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Når jeg ser på dette gamle foto
fra min ordination i Roskilde
Domkirke i foråret 1988, så kan
jeg godt huske den unge københavnerpige, der kom lige fra 21
år på skolebænken, og nu skulle
være præst på en ø, som hun
havde besøgt én eneste gang i sit
liv – da hun skulle se kirken og
snakke med menighedsrådet.
Jeg var høneræd og desuden
meget genert. Men nu måtte det
briste eller bære. Der var ikke
mere S.U., så jeg skulle ud og
virke og tjene til livets opretholdelse.
Jeg ser ikke spor beklemt ud,
men det er fordi jeg smiler til
fotografen – min barndomsveninde. Hun har ellers fanget
billedet godt, hvor lysekronen i
domkirken nærmest svæver som
en glorie om mit hoved. Og bag
mig ses min far med røde øjne,
fordi han havde tudet sig igennem hele gudstjenesten, stolt som
en pave.
Far var ellers både ateist og
kommunist, og der var ingen
religiøsitet i mit barndomshjem,
men han var alligevel stolt over,
at datteren havde taget en universitetsuddannelse – som den eneste på både fædrene og mødrene
side, og nu var blevet præst.

Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør:
Søster From Petersen.
Deadline for næste nr. af
Orø Kirkeblad
august/september 2022 er
fredag d. 1. april.

Farvel og tak for
et helt liv sammen.
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Gudstjeneste med Orøkoret og Susanne Bram.

Siden var han altid med i kirke,
når han besøgte mig på Orø.
Genert, siger jeg. I drømmer ikke
om det! Jeg havde en lille seddel
med, bare jeg skulle sige ”tak for
i aften” efter et arrangement. Og
de første tre måneder var jeg dybt
taknemmelig for min lange tunge
præstekjole, for den skjulte, at
benene rystede under mig, når jeg
skulle vende mig mod menigheden og sige: ”Herren være med
Eder”.

Søndag d. 22. maj kl. 10.00 vil
Orø-koret under ledelse af
Susanne Bram sige farvel og tak
til præsten ved at synge og spille
nogle sange til gudstjenesten,
som de selv har valgt til lejligheden.

Siden skulle jeg tjene mine
sporer.
I og jeg har lært hinanden at
kende på den gode måde og den
hårde måde. De fleste af Orøs
familier har jeg været inde over i
glæde eller sorg, vi har stået
voldsomme begivenheder igennem sammen, og netop gensidigheden har betydet så meget for
mig i min præstegerning: da jeg
havde det aller værst, da var I der
for mig hele vejen igennem. Og
det vil jeg aldrig glemme jer for.
Det tager jeg med mig ind i min
pensionisttilværelse, I vil altid
være en del af mig, og jeg vil
altid være orøer i mit hjerte.
Tak for alt!
Kirsten Schmidt

Foto: Jesper von Staffeldt

OrøDagen søndag d. 5.
juni kl. 10.00
Det er Orø-dag og det er pinsedag, og vi holder en festlig gudstjeneste i Orø Kirke kl. 10.00,
hvor Niels Jørgen Englich blæser
trompet til salmesangen.
Kirsten Schmidt
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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.
Vi glæder os MEGET til at se alt
jer alle sammen.
OBS: Skulle det blive øse-pøse
vejr, så rykker vi det ind i
kirkehuset.
Med venlig hilsen
Orø Menighedsråd
/ Søster

OrøDagen søndag d. 5
juni `22 kl. 11-14
Kom og lav et billede af Orø
Vores søde præst, Kirsten, skal
på pension til sommer.
Det betyder at vi skal til at have
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 ?

Salve Regina
af Pergolesi
Koncert med alt og strygere d.
25/6 kl. 15.00
I denne kammerkoncert fremføres et smukt og ekspressivt
kirkemusikalsk værk af Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736)
for alt ledsaget af strygekvartet.
Pergolesi blev kun 26år og er
mest kendt for sit værk Stabat
Mater, og Salve Regina har de
samme karakteristiske klangbilleder. Teksten, Salve Regina er
latinske Maria-hymner digtet i

Så kom op til vores hobbybord,
på OrøDagen, hvor vi hjælpes ad
med at lave billeder, tegninger og
ord der fortæller om Orø.
Vi har alle materialer og lidt at
spise og drikke til jer.
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middelalderen og oprindelig
sunget ved højtider i den
romersk-katolske-kirke.
Koncerten byder desuden på en
mere verdslig afdeling med arier
fra operaen Poro af Georg
Friedrich Händel (1685-1759),
sange af Brahms og satser af
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791).
Medvirkende:
Tine Hagedorn-Olsen, mezzosopran
Søren Lund, I violin
Sara Blankholm Sørensen, II violin
Jørgen Haslev, bratsch
Christen Myrup, cello
Foto: Ib Ballisager

Afskedsgudstjeneste
d. 26. juni kl. 14.00
Kirsten Schmidt varetager sin
sidste gudstjeneste som sognepræst på Orø søndag d. 26. juni
kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet værter ved en reception. Nærmere oplysninger vil
følge senere.
Menighedsrådet.

