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Kirkebladet

Trosbekendelsen
> af Dorthe Engelbrecht Larsen
Vi fortsætter her vores refleksion over trosbekendelsens
indhold. I dette nummer gælder det første trosartikel:
”Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og
jordens skaber”
Her i den første trosartikel siger vi tre ting om Gud.
Vi siger, han er far, vi siger, han er almægtig, og vi siger,
at han er skaber.
Når vi taler om Gud som far, så understreger vi, at
forholdet mellem Gud og mennesket er som forholdet
mellem forældre og børn. Forældre elsker deres børn
ubetinget og vil dem ALT det bedste. At vi har et sådant
tillidsfuldt forhold til Gud, er hele grundlaget for at tale
om Gud. Gud er ikke en Gud, vi skal frygte eller føle os
forfulgt af, men en Gud, som kærer sig om os. En Gud for
hvem vi som mennesker er noget helt særligt.

Mere vanskeligt bliver det måske at tale om Gud som
almægtig. Om Gud, som har magt over alt. Det er let nok,
når vi oplever, at livet og tingene lykkes for os. Det er let
nok, når vi bobler over i taknemmelighed over al den lykke,
som skænkes os. Men når verden falder fra hinanden, alt
hvad vi har drømt om ligger knust på jorden, så anfægtes vi
og kan ikke forlige os med en almægtig Gud. Vi gives ikke
svar på, hvorfor verden og livet nogle gange viser tænder.
Hvorfor nogle mennesker rammes så forfærdelig hårdt.
Vi gives kun det svar, at Gud er som en far. At vi aldrig
bare er overladt til os selv. At vi altid holdes fast.
Når vi bekender Gud som almægtig, giver vi Gud ansvar
for det, som virkelig er Guds, nemlig liv og død. Vi kan
ikke selv bære vores liv. Vi kan ikke sikre os. Vi kan forvalte vores liv, passe på det og passe på de relationer, vi
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Kirkelig vejviser
Kirkekontorets og præsternes adresser og telefonnumre fremgår af
bladets bagside.

Fødsel
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er fødslen sket
uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen via blanketten „fødselsanmeldelse“. Den afleveres på kirkekontoret senest
14 dage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles
forældremyndighed over barnet, afleveres tillige en „omsorgs- og
ansvarserklæring“, ligeledes senest 14 dage efter fødslen.

Navngivning og dåb
Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder. Ønskes
navngivning uden dåb, anvendes blanketten „Navngivning“, som
afleveres på kirkekontoret. Ønskes navngivning ved dåb, træffes
aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret.

Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i Dronningborg eller Gimming kirke, træffes aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret.

Dødsfald – begravelse/bisættelse
Der træffes aftale om tid og sted for begravelsen eller bisættelsen
ved henvendelse til en af pastoratets præster.

Navneændring
Begæring om navneændring sker via blanketten „Navneændring“
eller „Navneændring på bryllupsdagen“. Blanketten afleveres på
kirkekontoret. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.
For øvrige navneændringer må der påregnes et gebyr på 460 kr.

Blanketter

Fortsat fra forsiden

har. Men være sikre på noget her i verden, det kan vi ikke. Når vi
når den yderste grænse, så råder kun Gud.
Måske er det lettere at tale om Gud som skaber af himmel og jord,
eller hvad? Når vi taler om Gud som den, der har skabt himmel,
jord, planter, dyr og mennesker, som vi kan læse det i 1. Mosebog,
så skal det ikke forstås som en nøjagtig forklaring på, hvordan
alt konkret er blevet til. De to skabelsesberetninger, vi har i Det
Gamle Testamente, fortæller, at det er Gud, som giver os livet. De
fortæller, at det er Gud, som bærer livet oppe. Biologien, fysikken og matematikken besvarer spørgsmål som, hvordan, hvor
meget og hvornår, mens kristendommen og teologien besvarer
spørgsmålet ”hvorfor?”. Hvorfor er der overhovedet noget og ikke
snarere ingenting? Der er intet problem i på en gang at tro på en
Gud som skaber og at tro, at Darwin har ret i sin teori om arternes
oprindelse. Intet problem!
Når vi taler om, at verden, dyr og mennesker er skabte, fortæller
vi om vores relation til Gud. Vi fortæller om, at Gud er en, som hver
dag giver os livet. Vi fortæller om, at mennesket er noget helt særligt.
En skabning, som står Gud nær. At mennesket har et ansvar over
for hele skabningen, som en slags forvalter.
Når jeg på dårlige dage føler, at jeg ikke slår til, når jeg selv
føler mig grim og utilstrækkelig, så er det godt at tænke på, at
Gud har skabt mig sådan. Ikke kun min fine ånd, ikke kun den
del af mig, som er pæn og god, men hele mig. Både mine sanser,
mine lemmer og mine inderste tanker. Vores krop og vores jord
er god nok. Vi skal ikke kæmpe for at komme væk fra den og alt
det legemlige. Vi er sat her i verden, fordi det er meningen, at vi
skal leve her med mennesker, vi elsker. Vi skal ikke kæmpe for
at opnå betydning for Gud, den har vi allerede, bare fordi vi er
skabte. Hvert menneske har sin egen skønhed for Gud. Det gælder
om at se den både hos os selv og hos andre.

