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Altertavlen i Todbjerg Kirke med Sven Havsteen-Mikkelsens alterbillede ”Julenat”.

Kirkebladet

Advent – et nyt kirkeår begynder
Så tager vi endnu en gang afsked med et kirkeår og byder et
nyt velkommen. Det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent.
Nedtælling til juleaften
Adventstiden står nok ikke særlig stærkt i den folkelige
bevidsthed, måske ikke meget stærkere end pinsen. Den har
vel nærmest udviklet sig til én lang forberedelse af julen,
hvad den selvfølgelig også er. Men advent har kirkeligt og
teologisk et langt bredere perspektiv end det, der ligger i
kalenderlysets nedtælling til juleaften.
Forberedelse til dåb
I oldkirken har adventstiden været brugt som en slags forberedelsestid til en stor fest 6. januar, den såkaldte epifanifest,

som også var en af kirkens store årlige dåbsdage. Ordet epifani betyder
åbenbaring, guddommelig tilsynekomst. I ordet ligger forestillingen
om en sejrherre, der drager ind i en by og modtages som folkets frelser. Da Jesus blev døbt i Jordan-floden af Johannes Døberen, kaldte
Gud ham selv sin elskede søn. Siden blev festen 6. januar til Hellig 3
kongers dag, hvor Jesusbarnet hyldes som konge af de vise mænd. For
dåbskandidaterne har adventstiden altså været en forberedelsestid til
deres dåb. Snart blev også Juledag en populær dåbsdag.
Forberedelse til Kristi fødsel
I Rom har adventstiden siden 400-tallet haft en udstrækning på
de omtrent fire uger, vi også kender – og perspektivet her har været
at berede sig på Kristi fødsel.
Fortsættes side 3
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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.

Babysalmesang
Vi har haft to sæsoner med babysalmesang i Dronningborg Kirke.
Og det har givet nogle fornøjelige stunder for både børn og forældre.

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.
Illustrationerne på bladets for- og bagside er lånt fra Michael Wivel
Sven Havsteen-Mikkelsen – det kristne spor (2004) udgivet af Museet
for Religiøs Kunst, Lemvig.

Kirke og kødsovs
To hverdagsaftener i efteråret har Dronningborg Kirke i samarbejde
med Skt. Andreas Kirke afholdt børnegudstjeneste i Dronningborg
Kirke med efterfølgende spisning i Sognegården. Der blev sunget,
leget og fortalt bibelhistorie i kirken af præsterne Thomas Larsen
fra Skt. Andreas Kirke og vores ”egne” præster Dorthe og Peter.
Nedenfor ses en situation fra de festlige gudstjenester.

Et nyt hold begynder onsdag den 20. februar 2013. Forløbet
strækker sig over 9 onsdage kl. 10.30-12.00 i Dronningborg Kirke.
De første ca. 45 minutter går med sang, dans og leg med sæbebobler,
rasleæg, tørklæder mv. Det hele foregår i en hyggelig og afslappet
atmosfære i kirkerummet. Efterfølgende er der en hyggestund med
lidt frugt, tid til en snak med de andre forældre og mulighed for at
made og pusle de små.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag leder sangen i samarbejde
med organist Gozel Madsen. Babysalmesang er for de helt små
mellem 3 og 10 måneder og deres voksne.
Læs mere på hjemmesiden www.dronningborggimmingkirker.dk
Tilmelding og yderligere oplysninger hos organist Gozel Madsen,
tlf. 30 23 29 82, e-mail: dronningborgorganist@gmail.com

Danske Kirkedage 2013

Det nye menighedsråd må nu tage stilling til, om vi skal have flere
af denne type arrangementer.
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.

Danske Kirkedage afholdes hvert tredje år, og i dagene omkring
Kristi Himmelfart 2013 er Aalborg værtsby for dette landsdækkende, tværkirkelige arrangement. Temaet i 2013 lyder ”Menneske,
hvor er du?” 60 kirkelige organisationer og kirkesamfund står bag.
Arrangørerne skriver:
”Vi byder på mere end 200 indslag for alle aldersgrupper:
Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, øjenåbnende kunst, seje
kirkekoncerter og varm gospel.
Blandt hovednavnene er den norske ”Utøya-præst”, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen ”At rejse sig efter en rystelse” med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Den palæstinensiske biskop og præsident for
Det lutherske Verdensforbund Munib
Younan kan også høres på kirkedagene.
Der er et helt særligt program for børn
og unge, så tag hele familien med.”
Læs mere på www.kirkedage.dk
– og sæt allerede nu kryds
i kalenderen!
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(Fortsat fra forsiden)

