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Kirkebladet

”I en fremadstræbende kultur som vores er
det velset at have fødder og ikke rødder”.
Læs Ingelise Strandgaards sommertanker, side 3.

Kom, og hør foredrag om ”Kvindekamp og kirkekamp” ved tidligere biskop over Ribe Stift,
Elisabeth Dons Christensen, den 1. oktober i
Gimming Kirke. Se side 7.

NYHED: Kirkekaffe ved udvalgte gudstjenester i
Dronningborg Kirke. Se side 3.

Se filmen ”Sorg og glæde”, og hør instruktør
Nils Malmros fortælle om filmen, henholdsvis
den 17. september og den 22. oktober. Se side 7.
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Kirkelig vejviser

Kornyt

På kirkernes hjemmeside,
www.dronningborggimmingkirker.dk,
finder du oplysninger om, hvordan du
forholder dig ved fødsel, dåb og navngivning, vielse, begravelse mv.
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er under implementering, omfatter 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.
Enhver i Dronningborg og Gimming sogne er velkommen
til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.

Dronningborg Kirkes to kor, kirkekoret og aspirantkoret, holder
sommerpause fra den 25. juni til og med den 16. august. Den
nye sæson begynder med korprøver torsdag den 20. august.
Bemærk, at øvetimerne efter sommerferien flyttes fra onsdag
til torsdag!

Har du lyst til at synge med?

Samtale med en præst
Hvis man ønsker en samtale med en af sognepræsterne, kan
man henvende sig til denne personligt, telefonisk eller pr.
mail. 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.

Både Dronningborg Kirkes aspirantkor og kirkekoret optager nye medlemmer. Og såvel piger som drenge er velkomne.
Medlemmerne af aspirantkoret er 10-15 år og medlemmerne af
kirkekoret 12-18 år. Kirkekoret deltager ved gudstjenesterne og
får løn. Begge kor øver torsdag eftermiddag, aspirantkoret kl.
15.30-16.30, kirkekoret kl. 16.30-18.
For begge kor gælder, at kammeratskab og korsang går
hånd i hånd. Du lærer – og du ler.
Kunne du tænke dig at være med? Så kontakt korets leder,
organist Gozel Madsen, for at få mere at vide.
Ring på tlf. 30 23 29 82 eller send en e-mail til
dronningborgorganist@gmail.com. Vi glæder os til at se dig!

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

Babysalmesang - Nyt hold efteråret 2015
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 9 onsdage i Dronningborg
Kirke kl. 10.30-12.00, første gang den 21. oktober. Yderligere oplysninger og tilmelding
hos organist Gozel Madsen, tlf. 30 23 29 82, e-mail: dronningborgorganist@gmail.com
Læs mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke på kirkens hjemmeside.
Mødedatoer:
Den 21. og den 28. oktober.
Den 4., den 11., den 18. og den 25. november.
Den 2., den 9. og den 16. december.
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Nyhed – Kirkekaffe i Dronningborg Kirke
Dronningborg menighedsråd har besluttet, at der ved udvalgte gudstjenester serveres en kop kaffe og en småkage i
våbenhuset efter gudstjenesten. Efter at have lyttet sammen
er der lejlighed til at tale sammen.
Der er planlagt kirkekaffe ved følgende gudstjenester:
søndag den 23. august og søndag den 27. september.

Vi søger frivillige
Vi søger frivillige, som kunne tænke sig at hjælpe menighedsrådet med kaffebrygning og servering. Du kommer kl.
9.30 og gør kaffen klar, deltager i gudstjenesten og hjælper
med servering og oprydning efter kaffen. Har du tid og lyst
til at hjælpe – 1 gang om måneden, 1 gang i kvartalet, 1 gang
hvert halve år? Som det måtte passe for dig. Henvend dig på
kirkekontoret, hvis du er interesseret.