De relevante blanketter kan findes på www.personregistrering.
dk, eller de kan rekvireres fra kirkekontoret.

Samtale med en præst
Ønsker du en personlig samtale med en af pastoratets præster, er
du velkommen til at kontakte den pågældende og træffe aftale
herom.

Mindesammenkomst i Sognegården
Sognegården kan lejes for 300 kr. til mindesammenkomst efter begravelse/bisættelse af beboere med tilknytning til Dronningborg
eller Gimming sogn. Der træffes aftale herom ved henvendelse
til viceværten (tlf. 23 31 98 07). Om ønsket hjælper viceværten
med servering af kaffe, mod betaling.

Kirkebil
Kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og –aftener samt
koncerter kan bestilles hos Randers Taxa, tlf. 87 11 30 30. Ved
bestilling oplyses navn og adresse, samt at kørslen sker på menighedsrådets regning.
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To digte af Lizzie Hauerslev

Kunst i kirkebladet

Sidste efterår, den 24. oktober, blev Dronningborg kirkes tidligere
kirkeassistent, Lizzie Hauerslev (1919-2009), bisat ved en højtidelighed i den kirke, hvor hun havde sit virke gennem næsten 20
år. Hun var ansat som kirkebetjent fra 1977 til 1987 og fortsatte
derefter som kirkeassistent frem til efteråret 1996.
Lizzie var en højt værdsat medarbejder og desuden et poetisk gemyt. Hun formåede at udtrykke sin oplevelse af solopgangen og Guds
skabermagt i form af digte. I to af sine digte fra 1982 beskriver Lizzie
sine sanseindtryk en søndag morgen i Dronningborg kirke. Kirken var
ikke alene hendes arbejdsplads gennem mange år. Den betød noget
ganske særligt for hende, som det fremgår af følgende digt.

Kunstneren Anne Marie Johansen har givet os lov til at anvende fire
af sine tegninger her i bladet, forside- og bagsidebilledet samt de to
billeder på side 2 og 3. De har alle været anvendt som illustrationer
i bogen „Guds nåde og Jords glæde“ af Poul Henning Fromsejer
(udgivet 2009 på privat forlag – læs mere på www.fromsejer.dk).
Forsidebilledet har titlen „Adam kalder dyrene navne“, billedet
på side 2 „En ny dag“, og billedet på denne side „Vi kommer til din
kirke, Gud“, alle pastel på papir. På bagsiden ses en blyant/pastel
tegning med titlen „Lys“.
Anne Marie Johansen er både maler, skulptør og tegner – ja, og
(med egne ord) dagdrømmer. Og hendes kunst har ofte Bibelen
som udgangspunkt. ”Alle mine værker foregår i himlen, og sådan
har det altid været”, udtaler hun. Læs meget mere om kunstneren
og hendes værker, udgivelser og udstillinger på
www.annemariejohansen.dk.
Jette Kristiansen

Natkirken i Randers
Natkirken har fået vokseværk, og som noget nyt er der nu natkirke
hver fredag aften kl. 20.00-23.00 i Sct. Mortens Kirke.
Når man kommer til natkirken, mødes man af levende lys, åbne
døre og en duft af kaffe. Indenfor er der tusmørke, men et væld af
stearinlys oplyser kirkerummet. Man kan sætte sig forskellige steder, tænde et lys, bede, være eftertænksom eller blot lade stilheden,
stedet og den rolige, meditative musik fylde sindet. Man kan være
der nogle minutter eller hele aftenen, som man synes.
Læs mere på www.natkirkeranders.dk.
Kirken – solen – farverne
En morgen i kirken
er noget helt specielt,
man standser – mærker stilheden,
og ser et strålende væld
af solens farver i en glitrende sum
på det lysende hvide
i det smukke rum.

