D r o n n i n g b o r g K IR K E | G i m m i n g K IR K E

Det bedste fundament - som afsæt for livet.

Kirkebladet

Sandbund og klippegrund
Sommertid er sæson for sandslotte, og selv om sommeren i
år har budt på vidt forskelligt vejr, er der sikkert en del børn
og barnlige sjæle, som har fornøjet sig med at opføre små
bygningsværker i vandkanten. De fleste kender vist følelsen
af glæde over at have bygget et flot sandslot, og tilsvarende
følelsen af ærgrelse, når slottet var udslettet af havet ved
næste besøg på stranden.
Midt i sommertiden blev der i alle landets kirker prædiket over en tekst, hvor Jesus udtaler sig om dem, der hører
hans ord og handler efter dem, men også om dem, der hører
ordene og ikke handler efter dem. De første ligner kloge
mennesker, der har bygget deres huse på klippen, mens de
sidste ligner tåber, der bygger deres huse på sand. Når så
uvejret, stormen og regnen kommer, viser det sig hurtigt,
hvem af dem der har valgt det bedste fundament.
Det bedste fundament
De ord, som Jesus henviser til, det er den bjergprædiken,
som er én eneste lang prædiken om vores ansvar for vores
medmennesker, om at gøre mod andre, hvad man vil, de

HUSK:
Menighedsrådsvalg
13. november

skal gøre mod én selv, om at elske sin fjende og vende den anden
kind til og hverken blive vred eller bekymre sig.
Jesus sammenfatter til sidst sine krav i en eneste opfordring:
“Vær I fuldkomne, som jeres himmelske Far er fuldkommen!”
Enhver kan vel se, at det er umuligt at leve op til den slags krav.
Den klippegrund, som Jesus viser os i sin bjergprædiken, den uindskrænkede og uforbeholdne kærlighed, den er det netop, vi ikke
magter. Når Jesus peger på den klippegrund som grundlag for
vores liv, peger han i virkeligheden på sig selv. For han er den, i
hvem bjergprædikenens ord er sand og uindskrænket virkelighed.
Og han er den, som vi må se hen til som vores klippegrund, når
vi ikke magter at elske med den kærlighed, som han elsker med.
Fortsættes side 4
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Kirkelig vejviser
Spalten udgår i dette blad. 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.

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.

Efterårets aktiviteter
NYHED Kirke og kødsovs i Dronningborg
I samarbejde med Skt. Andreas Kirke bliver der i efteråret arrangeret
2 hverdagsgudstjenester for børnefamilier i Dronningborg Kirke
med efterfølgende fællesspisning i Sognegården. I Skt. Andreas
Sogn er der tradition for at invitere til “Kirke og kødsovs”. Da Skt.
Andreas Kirke er lukket i efteråret på grund af reparationsarbejde,
har det inspireret til et samarbejde med Dronningborg Sogn.
Der indledes kl. 17.00 med en kort gudstjeneste på børnenes
præmisser i Dronningborg Kirke, hvor der bliver sunget og fortalt
og leget bibelhistorie. Sognepræst Thomas Larsen fra Skt. AndreasLem pastorat og vores “egen” præst Dorthe Engelbrecht Larsen
står for gudstjenesten. Og bagefter spiser vi aftensmad sammen i
Sognegården. Spisningen slutter senest kl. 18.30.
Af hensyn til maden er det nødvendigt at tilmelde sig på kirkekontoret (se telefon, mail og træffetider på bagsiden af bladet).
Datoer:
Tirsdag d. 2. okt. kl. 17.00 (tilmelding senest fredag d. 28. sept.)
Tirsdag d. 6. nov. kl. 17.00 (tilmelding senest fredag d. 2. nov.)
Vi håber, mange vil møde op!
Sognepræsterne Thomas og Dorthe

Minikonfirmander arbejder - og hygger sig, efteråret 2011.