Indledningen til et nyt kirkeår
Fra 10.-11. århundrede har de tekster, der knytter sig til adventstiden,
været sat forrest i de liturgiske bøger, og derfra stammer forståelsen
af adventstiden som indledningen til et nyt kirkeår. Den forståelse
kommer klart til udtryk i Vær velkommen, Herrens år (DDS 2002 nr.
74) – en gammel adventsvise, der i trykt form kendes helt tilbage fra
1556. Grundtvig gendigtede og bearbejdede det gamle forlæg i 1849.
Salmen er bredt anlagt – den foregriber hele det nye år, menigheden
nu går ind i, ved at pege på kirkeårets højdepunkter: ”Julenat, da
vor Herre blev fød” (v.1), ”Påskemorgen, da Herren opstod” (v.2), og
”Pinsedag, da Guds Ånd kom herned” (v.3). I sidste vers får han hele
kirkeåret med: ”Herrens Ånd med vor Guds velbehag / nu bringer
os glæde hver Herrens dag!” dvs. hver søndag. Hele 16 gange bydes
det nye kirkeår velkommen.
Advent betyder komme/ankomst
Ordet advent har vi fra latin, hvor det betyder ”komme” eller ”ankomst”. I den antikke verden blev ordet brugt om en herskers første
officielle besøg i en provinshovedstad. Når f.eks. den romerske kejser
drog ud i sit mægtige rige, så var det advent, hvor han kom frem,
kejserens ankomst.
I adventstiden forberedes Kristi komme. Kristus kommer til verden på flere måder. Han kommer som barnet, der fødes i Betlehem
julenat, men han kommer også til verden, når troen på ham vækkes
i menneskers hjerter, og endelig kommer han ved tidernes ende. Han
er den, som var, som er, og som kommer. Fortid, nutid og fremtid
samles i ham.
Kom, Herre, til vort kirkeår,
som vi begynder nu –
at bringe riget nær til os
formår alene du.

Så fejrer vi med pinsefest,
at Ånden er din røst,
at dåb og nadver åbnes os
til tro og evig trøst.

Vi sætter kirkeårets skel
og gir dets dage navn –
det skabtes som vort eget værk,
os selv til trøst og gavn.

Kom, Herre, til vort kirkeår,
indled dit kongeridt - sagtmodigt, saligt, som Guds søn
gør du vort hjerte frit.

Men året bygger vi på dig
og grunden, du har lagt:
dit liv, din lidelse og død,
dit værk, for os fuldbragt.
Så tænder vi nu adventslys
og bier på Guds gry,
som dages i din fødsels nat,
og når vor jord blir ny.
Så går vi fastens kirkefærd,
hvor du gik korsets vej –
og finder påskemorgens fryd
i dåbens pagt med dig.

Kom, Herre, til vort kirkeår
Selv om man vist ingen steder vil undvære Grundtvigs ”Vær velkommen, Herrens år” ved gudstjenesten 1. søndag i advent, er
det godt, at også nutidens salmedigtere har bidraget med salmer,
som egner sig til denne dag. En sådan salme er ”Kom, Herre, til
vort kirkeår” af Jørgen Michaelsen, udgivet i Nådens genklang. 209
salmer og viser, Anis 1998. I denne salme beder menigheden sin
Herre, Jesus Kristus, om at komme til det kirkeår, som begynder
nu. Kirkeårets opbygning har vi selv fundet på. Det gælder også
de enkelte dages navne som f.eks. Mariæ Bebudelsesdag og Fastelavn, men vi bygger det på den grund, Herren har lagt, hans
liv, lidelse, død og opstandelse.
Peter Michaelsen

