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Anskuelighedsundervisning - bedemand
Kurt Kjær besøger konfirmandholdet

Kirkebladet

Din kirke – dit ansvar!
2012 vil være præget af, at det er et valgår for folkekirken.
Hvert 4. år afholdes ordinære menighedsrådsvalg, og valgdagen er fastsat til den 13. november.
Det gør året til noget særligt for folkekirken i almindelighed
og for menighedsrådsmedlemmerne i særdeleshed.
Der er længe til november vil mange mene, men det er ikke
for tidligt at få valgforberedelserne sat i gang.

Fokus på lokale behov
Menighedsrådene er en betingelse for, at menigheden kan
fungere og udvikle sig på en sådan måde, at det svarer
til de lokale behov. I dette arbejde er menighedsrådene
menighedernes valgte tillidsrepræsentanter, der indadtil i
menigheden og udadtil over for offentligheden og de kirkelige myndigheder skal give menigheden åndedræt, mund
og mæle. Uden menighedsråd ingen folkekirke!

TEMA:
Menighedsrådsvalg
13. november

Alle døbte er præster
Ifølge apostlen Paulus har alle menighedens medlemmer fået givet
forskellige nådegaver, som alle er vigtige. De er givet af den samme
Helligånd til at opbygge menigheden som Kristi legeme. Gud Helligånd, der skaber troen, skaber også dens manifestationer og
funktioner.
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Fortsat fra forsiden

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

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.

Kort nyt: efterårets arrangementer

Bjarne Drachmann
holder et af sine
populære billedforedrag
i Sognegården den
17. november
Lørdag den 15. september kl. 16.00 - Koncert i Dronningborg Kirke
Koret ”Funky Friends” synger.
Torsdag den 27. september kl. 19.00 – Sogneaften
“Blandede efterårssange” ved operasanger Gertrud Lei og
pianist Lone Vandt. Foregår i Sognegården.
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 – Spil Dansk-aften i
Gimming Kirke
Salmesangsaften med kendte salmer ved Peter Michaelsen,
Linda Hessellund og Gozel Madsen.
Lørdag den 27. oktober kl. 14.00 – Sogneeftermiddag
“Gamle Randers-billeder” ved arkivar Tina Knudsen Jensen.
Foregår i Sognegården.
Lørdag den 17. november kl. 14.00 – Filmforedrag
“Op langs Gudenåen” ved Bjarne Drachmann. Foregår i
Sognegården.
Søndag den 25. november kl. 16.00 – Koncert i Gimming Kirke
Trioen “Gospel Gossip” synger gospel i Gimming kirke.

I 1. Peters brev beskrives kirken som en forsamling af mennesker,
der gennem sin kropslige tilstedeværelse udgør de levende sten,
der er Guds hus. Menigheden kaldes ”et kongeligt præsteskab”,
og dermed understreges det, at fordi Guds Søn er gået i vores sted
over for Gud, er vores sted blevet til Guds sted. Alle mellemmænd
mellem Gud og mennesker er afskaffet med Kristus. Alle døbte
får nu tildelt præsternes opgaver: de skal stille sig selv og deres liv
til tjeneste for Gud, og de skal forkynde den Gud, som har kaldet
dem ind i sit fællesskab.
Martin Luther genopdagede denne tanke fra det Nye Testamente
og sagde, at “alle, der er kravlet ud af dåben, er dermed både præst,
biskop og pave”. Men for ordenens skyld bør man overlade varetagelsen af det offentlige præsteembede til en særlig dertil kaldet
og indviet person. Alle døbte er præster med præstelige opgaver
såsom forkyndelse, dåb, nadver og bøn, men, tilføjer Luther, kun
de kaldede skal være offentlige hyrder og prædikanter.