Minikonfirmander
Nyt hold begynder torsdag den 13. september kl. 13.00-14.30.
Minikonfirmandundervisningen tilbydes alle børn i 4. klasse
på Rismølleskolen. I efteråret elever i 4.b.
Målet med undervisningen er at gøre børnene mere fortrolige
med de bibelske fortællinger og gudstjenesten i kirken. Det sker i
hyggeligt samvær, hvor vi hører historier, synger, leger, lærer fadervor,
laver drama og meget mere.
Undervisningen foregår i Dronningborg Kirke og i Sognegården.
Den strækker sig over 5 gange og afsluttes med en familiegudstjeneste torsdag den 11. oktober, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen står for undervisningen
sammen med undervisningsassistent Lene Hersom Laursen.
På kirkens hjemmeside kan du se fotos fra seneste holds oplevelser.
Spørgsmål kan rettes til sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen
tlf. 40 18 29 04 eller mail: del@km.dk

Velkommen til to nye hold konfirmander
Konfirmandundervisningen begynder for 7. A den 4. september
hos Dorthe Engelbrecht Larsen og for 7. B den 13. september hos
Peter Michaelsen.
Vi, både præster og personale, glæder os til at være sammen
med de nye konfirmander. At have kontakt til en gruppe unge, som
ikke normalt kommer i kirken, er en gave, vi tager meget alvorligt.
Konfirmander ser på alt det, vi gør i kirken, med friske øjne. De
stiller spørgsmål og tager livtag med de udfordringer, vi giver dem.
Konfirmanderne er ikke nødvendigvis vant til at gå til gudstjeneste. De kommer derfor
i kirke for at lære det. Vi
præster beder jer derfor om
at tage godt imod konfirmanderne og hjælpe os, så
det bliver en god oplevelse
for dem at komme hos os,
både i sognegården og til
gudstjenesterne.
Sognepræsterne
Peter og Dorthe

En appetitvækker - Kirke og kødsovs kræver større pander.
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Babysalmesangen fortsætter
Nyt hold begynder onsdag den 5. september, og forløbet strækker
sig over seks onsdage. Vi mødes kl. 10.45 i Dronningborg Kirke og
synger og leger i ca. 45 min. Herefter er der mulighed for lidt frugt
og hyggeligt samvær.
Babysalmesang henvender sig til de helt små mellem 3 og 10 måneder
og deres voksne. Det kræver ingen forudsætninger - alle kan være med!
I kurset kan man hente inspiration til, hvordan man selv kan
synge, danse og lege musik og livsglæde ind i barnet. Forældre og
børn får en intens oplevelse af kirkerummet, af stemmerne og
musikken, og de små oplever med både øjne, ører, krop og hænder.
Samtidig er babysalmesang en god lejlighed til at få lært nogle
salmer, der også kan bruges som godnatsange derhjemme.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag leder forløbet i samarbejde
med organist Gozel Madsen. Pris for hele forløbet: kr. 120. Tilmelding og yderligere oplysninger hos sognepræst Dorthe Engelbrecht
Larsen på tlf. 40 18 29 04 eller e-mail: del@km.dk

Nogle tager den på ryggen - andre på maven!

Kirkens kor klar igen
Kirkens kor indledte den nye sæson onsdag den 15. august. Både
kirkekoret og børnekoret ved Dronningborg Kirke er åbne for nye
medlemmer. Kirkekoret er for piger og drenge i alderen ca. 12-15 år
og øver onsdag kl. 16.30-18.00. Børnekoret er for alle fra 3. klasse og
opefter og øver onsdag kl. 15.30-16.30. Ring til korleder og organist
Gozel Madsen på tlf. 30 23 29 82, hvis du er interesseret eller gerne vil
vide mere. Du kan også læse mere og se fotos på kirkens hjemmeside.

Korarbejdets betydning
Vi er så heldige at have et stort og dygtigt kirkekor og børnekor
ved Dronningborg kirke. Det skyldes ikke mindst kirkens organist, Gozel Madsen, som har lagt et stort arbejde i at oprette
og udvikle kirkens kor.

Korstævne i Fredens Kirke, Aarhus, oktober 2011.