Over krybben korset svæver
Gør det! Riv en af de mørke vinterdage ud af kalenderen,
og tag til Lemvig. Besøg Museet for Religiøs Kunst - og
gør det inden den 20. januar 2013. For indtil da kan du
se udstillingen ”Sven Havsteen-Mikkelsen - et glimt af
evigheden”, der markerer 100-året for kunstnerens fødsel.
Sven Havsteen-Mikkelsen er måske bredest kendt for
sine illustrationer til Martin A. Hansens værk ”Orm og
Tyr” (1952). Men Sven Havsteen-Mikkelsen har udsmykket
hen ved 60 kirker i Danmark. Herunder Todbjerg Kirke,
hvor man finder alterbilledet ”Julenat” (1979), inspireret af
Grundtvigs salme ”Over krybben korset svæver”. På dette
blads forside ses alterbilledet i dets ramme, altertavlen fra
1725, som hænger i Todbjerg Kirke.
Michael Wivel skriver i bogen ”Sven Havsteen-Mikkelsen
- det kristne spor” (2004) følgende om billedet ”Julenat”:
”Julenat udspiller sig hos Havsteen i et mørkt, højloftet
rum, hvor Jomfru Maria sidder med Kristusbarnet på
sit skød, mens Josef og hyrderne samler sig tæt omkring
hende. Alle de voksne lader sig skelne, men barnet er der
kun i form af et strålende lysskær inde i midten af gruppen - et skær, der kaster lys på de andre og videre op efter
på de kraftige bjælker, der bærer taget i stalden. Disse
bjælker er besynderlige - de ligner ikke noget, en arkitekt
ville vedkende sig, idet de ikke har nogen konstruktiv
funktion. De er rent symbolske, idet de danner en skæv og
dramatisk korsform, der forudskikker den død, det lille,
lysende barn en dag skal lide. Den trygge midte omkring
lyset trues uheldssvangert af bjælkernes styrtende linjer”.
Jul og påske væves sammen.
Gør det! Tag turen til Lemvig inden den 20. januar 2013
– eller, lidt nærmere, deltag i en af julens gudstjenester i
Todbjerg Kirke!
Jette Kristiansen
Sven Havsteen-Mikkelsens billede ”Julenat”, olie på lærred (1980’erne)
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Konfirmandernes hjørne
Nytår
Tusind år er for Gud som én dag.*
Det er Guds tidsregning.
Skal vi ved hjælp af den lære at se vores liv i et
bredere perspektiv?
Så ville vores liv være som en af dagens timer,
et flygtigt øjeblik i tidens strøm.
Når nu alt forgår i denne strøm,
skal vi så lade være med at tage os selv så alvorligt?
Eller skal vi lære at regne omvendt
og opleve hver dag,
som var den tusind år,
og give den fylde som en evighed?
Hvor ville det være dejligt,
om det lykkelige øjeblik kunne forlænges til år,
om den skønne musik aldrig hørte op,
om et kys ville vare ved.
Men så ville også angstens og elendighedens øjeblik
vare en uendelighed.
Hvem kunne holde det ud?
Det er bedst, at vi lærer,
at hvert år er et år,
hver dag en dag,
hver time en time,
hvert øjeblik et øjeblik,
hvor Gud er nær –
og at vores liv derved bliver uendeligt værdifuldt,
hvert år,
hver dag,
hver time,
hvert øjeblik.
*Jf. Salmernes Bog 90,4 og Peters Andet Brev 3,8
Denne tekst er hentet fra en ny bog, ”Det genfundne Paradis. Meditative tekster om troens fornuft”, af forfatteren Gerd Theissen, tidligere professor i bibelforskning.
Bogen er oversat fra tysk af Sanne B. Thøisen og Hanne
Davidsen og udkom på forlaget ALFA i november 2012. I
sin bog genfortolker Gerd Theissen bibelske tekster under
inddragelse af nutidige erfaringer. Tro og fornuft ses tit
som hinandens modsætninger. Men det behøver de ikke
at være. Det er, hvad teksterne i ”Det genfundne Paradis”
forsøger at vise, og sådan inviterer de til at blive læst med
både hjerte og hjerne.
Peter Michaelsen

Glimt fra konfirmandundervisningen i 7A
Ingen af os ved, hvordan Gud ser ud. Men vi gør os nogle tanker
om det, danner os nogle billeder af Gud bl.a. ud fra Bibelen og
salmebogen. Gud beskrives som far, som mor, som en klippe, som
en hånd, der griber os, når vi falder - og meget mere.
7A har i undervisningen prøvet på at lave billeder af Gud. Her
et par eksempler på de meget forskellige resultater, konfirmanderne nåede frem til.
Dorthe Engelbrecht Larsen
Gud er som de tandhjul, der
holder hele verden i gang ...

