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Menighedsråd. Hvad
er det de laver?
At være en del af
menighedsrådet er
inspirerende og meget
givende.
Nogle har spurgt : ” Hvorfor
er du med i menighedsrådet”
og, for mig er svaret ganske
simpelt..
Som menighedsråds medlem
er jeg med til at tage aktivt del
i:
Orøs fortid, når vi arbejder
med de smukke bygninger
som har så stor betydning for

øen og dens historie.
Orøs nutid når vi arrangerer
koncerter, børnefamilie
arrangementer og
arrangementer i vores smukke
Sognehus.
Og Orøs fremtid når vi
ansætter ny præst, organist,
kirkesanger og
gravermedhjælpere.
Og igennem de seneste år har
vi, i høj grad, haft travlt båden
med at arbejde med fortid,
nutid og fremtid.
Så vi kommer ikke sovende til
det.

Vores kirke er stedet vi samles
når vi skal byde velkommen
til de mange nyfødte, vi
heldigvis har på Øen. Når vi
skal fejre de unge
konfirmander. Og når vi skal
tage smukt afsked med dem vi
har mistet.

Derfor er det at være en del af
menighedsrådet inspirerende
og meget givende, for mig.
Jeg håber at vi, i fremtiden,
kan få nogle folk, fra øens
børnefamilier, til at engagerer
sig i vores menighedsråd og
derved i Orøs fortid, nutid og
fremtid.
Med venlig hilsen
Søster From Petersen
Næstformand
Orø Menighedsråd

Jens Kepny Kristensen og Lone Sand.
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Ny organist og
kirkesanger i Orø
Kirke:

Hej! Jeg hedder Jens.
Jeg er den nye kirkesanger i
Orø Kirke, og nu har jeg været
her siden august.
Det er første gang, jeg er ansat
til at synge i en kirke, men jeg
er allerede meget glad både
for at lære en masse salmer at
kende og synge dem med jer
om søndagen.
Egentlig er jeg uddannet
skuespiller fra Teaterskolen i
Aarhus, hvor jeg gik fra 20112015.
Men for tiden studerer jeg
også teologi på Københavns
Universitet. Det er et studie
med gamle bøger og masser at
læse, men også med meget
inspiration.
Blandt andet har jeg kunne
tage den inspiration med mig
som medforfatter på en
teaterforestilling, Rundkørsel,
som snart har premiere og
spiller oppe på Vendsyssel
Teater i november. Jeg selv
bor i en lejlighed i
København, Sydhavnen.

Hej, jeg hedder Lone og er
den nye organist i Orø Kirke.
Min musikalske baggrund er
meget bred.
Jeg er opvokset på Fyn i en
familie med rødder i
folkemusikken, og har sunget
samt spillet klaver, trompet,
violin og kirkeorgel siden min
barn- og ungdom.
Dette har givet mig stor glæde
som musiker både
professionelt og privat i
sammenhænge så forskellige
som kirkekor, strygeorkester,
folkemusik-grupper, operetteorkester, rytmisk kor, salsaorkester mm.
Jeg er uddannet fra bla.
Musikvidenskabeligt Institut
og arbejder også som
gymnasielærer, hvor jeg
underviser i fagene musik og
spansk. Jeg har tidligere været
ansat som organist og korleder
ved Lyderslev og Frøslev sogn
på Stevns.
En stilling jeg dog opsagde, da
jeg sammen med min familie

købte hus netop her på Orø.
*******
Ud over musikken til
gudstjenesten håber vi, Lone
og Jens, også at lave små
koncerter og sangaftener
med jer i fremtiden.
Den første bliver en
julekoncert onsdag den 7.
december.

Vi vil gerne takke jer, vi
allerede har mødt, for
rigtig god modtagelse her
i Orø Sogn!
Med venlig hilsen Lone
og Jens

Julehjælp
på Orø 2022
Orø Menighedsråd tilbyder
julehjælp til udsatte familier
bosiddende på Orø i form af
julekurve.

Søg om julehjælp:

I den forbindelse vil
indsamlingen i Orø kirke i
hele december måned være
øremærket den lokale
julehjælp.

Du kan søge om julehjælp ved
at sende en mail mail til
julehjaelp@oroekirke.dk
- eller ved at lægge
en ansøgning i postkassen ved
indgangen til Sognehuset,
Bygaden 54B.

Man kan bidrage ved at lægge
penge i kirkebøssen, der
hænger på væggen i kirken,
på MobilePay 32644 eller ved
kontooverførsel til reg. nr.
1726 kontonr. 5031700150
mærket ”menighedspleje”.
Vi håber, at rigtig mange vil
hjælpe os med at forsøde
Julen for udsatte familier på
Orø.

Kuverten skal være lukket og
mærket ”Julehjælp”.
Julehjælpskomiteen består af
Jette Maja Porting og Line
Porting, som har tavshedspligt
og er de eneste, der får
kendskab til ansøgningerne.
Husk at skrive tydeligt navn,
adresse, telefonnummer, email, samt hvor mange børn
og voksne husstanden er på.
Ansøgningsfrist er 16.
december 2022 – ansøgerne
får direkte besked.

Dagsorden for
menighedsrådsmøderne, samt
en udskrift af protokollen, kan
hentes på Orø Kirkes
hjemmeside
Menighedsrådet
Gravermedhjælper Paul Charlie Mathiasen
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Ny medarbejder er ansat på Orø
Kirkegård
Så fik vores graver, Henriette
endeligt, en medhjælper.
Det er en stor fornøjelse at vi
kan byde velkomme til Paul,
der nu er blevet ansat som
gravemedhjælper.
Orø Menighedsråd

Menighedsrådsmøder:
De næste enighedsrådsmøder
er d. 15. november kl. 18:00
13. december kl. 18:00 i
Sognehuset.
Menighedsrådsmøderne er
åbne for offentligheden.

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.
Orø Menighedsråd

Fælles kirkebogføring i Holbæk
Provsti

Tlf. 5943 2453 Mail:
jhj@km.dk

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
efter forudgående aftale.
Adressen er:
Det fælles Kirke-kontor,
Holbæk Provsti,
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk
tlf. 5945 0581 e-mail:
dfk@km.dk
Orø Menighedsråd

Åbningstider:
Mandag 09:00 – 14:00
Tirsdag 11:00 – 14:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 13:00

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.

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: Lone
Sand. Kirkesanger: Jens
Kepny Kristensen


