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Kirkelig vejviser

Samtale med en præst

Folketinget har vedtaget en digitaliseringsstrategi, som i første fase,
2011-2015, bl.a. indebærer, at al kommunikation mellem borgerne
og det offentlige nu i princippet skal foregå digitalt. Det gælder også
den personregistrering, som folkekirken udfører for staten: faderskab,
navngivning, navneændring og dødsfald. Der er via www.borger.dk
adgang til den digitale selvbetjening ved anvendelse af NemID. For
borgere uden NemID, eller borgere, der af en eller anden grund ikke
er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes
via www.personregistrering.dk eller på kirkekontoret.
Da procedurerne således er ændret væsentligt, gennemgås de kort i det
følgende. Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og
vejledning. Se i øvrigt mere udførlige oplysninger på www.borger.dk
og på www.dronningborggimmingkirker.dk.

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

Fødsel og faderskab
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er fødslen sket uden
jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen digitalt via
www.borger.dk, inden der er gået 14 dage. Er forældrene ikke gift, men
ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afgives en omsorgs- og
ansvarserklæring, ligeledes senest 14 dage efter fødslen og ligeledes
digitalt via www.borger.dk
Navngivning og dåb
Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder. Ønskes navngivning
ved dåb, træffes aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret. Ønskes
navngivning uden dåb, afgives anmodning digitalt via www.borger.dk
Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i en af pastoratets kirker, træffes
aftale herom ved henvendelse til kirkekontoret.

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 vicevært Henning Karlsen (tlf. 23 31 98 07). Om
ønsket hjælper viceværten med servering af kaffe, mod betaling.

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 oplyses navn og adresse, samt
at kørslen sker på menighedsrådets regning.

Kirkekaffe i Dronningborg Kirke
Vi serverer kirkekaffe i Dronningborg Kirke på udvalgte
søndage. Kaffen serveres i våbenhuset umiddelbart efter
gudstjenesten. Under kaffen er der mulighed for en uformel
snak, inden vi går hver til sit.
Der er kirkekaffe den 24. januar og den 21. februar.
Vi søger stadigvæk frivillige, som kunne tænke sig at
hjælpe med kaffebrygning og servering. Hvis du har tid og
lyst, så henvend dig på kirkekontoret.

Dødsfald – begravelse/bisættelse
Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret inden for 2 dage. Tid og
sted for begravelsen eller bisættelsen aftales ved henvendelse til en af
pastoratets præster. Sædvanligvis vælger de pårørende at kontakte en
begravelsesforretning, og bedemanden sørger i så fald for de nødvendige
papirer og aftaler. Ønsker de pårørende selv at stå for dette, kan man
søge oplysninger på kirkekontoret og på www.borger.dk
Navneændring
Begæring om navneændring afgives digitalt via www.borger.dk
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Hvad blev der af kirkekontoret?
Vi er der skam stadigvæk – følg blot pilene fra P-pladsen
ved kirken.
I forbindelse med udvidelsen af sognegården er kirkekontoret
midlertidigt flyttet over i præsteboligens kælder, Egholmsvej
6. Det flytter tilbage, når sognegården genåbner, forventeligt
i marts-april 2016.
Kontoret er som normalt åbent for personlig henvendelse
mandag, tirsdag og torsdag kl. 14.30-17.30.
Uden for dette tidsrum kan kordegnen kontaktes telefonisk
på 30 36 43 53. Kom gerne forbi!
Jette Kristiansen
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Kære minikonfirmander
Tusind tak for et godt forløb her i Dronningborg kirke.
Sammen har vi malet og leget. Vi har hygget og holdt nadver.
Vi har holdt ”dåb” med mange interessante bud på navne til
det lille dåbsbarn. Forløbet blev afsluttet med drama ved
gudstjenesten den 15. november.
I har været dejlige at være sammen med. I har været interesserede og aktive, og vi vil savne jer.
Vi håber at se jer igen, om ikke før så når I kommer i 7.
klasse og skal gå til konfirmandundervisning.
Elsebeth Hvass, Ingelise Strandgaard og Dorthe Engelbrecht Larsen

Babyer synger salmer - Nyt hold foråret 2016

Fem forventningsfulde minikonfirmander er klar til at opføre drama ved gudstjenesten i Dronningborg Kirke den 15. november.

Ikke mindre end 12 babyer har deltaget i efterårets babysalmesang i Dronningborg Kirke til stor fornøjelse for dem selv, deres
forældre og holdets ledere. Et nyt hold begynder i marts 2016.
Babysalmesang henvender sig til de helt små mellem 3 og 10
måneder og deres voksne i Dronningborg og Gimming sogne.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag, Randers Musikskole, leder
holdet sammen med et par af kirkens frivillige. Holdet mødes
9 onsdage i Dronningborg Kirke kl. 10.30-12.00, første gang
den 2. marts. Yderligere oplysninger og tilmelding på kirkekontoret, tlf. 29 89 82 09, e-mail: jekr@km.dk Læs mere på
kirkens hjemmeside.
Mødedatoer:
den 2., den 9., den 16. og den 30. marts, den 6., den 13., den
20. og den 27. april og den 4. maj.