Gud er i solen, i træer, blomster og buske. Selv i den bakke jordbær, der står for
fødderne af Gud. Gud sidder i sin himmel og kan se alt, hvad der sker på jorden.
Himmel og jord (mennesket og Gud) er forbundet med en stige.

Sultkaravanen i Dronningborg
Onsdag den 6. marts kl.10-13 er der et fællesarrangement for de to
konfirmandhold. ”Sultkaravanen” kommer på besøg i Sognegården.
Karavanen er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælps og
Silkeborg Højskoles volontører.
Den består af 4-5 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. De unge har været i Malawi og Uganda i Afrika og
laver under besøget i Sognegården et oplæg med billeder og fortællinger. Her kan konfirmanderne få testet deres viden om sult.
Derefter vil der være forskellige aktiviteter for 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.12.30.
Peter Michaelsen

Situation fra ungdomsgudstjenesten i forbindelse med Sultkaravanens besøg i 2012.
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Dronningborg Sogn -

Redaktion: Peter Michaelsen

Skiftedag
Det har nu været skiftedag i Dronningborg Menighedsråd, og
det ganske bogstaveligt, da undertegnede er eneste fortsættende
menighedsrådsmedlem efter valget.
Kampvalg fik ny definition
Der skulle denne gang mere markante metoder til end ellers for at få
sammensat et menighedsråd i Dronningborg Sogn. Det er egentlig
ærgerligt, at det måtte komme dertil, for menighedsrådet løser nogle
opgaver, som mere end 3600 dronningborgere ville være ærgerlige over
ikke blev løst, da de jo alle har valgt at være medlemmer af folkekirken.
Vi må håbe, at vi kan få en større interesse for dette arbejde
i fremtiden, så flere vil være villige til at træde til, når det bliver
nødvendigt. Hvordan dette kan ske, er et godt spørgsmål og helt
klart noget, det nye menighedsråd skal forholde sig til. Men det er
noget, som vi alle bærer et fælles ansvar for.
Jeg tror, dette menighedsrådsvalg meget vel kan have været det
sidste rigtige valg. Jeg kunne forestille mig, at menighedsrådet i
fremtiden skal vælges på en slags generalforsamling i sognet. Men
det gør ikke deltagelse fra andre end de allerede valgte mindre
vigtig – snarere tværtimod!
Nuvel, det lykkedes at få sammensat et menighedsråd, og jeg
er meget fortrøstningsfuld for den nære fremtid. Det lader til at
være et bredt og kompetent sammensat råd, vi nu har fået på plads.
Jeg vil gerne her takke de valgte for, at de stillede op – men samtidig skal der lyde en mindst lige så stor tak til dem, der lod sig vælge
til stedfortrædere, til dem, der mødte op til opstillingsmødet og
bakkede op om de nyvalgte – og til dem, der gjorde en indsats for at
finde kandidater til et nyt menighedsråd. Uden et aktivt samfund,
der bakker op, ville Dronningborg Kirke blive en tom skal!
Tak til de afgående
Og så vil jeg gerne benytte spaltepladsen til at rette en tak til de
menighedsrådsmedlemmer, der nu er gået af. De har alle og en
bidraget aktivt til videreførelse og fortsat udvikling af det gode menighedsliv i Dronningborg Sogn. De har hver og en med forskellige
baggrunde, erfaringer og personligheder bidraget til de forskellige
dele, der udgør rammerne om og kernen i det, der giver liv i kirke
og sognegård i Dronningborg.
På menighedens vegne vil jeg gerne takke for indsatsen, og på mine
egne vegne vil jeg gerne takke for et godt samarbejde og berigende bekendtskab til: Britta Bendtsen, Marianne Nyrup, Inger Trankjær, Allan
Bøje Holm Rasmussen, Anker Øhlenschlæger og Finn Kongsgaard.
Per Bøje Rasmussen

Mindeord
Vi vil savne Kirsten Sjørvad Olsen, som alt for tidligt gik bort
den 28. september efter kort tids sygdom. For fire år siden blev
Kirsten medlem af Dronningborg menighedsråd, hvor vi lærte

hende at kende som et meget engageret menneske, altid glad,
åben og positiv og fuld af gode idéer. Kirsten var aktiv i bl.a.
bygningsudvalget og aktivitetsudvalget, og alle i rådet satte stor
pris på hendes menneskelige kvaliteter.
Vore tanker går til hendes mand, Preben, og hele hendes familie,
deriblandt børnene Mads og Trine. Æret være hendes minde!
Menighedsrådet

