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Miniprædikanter i Dronningborg
Nej, den rigtige overskrift var vist minikonfirmander i
Dronningborg, men som det fremgår af ovenstående foto,
fik minikonfirmanderne fra 3.a lejlighed til at udforske
Dronningborg Kirke og prøve, hvordan det er at stå på
prædikestolen. Hvad minikonfirmander er for noget, og
hvordan undervisningen er forløbet, kan man læse mere
om på side 2.
Konfirmanderne er kommet godt i gang. Deres aktiviteter kan man også læse mere om i dette blad, på side
4. De får bl.a. besøg af unge frivillige fra Sultkaravanen,
som fortæller, hvordan man kan afhjælpe sulten blandt
verdens fattige, og lader konfirmanderne gøre erfaringer
med de fattiges vilkår. Som det fremgår af billedet (fra
et tidligere besøg), er det ikke nemt at gøre de afrikanske
kvinder kunsten efter.
Sultkaravanens besøg slutter med en ungdomsgudstjeneste, som er åben for alle.
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Kirkelig vejviser
Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden
www.dronningborggimmingkirker.dk
Fødsel

Minikonfirmander
Første hold minikonfirmander, fra 3. a på Rismølleskolen, har
afsluttet undervisningen. Næste hold minikonfirmander begynder umiddelbart efter påske 2012. Der kommer i god tid forinden
information herom til 3. b på Rismølleskolen.

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 ved dåb, træffes aftale herom ved henvendelse til
kirkekontoret. Ønskes navngivning uden dåb, anvendes blanketten ”Navngivning”, som afleveres på 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 470 kr.

Blanketter

De relevante blanketter kan findes på www.personregistrering.dk,
eller de kan rekvireres fra kirkekontoret. På den nævnte hjemmeside findes også oplysninger om mulighederne for at indgive
digital anmeldelse.

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.
Forsidefoto: Minikonfirmand på prædikestolen i Dronningborg Kirke.

Vi bringer en hilsen fra underviserne og foto fra afslutningsaftenen i kirken. Der er f lere fotos på hjemmesiden
w ww.dronningborggimmingkirker.dk
Kære minikonfirmander fra 3. a
Tusind tak for et godt forløb her i Dronningborg kirke.
Sammen har vi malet og leget, så vi kunne tale om skabelsen.
Vi har bagt pandekager og talt om nadver, og så har vi holdt
dåb med mange interessante bud på navne til det lille dåbsbarn. Vi har også været disciplene og på tur til alle de bibelske
byer. Og vi sluttede af med drama - en fin opsætning af den
barmhjertige samaritaner.
I har været dejlige at være sammen med. I har været interesserede og aktive, og vi vil savne jer. Vi håber at se jer igen,
om ikke før, så når I kommer i 7. klasse og skal gå til konfirmandundervisning.
Lene Hersom Lauersen og Dorthe Engelbrecht Larsen

Hjemmesiden kalder - på gammel og ung
De første ord, du møder på hjemmesiden, lyder: Dronningborg og
Gimming Kirker – kalder på gammel og ung. Det ønsker vi skal
præge hjemmesiden.
Senest har vi oprettet tre nye sider om kirkernes børne- og ungdomsarbejde: minikonfirmander, konfirmander og kor. På disse sider
er der plads til praktiske oplysninger om f.eks. mødetider og ”lektionsplaner”. Og der er ikke mindst plads til konfirmandernes og
koristernes egne bidrag samt omtale og fotos af deres forskellige
aktiviteter. Altså sider for både de unge og deres forældre, bedsteforældre ... og alle andre interesserede!
Send os dit indlæg
Der er også god plads på hjemmesiden til indlæg fra andre i menigheden. Det kunne være indlæg til spalten Ord til eftertanke. Eller det
kunne være indlæg af historisk tilsnit. Fantasien sætter grænserne.
Send os dine forslag, ønsker og kommentarer via kontaktformularen på hjemmesiden eller på mail til jekr@km.dk – og hjemmesideadressen er jo www.dronningborggimmingkirker.dk
Vi glæder os til at høre fra jer!
Jette Kristiansen
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Hamlet, en mand i krise...
Foto: Rasmus Baaner

