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25-års jubilæum som sognepræst
Festgudstjeneste og reception
den 1. april 2012
Den 1. april 2012 kan Peter M ichaelsen
fejre 25-års-jubilæum som sognepræst i
Dronningborg og Gimming Sogne. Jubilæet
markeres på dagen ved en festgudstjeneste i
Dronningborg Kirke kl. 10.00, hvor biskop
Kjeld Holm prædiker.
Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes alle, der ønsker at gratulere, til reception
i Sognegården. Vi håber, mange af beboerne
i vores to sogne vil deltage og være med til
at festligholde dagen.
Dronningborg og Gimming Sognes menighedsråd
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NYHED - Babysalmesang

Nyt hold minikonfirmander

Som noget nyt tilbyder vi nu også babysalmesang i Dronningborg Kirke. Babysalmesang henvender sig til de helt små
mellem 3 og 10 måneder og deres voksne.
Vi starter onsdag den 18. april, og forløbet strækker sig
over syv onsdage. Vi mødes kl. 11 i Dronningborg Kirke, så
synger og leger vi i ca. 40 min, hvorefter der er mulighed for
lidt frugt og hyggeligt samvær.
Babysalmesang er en god og intim stund for både børn og
forældre. Det musikalske samvær er med til både at styrke
barnets sanser, sprog og følelsesliv. Vi skal både synge salmer
og nyere børnesange, vi flyver med tørklæder, leger med rasleæg, vugger og meget mere. Alt sammen i en sjov og hyggelig
atmosfære.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag leder forløbet. Hun er
ansat ved Randers Musikskole, hvor hun laver småbørnsrytmik i byens daginstitutioner.
Pris for hele forløbet: 140 kr. Tilmelding og yderligere
oplysninger hos sognepræst Dorthe Engelbrecht på tlf.
40 18 29 04 eller e-mail: del@km.dk
Musikpædagog Birgitte Debel Krag, organist Gozel Madsen
og sognepræst Dorthe Engelbrecht

Vi er igen klar med undervisning af minikonfirmander i
Dronningborg Kirke.

Ja, vi er i gode
hænder...

Kirkelig vejviser
Spalten udgår i dette blad for at give plads til jubilæumsartiklerne. Alle oplysninger om, hvordan du forholder dig ved
fødsel, dåb, vielse, begravelse mv. findes på vores hjemmeside
www.dronningborggimmingkirker.dk. Og du er naturligvis
også velkommen til at kontakte sekretæren eller præsterne
herom.

Elever fra 3.a, efterår 2011 - sjov og alvor
Nu er det elever i 3.b på Rismølleskolen, som får tilbuddet. Vi
starter tirsdag den 24. april kl. 14.00 til 15.30, og forløbet strækker
sig over 5 tirsdage.
Den 22. maj afslutter vi med en lille familiegudstjeneste kl.
19.00, hvor minikonfirmanderne laver drama.
Vi skal lege, synge, male, grine, lave bål og drama. Så kom og
vær med!

Elever fra 3.a, efterår 2011 - bålmaden smager... anderledes
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte
sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen på tlf. 40 18 29 04 eller
e-mail del@km.dk. Læs også om 3.a’s oplevelser i efteråret på vores
hjemmeside.
Vi glæder os til nogle sjove og hyggelige timer.
Undervisningsassistent Lene Lauersen og sognepræst Dorthe Engelbrecht

Børnekoret ved Dronningborg Kirke
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.

