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Gå i kirke om torsdagen

Vi har, som alle ved, gudstjeneste
hver søndag i Orø Kirke. Hvad
ikke alle medlemmer af vores
menighed måske ved er, at
vi også har en gudstjeneste i
Elnebjergcentret den første

torsdag i hver måned kl. 14.00.
Denne gudstjeneste er ikke kun
for beboerne på centret; den er
også for andre medlemmer af
menigheden på Orø, som har lyst
til at komme.
(fortsætte næste side)
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(fortsat fra forrige side)
Vi har en meget hyggelig eftermiddag, hvor præsten holder en
kort prædiken og der er mulighed
for at deltage i altergang.
Der synges nogle af de salmer,
som vi næsten alle kan nikke genkendende til. Vores organist Eric
Cumming spiller også til disse
guds-tjenester. Cilia Lassen
synger og Ruth Jensen pynter
lokalet op med årstidens blomster
fra sin egen have.

På gensyn:
det næste arrangement er den
1. september 2005 kl. 14.00
på Elnebjergcentret.
Venlig hilsen
Annie Lunde Hansen

Kun et håb?

Der skal herfra lyde en tak til de
personer, som hver gang kommer
og yder en frivillig indsats, så
disse arrangementer i centret kan
finde sted.

For lidt tid siden snakkede jeg
med en ven om troen på et
evigt liv, og han bemærkede
“det kan vi slet ikke vide noget
om, vi kan kun håbe” - Jeg blev
først ret nedslået, for han
havde fuldstændig ret - “vi kan
kun håbe”.
Andet siger kirken eller biblen
ikke, både ved dåb og
begravelse citeres fra 1. Peters
Brev:

Der er næsten ingen undskyldning
for ikke at komme. Hvis du ikke
selv er mobil, kan du ringe til
kirke bilen på telefon 40 11 01
88, så vil du blive hentet og kørt
hjem igen uden udgift for dig.

“Lovet være Gud, vor Herre
Jesu Kristi fader, som i sin
store barmhjertighed har
genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra
de døde”

Ligesom der ikke er nogen
aldersbegrænsning for deltagelse i
søndagsgudstjenesterne i kirken,
er der heller ikke nogen aldersbegrænsning for deltagelse i de
hyggelige gudstjenester i
Elnebjergcentret – alle er
velkomne.

Og dog, der siges meget mere
her; vi har ikke kun et håb, vi
har “et levende håb”. Vi har lov
at håbe.

Når gudstjenesten er slut, sætter vi
os sammen og hygger os over en
dejlig kop kaffe med kage til (også
uden udgift for deltagerne). Man
går hjem efter hyggeligt samvær
med andre mennesker.

Jeg håber, vi snart ses i kirken.
:-)
Per Eldon
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Redaktionelt:
Deadline for næste nummer
af Orø Kirkeblad
oktober/November er
mandag den 3. oktober.

Orøs “skæve dame” er død
Betegnelsen var en lille piges
og møntet på Vibeke Leths
hår, som altid var langt i den
ene side og kortklippet i den
anden – og sandt er det, at
Vibeke var en ener og en
markant skikkelse på øen.
Vibeke var psykolog, men
valgte jobbet fra og hjalp i
stedet mennesker, hvor hun
kunne, uden betaling. Det gav
et nøjsomt liv, hvor det i en
lang periode næsten
udelukkende var hendes store
have ved “Kulhuset”, som hun
dyrkede med flid og dygtighed,
der gav mad på bordet. Haven
gav hende også den glæde
gavmildt at kunne dele ud af
frugt, grønt og blomster. At
give var en væsentlig del af
Vibekes liv. Hvad hun fik igen
interesserede mindre – hendes
filosofi var, at livet nok skulle
bringe balance.
Når Vibeke forlod øen lod hun
sin dør stå åben – for hvis