Man sætter sig stille –
lukker alting ude –
ser på den dejlige alterrude,
og helt af sig selv
kan man nu lukke ind
en varmende glæde,
der fylder ens sind.

I et andet digt, som blev trykt i kirkebladet, opfordrer hun mere
direkte læseren til at gå i kirke:
- i kirke!
måske en blivende tro
måske kan en sum
Hvis du savner et sted
på en Gud, der forstår,
af vægtige ord,
med ro og med fred,
og som også formår
af stilhed, af orgelspil
så prøv at gå med
at hjælpe – og læge
og børn i et kor
ind i kirken.
de dybeste sår.
gi’ dig fred i dit sind,
Måske kan du finde
så du nu lukker ind
en skærmende hinde
en glæde – en ro,
i det fredfyldte rum,
Den glæde, ro og tro fandt hun selv ved at deltage i gudstjenesten.
Peter Michaelsen

– Genbrugslys

Gem dine lysestumper og lad dem gå videre til
Danmissions lysestøberi i Ring, hvor frivillige
fremstiller nye lys af gamle stumper. Overskuddet fra lyssalget går til Danmission, som
på folkekirkelig grund arbejder for kirkens liv
og vækst, fattigdomsbekæmpelse og dialog
mellem religioner og kulturer i Danmark og
i tredjeverdenslande.
Lysestumper kan afleveres og nye lys bestilles hos sekretæren i sognegården.
Læs mere om Danmission og genbrugslys
på www.danmission.dk
Jette Kristiansen
(tlf. uden for kontortiden: 86 43 36 90)

D RONNINGBORG · GIMMING · K I R K E B L A D E T · S I D E 3

D R O NN I N G B O R G S O G N

Foto: Met te Juul

Dronningborg sogn
Redaktion PeTEr Michaelsen

Koret i nye dragter

Arrangementer
Torsdag den 2. december kl. 19.30

KONCERT

Adventskoncert med Randers Bykor under ledelse af Lotte Bille
Glæsel.

Foto: IB trankjær

Lørdag den 22. januar kl.14.00 SOGNEEFTERMIDDAG

Første søndag i advent blev de nye kordragter indviet. Dragterne er
syet af Randers Produktionshøjskole.

Uddeling af blomster til jul
Hvert år lige op til jul deler Dronningborg Menighedspleje blomster
ud til dem, der har mistet deres ægtefælle i årets løb.
Dronningborg Menighedspleje administreres af sognepræst Peter Michaelsen og to medlemmer af Dronningborg Menighedsråd.
For mange år siden modtog menighedsplejen et fast årligt beløb
fra Amtsavisens julelotteri. Efter julelotteriets ophør har vi kun
modtaget bidrag fra indsamlinger ved gudstjenesterne. Derfor har
vi de sidste mange år ikke haft mulighed for at uddele julehjælp til
trængende familier, men vi har fortsat traditionen med uddeling
af blomster.
I år deler Marianne Nyrup og Inger Trankjær blomster ud til
efterladte tirsdag den 21.december.

Kirken i moderne dansk salmedigtning
En sangeftermiddag ved teolog Merete Bøye, Ans. Merete Bøye
beskriver programmet med følgende ord:
Er kirken i dag „en helle midt i larmen“
(Lars Busk Sørensen), der er „uberørt af
byens travlhed“? Eller er den „lagt på bakketop og høj“ (Lisbeth Smedegaard) – et sted
„midt i tidens gang“, hvor vi kan komme i
kontakt med det evige? Eller er den „sognets
sanghus“ (Jørgen Michaelsen), hvor vi tager
al hverdagens fryd og smerte med ind for at
få det gennemlyst af evangeliet?
De moderne salmedigtere har vidt forskellige kirkesyn, og det
blev tydeligt afspejlet i „Det grå tillæg“, men kun to nye kirkesalmer
er blevet optaget i den nye salmebog.“
Lørdag den 19. februar kl.14.00 SOGNEEFTERMIDDAG
Udgravningerne af Tjærby Ødekirke og kirkegård
Igennem flere år har Kulturhistorisk Museum Randers gravet på
bakken ved Tjærby. Nu er udgravningerne afsluttede og resultaterne
under bearbejdning.
Der blev fundet spor efter et gårdanlæg fra slutningen af vikingetiden, en trækirke fra overgangen mellem vikingetid og middelalder,
en stenkirke opført i 1100-tallet samt en del begravelser.