De første menighedsråd ser dagens lys
Allerede i middelalderens danske kirke havde lægfolket, dvs. alle
døbte medlemmer af menigheden, indflydelse på kirkens ledelse,
især med hensyn til præstevalget. Ved reformationen blev lægfolkets
ledelsesmæssige ansvar fremhævet.
I 1856 blev der som en forsøgsordning givet mulighed for oprettelse af frivillige menighedsråd, hvilket 280 sogne benyttede
sig af. Det var dog først i 1903, at den nuværende ordning med
menighedsråd ved alle kirker blev indført. Arkitekten bag den
nye menighedsrådslovgivning var I.C. Christensen. Han ønskede
at give de nye råd et åndeligt medansvar ved at ”vække, styrke og
lede et sundt kristeligt Liv i Menigheden”, dels gøre indstilling
om præstevalg og varetage administrative opgaver. I 1912 blev
menighedsrådene gjort permanente, og menighedsrådsløftet fik
sin nuværende udformning:
“Jeg undertegnede N.N. erklærer hermed på ære og samvittighed at ville
udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”.

Menighedsrådsarbejde anno 2012
Via menighedsrådet har lægfolket i dag afgørende indflydelse
på en række områder. Menighedsrådets opgaver er mangeartede og
omfatter administration af sognets kirke og kirkegård, herunder
tilsyn med disse og evt. andre af kirkens bygninger i sognet og deres
inventar, administration af en stor del af kirkens og præsteembedets
økonomi, medvirken ved ansættelse i præstestillinger, ansættelse af
personale ved kirkens bygninger og kirkegård, valg af provstiudvalg,
stiftsråd og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde samt
deltagelse i bispevalg.
Dronningborg og Gimming sognes nuværende menighedsråd
står over for en større udskiftning af medlemmer, og der er brug
for nogen med interesse for menighedens liv og vækst, men også
meget gerne med lederevner, kendskab til regnskab, kreative evner
og praktiske evner m.m. – Det er din kirke og dermed dit ansvar!
Peter Michaelsen
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Kirken har brug for dig!
Til november skal der være valg til menighedsrådet – det er
noget de færreste er bevidste om, medmindre de læser nærværende
kirkeblad, der netop har fokus på det forestående valg. Menighedsrådsvalget plejer i vores pastorat at forløbe særdeles fredsommeligt.
Vores kirkeliv er ikke præget af de store konflikter, men af harmonisk
samarbejde. Det er i sig selv positivt, men det betyder også, at der
ikke er sværdslag om vores menighedsrådsvalg og derfor desværre
heller ikke så stor opmærksomhed, som der gerne måtte være.
Og hvorfor skulle der så gerne være mere opmærksomhed omkring menighedsrådsvalget? Fordi vi altid har brug for nye kræfter,
nye idéer, nyt blod i menighedsrådene – ellers ender det hele med
at gå i stå – og disse nye kræfter kan vi kun få ind ved valgene hvert
fjerde år! Derfor er det vigtigt, at flere er opmærksomme på valget,
så de, der har noget at byde ind med – og det har de fleste – også
kommer med, når nu chancen er der.
Til efteråret skal vi have fundet en del nye medlemmer til Dronningborg Menighedsråd, da flere medlemmer føler at have “aftjent
deres værnepligt” og derfor ikke ønsker genvalg. Vi er trods alt 3.692
medlemmer af folkekirken i Dronningborg, så der er mange, der
burde være et oplagt bud på en af de 8 pladser i menighedsrådet.

hedsrådsmedlem i Dronningborg eller Gimming har så nært på
i det daglige arbejde. Men man får bestemt lejlighed til at drøfte
dem, når man mødes med de andre menighedsråd i Randers
eller deltager i debatterne i menighedsrådsforeningerne – den
lokale eller landsforeningen. Og det er nok ikke en debat, der
bliver mindre intensiv i den næste menighedsrådsperiode, hvor
de nye menighedsråd sandsynligvis også skal være med til at
vælge ny biskop, da den nuværende når pensionsalderen inden
valgperiodens udløb.
Hvis man er interesseret i at høre mere om menighedsrådsarbejdet
– ganske uforpligtende – så er man velkommen til at henvende sig
til undertegnede på telefon 21 72 07 66 eller mail: per@perboje.dk
Per Bøje Rasmussen, formand for Dronningborg menighedsråd