nogen skulle have brug for et
sted at overnatte, kunne de
gøre det hos hende, og hvis
man spurgte til hendes
ejendele, svarede hun, at hvis
nogen havde brug for nogen af
hendes ting – måtte de gerne
tage dem.
Vibeke Leth solidariserede sig
med de svagest stillede i
samfundet og var i sin tid med
til at stifte Galebevægelsen. I
glade stunder drak hun gerne
en øl og røg en joint sammen
med vennerne foran
købmanden. Ingen kunne som
Vibeke tage sig af mennesker,
der havde brug for hjælp. Hun
tog af sted med mad, kaffe,
blomster og masser af
kærlighed til syge og
ensomme.
Efterhånden som Vibekes
sygdom skred frem, og hun
blev klar over, at den ville få
dødelig udgang, tog hun sin
skæbne med en utrolig
afklarethed og sagde stille:
“Det er jo ikke noget specielt
for mig – livet ender jo med
døden for os alle.”
Bisættelsen i Orø Kirke blev
smuk. Præsten, som kendte
Vibeke fra yngre dage, talte om
det spændende og rige liv, hun
havde haft, og citerede hendes
barnebarn for at have sagt:
(fortsættes næste side)
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(fortsat fra forrige side)
“Så flyver mormor nok væk
sammen med fuglene.”
Efter bisættelsen tog følget til
Vibekes hus ved vandet, hvor
datteren, søstrene og
børnebørnene havde forberedt
en lille fest - helt som Vibeke
selv havde gjort det ved så
mange lejligheder. Til sidst
blev alle blomster fra
bisættelsen lagt ud i vandet,
hvor de drev langsomt bort.
Orø Kirke stod Vibekes hjerte
nær. Igennem de sidste mange
år var hun medlem af Orø
Koret og en flittig kirkegænger.
Som medlem af menighedsrådet var Vibeke desuden en
dygtig og engageret
kirkeværge.
Vibeke vil blive savnet.

Kirkekoncert
Kirkekoncert
11. september kl. 15.00
Jesper Lund Jakobsen har sat
musik til 15 af Steen Steensen
Blichers digte.
Disse sange fra digtsamlingen
“Trækfuglene” vil vi blive
præsenteret for ved koncerten i
Orø Kirke søndag den 11.
september kl. 15.00.
Efter koncerten er der en
forfriskning i tårnrummet.

Orø Menighedsråd
Jørgen Hansen

.

Kirketuren med FO Orø og
menighedsrådet
Den planlagte tur i efteråret er
flyttet til foråret 2006
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Hvorfor gospel?
Som opfølgning på koncerten
med Græse Gospelkor i foråret

At søge at finde ud af hvad
biblen siger os i dag
- og mange andre umulige ting

så duk op:
kommer Signe Voldby, præst i
Græse Kirke,
og taler om emnet “Hvorfor
gospel?”

Søndag d. 9. oktober
kl. ca. 11 (efter kirke) i
Forpagterboligen

Søndag den 25. september
kl. 19.30

Vi spiser lidt frokost sammen,
synger nogle sange (som regel
både nye og gamle sange), og
denne første gang har vi tænkt
os at snakke lidt om, hvad
vores planer er for efteråret og
vinteren.

Der bliver også mulighed for at
synge sammen. Signe
medbringer sin guitar og
pianisten fra Græse Gospelkor.

BEMÆRK:
Orø Kirkes Bibelkreds vil i den
kommende sæson mødes i
forpagterboligen. Vi regner
med at det bliver ca. hver 14.
dag søndage efter kirketid (fra
og med den 9. oktober – NB.
Vi holder laaaaang juleferie).