- er åbent for nye medlemmer
Koret øver hver onsdag kl. 15.30-16.30 i Dronningborg Kirke.
Børnekoret er for alle fra 3. - 7. klasse, som har lyst til at
synge i kor. Interesserede er velkommen til at møde op til
en øveeftermiddag.
Hør nærmere hos organist Gozel Madsen, tlf. 30 23 29 82.
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Jubilaren har ordet
Indsættelsen
Som det fremgår af bladets forside, har Peter Michaelsen den 1.
april 2012 været sognepræst i Dronningborg og Gimming Sogne i
25 år. Peter var blot 29 år og havde netop afsluttet sine studier, da
han blev indsat som præst ved de to kirker af provst Rich. Teislev
og skulle føre arven videre
- som provsten understregede i indsættelsestalen ”i
samarbejde med menigheden”. Peter fortæller fra
indsættelsen:
- Ved min indsættelse
gjorde min far, sognepræst
Jørgen Michaelsen, bl.a.
opmærksom på den særlige sløjfeoverligger, som
findes to steder i Gimming
kirke: ”Sløjfen i tidlig nordisk middelalderkunst er
blevet tolket på forskellig
Far og søn ved Peters ordination den
21. januar 1987 i Århus Domkirke
måde, så jeg vælger her den
tydning, der siger mig noget vigtigt. Ligesom sløjfens hemmelighed ikke har kunnet løses,
bærer kirken i sig en hemmelighed, vi ikke kan løse. Noget, der
er bundet til for vore tanker, for vor
indsigt – Guds hemmelighed. Men alt
i huset tjener denne hemmelighed og
bringer den nær til vore hjerter – dåben,
nadveren, forkyndelsen, også bønnen,
bekendelsen og salmesangen. Og så kan
Gud løse det for os, ved sin Helligånd,
så tro, håb og kærlighed hemmeligt
bliver til i os. Du skal tjene den hemmelighed, Peter, og der er din virkelige
opgave og betroelse. På den fotostat, jeg
nu vil overrække dig, ses under granitportalens sløjfe kirkedøren åbnet. Gå trygt ind ad indgangsdøren
i dine to kirker, forberedt til at yde dit bedste! Det, der videre må
ske, skaber og skænker Gud.”
Vejen til præsteembedet
Vi går skridtet længere tilbage og spørger Peter, hvad der fik ham til at lægge
sin indsats i et embede som præst?
- Da jeg i begyndelsen af 1970’erne gik i gymnasiet på Randers
Statsskole, overvejede jeg også andre studier end teologistudiet. Da
jeg valgte dette studium, tænkte jeg først og fremmest på at blive
præst. Dog var jeg samtidig bevidst om, at teologistudiet også kunne
føre til en stilling som gymnasie- eller seminarielærer.

- Midtvejs i teologistudiet begyndte jeg også at studere religionsvidenskab og supplerede min teologiske uddannelse med et
hovedfag i religion. Jeg følte, at jeg vidste for lidt om andre religioner end kristendommen. Det var spændende at blive klogere
på religioner som jødedom, islam og indiske religioner. De har
alle haft stor betydning, og har det stadig. Kristendommen er jo
udsprunget af jødedommen, mens islam har fået et stadigt stigende
antal tilhængere her i landet. Endelig spiller de indiske religioner
en vigtig rolle i mange af de nyreligiøse bevægelser, som mange
danskere føler sig tiltrukket af.
- Når jeg alligevel valgte at blive præst, skyldes det nok mange
faktorer. Opvæksten i et præstehjem er sikkert en vigtig grund. Jeg
var på forhånd fortrolig med mange aspekter af præstens arbejde.
Gennem størstedelen af min studietid var jeg kirkesanger, og de
mange gode prædikener, jeg har hørt, har sammen med gode samtaler med min far, andre præster, teologilærere, studiekammerater
og andre engagerede mennesker, jeg mødte i de sogne, hvor jeg
færdedes, haft stor betydning for min beslutning om selv at blive
præst og forkynde evangeliet for andre.

