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Hvordan taler man om en
virkelighed, som overgår al
forstand?

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Schmidt.
Deadline for næste nr. af
Orø Kirkeblad maj/juni
2022 er fredag d. 1. april.

Det kan kun blive i billeder, og
der kommer jeg til at tænke på de
første billeder, jeg tog, for mange
år siden. Jeg havde fået mit første
fotografiapparat i konfirmationsgave. Det var sådan et, hvor man
kikkede i linsen og trykkede
samtidig ned på en knap foroven.
Man kunne ikke bare berøre den
let, så var billedet taget, sådan
som mobil-kameraerne i dag. Der
skulle trykkes til. Og linsen sad
midt i kameraet, imens den rude,
man justerede billedet efter sad
oppe i det venstre hjørne. Så man
skulle huske at tage højde for forskydningen, og så skulle man
passe på, ikke at trykke for hårdt,
så man fik rystet kameraet.

Påske
Det er forår, den bedste tid på
året, siger mange. For det er, som
om der skubbes livskraft – ikke
blot op og ud i bøgetræer og
anemoner – men ogaå i os.
Vi smittes af det, der sker udenfor, og vi nyder duftene, følelsen
af lune i luften. Og vi bliver
måske endda lidt høje af livet –
fordi det er så forjættende, at der
venter så meget godt foran os:
sommerliv, sand mellem tæerne, de lange dage og nætter.
Og i denne tid hører vi så i kirken
den største fortælling, kristendommen har at byde på. Om
Jesus Kristus, Guds søn, der ikke
blev i graven. Og hvordan taler
man om det, som ingen så?

Og man kunne ikke se, om man
havde taget et godt billede før et
par uger senere, når man kunne
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hente sine fremkaldte fotos i
fotoforretningen. Så det var lidt
svært at lære af sine fejl. Dyrt var
det også, så jeg tog ikke sådan
fem-seks billeder af det samme
for at sikre mig, at ét af dem blev
godt.
Så mange af de billeder, jeg fik,
var af underkroppe, af beton og
fødder, hvor man hverken kunne
se, hvem der var med på billedet,
eller hvor familien var henne.
Hovederne var ofte helt kappet
af, og man kan jo sige, at det var
som om noget af pointen med at
have et familie-album gik fløjten;
der manglede ligesom det store
billede for at kunne se, hvor alle
de fødder og hovedløse kroppe
hørte til henne.

Det kan måske osse overføres på
livet, at vi kan komme til at
tænke for lavt eller for småt om
hinanden og os selv, sådan at dét,
at høre påskeevangeliet kan være
med til, at vi igen får det store
billede med – og hele sammenhængen.
Det hænder jo denne tidlige
påskemorgen, at tre kvinder
kommer til graven. Solen gløder,
som den kun gør, når der virkelig
er en god dag i vente.
De kommer fordi det var skik og
brug at salve og gøre den døde i
stand. Det skulle de egentlig have
gjort inden gravlæggelsen, men
sabbatten begyndte lige efter at
Jesus udåndede, så der var ikke
tid til salveri. Bare ned fra korset,
viklet ind i et lagen og så ind i
hulen, på plads med stenen, og så
måtte de vente med at gøre liget
klar til efter sabatten var ovre.
Derfor kommer de først nu. Og
de har et kæmpe problem. For
der er en sten for graven, og den
er meget stor, det havde de faktisk glemt. De er jo ikke sådan
vant til at gå ud og åbne en grav
for at gøre et lig i stand, det var
som sagt noget, man gjorde inden
gravlæggelsen. Men da de så
kommer derud, så opdager de, at
den er væltet fra.
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Og ja, den sten er jo mere end
meget stor – for det er stenen, der
er mellem liv og død. Og det har
aldrig kunnet lade sig gøre fra
menneskets side at flytte den
sten.
Hverken kræfter eller intelligens,
eller videnskab har kunnet flytte
den sten.
Vi kan i dag udskyde døden, og
vi kan lindre smerter, og nogen
gange gøre syge raske. Men det
har aldrig kunnet lade sig gøre at
flytte stenen, som symboliserer
overgangen fra død til liv. Det
kan kun Gud. Stadig.

Og i stedet for den døde møder
de der-inde en ung mand i hvide
klæder, der siger til dem: ”Vær
ikke forfærdede. Den mand, der
for tre dage siden blev lagt her i
graven, han er her ikke. Han er
opstået. Og sig til jeres venner, at
han er gået i forvejen for jer til
Galilæa. Der skal I se ham igen.”
Og de tre kvinder får da ændret
retningen for deres vandring. De
gik mod død, og nu vendes de
rundt og går efter den opstandne
– mod liv.
Og det er ikke kun de tre kvinders retning, men hele menneskehedens retning fra da af. Som der
står skrevet i påskesalmerne, at
det, som skete for Kristus – det
skal osse ske for os.

