
Orø d. 27. Marts 2010.  

 

Referat af åbent menighedsrådsmøde 

den 2. marts 2010 kl. 19,30 i Kirkehuset. 

 
 

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet.  

Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. 

Der var to tilhørere. 

 

1) Formanden bød velkommen. Vi sang: ”Her vil ties, her vil bies”. 

2,1) I referat fra menighedsrådsmødet d. 12. januar havde formanden en rettelse af ordlyden i pkt. 

8,2, så der i stedet skal stå: Hvis pårørende ønsker at bruge Orø kirkegårds kapel til at tage afsked 

med en afdød, som ikke var medlem af folkekirken, kan det ikke ske uden aftale med graveren. 

Flagning og klokkeringning kan ske efter stedets skik, hvis de udtrykker ønske om det. Der kan 

tages et beløb for handlingen; vi afventer de nye takster. Referatet blev godkendt med nævnte 

ændring. 

3) Kirkeværgen ønskede, at graveren måtte være til stede ved det lukkede møde, hvor vi skulle lave 

hendes arbejdsskema. 

4,1) Vi tager tingene til efterretning og betaler pengene tilbage. Annie Lunde Hansen protesterede. 

Vi vil lade Nationalmuseet rykke for restaurering af prædikestol og vende tilbage til provstiet med 

det. Med hensyn til nedrivning af svinehuset, vil vi fastholde beslutningen fra 4. april 2009, at 

svinehuset skal ned, så snart der er økonomisk mulighed. 

4,2) Formanden orienterede om afholdte arrangementer i januar-februar og om de arrangementer, vi 

har planlagt til de kommende måneder, samt ønsker for året senere hen. Der har været fin 

opbakning til arrangementerne i januar-februar. 

4,3) Formanden fremlagde postlisten, samt et svar til ansøgning fra Jesper von Staffeldt om støtte til 

Lokal TV på Orø, som vi ikke må støtte. Formanden gav alle en Cd om Nationalmuseets 

restaurering af Orø Kirke. Formand, næstformand og præst tager til stiftsmøde i Ringsted d. 21. 

marts, menighedsrådet betaler. 

5,1) Provstesyn d. 1. juni kl. 11,00. 

5,2) Tine Hagedorn-Olsen synger et værk af Hildegard von Bingen ved gudstjenesten på søndag, 

hvor der også er kirkekaffe. Præsten melder afbud til menighedsrådsmødet d. 5. oktober. Gogo 

lægger en lydfil med Kristuskrans-meditationen fra foredraget i januar ind på kirkens hjemmeside. 

Præsten skal betale multimedieafgift på kr. 250 pr. mdr., mens telefonbidraget til menighedsrådet på 

kr. 99,00 i kvartalet bortfalder. 

6,1) Provstiet har godkendt regnskabet fra 2008. Leif Bahn kommer til 1-års syn på Kirkehuset d. 3. 

maj. 

6,2) Regning fra arkitektfirmaet ATRA, som ingen kender noget til. Kassereren undersøger sagen. 

7,1) Kontaktpersonen ønsker også, at graveren er med til pkt. 2 på det lukkede møde. 

8,1) Formanden beder Lars Foverskov om at genetablere de bortkomne skelpæle langs 

menighedsrådets jord. 

8,2) Kirkeværge og graver har været til orientering omkring fælleskalkning. Kirkeværgen har 

oplyst, hvilke projekter vi har til kalkning og fik meddelt, at kirken skal kalkes i 2011, præstegård 

og kirkemur i 2012. 

8,3) Køkkenbordet i Kirkehuset og de udvendige døre i kirken samt lågerne er istandsat; kr. 

32.000,00. 



8,4) Vi ønsker, at der må etableres en fælles askegrav, når vi skal have anlagt ny rosenhave. 

8,5) Vi tager kirkebelysning og kirkegårdsbelysning op på næste møde. 

9,1) Orøkontoret laver en prøve på en kirkefolder på tysk eller engelsk. Jette Porting tjekker, om vi 

kan få masteren, samt til hvilken pris. 

9,2) Turistmødet på Orø Kro. Jette er med i arbejdsgruppe med formålet at gøre øen mere synlig 

udadtil. 

10) Intet til eventuelt. 

Herefter var mødet lukket. 

 

Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen. 