når vi stadig i alle mulige sammenhænge hiver ham frem, er
det, fordi hans tanker stadig er højaktuelle i dag.
Kierkegaard har nemlig, som ingen anden, formået at
kortlægge menneskets natur og beskrive, hvad det vil sige at
være menneske, og hvad et menneske skal gøre for at blive
sig selv. Og den opgave er evigt aktuel. Den bliver vi nok i
virkeligheden aldrig færdige med.
At menneskets opgave er at blive sig selv, er sådan set ikke så
vanskeligt at forstå. Vanskeligere er det straks at efterleve dét at
blive sig selv. Det har til alle tider været svært at være menneske.
Det er ikke nyt. Kierkegaard er en mester i at formulere det,
og han holder et spejl op for os for at få os til at forholde os
til vores egen eksistens. Måske kan vi lære af Kierkegaard, at
vi ikke skal ”panikke”, når vi oplever, at livet byder på kriser
og vanskeligheder. Måske er det netop den slags erfaringer,
som holder os fast på, hvem vi er.
Kierkegaard holder os – på sin egen ofte drilske og ironiske
facon - fast på vores virkelighed, eksistensen, som han kalder
den. Han siger, at ”deri ligger det Drillende, at vi Mennesker
har Hovedet fuldt af store Forestillinger, og saa kommer Existensen og byder os det Dagligdagse”. Det nytter ikke noget
at have hele substansen, hele slægten og historien med – med
undtagelse af sig selv og sin egen eksistens, siger Kierkegaard.
Vi bliver ikke mere mennesker af at gå og drømme om, hvem
vi gerne ville være. Det ender i fortvivlelse. Vi kan kun blive
klogere på livet gennem at leve det selv. Det sande liv foregår
ikke på tilskuerrækkerne, men derimod må vi ind i kampen;
vort livs kamp for at blive os selv.

Sommertanker
Sommeren står for døren. For manges vedkommende betyder
det ferietid, afslapning, tid til familien, tid til at geare ned og til
selv at sætte tempoet. Måske tager vi feriens pusterum som en
anledning til at kaste et par tanker på det hektiske liv, vi lever
til hverdag, hvor mange mennesker oplever, at kravene er høje.
Det er nemlig blevet sådan, at vi, fra vi er ganske små, får
kodet vores indre gps til at være indstillet i retning af udvikling. Udvikling henimod lykke og succes. Realisering af os
selv både på det ydre og indre plan. Det er ikke velset at være
i krise og gå og hænge med hovedet. Det er heller ikke særligt
”in” at være tilfreds med tingenes tilstand. Nej, for det er
stilstand. Fx er det i dag ”yt” at blive i årevis og slå rødder på
den samme arbejdsplads, for tænk, hvis vi gik i stå! Mange
af os har en uudtalt forventning til os selv og hinanden om,
at vi hele tiden skal være på vej for at realisere os selv og blive
os selv. I en fremadstræbende kultur som vores er det velset at have
fødder og ikke rødder, som en filosof har udtalt!

Rødder og fødder
Sandheden om vores eget liv ligger ikke uden for os selv, men
den ligger i måden, vi forholder os til os selv, vores ansvar
for egne valg og handlinger. Sandheden ligger endvidere i,
hvordan vi forholder os til vores medmenneske og til det, der
ligger uden for os selv; det som Kierkegaard kalder Gud. Kierkegaards klangbund for at beskrive mennesket og menneskets
vigtigste opgave: at blive sandt menneske, er en kristendom,
som stiller krav om at sætte sig selv og livet på spil uden at
miste det. Samtidig med den bidende ironi, de rå analyser
af menneskesindet og talen om pligt, rummer Kierkegaards
forfatterskab store ord til trøst.