Flitttige og samarbejdende konfirmander, foråret 2010
Det rigtige valg
Med 25 år i embedet må vi slutte, at Peter valgte rigtigt! Hvad holder han
mon mest af ved præstegerningen?
- Det tiltaler mig, at arbejdet som præst er så alsidigt, som det
er. En præsts arbejde er jo mere end at være i kirken 1 ½ time om
søndagen. Vi har en del vielser og mange begravelser her i sognene,
vi har gudstjenester på plejehjemmet og en vifte af hverdagsarrangementer i Sognegården og kirken. Konfirmandundervisningen fylder
en del, og der skal også være tid til besøg hos sognenes beboere og
tid til snak med mennesker, der kommer i Sognegården.
- Det, som jeg holder mest af, i hvert fald bagefter, er, når jeg får
en uforudset opgave, som f.eks. dengang jeg blev bedt om at deltage
i en paneldebat på Rismølleskolen om Muhammed-tegningerne og
ytringsfrihed sammen med bl.a. en imam og en buddhist. Jeg har
også et par gange, inviteret af skolen eller Folkekirkens Undervisnings- og Skoletjeneste i Randers, fortalt elever i 8. eller 9.klasse om
Jesus eller bønnerne i Fadervor. Det er dejligt at møde sine gamle
konfirmander igen.
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Det bedste og det værste
- I det hele taget kan det gøre mig rigtig glad, når jeg møder en ægte
interesse for det glædelige budskab, jeg forsøger at give videre, eller når tilhørerne giver udtryk for glæde over et arrangement, jeg
på en eller anden måde har været involveret i. Somme tider har en
konfirmand vist, at han eller hun forstod, hvad det var, jeg talte
om, og udtrykt det på en rammende måde.
Alle, der omgås Peter, kender ham som et udpræget positivt menneske.
Men medaljen må også have en bagside.
- Det er altid trist, når man må begrave børn, unge og yngre
mennesker. Netop i den situation er der brug for at høre et glædeligt
og trøsterigt budskab, og jeg fornemmer, at lydhørheden er stor.
- Det kan også gøre mig trist, når jeg møder den holdning, at
det gælder om at arrangere foredrag om f.eks. blomsterbinding
for at trække flest mulige mennesker til. Sognegården er ikke et
fritidscenter, og jeg mener heller ikke, at kirkerne bør omdannes
til kulturhuse.
Et pastorat i udvikling
Du har fulgt og medvirket i Dronningborg og Gimming sognes udvikling
gennem 25 år. Hvor har du oplevet de mest markante ændringer?
- Da jeg blev ansat i 1987, var pastoratets indbyggertal betydelig
mindre. I løbet af de 25 år er hele nye kvarterer kommet til, især i
området omkring sognegrænsen mellem Dronningborg og Gimming sogne.
- Der er ikke nær så mange gudstjenester i Gimming kirke som
for 25 år siden, da der var gudstjeneste så godt som hver søn- og
helligdag. Med den vækst i befolkningstal, som Gimming sogn har
haft de seneste år og fortsat vil have, kan man håbe, at vi måske på
et tidspunkt kan øge antallet af gudstjenester igen.
- Takket være vores dygtige organist Gozel Madsen har vi i dag
et stort kirkekor, som bliver bedre og bedre. Det er et vigtigt menighedsarbejde, og det glæder mig altid at se deres forældre ved
gudstjenester og koncerter. Jeg vil mene, at der må være basis for
yderligere aktiviteter for børn og unge. F.eks. er antallet af børnehaver i pastoratet firedoblet i løbet af de sidste 25 år.

Den 16. maj 2004 blev Dronningborg Kirkes 50-års-jubilæum markeret
med festgudstjeneste forestået af biskop Kjeld Holm – her med pastoratets
to præster ved sin side, Grethe Elgaard og Peter

Aktuelle udfordringer i de to sogne
- For 25 år siden gav jeg i kirkebladet udtryk for, at jeg glædede
mig til mit kommende arbejde. Samtidig skrev jeg, at det var ”en
stor udfordring at begynde som præst, ikke mindst i en tid, hvor
det danske folks traditionelle forankring i kirken og kristendom
undergraves som aldrig før.” Siden da er den almindelige uvidenhed
om kristendom vokset betydeligt. Det må man forsøge at råde bod
på, og man kan næsten ikke begynde oplæringen for tidligt. Derfor
glæder det mig, at min kollega, Dorthe Engelbrecht Larsen, nu har
taget initiativ til aktiviteter som babysalmesang og undervisning
af minikonfirmander.

Minikonfirmander aspirerer til kirkekoret - efteråret 2011
- Men andre aldersgrupper må ikke glemmes, og jeg vil nu afprøve, om der mon er et behov for seniorsalmesang i kirken fredag
morgen i forårsmånederne. Vi synger efter min mening alt for lidt.
Da den nye salmebog kom for 10 år siden, blev en del af de mindre
brugte salmer skiftet ud med nye salmer. Udvalget af tekster og
melodier er vokset, mens det efterhånden er meget begrænset, hvor
mange salmer, der bliver sunget i skoler og hjem uden for juletiden.
Et højdepunkt i de forløbne 25 år
På spørgsmålet, om der er en enkelt oplevelse, jubilaren har lyst til at fremhæve fra disse 25 år, lyder svaret:
- Det var en stor oplevelse at være med i byggeudvalget, dengang
Sognegården blev opført. Indvielsen i april 1994 var et af højdepunkterne i mine 25 år som præst. Og Sognegården er blevet brugt
flittigt – især det allerførste år. Jeg talte engang op, at der det første
år blev afholdt hele 17 arrangementer.