Kreative konfirmander
Konfirmanderne fra 7.b på Rismølleskolen har lavet billeder
med egne bønner.
Det overordnede tema for billederne er Tro, Håb og Kærlighed.
Billederne kan ses i kirken frem
til jul.

S I D E 4 · K I R K E B L A D E T · D RONNINGBORG · GIMMING

D R O NN I N G B O R G S O G N

Stenkirken, der var ca. 9x21 m, bestod af kor, skib, våbenhus
samt tårn. Tjærby kirke har i størrelse og type mindet meget om
Gimming kirke.
Der er fundet næsten 1200 grave i et 42x45 m stort område,
med både trækirken og stenkirken omtrent placeret i midten. Alle
skeletter er blevet sendt til retsmedicinske undersøgelser for at få
så mange oplysninger som muligt ud af materialet. Arkæolog Inge
Marie Hyldgaard, Randers, fortæller.
Torsdag den 17. marts kl.19.00

SOGNEaften

Lysbilledforedrag om tegneserien Menneskesønnen ved forfatter og
illustrator Peter Madsen, Silkeborg.
Vi har ofte brugt tegneserien om Jesus i konfirmandundervisningen, og nogle konfirmandhold har i forvejen arbejdet med den i
skoletimerne i kristendomskundskab. Nu bliver der lejlighed til
at møde forfatteren selv, og nuværende og tidligere konfirmander
er meget velkomne denne aften.
Hvor ikke andet er anført, afholdes sogneaftener og -eftermiddage i Sognegården, Egholmsvej 8A. Der er fri adgang til møderne og mulighed for at
købe kaffe, te og brød a 20 kr.

Siden sidst
Korstævne i Mariager
Korsangere fra vores kirke deltog i korstævne i Mariager Kirke
lørdag den 25. september.
Instruktør for begynderne var Susanne Wendt, der er dirigent for
DR-børnekorene (DR Spirekoret, DR Radiobørnekoret og DR Radiojuniorkoret). Instruktør for fortsætterne var Christina Kjærulff,
der er dirigent for Klarup Pigekor.
Turen blev en stor oplevelse, og deltagerne fik noget med sig:
nemlig en musikalsk skoling på et fagligt højt niveau, hvor der
bliver undervist efter moderne pædagogiske principper med leg,

lyst og glæde ved sang i højsædet. Dagen sluttede med en koncert
for forældrene.
Vi var meget glade for at få mulighed for at deltage i stævnet. På
hjemvejen var der hyggeligt samvær i bussen sammen med deltagerne
fra Skt. Mortens og Skt. Andreas kirke.
En vidunderlig dag, hvor solen strålede om kap med de glade
deltageres øjne!
Gozel Madsen

Stor musikalsk oplevelse
Torsdag den 23. september fik ca. 100 fremmødte en stor musikalsk
oplevelse i Dronningborg –Gimming Sognegård. Rammerne var
trange, men pianist Pia Labohn og sanger Lisbeth Frandsen fortolkede på en vidunderlig og engagerende måde dejlige Kai Norman
sange m.m. for tilhørerne. De fremmødte sang med på nogle af
sangene, og en dejlig aften sluttede med, at alle tilstedeværende
sang et „Svend Gyldmark Potpourri“. Det blev helt sikkert en aften,
hvor mange minder dukkede op hos tilhørerne/deltagerne!
Anker Vinther Øhlenschlæger

