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Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Schmidt.
Deadline for næste nr. af
Orø Kirkeblad
januar/februar 2022 er
tirsdag d. 1. februar.

Orø Menighedsråd

Vi plejer altid her ved nytårstide
at snakke en farlig masse om
fremtiden. Det skorter ikke på
store løfter og nytårsforsætter.
Og det på trods af, at vi jo overhovedet ikke aner, om der for os
er noget, der hedder i morgen. Vi
aner ikke, hvad det næste år vil
med os. Vi aner ingenting. Og
egentlig ved vi det godt: vores liv
kan være ændret hurtigere, end vi
kan nå at sige godt nytår. Det ER
rimeligt begrænset, hvor meget vi
i virkeligheden har styr på. Der
skal ikke alverden til at ryste os,
heller ikke på det personlige plan,
hvor vi hele tiden er udsat for
trusler om sygdom, tab, død og
egne dumheder. - Vi er uendeligt
sårbare, vi er et let bytte for
katastrofer, barske tider, strenge
tider, hårde tider, dårlige tider og

Orø Menighedsråd har
konstitueret sig således:
Som Formand genvalgtes Poul
Hurup
Næstformand blev Søster From
Kasserer blev Line Porting
Kirkeværge blev Elise Hougaard
Som kontaktperson genvalgtes
Jette Maja Porting
Som sekretær genvalgtes Kirsten
Schmidt
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kan kun håbe på gode tider og
bedre tider, for vi aner ikke,
hvordan vores liv er i morgen. Så
der er ikke andet at gøre katastrofer eller ej - end at
bestræbe sig på at leve i nuet.

bygget udestue og sauna, så ---.
Og hvor ofte hører vi ikke én, der
lige har mistet sin ægtefælle,
sige: Og nu skulle vi lige til at
have det så godt.
Nej, vi er ikke gode til at leve i
nuet. Vi er i det hele taget ikke så
gode til det med tiden:

Desværre er vi ikke så gode til
det, for det er, som Piet Hein
skriver det:

Man skal udnytte tiden, mens
man har den. Men det er det, der
er så forfærdelig svært - at udnytte tiden i tide, for vi vil for alt
i verden ikke spilde tiden, og så
ender vi som regel i den anden
grøft - og bliver slaver af tiden.

"At leve i nuet er livets teknik
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, der
gik
og halvdelen vælger det næste."

En europæer står ved en afrikansk vejkant og venter på
bussen sammen med en flok
lokale beboere. Efter en times
rastløs venten spørger europæeren, der er vant til at kræve tog
til tiden: "Hvornår kommer
bussen?" "Tja", svarer én af
afrikanerne. "Måske kommer den
i dag, måske kommer den i
morgen". "Åh, nej", udbryder
europæeren på hysteriets rand,
"jeg skal møde en ven om en
time". - "Er han da meget syg,
ham din ven," spørger afrikaneren deltagende. - "Syg, nej, det
håber jeg da ikke", svarer
europæeren forundret. - "Nå,

Jo, nogle vælger det nu, der gik,
og lever på minder og erindringer. Men intet menneske kan leve
alene på minder, og den, der forsøger bliver så frygteligt bange
for forandringer. Nogle vælger
det næste nu, for når nu engang
børnene er flyttet hjemmefra, når
nu engang vores økonomi er
blevet bedre, og måske vinder vi
i Lotto, og når nu engang vi får
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men så lever han vel også i
morgen."

en tid til krig, en tid til fred
og så videre...
Og vi kan gruble længe over det,
tiden og tidens gang, og det har
man så sandelig også gjort i
tidens løb. Men så er det, at
vores tro – evangeliet - minder os
om, at der også er en anden slags
tid end den, vi så hektisk forsøger
at styre og kontrollere. Der er
også evigheden, som næsten får
det til at suse for ørerne af os.
Der er også kirkens tid, som ikke
styrter af sted derudaf, men
bevæger sig langsomt rundt i
cirkler og altid svarer enhver
afslutning med at begynde forfra.
År følger efter år, og slægt skal
følge slægters gang.

Jo, der kan være en verden til
forskel på, hvordan vi opfatter
tiden, ikke bare kulturer imellem,
også mennesker imellem. I fortællingen om Peter Plys siger den
overenergiske Ninka Ninus: "Jeg
har alt for travlt til at stå her og
spilde tiden", hvortil det flegmatiske Æsel svarer: "Og jeg har alt
for megen tid at spilde til at stå
her og have travlt."

Vores liv har en begyndelse og
en ende. Begyndelsen kender vi eller vi har fået den fortalt. Vi
kender tidspunktet for den. Og vi
er hver for sig og sammen i færd
med at fortælle vores livshistorie.

