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Alderspræsidenten blandt de fotos, der blev indleveret til jubilæumsudstillingen:
konfirmation 6.10.1957 ved pastor Mølgaard. Foto indsendt af Minna Nielsen.

Kirkebladet

I dag er alt underfuldt
Den 4. juli 1776 blev en ny nation født, nemlig USA. Den dag
blev den amerikanske uafhængighedserklæring underskrevet.
De amerikanske stater ville ikke længere lade sig underkaste
den engelske trone og konge. De havde selv erklæret deres
frihed og startet en revolution.
I England sad den engelske konge, George III. Og den 4.
juli 1776, den dag de amerikanske stater frasagde sig den
engelske trone, skrev George III i sin dagbog: I dag er intet
særligt hændt!
Pinsen er kirkens fødselsdag
Her i pinsen fejrer vi kirkens fødselsdag. Pinsen er blevet
den glemte højtid. Mange af os kan sidde som kong George
og skrive i vores dagbøger: I dag er der intet særligt hændt. Vi er
alle sammen så optaget af vores familie og vores arbejde, at
vi ikke rigtig opdager, hvad det er, der er sket.

Læs om fejringen af Dronningborg Kirkes 60-års-jubilæum, side 4-5.
Læs om aktiviteter og arrangementer hen over og efter sommeren, side 7
Men der er sket noget særligt, noget der er så særligt, at det
kan være svært at få øje på. Her i pinsen giver Gud sig til
kende ved at sende Helligånden. Og Helligånden er noget
sværere at forholde sig til end barnet i krybben og manden
på korset.
Pinsen er kirkens fødselsdag. Kirken blev nemlig først til
kirke, da disciplene blev grebet af Helligånden, og fik mod til
at fortælle om det, de havde oplevet sammen med Jesus. Ja,
kirken blev først kirke, da evangeliet blev forkyndt.
Indtil da havde disciplene holdt sig inden døre efter Jesu
død på korset. De kunne ikke finde ud af, hvad der var op og
ned i det, de havde hørt, set og oplevet sammen med Jesus.
Men da Helligånden kommer til dem, sker der et under. Nu
kan de forkynde, og nu kan de fortælle.
(fortsættes side 3)
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Babysalmesang - Nyt hold efteråret 2014

Kirkelig vejviser
Afsnittene, der orienterer om, hvordan du forholder dig ved fødsel, dåb, vielse, begravelse mv., udgår i dette blad. Oplysningerne
findes på vores hjemmeside www.dronningborggimmingkirker.dk
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er under
implementering, omfatter nu også den registrering af faderskab, navngivning, navneændring og dødsfald, som foretages
på kirkekontorerne. Der er via www.borger.dk adgang til den
digitale selvbetjening ved anvendelse af NemID.
Det skal dog understreges, at alle i Dronningborg og Gimming sogne til enhver tid er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.

Samtale med en præst
Hvis man ønsker en samtale med sognepræsten, kan man henvende sig til denne personligt eller telefonisk. Samtalen kan
efter ønske finde sted hos præsten eller i hjemmet.

Mindesammenkomst i Sognegården
Sognegården kan lejes for 300 kr. til mindesammenkomst efter
begravelse/bisættelse af beboere med tilknytning til Dronningborg eller Gimming sogn. Der træffes aftale herom ved
henvendelse til viceværten (tlf. 23 31 98 07). Om ønsket hjælper
viceværten med servering af kaffe, mod betaling.

Kirkebil

Babysalmesang henvender sig til de helt små mellem 3 og 10
måneder og deres voksne i Dronningborg og Gimming sogne.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag leder holdet sammen med
kirkens organist, Gozel Madsen. Holdet mødes 10 onsdage i Dronningborg Kirke kl. 10.30-12.00, første gang den 3. september.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos organist Gozel Madsen, tlf. 30 23 29 82, e-mail: dronningborgorganist@gmail.com
Mødedatoer:
den 3., den 10., den 17. og den 24. september,
den 1., den 8., den 22. og den 29. oktober,
den 5. og den 12. november.
Læs mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke på kirkens
hjemmeside.