Sultkaravanen i Dronningborg
Tirsdag den 1.marts fra kl.17 til 20 kommer en „sultkaravane“
på besøg i Sognegården.
Karavanen er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælps
og Silkeborg Højskoles volontører.
Den består af fire-fem unge, der har været ude som frivillige
og har mødt folk, der lever med sulten tæt inde på livet. Samtidig har de boet hos Folkekirkens Nødhjælps lokale partnere
og medarbejdere og fået indblik i, hvordan de arbejder på at
afhjælpe sulten blandt verdens fattige.
Under besøget i Sognegården laver volontørerne et oplæg
med billeder og fortællinger, hvor konfirmanderne kan få testet
deres viden. Derefter laver de aktiviteter med konfirmanderne
i mindre grupper. Undervejs stilles sulten med et måltid, og
besøget afsluttes med en kort ungdomsgudstjeneste i Dronningborg kirke.
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Sogneindsamling 2011
Søndag den 13. marts 2011 sender Dronningborg sogn frivillige indsamlere på gaden for at hjælpe verdens fattigste i
kampen mod sult.
Vil du være med til at give dem mulighed for at ændre deres
liv? Så meld dig allerede nu som indsamler den 13. marts hos
indsamlingsleder
Per Bøje Rasmussen på
Tlf. 21 72 07 66,
e-mail: per-boeje@mail.tele.dk

Områdecenter Åbakken (Dronningborg plejehjem)
Gudstjenester
Fredag den 17. december kl. 14.30: Julegudstjeneste i caféen
v/ Peter Michaelsen.
I anledning af julen vil der være pyntet op, og efter gudstjenesten
serveres der kaffe, brød og hedvin.

Juleindledninger i Dronningborg kirke
Tirsdag den 7. december kl.19.00:
Klub 85 opfører dukketeatermusical under ledelse af Per Kolstrup. Liturg: Peter Michaelsen. Der bydes på et let traktement
for Klub 85 i Sognegården bagefter.
Mandag den 13.12. kl. 10.00:
Ca. 50 børn fra Børnehaven Rismøllen, ca. 50 børn fra Børnehaven Skovly og ca. 20 dagplejebørn. Præst: Dorthe Engelbrecht
Larsen.
Torsdag den 16.12. kl.10.00:
Dronningborg Aktivitetscenter. Præst: Peter Michaelsen.
Onsdag den 22.12. kl. 8.45-9.30 og 9.45-10.30:
Rismølleskolens børnehaveklasser samt 1. til 6. klasser kommer
i to omgange. Præst: Peter Michaelsen.

Onsdag den 19. januar kl.10.00 Peter Michaelsen
Onsdag den 16. februar kl.10.00 Peter Michaelsen
Onsdag den 16. marts kl.10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Gudstjenesterne foregår i caféen.

Foto: Met te Juul

Gimming sogn
Redaktion PeTEr Michaelsen
Gimming sogn har fået mange nye beboere
I forbindelse med den kraftige udbygning af området mellem Dronningborg og Tjærby er antallet af sognebørn med tilknytning til
Gimming kirke blevet forøget væsentligt. Mellem Dronningborg
og Tjærby er det fortsat Tjæreby Bæk, som danner grænsen mellem
Dronningborg og Gimming sogne. Det nye kvarter, som er opstået
omkring vejene Bakkestjernedalen, Blåklokkedalen, Gyldenrisdalen,
Kongelysdalen og Løvefoddalen, ligger dermed i Gimming sogn.
Det samme kommer til at gælde det kvarter, som er under opførelse,
hvor gården ”Tjærbyvang” lå, med vejene Tjærbyvangsvej, Soløjedalen, Røllikedalen, Ranunkeldalen, Pileurtdalen og Kamilledalen.
Når dette kvarter engang er fuldt udbygget, vil indbyggertallet i
Gimming sogn være flerdoblet i forhold til de ca.400, som det lå
på indtil for få år siden.