Hun mener, at korarbejdet er af stor betydning for det lokale menighedsliv: “Værdien af korarbejdet i kirken er ikke til at komme
uden om. Kun takket være opbakning og støtte fra menighedsrådet
bliver dette arbejde muligt. Det indfører nye generationer i kirkens
liv og skaber netværk og sociale relationer på kryds og tværs mellem generationerne. Det ugentlige arbejde med at lære salmer til
søndagens gudstjenester giver fortrolighed med gudstjenesten og
dens salmer. Fra den seneste sæson kan nævnes eksempler på særlige
begivenheder til glæde og stimulation for livet i sognet.
Koret medvirkede ved plejehjemsgudstjenesten til jul, og det
blev en god begivenhed for beboerne, som vi ønsker at gentage.
Deltagelse i korstævner er traditionelt en vigtig del af årets
gang. Vi deltog d. 10.marts i Virklund Kirke, hvor Pia Boysen var
instruktør for deltagerne, der kom fra kirkekor i Århus stift. Til
efteråret venter et nyt korstævne d. 29. september.
Vi havde i år den fornøjelse at få en korvejleder stillet til rådighed
fra FUK (Folkekirkens UngdomsKor), Margrethe Smedegaard fra
Aalborg. Og under hendes dygtige vejledning blev koret instrueret
i brug af stemmen på bedste måde, og alle fik en oplevelse af, at
koret kom til at synge endnu bedre.
De 9 læsninger d. 25.marts med Dorthe E. Larsen som liturg blev
også en mindeværdig oplevelse, hvor koret sammen med Reelika Raadik på fløjte ydede en flot præstation – en dejlig optakt til påskeugen.
Den årlige udflugt til Djurs Sommerland er en tradition, vi
kan glæde os til hvert år. Så får vi mulighed for at være sammen
om sjove oplevelser, og vi har en dejlig og morsom tur, der sætter
punktum for sæsonen.”

Allehelgen i Dronningborg og Gimming,
søndag den 4. november
I mange kirker markerer man Allehelgen ved en særlig gudstjeneste. Det gør vi også i Dronningborg og Gimming. Under
gudstjenesten oplæses navnene på dem, som er døde i løbet
af året, og der tændes lys.
Gudstjeneste i Dronningborg Kirke kl. 10.00 og i Gimming
Kirke kl. 11.30. Prædikant Dorthe Engelbrecht Larsen.
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Siden sidst
Vellykket sogneudflugt
Torsdag den 7. juni kl. 12.45 kørte 2 busser fra Dronningborg Kirke
mod Skive. Målet var de to kirker i Skive, der ligger højt over byen
og Karup Ådal (Skive Å). Vi blev bænket i Vor Frue Kirke, der kan
dateres tilbage til det 12. århundrede. Kirken var sidst i 1887 dømt
til nedrivning, men i den anledning opdagede man, at kirken var
meget rig på kalkmalerier, hvilket blev dens redning. I dag står
kirken fuldt udsmykket med kalkmalerier fra 1522.
Kirkeværgen fortalte om kirkens historie, bl.a. om hvordan
kirken blev for lille til sognet, så man måtte udvide med yderligere
en kirke, i daglig tale “Den røde kirke”. Skive kirke blev doneret og
opført i 1896-98 af apotekerparret Norgaard, der ingen børn havde,
og som gerne ville bruge deres mange penge på noget fornuftigt.
Da begge kirker var besigtiget, gik vi lidt rundt på kirkebakken,
nød udsigten over åen og så også Åkjær-pigen, et granitmonument
med liggende kvinde ved en rugmark opført i 1944.
Eftermiddagskaffe med boller og lagkage blev indtaget i de dejlige
lokaler på Hotel Strandtangen ved Skive Marina. Vejret var dejligt med
sol, så man nød den flotte udsigt over Skive Fjord. Peter Michaelsen
havde vanen tro taget et par sommersange med. Turen blev sluttet af
med, at vi fra Viborg kørte ad den gamle landevej over Vinkel og Ålum.
Vi takker Inger Trankjær for en dejlig tur.
Marianne Nyrup, Lidsøvej 9, Dronningborg

Inger Trankjær omgivet af glade deltagere i årets sogneudflugt.

Sandbund og klippegrund (Fortsat fra forsiden)
Kristendommen – et altomfattende forhold
mellem Gud og mennesker
Hvis den kristendom, vi skal bygge vores liv på, er vores egen overholdelse af Moselov og god moral, næstekærlighed og gode intentioner
om samme, så tror jeg, vi må erkende, at det er sandbund, vi bygger på.
Kristendom er bindingen til den Gud og skaber, der tager mig
for det, jeg er. Kristendom er forholdet mellem det enkelte menneske og den Gud, som er tilværelsens ophav. Men kristendommen
handler ikke om, hvad VI skal gøre af gode handlinger for at blive
inddraget i dette forhold. Kristendom er derimod forkyndelsen af
den treenige Guds handlen for mig og for alle mennesker.