Kornyt
Kirkens kor holder sommerpause fra den 29. juni til og med
den 17. august. Den nye sæson begynder torsdag den 21. august.
Aspirantkoret er åbent for nye medlemmer
Aspirantkoret ved Dronningborg Kirke er for piger og drenge i
alderen 10-15 år. Eneste krav: at du kan lide at synge sammen
med andre. Kammeratskab og korsang går hånd i hånd. Du
lærer - og du ler. Du bliver fortrolig med kirke og salmebog,
dåb og nadver mv.

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.

Farverig pinse
Husk friluftsgudstjenesten
2. pinsedag, mandag den
9. juni, kl. 11.
Traditionen tro er der 2. pinsedag
friluftsgudstjeneste for hele familien på KFUM-spejdernes grund,
Paderup Mosevej 20. Temaet i år
er Farverig Pinse, og der vil blive
noget for alle sanser.
Efter gudstjenesten er der
mulighed for at nyde frokosten
i det grønne.

Gudstjeneste

for hele familien

2. pinsedag kl. 11.00
Paderup
Mose

Arr.: Folkekirken

I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Sct. Clemens Kirke
og vil så begynde kl. 11.30.
Velkommen til en anderledes gudstjeneste for hele familien.

Aspirantkoret, april 2014

Koret begynder ny sæson efter sommerferien og øver hver
torsdag kl. 15.30-16.30 i Dronningborg Kirke, første gang torsdag den 21. august.
Har du lyst til at synge med, kan du møde op til en øvetime,
eller du kan kontakte korets leder, organist Gozel Madsen, for
at få mere at vide om koret. Ring på tlf. 30 23 29 82 eller send
en e-mail til dronningborgorganist@gmail.com
Du kan læse mere om kirkens kor og se fotos på vores hjemmeside www.dronningborggimmingkirker.dk
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(fortsat fra forsiden: I dag er alt underfuldt)

”

Pinsen er kirkens fødselsdag. Kirken blev nemlig først til
kirke, da disciplene blev grebet af Helligånden, og fik mod
til at fortælle om det, de havde oplevet sammen med Jesus. Ja,
kirken blev først kirke, da evangeliet blev forkyndt.

„

Evangeliet på randrusiansk
Man siger tit, at disciplene, da Helligånden greb dem, begyndte
at tale i tunger. Man kan forestille sig, at de nu taler gådefuldt og
mystisk, som personer i en religiøs trance, og at kun de indviede kan
forstå det. Men det var ikke sådan, det var. Nej, ånden gjorde dem
i stand til at tale alle menneskers daglige sprog jævnt og ligefremt,
så hvert eneste menneske kunne forstå det.
Dengang lød budskabet om Jesus på græsk, latin, hebraisk og
egyptisk. I dag lyder det så også på tysk, fransk engelsk og swahili;
det lyder på sjællandsk, bornholmsk og jysk.
Disciplene begyndte at fortælle og prædike på de forskellige
modersmål, og alle tilhørerne sagde, fulde af forundring: Vi hører
dem tale om Guds storværk på vores eget modersmål.
Tilhørerne var forundrede, med god grund. Det, som ingen før
havde forstået, eller i hvert fald forstået som noget, der havde med
dem og deres liv at gøre, gav pludselig mening.
De mennesker, som den dag hørte disciplenes tale, havde ikke
mødt Jesus. De havde, som vi, ikke set ham eller fulgt ham. Alligevel
oplevede de et fællesskab med ham. De oplevede, at deres liv havde
mening, og at fortællingen om Jesus gav betydning til deres liv.
Gud møder os i det dagligdags
Pinse handler om, hvordan vi som mennesker kan møde Gud.
Når Gud finder vej til os, så sker det normalt ikke som et stort og
voldsomt syn med ild og tordenbrag. Nej, det sker i det små, i det
dagligdags, i det ”almindelige under”. Gud møder os i alt det, der
er så almindeligt, at det kan være svært at få øje på.
Første gang vi hører om den underfulde, livgivende ånd er i
1. Mosebog. Vi hører om, at Gud blæser sin livgivende ånde ind i
Adam, så han bliver levende. Ånden er det, som mennesket ikke
har af sig selv, men det, som kommer til os udefra, og som holder
os i live. Ånden er tegn på Guds tilstedeværelse. Når ånden ikke
længere er der, ja, så dør vi.
På den måde er ånden det, som giver os liv. Ånden er det, som
holder vores liv oppe. Men ånden er også det, som giver os blik
for sandheden, for værdien i vores liv, sådan som det skete for de
forbløffede tilhørere den første pinsedag.
Denne her almindelige, hverdagsbundne betydning af Guds ånd
har Grundtvig et fint blik for. I salmen I al sin glans nu stråler solen

