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Dorthes officielle indsættelse i embedet som kirkebogsførende sognepræst i Dronningborg-Gimming pastorat blev søndag den 9. juni festligt markeret af store og små i kirken og i sognegården
– med taler og procession, sang, gaver og gratulationer.
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Kirkelig vejviser

Konfirmation 2014

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
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte sekretæren
eller præsten herom.

Bededag, fredag den 16. maj 2014, i henholdsvis Dronningborg og Gimming kirke.
Søndag den 18. maj 2014 i Dronningborg Kirke.
Læs mere på hjemmesiden www.dronningborggimmingkirker.dk

Kirkebil
For dig, der har brug for hjælp til transporten, er der mulighed
for at bestille kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og
–aftener samt koncerter. Ring til Randers Taxa, tlf. 87 11 30 30.
Ved bestilling skal oplyses navn og adresse, samt at kørslen sker
på menighedsrådets regning.

Nyt hold babysalmesang i Dronningborg Kirke
Den nye sæson begynder onsdag den 18. september.
Det er endnu en gang Birgitte Debel Krag, der sammen med vores
organist Gozel Madsen står for undervisningen. Med det smukke,
lyse kirkerum, døbefont og alter som ramme vil vi synge, danse og
lege musik og livsglæde ind i de små.

Velkommen til to nye hold konfirmander
Konfirmandundervisningen begynder den første uge i september, 7.
A den 3. september og 7. B den 5. september. Begge hold undervises
af Dorthe Engelbrecht Larsen.
Vi, både præst 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, som 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. Jeg vil bede jer om
at tage godt imod konfirmanderne og hjælpe dem, så det bliver en
god oplevelse for dem at komme hos os, både i sognegården og til
gudstjenesterne.
Som noget nyt i år konfirmeres begge hold i bededagsferien, 7. A
den 16. maj og 7. B den 18. maj 2014. Men før vi når dertil, skal vi lære
hinanden rigtigt at kende. Den proces starter ved indskrivningen
den 27. og 28. august, hvor konfirmanderne møder op med den ene
eller begge deres forældre. Her har vi mulighed for - konfirmand,
forældre og præst - at tale fortroligt sammen, så undervisningen
kan begynde under de bedst mulige vilkår.
Vi glæder os til at se jer!
Dorthe Engelbrecht Larsen

Forløbet i efteråret 2013 strækker sig over følgende 10 onsdage
kl. 10.30-12.00:
den 18. og den 25. september
den 2., den 9., den 23. og den 30. oktober
den 6., den 13., den 20. og den 27. november.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos organist Gozel Madsen,
tlf. 30 23 29 82, e-mail: dronningborgorganist@gmail.com – Se
også vores hjemmeside for nærmere beskrivelse af forløbet.

Vil du synge med i et af vores kor?
Vi kan optage enkelte nye medlemmer i såvel aspirantkoret som
kirkekoret ved Dronningborg Kirke.
Aspirantkoret er for piger og drenge i alderen 10-15 år og
øver hver onsdag kl.15.30-16.15 i Dronningborg Kirke. Kirkekoret er et flerstemmigt kor for både piger og drenge i alderen
12-17 år. Koret øver hver onsdag kl. 16.30-17.50 i Dronningborg

Kirke. Det medvirker ved gudstjenesterne om søndagen og ved
musikgudstjenester og koncerter. Vi har faglige ambitioner og
har det sjovt sammen.
Læs mere om korene ved Dronningborg Kirke på vores
hjemmeside og kontakt korleder og organist Gozel Madsen for nærmere oplysninger og tilmelding, tlf. 30 23 29 82,
e-mail: dronningborgorganist@gmail.com
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Allehelgensgudstjenester
søndag den 3. november
Igen i år bliver der en særlig Allehelgensgudstjeneste, hvor
navnene på dem, som er døde i de to sogne i det forgangne
år, vil blive læst op. Herefter har alle kirkegængerne mulighed
for at tænde et lys og hver især tænke på en, som er død for
nylig eller for lang tid siden - eller tænke på noget helt andet.
Gudstjeneste i Dronningborg Kirke kl. 10.00 og i Gimming
Kirke kl. 11.30.
Prædikant Dorthe Engelbrecht Larsen

