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Orø 27. november 2007 
 

Referat af Menighedsrådsmødet den 6. november 2007– kl. 
19.30 i Forpagterboligen. 
 

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

Dagsorden: 
1. Formanden bød velkommen og derefter  sang man nr. 127 ”Dybt 

hælder året” 
 

2. Referatet  – godkendt 
3. Valgt som formand Annie Lunde Hansen, og til næstformand Jørgen 

Hansen. 
 

4. BAA: gennemgik regnskabs rapporten 25.10.07  
29. november 2007 er sidste dag for afgivelse af tilbud vedr. køb af 
præstegårdsjorden – det som i øjeblikket er forpagtet ud. 

5. fra formanden: som takkede for valget. 
a) Vejkirkeordningen fortsætter, dog med en væsentlig ændring, vi 
holder lukket om mandagen på graverens fridag. Ellers er der åbent 
fra tirsdag til søndag begge dage inkl. Fra kl. 8.00 til 16.00. 
b) Daniel A. har tilbudt sig, som organist foreløbig for 2008 og 
noget af 2009. Ole O. vil gerne fortsætte, som vikar. 
c) Orø Kirkes hjemmeside er blevet nomineret af Kristelig Dagblad, 
og er udtaget i under punktet Sogne kirker, som en af de 4 bedste. 
d)tilbud om at blive guide ved konfirmandtræffet i Roskilde Stift – 
men ingen kunne afse tid . 
e)sangaften – ALH og KF meldte sig.  
f) brev fra Staffelt: svar  Merete R.H. får igen lov til øve sig på 
orglet. I kirkens åbningstid – henv. til graveren. 
 

6. Intet 
 

7. Gospel Koret forsøges fortsat. Alle Helgens gudstjenesten bør 
foregår i mørketiden, mere stemningsfuldt. KF fremviste nogle 
Lygter man kunne sætte på gravstederne til Alle Helgen. 
Graveren: ønsker plant, cementeret gulv til motoriserede køretøjer. 
Problem med rygning uden for kirken der bør sættes en slags 
æskebægre op udenfor. 
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Adventskransen i år bliver med rødt pynt. 
 

 

Referat er skrevet efter den underskrevne protokol. 
 
venlig hilsen  
 
Annie Lunde Hansen 
 
 
Lukket møde:  Brev fra Biskoppen blev drøftet. 
 

  