beskriver han Helligånden, som vifter hjemligt i løvet på træerne
i haven, og han beskriver den som en bæk, der løber i engen, hvor
man går sine aftenture, som en bæk, der har forbindelse med paradisets floder. Det guddommelige nærvær er lige her hos os. Men
det er svært for verden og for os at se det og kende det. Vi mangler
simpelthen blik for det.
Gud tager det jordiske i brug
Det kan godt være, at Gud er det, som er så underfuldt, at vi ikke
forstår det. Det kan godt være, at Gud er det, som på alle måder er
helt anderledes end os. Men han er her, og han vil os! Han er ikke
en fjern størrelse, som kun viser sig i det helt ekstraordinære. Gud
tager det jordiske i brug.
Det gjorde han, da han kom herned, da Gud blev menneske for
at være hos os i denne sårbare og meget jordiske verden.
Han kom som et lille og sårbart barn julenat, og han døde som
en ydmyg og ydmyget mand på et kors.
Og her i pinsen ser vi ham igen. Ikke som et fysisk barn eller en
fysisk mand, men som en ånd, en stemning af sindet, som ikke er
begrænset af tid og sted. Som den ånd, der også kan åbne vores øjne
for, at den bæk, vi har i haven, har forbindelse til livets flod. Den
ånd, som gør, at vi kan høre fortællingen om Jesus på vores lokale,
østjyske mål og forstå, at det har noget med os at gøre.
Ja, vi kan sige, at Ånden kommer og gør, at vi kan se sandt. Vi
ser det, som åbner vores verden. Vi ser det, som holder vores liv
oppe, som det under, det er. Vi ser det under, at vi kan leve med
mennesker, vi elsker, og som også elsker os. Vi oplever, at det, vi
selv kæmper med og slås med, giver mening. Vi oplever, at det, som
syntes at være dødt, får nyt liv.
Alt sammen ”almindelige” undere.
Så måske skulle vi øve os i, ikke at skrive som kong George: I dag
er intet særligt hændt. Nej, vi bør alle sammen skrive i vores dagbog,
allerede på forhånd: I dag er alt underfuldt.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Forstærkning på vej til sognepræsten
Embedet som sognepræst med funktion dels i Dronningborg
og Gimming sogne og dels i Sct. Mortens sogn er nu opslået.
Når efterårssæsonen går i gang, har vi forhåbentlig fået tilført
ekstra kræfter og muligheder.
Menighedsrådene

D RONNINGBORG · GIMMING · K I R K E B L A D E T · S I D E 3

Dronningborg Sogn

Glimt fra jubilæumsfejringen

Mandag den 12. maj

Mange i og omkring Dronningborg Sogn har været med til at
fejre Dronningborg Kirkes 60-års-jubilæum. Med disse glimt siger
menighedsråd og medarbejdere tak til alle, der har deltaget og
bidraget - og er menighed hver eneste dag. Samtidig siger vi tak til
de to dygtige fotografer, Ib Trankjær og Jan Christensen.
Søndag den 11. maj
Højdepunktet i jubilæumsmarkeringen var festgudstjenesten i
Dronningborg Kirke søndag den 11. maj. Biskop Kjeld Holm prædikede med vid og lokal vinkel over Johannesevangeliet, kapitel 14,
vers 1-11, med fokus på ordene: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”.
Det blev en understregning af det helt essentielle, at det var og er et
menneske, der er vejen, sandheden og livet, ja, meningen i vores liv!

Biskop Kjeld Holm, provst over Randers Nordre Provsti, Klaus Frisman, vores nuværende sognepræst, Dorthe Engelbrecht Larsen, og to tidligere præster ved Dronningborg kirke, Grethe Elgaard og Børge Jensen, deltog i jubilæumsgudstjenesten
sammen med en vel repræsenteret menighed.

