jeg var
til optagelser til Dagens ord i den
gamle TV-by i Gyngemosen.
Hvis jeg skal forklare, hvad
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ligetil, som jeg havde forestillet
mig.

mente, som skulle fortolkes og
lyde i en kristen sammenhæng.
F.eks. fra Ordsprogenes Bog:
Den retfærdiges tunge er
udsøgt sølv.
Hvad i alverden stiller man op
med sådan et udsagn? Der var
ikke andet at gøre end at bide
tænderne sammen og klø på. Og
jeg fandt hurtigt ud af, at
sammenhængen ikke er vigtig,
når det handler om Dagens ord.
Groft sagt kunne man lige så godt
have taget 10 skriftsteder fra et
eller andet filosofisk værk – eller
måske fra Koranen, hvis man
skal være fræk. For det, Dagens
ord handler om er: ”denne sætning, løsrevet fra sin sammenhæng i øvrigt, hvad fortæller den
os, hvis vi ser på den med kristne
øjne?”

Hver fortolkning måtte kun tage
60-90 sekunder, og det er vigtigt
med pauser undervejs, så ordene
får tid til at bundfælde sig. – Ja,
havde de bedt mig om at tale i 20
minutter om hvert skriftsted,
havde det været en smal sag, men
dette var virkelig en udfordring,
især fordi de korte bibelsteder
naturligvis var taget ud af en
sammenhæng, som jeg er vant til
at forholde mig til.

På den anden side var det også
sjovt at stå med enkelte korte
udsagn fra Det gamle Testa3

kunne gå fri – for altid. Også
selvom Jesus var uskyldig. Det er
ham, der er retfærdig – Jesus. Og
alt det, han siger, er ikke sølv,
men guld. (lør 11/10. Ordsp.
10,20, Kirsten Schmidt)

Eksempel på
Dagens ord:
Den retfærdiges tunge er
udsøgt sølv.
I rigtigt gamle dage betød det
noget ganske bestemt, når man
talte om en retfærdig mand. Det
var en mand, der levede efter alle
Guds bud; ikke kun de ti bud,
men en kæmpesamling af bud og
love og forordninger fra Gud.
Noah var f.eks. en retfærdig
mand, derfor frelste Gud ham og
hans nærmeste familie, da han
lod verden drukne i vand. Flere
hundrede år efter Noahs ark indså
Gud, at han ikke kunne forvente
retfærdighed af os mennesker, og
han kunne jo ikke blive ved med
at drukne os. Derfor besluttede
han at frelse os. Gode og onde,
retfærdige og uretfærdige. Det
gjorde han på en lige så voldsom
måde som den gang, da han
druknede os. Men denne gang gik
det kun ud over én: hans egen
søn. Jesus blev født som en af os
og han døde i vores sted, så vi

Gladsaxe kirkes præstegård,
hvor jeg gik til konfirmationsforberedelse. Over døren står et
skriftsted: Ps. 127,1: Hvis ikke
Herren bygger huset, arbejder
bygmestrene forgæves.
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Høstguds-tjeneste med
kirkefrokost.
Søndag d. 7. september kl. 10.00:
Sommeren kom tidligt i gang i år, og det gjorde høsten derfor også. Det
kræver jo så en tidlig høstgudstjeneste. Lige som sidste år starter vi med
at takke for høsten ved gudstjenesten i kirken, og bagefter går vi i
kirkehuset og synger nogle af vores gode høstsange og –salmer,
hvorefter menighedsrådet byder på høstfrokost.
Arrangementet er gratis.
Menighedsrådet.
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Hjertets
farver

