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Orø 29. juli 2008. 
 

Referat af Menighedsrådsmøde den 3.juni 2008 kl. 19.30 
I Forpagterboligen. 
 
Til stede: Kirsten Schmidt (KS), Annie Lunde Hansen (ALH), Jørgen 
Hansen(JH), Karen Frederiksen(KF), Yvonne Gudbrandsson(YG) og 
Britta Aagaard(BAa) og Henriette Oxbøll(HO). 
Der var mødt 6 tilhørere. 
 
Dagsorden: 

1. ALH bød velkommen, man sang 135 ”Hvad vindes på verdens 
vidtløftige hav”. 
 

2. Referat fra menighedsrådsmøde den 29. april 2008 – godkendt. 
 

3. BAa: Licitationen (vedr. forpagterboligen) fandt sted kl. 10 i 
formiddags. Der var fremsendt 5 tilbud, som svingede fra 4, 7 
mil. ned til 3,79 mil. Priserne er ekskl. moms. Arkitekt Leif Bahn 
har sammenlignet de 5 tilbud og har aftalt et møde med 1 af 
tilbyderne (lavest bydende) i morgen (4.6.08). LB tager kontakt 
til kirkegårdsinspektør Henning Hansen med henblik på 
yderligere besparelser, vedr. haveanlægget ved forpagtergården. 
Derefter arrangeres et møde med provst Finn Dyrhagen snarest. 
JH har købt 2 stager til daglig brug i kirken. KS bad om at få ført 
til protokol, at hun ikke var orienteret om købet, som flertallet af 
MR nu har accepteret. 
KS`s computer kræver flere Ram. Ordnes samtidig med kontorets 
af BAa. 
 

4. ALH: 12. juni arrangerer provstiet sangaften i Tølløse, hvor den 
nye biskop kommer.  
19. juni afholdes på Orø Kro et menighedsmøde med emnet: 
ombygningen af forpagterboligen. LB vil orientere om 
renoveringen. 
23, juni afholdes gudstjeneste kl. 20.00 inden jazzkoncerten i 
haven. JH sørger for annonce i Venstrebladet og forhåbentlig lidt 
omtale i tilgift. 
Kirkegårdsinspektør HH lovede på mødet den 2.6.08, at taksterne 
på gravstederne + vedtægter og regulativer m.m. snarest vil 
blive fremsendt til godkendelse. Betingelserne for gravstederne i 
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Rosenhaven (nyanlagt) blev omtalt. Højen bliver beplantet med 
forårsløg og hosta (funkia). 
I Rosenhaven kan man være anonym, men ikke ukendt. Der skal 
benyttes natursten med indhuggede navne m.m., ikke 
kobberbogstaver. 
Flagpladsen rationaliseres og sammenlægges med de tomme 
rækker gravsteder. 
Kommende MRmøde bliver den 5. august, og herefter den 1. 
tirsdag i måneden. Kirkebladet kommer som normalt, da 
postvæsenet har rettet sig efter småøernes særlige problemer. 
Distriktsforeningen arrangerer valgmøde den 19. august 2008. 
her deltager KF, JH og ALH. 
 

5. KS: Biskoppen har allerede givet tilladelse til afholdelse af 
konfirmandlejr og KS aflægger rapport til ham efterfølgende. Der 
bliver konfirmation den 3. maj 2009 og 8. maj 2009. BAa skriver 
til provsten, at det kan blive nødvendigt med tilskud til evt. 
konfirmander udefra. 
 

6. Eventuelt: Dåbspakke foreslås på næste møde. Ligeså Spil Dansk: 
”at blive grøn kirke” foreslås også på næste møde. 2 bilag uddelt. 
Altergangen er aflyst på søndag på gr. a. folkedanserstævnet. 
JH foreslår musikanlæg til afspilning af passende musik under 
besøg i kirken (vejkirke). KF kontakter Torben Hauch herom. 
 

Referatet er afskrevet fra den underskrevne protokol. 
 

Venlig hilsen 
 
Annie Lunde Hansen 
formand 
 


