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Konfirmandtilmelding
på Orø:

Efter gudstjenesten den
18.september er der møde, i
Kirkehuset til en snak over en
kop kaffe, hvor der kan stilles
spørgsmål og Anita vil
informere om
konfirmationsforberedelsen og
andet i den forbindelse.
Der bliver afholdt
konfirmations lejr i foråret
2023, nærmere besked herom
senere.
Venlig hilsen
På Orø Menighedsråds vegne

Der er Konfirmation i Orø
kirke søndag den 7. maj
2023.
Indskrivning til konfirmation
kan ske til, Sognepræst Anita
Obeling Kring,
på mail aok@km.dk eller tlf.
92827015.
Det er også muligt at møde op
til indskrivnings gudstjeneste
søndag den 18. september
2022 kl. 14.00 i Orø kirke ved
Sognepræst Anita Obeling
Kring.

Jette Maja Porting

Tak
Kære alle jer, der ikke kunne
være med ved min
afskedsgudstjeneste i går, men
som tænkte kærligt på mig:
Min tak efter prædiken var jo
også til jer, så jeg indsætter
den her, så I også får den tak, I
har fortjent. Kærligst, Kirsten
Tak:
Det er jo ikke første gang, jeg
står her og holder
afskedsprædiken. Det gjorde
jeg allerede i sommeren 1994,
da jeg havde fået embede inde
i København, men gud ske lov
fik lov til at ombestemme mig
og blive på Orø.
Men jeg var ung og uerfaren
og ville for alt i verden ikke
være pinlig. Så da jeg skulle

til at sige tak for seks dejlige
år efter prædi-ken, så
mærkede jeg, at min stemme
bævede, og det begyndte at
prikke bag øjnene, og jeg
kunne jo ikke stå her og tude –
så jeg sagde bare et hurtigt tak
og fik ikke sagt alle de pæne
ting, jeg havde forberedt.
Sådan skal det ikke være i
dag! Så hvis jeg tuder, så tuder
jeg – det er jo ingen skam til
efter alt det, vi har haft
sammen!
Allerførst vil jeg takke min
familie. Ligegyldig hvad, så er
det dem, der har båret det
største læs med en kone og
mor, der aldrig kunne være der
helt for dem, for hvis det
ringede på døren eller
telefonen, så var der ikke
noget, der hed: ”jamen vi
aftalte”, for så var mor præst,
og I kom i anden række. Det
har I været utroligt gode til at
acceptere, og til at støtte mig,
når jeg stod i en eller anden
forfærdelig begravelse, hvor
jeg skulle være den klippe, en
familie kunne klamre sig til.
Da har I altid været den

klippe, jeg kunne klamre mig
til, når jeg kom hjem og havde
behov for selv at græde. Vi er
en ganske lille bitte familie, og
vi har klaret det her sammen,
tak for jeres støtte.
Tak til mine kollegaer for at
være en del af et helt særligt
provsti. Da jeg gik på
pastoralseminariet fortalte min
mentor-præst, at når de
samledes til konvent i hans
provsti, så startede de med en
gudstjeneste og bagefter gik
de over og spiste middag, og
så skændtes de og råbte og
skreg af hinanden. Vi har da af
og til kunnet diskutere en sag,
hvor vi ikke var enige, men
jeg har aldrig i mine 34 år
været ude for, at vi har
skændtes. Jo, i mit allerførste
konvent, hvis jeg nu skal være
ærlig, men han døde. Det har
altid været en stor fornøjelse
at være sammen til konventer
og på vores dejligt kursusser
udenfor lille Danmark.
Hyggeprovsti! Kys!

Så vil jeg sige tak til min
provst, Detlef, fordi du har
haft en helt særlig forståelse
for os alle sammen. Jeg kan
huske på det første konvent i
Kerteminde, hvor du fortalte,
hvordan du virkelig ville sætte
alt ind på at være der for os.
Jeg tror, vi tænkte, at det lød
da meget godt, men lad os nu
se…
Du har virkelig løst opgaven i
en tid, hvor flere og flere
præster bukker under for pres
og sygdom og provstiet kan
ligne Ragnarok med
sygemeldinger i bunkevis.
Selv da er din omsorg 100%.