Der er tale om et altomfattende forhold – så stort at vi næppe
kan overskue konsekvenserne af det. Men det skal vi heller ikke.
For vil vi blot lytte til, tage imod og hvile i forkyndelsen af, at
det står Gud inde for, så kræves der i grunden ikke mere. Derfor
kan vi tillade os at døbe et lille barn uden at stille krav om viden,
erfaring og pæn opførsel.
Dåbsoplæring vigtig
Af samme grund må vi også kræve, at barnet ikke lades i stikken med
sin dåb, men får den fyldt op med fortællingerne og forkyndelsen
af den Guds kærlighed, som det får del i.
Et sådant budskab om noget, vi får foræret kvit og frit uden
at der stilles krav til modtagernes betalingsevne og kvaliteter, det
møder vi sjældent i samfundet i dag.
Hvor vi voksne lever og regerer, stilles der hele tiden krav. Her
gælder det ikke, hvem du er, men hvad du kan, og så længe vi er i
stand til at honorere disse krav, går det fint.
Men ældre mennesker kan fortælle os, hvad det vil sige ikke
længere at kunne leve op til kravene og måtte lære at hvile i det,
man er, eller det, som vi hører, at vi må regne os for.
Uden levende sten overlever Folkekirken ikke
Derfor er det nødvendigt, at vi har et sted – en kirke, hvor dette
budskab skal forkyndes. Og lige så nødvendigt det er, at budskabet
forkyndes, lige så nødvendigt er det, at der er nogen, der hører det!
Nogen, der vil lytte til det befriende og glædelige budskab, som vi
ikke kan sige os selv, men som vi ikke kan leve uden.
Derfor må vi have kirken som det gamle hus, der “står om end
tårnene falde”, men vi kan ikke nøjes med det. For hvis ikke der er
mennesker, der vil være “levende stene” i den bygning, hvor troen og
dåben forener til et levende forhold mellem den enkelte og Gud og
mellem de mennesker, der bekender deres fællesskab som en gave
fra Gud, da kan også Den danske Folkekirke forsvinde som et hus,
der er bygget på sand – måske endda før vi ved af det.
At være kristen kirke og menighed er at søge, finde og i fællesskab
fastholde det grundlag, som ikke forsvinder den dag institutionen
omkring os falder bort.
At være kristen er at give sig Gud i vold, at bede, håbe på og til
stadighed modtage det nådens ord, som er Guds indbydelse til os om
at være hans folk og kirke på jord. Og når dette mere end noget andet
er fast som klippen, så er det da, fordi det er Gud, som er vores fundament, og ikke vore egne evner og muligheder for at gøre alt rigtigt.
Da kan det meget vel gå sådan, at Folkekirken som institution
falder bort. Vor Herre har jo før vandret hjemløs omkring og kaldt
på mennesker, der ikke som vi bare kunne samle sig i skattefinansierede bygninger under nationalmuseets tilsyn. Han skal nok
overleve og komme igen.
Men vil ingen længere lytte til det Ord, hvormed han kalder på
enhver af os, da er der ikke længere håb for os. For kun i ordene
om alt det, som han kan og vil med os, er den Ånd og det liv, som
bærer, når vi ikke længere er til.
Peter Michaelsen
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Tema: Menighedsrådsvalg

Medarbejderkommentar til menighedsrådsvalget

Nye menighedsrødder efterlyses
– deltagelse i orienteringsmøde er helt uforpligtende
Senest den 2.oktober skal vi have fundet de 8 personer, der skal
udgøre Dronningborg Menighedsråd de næste fire år.
Det er et vigtigt og interessant arbejde, de otte kan se frem til
de kommende fire år:
Det nye menighedsråd skal bl.a. tage stilling til det nuværende
menighedsråds planer om en indvendig renovering af kirken, drøfte
om efterårets forsøg med børnegudstjenester med fællesspisning
skal fortsætte, drøfte videreudvikling af andre nye aktiviteter som
f.eks. minikonfirmandundervisning og babysalmesang og tage
hånd om de aktiviteter i kirke og sognegård, som har fungeret godt
i mange år. Det nye menighedsråd vil også få lejlighed til at deltage
i den spændende proces med at vælge ny biskop, når Kjeld Holm
forventeligt går på pension i løbet af valgperioden.
Vi løser opgaverne sammen
Der bliver rig mulighed for at gøre en indsats og arbejde for noget,
man måtte brænde for. Men det er heller ikke sådan, at man skal
føle, at man kommer til at knække halsen på menighedsrådsarbejdet.
Som nævnt skal der være otte om i fællesskab at løfte opgaven, og
ingen skal føle sig forpligtet ud over, hvad man selv mener at magte.
Menighedsrådet holder normalt fire møder i løbet af året, så det
er ikke, fordi man skal forvente at miste al sin fritid omkring et
mødebord – møderne foregår i øvrigt i en hyggelig og fordragelig
stemning, med en bid brød før eller efter.
Fra menighedsrådet håber vi, at alle, der kunne være interesseret i menighedsrådsarbejdet – eller bare nysgerrige – vil møde
op til orienteringsmødet i sognegården onsdag den 12.september
kl. 19.30, hvor man kan få svar på sine spørgsmål om menighedsrådsarbejdet – fremmøde er helt uforpligtende! Skulle man være
interesseret i at se, hvordan et menighedsrådsmøde forløber, er
man velkommen til at komme og overvære mødet inden orienteringsmødet. Menighedsrådsmøder er i udgangspunktet altid
åbne for offentligheden. Har man i øvrigt spørgsmål til menighedsrådsarbejdet, er man altid velkommen til at henvende sig til
formand for menighedsrådet Per Bøje Rasmussen – telefonnummer
og e-mailadresse står på kirkebladets bagside.
Per Bøje Rasmussen