Orø Kirkes Bibelkreds

Per og Lisbeth Eldon

Er det noget for dig:
At søge at finde frem til hvad
den kristne tro går ud på
At diskutere om der er en
mening med, at vi er her
At høre om hvad
kristendommen betyder for
andre end dig
At fortælle os andre hvad
kristendommen betyder for dig
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Allehelgensdag – søndag
6. november kl. 11
Første søndag i november kaldes
Allehelgensdag. Denne dag
mindes man i kirkerne de døde.
Efter prædikenen nævner præsten
alle, som er døde i årets løb i
sognet. Der vil samtidig blive
tændt et lys for hver enkelt.

Høstfestgudstjeneste
16. oktober kl. 15

Så har du mistet én, du holdt af, er
du særlig velkommen til
gudstjenesten denne dag.

Vores provst Benedicte Hvidt
Breengaard har glædet os ved at
love at være gæsteprædikant ved
høstfestgudstjenesten den 16.
oktober kl. 15.00.

Menighedsrådet

Kirken vil være festligt pyntet, og
der vil være solosang, trompetspil
og medvirken af Orø Koret.

Orø Koret

Efter gudstjenesten er der en
forfriskning i tårnrummet.

medvirker ved gudstjenesten den
sidste søndag i hver måned.
Karen Frederiksen
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Aktivitetskalender
Søndag 11. september
Søndag 25. september
Søndag 9. oktober
Søndag 16. oktober
Søndag 30. oktober

kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 15.00

Koncert: “Trækfuglene”
Signe Voldby: “Hvorfor gospel?”
Orø Kirkes Bibelkreds – start
Høstfestgudstjeneste
Koncert med organist Eric Cumming

September:
Søndag 4. september
Søndag 11. september
Søndag 18. september
Søndag 25. september

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.00

Hanne Mejlhede
Carsten Barløse
Pia Krogh Albrechtsen
Steen Nehrkorn Nielsen
(Orøkoret + kirkekaffe)

Oktober:
Søndag 2. oktober
Søndag 9. oktober
Søndag 16. oktober
Søndag 23. oktober
Søndag 30. oktober

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 15.00
kl. 11.00
kl. 10.00

Hanne Mejlhede
Jesper Serner-Pedersen
Benedicte Hvidt Breengaard
Jesper Boel Nielsen
Steen Nehrkorn Nielsen
(Orøkoret + kirkekaffe)

Gudstjenester

November:
Søndag 6. november
(Allehelgensdag)

kl. 11.00 Jesper Serner-Pedersen

Andre gudstjenester
Torsdag 1. september
Torsdag 6. oktober
Torsdag 3. november

kl. 14.00 Gudstjeneste på Elnebjergcentret
kl. 14.00 Gudstjeneste på Elnebjergcentret
l. 14.00 Gudstjeneste på Elnebjergcentret

Kirkebilen
Kirkebilen kører ikke blot til kirke, men også til foredrag og andre
arrangementer i præstegården.
Ring blot på tlf. 40 11 01 88.
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Telefonnumre
Under sognepræst Kirsten Schmidts sygdom passes embedet af Jesper
Serner-Pedersen og Carsten Barløse.
Jesper Serner-Pedersen
(træffetid: hverdage kl. 10-11, undt. lørdag + torsdag) 59 44 40 34
serner@kapellan.dk
Carsten Barløse
(træffetid: hverdage kl. 10-11 undt. lørdag + onsdag)
cba@km.dk

59 43 20 87

Sognepræst

Kirsten Schmidt

SYGEMELDT

Graver

Danielle Tarp Rye Nielsen

24 60 45 25

Kirkeværge
Zeth Gurholt Petersen
træffes i forpagterboligen torsdag kl. 12-14
eller på mobiltelefon

59 47 99 66
20 46 04 82

Menighedsrådsformand
Annie Lunde Hansen

59 47 04 00

Kirkebilen bestilles på:

40 11 01 88

Orø Kirkes hjemmeside er under udarbejdelse på: http://www.oroe.nu

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke
Organist:
Eric Cumming
Kirkesanger:
Tine Hagedorn-Olsen
Gravermedhjælper: Bo Kallehave Pedersen
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