
Ordinært menighedsrådsmøde 8. august 2018 kl. 17-19 i kirkehuset på Orø 

Der var afbud fra formanden og Peder Gundersen. 

Mødt var: Line Porting, Steen Sejer, Jette Porting, Kirsten Rasmussen og Kirsten Schmidt. Desuden graver 
Henriette Oxbøll. 

1. Næstformanden bød velkommen, og vi sang: Min Jesus, lad mit hjerte få. 
2. Vi godkendte referatet fra 6. juni. 
3. Vi godkendte dagsorden. 
4. Det ønskede honorar i forb. m. ekstrakoncerten til gudstjeneste d. 16. september er godkendt. 

Menighedsrådet er vært ved et traktement i tårnrummet i den forbindelse. 
5. Tørken har taget livet af mange hække, det kommer graverne til at arbejde med til efteråret. På 

legatgravsteder skal døde planter erstattes. Graveren vil gerne have indrettet et område, hvor hun 
kan kompostere noget af sit affald, det godkendte vi. 

6. Kirkeværgen orienterede om forskelligt.  
7. Udgår. 
8. Formanden skal bestille et nyt zim-kort til MobilePay. Menighedsrådsmødet i oktober flyttes til 

onsdag d. 10. oktober kl. 17.00 
9. Gudstjenesten søndag d. 19. August bliver alligevel ikke levende sten-gudstjeneste. Roskilde 

pilgrimsforening holder pilgrimsvandring på Orø lørdag d. 1. september med andagt i kirken kl. 
15.30-16.15. Vi holder høstgudstjeneste søndag d. 30. september kl. 11.00 med høstfrokost ca. kl. 
12.00. André adviseres om at tage med i kirkehuset og spille til høstsange. Søndag d. 11. november 
er 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning (11/11 kl. 11) Vi holder en eller anden form for 
befrielsesgudstjeneste kl. 11.00. Præsten skal på studietur d. 2. Til 4. oktober, og menighedsrådet 
skal på weekendkursus om gudstjenesten i centrum d. 5. Til 7. oktober, så der bliver 
aftensgudstjeneste i Orø kirke kl. 19.30 søndag d. 7. oktober.   

10. Kassereren fremlagde kvartalsrapporten for 1. og 2. Kvartal, og vi godkendte den.  
11. Kontaktpersonen skal på kursus i ledelse i Kastrup. Personale, der skal have kørselsgodtgørelse, skal 

gå ind på provstiets hjemmeside og hente de nye køresedler. 
12. Udgår. 
13. Intet.                    

Referatet blev læst op og godkendt. 