Giovanni Batista Pergolesi
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Eftermiddagsgudstjenester og aflysninger

Facebook og kirkebladet
Orø kirkes facebookside: Orø
sogn og kirke samt kirkebladet
varetages af næstformand i
menighedsrådet, Søster From,
foreløbig indtil Orø har fået en ny
præst.
Menighedsrådet.

I juni og juli måneder er Orø
Kirkes gudstjenester præget af
eftermiddagsgudstjenester. Det
skyldes, at jeg har en frygtelig
masse ferie og friweekends, som
jeg skal have afviklet inden jeg
går på pension. Når gudstjenesterne varetages af præster fra
Tveje-Merløse, har disse gudstjeneste i Tveje-Merløse kl.
10.00, og kan derfor først nå Orø
kl. 14.00.
I juli måned er der kun gudstjeneste hver anden søndag, fordi
der var adskillige messefald, da
mine kolleger passede Orø i min
sommerferie sidste år, derfor har
provsten besluttet at aflyse hver
anden gudstjeneste.
Hvis man synes, det er en dårlig
løsning, giver man det bedste
argument ved at gå i kirke i juli
måned og i det hele taget når
gudstjenesten betjenes af præster
ude fra.
Kirsten Schmidt

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,
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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

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

Anvisning ved kirkelige
handlinger i Orø kirke
Ligegyldig, hvilke restriktioner, vi
er inde i - eller slet ingen – har de
sidste to år lært os, at vi må passe på
hinanden.
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:

Følg præstens og graverens
instrukser
Husk de generelle regler om
fornuftig adfærd
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Hvis du er det mindste syg – så
bliv hjemme
Tak for forståelsen.
Orø Menighedsråd

Alle kan bruge
sjælesorg.nu
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.

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
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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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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 tirsdag d. 3. maj og d. 7. juni
kl. 17.15 i Kirkehuset.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden. Dagsorden for
menighedsrådsmøderne samt en
udskrift af protokollen kan hentes
på Orø Kirkes hjemmeside.
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

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

Sognepræsten har ferie i hele juli måned, hvorefter hun fratræder
sit embede i Orø Kirke med pension.
I juni måned passes embedet af præsterne i Tveje-Merløse. De kan
kontaktes via kirkekontoret i Tveje-Merløse på tlf. 59 43 24 53 mantirs 10-13, tors 12.30-15.30, fre 10-13. onsdag lukket.
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22. maj. Gudstjeneste med Orø-koret
5. juni. Orø-dag, festgudstjeneste m. trompet
5. juni. Orø-dag, krea-bord med Søster From
25. juni. Koncert, Salve Regina
26. juni. Kirsten Schmidts Afskedsgudstjeneste

10.00
10.00
11.00-14.00
15.00
14.00

8. maj, 3. søndag efter påske
10.00
13. maj, Bededag
10.00
15. maj, 4. søndag efter påske
10.00
22. maj, 5. søndag efter påske
10.00 Orø-koret medvirker
26. maj, Kristi himmelfarts dag
10.00
29. maj, 6. søndag efter påske
10.00
5. Juni, Pinsedag,
10.00 Orø-dag, trompet.
6. juni, 2. pinsedag
10.00
12. juni, trinitatis søndag
14.00. Anita Obeling Kring
19. juni, 1. søndag efter trinitatis
14.00 Kim Sørensen
26. juni, 2. søndag e. trinitatis
14.00 K.S. afskedsgudstjeneste
3. juli, 3. søndag e. trinitatis, ingen gudstjeneste
10. juli, 4. søndag e, trinitatis
14.00 Anita Obeling Kring
17. juli, 5. søndag e. trinitatis, ingen gudstjeneste
24. juli, 6. søndag e. trinitatis,
14.00 Kim Sørensen
31. juli, 7. søndag e. trinitatis, ingen gudstjeneste
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