Det nye menighedsråd
Menighedsrådets medlemmer er valgt for 4 år og tiltræder 1. søndag
i advent, den 2. december 2012. Konstitueringen sker umiddelbart
forinden og bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Følgende personer er valgt til
Dronningborg Sogns menighedsråd:
Som suppleanter er valgt:
• Per Bøje Rasmussen
• Niels Jørn Madsen
• Anne Marie Hvilsted
• Finn Kongsgaard
• Else Hjortshøj Nielsen
• Asta Rejndrup og
• Christina Kjærsgaard
• Allan Bøje Holm Rasmussen
• Lene Prip-Sørensen
• Jan Christensen
• Tina Pedersen og
• Palle Michael Pedersen
Da Kasif Nakatenda fra det sydlige
Uganda var 10 år, viste det sig, at hun
var blevet smittet med hiv, da hun lå i
sin mors mave. Både Kasif og hendes mor
kom i gratis behandling med hiv-medicin.
Men Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af sin hiv-medicin. To
geder og en køkkenhave fra Folkekirkens
Nødhjælp har bogstavelig talt givet Kasif
et nyt liv. I dag sikrer køkkenhaven, at
familien får den sunde og varierede kost,
de har brug for, og som styrker deres immunforsvar. Foto: Peter Høvring

Sogneindsamling 2013
Søndag den 10. marts har Dronningborg Sogn og Folkekirkens
Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult.
En af de helt store udfordringer i verden er sult. 870 mio. mennesker
lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af
sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig
forstærker sult andre sygdomme, f.eks. hiv/aids.
De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet
med at bekæmpe sult: Sidste år samlede 20.000 indsamlere godt 15
mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.
Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler den 10. marts 2013 hos
indsamlingsleder Per Bøje Rasmussen på tlf. 21 72 07 66 eller e-mail:
per@perboje.dk
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Torsdag den 13. december kl.19.30

KONCERT

Vi synger julen ind I
Dronningborg Kirke får denne aften besøg af to Randers-kor, FOAkoret og mandskoret ”Enigheden”, som begge ledes af Allan Svindt
Ravn. Sammen med menigheden vil de synge julen ind. Korene
vil præsentere et alsidigt program med julesalmer og –sange, et
program, som også rummer adskillige fællessalmer.
Mandskoret ”Enigheden” har rødder helt tilbage til 1893, mens
FOA-koret blev stiftet så sent som i august 2011. De to kor optrådte
første gang sammen i maj, da de gav koncert i Randers Kunstmuseum på Kulturhuset.

Lørdag den 12. jan. kl. 14.00

De store linjer og de mange stemmer
Bibelen er kristnes helligbog og en bog, der har sat sig spor i vores
kultur. Når man går i gang med at bruge den, opdager man, at det er
en bog med det hele: De store linjer og de mange stemmer. Det er udgangspunktet for En indføring i Bibelen (Det Danske Bibelselskab, 2010),
som Gertrud Yde Iversen og Kirsten Nielsen har skrevet. Bogen er et
tilbud til enhver, som vil vide mere om Bibelen: Hvad er det, man får i
hånden, hvis er den, hvad indeholder den, og hvordan læser man den?
På denne sogneeftermiddag vil seminarielærer Gertrud Yde
Iversen, Løgumkloster, tage nogle af bogens spørgsmål op under
overskriften: De store linjer, de mange stemmer. For Bibelen
trækker ikke blot linjer fra Det Gamle Testamente op i Det Nye
Testamente, den tilbyder også mange forskellige måder at tale
og tænke om det med Gud og os.
Lørdag den 23. feb. kl. 14.00

Onsdag den 19. december kl.19.30

KONCERT

Vi synger julen ind II
Denne aften fyldes Dronningborg Kirke igen af skønne juletoner.
Her har menigheden mulighed for at opleve et af Aarhus’ dygtigste
klassiske kor give koncert. Jysk Akademisk Kor synger et rigtig flot
og varieret program af a capella-korsatser. Bl.a. fremføres Poulencs
smukke julemotetter, Niels la Cours meditative 3 latinske motetter
og desuden satser af renæssancekomponisterne Victoria, Byrd og
Sweelinck. Der vil naturligvis også være traditionelle danske julesatser
og fællessalmer. Jysk Akademisk Kor tæller 25 dygtige og erfarne korsangere og dirigeres af korets nye kunstneriske leder, Morten Heide.
Der er gratis adgang til begge julekoncerter.