Den svenske teaterdirektør på Århus Teater, Stefan Larsson, har
opsat en meget fin udgave af Shakespeares gamle klassiker Hamlet.
Stykket er opsat med en blanding af svenske og danske skuespillere,
og den sprogbarriere, som naturligt opstår, når nogle af skuespillerne taler dansk og andre svensk, er med til at understrege det
kaos og den ensomhed, Hamlet befinder sig i.
For Hamlet er alt kaos. Han er kommet hjem til Kronborg, da
han har fået besked om, at hans far er død, og at hans mor har
giftet sig med faderens bror. Hamlet opsøges af sin fars spøgelse,
som fortæller ham, at det ikke er en naturlig død, han har lidt,
men at hans onkel har myrdet ham og har giftet sig med Hamlets
mor og efterfulgt ham som konge. Hamlet lover at hævne sin far.
For Hamlet vælter alt. Alt er kaos. Ud over at miste sin far, får
han en viden, som han ikke kan dele med nogen.

Hamlet, Ofelia og Polonius - Århus Teater, efterår 2011

Foto: Rasmus Baaner

som det altid har gjort. Hvordan kan det forenes med den kolbøtte,
livet har taget? Det kan være meget svært at vide, hvad der er op
og ned i livet, og hvad man kan regne med her i verden længere.

Hamlet - Århus Teater, efterår 2011

Spørgsmålene hober sig op for Hamlet: Kan man regne med,
at det spøgelse, han har mødt, er virkeligt? Kan det tænkes, at
det kun er en fantasi? Kan man slå et andet menneske ihjel på så
spinkelt et grundlag?
Og Hamlet er virkelig sat skakmat. Den verden, han mente at
kende, er styrtet i grus. Han må nu, på en helt ny måde, leve med
døden. På scenen på Århus Teater opleves det helt bogstaveligt, ved
at forscenen prydes af to grave lavet af tusindvis af søm, som hele
stykket ses igennem.
Hamlet skal nu lære at leve i en virkelighed, som har mistet sin
uskyld og sin retning. Omkring ham er den mand, som (måske)
har slået hans far ihjel, og spørgsmålet om hans mors rolle i den
gamle konges død trænger sig på.
Sorg og ensomhed
Shakespeares fortælling om Hamlet rammer meget fint den følelse
af totalt kaos, som rammer mange i forbindelse med et dødsfald i
nærmeste familie. Alt er nyt og slet ikke til at kende. Ensomheden
kan være helt enorm, for de mennesker, man har omkring sig,
forstår ikke helt, hvad man må gennemleve. Den, som man, indtil
nu, har delt sit liv med, er kun nærværende i et smertende fravær.
Især kan den følelse trænge sig på nu, hvor julen nærmer sig. Julen,
som helst skal være, som den altid har været, hvor hver eneste nisse
og engel har sin sædvanlige plads. Hvor and og grød skal smage,

Resten er stilhed...?
For Hamlet ender det helt galt. I den sidste scene er alle, på nær
Hamlets ven og fortrolige Horatio, døde. Og Hamlets sidste replik,
før han selv dør, er: ”Resten er stilhed”. Der er ikke mere, der er ikke
mere at sige, alt er slut.
Her har kristendommen et andet svar. Resten er ikke stilhed.
Julens fortælling om barnet i krybben, født af en mor, som var
alt for ung, i en forblæst og urolig egn, viser os, at Gud vælger det
svage og det smertefulde. Gud bærer vores liv sammen med os, når
vi ikke længere magter at bære det selv. Det betyder ikke, at det hele
så er let, slet ikke. Men det betyder, at vi ikke bare efterlades alene.
Gud holder os fast, når vi ikke længere kan stå, og han sætter os
tilbage i livet.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Gudsvejen til os – en julesalme
Gudsvejen til os
er han, som er født,
et menneskebarn i en stald –
gudsløftet er tændt
i det, som er hændt:
nu rejses vi op af vort fald!