Kierkegaard – om at blive sig selv
En anden filosof, ja, vel Danmarks filosof, forfatter og teolog
nummer 1, er Søren Kierkegaard. Han døde tilbage i 1855, men

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

Dronningborg og gimming Sogne

Ifølge Kierkegaard skal vi ikke skynde os for meget i vores
gøremål som mennesker, for vi kan også have for travlt. Travlheden kalder han nemlig både tåbelig og latterlig. For den
latterlige travlhed kan ende i fortvivlelse! Fortvivlelse er netop
dét ikke at være sig selv. Det er om noget en rammende replik
ind i vores tid og vores måde at leve på!
Kierkegaard taler på mange måder ind i vores tid; en tid
hvor det aldrig har været mere smart-i-en-fart og påtrængende
at vælge og vove noget. De tvivlsomme slogans står i kø for
at få os til at turde noget og sætte os selv og vores ”comfort
zone” (tryghedszone) på spil. En næsten hellig pligt er det at
springe ud som den bedste udgave af sig selv.
Her har Kierkegaard en befriende og samtidig krævende
pointe i, at vi ikke skal være andre end dem, vi er. Alt andet
vil være en fortvivlelsens blindgyde. Vi skal være dem, vi er.
Han skriver jo netop ikke, at man nødvendigvis skal springe
ud på de 70.000 favne. Nej, for vi ligger der allerede i og med
det blotte faktum, at vi er til. Det betyder ikke, at vi bare skal
lægge os til rette og flyde med strømmen. Tværtimod. Vi kan
lære af Kierkegaard, at vi skal handle og vælge, og at vi må
vove at springe ud i det liv, som vi hver især har fået givet, for
livet leves som bekendt forlæns. Og opgaven for enhver af os
er at finde det rette blandingsforhold mellem at have rødder
og fødder.
God sommer!
Ingelise Strandgaard

Alle, der ånder, skal lovprise Herren IV – Grundtvig
Den 17. marts 1810 stod den 26-årige Nikolaj Frederik Severin
Grundtvig på prædikestolen i Regensens kirke og udslyngede
sit: ”Hvi er Herrens Ord forsvundet fra hans Hus”. Grundtvig
var til en slags prøveprædiken, som skulle give ham adgang
til præsteembedet. Censoren lod ham bestå, men da han efterfølgende lod prædikenen trykke, vakte den enorm opsigt
og medførte en storm af vrede præster og en irettesættelse fra
universitetets rektor.
I prædikenen anklagede Grundtvig landets præster for at tilsidesætte Guds ord, fordi de kun ville tale om: ”alskinds småting
på jord”. Landets menigheder fik ligeledes et drag over nakken,
fordi de ikke tog kristendommen alvorligt, for: ”Altid kolde står
de der, mens tankerne sover eller løber rundt på jorden, kolde
går de ud af Herrens tempel og ved ikke, hvor de har været”.
Rationalismen
Grundtvig er her i gang med sit opgør med rationalismen, som
dominerede 1700-tallets europæiske tænkning. Rationalismen
stod på skuldrene af de naturvidenskabelige opdagelser og
hævdede, at fornuften var den egentlige kilde til erkendelse.
Endvidere mente rationalisterne, at der var nedlagt både moral
og ret i alle mennesker. Derfor var fornuftens og samvittighedens stemme i den enkelte den bedste rettesnor i livet.
Det betød, at moralen blev løsnet fra den guddommelige
åbenbaring, og videnskaben blev selvstændig og uafhængig
af teologien. Man fik en kildekritisk tilgang til de bibelske
skrifter. Det var ikke længere ”den hinsides himmel”, man
havde for øje, men et ”dennesidigt jordisk paradis”. Samfundet
skulle ændres gennem øget oplysning og opdragelse.
Kirken og teologien indoptog en del af den rationalistiske
tankegang. Kristus blev ”den store lærer”, et eksempel til efterfølgelse, og dermed kom etikken i centrum. Det blev ligeledes
vigtigt for teologien at være nyttig og samfundsrelevant.

Minikonfirmander satte festligt punktum for sæsonen
Palmesøndag deltog forårets minikonfirmander i gudstjenesten med læsning af egne bønner og drama. Her et par
glimt fra en festlig gudstjeneste.

Nyt hold starter til efteråret.
Læs mere i næste kirkeblad – og følg med på vores hjemmeside.