Vi glæder os meget over tilgangen og byder de nye beboere i
sognet velkommen. Vi håber meget, at man vil gøre brug af kirken, men også, at man har lyst til at involvere sig i aktiviteterne
omkring kirken.
Hvis der skulle være forslag til aktiviteter, spørgsmål eller kommentarer, hører vi meget gerne fra jer - og dette gælder jo selvfølgelig
for alle sognets beboere.
På menighedsrådets vegne
Peter Michaelsen og Helen Drachmann

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 3. februar kl. 18.30. (Mødet afholdes i
Sognegården og er offentligt)
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Gimming kirke
– en præsentation

Torsdag den 10. februar kl. 19.00

Altertavle og alterbilleder
Gimming kirkes altertavle fra
1807 har barokke former med
skråtstillede, brudte gavle ved
topstykket, runde og flade søjler på hver side samt „Guds øje“
omgivet af stråleglans i midten.
Strålerne er et symbol på Guds
kraft, og midt i trekanten,
som symboliserer den treenige
Gud, Fader, Søn og Helligå nd,
står Guds navn på hebraisk:
JHWH=Jahve.
Tavlen er en kopi i formindsket størrelse af altertavlen i Sct.
Mortens kirke i Randers fra 1765. Det gamle alterbillede med en
på træ malet fremstilling af nadverindstiftelsen blev i 1952 anbragt
i midterfeltet igen. Nationalmuseets konservator betegnede det
som en god repræsentant for „malermesterkunst“ fra først i det 19.
århundrede. Billedet blev kasseret i 1889 til fordel for en „kunstnerisk værdiløs“ efterligning af et
opstandelsesbillede af Carl Bloch.
I 1931 blev man opmærksom på
det gamle alterbillede på loftet, og
i 1952 kom det tilbage på sin oprindelige plads. På billedets bagside
fortæller en indskrift:
„Anno 1807 er denne Altertavle og
1808 ny Skriftestol og Degnestol af Kirkens Ejer, Clemen Møller på Slyngborg
i Randers, og hans dydædle Hustru,
Karen Marie Mammen, af nyt bekostet
og opsat.“
Den følgende kirkeejer, Clemen Møllers søn, Søren
Møller har tilføjet følgende:
Aar 1835 blev søndre Side af Højkirken omtækket med
nyt Bly. 1842 blev Vaabenhuset opbygget. 1846 bekostet nyt
Knæfald, ny trappe til Svalen og Bjælkerne beklædt, samt hele
Kirken opmalet; alt bekostet af Kirkens Ejer Søren Møller
paa Slyngborg.“
I 2007 blev kirkens alterbillede fra 1889 til 1952
restaureret, og i marts 2008 blev det ophængt på sin
nuværende plads i skibets nordside.
I slutningen af 1990’erne blev et bemalet fragment,
som muligvis stammer fra en ældre altertavle, ophængt
i tårnets nordside. Som andet af kirkens gamle inventar, lå denne altertavlefløj hengemt på kirkens loft.

foredrag

Hjælp Voldsofre
Vi får besøg af Jørn Hougaard, tidligere kriminalkommissær. Efter
42 år ved Randers Politi trak han sig tilbage i 2004, og siden har han
brugt sine kræfter på at hjælpe ofre for vold. Jørn Hougaard er nu
sekretariatsleder i den landsdækkende forening Hjælp Voldsofre.
Ved et arrangement i Gimming kirke vil han fortælle om lands
foreningens formål og virke.
Søndag den 6.marts kl. 14.00

GUDSTJENESTE

Fastelavnsgudstjeneste
Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste i Gimming kirke. Pastor Dorthe Engelbrecht Larsen prædiker, og vi håber, at rigtig mange
udklædte børn vil deltage. Efter gudstjenesten i kirken vil eftermiddagen byde på hyggeligt samvær i Gimming forsamlingshus med dertil
hørende tøndeslagning og kåring af kattekonge og –dronning.

Den røde julestjerne
Da jeg gik på musikhøjskole i 1999, skrev jeg tekst og musik til
salmen „Den røde julestjerne“. For mig forbinder den julens og
påskens budskab. Blomsten minder mig om den store stjerne på
himlen julenat, der ledte hyrderne og de vise mænd til Betlehem.
Farven – kærlighedens farve – minder mig om Jesus, der blødte og
døde på korset for alle mennesker, for at vi kan blive tilgivet alt
ondt, vi har tænkt og gjort. Gud skabte grantræet, misteltenen,
julerosen, kristtornen og alle grankoglerne. Måske tænkte han: „Jeg
mangler julestjernen, som kan forbinde julens glædelige budskab
med påskemorgens glædelige budskab“. Uden Jesu fødsel kunne han
ikke dø på korset for os 30 år senere og dermed give os mennesker
muligheden for engang at holde den største julefest nogensinde i
himlen sammen med ham. Med ønsket om en glædelig jul og et
velsignet nytår til alle i Gimming og Dronningborg sogn!
Mette T. Mortensen, kirkesanger ved Gimming Kirke

1. Julestjerne,
smukkeste blomst,
i adventstiden.
Sig mig, hvad gav dig navn?
Er det længe siden?
3. Julestjerne,
sig mig, hvordan
du fik din farve?
Og hvem har malet dig,
i den smukke farve?