Snart er det efterår...
Snart er det tid til stearinlys og kakao, gode bøger og film, gåture i
strålende sol med høj himmel og ture med regn og rusk, så kinderne
bliver kolde og våde. Sådan nogle gåture er måske det bedste ved
efteråret. Det er, som om alle sanser skærpes i efteråret, duftene
af frugt og våd jord, bladene, som bliver gyldne og falder af, store
fugleflokke, som gør sig klar til en lang flyvetur sydpå. Her i efteråret
mærker vi tydeligt, at årstidshjulet drejer.
Man behøver ikke bevæge sig særlig langt ud i naturen for
at finde hele dette drama. I min have har vi æbletræer. I foråret
stod de med fine hvide blomster. Så kom de små grønne og hårde
æbler, som langsomt voksede sig store og fik mere og mere farve,
og grenene blev tunge med moden frugt. Og mon ikke det går
i år, som det plejer, at mens jeg jager rundt efter opskrifter på
æblekager og flasker til most, kommer der et kraftigt blæsevejr,
og alle æblerne falder ned og bliver stødte.
Da begynder til gengæld en anden fest, nemlig solsortenes,
sneglenes og ormenes fest. De har det godt. Her er noget at tage fat
på. Og mens de fester med de æbler, jeg havde tænkt skulle laves
til æblemost, til grød og kage, tænker jeg på, at der i denne efterårsfest også er en forårsfest. At naturen rækker sine hænder både
forud og bagud. I frugterne, som nu ligger og rådner, er der nyt liv.

Jorden bærer meget liv med sig. Jeg kan sommetider blive helt
svimmel, når jeg tænker på, at på det sted, jeg står, har der levet
mennesker under helt andre livsforhold end dem, jeg har, og at der
om mange år vil leve andre mennesker med nye livsmuligheder.
Men et er vi fælles om, nemlig jorden. Både den, vi går og står på,
og det, at vi er jordiske. Vores grundvilkår er de samme: Vi fødes,
og vi skal dø.
Men jorden er også Guds arbejdsplads. Hvis vi ser på de første
sider i 1. Mosebog, kan vi læse den poetiske beretning om, hvordan
det første menneske blev til. Gud tog en klump ler, formede et
menneske og blæste livsånde ind i ham. ”Af jord er du kommet”,
sagde Gud til ham.
På latin hedder jord ”humus”, og af det ord har vi det engelske ord
”humble”, som betyder at være ydmyg. Og det er ikke kun i lyden,
de to ord minder om hinanden, der er også noget med betydningen.
At være ydmyg er at være jorden nær. Ydmyghed klinger måske ikke
så positivt i vores ører, men der ligger også noget meget positivt i at
være jorden nær, at være ydmyg, at være beskeden over for livet. For
med den livsindstilling kommer man let til at undre sig og glæde
sig over det, man ser, og det, man har. Man kan gå hen og blive lidt
taknemmelig, som Michael Falch siger i sangen.
Efterår og livsforventning
Vi er som mennesker bundet til jorden. Vi er en del af det store
kredsløb. Det er på en gang en fantastisk tanke og på samme tid ikke
til at holde ud. ”Af jord er du kommet”, og ”til jord skal du blive”.
Men det ender ikke her. Der findes en fantastisk fortsættelse: ”af
jorden skal du igen opstå”. Det er de ord, vi kan stå på og leve på.
Håbet om at jorden gemmer på nyt liv, også for os. Det løfte giver
os håb og mod, så vi fulde af livsforventning kan gå ud i efteråret.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Den jord, du går på
Sangeren Michael Falch har skrevet en sang om en tur på Kalvehave Mark:
Jeg går på en jord blød af levende minder,
af visne blade og nedfalden frugt
Årtusinders somre og græsplæners dufte,
af flokke af ulve og hjortenes flugt
Jeg går på en jord våd af smeltevandsfloder,
af snedronningens riger i grus
Af viften med haler og skørternes susen,
af mammutters must og mændenes rus
Jeg går på en jord sort af jægernes ildsteder,
af buer og pile og vikingers skål

Af rustne geværer og hekse på bålet,
af aske og orm og elektriske ål
Her er den jord, du går på
Her er de ord, du står på
Af jord er du kommet,
til jord skal du blive
Ind i mellem glemmer du
hvad du sku’ sige
og går og bliver lidt taknemmelig.
(Uddrag)
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Tillykke med de 200 år!