Du er den bedste provst, vi har
haft i min tid.
Og så er der mine søde
venner, som i tidens løb har
måtte høre på lidt af hvert.
Tak, fordi I var der og er der.
Dejligt også at se jer her i dag.
Og nu til dem, som det hele
drejer sig om, og som det er
stået og faldet med i 34 år:
Jeg vil takke mine sognebørn,
både dem i og udenfor
folkekirken, for i et lille øsogn kan man ikke sådan
skelne. Tak fordi jeg har fået
lov til at være jeres sognemor, fordi I har inviteret mig
ind i jeres stuer og jeres
hjerter, fordi jeg har fået lov
til at døbe jeres guldklumper
og konfirmere dem i en mere
problematisk alder. Tak fordi
jeg har fået lov til at være en
del af rammen, når jeres
indbyrdes kærlighed har sendt
jer til kirke og fordi jeg har
fået lov at italesætte noget så
dyrebart som jeres sidste
farvel til jeres elskede. Det
handler alt sammen om Jesus,
men jeg fik lov at være med

på sidelinjen. Det har været en
fest!
Tak for alle de stjernestunder,
vi har haft sammen. Tak, fordi
jeg har måtte være et medlem
af jeres familier i glæde og
sorg. Tak fordi I var der for
mig, da landsbysladderen
galopperede over øen og
biskoppen truede med at fyre
mig. Tak til mit menighedsråd
og resten af den gruppe, I
samledes med dengang for at
vælte det daværende
menighedsråd og ikke bare
stoppe chikanen, men for at
blive siddende der i samtlige
14 år siden, for at sikre, at jeg
ikke skulle udsættes for den
slags igen. Jeg tror aldrig, at
jeg var blevet menneske igen,
hvis det var fortsat.
Tak til mit dejlige lille
kirketeam gennem årene.
Nogen gik og andre kom, men
det har været en stor
fornøjelse at holde
gudstjenester af enhver art
sammen med jer.
Jesus, min Herre og Mester!
Tak, fordi jeg fik lov at låne
din menighed i 34 år. Det har

været fantastisk at få lov at
tjene dig som præst i et sogn,
der har budt på store
udfordringer og store glæder
og i en kirke, som ikke findes
smukkere. Jeg håber, at jeg
ikke stod i vejen for dig, og at
det var dine ord, jeg gav
videre og ikke mine egne.
Skænk Orø sogn en god præst
og fyld din kirke, så embedet
kan blive til velsignelse. Tak,
fordi du altid var der for mig
og min lille familie, når
verden brød sammen om os.
Bliv hos os på vores videre vej
ud i livet, og bliv hos alle.
Amen.
Foto venligst udlånt af Angelina
Jacobsen

Anvisning ved kirkelige
handlinger i Orø kirke

Åbningstider, Orø
Kirke:

Ligegyldig, hvilke restriktioner,
vi er inde i - eller slet ingen - må
vi passe på hinanden.
Så hvis en kirkelig handling skal
gennemføres i Orø kirkes lokaler
gælder stadig følgende regler:

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.

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

Menighedsrådet

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.

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

Menighedsrådsmøder:
De næste
menighedsrådsmøder er
tirsdag d. 2. august og tirsdag
d. 6. september 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

Kirkens hjemmeside:
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/ho
me.php#!/oroekirke kan man
følge med i begivenheder i
kirken m.m.
Menighedsråd

Fælles kirkebogføring
i Holbæk Provsti
Personregistrering og kirkebogføring i Orø sogn er
over-gået til Det fælles
Kirkekontor i Holbæk
Provsti.
Det er stadig muligt at få lavet
en attest hos den lokale præst
efter forudgående aftale.
Adressen er:

Det fælles Kirke-kontor,
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

Telefonnumre:
Præst:
Har man brug for en præst
til dåb, vielse, velsignelse,
bisættelse, begravelse eller
andet?
Så kontakt kordegn Jesper
Hjartfeldt, som vil være
behjælpelig med at skabe
kontakt til vikar, indtil der
kommer en fast sognepræst
på Orø igen.
Tlf. 5943 2453 Mail:
jhj@km.dk
Åbningstider:
Mandag 09:00 – 14:00
Tirsdag 11:00 – 14:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 13:00

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.c
om
Øvrige medarbejdere ved
Orø Kirke:
Organist: Lone Sand
Kirkesanger: Jens Kepny
Kristensen

Arrangementer og
Gudstjenester:

Indtil vi får ny præst
vil datoer og
tidspunkter blive
løbende annonceret
på kirkens
hjemmeside,
facebook side, ved
kirken og på
Dagli´Brugsens
infotavle.