Sådan er det en vældig sten, der
er væltet fra gravhulens indgang,
da kvinderne kommer til gravhaven denne tidlige morgen.

Malet af Annibale Carrachi
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Yderligere siger den unge mand i
det hvide tøj i gravhulen, at
kvinderne ikke skal være her –
men at de skal gå til Galilæa.

og set, at der er en kærlig Gud.
Set, at hans søn gik på jorden,
døde og opstod, fordi Gud ville,
at menneskene skulle lære hans
kærlighed at kende.
Og ikke kun har de skuet ind i
evigheden, men de er blevet
inddraget. De er med i historien,
eller rettere sagt – de er med på
billedet. Det gælder også dem.

Og det var jo der, hvor Jesu
virksomhed startede fra bunden
med, at han samlede nogle fattige
fiskere omkring sig og sagde:
”Følg mig” – og de forlod så
fiskegarnene og fulgte denne
lærer rundt i hele Israel.
Men nu får kvinderne at vide, at
de skal gå tilbage til Galilæa,
hvorfra det hele begyndte. Og det
er jo det samme som at sige, at de
skal gå hjem. De skal gå til deres
hjemegn, til deres hverdagsliv og
deres familie.
De skal ikke længere vandre
rundt og lære af Jesus, fordi han
kan nu være hos dem på en helt
anden måde end før, nemlig i
hjertet – eller med sin Ånd. De
skal derfor hjem nu og omsætte
alt det, de har hørt og lært og set
og taget ind – og omsætte det i
det liv, de lever.

Ligesom det gælder alle os døbte.
Vi er døbte til at høre til i kærlighedens verden, og modsat - uden
kærlighed – så er det hele ikke
meget værd.
Og det er så det, som skal omsættes i hverdagen: det er som
surdejen, det skal bruges og
omsættes for at virke, for at boble
og gære, så vi ikke gør os for små
billeder af os selv, hinanden og
livet – men netop sørger for at få
det store perspektiv med.
Kirsten Schmidt

Nu ser de ikke længere kun det
nederste af billedet, som dengang
jeg tog de mange billeder af
fødder og hovedløse mennesker.
Linsen er blevet løftet, og kvinderne har skuet ind i evigheden
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Konfirmationen 2022:

Til Orøs børn

Søndag d. 1. maj kl. 11.00 er der
konfirmation i Orø Kirke. Årets
konfirmander er:
Jonathan Bartholin
Rasmus Gaarde-Johansen
Jens Warrer Juul
Melanie Inger Dencker
Mikkel Hindsgaul NymannMadsen
Der vil være reserveret to bænke
til hver konfirmands familie og
pårørende.
Menighedsrådet

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.
Vil I hjælpe os ? Så lav et billede
(moodboard) af billeder, tegninger og ord, der fortæller, hvorfor I
synes her er dejligt at bo.
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Og de voksne må meget gerne
skrive deres ord om Orø, på
bagsiden, hvor I også skal huske
at skrive, hvem der har lavet
billedet.
Billedet skal være i A4 størrelse.

Webtilgængelighed
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

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 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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Så hvis en kirkelig handling skal
gennemføres i Orø kirkes lokaler
gælder stadig følgende regler:

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

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

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

Anvisning ved kirkelige
handlinger i Orø kirke
Ligegyldig, hvilke restriktioner, vi
er inde i - eller slet ingen - må vi
passe på hinanden, så længe verden
er ramt af denne pandemi..
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Kirkehuset

Alle kan bruge
sjælesorg.nu

Midlertidig flytning af
kirkekontor:

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
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.

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
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Fælles kirkebogføring i
Holbæk Provsti

Åbningstider:
ma – fre 10.00 – 13.00
samt tors 16.00 – 17.30
Orø Menighedsråd

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

Klosterstræde 7, Holbæk

Kirkens hjemmeside:

Menighedsrådsmøder

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.
Menighedsråd

De næste menighedsrådsmøder
er onsdag d. 1. marts og d. 6.
april 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.
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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)
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13. marts, 2. søndag i fasten

10.00

20. marts, 3. søndag i fasten

14.00 Steen N. Nielsen

27. marts, midfaste

10.00

3. april, Mariæ bebudelses dag

10.00

10. april, Palmesøndag

10.00

14. april, Skærtorsdag

19.30

15. april, Langfredag

10.00

17. april, Påskedag

10.00

18. april, 2. påskedag

10.00

24. april, 1. søndag efter påske

10.00

1. maj, 2. søndag efter påske

11.00 Konfirmation

8. maj, 3. søndag efter påske

10.00
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