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Pinsepligt?

Hvad er det, der sker i pinsen?
Jøderne var i sin tid forsamlet for
at fejre en årtusind gammel pagt,
som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader på et bjerg
ude i en ørken. Det var en fest på
linie med vores 5. maj fest, hvor

vi fejrer en befrielse, der skete for
over 50 år siden. En befrielse fra
overmagten – fra tyskerne. Og 5.
maj kan vel nok gøre en glad – i
det mindste en lille pligtfølelse af,
at man skal være festglad. Men en
ægte og dybfølt glæde over 5. maj
(fortsættes næste side)
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Redaktionelt:
Deadline for næste nummer af
Orø Kirkeblad juli/august er
fredag d. 3. juni.
(forsat fra forrige side)
er jo nok svær at finde for de af
os, der ikke har oplevet krigen og
dens ydmygelser.
Sådan er jøderne vel også valfartet
til Jerusalem i Pinsen i en form for
pligt-glæde over disse gamle
stentavler. Du skal ære din far og
din mor, du må ikke vidne falsk,
ikke bedrive hor eller begære din
næstes ejendom. Du skal, du skal,
og du må ikke, du må ikke, sådan
lyder loven. Og festen for loven
var vel på linie med den gang, Kaj
Munk spurgte sine konfirmander,
hvad de tre store højtider i
kirkeåret var, og en kvik konfirmand svarede: jul, påske og
Ulfborg Marked. Her hos os ville
han måske have svaret: jul, påske
og Orø Skoles Loppemarked.
Pinsen er også i dag blevet en
pligt fest. En ferie i foråret og det
er da også skønt at have. Men
selve pinsen handler altså om
noget, der går fra at være en død
pligt-fest til en levende.
Helligånden, som havde taget
sporadisk bolig i templet, hos
profeterne og siden hos Jesus
Kristus, blev nu udgydt over hele

jorden. Den blev blæst ud over
disciplene på pinsedagen. Og de
bar Ånden videre – og videre frem
til os i dag - alle os, der er døbte i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Og hvad betyder det andet, end at
hvad der før var dødt, dødtrist og
et pligtliv, nu igen kan fyldes med
glæde?
Den gode Helligånd er den, der
kommer med kærligheden, begejstringen og den indre tro på, at
livet er værd at leve – i gode som i
sørgelige stunder. Vores opgave er
at give denne Ånd gode kår i vort
samfund. Livet er større end
gamle love, påbud og forbud.
Måske er pinsen festen for åbenhed. Alt, hvad Jesus forlanger af
os er, at vi er åbne overfor det,
evangeliet vil os. Er vi det, vil vi
måske erfare, at evangeliet ikke er
gamle love, men det er lyslevende,
ligesom ordet er lyslevende og
giver os mod og håb og tro, så vi
kan tage livets udfordringer op.

Kirsten Schmidt
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Gravskænderi:
Der har fundet gravskænderi sted
på Orø kirkegård. Det drejer sig
om nogle ting, der er blevet fjernet
fra en grav og sat op på højen på
kirkegården, hvor det ser ud, som
om, nogen har danset rundt om
dem. Foreløbig er sagen blevet
meldt til politiet, og der vil nu
blive holdt øje med, hvem der
opholder sig på kirkegården om
natten.
Vi håber, at der kun er tale om
drenge(eller pige-) streger, men
jeg vil understrege, at grav-

skænderi er strafbart, samtidig
med, at det er frygteligt for dem,
der går på kirkegården for at
besøge eller sørge over deres
kære, at finde graven vandaliseret.
Min mand og jeg er af og til stødt
på små grupper af øens unge på
kirkegården
efter
mørkets
frembrud. Jeg vil understrege, at
kirkegården ikke er en legeplads,
og at vi efter denne episode vil
skrive navnene op på alle dem, vi
ser på kirkegården så sent, hvis de
ikke har ærinde der.
Kirsten Schmidt.
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Menighedsrådsmøder:
Næste menighedsrådsmøder finder
sted tirsdag d. 3. maj samt tirsdag
d. 7. juni i forpagterboligen kl.
19.30.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden.
Dagsorden for menighedsrådsmøderne ligger fremme i kirkens
våbenhus en uge før. Samtidig vil
en udskrift af protokollen fra
sidste møde være fremlagt i
våbenhuset.
Menighedsrådet.