2. Første julenat,
fødtes et barn,
i stald og krybbe.
Stjernen den viste vej
hen til fred og lykke.

4. Farven rød som blod,
skænked mig Gud,
da Jesus døde.
Al synd blev malet væk,
ved at Jesus blødte.

5. Julestjerne,
mind mig igen,
i julens dage,
mind mig om julenat.
Jesus er min gave!
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Gudstjenesteliste

Dronningborg	

Gimming

December
5. dec.

2. s. i advent

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

12. dec.

3. s. i advent

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

19. dec.

4. s. i advent

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

24. dec.

Juleaften

13.30 Peter Michaelsen

15.00 Dorthe E. Larsen

		

16.30 Dorthe E. Larsen

25. dec.

Juledag

14.00 Peter Michaelsen

Ingen

26. dec.

2. juledag

11.30 Dorthe E. Larsen

Ingen

31. dec.

Nytår

15.00 Peter Michaelsen

Ingen

2. jan.

H. 3 k. søndag

10.00 Peter Michaelsen

11.30 Peter Michaelsen

9. jan.

1. s. e. H. 3 k.

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

16. jan.

2. s. e. H. 3 k.

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

23. jan.

3. s. e. H. 3 k.

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

30. jan.

4. s. e. H. 3 k.

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

6. febr.

5. s. e. H. 3 k.

10.00 Peter Michaelsen

11.30 Peter Michaelsen

13. febr.

Sidste s. e. H. 3 k.

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

20. febr.

Septuagesima

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

27. febr.

Seksagesima

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

Fastelavn

10.00 Dorthe E. Larsen

14.00 Dorthe E. Larsen

Januar

Februar

Marts
6. marts

Indsamlinger

Fra kirkens første tid er der blevet samlet penge ind ved søndagens gudstjenester.
Det gør vi også i Dronningborg og Gimming kirker. Pengene går til sociale og kirkelige formål.

Kirkebladet

Adresseliste
Sognepræst:
Peter Michaelsen, kbf.
Egholmsvej 6
Tlf. 86 42 18 84 (Privat)
E-mail: PMI@km.dk
Træffes i Dronningborg – Gimming
Sognegård, tlf. 29 89 82 09, tirs.- fre.
kl. 10 – 11, i øvrigt efter aftale.
Sognepræst:
Dorthe Engelbrecht Larsen
Hadsundvej 79
Tlf. 40 18 29 04
E-mail: del@km.dk
Træffes ikke fredag.
Sekretær:
Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09
E-mail: jekr@km.dk
Træffes i Sognegården
man., tir. og fre. kl. 14.30 –17.30

Organist:
Gozel Madsen
Energivej 63
Tlf. 30 23 29 82
Dronningborg Kirke
Kirketjener:
Elsa Fausing,
Udbyhøjvej 180
Tlf. 30 82 65 56
Menighedsrådsformand:
Per Bøje Rasmussen
Tjærbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66

Gimming Kirke
Graver og kirketjener:
Hans Jørgen Nielsen
Tlf. 27 21 67 22
Kirkesanger:
Mette T. Mortensen
Tlf. 23 60 08 62
Menighedsrådsformand:
Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59

Vicevært ved Sognegården:
Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
E-mail: hk@karlsen.mail.dk

Stof til næste kirkeblad gældende for marts, april og maj bedes indleveret i Sognegården senest den 1. februar 2011.

Kirkebladet
udkommer i 2011
på følgende datoer:
2. marts
1. juni
31. august
30. november
Udebliver bladet i
Dronningborg sogn,
kan omdelingen
kontaktes på tlf.
99 12 83 31, torsdag
kl. 16.00-19.00. Udebliver bladet i Gimming sogn, kan omdelingen kontaktes
på tlf. 86 42 94 59.

