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Kirkebladet

Trosbekendelsen
> af Dorthe Engelbrecht Larsen
I vores gennemgang af trosbekendelsen er vi nu kommet til den sidste del, tredje trosartikel om
Helligånden:
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes
forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Den tredje trosartikel om Helligånden er nok den, som de fleste mennesker har det sværest med.
At tro på Gud, at have en erfaring med noget større uden for os selv, ja, og Jesus som en konkret person, som kunne og gjorde forskellige ting, det kan vi alt sammen nogenlunde forholde os til. Men
Helligånden, hvad er det for en underlig størrelse?
Gud er i os og omkring os
I Johannesevangeliet sammenlignes Helligånden med vinden, som blæser. Vi ved ikke, hvor den
kommer fra, eller hvor den suser hen (Joh.3,8). Den er alle vegne, for Helligånden er den måde, Gud
er tæt på os på. Lige omkring os, hele tiden tæt på.
I den anden skabelsesberetning, i 1. Mosebog, kap. 2, hører vi om, at Gud skaber mennesket af ler
og blæser sin livsånde i det. Sådan kan vi også forstå Helligånden som det, der holder os i live. Noget,
vi ikke selv kan kontrollere, det er der bare og giver os liv. På den måde er Gud både i os og omkring os.

”Vingende væsener” af Inger
SiGsgaard (akryl og collage).
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Kirkelig vejviser
Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden www.
dronningborggimmingkirker.dk

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, kan der tillige afleveres 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”. Denne afleveres på kirkekontoret. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis,
for øvrige navneændringer må der påregnes et gebyr på 460 kr.

Blanketter
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.

Kunst i Kirkebladet
To spændende kunstnere er repræsenteret her i bladet. Dels Inger
Sigsgaard med værket ”Fuglen” (akryl og collage), som er gengivet
på forsiden. Dels Karen Aagaard med værket ”Pinse – Ildtunger”
(akryl på lærred), gengivet på side 3. Begge værker kan, i alt fald
som jeg oplever det, inspirere til tanker om Helligånd og pinse.
Inger Sigsgaard er maler, journalist og forfatter. Hendes
malerier og farveklip/collager har naturen som inspirationskilde, ikke mindst landskabet og lyset i Vendsyssel, hvor Inger
Sigsgaard er vokset op. Den høje himmel, havet og blæsten eller
den lukkede verden i mosen! Se en række eksempler på Inger
Sigsgaards hjemmeside www.ingersigsgaard.dk
Karen Aagaard er lærer og billedkunstner. Kunsten afspejler
de temaer og motiver, der optager hendes sind, herunder motiver,
der udtrykker hendes kristne livsholdning. Læs mere på Karen
Aagaards hjemmeside www.karenaagaard.dk
Jette Kristiansen

Dronningborg og Gimming kirker har fået egen
hjemmeside: www.dronningborggimmingkirker.dk
Fremover vil du som læser af kirkebladet jævnligt støde på en
henvisning til vores nye hjemmeside. Vi vil anvende kirkebladet som hidtil, men for en del artiklers vedkommende vil man
kunne læse mere eller se flere billeder om emnet på hjemmesiden.
De artikler, der henvises til, kan også rekvireres i udskrift ved
henvendelse til kirkekontoret.
Kirkeblad og hjemmeside er altså to informationskilder,
som skal supplere hinanden.
Indholdsmæssigt er hjemmesiden under løbende udvikling.
Vi koncentrerer os i øjeblikket om kalender (arrangementsomtale) og gudstjenesteliste, kontaktoplysninger om ansatte og
menighedsrådsmedlemmer samt de praktiske anvisninger i
Kirkelig Vejviser – på hjemmesiden benævnt ”Fra fødsel til død”.
Sidstnævnte er væsentligt mere udførlig end den vejviser, der
er gengivet i kirkebladet.
Vi har mange planer om udvidelser. Både med nogle dynamiske afsnit, som bringer f.eks. nyt fra koret, nyt fra konfirmander
og fremover også juniorkonfirmander. Men også med oplysende
artikler om de to kirker, deres historie, inventar osv. Og artikler,
som kalder på dvælen og langsom læsning. Vi kalder spalten
”Ord til eftertanke”.
Først og fremmest håber vi dog på, at læserne vil bidrage til
siden, så den kommer til at afspejle livet i de to sogne. Det kan
være debatindlæg, indlæg om en uforglemmelig læseoplevelse,
koncert, prædiken eller andet, der har engageret dig, og som du
ønsker at dele med andre. På hjemmesiden er der også plads til
længere artikler og flere fotos. Send dine indlæg til kirkekontoret.
Velkommen på hjemmesiden. Den er også dit talerør!
Jette Kristiansen
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”Pinse – Ildtunger” af Karen Aagaard (akryl på lærred).