Offentligt orienteringsmøde
Offentligt orienteringsmøde i Dronningborg Sogn afholdes
onsdag den 12. september kl. 19.30 i Sognegården.
Offentligt orienteringsmøde i Gimming Sogn afholdes
torsdag den 13. september kl. 19.00 i Sognegården.

Vi medarbejdere benytter lejligheden til at bringe en tak til hver
enkelt af jer i de nuværende menighedsråd i Dronningborg og
Gimming. Tak for den måde, I har forvaltet ansvaret på med dygtighed, energi og engagement og til stor glæde for menighed og
medarbejdere!
Bliver der mon rift om pladserne i de to menighedsråd? Med 8
medlemmer i Dronningborg og 5 medlemmer i Gimming menighedsråd og i alt 4.300 folkekirkemedlemmer i de to sogne kunne
det meget vel tænkes. For hvor er der mange spørgsmål til debat i
tiden, som må berøre enhver, der har hjerte for kirkens liv og vækst!
Flere af dem behandles i en bog, jeg gerne vil anbefale:
Den tredje reformation
- fra statskristendom til google-buddhisme
Sådan lyder den provokerende titel på en debatbog, der udkom på
Kristeligt Dagblads Forlag i efteråret 2011. Forfatteren er generalsekretær for Bibelselskabet, Morten Thomsen Højsgaard, som
med bogen ønsker at inspirere til fornyet samtale om religionens
og kirkens plads i fremtidens Danmark.
Hans tese er, at danskernes tro, som
også samfundet, er under forandring
i en grad, der berettiger betegnelsen
reformation. Samfundsudviklingen beskrives med ord som markedsorientering, sekularisering, individualisering,
autoritetsopgør og traditionstab.
Troens udvikling afspejler disse
træk. Kristendommen som statskristendom taber markedsandele. Den
enkelte søger sine svar på troens
mangfoldige marked – googler sig
frem i sin religiøse og/eller eksistentielle søgen og tager det, han eller
hun kan bruge og føler behov for.
“Jeg er religiøs, men på min egen måde”, lyder devisen.
Svarene på danskernes søgen er i stigende grad inspireret af østens
spiritualitet og buddhistiske elementer (dog i en “light”-udgave,
tilpasset vestlige livsvilkår) med personlig udvikling, fred og indre
harmoni, reinkarnation og karma som fremtrædende begreber.
“Google er måden, buddhismen er retningen, reformationen er omfanget”
lyder det med henvisning til bogens titel.
Giver det mon stadigvæk mening at kalde danskerne for “skrabelodskristne”, som daværende biskop Jan Lindhardt formulerede
det for en del år siden (kradser man lidt i overfladen, finder man
en kristen nedenunder)?
Morten Thomsen Højsgaard er religionssociolog og journalist,
og det præger bogen. Bogen er provokerende, men den er også velargumenteret og velformuleret. Letlæst – men ikke let sluppet! Læs
den, og bliv udfordret – som menighedsmedlem og som (potentielt)
menighedsrådsmedlem!
Jette Kristiansen
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Lørdag den 15. september kl.16.00

KONCERT

Koret “Funky Friends” synger i Dronningborg Kirke
Funky Friends er et af Århus’ dygtige kor, som blev dannet i februar
2004 af dirigenterne Annette Trollegaard Jørgensen og Peter Nielsen. Koret består af 35-40 energifyldte sangere, som synger funky
gospel, radio pop/rock-hits arrangeret for kor samt Annette og Peters
egne kompositioner. Koret lover oplevelser både for øjne og ører.
Publikum får mulighed for selv at synge med, og der præsenteres
en spændende koreografi til sangene.