Og sådan er tiden altid som man
ta'r den, og der er en tid til alting,
som allerede den gamle prædiker
har lært os:

Hele tiden på vej, hele tiden i
færd med noget. Der føjes dag på
dag til historien, og hvilke velsignelser eller katastrofer, der lurer
forude, kan vi ikke vide.

En tid til at fødes, en tid til at dø,
en tid til at græde, en tid til at le
en tid til at holde klage, en tid til
at danse,
en tid til at opsøge, en tid til at
miste,
en tid til at tie, en tid til at tale,

Men vi skal turde leve alligevel.
Vi skal turde gå ind i det, det nye
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år. Med frimodighed og nysgerrighed. Det ligger blankt og uprøvet foran os som nyfalden sne,
ingen endnu har betrådt.

Til Orøs børn

Kære alle Orø børn og familier
Kan I hjælpe os?
Vores søde præst, Kirsten, skal
på pension til sommer.
Det betyder at vi, her i menighedsrådet, nu skal til at finde en
ny præst til vores dejlige ø og
kirke.
Og der har vi brug for jeres hjælp
til at fortælle den nye præst,
hvorfor der er så dejligt her på
Orø.

Skal vi sammen ønske noget for
den fremtid, vi ikke aner noget
om så må det være fred. For den
enkelte, javel - men også for helheden. Og ikke bare, at der ikke
er krig, men alt det gode, vi kan
komme i tanker om og mere til Guds fred, nemlig, der overgår al
forstand. Og at vi selv bærer med
på den fred, Gud giver os, deler
den med hinanden og hver dag
tager livet af Guds hånd i den
fremtid, vi ikke aner noget om,
den fremtid, der er, som den gode
Gud vil give os.

Vil I hjælpe os ? Så lav et billede
(moodboard) af billeder, tegninger og ord, der fortæller, hvorfor I
synes her er dejligt at bo.
Og de voksne må meget gerne
skrive deres ord om Orø, på

Godt nytår.
Kirsten Schmidt
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Fastelavn i Kirken

bagsiden, hvor I også skal huske
at skrive, hvem der har lavet
billedet.
Billedet skal være i A4 størrelse.

Igen i år holder vi i Orø Kirke
børnegudstjeneste Fastelavns
søndag d. 27. februar kl. 11.00.
Vi håber, at rigtigt mange børn
vil komme udklædt. Det vil gøre
gudstjenesten ekstra flot og
festlig.
Gudstjenesten vil tage ca. ½ time,
og på nuværende tidspunkt kan
jeg ikke sige, om det bliver
indendørs eller ude, men der
bliver både gudstjeneste og boller
& saft bagefter.
Præsten.

Alle jeres fine billeder vil vi så
samle i en bog, som vi kan vise
til dem der vil være præst
herovre.
Bogen vil I også kunne se oppe i
Kirken, og den vil også blive lagt
på Orø Kirkes hjemmeside.
Jeres billeder kan I lægge i vores
postkasse v. Kirkehuset, Bygaden
54B.
Vi skal have jeres billede senest
d. 1.1.2022
Vi glæder os MEGET til at se alt
det fine I finder på
Med venlig hilsen
Orø Menighedsråd
/ Søster From Petersen
Næstformand
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Webtilgængelighed

Sundhedsstyrelsen skriver om
sundhed for alle:
Forebyg smitte med ny coronavirus. Ny coronavirus spreder sig
typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og
små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med
disse gode råd:
Vask dine hænder tit eller brug
håndsprit.
Host eller nys i dit ærme – ikke
dine hænder.
Undgå håndtryk, kindkys og
kram – begræns den fysiske
kontakt.
Vær opmærksom på rengøring –
både hjemme og på arbejdspladsen.
Vær opmærksom, når du er på
steder med tæt kontakt til mange
mennesker.
sst.dk/corona

Efter de nye regler om webtilgængelighed, skal kirkebladet
sættes op, så alle sider kan læses
op for synshæmmede, når
kirkebladet ligger på nettet. Det
betyder blot, at når der er hele
emner, der er sat ind i bladet,
plakater, clipart og den slags, er
teksten skrevet ud nedenunder.
Også Orø Kirkes hjemmeside er
blevet sat op, så den følger de
nye regler om
webtillgængelighed.
Kirsten Schmidt

Anvisning ved kirkelige
handlinger i Orø kirke
Ligegyldig, hvilke restriktioner, vi
er inde i, må vi passe på hinanden,
så længe verden er ramt af denne
pandemi..
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Så hvis en kirkelig handling skal
gennemføres i Orø kirkes lokaler
gælder stadig følgende regler:
Følg præstens og graverens
instrukser
Husk de generelle regler om
fornuftig adfærd
Hvis du er det mindste syg – så
bliv hjemme
Tak for forståelsen.
Orø Menighedsråd