Vi er sat her sammen, og det er meningen, vi skal være sammen
Når vi kommer til udtrykket ”den hellige almindelige kirke, de
helliges samfund” melder spørgsmålet sig: Hvordan kan jeg tro på
kirken? Det giver mening at bekende sig til Gud og derfor også til
Helligånden, men kirken? De gamle sagde: Jeg tror på Helligånden,
kirken og de helliges samfund er jeg tro over for. Det betyder med
andre ord blot, at vi anerkender kirken og ”de helliges samfund”
som et resultat af Helligåndens virke. Kristendommen er ikke et
enmandsforetagende. Det, som først og fremmest kendetegner Jesus,
både i forkyndelse og i virke, er hans medmenneskelighed. Det er
også derfor, buddet ”du skal elske din næste som dig selv” står så
centralt. Vi er sat her sammen, og det er meningen, at vi skal være
sammen. Derfor er det med kirken så vigtigt, for her er vi sammen.
Vi synger sammen og beder sammen, begge dele ved Helligånden.
Det ligger i ordet ”almindelig”, at det ikke er eksklusivt. Alle
er med. Men hvad så med ordet ”hellig”? Peger det ikke i modsat
retning, at der skulle være en særlig gruppe, som er særligt hellige?
NEJ! Der er IKKE tale om en etisk kvalitet eller om, at nogle er lidt
mere kristne end andre. Man kan derimod tænke de helliges samfund som den himmelske menighed, alle de kristne som er døde.
Vi vil vores eget
Spørgsmålet om syndernes forladelse spiller en vigtig rolle i kristendommen, og derfor bekender vi også en tro på syndernes forladelse
i trosbekendelsen. Synd skal forstås som den kraft, vi alle sammen
har i os til at ville vores eget på andres bekostning. Den kraft, som
kommer til udtryk i, at vi bagtaler hinanden, taler ned til hinanden
og på forskellige måder skubber andre ud af fællesskabet for at sikre
vores egen plads. Vi skal forstå, at lysten til at ville vores eget på andres
bekostning er noget, vi skal kæmpe imod, så godt vi kan. Og når vi
alligevel mærker det i os, så skal vi vide, at vi er elskede af Gud alligevel. Det hele står og falder, heldigvis, ikke med os. Vi er på forhånd
tilgivet. Vi kan ikke gøre noget, der er så slemt, at det skiller os fra Gud.
Mennesker af kød og blod
Som afslutning på trosbekendelsen bekender vi en tro, eller en tillid

til kødets opstandelse og det evige liv. Det med kødets opstandelse
vækker måske lidt mærkelige billeder. Hvordan vi end tænker det,
bliver det let lidt absurd. Præcis hvordan det skal gå for sig, kan vi af
gode grunde ikke sige meget om. Men når trosbekendelsen fremhæver
kødet, er det en pointering af, at kødet, eller kroppen, OGSÅ er vigtig.
Det er ikke kun vores ånd eller sjæl, som er god nok til at få et evigt
liv, det er også vores krop. Der ligger altså også i ”kødets opstandelse”
en anerkendelse af, at dette liv har en vigtig rolle at spille. Vores krop
og det liv, vi lever, er godt nok. Vi skal ikke stræbe efter at komme
væk fra det for at leve i en særlig ”renhed” kun forbundet med Gud.
Det var så sidste artikel i vores serie om trosbekendelsen. Trosbekendelsen kan forstås som kristendommens skelet. Sådan som vi kun har
set vores eget skelet, i vores egen levende krop, på et røntgenfotografi,
på samme måde er trosbekendelsen et billede af de bærende ordninger
i kristendommen. Et skelet er ikke meget værd uden sit kød, sådan er
det også med trosbekendelsen. Den er en formel, der først bliver til
liv, når nogen forstår den, tager den til sig og knytter den sammen
med sin egen livsforståelse.
For at kunne det må man hele tiden være villig til at tage tingene
op igen og spørge: ” Er det sådan her, det skal forstås?” Så kan trosbekendelsen blive det, den skal være, et lys at leve under.
God arbejdslyst!