Ved den efterfølgende reception i Sognegården tog Dorthe Engelbrecht
Larsen i sin tale udgangspunkt i et citat fra indsamlingskomitéens
folder fra 1943: Det er Kirkens Gerning at skulle forkynde Fredens Evangelium ind i en Verden, der er fuld af Strid og Had. Hun sagde bl.a.: ”Det er
naturligt, at man i 1943, da indsamlingen til kirkebyggeriet begyndte,
især tænkte på frihed som frihed fra en totalitær overmagt, som gerne
ville bestemme, hvad vi skulle tænke og sige.
I dag ligger presset et andet sted, nemlig hos den enkelte, som gerne
skal skille sig ud fra mængden og være noget helt særligt. De samfundsmæssige krav siger, at du er noget i kraft af det, du kan. Vi skal have
styr på vores liv og vores karriere. Vi skal være i flow og i evig vækst.
Det er op imod dette, kirken i dag taler om frihed. Frihed til ikke altid
at være med fremme, ikke altid at være først med det første; frihed til
bare at være den, man er. For det giver frihed at vide sig elsket og forstå
og mærke, at vi har ansvar for hinanden.
Frihed skal nemlig ikke bare forstås som frihed fra noget, fra
bindinger og forpligtelser. Den type frihed bliver meget hurtigt
en ganske ensom affære. Frihed er at være i et fællesskab, hvor
der er plads til alle.
Det er mit håb, at Dronningborg kirke også fremover må kunne forkynde et sådant frihedens evangelium. ”Sognepræstens tale i dens
fulde ordlyd kan læses på kirkens hjemmeside.“

Dronningeegen fik et par ord og et kirkeblad med på sin videre vækst.

Plantning af Dronningeeg!
Om 100 år er alting ikke glemt. For der er plantet en eg ved kirken,
og ved dens fod ligger en flaske med programmet for 60-års-jubilæumsmarkeringen. Frøet til dette træ blev lagt i jorden for 9 år
siden. Det første år voksede træet ikke mindre end 50 cm. Og det i
dag ganske uanselige træ kan fremover forventes at vokse med 10
cm om året. Menighedsrådets formand Per Bøje Rasmussens tale
ved træplantningen kan læses på kirkens hjemmeside.
Koncerten Rock, Håb & Kærlighed
Koncerten åbnede med bløde Rolling Stones-toner fra kirkens orgel:
She’s a Rainbow. Koncerten var bygget op over en række temaer, som hver
især blev ”illustreret” ved en collage af oplæsning fra Bibelen og salmebogen vekslende med kendte sange fra beat-perioden omkring 1970.

Sognepræsten bød velkommen til
koncerten - og hun udstrålede den
stemning, der hurtigt bredte sig, da
Stones og Elvis blandede sig med
Brorson og Grundtvig,
Matthæus, Johannes og Esajas.

Eksempelvis omfattede temaet Gud, Noa og duen læsning fra Første
Mosebog, kapitel 8,1-12 om syndfloden og vers fra Brorsons salme
Her vil ties, her vil bies. Under læsningen af ordene ”Kom, min due, lad dig
skue/lad dig skue med olieblad!” overtog George Harrisons Here Comes
the Sun i arrangement for orgel og klaver. Det fungerede og blev en
smuk enhed i ord og toner.
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Under et andet tema dukkede sangeren op på prædikestolen og
reciterede fra Martin Luther Kings berømte tale fra 1963: ”I have a
dream (...) we hold it for evident that all are created equal”. Og i forlængelse heraf lød Elvis Presleys If I Can Dream.
Publikum rockede med, og der var applaus, som fremprovokerede
et ekstranummer fra de fire dygtige kunstnere: Tina Kruse Andersen, oplæsning, Simon Mott Madsen, sang, Bjørn Krog Thesbjerg,
klaver, og Tore Bjørn Larsen, kirkeorgel.
Koncert? Teater? Forkyndelse? Svaret må være et begejstret
både-og!
Jette Kristiansen

Efter forestillingen var der grillmad til alle, som trodsede regn og kølige vinde.