Min søn er analfabet

I år er det Kierke
gaard-år. Når man
fylder 200 år, kan
man ikke nøjes med
at holde sin fødselsdag en enkelt dag. Så
må hele året tages i
brug. Og det skal være
ham vel undt. Kierkegaard er vores vigtigste
filosof og tænker.
Hvem var han i grunden, Kierkegaard? Han var mange ting: En provokatør, som
ødslede hele sin fars store formue væk på flotte frakker, moderigtige paraplyer og kork til at lime under skoene, så han
kunne gå tæt på københavnerne og høre, hvad de talte om,
uden de kunne høre, at han kom. En lille, lidt selvhøjtidelig
mand med en berømt af brudt forlovelse med den søde og
unge Regine Olsen.
Men det er selvfølgelig ikke derfor, han i år bliver fejret med
taler og receptioner, med forelæsninger og seminarer. Det gør
han, fordi han med et fantastisk klarsyn, en lynende intelligens
og en dyb alvor kunne stille skarpt på den menneskelige eksistens. Udgangspunktet for Kierkegaard var, at ethvert menneske
må blive sig selv. Det kan man kun blive i erkendelsen af sin
egen dødelighed, sin begrænsning og sit ansvar. Kun gennem
sådanne erkendelser bliver vores liv autentisk.

Denne sommer har jeg været i Kenya for at besøge familien Ochieng,
som lever på en boplads i nærheden af byen Siaya i det vestlige
Kenya. Bopladsen tæller syv små hytter, hver på omkring 10 m 2.
Forældrene, Martha og Martin, har deres, og traditionen tro har
hver af sønnerne bygget sig en hytte på pladsen. Ja, og så er der, som
noget helt utraditionelt, en hytte til Elisabeth, min gode veninde
fra Hornbæk, som de seneste ti år har boet i dette hus en måneds
tid hver sommer. Med ”byggetilladelsen” blev hun indlemmet i
familien Ochieng.
På afstand er det ren idyl. Små klynger af hytter ligger spredt i et
smukt kuperet landskab mellem marker med græssende kvæg, majs,
kassava, søde kartofler, jordnødder og hirse. Efter at have boet der
nogle dage og taget del i det daglige arbejde, mærker jeg tydeligt - ud
over en enestående gæstfrihed - hvor udtalt fattigdommen er, og
hvor hårdt der skal arbejdes for at holde sulten fra døren. At der ikke
er rindende vand og elektricitet er i den sammenhæng en detalje.

Et autentisk liv
Kierkegaard var en moderne tænker, selv om han altså fylder
200 i år. At få et autentisk liv er vel, hvad vi alle drømmer om?
Problemet med vores stræben efter et autentisk liv er, at vi
tror, vi får et autentisk liv ved at kunne vælge på alle hylder,
ved at prøve alt og kunne alt, ved ikke at være bundet eller
begrænset af noget. Men den frihed er en løgn, hævder Kierkegaard. Den frihed fører kun til fortvivlelse. For Kierkegaard
er det omvendt. Først idet jeg forstår min afhængighed og
min bundethed, bliver jeg virkelig fri.
Første skridt ud af fortvivlelsen er at blive etiker. At blive i
stand til at vælge, at skelne mellem det gode og ens eget. Med
til etikken hører ansvarlighed og bundethed.
Men vi kan ikke blive i etikken, for når vi forstår, at vi også
er bundet til noget større, til Gud, må vi blive religiøse. Og
det er, hvad det handler om.
For os er det svært at forstå, at vi kan blive frie og få et
autentisk liv af at være bundet. Men det er ikke desto mindre,
hvad Kierkegaard hævder. Når vi er bundet til andre mennesker
og til Gud, fyldes vores liv med bekymringer og besvær. Men
der er ikke andre muligheder. Det er i det forpligtende liv, med
hinanden og med Gud, at det virkelige liv er.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Luo-landsby i nærheden
af Siaya i det vestlige
Kenya.

Ubærlig ulighed
Og dog er familien Ochieng i virkeligheden heldige. På vej til Siaya
har vi i udkanten af Nairobi ganske vist passeret kvarterer, hvor
rigmandsvillaer med parklignende, velplejede haver ligger side om
side. Alle solidt beskyttet af murværk og pigtråd. Men vi har også
været i Nakuru, hvor omkring 2000 af byens indbyggere bor på en
stor losseplads og lever af det affald, der ender der. Kontrasterne
er... ubærlige!
Familien Ochieng er heldige i den forstand, at de har jord, som
er gået i arv gennem adskillige generationer. Og dermed har de
mulighed for at skaffe sig mad via egne afgrøder - medmindre
regnen udebliver, og høsten mistrives.
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Frederik healer, hakker og hygger med lille Elisabeth.