Husk sommerudflugten for pensionister i
Dronningborg og Gimming sogne torsdag
den 9. juni 2011
Sidste frist for tilmelding er den 1. juni til Helen Drachmann,
tlf. 86 42 94 59, eller Inger Trankjær, tlf. 86 42 68 24. Udflugten
går i år til Mols, og der er endnu enkelte pladser. Læs mere
om programmet i foregående nummer af kirkebladet eller på
hjemmesiden: www.dronningborggimmingkirker.dk

Konfirmationer 2012
Elever fra Rismølleskolens 7. A konfirmeres Bededag, den 4.
maj, og elever fra 7. B konfirmeres Kristi Himmelfartsdag, den
17. maj. (Først fra og med 2014 konfirmeres 7. B søndag efter
Bededag). Konfirmationsforberedelsen begynder henholdsvis
den 6. og den 8. september. For 7. A’s vedkommende ligger
undervisningen tirsdag kl. 8.10-9.30, for 7. B’s vedkommende
torsdag kl. 8.10-9.30.
Tilmeldingsblanketter uddeles umiddelbart efter sommerferien og bedes afleveret i forbindelse med indskrivningen.
Indskrivning til konfirmation og forberedelse sker ved
personligt fremmøde enten tirsdag den 30. august eller torsdag den 1. september, begge dage mellem kl. 16.00 og 20.00, i
Sognegården, Egholmsvej 8a. Sognepræst Peter Michaelsen vil
være til stede de pågældende dage. Og der vil blive mulighed
for, at præst, konfirmander og forældre kan møde hinanden.
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Dronningborg sogn
Redaktion PeTEr Michaelsen

Menighedsmøde 2011
Et nyt tiltag for at øge folks engagement i det lokale folkekirkedemokrati er det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet
orienterer om arbejdet, og hvad der evt. er af tanker om nytiltag. I
år finder dette møde sted den 29. september kl. 18.30 i forbindelse
med en sogneaften.
Her håber menighedsrådet, at mange vil finde anledning til at
møde frem og give deres besyv med om, hvad der sker i og omkring
Dronningborg Kirke. Bl.a. vil menighedsrådet fremlægge planer for
en fornyelse af kirkerummet, som det kunne være meget relevant
at få folks mening om.
Menighedsmødet er også en oplagt mulighed til at få et indtryk
af, hvad menighedsrådsarbejdet egentlig indebærer – og forhåbentlig kan man få vakt sin interesse for selv at være med. Der skal jo
allerede være valg til menighedsrådet igen næste år!
Jeg håber, vi ses den 29. september i sognegården.

Døbefonten i Dronningborg kirke og
dens forgænger
Døbefonten i Dronningborg kirke er muret op i gule mursten, så
den passer til prædikestolen. Fonten, som blev taget i brug i 1973,
er tegnet af arkitekt Richard Gøttsche og muret af murermester
Karl Egon Eriksen, begge Dronningborg. Træfladen på fonten er
lavet af tømrermester Poul Ulriksen, Dronningborg.
Tidligere forstander for Dronningborg Plejehjem Poul
Erik Jensen fortæller i jubilæumsskriftet Dronningborg Kirke
og Sogn 1979 om Dronningborg kirkes første døbefont, som
nu står på kirkeloftet som noget af det første kirkegods:
”Første udkast til døbefont er der nok ikke mange, der kender, men
Peer Koch (kirkens arkitekt) fortæller, at han lavede et udkast til en
font i bornholmsk granit. Den skulle have fire lodrette sider, hvori
der skulle hugges motiver fra dåbshandlingen, og på en af siderne
skulle dåbsbefalingen have stået.
Næste forslag til løsning blev, at man fra Sct. Mortens kirke
lånte en gammel døbefont, der blev opbevaret på museet, til en
prøveopstilling i kirken. Den passede ikke ind i helheden.
Få dage før indvielsen var der endnu ikke fundet en løsning på
det prekære problem.
Efter de oplysninger, jeg har fået, skulle Peer Koch i hast have
ridset en model op – en font af træ, hvor overfladen dannede en
trekant symboliserende treenigheden, og fonten snævrede så ind
mod fodstykket. Denne font blev i hast lavet i løsdele på Scandia
af snedkermester [Leonhardt] Jensen og samlet og malet hvid på
værkstedet hos Anthon Rasmussen og nåede at stå klar på selve indvielsesdagen (16.maj 1954) – vel nok ikke helt tør, men den var der.”
Peter Michaelsen

FOTO: peter michaelsen.