Onsdag den 14. maj
Forevisning af filmen om Dronningborg Kirke
Jubilæumsarrangementerne afsluttedes med en velbesøgt og spændende filmaften. Filmen om Dronningborg Kirke indgår i Randers
Amatørfilmklubs projekt, som vil dække alle kirker i Randers Nordre Provsti, deres historie og kulturskatte. Læs mere på klubbens
hjemmeside randersfilmklub.dk.
Tirsdag den 13. maj
Børneteater og Bålmad - Splejsen og
Kæmpen
Mange børn og deres voksne var kommet til børneteater i
Dronningborg Kirke
– og de fik, hvad de
var blevet lovet: en
hæsblæsende forestilling, som indbefattede rap musik,
bugtaleri og et godt
grin.
Kirketeateret, alias
David og Goliat – Splejsen og Kæmpen - i bitter strid,
Jens Jødal, spillede selv
mens statisterne så til med spænding.
de fleste roller i denne
humorfyldte fremstilling af historien om fårehyrden David, som
salves til konge og pludselig befinder sig i krig med Filistrene og i
en voldsom kamp med kæmpen Goliat.
Med i forestillingen var også dukken David, som højlydt brokkede
sig over at måtte bo i en kuffert. David havde i det hele taget helt sin
egen dagsorden. Han ville meget hellere være kriger end fårehyrde,
han kunne spille heavy metal på sin lyre, han kunne slås mod løver
og mente bestemt, at hans far lignede julemanden.
Også de fremmødte børn fik roller i stykket. De blev udstyrede med
langt skæg, kapper eller en teltdug og så deltog de som medspillere.
Efter forestillingen solgte spejderne pølser ved sognegården.
Det var dog stadig dukken David, som også deltog i den del af arrangementet, der fik den største opmærksomhed.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Vores tidligere sognepræst Peter Michaelsen tog turen fra sit nuværende domicil i
Rørby ved Kalundborg for at deltage i filmaftenen. Han er selv aktør i filmen og
havde også et par supplerende oplysninger i ærmet til debatten efter forevisningen.
– Ja, og de to præster og menighedsrådsformanden lykkedes med teknikken.

Fotoudstilling - Dronningborgernes liv i kirken
Udstillingen viste, at Dronningborg Kirke har dannet og danner
ramme om vigtige begivenheder for sognets beboere. Tak til jer, der
har indleveret billeder og udklip til udstillingen, og tak til jer, der
lagde vejen omkring sognegården i jubilæumsugen for at se resultatet.

En af udstillingens perler. Maren og Johannes Nielsen kunne fejre sølvbryllup den
11. september 1963. Deres datter Stinne blev samme dag gift med Jørgen Nielsen.
Og endelig blev deres barnebarn Helle døbt. Hendes brødre Torben og Henning
kom også med på fotoet, der er indsendt af Helles forældre, Signe og Poul Erik Skøtt.
Fotograf: Kaj Grosen.
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Bibliotekaren har ordet
Fik du læst bogen ”Mærk Gud” af Henrik Højlund?
Da jeg forleden satte bøger på
plads i biblioteket i Dronningborg, fangede bogen min opmærksomhed med sin enkle titel. Jeg
kunne mærke bogstaverne. På bogens bagside skriver forfatteren:
”Jeg vil hævde, at alle mærker Gud.
Selvom langtfra alle vil forbinde
det, de mærker, med Gud”. Og i bogen fortæller han om de erfaringer,
som mennesker til alle tider har gjort sig med Gud. For Gud er ikke
en fjern størrelse eller et abstrakt begreb, men dybt nærværende i
menneskers liv. Det handler dybest set om at mærke efter!
Glæden og kærligheden er grundtoner i bogen. Tonen er positiv,
ligefrem og munter. Sproget er naturligt, præcist og næsten uden fagudtryk. Man fornemmer forfatterens engagement. Højlund har noget
på hjerte. Med åbenhed og forsigtighed tilbyder han mig som læser
inspiration til at få åbnet et spirituelt vindue til troen. Han vil anspore
til en sanselig, oplevelsesorienteret, inderlig og følsom form for tro.
Det er ikke nok at sidde og tænke over troen og den kristne lære.
Troen skal flyttes fra hjernen til hjertet, mener han. Min nysgerrighed
er blevet vakt.
Igennem 15 kapitler med overskrifter som ”Lyst til at tro”, ”Medfølelse og munterhed”, ”Tillid og klage”, ”Sjælens mørke nat” samt
”Fra hænder til hjerte” tager jeg med rundt i den kristne tros erfaringsunivers med Højlund som guide. Undervejs bruges eksempler
fra både forfatterens egen og andres hverdag, som skildrer mange
forskellige slags livshistorier og mange forskellige slags menneskesind. I nogle af bogens bedste afsnit bringer Højlund sig og sine egne
livserfaringer i spil. Han kan ikke beskyldes for at fremstille sig selv
som et dydsmønster. Forfatterens ydmyge ærlighed om sine egne tvivl
og mangler gør ham faktisk til en ekstra tillidsvækkende rejsefører.
”Der er mere mellem himmel og jord” bruges normalt, når man står
over for det uforklarlige”, skriver Højlund. ”Men jeg tror egentlig, at
mange lige så ofte kunne bruge udsagnet, når man står over for det
umiddelbart forklarlige. I de mest almindelige hændelser kan man
få fornemmelsen af det mest ualmindelige. Et smil, et kærtegn, et
stykke musik, et glitrende solglimt på en bølge, et nyfødt barn, det
fine mønster af et nøgent træs grene mod en gråblå vinterhimmel
kan i få sekunder være som et åbent vindue til en større virkelighed.”