Alle kan bruge
sjælesorg.nu

Åbningstider, Orø
Kirke:
Orø kirke er åben for besøgende
hver dag fra kl. 8.00-16.00.
Besøget sker på eget ansvar, og
vi anbefaler, at man stadig gør
brug af den håndsprit, der
forefindes i våbenhuset.
Døren låses automatisk kl.
16.00, så husk at lukke den efter
dig.
Menighedsrådet

Sjælesorg.nu er folkekirkens
tilbud om en fortrolig samtale
eller chat med en præst på nettet.
Sjælesorg er omsorg for sjælen.
Er du ensom, kæmper du med
tvivl, skal du skilles, er du ude
for mobning, har du problemer
med kærlighed eller
præstationsangst? Via din
computer eller smartphone kan
du få kontakt med en præst på
www.sjælesorg.nu
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Præsten har tavshedspligt. Det
betyder, at samtalen bliver
mellem jer og efterfølgende
bliver slettet.
du behøver ikke at være medlem
af folkekirken eller tro på Gud
for at tale med en præst.

Fælles kirkebogføring i
Holbæk Provsti
Personregistrering og kirkebogføring i Orø sogn er overgået til Det fælles Kirkekontor i
Holbæk Provsti.
Det er stadig muligt at få lavet en
attest hos den lokale præst,
Kirsten Schmidt, efter forudgående aftale.
Adressen er: Det fælles Kirkekontor, Holbæk Provsti,
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk
tlf. 5945 0581 e-mail:
dfk@km.dk
Åbningstider:
ma – fre 10.00 – 13.00
samt tors 16.00 – 17.30
Orø Menighedsråd

Kirkehuset

Midlertidig flytning af
kirkekontor:

Som mange ved, har jeg sagt mit
embede op pr. 1. august 2022, da
jeg har besluttet at gå på pension
til den tid.
Da præstegården skal sættes i
stand til min efterfølger, betyder
det, at mit kontor er flyttet til
Kirkehuset: Bygaden 54B.
For at aftale et møde, ring på min
mobil: 30 45 56 67 eller skriv en
mail: ksc@km.dk
Kirsten Schmidt
Sognepræst

Klosterstræde 7, Holbæk
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Menighedsrådsmøder

Kirkens hjemmeside:

De næste menighedsrådsmøder
er onsdag d. 2. februar og d. 2.
marts kl. 17.00 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.

Orø Kirke kan besøges på
internetadressen
www.oroekirke.dk. Man kan
også downloade kirkebladet.
Webmaster Gogo Næsted,
Bygaden 16, Orø.
På facebooksiden Orø sogn og
kirke
https://www.facebook.com/home
.php#!/oroekirke kan man følge
med i begivenheder i kirken m.m.
Menighedsrådet
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Telefonnumre:
Sognepræst: Kirsten Schmidt, Bygaden 54B, Bybjerg, 4305 Orø,
mobil: 30 45 56 67, e-mail: ksc@km.dk Mandag fri.
Det fælles Kirkekontor, Holbæk Provsti :
Klosterstræde 7 - 4300 Holbæk Tlf. 5943 0581/e-mail dfk@km.dk
Åbningstider ma – fre 10.00 – 13.00 samt tors 16.00 – 17.30
Graver: Henriette Oxbøll, 24 60 45 25, henriette.oxbll@live.dk
Mandag og lørdag fri,
Menighedsrådsformand: Poul Hurup, 72 32 91 25, mrf@oroekirke.dk
Kirkeværge: Elise Hougaard, 30 25 54 64,
elise_hougaard@hotmail.com

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist: vikar: Henrik Søgaard
Kirkesanger: vikar: Karsten Mach
Vi har ansat Kim som ½ gravermedhjælper.

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

11

27. februar, Fastelavn, børnegudstjeneste

kl. 11.00

9. januar, 1. søndag e. helligtrekonger

kl. 10.00

16. januar, 2. søndag e. helligtrekonger

kl. 10.00

23. januar, 3. søndag e. helligtrekonger

kl. 10.00

30. januar, 4. søndag e. helligtrekonger

kl. 14.00 Mette Brunshuus

6. februar, sidste søn. e. helligtrekonger

kl. 10.00

13. februar, Septuagesima

kl. 10.00

20. februar, Seksagesima

kl. 13.00

27. februar, Fastelavn

kl. 11.00 Børnegudstjeneste

6. marts, 1. søndag i fasten

kl. 10.00

Det er forholdsvis let at lave en gudstjenesteliste for januar-februar
2022. Det er straks sværere at garantere, at tingene bliver, som vi
ønsker. Der vil komme nye restriktioner, og nogle vil blive ophævet
igen, det kan jeg ikke tage højde for her. Derfor vil det nok være en
god ide at holde øje med kirkens hjemmeside og facebookside.
Vi passer på dig
Præsten
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