Indflydelse og inspiration
Det er bestemt ikke et uinteressant arbejde at blive involveret
i – spørg blot en af de 8 nuværende, de svarer alle beredvilligt. Det er
ikke utilfredshed med arbejdet, der gør, at flere nu “går på pension”.
I de senere år er der blandt andet igangsat kirkekor, hjemmeside og
senest minikonfirmandundervisning, alt sammen noget det har
været spændende at være med til at sætte i søen og udvikle.

Korister fra Dronningborg deltog i korstævne i Virklund, marts 2012

Kom, og oplev menighedsrådenes
møder

Minikonfirmander i Dronningborg Kirke, efteråret 2011

Som medlem af et menighedsråd kommer man også tættere på den meget spændende debat, der for tiden foregår om
fremtidens folkekirke. Vielse af homoseksuelle, messefald og
lukning af tomme kirker, styringsreform, forholdet mellem stat
og kirke osv. osv. Det er ikke alle emner, man som lokalt menig-

Menighedsrådene i Danmark går nu ind i det sidste halve år af
indeværende valgperiode. I november 2012 skal der vælges kandidater til et nyt menighedsråd. Det er en god idé, at man allerede
nu gør sig overvejelser om sin deltagelse i dette valg. Menighedsrådsmøderne er åbne møder, og alle er velkomne som tilhørere. Jeg
kan kun opfordre til, at alle, der er interesseret i at vide mere om
menighedsrådsarbejdet, deltager i nogle af de kommende møder.
Der vil også i efteråret blive arrangeret et offentligt orienteringsmøde, torsdag den 13. september kl. 19.00 i Sognegården. På dette
møde vil menighedsrådet fortælle om sit arbejde i den forløbne
valgperiode og om de opgaver, der forestår.
Menighedsrådet er engageret i mange forskellige opgaver - alle
til gavn for de aktiviteter, som kirken rummer, og søndag formiddags gudstjeneste.
Tag kontakt til menighedsrådets formand, hvis du vil vide mere:
Helen Drachmann, tlf. 86 42 94 59, e-mail: helen.drachmann@
hotmail.dk.
Helen Drachmann, formand for Gimming menighedsråd
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Efter disse gode opfordringer fra menighedsrådsformændene
giver vi ordet til nogle af de øvrige menighedsrådsmedlemmer,
som fortæller om deres erfaringer med arbejdet - det være sig
varetagelse af enkeltposter eller deltagelse i udvalg, nedsat
af menighedsrådene. Først et tværsognsudvalg - måske det
udvalg, som er allermest synligt, nemlig aktivitetsudvalget.

Kreativitet og organisationstalent
Aktivitetsudvalget har 6 medlemmer - 2 fra Gimming menighedsråd,
3 fra Dronningborg menighedsråd samt vores præst Peter Michaelsen. Som ordet siger, er det vores opgave at arrangere aktiviteter i
Sognegården og ud af huset.
I løbet af året har vi sædvanligvis 3 sognearrangementer om
foråret og 3 om efteråret. Vi prøver at tilbyde et så alsidigt program
som muligt med bl.a. musikoplevelser og foredrag. Vi prøver også at
få både lokale og udenbys til at underholde og oplyse os. Desuden
bliver der tid til kaffe, fællessang og hygge.
Vi har f.eks. filmeftermiddage, hvor Peter Michaelsen viser en
god film, og hvor vi bagefter diskuterer den over en kop kaffe. Sidste
gang så vi den prisbelønnede Hævnen af Susanne Bier. Som noget
nyt har vi startet en litteraturcafe, hvor Peter Michaelsen tager
et emne op. Sidste gang hørte vi om Grundtvigs salmer og sang
mange af dem.
Skt. Hans aften holdes dels i kirken og dels i Sognegården. Vi begynder i kirken med en musikgudstjeneste. Derefter går vi over i
Sognegården, hvor vi synger sommersange fra Højskolesangbogen.
Årets højdepunkt er for mange vores sommerudflugt for pensionister i juni måned. Det er et eftermiddagsarrangement, hvor vi i
busser tager ud i sommerlandet og besøger f.eks. en kirke eller et
museum. Efterfølgende finder vi et godt sted til eftermiddagskaffen.
Det er et meget populært arrangement, hvor rigtig mange deltager.