SOGNEEFTERMIDDAG

SOGNEEFTERMIDDAG

Nyt om udgravningerne i Tjærby
Arkæolog og museumsinspektør Inger Marie Hyldgaard fortæller
om udgravningerne af Tjærby Ødekirke og de seneste resultater af
dette arbejde. Der blev fundet et gårdsanlæg fra overgangen mellem vikingetid
og middelalder, en trækirke,
en stenkirke samt omkring
1200 begravelser. De mange
skeletter er sendt til undersøgelser, og de første svar
er kommet tilbage. Den nu
forsvundne stenkirke blev
opført på bakken umiddelbart vest for det nuværende Luftfoto med kirketomt markeret
Tjærby engang i 1100-tallet.
Sogneeftermiddagene afholdes i Sognegården, Egholmsvej 8A.
Der er fri adgang og mulighed for at købe kaffe, te og brød.

Sæt kryds

Søndag den 23. december kl. 10.00 GUDSTJENESTE
Musikgudstjeneste med julelæsninger
4. søndag i advent, den 23. december kl.10, bliver gudstjenesten i
Dronningborg Kirke lidt anderledes end normalt, idet læsninger
af tekster, som hører julen til, vil veksle med julesalmer, som dels
bliver sunget af Dronningborg Kirkes kor, dels af hele menigheden
sammen med koret.

Torsdag den 14. marts kl. 19.00. En aften om Karl Laurids Aastrups
salmer med sangeren Jeppe Aastrup, barnebarn af den kendte salmedigter, samt organist ved Sct. Mortens kirke, Randers, Christian
Præstholm.
Søndag den 17. marts kl. 10.00. Umiddelbart efter højmessen i
Dronningborg Kirke inviterer Danmission Randers til frokost og
foredrag i Sognegården. Preben Andersen, som er genbrugskonsulent
i Danmission, og hans ægtefælle Thyra Schmidt, som er leder af
Mødestedet for flygtninge og indvandrere i København, vil fortælle
om Danmissions arbejde i Danmark.
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Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Juleindledninger i Dronningborg
Fredag den 14. december kl.10.30:
Dronningborg Aktivitetscenter, ved Peter Michaelsen.
Onsdag den 19. december kl. 10.00: Børnehaverne Rismøllen, Skovly og dagplejebørn, ved Peter Michaelsen.
Torsdag den 20. december kl. 8.45-9.30 og 9.45-10.30:
Rismølleskolen, ved Dorthe Engelbrecht Larsen.
Disse arrangementer foregår i Dronningborg Kirke.
Desuden bliver der en juleindledning på Dronningborg
Aktivitetscenter torsdag den 20. december kl. 13.00,
ved Peter Michaelsen og Gozel Madsen.

Gimming Sogn -

Fredag den 21. december kl. 14.30 julegudstjeneste i caféen,
hvor Dronningborg Kirkes Kor medvirker under ledelse
af organist Gozel Madsen. Prædikant: Peter Michaelsen.
Gudstjenester i 2013 offentliggøres ved opslag på
Områdecentret.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn
Møder i 2013 fastlægges i begyndelsen af december
og offentliggøres på hjemmesiden.

Redaktion: Peter Michaelsen

Det nye menighedsråd
Følgende personer er valgt til Gimming Sogns menighedsråd:
• Helen Drachmann
Som suppleant er valgt:
• Betty Langberg
• Johannes Langberg
• Poul Christensen Stjernekær
• Ellen Kjær
• Henrik Koitzsch
Menighedsrådets medlemmer er valgt for 4 år og tiltræder 1. søndag
i advent, den 2. december 2012. Der er afholdt konstituerende møde,
hvor Helen Drachmann blev valgt til formand for menighedsrådet.