To menighedsrådsformænd – Marie Langbo og Eva Raadshøj – tager første
spadestik til de to sognes fælles sognegård, der blev indviet den 17. april 1994
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Drømme for de kommende år
Det er min drøm, at menigheden må spille en endnu mere aktiv
rolle fremover. Vi har gennem årene haft mange velfungerende menighedsråd. Også de nuværende medlemmer yder en imponerende
indsats, men jeg ved, at mange stopper ved næste menighedsrådsvalg.
Der bliver brug for nye kræfter, og jeg håber, at det stadig gælder,
hvad der står i sangen: ”for de gamle som faldt, er der ny overalt”.
Men det er vigtigt for både præster og folkevalgte menighedsrådsmedlemmer, at der kommer tilbagemeldinger på det, vi arrangerer,
og vi modtager også gerne forslag til nye former for aktiviteter.
Interessen for det vigtige arbejde, menighedsrådene udfører, må
meget gerne vokse i løbet af de kommende år.
Jo, engagementet er så levende som for 25 år siden! Peter har forstået at
føre arven videre – og netop i samarbejde med menigheden!
Menighedsrådene og medarbejderne ved Dronningborg og
Gimming kirker ønsker dig til lykke med jubilæet, Peter, og
glæder os til at fortsætte arbejdet sammen med dig!

Torsdag den 7. juni - Sommerudflugten 2012
Udflugten for pensionister i Dronningborg og Gimming sogne
går i år til Skive. Vi kører i bus og samler deltagerne op efter køreplanen nedenfor.
Når alle er samlet, kører vi til Skive. Her skal vi besøge den gamle
middelalderkirke Vor Frue Kirke. Kirken har nogle fantastisk flotte
kalkmalerier, hvoraf nogle stammer helt fra 1522. Når vi har set og
hørt om kirken, går vi en meget kort tur til udsigtspladsen, hvorfra
vi har en storslået udsigt over engene ved Karup å. Her kan vi også
se mindesmærket for Jeppe Aakjær, som blev rejst i 1942, 12 år efter
digterens død. Anker Hoffmann har til minde om Aakjær skildret
pigen ved rugskellet. På stenen står der: ”Jeg lægger mig i læet her
ved storrugens rod. Jeg lytter og jeg lytter til det synger i mit blod”.

Vor Frue Kirke,
Skive
Foto: Kirkefotos.dk
Herefter kører vi ned til havnen, hvor vi skal have kaffe på restaurant Strandtangen. Herfra er der den flotteste udsigt ud over
Limfjorden. Hjemturen starter efter kaffen. Fra Viborg kører vi ad
den gamle Viborgvej gennem Nørreådalen, hvor vi kan nyde den
dejlige udsigt fra bussen.
Tilmelding senest torsdag den 31. maj til Helen Drachmann,
tlf. 86 42 94 59, eller Inger Trankjær, tlf. 86 42 68 24. Prisen for
hele turen er 50 kr.

Afgangstider:
12.30 Gimming Kirke, P-pladsen
12.35 Tjærby (Tjærbyvej ved Gimmingvej)
12.40 Dronningborg(Tjærbyvej ved Thorupdal)
12.45 Dronningborg Kirke
Hjemkomst ca. kl. 17.30 til Dronningborg Kirke. Herfra kører bussen
rundt i omvendt rækkefølge af ovennævnte og sætter deltagere af.
Menighedsrådet håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i
turen ud i sommerlandet. Vel mødt!
Inger Trankjær