Stemningsbillede fra sommerudflugten 2011

Det er en udfordring at være med til at forberede alle disse arrangementer. Så det er altid spændende at se, hvad der falder i folks smag.
Men som hovedregel er der stor interesse for de forskellige tilbud.
Inger Trankjær, formand for aktivitetsudvalget
og medlem af Dronningborg menighedsråd

Fra menighedens liv i dets mangfoldighed til ”tørre tal og
mursten”. Med sikker budgetstyring bliver der midler til
både aktiviteter og en velholdt kirke og kirkegård, sognegård og præstebolig.

Lærerigt - og god brug for praktiske
kompetencer
I fire år har jeg været medlem af menighedsrådet med funktion
som kirkeværge og samtidig medlem af budgetudvalget og kommunikationsudvalget.
Kirkeværge. Som kirkeværge har jeg ansvaret for opsyn med og
kontrol af kirke, bygninger, kirkegården mm. Her arbejder jeg nært
sammen med vores graver, Hans Jørgen. Hans Jørgen tilrettelægger
selv arbejdet, men henvender sig, hvis der skal udskiftes maskiner,
foretages større reparationer og lignende. Der er f.eks. lige blevet
skiftet tag på kirketårnet, og tårnet er blevet kalket. Og det har
været min opgave at indhente tilbud på disse arbejder.
Kirkegården passes af Hans Jørgen, der gør det rigtigt flot. Der
skal udarbejdes et nyt gravstedskort. Det er ikke mange kirker i
området, der har egne gravsteder.

Gimming kirkegård 2011

Min baggrund som håndværker er kommet mig til gavn. Jeg er bekendt med reparation og vedligeholdelse af kirker, hvor der skal bruges
specielle kalk- og mørtelprodukter. Vi har også haft kontakt til Nationalmuseet for at få hjælp til vurdering af reparation af inventar i kirken.
Budgetudvalget. Det er budgetudvalgets ansvar at udarbejde forslag
til budget og varetage den efterfølgende budgetkontrol. Der kan
blive tale om forslag til foranstaltninger for at sikre, at budgettet
holdes, eller forslag til korrektioner af budgettet. Medlemmer af
budgetudvalget deltager i bl.a. budgetsamråd i provsti-regi.
Kommunikationsudvalget. Det er et spændende udvalg at deltage
i, hvor vi arbejder sammen med Dronningborg.
I den sidste tid har vi haft møder om en hjemmeside for Dronningborg og Gimming kirker. Der er nok ikke mange, der forestiller
sig, hvor meget der arbejdes med af forskellige ting, for at det ser
pænt ud og giver oplysning udadtil. At være med i rådet er spændende og lærerigt. Så min anbefaling til jer, der tænker på at gå ind
i menighedsrådet, skal lyde: Kom ud af busken!
Poul Christensen Stjernekær, kirkeværge
og medlem af Gimming menighedsråd
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Kirkeværgen i Gimming har ud over kirken en kirkegård
som sit ansvarsområde. I Dronningborg gælder det ud over
kirken Sognegården og præsteboligen.