sange og instrumentale numre,
der hver på deres måde afspejler
hjertes stemninger, sorg over
tabet af en elsket, dødssmerte,
jublende glæde over foråret
og skæbnens spil; -hjertes farver.
Koncerten vil byde på både nyere
og gammel musik, numre fra Carl
Orffs opera Carmina Burana og
fra Henry Purcells opera Dido og
Aeneas. Som noget helt
særligt vil der ved koncerten
være uropførelse af musik til fem
Maria digte og Maria salmer,
komponeret af Nina Frederiksen.
Teksten til disse salmer og digte
er skrevet af bl.a. Rainer Maria
Rilke, Sten Kaalø og Lisbeth
Smedegaard Andersen. De
beskriver- kunne man sige- Maria
hjertes farver-frygt, glæde,
smerte, håb og kærlighed. Og
giver os i nutidig digtning, båret
og accentueret af Nina
Frederiksens kompositioner,
farverige, eftertænksomme og
bevægende billeder af Marias liv.
Koncerten vil desuden indeholde
en musikalsk overraskelse!
Trio til Tiden har eksisteret i 4 år
og har specialiseret sig i musik-

Koncert med Trio til Tiden.

HJERTETS FARVER er en
koncert specielt tilrettelagt til
denne dag i september, hvor Trio
til Tiden (fløjte, klaver og sang)
vil være udvidet med fagot. Der
vil være en række forskellige
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gudstjenester og koncerter til
særlige højtider i kirkeåret eller
årets gang. Trioen har én gang
før i Orø Kirke været udvidet
med Nina Frederiksens anden
bror, Klaus Frederiksen på Fagot.
Dette instrument bidrager med en
helt særlig dyb og varm klang,
der sammen med klaveret, fløjten
og sangstemmen giver musikken
ekstra dimensioner.

Klaus Frederiksen, fagot:
Uddannet fra Musikkonservatoriet, medlem af Det kgl. Kapel i
over 30 år, medlem af såvel Den
danske Blæseroktet som
Blæserensemblet Selandia.
Tine Hagedorn-Olsen,
mezzosopran:
Uddannet på Sjællands Kirkemusikskole og privat.
Kirkesanger, solist i kirkelige og
kammermusikalske sammenhænge.
Tine Hagedorn-Olsen

Medvirkende:
Nina Frederiksen, klaver/orgel:
Organist, musikpædagog,
dramapædagog og
akkompagnetør. Komponerer og
arrangerer for klaver og orgel.
Bevæger sig musikalsk indenfor
alle genrer.
Lars Frederiksen, fløjte:
Uddannet fløjtenist på
Musikkonservatoriet, spillet med
DR symfoniorkester, Det kgl
Kapel og mange andre orkestre.
Musikpædagog, ildsjæl i
musicalgenren og anerkendt
kammermusiker.

Efter koncerten serverer
menighedsrådet en forfriskning.
Gratis adgang, alle er velkomne.
Menighedsrådet
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de helt stille 'sjælere' til drøn
hurtige og swingende sange. Vi
leverer i det hele taget bare en
kanon fest med et dynamisk
varierende repertoire.
Hele Sound Of Joy og jeg selv,
håber meget at vi må komme og
lave en gospelfest på den gode ø
Orø!!

Sound of joy
Gospelkoncert
Med fælles
spisning.
Søndag d. 16. november er der
gospelkoncert I Orø kirke, og
bagefter serverer menighedsrådet et måltid mad i kirkehuset. Der er bindende tilmelding til måltidet senest d. 1.
november.
Arrangementet er gratis, og man
må gerne overvære koncerten
uden at spise med bagefter. Der
er ingen tilmelding til koncerten.
Om Sound Of Joy gospelkoret
skriver deres dirigent:
Sound Of joy gospelkoncert.
Vi synger gode traditionelle
gospelhits som "in The
Sanctuary", "He Reigns" og "My
Life Is in Your hands", som
publikum typisk inviteres til at
synge med på. Og vi synger også
nye spændende gospelfortolkninger af gamle danske salmer
(Dem er der smæk i;)) Vi har fra

Christoffer Nolsøe Lund
Dirigent
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Folkekirkens Nødhjælp til gode.
Hvis man ønsker at få del i
menighedsplejen, kan man
ansøge menighedsrådet med brev
til: Orø Menighedsråd, Att.
Menighedsplejen, Bygaden 54B,
Orø, 4300 Holbæk eller med email til: mrf@oroekirke.dk.
Vi støtter ikke enkeltpersoner
eller private husholdninger.
Menighedsrådet.