Seniorsalmesang – morgensang
i Dronningborg kirke
I mange kirker landet over har man i de seneste år haft succes med
en ugentlig eller månedlig morgensang i kirken en hverdagsmorgen.
Måske der også kunne være interesse for et lignende arrangement
i Dronningborg kirke. Derfor indbyder organist Gozel Madsen og
sognepræst Peter Michaelsen til en månedlig morgensang i Dronningborg kirke i de tre forårsmåneder.
Vi begynder fredag den 30. marts kl. 9.00.
Selve morgensangen varer højst en halv time, men man er velkommen til at tage en termokande med og få sig en kop kaffe sammen
med de andre deltagere, når vi er færdige med at synge. Ved den første
seniorsalmesang to dage før Palmesøndag vil vi især synge påskesalmer. Der bliver også lejlighed til at høre læsningerne til Palmesøndag.
Er der tilstrækkelig mange deltagere, vil vi mødes igen fredag
den 27. april og fredag den 25. maj, ligeledes kl. 9.00. Den sidste
gang vil det være oplagt at synge pinse- og sommersalmer.

Gudstjeneste i det fri 2. pinsedag kl. 11.00
– ”Pustet til gløderne”

Pinsegudstjenesten
i Paderup 2008
- selv præsten kan
have brug for
solbriller
2. pinsedag, mandag den 28. maj, flyttes gudstjenesterne i syv Randers-kirker, herunder Dronningborg Kirke, ud i det fri. Og de fejrer
fælles friluftsgudstjeneste på KFUM-Spejdernes grund i Paderup
Mose, Paderup Mosevej 20.
I år er temaet for gudstjenesten ”Pustet til gløderne”. Pinse og
ild hører sammen.
Der vil være forskellige indslag i gudstjenesten og aktivitet for børnene under prædikenen. En anderledes gudstjeneste for hele familien.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at spise sin medbragte frokost eller købe pølser med brød, kage, kaffe/te og sodavand. Medbring evt. noget at sidde på, et tæppe eller en havestol.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Johanneskirken,
Vorup Boulevard 29.
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Dronningborg sogn
Redaktion Peter Michaelsen
Søndag den 11. marts kl. 15.00

foredrag

Fjendebilleder falder – samtalen og samarbejdet sejrer
I umiddelbar forlængelse af gudstjenesten i Dronningborg Kirke
kl. 14.00 er der kaffe og foredrag i Sognegården.
Kirsten Gammelgaard Poulsen vil fortælle om Danmissions dialogarbejde - ude og hjemme. Hun vil i foredraget komme ind på
Danmissions støtte til dialogarbejde i Indien, Mellemøsten og
Afrika. Og hun vil tale om og give eksempler på, hvordan vi også
her i landet kan møde mennesker, som kommer hertil fra andre
lande, med åbenhed og dialog. Kirsten taler med engagementets
og erfaringens ballast. Hun har siden 2005 været medlem af Danmissions landsbestyrelse, og hun har gennem en længere årrække
arbejdet som underviser i dansk for flygtninge og indvandrere.
Kom, og lad dig udfordre og inspirere!
Arrangør: Danmission Randerss

Dialog kender ingen alder, farve
eller tro (her en situation fra
Egypten)
Torsdag den 22. marts kl. 19.00

Søndag den 25. marts kl. 16.00

GUDSTJENESTE

De ni læsninger før påske – i Dronningborg Kirke
Denne eftermiddag er der i Dronningborg Kirke mulighed for at
opleve en stemningsfuld optakt til påskens drama. Kirkens kor
synger, Reelika Raadik Christensen spiller fløjte, Gozel Madsen
spiller orgel og klaver, sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen læser
påskens tekster, og vi synger sammen nogle af påskens kendte salmer.
Lørdag den 7. april kl. 21.00

GUDSTJENESTE

Påskelørdag i Dronningborg Kirke
Også i år vil vi fejre Herrens opstandelse med en gudstjeneste
påskeaften. Påskelyset tændes ved gudstjenestens begyndelse, og
siden tændes menighedens lys ved det. Sognepræst Peter Michaelsen
læser bibeltekster, som passer til denne aften, og vi synger nogle af
de særlige salmer til Påskelørdag.
Søndag den 13. maj kl. 16.00

FAMILIEKONCERT

“En musikant elefant”
Koncert for børn og deres forældre i Dronningborg kirke
Som noget nyt har organist Gozel Madsen arrangeret en familiekoncert i Dronningborg kirke for børn i 3-9 års alderen.
Koncerten hedder En musikant elefant. Sangeren og musikeren
Jønner inddrager børnene, så de, udover at være lyttende, også har
mulighed for at lege sanglege og spille på festlige rytmeinstrumenter.
Jønner har 14 års erfaring som børneunderholder og har udgivet
8 cd’er for børn og 4 sangbøger. Vi håber, at mange børn vil møde
op sammen med deres forældre.