Åben have i præstegården:
Kom og se vores rosenhave lørdag
d. 25. juni, søndag d. 26. juni,
lørdag d. 2. juli og søndag d. 3.
juli. Haven er åben fra kl. 11 til 17
og alle er velkomne. Vi vil være at
finde i haven, klar til at svare på
spørgsmål, men du er også velkommen til at gå rundt for dig selv
og bruge haven til at slappe af i.
Kaffe og saft under akacietræerne.
I år skal vi være noget for børnene
i sommerferien, så vi åbner ikke
haven i georginesæsonen.
Præsteparret.
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Søndag d. 2. maj kl. 11.00 er der konfirmation i Orø Kirke.
Årets konfirmander er:
Dan Ruhe Bertelsen, Bygaden 87, Orø, 4300 Holbæk.
Helle Baltzer Hansen, Bygaden 36, Orø, 4300 Holbæk.
Marco Steppat Hansen, Bygaden 2A, Orø, 4300 Holbæk.
Casper Juhl Jensen, Syvvejen 31, Orø, 4300 Holbæk.
Jens Thomas Friborg Jensen, Kalundborgvej 149, 4400 Kalundborg.
Nina Anja Jensen, Næsby Gade 17, Orø, 4300 Holbæk.
Christopher Holscher Larsen, Bygaden 78, Orø, 4300 Holbæk.
Andreas Støtterup Nielsen, Stengårds Alle 217, 2860 Søborg.
David Nii Røgen, Stænget 6, Orø, 4300 Holbæk.
Maria-Louisa Safia Taher, Stænget 6, Orø, 4300 Holbæk.

Der vil som sædvanlig være reserveret en bænk til hver konfirmands
familie og pårørende.
Kirsten Schmidt.
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Folkedans:
I dagene fra d. 3. juni til d. 5. juni
er der folkedanserstævne på Orø.
Traditionen tro indgår gudstjenesten d. 5. juni kl. 10.00 som en del
af programmet, hvor folkedanserne går i kirke i deres folkedragter. Det er endnu ikke helt
sikkert, om folkedansernes spillemænd vil give nogle numre i
kirken i år, vi håber, at de kan
overtales.
Kirsten Schmidt.

Holbæk Musikskole :
D. 22. maj kl. 15.00 spiller
Holbæk Musikskole, med solister
på henholdsvis violin og cembalo,
under ledelse af Anne Lennartsson
Vivaldi´s fire årstider.

Gospelkor:
D. 8. maj kl. 15.00 synger Græse´s
30 mands store gospelkor i kirken.
Koret er en oplevelse med sin
intensitet, livsglæde og rytmesans.
For alle der kan lide gospelmusik
vil det være en oplevelse.
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Cor Cantus:
D. 5. juni kl. 15.00 synger Cor
Cantus (sangens hjerte) i Orø
Kirke. Koret består af 14 sangere
der synger alt fra renæssance
musik og folkemelodier til
cubanske sange og jazz.
Den dygtige korleder Ellen Hess
Thaysen og kirkesanger Tine
Hagedorn-Olsen medvirker.

Kirkebilen:
Kirkebilen kører ikke blot til
kirke, men også til foredrag og
andre arrangementer i præstegården.
Ring 40 11 01 88.

Aktivitetskalender:
D. 3. maj
D. 8. maj
D. 22. maj
D. 5. juni
D. 7. juni
D. 25. & 26. juni
D. 2. & 3. juli

Menighedsrådsmøde i Forpagterboligen
Grænse´s Gospelkor synger i Orø Kirke
Holbæk Musikskole spiller i Orø Kirke
Cor Cantus synger i Orø Kirke
Menighedsrådsmøde i Forpagterboligen
Åben Have i Præstegården
Åben Have i Præstegården

kl. 19.30
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 11-17
kl. 11-17
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Gudstjenester:
1. maj
5. maj
8. maj
15. maj
16. maj
22. maj
29. maj
5. juni
12. juni
19. juni
26. juni
3. juli

5. søndag e. påske.
Kristi Himmelfartsdag.
6. søndag e. påske.
Pinsedag.
2. pinsedag.
Trinitatis søndag.
1. søndag e. trinitatis.
2. søndag e. trin.
3. søndag e. trin.
4. søndag e. trin.
5. søndag e. trin.
6. søndag e. trin.

11.00 Konfirmation.
10.00.Altergang.
10.00
10.00 Trompetspil, Altergang.
10.00
10.00 Altergang
10.00
10.00 Folkedansere.
19.30 Aftensang. Altergang.
10.00
10.00 Altergang.
10.00

Andre gudstjenester:
Torsdag d. 5. maj: Kristi Himmelfartsdag, Elnebjerg kl. 14.00.
Torsdag d. 2. juni: Elnebjerg kl. 14.00.
Torsdag d. 7. juli: Elnebjerg kl. 14.00. Aage Koed Mikkelsen.

Indsamlinger:
I pinsedagene d. 15. og 16. maj samler vi ind i kirken til Folkekirkens
Nødhjælps hjælp fra kirke til kirke.

Telefonnumre:
Sognepræst Kirsten Schmidt, Bygaden 54A. (ksc@km.dk) 59 47 00 27
Graver Danielle T. Kristensen
59 47 47 23
Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen
59 47 04 00
Vikar for kirkeværgen Zeth G. Petersen træffes i
Forpagterboligen torsdag 12-14
59 47 99 66
Kontaktperson Per Eldon
59 47 47 27
Kirkebilen bestilles på tlf.:
40 11 01 88
Orø Kirkes hjemmeside findes på:
http://www.oroe.nu

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist:
Kirkesanger:
Gravermedhjælper:

Merete Ruud Hansen
Tine Hagedorn-Olsen
Flemming Poulsen
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