Man står ikke alene med ansvaret
Det har været en spændende tid at være kirkeværge.
Kirkeværgens arbejde består primært i at efterse og sørge for
vedligeholdelse af de tre bygninger: kirken, sognegården og præsteboligen. En gang årligt er der bygningssyn. Her er en bygningskyndig
med til at vejlede om reparationerne. Kirkeværgen har forbindelsen
til håndværkerne. Kirkeværgen skal også efterse, at udenomsarealerne holdes i god stand. Ligeledes har man ansvar for inventaret.
Kirkeværgen er formand for bygningsudvalget, og nogle arbejdsområder kan naturligvis lægges hos personer fra udvalget. - Man
føler ikke, man står alene med ansvaret.
Marianne har, som de øvrige i menighedsrådet, en række
udvalgsopgaver. En af hendes “yndlings” er menighedsplejen.

Sankthansaften 2010, hvor kirken var flyttet udendørs

De frivillige kræfter omkring kirken er helt afgørende for
kirkens liv og vækst. Men en lille og velfungerende gruppe
medarbejdere skal der også helst til. Deres leder og vejleder
i stort og småt er kontaktpersonen.

Eksperthjælp og kollegial sparring

På besøg hos efterladte
Menighedsplejen samler bl.a. ind til en julehilsen til de personer i
sognet, der har mistet deres ægtefælle i løbet af året. Inger Trankjær
og jeg har i 8 år været ude hos de efterladte med en blomsterhilsen få
dage før jul. Det har været en stor tilfredsstillelse for os at kunne ønske
de efterladte en glædelig jul. Mange er blevet meget glade og rørt over
vores besøg. Vi håber, at traditionen vil blive videreført i fremtiden.
Marianne Nyrup, kirkeværge og medlem af Dronningborg menighedsråd
At være kirke gør det ikke med velholdte rammer, veltilrettelagte arrangementer og velkontrolleret økonomi. Menigheden
skal også holdes orienteret om, hvad den er inviteret med i.

Skal kirken også markedsføres?
Kommunikationsudvalget er et meget spændende udvalg. Herfra
udspringer stort set al markedsføring for Dronningborg og Gimming kirker. Udvalget består af to personer fra Gimming kirke og
fire fra Dronningborg kirke, samt en af præsterne.
Udvalget skal sørge for, at vi kan producere 4 kirkeblade om året. Dvs.
at der skal skrives og samles stof, tages stilling til temaer, billeder/fotos
osv. I forvejen er der lavet aftale med et trykkested, hvor Kirkebladet
produceres og trykkes. Alt foregår i stramme tidsmæssige rammer.
Desuden er udvalget også involveret i at få en hjemmeside for
Dronningborg og Gimming sogne stablet på benene. Vi ønsker at
følge med tiden! Ydermere er Dronningborg og Gimming områder
med mange unge tilflyttere.
Hjemmesiden er nu godt i vej, og har du lyst til at se, hvor langt
vi er kommet, så gå ind på dronningborggimmingkirker.dk
Finn Kongsgaard, formand for kommunikationsudvalget
og medlem af Dronningborg menighedsråd

Kontaktpersonen vælges blandt menighedsrådets medlemmer for ét
år ad gangen og skal fremme og vedligeholde gode samarbejdsforhold mellem menighedsråd og medarbejdere, mellem medarbejderne
indbyrdes og mellem præster, menighedsråd og medarbejdere.
Der er vedtaget en vedtægt for den af Dronningborg Menighedsråd valgte kontaktperson. Heraf fremgår arbejdsopgaverne, der i
store træk drejer sig om ledelsesopgaver i forhold til det ansatte
personale – dog ikke præsterne. Menighedsrådet har delegeret det
umiddelbare arbejdsgiveransvar til kontaktpersonen.
Som eksempler på opgaverne kan nævnes: Afholdelse af personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler (MUS), arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsplaner, behandling af ændringer i løn- og
ansættelsesvilkår.
Der er mange muligheder for at få eksperthjælp til opgaverne. Der
afholdes i provstiet ca. fire gange om året møder for kontaktpersonerne.
Her drøftes aktuelle arbejdsopgaver under medvirken af en konsulent.
Det er et spændende og udfordrende arbejde, der giver mange
glæder. Her kan ses resultater. En velfungerende medarbejderstab
bliver til glæde for sognets menighed. Der skabes mulighed for
udvikling af de kirkelige aktiviteter.
Anker Øhlenschlæger, kontaktperson
og medlem af Dronningborg menighedsråd