Gudsvejen til os
er han, som er født,
i dag mødes himmel og jord – 
hvad aldrig vi fandt,
har fundet os sandt:
Guds nye, forløsende ord!

Gudsvejen til os
er han, som er født – 
hvad han har begyndt i vor dåb
fuldføres ved Ånd,
Gud har det i hånd,
hos ham er vor tro og vort håb!
Salmen er digtet af Jørgen Michaelsen i 1994 og fik i 2010 sin egen
melodi, komponeret af pastor Torben M. Jørgensen, Husum.
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Konfirmander
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.
Besøget afsluttes med en ungdomsgudstjeneste i Dronningborg Kirke.
Alle, både konfirmandforældre og andre, er velkomne til
at deltage i den korte gudstjeneste, som begynder kl. ca. 19.30.
Peter Michaelsen
Konfirmanderne har i skrivende stund gået til konfirmationsforberedelse et par måneder. 7. a går til forberedelse tirsdag morgen
og 7. b torsdag morgen. Onsdag morgen underviser jeg Emma, som
går på en skole i Langå.
I timerne har vi arbejdet med Bibelen og salmebogen, forskellige
arbejdshæfter og opgaveark. Desuden har vi set film og arbejdet
med tegneserien “Menneskesønnen”.
Konkurrence for konfirmander
Både tirsdags- og torsdagsholdet har valgt at deltage i en konkurrence for konfirmander, udskrevet af Folkekirkens Konfirmandcenter. På hjemmesiderne konfirmation.folkekirken.dk og
konfirmandcenter.dk kan man læse mere om konkurrencen, som
består af fem opgaver. Og husk også at stemme – gerne på vores to
hold! Det sker på konfirmation.folkekirken.dk
Den første opgave lød: “Lav et billede, der beskriver konfirmandholdet og jeres sogn”. 7. a valgte at bygge en levende kirke af
konfirmander i Dronningborg kirkes kor. 7. b viste deres glæde for
sang og drama, ved at nogle elever dannede deres eget tal og bogstav,
liggende på gulvet i koret, mens andre sang en salme.
Den næste opgave er netop kommet: ”Forbind ild og pinse –
udtryk det på et billede.” Målet med opgaven er at få en dialog i
gang med konfirmanderne om ånd og livsmod. Som det hedder i
opgavebeskrivelsen: ”At turde møde livet, med de udfordringer man
står overfor som 13-15-årig, kræver mod. Livsmod!” Konfirmanderne skal bl.a. læse Lukasevangeliets fortælling om pinseunderet
og Helligånden, der gav mod til forvirrede og bange disciple.
I alt 54 konfirmandhold fra hele landet deltager i konkurrencen.
Hovedpræmien er et besøg af Jokeren, alias Jesper Dahl, populær
rapper, hiphopper og kendt fra bl.a. DR’s Talentshow. Jokeren vil
møde konfirmanderne, som får mulighed for at tale med ham om
f.eks. hans version af Fadervor, Bøn fra en player.

