
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 9. februar 2022, kl. 17.00 i Kirkehuset på 
Orø. 

Mødt: Line Porting, Søster From, Jette Maja Porting, Elise Hougaard og Kirsten Schmidt, Henriette Oxbøll 
var mødt som medarbejderrepræsentant. 

Poul Hurup havde meldt afbud. 

 

1. Line Porting bød velkommen, vi synger stadig ikke. 

2. Vi godkendte referatet. 

3. vi godkendte dagsorden. 

4. Elise har talt med præster, musikere og formænd for adskillige musikerforeninger.  Nu udfærdiges der en 
annonce, ved hjælp af Benny fra provstiet, hvor vi ansøger om hhv. organist og kirkesanger.  

5. Graveren beder alle om at køre rundt, når de kører ind på gårdspladsen, så kørebanen kan blive slidt, 
som den skal. Gudstjenesten d. 30. januar blev aflyst, da færgerne ikke sejlede p,gr.a. stormen. Der er 
skiftet vandrør ud og i den forbindelse gravet op på kirkegården ved målerbrønden. Graveren venter stadig 
på stenhuggeren, som skal hente gravstenene. Graveren har ferie i uge 7 og har overgivet en huskeseddel 
til både Elise og Jette. 

6. Elise har også talt med Nationalmuseet om Platon-pladerne. Stiftet har skullet godkende, at de blev sat 
ned, og de skal også godkende, at de skal fjernes. Så vi skal først og fremmest søge stiftet og få en 
konsulent, som vi bestiller gennem bygge-og anlægsarbejder. Præstegården: EH og JMP har haft møde med 
John Weie og Henrik Gravesen d. 14/1., og vi arbejder videre med de forskellige løsningsmuligheder. Elise 
har slået Søster Froms opslag op ved Brugsen. Elise har bedt præsten om at få tilsendt annoncen til 
fastelavnsgudstjenesten. 

7. Formanden må tage sig af suppleringsvalget og være tovholder på det. Pastoratsomdannelsen Tveje 
Merløse – Orø: Vi er fuldkommen enige med Tveje Merløse menighedsråds høringssvar, vi ønsker et fælles 
team af præster, men ikke en pastoratsomdannelse, hvor der er lige så mange præster i pastoratet som 
menighedsrådsmedlemmer i Orø Menighedsråd. Vi beder formanden om at skrive og sende høringssvar til 
stiftet inden 15. februar.  

8. Høringssvar om ny grisestald i Gamløse: Søster kontakter formanden vedr. høringssvar. 

9. Pilgrimsvandringen flyttes til 2. pinsedag mandag d. 6. juni. Præsten spørger Birgitte Haagerup, om hun 
vil lave suppen. Tine Hagedorn-Olsen har tilbudt os en koncert med en strygekvartet, som vil spille ”Salve 
Regina” i juni. Line undersøger, hvordan man ansøger om at få koncerten betalt hos provstiet. Præsten 
regner med at holde afskedsprædiken søndag d. 31. juli 2022, og går på pension d. 1. august. 

10. Graveren ønsker en konto i XL-Byg, vi synes, at det er en god ide., Line opretter den. Line tjekker op på 
Fibia i kirken/præstegården. Vi skal have et ekstraordinært møde i marts, hvor vi kun godkender 
regnskabet. Onsdag d. 23. marts kl. 17.00 er foreslået. Fremadrettet skal Henriette aflevere bilag og 
rekvisitioner for færgerne. Præster skal have deres transport dækket hos stiftet. 

11. Fællesmødet om bispevalget i Sorø 30. marts 18.30-21.30. Jette, Elise og Line forsøger at tage af sted 
sammen. Alle kan melde ind, hvis de ønsker det, tilmeldingen kommer senere. 



12. Intet. 

Referatet blev læst op og godkendt. 

 