Menighedsrådsarbejdet spænder vidt. Der er brug for og
mulighed for at udvikle mange forskellige kompetencer og
interesser som menighedsrådsmedlem. Og du får opbygget
et netværk. Lad dig udfordre. Det er din kirke - og dermed
dit ansvar, og kirken har brug for dig!
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Indtryk fra konfirmandundervisningen

Dronningborg Kirke den 13. maj 2012

Når disse linjer læses, er alle konfirmationerne overstået, men mens
de skrives, er der endnu et par dage til den første konfirmation
Store Bededag, den 4.maj.
I kirkebladets vinternummer skrev jeg lidt om, hvad vi havde
arbejdet med de første par måneder. Jeg nævnte også ”Sultkaravanens” besøg i Sognegården den 29. februar. Besøget var en stor
succes. Konfirmanderne fik lært meget om, hvordan Folkekirkens
Nødhjælp arbejder på at bekæmpe sult rundt omkring i verden.
På hjemmesiderne konfirmation.folkekirken.dk og konfirmandcenter.dk samt dronningborggimmingkirker.dk kan man læse mere
om, hvordan det gik konfirmandholdene i konkurrencen, som jeg
omtalte i forrige nummer af bladet.

Emma Kreissl Kristensen

Dronningborg Kirke Kristi Himmelfartsdag,
den 17. maj 2012
Helene Bisgaard Blumensaat, Anders Blaabjerg, Anna Pilgaard
Christiansen, Maiken Tønning Jensen, Marike Schmidt Jensen,
Mette Grønbech Jensen, Filip Nygaard Jørgensen, Alexander Dupont Kjeldsen, Anders Karl Nielsen, Emma Østergaard Nielsen,
Rasmus Nesgaard Nielsen, Sarah Hedvig Dahl Nielsen, Nicolai
Sandholm Olsen, Lasse Kildeberg Paulsen, Lilla Nikoline Rydder,
Felix Svendsen, Alexander Kristian Svenningsen.

Konfirmationer 2013
Elever fra Rismølleskolens 7. A konfirmeres Bededag, den 26. april,
og elever fra 7. B konfirmeres Kristi Himmelfartsdag, den 9. maj.
Konfirmationsforberedelsen begynder henholdsvis den 4. og den 6.
september, begge dage kl. 8.10-9.30. Tilmeldingsblanketter uddeles
på Rismølleskolen umiddelbart efter sommerferien og bedes afleveret
i forbindelse med indskrivningen. Indskrivning til konfirmation
og forberedelse sker ved personligt fremmøde enten den 28. eller
den 29. august, begge dage mellem 17.00 og 20.00, i Sognegården,
Egholmsvej 8a. Der bliver mulighed for, at præster, konfirmander
og forældre kan møde hinanden.

Jubilæumsdagen
Sultkaravanen på besøg i konfirmandklassen – foråret 2012

I slutningen af marts havde 7.a og 7.b besøg af bedemand
Kurt Kjær, som fortalte om sit arbejde. Da han besøgte 7.a havde
han nogle journalistelever med, som filmede undervisningen.
Filmklippet vil indgå i deres fælles eksamensopgave: en film om
bedemandens arbejde.
Som forberedelse til konfirmationen har konfirmanderne prøvet
at formulere bønner, som vil indgå i kirkebønnen på konfirmationsdagen. Desuden vil fire konfirmander læse ind- og udgangsbønnen.
Nu har alle konfirmander valgt det citat fra Bibelen, som bliver deres
særlige konfirmationsord. Jeg glæder mig til konfirmationerne!
Peter Michaelsen

Palmesøndag, den 1. april, blev en festlig dag, både for mig selv og
for de mange mennesker, som deltog i festgudstjenesten i Dronningborg kirke i anledning af mit 25-års-jubilæum som sognepræst
i Dronningborg og Gimming sogne.