Disciplene sang og lyttede til bibelens og præstens ord. Drama: Beretningen om Zakæus (Lukasevangeliet,
kapitel 19). Her hilser Jesus på Zakæus.
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Inden disciplene går ud i alverden, styrker de sig med
saftevand og kage, mens menigheden nyder kirkekaffen.
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Grundtvig
Inden Grundtvig holdt den føromtalte prædiken, var han
huslærer på godset Egelykke. Her forelskede den unge Grundtvig sig lidenskabeligt i husets frue, Constance Leth. Denne
ulykkelige kærlighedshistorie åbnede Grundtvigs øjne for
den romantiske filosofi og digtning, og hans gamle passion
for nordisk mytologi blomstrede også op. Oplevelserne gjorde,
at han følte sig kaldet til at vække det danske folk ved hjælp
af den nordiske mytologi og kristendommen, som Grundtvig
mente burde sidestilles.
I 1810 mente Grundtvigs forældre, at det var på tide, at
han kom hjem for at blive hjælpepræst for sin gamle far. Det
var i den forbindelse, han holdt den omtalte prøveprædiken.

I taleboblen står de
manende ord:
føder man dovenskaben,
lader man fliden sulte …

Grundtvig afviste i første omgang at blive sin fars hjælpepræst, dels var der balladen om prøveprædikenen, dels blev
han ramt af voldsomme anfægtelser, for: ”Var han som ville
prædike korstog i verden selv kristen?” Grundtvig, som havde
maniodepressive anlæg, blev kastet ud i en voldsom krise. Han
havde angstanfald og hallucinationer, og han havde det rigtig
dårligt. Gode venner bragte ham hjem til hans forældre, som
tog sig af ham, og efter en tid fandt han ro. Gennem sit liv
havde Grundtvig flere gange denne type sammenbrud, og i en
del af hans salmer kan man aflæse disse sjælekampe.
Salmerne
Grundtvig agtede at forny den danske salmedigtning. I 1826
digtede Grundtvig en række salmer i anledning af 1000-året for
Ansgars ankomst til Danmark, bl.a. Den signede dag. Salmerne
blev kasseret, de var både smagløse og uforståelige, mente
Københavns biskop Münter, som stod for højtideligheden.
Men Grundtvig digtede videre. Han udgav forskellige hæfter
med salmer, som efterhånden vandt indpas i de grundtvigske
menigheder. I dag har salmebogen 791 salmer, 163 af dem
er skrevet af Grundtvig, 90 er gendigtninger fra hans hånd.