I den periode, vi er på besøg, er der overflod. Vi har ud over et par
kufferter fra Danmark med tøj og sko medbragt en last af ”gode og
nyttige sager”, som er indkøbt i nærmeste by: nogle kilo hvedemel
og ris, adskillige liter olie, nogle meter sæbe, et par olielamper,
lune tæpper, nye myggenet mm. - Og en dåse pulverkaffe til os selv!
Herudover lægger vi penge til indkøb af kød.
Intet under, at hele familien - Martha og Martins søskende, deres
sønner og døtre og børnebørn - er samlet på bopladsen, mens vi er
der. Det er luksus, hvad der fremtrylles over den simple ”primus”
i køkkenhytten. Til de fleste måltider er vi hen ved 20 personer.
På besøg hos Frederik og Mary
I huset ved siden af Elisabeths bor det unge par Frederik og Mary.
Frederik er også heldig – han har nemlig arbejde! Og arbejdsløsheden i Kenya ligger på omkring 40 %. Han er en slags medhjælp på
bopladsen. Bl.a. tager han sig af dyrene og arbejder i marken. Han
er stærk, og det er der brug for, når kærren med vand fra nærmeste
”flod” dagligt skal trækkes hjem til bopladsen ad de ujævne stier,
og når jorden med hakke skal gøres klar til plantning af afgrøder.
Ploven har ikke fundet vej til Siaya, endnu!
Sammen med Frederik bor Mary. Måske er de gift, selv om jeg
kan have min tvivl. For der skal betales brudepris, og hvordan

skulle Frederik mon have fremskaffet den? I øjeblikket tjener han
1500 shilling om måneden (+ kost og logi), svarende til ca. 100 kr.
Til sammenligning koster et stykke håndsæbe 90 shilling og en
måneds undervisning på teknisk skole 5000 shilling. De venter
barn inden for de nærmeste par måneder.
Parret inviterer mig indenfor i deres lille hytte. Og det viser sig,
at de tilhører Marialegionen (Legio Maria), en af de uafhængige
afrikanske kirker, som er udsprunget af den katolske kirke og har
fundet sin lokale form i en blanding af kristendom og traditionel
afrikansk religion. Af deres 10 m 2 store hytte anvendes to tredjedele
til en kombineret stue og ”kirke”. Udsmykningen består af Mary
og Frederiks kirketøj, et par ikoner, som dels viser eksempler på
Jesu undere og dels Jesus med det fortabte får. Der er altid friske
blomster på det lille husalter. Mary er ikke i tvivl: Jesus er den, der
hjælper de svage. Jeg forstår hende!
Inden vi forlader bopladsen for at rejse tilbage til Danmark,
har Frederik erklæret at være min (selvbestaltede) søn. Jeg er lidt
forlegen over den store ære, og samtidig temmelig beklemt. For en
mor må forventes at hjælpe sin søn i stort og småt, skulle det blive
nødvendigt. - Og min søn er analfabet.
Jette Kristiansen

Dronningborg Sogn
Områdecenter Åbakken
Dronningborg plejehjem – Gudstjenester

Foto: Keld Mortensen

Onsdag den 18. september
Onsdag den 23. oktober
Onsdag den 20. november
Mandag den 23. december. Julegudstjeneste. Koret
medvirker, og der vil være lidt ekstra til kaffen.
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn
Tirsdag den 3. september kl. 18.00
Torsdag den 28. november kl. 18.00
Kik ind i opholdsrum i Luo-hytte, hvis beboere har Jesus, den gode hyrde, med i alt.
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Torsdag den 19. september kl. 19.00 Sogneaften
Køn, seksualitet og det naturliges teologi: en dansk
kirke- og kulturhistorie
Foredrag i Sognegården ved
valgmenighedspræst Benedicte Hammer Præstholm.
Foredragsholderen introducerer sit foredrag med
følgende ord:
Kristendommen har i dansk historie haft en fremtrædende regulerende rolle i forhold til køn, seksualitet, ægteskab og familieliv. Og i takt med samfundsudviklingen er teologi og kirke
blevet udfordret til at forholde sig til andre forståelser af køn,
seksualitet og ægteskab end de traditionelle. Det har bl.a. ført til
diskussionerne om kvindelige præster og vielse af par af samme
køn: Er forandrede syn på køn og seksualitet ulydighed mod
Guds vilje med skabningen? Hvor meget kan kirken forandre sig?
Hvad siger Bibelen - og til hvem? Det er én af foredragets pointer, at sagen om kvindelige præster er ”god at tænke med”, når
vi skal forholde os til det nye vielsesritual for par af samme køn.
Søndag den 6. oktober kl. 19.00