Kornyt
Dronningborg Kirkes børnekor deltog den 1. oktober 2011
i korstævne i Fredens Kirke, Århus. Se fotos fra stævnet på
hjemmesiden www.dronningborggimmingkirker.dk

Sultkaravanen i Dronningborg
Onsdag den 29. februar 2012 kl.17-20 kommer ”Sultkaravanen” på
besøg i Sognegården. Karavanen er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælps og Silkeborg Højskoles volontører.
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Julebudet
af Kirsten Jørgensen
Gud
du, der er glædens kilde:
lær mig at forstå
det ganske enkle julebud:
at byde den trængende
et bæger koldt vand at drikke.
Det er ikke svært
men det er svært at forstå, at så enkelt er det:
at det hele begynder med et bæger koldt vand
til den fødende Maria
og den døende Kristus.
Siden kommer alle de andre:
dem, jeg skal møde mellem julenat og påskemorgen.
Det hele begynder med et glas koldt vand:
Deri sig barnet spejle.
Deraf sig livet rejser.
Matt 10,42

DRONNINGBORG SOGN

Dronningborg sogn
Redaktion Peter Michaelsen
Tilføjelse om døbefonten i Dronningborg kirke og
dens bygmester
I Kirkebladets sommernummer omtalte vi døbefonten i Dronningborg Kirke og dens forgænger.
Vi kan nu tilføje, at døbefonten samt trappen op til orglet egenhændigt blev udarbejdet af Jacob Mogensen Pedersen, som i en årrække var murerformand hos firmaet K. E. Eriksen i Dronningborg.
Jacob Mogensen Pedersen døde i september 2011, 91 år gammel,
og bisættelsen fandt sted i Dronningborg kirke.

Dronningborg Menighedspleje
Dronningborg Menighedspleje er et af de formål, der samles ind
til i forbindelse med årets gudstjenester. Nogle af de indsamlede
midler har vi tradition for at anvende til en lille hilsen til dem i
sognet, der har mistet deres ægtefælle i årets løb.
Sorgen over tabet af ægtefælle kan føles ubærlig. En efterlevende,
som mistede sin ægtefælle efter 49 års ægteskab, formulerede det
sådan: ”Det er svært at forklare, hvordan man oplever det. Det er
som om, at man selv skilles i to. Man føler næsten, at man mister
sin identitet. Og hvad skal man så?”
Dronningborg Menighedspleje må henvise til sorggrupper i
andre sogne. Men man er til enhver tid velkommen til at kontakte
en af kirkens præster og få en samtale om de tanker, der fylder,
og som man måske ikke synes, man vil ”belemre” familien med.
Uddeling af blomster til jul
Hilsenen til efterladte er i år en blomst. To af menighedsrådets
medlemmer, Marianne Nyrup og Inger Trankjær, kommer rundt
med blomsterne til de efterladte torsdag den 22. december.

Sogneindsamling 2012 - Kampen mod sult fortsætter
Søndag den 4. marts 2012 sender Dronningborg sogn frivillige
indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Mere end 1300 sogne deltager i den landsomfattende indsamling.
Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre
deres liv? Så meld dig allerede nu som indsamler den 4.marts
hos indsamlingsleder Per Bøje Rasmussen på tlf. 21 72 07 66,
e-mail: per@perboje.dk

Arrangementer
Søndag den 4. december kl. 19.30

KONCERT

Randers Statsskole synger julen ind
Gymnasieelever fra Randers Statsskole giver adventskoncert i Dronningborg kirke 2. søndag i advent. De ca. 90 optrædende elever er
medlemmer af skolens kor, orkester eller musikvalghold. Koret
synger danske juletoner og engelske christmas carols. Orkesteret
består af strygere, træ- og messingblæsere. Musikken ledes af musiklærerne Niels Viggo Jensen og Tomas Bang Jørgensen.
Lørdag den 14. januar kl. 14.00 SogneEFTERMIDDAG
Der er også brug for præster i Afghanistan
Hvad får en præst til
at forlade sin familie i
seks måneder, sit trygge
job som præst og Danmark for at tage med et
hold soldater i krig i det
uroplagede Afghanistan?
Giver det mening at have
præster med i krig? Er man
bange, når man er i krig?
Hvilke tanker gør man sig som civil i et krigsområde? Hvad laver
en præst midt ude i den afghanske ørken, når han har fri?
Disse spørgsmål og flere til vil sognepræst og feltpræst Oral Shaw
forsøge at give svar på i sit rejseforedrag.
Foredraget vil være en blanding af rejsefortællinger, rejsebeskrivelser
og personlige overvejelser, og alt sammen vil det være krydret med
humor, billeder og musik.
Lørdag den 28. januar kl.14.00