Grundtvigs betydning kan næppe overvurderes. Hans tanker
om kristen frihed præger den måde, vi har indrettet vores
folkekirke på. Hans tanker om forholdet mellem det folkelige
og kristne er næsten en del af vores kirkelige dna. Hans måde
at tale om ”det levende ord”, som er særligt til stede i dåben og
nadveren, i modsætning til ”Biblens døde bogstav” er vigtig i
vores forståelse af gudstjeneste og skriftsyn. Hertil kommer
hans skole- og samfundstanker.
- Og så er der alle salmerne. I dem ville Grundtvig gerne
udtrykke, at ”Vi er overgangen fra døden til livet”. Der tales
ikke så meget om Jesu lidelser og død som om den opstandne
Kristus. Heller ikke så meget om pietistisk livsfornægtelse
som om sejrsfølelsen, visheden og glæden over frelsen - og
over jordelivet. Og så på samme tid kan ingen som Grundtvig,
af bitter erfaring, tale om menneskets kamp, om dødens gru
og angsten, men altid i lyset af et tillidsfuldt forhold til Gud.
Sov sødt barnlille (DDS 674)
Salmen er skrevet i 1844. Grundtvig var i den sommer plaget
af en voldsom depression. Som resultat heraf tog han på en
rekreationsrejse rundt til forskellige gode venner. Grundtvigs
ven Gunni Busk fortæller, at han en dag fandt Grundtvig
liggende på knæ med hænderne foldede over et vognhjul, bedende og grædende. Det var på denne rejse, Grundtvig skrev
Sov sødt barnlille, eller Gudsbarnets vuggesang som han i første
omgang kaldte salmen.
I salmen fornemmer man den ydmyghed og taknemmelighed, som ifølge Grundtvigs venner afløste de voldsomme
anfald af anfægtelse. Og som andre vuggesange har salmen
en meget fredfyldt stemning.
I første vers anslår Grundtvig præcist tonen i en traditionel
vuggevise: ”Så sødelig sov, som fuglen i skov, som blomsterne
blunde i enge!” – Tænk, hvis man kunne være så tryg i verden
som et lille barn! Men den fredfyldte stemning, som Grundtvig
(og vi måske?) længes efter, er mere en romantisk virkelighedsflugt. For årsagen til roen skal findes i dåben: ”Gudsfingrene
grande slog kors for din pande, Guds Enbårnes røst slog
kors for dit bryst.” Med dåben er du uden for det ondes rækkevidde, hverken en indre eller ydre djævel kan længere skade
dig, skriver Grundtvig.
Salmen er stærkt personlig, og på samme tid giver det
mening at synge den i menighedens fællesskab, fordi kirken
er fællesskabet af de døbte. Mange bruger også vers 1,2 og 7
som vuggesang for deres små børn.
Dorthe Engelbrecht Larsen
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Fik du læst bogen ”Mit livs øjeblik”
– 50 kendte danskere fortæller?
Der er mange store og små øjeblikke i vores liv.
Nogle med medgang og nogle med modgang. Nogle
med vendepunkter og afgørende beslutninger. Kan
en lille tilfældighed betyde, at vi ændrer kurs på
livets landevej? Kan mødet med et særligt menneske ændre vores retning? Hvad er det for specielle
oplevelser, der sætter sig så dybe spor, at det får
betydning for vores livsbane og for hvem vi er
som mennesker?
En bog om livets mening
”Ethvert øjeblik kan gøre en klogere. Men nogle øjeblikke kan ændre livet, så man pludselig forstår tilværelsen på en helt ny måde.
Det er den slags øjeblikke, denne bog består af. Det er en bog om
livets mening – for den handler om, hvad folk har lært om og af
tilværelsen.” Sådan begynder forordet i bogen ”Mit livs øjeblik”,
som er skrevet af Daniel Øhrstrøm og Lars Henriksen, journalister
på Kristeligt Dagblad. De har talt med 50 markante danskere, som
hver især har fortalt deres personlige og ofte både livsbekræftende
og rystende historie om et særligt øjeblik i deres liv. Om fejltagelser
og uventede omfavnelser. Om livsglæde og livstruende sygdomme.
Om dødsfald, svigt og guddommelige åbenbaringer. Om kærlighed,
skelsættende møder og afgørende beslutninger. Om pludselig at
finde sig selv i en ny sammenhæng, som de 2 journalister skriver.
Kernescener i et menneskes liv
”Jeg tror, at ethvert menneske har én eller flere kernescener, en slags
små grundfortællinger, der har formet livet på en særlig måde”, har
den norske forfatter Jan Kjærstad sagt i et interview. Øhrstrøm og
Henriksen har fundet den slags fortællinger. 50 tankevækkende
beretninger, skrevet kortfattet, koncentreret og meget oplysende.
Det er scener fra virkelighedens verden, som de medvirkende i bogen
modigt har lagt frem, så andre kan lære af deres erfaringer. Man
kan mærke oprigtigheden og engagementet.
De 50 personer er en broget blanding af skuespillere, entertainere, politikere, forfattere, journalister, musikere, fagforeningsfolk,
debattører, teologer med flere. Nogle af beretningerne har også haft
afgørende betydning for personernes professionelle liv, og alligevel
vil mange af os kunne genkende noget fra vores eget liv i oplevelserne. Personernes oplevelser er meget forskellige. Nogle fortæller
om det særlige øjebliks store betydning for dem selv, mens andre
glæder over og er taknemmelige for at have mødt et andet menneske.
Ikke det, men de bedste øjeblikke
Bogens sidste beretning er af skuespilleren Nicolas Bro, der siger:
”Den vigtigste del af livet er ikke de små rus af intens lykke, man
kan få gennem ferier, fester og karrierehøjdepunkter. Det er hverdagen, der fylder mest. Og den, man først og fremmest skal lære at
nyde.” Han skal spille en stor rolle på Betty Nansen Teatret, men
han fortæller om hverdagene – om tidligt morgenmørke, kaffe, trygt
sovende kone og lille barn. Ikke om det, men de bedste øjeblikke.