Indsamlinger!

Menighedsrådet har besluttet nye
retningslinjer for indsamlingerne
i kirken. Fremover samler vi ind i
perioder af to måneder ad gangen, hver anden gang til menighedsplejen, hver anden gang til
en officiel indsamling.
Indsamlingerne vil blive annonceret i kirkebladet og på facebooksiden.
Hvis man ønsker at donere et
beløb, kan man også sende
pengene direkte til
Menighedsrådets Støttekonto:
Reg. Nr. 2429, Kontonummer:
0727-106-960.
September og oktober vil det, der
kommer i kirkebøssen, komme

Næste menighedsrådsmøder er
onsdage d. 3. september, d. 1.
oktober og d. 5. november kl.
17,00-19,00 i Kirkehuset.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden.
Dagsorden for menighedsrådsmøderne 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.
Menighedsrådet.
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Menighedsrådet byder på kirkekaffe til den første gudstjeneste i
hver måned i Kirkehuset ved
præstegården. Søndag d. 7.
september er der kirkefrokost i
forbindelse med høstgudstjenesten.
Menighedsrådet

Orø Kirke kan besøges på internet-adressen www.oroekirke.dk.
Man kan også downloade kirkebladet. Webmaster Gogo Næsted,
Bygaden 16, Orø.
På facebooksiden Orø sogn og
kirke kan man følge med i
begivenheder i kirken m.m.
Menighedsrådet

Han sagde til dem:
»Høsten er stor, men arbejderne
få. Bed derfor høstens herre om
at sende arbejdere ud til sin høst.
Luk. 10,2
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Sognepræst: Kirsten Schmidt, Bygaden 54A Orø, 59 47 00 27,
ksc@km.dk Mandag fri.
Graver: Henriette Oxbøll, 24 60 45 25, henriette.oxbll@live.dk
Man. og lør. fri,
Menighedsrådsformand: Poul Hurup, 51 50 79 13, hurup@pc.dk
Kirkeværge: Per Eldon, 30 48 77 27, theeldons@gmail.com
Kontaktperson: Jette Porting: 40 70 30 13, gis@gis-international.com

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:

Organist: Susanne Kammersgaard
Kirkesanger: Tine Hagedorn-Olsen

Øvrige informationer:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præstens og
graverens ugentlige fridag (undtagen i tilfælde af dødsfald)

Præstens ferie:
I uge 43 fra mandag d. 20/10 til søndag d. 26/10 har præsten ferie.
Embedet passes på skift imellem præsterne i Tveje-Merløse. Ønskes
kirkelig handling, kan man kontakte kordegnen i Skt. Nikolai kirke:
Stephen Larsen på tlf. 59 43 08 91 (man-fre 10-13, tor still. 16-18) eller
pr. e-mail: stla@km.dk
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7. september,
27. september,
16. november,

Høstgudstjeneste med frokost 10.00
Koncert: hjertets farver
16.00
Gospelkoncert med spisning 17.00

7. september, 12. søn. e. trinitatis.
14. september, 13. søn. e. trinitatis.
21. september, 14. søn. e. trinitatis.
28. september, 15. søn. e. trinitatis.
5. oktober, 16. søn. e. trinitatis.
12. oktober, 17. søn. e. trinitatis.
19. oktober, 18. søn. e. trinitatis.
26. oktober, 19. søn. e. trinitatis.
2. november, Alle helgens dag.
9. november, 21. søn. e. trinitatis.

12

10.00 Høstgudstj. + frokost.
10.00
10.00
10.00
10.00 Kirkekaffe
10.00
10.00
14.00 Steen N. Nielsen
10.00 Kirkekaffe
10.00