En glad og forventningsfuld
jubilar ankommer til kirken

Dronningborg Kirke Bededag, den 4. maj 2012
Emil Skjøtt Andersen, Emil Friis Jelle, Magnus Waldemar Johannessen, Christine Dupont Kjeldsen, Johanne Dupont Kjeldsen,
Frederik Kaminski Klitte, Heidi Josephine Alsted Larsen, Emma
Lybæk, Tobias Magnus Nordqvist Machon, Mike Mikkelsen, Markus
Richelsen Møller, Lea Kjær Olesen, Emma Moss Pedersen, Helena
Poulsen Sørensen, Cecilie Marhauer Saaby.

Gimming Kirke Bededag, den 4. maj 2012
Cecilie Elmose Andersen

Biskop Kjeld Holm holdt en god prædiken over dagens tekst
om kvinden, som salvede Jesus, og menighedens salmesang fyldte
kirkerummet, godt forstærket af de mange kirkesangere og organister, som deltog i gudstjenesten.
Sangen blev ledsaget på trompet af Niels Weinreich og på
orgel af kirkens organist, Gozel Madsen. De to dygtige musikere
spillede også duetter og akkompagnerede sangerne Lone Vandt
og Eva Sun Nyo, som ofte har optrådt med deres dejlige sang
i de to kirker – både ved gudstjenester, koncerter, begravelser
og bryllupper.
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Efter den festlige gudstjeneste fulgte en lige så festlig reception
i Sognegården med dejlig mad, og en række festlige taler og musikalske indslag. Anker Øhlenschlæger, næstformand, kasserer og
kontaktperson i Dronningborg Menighedsråd, havde denne gang
fået rollen som konferencier og styrede slagets gang.
Efter min tale blev der holdt en række taler: de to menighedsrådsformænd Per Bøje Rasmussen og Helen Drachmann på menighedsrådenes vegne, Jette Kristiansen på de kirkeansattes vegne,
min nuværende provst Klaus Frisman og hans forgænger Søren
Ruager, provstitillidsmand Peder Svejgaard Pedersen på præsternes
vegne, mine nuværende og tidligere kolleger i pastoratet, Dorthe
Engelbrecht Larsen og Grethe Elgaard, min kollega fra nabosognet,
Børge Jensen, som også sang en duet sammen med mig, samt en af
mine trofaste kirkegængere, Robert Pultz.
Lone Vandt og Gozel Madsen spillede firhændigt på Sognegårdens klaver, bl.a. Lumbyes festlige ”Champagnegalop”, og de to
pianister ledsagede både fællessang og yderligere et par dejlige solosange ved Eva Sun Nyo og min datter, Anne Marie Leth Michaelsen.
Blandt fællessangene var to af min far, Jørgen Michaelsens
salmer: ”Buen over kirkedøren” og ”Højt på bakken kirkehuset”.
Førstnævnte blev sunget ved min præsteindsættelsesfest, og sidstnævnte er skrevet specielt til indvielsen af Dronningborg-Gimming
Sognegård i april 1994.