”Det er nu, det gælder. Det er denne dag, der skal leves”.
”Mit livs øjeblik” er en meget varieret og tankevækkende samling små fortællinger om oplevelser, der forandrer og definerer os
som mennesker, fortalt af 50 kendte danskere.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Konfirmationer og konfirmationsforberedelse i
de kommende år
Den ændrede skolestruktur har givet anledning til mange spekulationer og stor usikkerhed hos forældre til kommende konfirmander.
Og skolestrukturen kommer da også til at påvirke konfirmationer
og konfirmationsforberedelse i Dronningborg.
Først og fremmest får vi mange flere konfirmander. De elever,
som flyttes til Rismølleskolen fra Østervangskolen og Hadsundvejens skole, kommer til at høre til i Dronningborg Kirke i stedet for
henholdsvis Skt. Andreas Kirke og Sct. Peders Kirke.

Konfirmandundervisningen giver også rum til kreative hænder. Her illustration af
påskens budskab. Resultaterne har været udstillet i kirken.

Konfirmationsdatoer
Og hvad så med selve konfirmationerne? Datoer for konfirmationer
i 2016 og 2017 står fast. Det betyder at:
22. april 2016 konfirmeres den nuværende 6.A på Rismølleskolen,
de nuværende 6. klasser på Østervangsskolen og den nuværende 6.
klasse på Hadsundvejens skole.
24. april 2016 konfirmeres den nuværende 6.B på Rismølleskolen.
12. april 2017 konfirmeres den nuværende 5. A på Rismølleskolen,
de nuværende 5. klasser på Østervangsskolen og den nuværende 5.
klasse på Hadsundvejens skole.
14. april 2017 konfirmeres den nuværende 5.B fra Rismølleskolen.
Der vil naturligvis også være mulighed for konfirmation i Gimming Kirke.
Konfirmationsundervisningen følger man med sin ”nye klasse”.
Den foregår, som den plejer, dels i Dronningborg Kirke, dels i sognegården og dels på ture ud af huset. Vi ved endnu ikke, om man
konfirmeres med sin gamle eller sin nye klasse. Vi kan heller ikke
sige noget om konfirmationsdatoer i 2018 og frem. Så snart vi ved
mere, vil det naturligvis blive offentliggjort på kirkens hjemmeside.
Præsterne
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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
Tirsdag den 23. juni kl. 19

Torsdag den 17. september kl. 19

Sogneaften

Sankthansaften i kirke og sognegård
Igen i år inviterer Dronningborg Kirke til Sankthansfest.
Vi starter kl. 19 i kirken med
en kort midsommergudstjeneste. Ingelise Strandgaard
prædiker.
Efterfølgende er der kaffe og
boller i sognegården. Her vil vi
synge nogle af vores skønne sommersange fra Højskolesangbogen.
Vel mødt!
Mandag den 10. august kl. 19.30

Gudstjeneste

Fælleskirkelig gudstjeneste i forbindelse med Randers-ugen.
Temaet for dette års fælleskirkelige gudstjeneste er Ånden som binder
os sammen.

FILMAFTEN

Filmaften i Dronningborg Kirke
Sorg og glæde af Nils Malmros
Filmen Sorg og glæde tager sit udgangspunkt i vinteren 1984.
Filminstruktøren Johannes har været ude for at holde et foredrag, og da han kommer hjem, er katastrofen sket. Hans kone
Signe har i en psykose dræbt deres ni måneder gamle datter,
Maria. Smerten er ubærlig, men Johannes er alligevel besluttet på at beskytte sin kone mod et retssystem, der kan være
uforstående. Han vil gøre, hvad han kan for at hjælpe hende,
for han føler selv skyld for hendes situation.
Ud over at fortælle en stærkt personlig og tragisk fortælling
behandler filmen også store almenmenneskelige spørgsmål
som tilgivelse, skyld og kærlighed. Nils Malmros siger i et
interview i Politiken at ”Det handler om, at kærligheden ikke
tilgiver, men overvinder alt”.