LITTERATURCAFÉ

Den gyldne harpe
Kong David møder Grundtvig denne eftermiddag, hvor vi synger
et udvalg af de Grundtvig-salmer, der er gendigtninger af gammeltestamentlige salmer. Peter Michaelsen vil fortælle om Davids
og Grundtvigs salmer med udgangspunkt i en ny bog af Svend
Fortsættes side 6
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Fortsat fra side 5

Bjerg og Søren Holst: Den g yldne harpe. Poetisk
teologi i Davids og Grundtvigs salmer, forlaget Alfa,
2011. Efter en times tid er der (som ved andre
arrangementer i Sognegården) kaffepause, og
derefter kan deltagerne selv vælge fællessange
og salmer af Grundtvig fra Højskolesangbogen
og Salmebogen.
Lørdag den 11. februar kl.14.00 SogneEFTERMIDDAG
Den forbudte frelse
Pastor Massoud Fouroozandeh, Odense, fortæller om sin bog Den
forbudte frelse.
Han skrev bogen i 2004 sammen med journalist Daniel Øhrstrøm. Den er nu kommet som paperback i 8. oplag på Kristeligt
Dagblads forlag. I bogen fortæller han om sin barndom i Iran, sin
flugt over de kurdiske bjerge til Tyrkiet og sit liv i Danmark, herunder især om sin omvendelse
til kristendommen og sit arbejde i den iranske menighed.
Bogen er både en personlig
fortælling og en teologisk forklaring om forskellen mellem
islam og kristendom.
Tirsdag den 28. februar kl. 19.30

KONCERT

Randers Kammerkor markerer 150-året for digteren Ingemanns
død. Kom og lyt og syng med!
En af de første morgensange, et dansk barn møder, er I østen stiger
solen op. Den blev skrevet til de første københavnske børnehaver af
digteren B.S. Ingemann i 1837, og musikken blev komponeret af C.
E. F. Weyse. De to udgør i den danske salmetradition et makkerpar,
som mange tænker på med glæde.
Ved koncerten i Dronningborg Kirke vil Randers Kammerkor
under ledelse af Britta Nedergaard Hansen markere Ingemanns
dødsdag ved at synge nogle af hans salmer, og publikum får mulighed for at synge med. Fhv.
seminarielektor Edith Aller
vil fortælle om Ingemann og
kommentere salmerne.
Der serveres en kop kaffe med
brød i sognegården, og vi fortsætter fællessangen.
Lørdag den 3. marts kl. 14.00

FILMCAFÉ

Hævnen
Peter Michaelsen introducerer og viser Susanne Biers prisbelønnede
film Hævnen. Filmen er et drama om ødelagt idyl og valget mellem
hævn og pacifisme. Den trækker spor fra den brutale hverdag i en

afrikansk flygtningelejr til den postkort-smukke idyl i en sovende
dansk provinsby. Anton er læge og pendler mellem en flygtningelejr i Afrika og sit hjem i Danmark, hvor
han har to små sønner. Antons 12-årige
søn Elias begynder at blive venner med
Christian, som er ny dreng i klassen. Dette
usædvanlige venskab udvikler sig snart
til en foruroligende alliance, som truer
med at ødelægge landsbyidyllen for altid.
Hævnen varer knap to timer, hvorefter
der er kaffe og lejlighed til at diskutere
filmen og dens temaer.
Søndag den 11. marts kl. 15.00

FOREDRAG

Umiddelbart efter gudstjenesten i Dronningborg Kirke kl. 14.00
inviteres der på kaffe og foredrag i Sognegården. Arrangør: Danmission Randers. Se nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet
og på hjemmesiden www.dronningborggimmingkirker.dk
Torsdag den 22. marts kl. 19.00

SogneAFTEN

Troen er løs
Et foredrag om forandringerne i danskernes tro gennem de seneste
20 år - ved journalist, cand. mag. Anders Laugesen, Voldum, programmedarbejder ved Danmarks Radio.
Hvor ikke andet er anført, afholdes arrangementerne i Sognegården, Egholmsvej 8A. Der er fri adgang til møderne og mulighed for at købe kaffe,
te og brød.