Af Per Bøje, formand for menighedsrådet i Dronningborg
I menighedsrådet sidder vi med et tungt ansvar! Vi skal forvalte
vores andel af de 0,89 % af skatteborgernes indkomst, som indkræves
i kirkeskat. Og det skal vi gøre så fornuftigt og så forsvarligt som
muligt, samtidig med at vi skal have så meget ud af midlerne som
overhovedet muligt!
Men vi har også det tunge ansvar at forvalte en væsentlig del
af vores alles fælles kulturarv. Folkekirken er en af hjørnestenene,
som har været med til at forme det danske samfund, vi kender i
dag. Og langt størstedelen af befolkningen – i Dronningborg hele
91 % - vælger fortsat til, at de vil være en del af dette fællesskab.
Således har vi også ansvaret for at forvalte noget, der skal danne
rammen om de væsentligste begivenheder i langt størstedelen af
borgernes liv – de glædelige og de sørgelige.
Menighedsrådets 10 medlemmer har altså påtaget sig et ikke helt
uvæsentligt ansvar på vegne af de i alt 3.733 folkekirkemedlemmer
i Dronningborg. Og det er naturligvis en opgave, man har taget
på sig med interessens glæde, her skal ikke lyde nogen klagesang!
Men en gang imellem kan det virke lidt ensomt for menighedsrådet at sidde med ansvaret alene. Det er meget begrænset, hvor
mange tilbagemeldinger vi får fra de andre borgere. I Dronningborg
har vi ikke tradition for kampvalg, når der hvert fjerde år er valg
til menighedsrådet – og det er i sig selv ikke skidt, men det kunne
være lidt sjovere, hvis der var flere, der meldte sig som kandidater,
uden at vi skal ud og opsøge dem først.

FOTO: jakob lerche.

Giv jeres besyv med!

Dronningborg Kirkes
nuværende døbefont.
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Årets konfirmander
Ved redaktionens slutning var fotos af årets konfirmander endnu
ikke klar. De vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Vi bringer
her navnene og ønsker konfirmanderne og deres familie til lykke.
Dronningborg Kirke Bededag, den 20. maj 2011
Konfirmation ved Peter Michaelsen:
Birgitte Krogsdorf-Jensen, Camilla Hedemand Mølbæk, Cecilie Højriis Hansen, Christina Østergaard T Thompson, Emilie Rosenborg
Klitte, Hannah Grønbech, Isabella Elisabeth Møller Andersen, Jonas
Blendstrup Rasmussen, Kalle Lind Skipper, Magnus Dommerby
Marcussen, Maiken Udengaard Pedersen, Mathias Thygesen, Niclas
Overgaard Henriksen, Sebastian Thøger Haagen, Simon Overgaard
Henriksen, Sissel Hauge, Sofie Ladefoged Madsen, Tine Vestergaard.
Dronningborg Kirke Kristi Himmelfartsdag, den 2. juni 2011
Konfirmation ved Dorthe Engelbrecht Larsen:
Anders Hjortshøj Kops, Charina Arent Sørensen, Christine Norup
Engstrøm, Christoffer Arent Sørensen, Emil Aaby, Emilie Rejkjær,
Emma Blak Soelberg, Katrine Mellemkjær Rasmussen, Kristine
Nikolajsen, Maria Lund Gjættermann, Mie Skoubo Kristensen,
Mikkel Viftrup Carøe, Nikolaj Gylling Pedersen, Pernille Pedersen,
Rikke Bo Mogensen, Rikke Rask Sørensen, Sara Juul Trads Olesen,
Signe Emilie Guldbek Andersen, Sofie Tønder Stoffregen, Tiffanie
Haugaard Rasmussen.