Filminstruktør Nils Malmros sammen med filmens Johannes og Signe, Jakob
Cedergren og Helle Fagralid.

Dronningborg Kirke dannede også i Randersugen 2011 ramme om den fælleskirkelige gudstjeneste.

Gudstjenesten er arrangeret i samarbejde mellem Baptistkirken,
Den Katolske Kirke, Frelsens Hær, Den Evangeliske Frikirke, Randers KFUM og KFUK og folkekirken. Dorthe Engelbrecht Larsen
prædiker. Efter gudstjenesten vil der være kaffe i Dronningborg
Sognegård.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn
Tirsdag den 8. september kl. 17
Tirsdag den 24. november kl. 18
Møderne afholdes i Sognegården og er offentlige.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Torsdag den 18. juni
Torsdag den 23. juli
Torsdag den 20. august
Torsdag den 17. september
Torsdag den 22. oktober
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Filmen introduceres af Dorthe Engelbrecht Larsen, og efter filmen
vil der være kaffe og samtale om filmen. Filmen er en optakt til
sogneaftenen den 22. oktober (se nedenfor), hvor filminstruktør
Nils Malmros selv kommer og fortæller om filmen.

Sæt kryds – Efterårets arrangementer
I skrivende stund har menighedsrådene planlagt følgende
arrangementer i efteråret:
Torsdag den 1. oktober kl. 19 Foredrag i Gimming Kirke
Kvindekamp og kirkekamp. Tidligere biskop over Ribe Stift
Elisabeth Dons Christensen holder foredrag i anledning af
100-året for kvindernes valgret.
Søndag den 4. oktober kl. 16 Koncert i Dronningborg Kirke
Organist Christian Præstholm spiller værker af bl.a. Nicolaus
Bruhns, J.S. Bach, F. Mendelssohn, Olivier Messiaen og Chr.
Præstholm.
Torsdag den 22. oktober kl. 19
Foredrag i Dronningborg Kirke
Filminstruktør Nils Malmros fortæller om filmen Sorg og glæde,
dens tilblivelse og de bagvedliggende begivenheder.
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Gudstjenesteliste	Dronningborg	Gimming
Juni
7. juni

1. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Ingen

14. juni

2. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

21. juni

3. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

11.30 Dorthe E. Larsen

10.00 Ingelise Strandgaard
Kasper Christiansen Wittrup
Laursen prædiker

Ingen

10.00 Ingelise Strandgaard

Ingen

28. juni
4. s. e. trinitatis
					
					
Juli
5. juli

5. s. e. trinitatis

12. juli

6. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Ingen

19. juli

7. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Ingen

26. juli

8. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

August
2. august

9. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

9. august

10. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

11.30 Dorthe E. Larsen

16. august

11. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

23. august

12. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Ingen

30. august

13. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

14. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

September
6. sept.

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:
Ingelise Strandgaard
Fyrrevænget 9, Tlf. 21 17 27 36
E-mail: ist@km.dk
Træffes ikke mandag
Sekretær:
Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09
E-mail: jekr@km.dk
Træffes i Sognegården
man., tir. og to.
kl. 14.30 –17.30

Organist:
Gozel Madsen
Energivej 63
Tlf. 30 23 29 82
e-mail: dronningborgorganist@
gmail.com

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

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

Gimming Kirke
Graver:
Jette Haldrup
Tlf. 86 47 76 84
E-mail:
haldrup_spentrup@hotmail.com

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

Kirkesanger:
Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
E-mail: bjarkeoglinda@oncable.dk

Vicevært ved Sognegården:
Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
E-mail: hk@karlsen.mail.dk

Menighedsrådsformand:
Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59
eller 51 19 44 21

Kirkernes hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

Kirkebladet
I 2015 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 10
Juni – uge 23
September – uge 36
December – uge 49
Omdelingen i
Dronningborg Sogn
varetages også i 2015
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 2015 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 31. juli 2015.