Er Gimming Kirke på vej til at blive lejlighedskirke?
I mange mindre kirker i landområderne er der ikke overvældende
mange kirkegængere til de almindelige søndagsgudstjenester. Det er
der heller ikke i Gimming Kirke. Det er blevet tiltagende vanskeligt
at holde en almindelig højmesse, fordi der sjældent kommer nogen,
medmindre der er dåb.
Derfor har vi i menighedsrådet diskuteret en omlægning af
gudstjenesterne i Gimming Kirke. Hidtil har vi haft en gudstjeneste om måneden. Men det er kun gudstjenesten juleaften, allehelgensgudstjenesten, adventsgudstjenesten med luciaoptog og
børnegudstjenesten til fastelavn, der har været godt besøgt. Disse
gudstjenester holder vi selvfølgelig fast ved i deres nuværende form.
Værd at overveje
Menighedsrådet foreslår, at de øvrige gudstjenester ikke fastlægges på forhånd, men efterhånden som vi modtager ønsker om dåb
i Gimming Kirke. Alle sådanne gudstjenester kommer til at ligge
søndag kl. 11.30.
Det betyder, at vi kan tilbyde dåbsfamilierne mange flere søndage at vælge imellem. Vi kan også tilbyde en gudstjeneste, som i
højere grad er tilrettelagt, så den tager hensyn til dåbsfamiliens
ønsker. Dåbsgudstjenesten er kortere end en almindelig højmesse,

og dåbsfamilien kan være med til at vælge de salmer, der skal synges.
Kun de på forhånd fastlagte gudstjenester vil fremgå af kirkebladet, mens dåbsgudstjenesterne løbende vil blive offentliggjort på
kirkens hjemmeside. Alle gudstjenester er naturligvis offentlige.
Tænk med – og giv besyv med
Det skal understreges, at der er tale om et forslag. Den nye gudstjenestestruktur skal diskuteres i det nye menighedsråd. Og beslutter
menighedsrådet at gå videre med tankerne, vil alle sognets indbyggere blive inviteret til menighedsmøde og få mulighed for at give
deres mening til kende.
Menighedsrådet
Søndag den 9. december kl. 11.30 Luciagudstjeneste
Husk børnegudstjenesten i Gimming Kirke med festligt luciaoptog
og kendte salmer.
Søndag den 10. feb. kl. 14.00 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 31. januar kl. 19.00
Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.
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Dronningborg	Gimming

December
2. december
1. s. i advent
10.00 Peter Michaelsen
9. december
2. s. i advent
10.00 Dorthe E. Larsen
			
16. december
3. s. i advent
10.00 Peter Michaelsen
23. december
4. s. i advent
10.00 Peter Michaelsen
		
Musikgudstjeneste
24. december
Juleaften
13.30 Dorthe E. Larsen
		
15.00 Peter Michaelsen
25. december
Juledag
10.00 Dorthe E. Larsen
26. december
2. juledag
10.00 Peter Michaelsen
30. december
Julesøndag
10.00 Peter Michaelsen
31. december
Nytår
14.00 Peter Michaelsen
Januar
6. januar
Hellig 3 Kongers søndag 10.00 Peter Michaelsen
13. januar
1. s. e. H. 3 k.
10.00 Dorthe E. Larsen
20. januar
Sidste s. e. H. 3 k.
10.00 Peter Michaelsen
27. januar
Septuagesima
10.00 Peter Michaelsen
Februar
3. februar
Seksagesima
10.00 Peter Michaelsen
10. februar
Fastelavn
10.00 Dorthe E. Larsen
17. februar
1. s. i fasten
10.00 Peter Michaelsen
24. februar
2. s. i fasten
10.00 Dorthe E. Larsen
Marts
3. marts
3. s. i fasten
10.00 Peter Michaelsen
10. marts
Midfaste
10.00 Peter Michaelsen

Ingen
11.30 Dorthe E. Larsen 				
Luciagudstjeneste			
Ingen
Ingen
16.30 Peter Michaelsen
Sven Havsteen-Mikkelsens glasmaleri ”Lyset sejrer over mørket” (1968) Humlebæk Kirke

Gudstjenesteliste

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
11.30 Peter Michaelsen
Ingen
Ingen
11.30 Peter Michaelsen
Ingen
14.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

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
eller 51 19 44 21

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

Indlæg til næste kirkeblad gældende for marts, april og maj 2013 bedes indleveret i Sognegården senest tirsdag den 29. januar 2013.

Kirkebladet
Kirkebladet
udkommer i 2013
på følgende datoer:
6. marts
5. juni
4. september
4. 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.