Arrangementer
Mandag den 13. juni kl. 11.00

GUDSTJENESTE

Kirken i bevægelse - Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste i det fri
2. pinsedag flyttes gudstjenesterne i 7 kirker ud i det fri og afholdes
ved Paderup Mose, på KFUM-Spejdernes grund, Paderup Mosevej
20, Paderup. Det gælder Sct. Clemens, Skt. Andreas, Sct. Peders,
Dronningborg, Kristrup, Vorup og Enghøj sogne.
I stedet for den traditionelle højmesse i kirken er der planlagt
en friluftsgudstjeneste med anderledes indslag både for øjet og for
øret. I år med temaet ”Kirken i bevægelse”.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at spise sin medbragte frokost samt købe pølser, kage og drikkevarer.
Vel mødt 2. pinsedag!

Sankthans i Dronningborg Kirke og i Sognegården
I år foregår hele arrangementet i kirken og sognegården. Vi begynder i kirken med musikgudstjeneste og fællessalmer. Denne gang
vil Peter Michaelsen fortælle lidt om Johannes Døberen, som vi
fejrer netop denne aften. Derefter går vi over i Sognegården, hvor
der bydes på et traktement, og hvor vi synger sommersange fra
Højskolesangbogen. Kirkesanger Mette Tabita Mortensen synger
for på salmer og sange, ledsaget af organist Gozel Madsen på orgel
og klaver. Mennesker i alle aldre er meget velkomne. Forventet
afslutning kl. ca. 21.30.
Mandag den 15. august kl. 19.30

GUDSTJENESTE

Fælleskirkelig gudstjeneste i forbindelse med Randers-ugen
med temaet ”Herren er min Hyrde”
Gudstjenesten er arrangeret i samarbejde mellem Baptistkirken,
Den Katolske Kirke, Frelsens Hær, Den Evangeliske Frikirke, Randers KFUM og KFUK og folkekirken. Dorthe Engelbrecht Larsen
prædiker. Efter gudstjenesten vil der være kaffe i DronningborgGimming Sognegård.
Søndag den 4. september kl. 19.30

KONCERT

”Stor musik i øjenhøjde”
På grund af dødsfald i nærmeste familie måtte kirkekoncerten den
1. maj med operasanger Jesper Brun-Jensen og pianist/organist
Anne-Lise Quorning desværre aflyses. Læs nærmere om koncerten
i foregående nummer af kirkebladet eller på vores hjemmeside.

Kort nyt: efterårets arrangementer
Torsdag den 29. september kl.19.30 - sogneaften
Skuespiller Caspar Koch: ”Markus og skuespilleren”.

Bemærk at aftenen indledes med menighedsmøde kl. 18.30.
Se nærmere omtale på side 4.
Torsdag den 6. oktober kl. 19.30 – Koncert
Rytmisk koncert i Dronningborg kirke ved vokalensemblet Tune It.
Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 - Filmaften
Peter Michaelsen viser filmen Doubt (”Tvivl”) af
John Patrick Stanley.
Lørdag den 29. oktober kl. 14.00 - Sogneeftermiddag
Musikalsk eftermiddag med fællessang ved organist
Stephan Kaae.
Lørdag den 19. november kl. 14.00 - Sogneeftermiddag
”Fra vikingerne til A. P. Møller”, foredrag ved tidl. sømandspræst
Ronald Pedersen.
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Kornyt - korstævne i Skæring Kirke
Lørdag den 12. marts deltog Dronningborg Kirkes børnekor i
et korstævne i Skæring Kirke i Århus. Stævnet var arrangeret af
Folkek irkens Ungdomskor. Dagen bød på medrivende musik, glade
korsangere og et spændende møde med deltagerne fra de andre
kirkekor. Der var ca. 95 piger og drenge. Alt blev styret dygtigt,
sikkert og festligt af instruktør Lotte Smith-Pedersen. Hun er uddannet som musikpædagog i sang og korledelse og arbejder som
sangpædagog og korleder for børnekor.
Koristerne glæder sig meget til næste korstævne, som afholdes
lørdag den 1. oktober 2011 i Fredens Kirke i Århus. Lone Gislinge
vil være instruktør for begynderne og Henrik Skærbæk Jespersen
for fortsætterne.
Du kan læse nogle af børnenes kommentarer til stævnet på
vores hjemmeside.