Koncert

Nielsen Quartet giver koncert i Dronningborg Kirke
Strygerkvartetten blev dannet i 2009 og har allerede markeret
sig internationalt og spillet i en række europæiske koncertsale.
Susanja Nielsen og
Joaquin Páll Palomares, violin, Joost Keizer, bratsch, og Beatriz Linares Màrques,
cello, spiller værker af
J.S. Bach, Rued Langgaard og Carl Nielsen
m.fl. Der er fri adgang
til koncerten.
Torsdag 24. oktober kl. 19.00

Sogneaften

Bondesønnen og baronessen - liv, digtning og kristendom hos
Martin A. Hansen og Karen Blixen
Foredrag ved universitetslektor David Bugge.
Hvad er forholdet mellem liv, digtning og kristendom hos Martin
A. Hansen og Karen Blixen? Kan de forenes, eller trækker de i hver
sin retning?
Foredraget, der vil blive holdt i en lettilgængelig form, præsenterer to
af vores største digtere, der begge har tumlet med disse spørgsmål,
men som giver vidt forskellige svar herpå.
Vi håber, vi bliver mange til dette foredrag. David Bugge er en fremragende formidler og en seriøs forsker med udtalt humoristisk sans.

Lørdag den 23. november kl. 14.00 Sogneeftermiddag
Nu er der tid til at glædes
Foredrag ved pastor Christen Væver.
Christen Væver vil med dette alvorlige og muntre advents- og julecauseri fokusere på livsglæderne og dermed også på forventningens
glæde, som december fylder os med.
Foredragsholderen skriver om glæden:
”Her lige før vi tænder det første lys i adventskransen, skal vi være
opmærksomme på, hvad adventstiden kan bringe af glæder, før vi
skal fejre den store glæde i juleaften. Som mennesker husker vi alt
for godt vores nederlag og vores smerte, mens vi glemmer de ting,
som giver livet fylde og mening. Ja, kort sagt, så husker vi de dårlige
oplevelser, mens vi glemmer de gode!
”Glæd jer” siger Paulus i en af bibelteksterne, der hører denne tid til. ”

Søndag den 1. december kl. 19.00

Koncert

Adventskoncert i Dronningborg Kirke ved gymnasieelever fra
Randers Statsskole
De omkring 100 optrædende elever er enten medlemmer af skolens
kor, orkester eller musikstudieretningshold.
Koret vil præsentere en række danske juletoner og engelske Christ
mas carols.
Orkesteret, som består af træblæsere og messingblæsere, spiller
udvalgte instrumentalstykker fra barokken. Desuden medvirker
skolens musikstudieretningshold med en række a cappella-satser
af velkendt julemusik. Musiklærerne Niels Viggo Jensen og Tomas
Bang leder koncerten.
Der er lagt op til en stemningsfyldt aften. Fri adgang.

S I D E 6 · K I R K E B L A D E T · D RONNINGBORG · GIMMING

Gi m m i n g s o g n

Gimming Sogn
Kreative kræfter i Gimming menighedsråd
Ved menighedsrådsvalget i november 2012 kom Henrik Koitzsch
ind i Gimming menighedsråd. Der
var som bekendt ikke kampvalg, og
han kom ind på opfordring af Helen
Drachmann. Menighedsrådsarbejdet
var nyt og uprøvet land for Henrik,
men efter de første måneder på posten er han glad for, at han tog imod
opfordringen og udfordringen. Han
udtrykker det således:
”Jeg er spirituelt interesseret og
tror, livets spirituelle dimension er
vigtig for os mennesker. Den danske folkekirke har udgjort og
udgør en integreret og væsentlig del af vores liv. Jeg vil gerne yde
mit lille bidrag til, at folkekirken overlever og til stadighed fornyer
sig i forhold til det omgivende samfund.”
Til daglig jonglerer Henrik hjemmevant med begreber som
motion graphics, broadcast design, corporate film og lyddesign i
sit firma Koitz Animation & Graphics. – Og mon ikke de kreative
kompetencer giver god inspiration også i kirkelig sammenhæng?
Henrik ser endvidere menighedsrådsarbejdet som lærerigt og
som en vigtig indgang til større engagement i lokalsamfundet.
Fra redaktionen ønsker vi Henrik fortsat god arbejdslyst og
håber, rådsarbejdet må blive til gensidig velsignelse.
Torsdag den 31. oktober kl. 19.00

