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Orø 17. januar 2008 

 
Referat af Menighedsrådsmødet den 4. december 2007 kl. 
19.30 i Forpagterboligen. 
 

Til stede: Kirsten Schmidt, Annie Lunde Hansen, Jørgen Hansen, Karen 
Frederiksen,  Britta Aagaard. Yvonne Gudbrandsson og Henriette 
Oxbøll. 
 
4 tilhørere var mødt til dette møde. 
 

 

Dagsorden: 
 

1) Formanden bød velkommen og derefter sang man nr. 68 ”Lovet 
være du Jesus Krist” 
 

2) Referatet af mødet 6.11.07– godkendt 
 

3) Kasserer BAa: af de 1.5. mil. har vi brugt, så der kun er ca. 
50.000 kr. tilbage p.t. (Leif Bahn har styr på de resterende 
regninger). 
 

4a) Kirkegårdsinspektør Henning Hansen har været på inspektion.  
Gravstederne er ved at blive elektronisk registreret. Graveren skal 
have 250,00 kr. i timen for at pynte kirken ved de kirkelige 
handlinger, hvis folk ønsker pyntning. Folk bestiller selv de ønskede 
blomster i de ønskede farver og får dem leveret til kirken. Brochure 
fra f.eks. fa: Kaj Larsen, Holbæk kan udleveres af præsten og 
graveren. Der må ikke fra d.d. bruges vand i de nyrenoverede 
stolestader. 
b) Ingen har reflekteret på annoncen, men vi sætter den i igen i 
næste kirkeblad. 
c) Kirkebladet uddeles for fremtiden kun 5 gange om året. 12 
måneder fordeles nu over 5 gange – og ikke som vi ellers har gjort 6 
gange. JH foreslog i stedet 2-4 sider i Orø Nyt. Tages op ved en 
senere lejlighed. 
d) Orø Kirkes hjemmeside blev taget ud til nominering i gruppen 
sognekirker, hvor der var 4 sognekirker, udtaget af ca. 225 
hjemmesider indsendt til Kristeligt Dagblad. Præsten blev takket for 
sit initiativ med at sende kirkens hjemmeside ind sammen med sin 
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egen. 
e) Lucia-børnene har øvet den 30. nov. og 7. dec. Deres navne 
indskrives i ”Fadervor” bogen, som hvert barn får udleveret. 
Program for aftenen bliver som sædvanlig (Fadervor, Velsignelsen 
ved præsten) 
f) Mødedag for Holbæk Provsti 2. februar 2008. Den grønne 
betænkning 1491 skal bearbejdes. 
g) Trods hjælp fra Orøkoret er mødeprocenten elendig. Dirigenten 
sender afbud for tit og for sent. 
 
5) Præsten fremlagde regnskab for konfirmandlejren og 
konfirmandtræffet i Roskilde. MR har ikke behov for at søge 
økonomisk dækning til de ekstra børn, da udgifterne kan holdes 
inden for de givne rammer. 
 
6) YG har bestilt brochuren fra blomsterhandleren. 
 
7a) Forslag om skiftende baggrund for Kirkeplakaten til vore 
arrangementer – undersøges. 
b) Kirkebøssen trænger til renovering. 
c) Der er 13 bevaringsværdige gravsteder på vores kirkegård. 
d) Lørdag den 26. januar 2008 i kirken ”Josefs drømme” for børn og 
unge. 
 
Lukket møde om en del af pkt. 3: 
 
Der forhandles om kirkejorden. Vi forventer resultat.  Snarest møde 
med LB. 
 
 
  

Referatet er skrevet efter den underskrevne protokol. 
 
 

 
 
  