Lørdag den 27. okt. kl. 14.00

Gamle og glemte
billeder fra Randers
Gamle billeder skal på arkiv, og i Randers ligger der
på byens lokalhistoriske
arkiv en lille million billeder med motiver fra den
lokale historie de sidste
150 år. De seneste år har
arkivet digitaliseret en
stor mængde af disse billeder. Arkivar Tina Knudsen Jensen viser
et lille udpluk af disse og præsenterer de fotografer, der har sørget
for, at deres samlinger af billeder og negativer bliver gemt som en
del af byens hukommelse.
Lørdag den 17. nov. kl. 14.00

Torsdag den 27. september kl.19.00

Sogneaften

Sange til kærligheden
– Kærlighed til sangen
Liedkoncert med klaver ved operasanger Gertrud Lei og pianist
Lone Vandt.
Aftenens program består af et udvalg af smukke, morsomme, sørgmodige og dybsindige lieder, serveret med humor og musikalitet. Vi
skal blandt andet høre Schumanns
“Frauenliebe und -leben” og forskellige lieder af Gustav Mahler. Fælles
for alle sangene er kærligheden. Gertrud Lei fortæller om værkerne
og komponisterne undervejs, så både garvede og nye lied-tilhørere
kan være med.
Lørdag den 6. oktober kl. 14.00

SOGNEEFTERMIDDAG

SOGNEEFTERMIDDAG

Op langs Gudenåen
Bjarne Drachmann, som tidligere har vist film for os i Sognegården,
vil denne gang vise filmen Op langs Gudenåen, som tager os med på
en rejse fra åens udspring ved Tinnet Krat til dens udløb i Randers Fjord. Undervejs hører vi om klostre, vandmøller, forfattere,
pramdragere, kroer, fiskeri og sejlads på åen. Desuden bliver der
afstikkere til en række seværdigheder nær Gudenåen.

Onsdag den 19. december kl. 19.30

KONCERT

Jysk Akademisk kor under ledelse af Morten Heide giver koncert i
Dronningborg Kirke. Sæt kryds i kalenderen.
Hvor ikke andet er anført, afholdes arrangementerne i Sognegården,
Egholmsvej 8A. Der er fri adgang og mulighed for at købe kaffe, te og brød.

FILMCAFÉ

Jesus fra Montréal
Peter Michaelsen introducerer og viser Denys Arcands prisbelønnede
film fra 1989: Jesus fra Montréal. Filmen handler om en arbejdsløs
skuespiller, som får til opgave at opføre et stykke om Jesu lidelseshistorie på et friluftsteater i Montréal. Filmen blev rost af anmelderne
som “en oplevelse af de sjældne” og “et fascinerende værk”. Filmen
varer knap to timer, hvorefter der er kaffe og lejlighed til diskussion.

Du kan stadigvæk støtte Danmissions arbejde ved at
aflevere dine lysestumper i Sognegården og købe nye lys
ved henvendelse til Danmissions lokale repræsentant,
Jette Kristiansen,
tlf. 30 36 43 53.
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Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Onsdag den 19. september kl.10.00
Onsdag den 17. oktober kl.10.00
Onsdag den 28. november kl.10.00
Fredag den 21. december kl. 14.30 julegudstjeneste, hvor
Dronningborg Kirkes Kor medvirker under ledelse af organist Gozel Madsen.
Prædikant: Peter Michaelsen.
Alle gudstjenester foregår i caféen.

Gimming Sogn -

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

Frivillige hjælpere søges
Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til i forbindelse med
et af de arrangementer, som er omtalt i kirkebladet, er du
meget velkommen til at henvende dig til en af de to menighedsrådsformænd eller til præsterne.