Den kenyansk fødte sanger
har sunget fra hun var lille - i
skolekor, kirkekor og siden andre kor med klassiske værker på
repertoiret. Efterhånden med fokus på gospelmusikken. Siden
1997 har hun boet i Danmark,
og i dag underviser hun syv kor
på forskellige niveauer. Hun afholder gospelworkshops, arrangerer firmaevents og optræder i
en række sammenhænge, solo
eller med sit kor.
Benyt lejligheden til at høre
eller genhøre den ”lille dame med den store stemme”! Koret spreder
energi og glæde og appellerer til alle aldre. Fri adgang.
Søndag den 1. december kl. 11.30

GUDSTJENESTE

Lucia i Gimming Kirke
I år holder vi børnegudstjeneste i Gimming Kirke 1. 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 27. november kl. 18.30.
Vi håber på at se rigtig mange børn.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Koncert

Spil Dansk-dagen 2013 i Gimming Kirke
I år markeres dagen
med en salmesangsaften, der får form af
en ”ønskekoncert”.
Der bliver lejlighed
til at synge salmer fra
den danske salmebog
efter de fremmødtes
eget valg.
Linda Hessellund
synger for, og Gozel
Madsen sidder ved
orglet. I pausen byder menighedsrådet på en lille forfriskning.
Kom, og syng med!
Torsdag den 28. november kl. 19.30

Offentlige møder – Gimming Sogn

Koncert

Lydiah Wairimu Gospelkor giver koncert i Gimming Kirke
Vi har været så heldige at kunne engagere Lydiah Wairimu Gospelkor
til endnu en koncert i vores pastorat. Lydiah Wairimu besøgte Dronningborg Kirke i marts i år og gav en forrygende og velbesøgt koncert.

Menighedsmøde torsdag den 10. oktober kl. 18.00.
Menighedsrådsmøde torsdag den 14. november kl. 19.00.
Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige.
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Gudstjenesteliste	Dronningborg	

Gimming

September
1. sept.
14. s. e. trinitatis

10.00 Trine K. Romanini

Ingen

8. sept.

15. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

15. sept.

16. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

11.30 Dorthe E. Larsen

22. sept.

17. s. e. trinitatis

10.00 Trine K. Romanini

Ingen

29. sept.

18. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

6. oktober 19. s. e. trinitatis
		

10.00 Dorthe E. Larsen
Høstgudstjeneste

Ingen

13. oktober 20. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

11.30 Dorthe E. Larsen

20. oktober 21. s. e. trinitatis

10.00 Trine K. Romanini

Ingen

27. oktober 22. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

Oktober

November
3. nov.

Allehelgensdag

10.00 Dorthe E. Larsen

11.30 Dorthe E. Larsen

10. nov.

24 s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

17. nov.

25. s. e. trinitatis

10.00 Trine K. Romanini

Ingen

24. nov.

Sidste s. i kirkeåret

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

December
1. dec.
1. s. i advent
10.00 Dorthe E. Larsen
			

11.30 Dorthe E. Larsen
Børnegudstjeneste

8. dec.

2. s. i advent

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

15. dec.

3. s. i advent

10.00 Trine K. Romanini

Ingen

Adresseliste
DronningborgGimming Sognegård
Egholmsvej 8A
8930 Randers NØ
Sognepræst, kbf.:
Dorthe Engelbrecht Larsen
Egholmsvej 6
Tlf. 40 18 29 04
E-mail: del@km.dk
Træffes ikke fredag
Sognepræst:
Vakant
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
E-mail:
dronningborgorganist@gmail.com

Dronningborg Kirke
Kirketjener:
Elsa Fausing
Udbyhøjvej 180
Tlf. 30 82 65 56
E-mail: elje@webspeed.dk
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
E-mail:
bjarkeoglinda@oncable.dk
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

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.

Indlæg til næste kirkeblad gældende for december 2013 og januar og februar 2014 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 25. oktober.