”

„

Det er ikke nok at sidde og tænke over troen og den kristne
lære. Troen skal flyttes fra hjernen til hjertet, mener Henrik
Højlund. Min nysgerrighed er blevet vakt.
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Årets konfirmander
Hjerteligt til lykke!
7A - konfirmation den 16. maj 2014
Anne Sofie Natalie Jensen, Anne-Sofie Paysen Witting, Frida Asferg
Friis, Julie Josefine Sørensen, Julie Juncher Nielsen, Laura Nygaard Øe
Johannessen, Louise Fogtmann Pedersen, Mai Kirkelund Ringtved,
Marie Kreissl Kristensen, Nana Kirstine Knudsen, Nina Lerche Jeberg,
Rikke Harder Michelsen Jensen, Sarah Nanna Søndermølle Dalgaard.

7B - konfirmation den 18. maj 2014
Anders Qvist Frandsen, Anton Lønstrup Hansen, Christian Svoger
Møller Kjeldsen, Elea Babette Strüssmann, Elisa Ulstrup Rathcke,
Emma Stegger Jørgensen, Frederikke Lund Hovmand, Ida Elisabeth
Jensen, Jeanne Victoria Bundgaard Pedersen, Jens Anders Taunajik
Julsgaard, Jeppe Porse, Jonas Kondrup Madsen, Jonas Stengaard
Nielsen, Kristine Hjortshøj Andersen, Mie Hjortshøj Kops, Mikkel
Sandholm Olsen, Nichlas Hoberg, Patrick Leth Christensen, Philip
Krag Andersen.

Henrik Højlund har skrevet en hjertevarm og rummelig bog, fuld
af anekdoter, personlige overvejelser og oplevelser. Her er stof til
eftertanke.
I bogen er der citat fra Hermas Hyrden, et meget populært skrift
fra første halvdel af andet århundrede:
”Klæd dig i glæden. Den finder altid nåde hos Gud og bliver godt
modtaget. Derfor skal du rigtig fråse i den! For hver glad mand gør
gode gerninger og tænker gode tanker”. Og hvem har ikke lyst til at
fråse i glæden?
Rigtig god læselyst!
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D r o n n i n g b o r g o g Gi m m i n g s o g n e