Redaktion: Peter Michaelsen

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00

SANGAFTEN

Spil Dansk-dag 2012
For 11. gang i træk deltager Gimming Kirke i den landsdækkende
Spil Dansk-dag.
Denne gang har Gimming menighedsråd valgt at markere dagen
med en sangaften, hvor vi sammen vil synge nogle af vores allermest
kendte og elskede salmer på melodier, som alle kender og holder af. Kirkesanger Linda
Hessellund synger for,
ved orglet sidder organist
Gozel Madsen, og sognepræst Peter Michaelsen vil
fortælle lidt om salmerne
undervejs. Der vil sædvanen tro være en pause, hvor
Gimming menighedsråd
byder på et let traktement.
Søndag den 25. november kl. 16.00

KONCERT

Repertoiret består af velkendte gospelsange samt nye kompositioner fra den amerikanske og nordiske gospelscene. Numre
som bl.a. Oh, Happy day, Joyful Joyful og His Eye is on a Sparrow
er nogle af de velkendte. Derudover får man mulighed for at
høre f lere af korlederne, Annette Trollegaard Jørgensen og Peter
Nielsens, egne numre.
Der bliver denne eftermiddag rig mulighed for at synge med og
nyde stemningen, der følger med en rigtig gospelkoncert.
Søndag den 9. december kl. 11.30 Luciagudstjeneste

Luciapigerne står klar i Gimming Kirke, december 2011.

Trioen “Gospel Gossip” synger i Gimming Kirke
Gospel Gossip blev dannet i efteråret 1992, og hvert år siden har
trioen givet utallige velbesøgte koncerter i både ind- og udland samt
medvirket i Danmarks Radio ved flere lejligheder.
Gospel Gossip har til koncerten i Gimming Kirke sammensat
et varieret og festligt program af medrivende gospelmusik, krydret
med trestemmige korarrangementer og en masse energi.

I år holder vi børnegudstjeneste i Gimming Kirke 2. søndag i advent.
Under gudstjenesten vil der være luciaoptog med børn fra Gimming
og Tjærby. Tilmelding til luciaoptoget kan ske til organist Gozel
Madsen på tlf. 30 23 29 82. Der bliver en øveaften for børnene i
Gimming Kirke, onsdag den 5. december kl. 18.30-19.15.
Vi håber på at se rigtig mange børn!
Dorthe Engelbrecht Larsen

Offentlige møder – Gimming Sogn
• Orienteringsmøde (se s. 5) torsdag den 13. sept. kl. 18.30.
• Menighedsmøde (se hjemmesiden)
torsdag den 11. okt. kl. 18.00.
• Ordinært menighedsrådsmøde
torsdag den 8. nov. kl. 18.30.
Alle møder afholdes i Sognegården
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Gudstjenesteliste
September
2. september
9. september
16. september
23. september
30. september
Oktober
2. oktober

Dronningborg	Gimming

13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis
16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis

10.00 Peter Michaelsen
8.30 Dorthe E. Larsen
10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen

Ingen
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
Ingen
Ingen

Familiegudstjeneste

17.00 Kirke og Kødsovs - Dronningborg Kirke og Sognegård

7. oktober
18. s. e. trinitatis
		

10.00 Peter Michaelsen
Høstgudstjeneste

11. oktober		

Familiegudstjeneste

19.00 Dorthe E. Larsen - med minikonfirmander - Dronningborg Kirke

14. oktober
21. oktober
28. oktober
November
4. november
6. november

19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis
21. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Peter Michaelsen
10.00 Peter Michaelsen

Alle Helgens dag
Familiegudstjeneste

10.00 Dorthe E. Larsen
11.30 Dorthe E. Larsen
17.00 Kirke og Kødsovs - Dronningborg Kirke og Sognegård

11. november
23. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
18. november
24. s. e. trinitatis
10.00 Peter Michaelsen
25. november
Sidste s. i kirkeåret
10.00 Peter Michaelsen
December
2. december
1. s. i advent
10.00 Peter Michaelsen
9. december
2. s. i advent
10.00 Dorthe E. Larsen
			

11.30 Peter Michaelsen
Høstgudstjeneste
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
11.30 Dorthe E. Larsen
Luciagudstjeneste

Adresseliste
Dronningborg-Gimming
Sognegård
Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ
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.
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@perboje.dk
Vicevært ved Sognegården:
Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
E-mail: hk@karlsen.mail.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

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.

Kirkens hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

Kirkebladet
Næste nummer
af Kirkebladet
omdeles i uge 49.
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.

Indlæg til næste kirkeblad gældende for december 2012 samt januar og februar 2013 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 26. oktober 2012.