Korene holder sommerferie
Korene kan snart holde en velfortjent sommerferie efter at have
leveret nogle fine præstationer i den forløbne sæson. Tak til korene
for sæsonen 2010-2011. ”Påskeoptakten” var et højdepunkt. Koristerne sang virkelig godt sammen med operasanger Berit Paludan
og Peter Michaelsen. En meget flot præstation, som fik mange
roser fra tilhørerne.
Børne- og kirkekoret starter igen onsdag den 24. august 2011.
Tag gerne venner / veninder med, hvis de kunne være interesseret
i at deltage i vores kor. Jeg glæder mig meget til at se alle igen til
en ny sæson.
Gozel Madsen

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem)
Gudstjenester
Onsdag den 15. juni kl. 10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Onsdag den 13. juli kl. 10.00 Peter Michaelsen
Onsdag den 17. august kl. 10.00 Peter Michaelsen
Onsdag den 21. september kl. 10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Gudstjenesterne foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder
Onsdag den 7. september kl. 18.00
Torsdag den 24. november kl. 18.00
Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige. Dagsorden
og referat offentliggøres på vores hjemmeside.

Foto: Met te Juul

Gimming sogn
Redaktion PeTEr Michaelsen

FOTO: peter michaelsen.

Gimming kirke
– døbefonten og dens
forgængere

Gimming Kirkes nuværende døbefont.

Døbefonten i Gimming kirke
ligner en gammel, romansk
døbefont. Men det er den ikke.
Kirkens nuværende font blev
leveret fra De forenede Granitbrud på Bornholm i 1932. Den
må nærmest betegnes som en
slags katalogmodel.

Fontens forgænger opbevares på Randers Kulturhistoriske
Museum. Det er et servantelignende stativ i træ, som er dateret
til ca. 1870.
Men hvad blev der mon af kirkens gamle granitdøbefont? Ifølge
Trap Danmark blev kirkens gamle stenfont solgt ved en auktion
engang i 1800-tallet.
I sit store værk Danmarks middelalderlige Døbefonte, Kbh. 1941,
fremsatte M. Mackeprang den formodning, at en font, fundet i
Bjergby, næppe har tilhørt Bjergby kirke, som blev nedrevet i 1553.
Efter hans opfattelse stammede den snarere fra Gimming kirke.
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FOTO: peter michaelsen.

FOTO: hans grundsøe, museum østjylland.

GIMMING SOGN

Den tidligere ”servante-døbefont” i
Gimming Kirke.

Lem Kirkes døbefont.

I Nationalmuseets nummerprotokol over indgåede sager står der
om denne: ”Ifølge anvisning af lærer Dystrup i Gassum og ved
hans medvirken købt af Knud Vinther i Bjergby pr. Randers (for
20 kr.). Overdelen eller kummen af en stor granit døbefont. Uden
på kummen er i basrelief udhugget 4 løver, hvoraf to og to haver
et modvendt hoved tilfælles. Over det ene af de mellemrum, der er
imellem to af løvernes bagkroppe, er udhugget en figur, der synes
at skulle forestille en delfin, men over det tilsvarende mellemrum
på kummens modsatte side er intet udhugget. Denne døbefont
har i lang tid været nedgravet som vandtrug i Knud Vinthers gård.”
Efter beskrivelsen at dømme svarer denne font i store træk til
døbefonten i Gimming kirkes nabokirke i Lem.

Tak til kirkesanger
Det er med beklagelse, at vi må meddele, at kirkesangeren i Gimming, Mette Tabita Mortensen, har sagt sin stilling op pr. 1. maj.
Mette blev ansat hos os som kirkesanger i august 2008 efter at have
sunget ved Dorthe Engelbrecht Larsens indsættelse som præst i
Gimming kirke søndag den 13. juli 2008.
Mange har glædet sig over Mettes smukke stemme ved gudstjenester, kirkelige handlinger og salmesangsaftener. Tak for god
tone og for godt samarbejde. Der bliver også fremover lejlighed til
at høre Mettes stemme her i pastoratet, da hun vikarierer i Dronningborg kirke, mens kirkekoret holder sommerferie.

kirkesanger i Gimming. Før da havde jeg i tre år fungeret som
kirkesangerafløser i en række landsbykirker omkring Randers,
deriblandt Gimming kirke.
Jeg har sunget hele mit liv. I min barndom (midt i 1980’erne) sang
jeg i Dronningborg kirkes kor, hvor jeg har den fornøjelse at se min
ene datter synge i dag. Siden blev jeg korist ved Skt. Andreas kirke
og Sct. Peders kirke. Jeg har også været medlem af Sct. Peders kirkes
koncertkor og været ansat som kirkesanger ved Gjerlev og Enslev
kirker. Senest har jeg sunget i forældrekor på mine børns skole. I 2010
begyndte jeg at afløse i Dronningborg kirke ved bl.a. sang til begravelser og er ad den vej kommet
tilbage til Gimming.
Jeg glæder mig til at blive
en del af fællesskabet omkring Gimming kirke igen.”
Vi ønsker Linda velkommen
tilbage til tjenesten i Gimming kirke og håber på godt
samarbejde fremover.