Dronningborg Sogn
Mandag den 23. juni kl. 19.00

Gimming Sogn
Torsdag den 11. september kl. 19.00 Sogneaften

Gudstjeneste

Sankthansaften i kirke og sognegård
Igen i år indbyder Dronningborg Kirke til Sankthansfest. Vi mødes
i kirken kl. 19, hvor vi holder en kort midsommergudstjeneste.
Efterfølgende er der kaffe og boller i sognegården. Her vil vi synge
nogle af vores mest kendte og elskede sommersange.
Vel mødt.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Foredrag i Gimming Kirke - Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Kaj Munk
Det planlagte foredrag den 24. april måtte desværre aflyses i sidste
øjeblik på grund af sygdom. Vi undskylder over for alle, der gik
forgæves. Den 11. september er der mulighed for at høre fortællingen om Kaj Munk:
I 2014 er det 70 år siden, at præsten, forfatteren og samfundsdebattøren Kaj Munk blev henrettet af den tyske besættelsesmagt.
Men hvad var han for en mand, og hvorfor blev han et så sammensat
menneske? Det er nogle af de spørgsmål, Bjarne Nielsen Brovst vil
prøve at svare på i sit foredrag.
Bjarne Nielsen Brovsts foredrag er, som hans biografi om Kaj
Munk, blevet til på grundlag af et stort dokumentarisk materiale
indsamlet i danske og tyske arkiver og hos Kaj Munks enke, Lise
Munk.
Bjarne Nielsen Brovst kan betragtes som en klassisk højskolemand, som hylder den gode fortælling. Og han er en fantastisk
fortæller med udpræget humoristisk sans.
Kom, og oplev en bevægende fortælling.

Sognegården var fyldt, næsten til bristepunktet, under jubilæumsreceptionen den
11. maj. Forhåbentlig sker det samme den 23. juni.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Torsdag den 12. juni
Onsdag den 23. juli
Onsdag den 20. august
Onsdag den 24. september
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn
Onsdag den 10. september kl. 18.00
Onsdag den 26. november kl. 18.00
Møderne af holdes i Sognegården og er offentlige.

Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn
Torsdag den 12. juni kl. 19.00
Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.

Sæt kryds - Efterårets arrangementer
Det fælles aktivitetsudvalg for Dronningborg og Gimming sogne
har i skrivende stund planlagt følgende arrangementer i efteråret:
Torsdag den 18. september kl. 19 Foredrag i Sognegården
ved pensioneret overlæge Ole Helmig: Lidt om humor samt muntre
hændelser i et langt lægeliv.

Søndag den 28. september kl. 16 Ensemblet Psalmodie giver koncert i Dronningborg Kirke og annoncerer, at de vil bevæge sig ud i
grænselandet mellem folkemusik og salmer.
Lørdag den 25. oktober kl. 14 Filmeftermiddag i Sognegården:
I lossens time. Instruktøren Søren Kragh-Jacobsens filmatisering af
P.O. Enquists teaterdrama. Introduktion, filmforevisning og debat.
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Juni
1. juni
8. juni
9. juni
15. juni
22. juni
23. juni
29. juni

6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. s. e. trinitatis
Sankthans
2. s. e. trinitatis

10.00 Trine Kofoed
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen*			
10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Trine Kofoed
19.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen

11.30 Trine Kofoed
Ingen
Ingen*
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Juli
6. juli
13. juli
20. juli
27. juli

3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis

10.00 Trine Kofoed
11.30 Steen Uhre Knudsen
11.30 Thomas Pilgaard Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen
Ingen
Ingen
11.30 Dorthe E. Larsen

August
3. august
10. august
17. august
24. august
31. august

7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Trine Kofoed
10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen
Ingen
Ingen
11.30 Dorthe E. Larsen
Ingen

September
7. sept.
12. s. e. trinitatis
14. sept.
13. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen
Ingen

* Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Paderup (se omtale side 2).

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
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
KFUM-Spejderne:
Dronningborg-gruppen
v/Susanne Lionett Skjødt
Tlf. 60 10 74 15
E-mail: lionett@gmail.com

Gimming Kirke
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.

Kirkernes hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

Kirkebladet
I 2014 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 10
Juni – uge 23
September – uge 36
December – uge 49
Omdelingen i
Dronningborg Sogn
varetages fra 2014 af
KFUM –spejderne,
Dronningborggruppen. Omdeling i
Gimming Sogn sker
fortsat med lokalt
bud. Udebliver bladet,
er du velkommen til
at kontakte kirkekontoret eller selv hente et
eksemplar i kirken eller på kirkekontoret.

Indlæg til næste kirkeblad gældende for september, oktober og november 2014 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 1. august 2014.

Konfirmand og gudfar: Umiddelbart før sin konfirmation, bar Michael Hoberg Rasmussen sin kusine Susanne Hoberg Svendsen til dåben, den 30.8.1974.

Gudstjenesteliste	Dronningborg	Gimming