Juleindledninger i Dronningborg kirke
Tirsdag den 13. december kl. 10.00: Dronningborg Aktivitetscenter v. Peter Michaelsen.
Torsdag den 15. december kl. 10.00: Børnehaverne Rismøllen
og Skovly samt dagplejebørn v. Dorthe Engelbrecht Larsen.
Fredag den 16. december kl. 8.45-9.30 og 9.45-10.30: Rismølleskolen v. Peter Michaelsen.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) Gudstjenester
Fredag den 23. december kl. 14.30
Julegudstjeneste hvor medlemmer af Dronningborg Kirkes
Kor medvirker under ledelse af organist Gozel Madsen.
Onsdag den 18. januar kl. 10
Onsdag den 8. februar kl. 10
Prædikant: Peter Michaelsen.
Alle gudstjenester foregår i caféen.
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Gimming sogn
Redaktion Peter Michaelsen
Helen Drachmann sammen med andre kursister i Løgumkloster 2010

Helen Drachmann har været medlem af Gimming sogns menighedsråd siden 1996 og formand siden 2009 - Engagementet
er usvækket!
Helen kender sit sogn og sin kirke. Hun flyttede til Gimming i 1971
og blev i 1983 ansat som graver og kirketjener ved Gimming Kirke.
18 år blev det til på den post.
- Jeg har altid elsket naturen og elsket at være udendørs, så
graverjobbet passede mig glimrende. Også opgaverne i kirken
med vedligeholdelse og pyntning af det smukke kirkerum til
gudstjenesterne osv. På det tidspunkt blev der holdt gudstjeneste
hver søndag og alle helligdage.
Vejen ind i menighedsrådet
Helen blev flere gange opfordret til at gå ind i menighedsrådet,
men ”vidste ikke rigtig”. I 1996 formede det sig sådan, at samtlige
medlemmer gik af, og det afgjorde sagen. Helen stemte dørklokker
og fik da også samlet et menighedsråd med 6 medlemmer, hvoraf
hun var den ene. Det engagement fik tag i hende.
At arbejde med det man brænder for
Opgaverne som menighedsrådsmedlem er interessante og spænder
vidt, fortæller Helen.
- Der er jo forskellige udvalg, som har fokus på henholdsvis
kirkens kommunikation, aktiviteterne i og omkring kirken, økonomien, bygningerne og kirkegården. Man kan arbejde med det,
man brænder for. - Vi har gode muligheder for at lære nyt og hente
inspiration til arbejdet. Landsforeningen af menighedsråd arrangerer hvert år kurser i samarbejde med Løgumkloster Højskole.
Jeg har deltaget i flere af dem. Vi lærer, lytter, udveksler erfaringer
og tænker nyt.
- Gimming menighedsråd har et godt samarbejde med Dronningborg menighedsråd, og vi er fælles om arbejdet med f.eks. kirkeblad
og hjemmeside, konfirmander, minikonfirmander, sogneaftener
og - eftermiddage og den årlige pensionistudflugt. At være kirke
har mange aspekter.
2012 er valgår
Der skal i november 2012 vælges nye menighedsråd rundt om i
sognene. Om det siger Helen:
- Ikke alle i det nuværende menighedsråd i Gimming fortsætter, og jeg håber, der bliver rift om pladserne, og vi får tilført friske
kræfter og friske idéer.
- Som medlem af menighedsrådet har man gode muligheder for
at påvirke udviklingen. Sognet har omkring 650 indbyggere. Og
antallet af unge familier stiger hastigt. Navnlig i de nye kvarterer i
det nordøstligste hjørne af Dronningborg, som faktisk hører til Gimming Sogn. Dem vil vi gerne have i tale. Der er rigtig god tilslutning
til kirkens familie- og børnegudstjenester, f.eks. i forbindelse med