Lørdag den 23. juni kl. 19.00

GUDSTJENESTE

Sankthans i Dronningborg kirke og i Sognegården
Lige som sidste år foregår hele arrangementet i kirken og sognegården. Vi begynder i kirken med musikgudstjeneste og fællessalmer.
Hvem var den Johannes Døber, som vi fejrer Sankt Hans aften? Det
vil Peter Michaelsen forsøge at kaste lys over, når vi har fået et lille
traktement i Sognegården. Der bliver også lejlighed til at synge en
række kendte sommersange fra Højskolesangbogen. Kirkesanger
Mette Mortensen synger for på salmer og sange, ledsaget af organist
Gozel Madsen på orgel og klaver. Interesserede i alle aldre er meget
velkomne. Forventet afslutning kl. ca. 21.30.
Torsdag den 9.august kl. 19.30

KONCERT

I forbindelse med den 4. internationale korfestival i Randers 8.-11.
august er det lykkedes at arrangere en koncert i Dronningborg kirke
med et af de deltagende kor, Dopplers. Det rytmiske vokalensemble
består af 16 sangere under ledelse af Astrid Vang-Pedersen.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Onsdag den 20. juni kl.10.00
Onsdag den 25. juli kl. 10.00
Onsdag den 15. august kl. 10.00
Onsdag den 19. september kl.10.00
Prædikant: Peter Michaelsen.
Alle gudstjenester foregår i caféen.

Frivillige hjælpere søges
Et blandt mange festlige musikalske indslag under jubilæumsreceptionen, Lone
Vandt og Gozel Madsen.

Jeg er meget taknemmelig for den store indsats, som så mange
mennesker ydede i forbindelse med mit jubilæum. Det gælder ikke
mindst de to menighedsråd og kirkernes ansatte, som lagde arbejde
og penge i denne dag.
Tak til alle, som deltog i festlighederne, og endnu engang tak
for alle de helt overvældende gaver og hilsner, som jeg modtog.
Det blev en uforglemmelig dag!
Peter Michaelsen

Gimming - Åben kirke
Også i år vil Gimming kirke være åben i dagtimerne i perioden
fra den 25. juni til den 29. 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

Vi har gennem årene haft stor glæde af frivillige hjælpere,
som har medvirket ved gudstjenesterne på Dronningborg
Plejehjem. De to sidste hjælpere har nu valgt at stoppe på
grund af alder, og der skal her lyde en stor tak til Gunnild A.
Christensen og Mary H. Ravn, for deres indsats.
Kunne du tænke dig at hjælpe gudstjenestedeltagerne med
at slå op i salmebogen, dele alterbægre ud til dem m.m., er du
meget velkommen til at henvende dig til Peter Michaelsen.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn
Onsdag den 12. september kl.18.00
Torsdag den 29. november kl.18.00
Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige.

Menighedsrådsmøde – Gimming Sogn
Torsdag den 23. august kl. 18.30
Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.
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Gudstjenesteliste
Juni
3. juni
10. juni
17. juni
23. juni
24. juni
Juli
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli
August
5. august
12. august
19. august
26. august
September
2. september
9. september

Dronningborg	

Gimming

Trinitatis
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
Sankthansgudstjeneste
3. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen
19.00 Peter Michaelsen
10.00 Dorthe E. Larsen

11.30 Dorthe E. Larsen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis

10.00 Peter Michaelsen
11.30 Dorthe E. Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen
11.30 Dorthe E. Larsen
10.00 Peter Michaelsen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis

10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen

Ingen
Ingen
11.30 Peter Michaelsen
Ingen

13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen
8.30 Peter Michaelsen

Ingen
10.00 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.

Adresseliste
Dronningborg-Gimming
Sognegård
Egholmsvej 8A
8930 Randers NØ

Organist:
Gozel Madsen
Energivej 63
Tlf. 30 23 29 82

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

Sognepræst:
Peter Michaelsen, kbf.
Egholmsvej 6
Tlf. 86 42 18 84
E-mail: PMI@km.dk
Træffes i Sognegården,
tlf. 29 89 82 09, tirs.- fre. kl. 10 – 11,
i øvrigt efter aftale.

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

Kirkesanger:
Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66

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

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

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

Kirkens hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

Kirkebladet
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 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.

Stof til næste kirkeblad gældende for september, oktober og november 2012 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 27. juli 2012.