Sogneaften

Troen er løs
Anders Laugesen, programmedarbejder ved DR, fortæller om forandringerne i danskernes tro.
Troen er de sidste 10 år kommet langt mere på banen end tidligere. Angrebet den 11. september og de efterfølgende begivenheder
betød, at troens enorme iboende kræfter blev tydelige for enhver.
Men samtidig opdagede danskerne, at når de skulle redegøre for
deres egen tro i forhold til islam, så var det ikke let. For danskerne
kunne ikke længere læne sig op ad et nedarvet sæt af dogmer eller
et batteri af udenad lærte salmer.
Siden 1980’erne er der sket en langsom forandring i danskernes
syn på tro, og i sit foredrag ”Troen er løs” fortæller journalist Anders
Laugesen om de meget forskellige fragmenter, der i dag er med til at sammensætte danskernes livssyn. Anders Laugesen har i 25 år beskæftiget
sig med danskernes tro, og han mener, at det kan blive meget alvorligt
for det danske samfund, hvis vi mister kristendommen som en fælles
klangbund. Men samtidig må folkekirken være klar over, at danskernes
tro aldrig bliver som før. Vi står lige over for en tredje reformation.
Arrangementet afholdes i Sognegården. Der er fri adgang og mulighed
for at købe kaffe, te og brød.

Tirsdag den 22. maj kl. 19.00

GUDSTJENESTE

Familiegudstjeneste
Forårets minikonfirmandhold medvirker og opfører drama. Aftenen
er tilrettelagt af underviserne, undervisningsassistent Lene Hersom
Lauersen og sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen.
Alle er velkomne til en festlig oplevelse.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) - Gudstjenester
Onsdag den 21. marts kl. 10.00
Onsdag den 11. april kl. 10.00
Onsdag den 16. maj kl. 10.00
Prædikant: Peter Michaelsen.
Alle gudstjenester foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 20. marts kl. 18.00
Tirsdag den 15. maj kl. 18.00
Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige.
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Gimming sogn
Redaktion Peter Michaelsen
Tilbageblik på 25 år i Gimming sogn
Friluftsgudstjenesterne i Tjærby
Blandt de mange ting, jeg har oplevet i de 25 år, jeg har været præst
i Gimming sogn, vil jeg især fremhæve de otte friluftsgudstjenester,
som blev afholdt i Tjærby fra 2003 til 2010. Det var et medlem af
det daværende Gimming menighedsråd, som kom med forslaget
om forsøgsvis at afholde en friluftsgudstjeneste. Forskellige steder
blev foreslået, før jeg foreslog at afholde en sådan gudstjeneste på
det sted, hvor arkæologerne var i færd med at udgrave resterne af
Tjærby kirke, som blev revet ned i 1500-tallet. Takket være velvilje
fra markens ejere, Jens Sloth Christensen og Solveig Ribergaard
Christensen, og fra lederen af udgravningerne, arkæolog Inge
Marie Hyldgaard, blev det muligt at afholde en række velbesøgte
gudstjenester på den gamle kirketomt. Hvert år kom der mellem 50
og 70 deltagere til gudstjenesten den tredje torsdag i juli. De første
par gudstjenester var med Grethe Elgaard som præst, hvorefter jeg
overtog hvervet, da Grethe gik på efterløn.
Kort før Jens Sloth Christensens død i foråret 2011 blev omridset
af den gamle kirke markeret med store sten, opsat af hans familie
i samråd med arkæologerne.
Der vil siden blive opsat en informationstavle på stedet. Det
var Jens Sloth Christensens ønske, at stedet, hvor kirken lå, kunne
blive bevaret for eftertiden. Da jeg sidste forår besigtigede marken
sammen med Jens, efter at udgravningerne var afsluttede, måtte jeg
give ham ret i, at det ikke længere var oplagt at holde gudstjeneste
på stedet. Der var ikke længere nogen beskyttende jordvold, som
kunne give læ for blæsten sydfra. I Gimming menighedsråd har vi
drøftet, om det mon var muligt at finde et andet sted i sognet, hvor
man kunne afholde friluftsgudstjenester. Indtil videre er det ikke
lykkedes at finde et velegnet sted.
Jeg er sikker på, at mange vil mindes gudstjenesterne i Tjærby
med glæde, og jeg kan fortælle, at Inge Marie Hyldgaard arbejder på
en bog om den gamle kirke, en bog som forventes udgivet i 2013. Til
den tid vil vi gerne invitere hende til at holde foredrag om emnet.