Lucia og Fastelavn. Hvilken vej skal udviklingen gå? Skal vi have
aftengudstjenester, hverdagsgudstjenester, spaghettigudstjenester,
natkirke? Skal vi have flere koncerter? Skal vi have babysalmesang?
Eller noget helt syvende?
Menighedsrådsformandens slutreplik
- Der gør lidt ondt, at kirken ikke bliver brugt noget mere. Gudstjenesten er for mig et helle. Det er så synd, at ikke flere en gang
imellem under sig de tre kvarter i fred og ro i det smukke kirkerum.

Arrangementer
Torsdag den 8. december kl. 19.30

KONCERT

Rytmisk julekoncert med Tune It
Den rytmiske
vokalgruppe
Tune It giver
koncert i Gimm i ng K irke.
Gruppen består
af 14 sangere i
alderen 25-40 år, og de synger rytmisk musik med elementer fra
pop, disco, swing og funk af kunstnere som The Real Group, Basix, Beatles og Beach Boys. Denne aften vil repertoiret bære præg
af juletiden.
Søndag den 19. februar kl. 14.00

GUDSTJENESTE

Fastelavnsgudstjeneste
Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste i Gimming kirke.
Sognepræst 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.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 15. marts kl. 18.30
(Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt)
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Gudstjenesteliste	Dronningborg	

Gimming

December
4. dec.

2. s. i advent

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

11. dec.

3. s. i advent

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

18. dec.

4. s. i advent

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

24. dec.
Juleaften
		

13.30 Dorthe E. Larsen
16.30 Peter Michaelsen

15.00 Peter Michaelsen				

25. dec.

Juledag

14.00 Peter Michaelsen

Ingen

26. dec.

2. juledag

11.30 Dorthe E. Larsen

Ingen

1. januar

Nytårsdag

14.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

8. januar

1. s. e. H. 3 k.

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

15. januar

2. s. e. H. 3 k.

10.00 Peter Michaelsen

11.30 Peter Michaelsen

22. januar

3. s. e. H. 3 k.

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

29. januar

Sidste s. e. H. 3 k.

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

5. februar

Septuagesima

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

12. februar

Seksagesima

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

19. februar

Fastelavn

10.00 Dorthe E. Larsen

14.00 Dorthe E. Larsen*

26. februar

1. s. i fasten

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

29. februar

Ungdomsgudstjeneste

19.30*

4. marts

2. s. i fasten

10.00 Peter Michaelsen

Ingen

11. marts

3. s. i fasten

14.00 Peter Michaelsen*

10.00 Peter Michaelsen

Januar

Februar

Marts

*) Se yderligere information inde i bladet

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
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

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

Dronningborg Kirke

Gimming Kirke

Kirketjener:
Elsa Fausing,
Udbyhøjvej 180
Tlf. 30 82 65 56

Graver og kirketjener:
Hans Jørgen Nielsen
Tlf. 27 21 67 22

Menighedsrådsformand:
Per Bøje Rasmussen
Tjærbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66
E-mail per@perboje.dk

Kirkesanger:
Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
Menighedsrådsformand:
Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59

Kirkernes hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

Stof til næste kirkeblad gældende for marts, april og maj 2012 bedes indleveret i Sognegården senest torsdag den 26. januar 2012.

Kirkebladet
udkommer i 2012
på følgende datoer:
7. marts
6. juni
5. september
5. december
Omdeling i Dronningborg Sogn sker
som indlæg i Din
Avis. Udebliver bladet, er du 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.