Konfirmation 2011
Bededag, den 20. maj, var der konfirmation i Gimming Kirke ved
Peter Michaelsen. Der var i år en enkelt konfirmand, Pernille Vistisen
Faseth. Vi ønsker hende og hendes familie til lykke

Åben Kirke
Også i år vil Gimming kirke være åben i dagtimerne i perioden
fra den 27. juni til den 31. juli.
Læg vejen forbi kirken, og und dig selv en fredfyldt stund i det
smukke kirkerum.
Du kan læse meget mere om Gimming kirke og se billeder fra kirken på vores hjemmeside: www.dronningborggimmingkirker.dk

Friluftsgudstjeneste
Den traditionelle friluftsgudstjeneste i juli kan ikke længere
foregå ved Tjærby gamle kirke. Vi prøver at finde en alternativ
løsning. Følg med på hjemmesiden og på opslagstavlen ved
Gimming Kirke.

Mød medarbejderne
- denne gang den nye kirkesanger ved Gimming Kirke, Linda
Hessellund
Gimming menighedsråd har pr. 1. maj 2011 antaget Linda Hessellund som ny kirkesanger. Vi har bedt hende give en lille præsentation af sig selv:
”Jeg hedder Linda og er 40 år gammel. Jeg bor i Randers med
min mand og vores 3 piger. Jeg er uddannet pædagog og arbejder i
hverdagen som leder af en børnehave. Jeg er ny kirkesanger i Gimming – og dog. For jeg har faktisk en længere historie i det gamle
sogn. Fra 1.november 1993 til udgangen af 1994 var jeg ansat som

Spil Dansk-dagen 2011, torsdag den 27. oktober
Der planlægges et arrangement i Gimming Kirke, som vi plejer.
Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet.

Menighedsrådsmøde
Menighedsrådsmøde torsdag den 18. august kl. 18.30
Menighedsmøde onsdag den 14. september kl. 18.00-18.30
Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige.
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Gudstjenesteliste	Dronningborg	

Gimming

Juni
2. juni
Kristi Himmelfartsdag 10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
		
Konfirmation
5. juni
6. s. e. påske
10.00 Dorthe E. Larsen
11.30 Dorthe E. Larsen
12. juni
Pinsedag
10.00 Peter Michaelsen
11.30 Peter Michaelsen
13. juni
2. Pinsedag
Ingen*
Ingen*
* Friluftsgudstjeneste i Paderup kl. 11.00
19. juni
Trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
23. juni
Sankthansgudstjeneste 19.00 Peter Michaelsen
Ingen
26. juni
1. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
Juli
3. juli
2. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
10. juli
3. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
17. juli
4. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
24. juli
5. s. e. trinitatis
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
31. juli
6. s. e. trinitatis
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
August
7. august
7. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
14. august
8. s. e. trinitatis
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
15. august
Fælleskirkelig gudstjeneste i forbindelse med Randersugen – tema: Herren er min hyrde
Dronningborg Kirke
19.30 Dorthe E. Larsen
21. august
9. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
11.30 Peter Michaelsen
28. august
10. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
September
4. september 11. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
11.30 Peter Michaelsen

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
E-mail: per@boje.dk

Gimming Kirke
Graver og kirketjener:
Hans Jørgen Nielsen
Tlf. 27 21 67 22
Kirkesanger:
Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
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 september, oktober og november bedes indleveret i Sognegården senest tirsdag den 26. juli 2011.

Kirkebladet
udkommer i 2011
på følgende datoer:
2. marts
1. juni
31. august
30. november
Omdeling i Dronningborg Sogn sker
som indlæg i Din
Avis. Udebliver bladet, er De velkommen til at hente et
eksemplar i kirken
eller på kirkekontoret. Omdeling i
Gimming Sogn sker
fortsat med bud.
Udebliver bladet,
kan man kontakte
tlf. 86 42 94 59.