Spil dansk-dagen
En anden tradition i Gimming sogn fortsætter indtil videre. Det er
den årlige markering af Spil Dansk-dagen den sidste torsdag i oktober.
Spil Dansk-dagen markeres hvert år i skoler, kirker og mange andre
steder landet over. Det er en lejlighed til at synge og spille sange og
musik af danske tekstforfattere og komponister. I Gimming kirke
har vi bl.a. haft besøg af et lokalt band ved navn ”Oktober”, men også
andre har optrådt gennem de 10 år, arrangementet har været afholdt.

Stemningsbillede
fra et af de mange
spil dansk-arrangementer i Gimming Kirke
Menighed og menighedsråd
Vi har haft en række velbesøgte koncerter i Gimming kirke gennem årene, både med rytmisk og med klassisk musik og sang.
Arrangementer med særlig appel til børn såsom Lucia-optog og
fastelavnsgudstjenester samler også en hel del mennesker.
Men jeg deler formanden for Gimming Menighedsråd, Helen
Drachmanns opfattelse (se interview i kirkebladets vinternummer),
at kirken gerne måtte blive brugt noget mere, f.eks. til de almindelige
gudstjenester, som der kun er en af om måneden.
Har man idéer og forslag til yderligere arrangementer og aktiviteter i Gimming kirke, er man altid velkommen til at henvende
sig til menighedsrådet.
Ved næste menighedsrådsvalg træder flere medlemmer ud af rådet,
og vi håber på, at det endnu en gang kan lykkes at opnå et fuldtalligt
råd, bestående af fem folkevalgte medlemmer foruden de to præster.

Festlige kostumer
ved fastelavnsgudstjenesten i Gimming Kirke 2012
Tjærby i blæst
- rullebord med
alterdug... alle dybt
koncentrerede om
opgaverne

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 15. marts kl. 18.30
Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.
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Gudstjenesteliste	Dronningborg	Gimming
Marts
4. marts
11. marts
18. marts
25. marts

2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
De ni læsninger før påske*

10.00 Peter Michaelsen
14.00 Peter Michaelsen*
10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen
16.00 Dorthe E. Larsen

Ingen
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
Ingen						

April
1. april
Palmesøndag
10.00 Peter Michaelsen
Ingen						
		
Jubilæumsgudstjeneste							
		
Biskop Kjeld Holm prædiker
5. april
Skærtorsdag
16.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
6. april
Langfredag
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
7. april
Påskelørdag*
21.00 Peter Michaelsen
Ingen
8. april
Påskedag
10.00 Peter Michaelsen
14.00 Peter Michaelsen
9. april
2. Påskedag
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
15. april
1. s. e. påske
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
22. april
2. s. e. påske
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
29. april
3. s. e. påske
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
Maj
4. maj
Bededag
10.30 Peter Michaelsen
9.00 Peter Michaelsen				
		
Konfirmation
Konfirmation
6. maj
4. s. e. påske
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
13. maj
5. s. e. påske
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
17. maj
Kristi Himmelfartsdag
10.00 Peter Michaelsen
Ingen						
		
Konfirmation
20. maj
6. s. e. påske
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
22. maj
Familiegudstjeneste*
19.00 Dorthe E. Larsen
27. maj
Pinsedag
10.00 Peter Michaelsen
11.30 Peter Michaelsen
28. maj
2. pinsedag
Ingen**
Ingen
Juni
3. juni
Trinitatis
10.00 Dorthe E. Larsen
11.30 Dorthe E. Larsen
10. juni
1. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
Ingen
* Se omtale inde i bladet
** Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Paderup (se i øvrigt omtale 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 juni, juli og august 2012 bedes indleveret i Sognegården senest mandag den 16. april 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.