Velkommen til fire nye hold konfirmander
Konfirmandundervisningen begyndte i år i uge 47. 7. V og
X tirsdag d. 17. november og 7. Y onsdag d. 18. november.
Herudover vil vi i år også have fornøjelsen af konfirmander
fra ”Kompasset”, som begynder deres undervisning i januar.
Vi, både præster og personale, glæder os til at være sammen
med de nye konfirmander. At have kontakt til en gruppe unge
er en gave, som vi er taknemmelige for, og en opgave, vi tager
meget alvorligt. Konfirmander ser med friske øjne på alt det,
vi gør i kirken. De stiller spørgsmål og tager livtag med de
udfordringer, vi giver dem.
Konfirmanderne er, ikke nødvendigvis, vant til at gå til
gudstjeneste. De kommer derfor i kirke for at lære det. Vi
præster beder jer derfor om at tage godt imod konfirmanderne
og hjælpe os, så det bliver en god oplevelse for dem at komme
hos os, både til undervisningen og til gudstjenesterne.
Konfirmanderne skal alle konfirmeres i ”bededagsferien”.
Det vil sige, at vi i 2016 skal holde konfirmation både fredag
den 22., lørdag den 23. og søndag den 24. april.
I 2017 falder konfirmationerne igen Bededag og søndag efter
Bededag, sådan at elever fra Østervangskolen og den gamle
A-klasse fra Rismølleskolen konfirmeres Bededag, elever fra
den gamle B-klasse konfirmeres søndag efter Bededag.

Julehjælp i Dronningborg
I år har vi fået mulighed for at uddele julehjælp til trængte
familier i Dronningborg. Midlerne er dels indsamlet ved gudstjenesterne i Dronningborg Kirke, dels skænket af velgørende
foreninger og organisationer. Vi er meget taknemmelige for,
at vi har modtaget disse midler, så beboere i Dronningborg
Sogn kan søge julehjælp. Ansøgningsskemaet kan afhentes i
Dronningborg Kirke eller rekvireres fra kirkekontoret. Skemaet
kan også hentes på vores hjemmeside
www.dronningborggimmingkirker.dk
Ansøgningen skal afleveres personligt på kirkekontoret,
Egholmsvej 6, kælderen, mandag den 30. november, tirsdag
den 1. december eller torsdag den 3. december i tidsrummet
14.30-17.30. Der skal forevises legitimation ved afleveringen.
Ansøgerne får svar pr. brev senest fredag den 11. december.
Og juleuddelingen vil finde sted tirsdag den 15. december.
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Madonnaen fra Stalingrad
En tur til Berlin
Nogle gange kan man komme til at befinde sig i begivenhedernes centrum uden at ane det. Sådan gik det for mig, da
jeg den første weekend i oktober stod på toget til Berlin. Jeg
havde glædet mig til en weekend med shopping, kaffedrikning og museumsbesøg, og så blev det hele pludselig helt
anderledes. - Det viste sig nemlig, at alle Berlins butikker var
lukkede i anledning af genforeningsjubilæet. Så i stedet blev
weekenden brugt til at slentre gennem alletiders folkefest ved
Brandenburger Tor og deltage i den mere officielle fest uden for
Rigsdagsbygningen, med klassisk musik, et storslået lysshow og
fantastisk stærke billeder fra november 1989, da Berlinmuren
faldt, og fra oktober 1990, da Tyskland blev genforenet. Det
var fantastisk stærkt at stå der mellem berlinerne og vide, at
det kun er 25 år siden verden så helt anderledes ud.

Berlinmuren faldt endeligt om natten mellem den 9. og 10. november 1989.

Lidt i periferien af festlighederne var der så demonstrationerne. Bl.a. den tysk-russiske venskabsforening, som mente, at
Tyskland ville have godt af en stærk mand, gerne Putin, som
kunne bringer orden på tingene. De råbte slagord og lignede
på mange måder noget, vi før har set: vrede unge mænd, med
en aggressiv attitude, som er i klemme i systemet.
Men den demonstration, som gjorde størst indtryk på mig,
var en enlig ældre mand, som bar et stort skilt med teksten:
”Jeg jubler ikke. Offer for DDR-skolen. Ingen oprejsning for
tidligere SED-medlemmer” (SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Han stod der bare, helt stille med sit
skilt, som et vidnesbyrd om, at der stadig er mange sår, som
ikke er lægt. Det, som fra vores synsvinkel kan se ud som en
entydigt glædelig begivenhed, er et smertefuldt tab for en del
mennesker i det gamle Østtyskland. De oplevede, at det, de
havde troet på, var en løgn, at de pludselig ikke havde arbejde,
at deres tankesæt og deres måde at gå til verden og opgaverne
på ikke rigtig passede ind længere. Og under alle festlighederne
lå også Tysklands, ja hele Europa og Mellemøstens, store nye
udfordringer, nemlig de enorme flygtningestrømme.

tjeneste i Gedächtniskirche. – Og lige der så jeg Madonnaen
fra Stalingrad. Som jeg stod der efter gudstjenesten og så på
billedet, kom det til at rumme den smerte og den kamp for
tilværelsen, som til alle tider er en del af vores menneskeliv.
Billedet Madonna fra Stalingrad er tegnet med kul på bagsiden
af et russisk landkort af den tyske læge og teolog Kurt Reuber
i julen 1942. De tyske tropper, og med dem Kurt Reuber, var
på det tidspunkt lukket inde i Stalingrad af den russiske hær.
De kunne ikke komme væk, og de kunne ikke få forsyninger
ind. De kunne bare sidde og fryse og sulte og vente på det slag,
som sandsynligvis ville koste de fleste af dem livet. Et ordsprog
sagde dengang, ”det var bedre at have en fætter i Luftwaffe end
en far i himlen” – med forbindelser i Luftwaffe kunne man
måske få en ekstra madration.
Kurt Reuber havde indrettet sig med et gammelt tæppe
som forhæng. På den ene side af tæppet behandlede han de
syge, de sårede og de døende, på den anden side af tæppet sov
han selv. Og det var her, han tegnede billedet af Maria med
det nyfødte barn.
Kurt Reuber skriver et brev hjem, hvor han fortæller om billedet: ”Man ser moderen og barnets hoved lænet mod hinanden,
en stor kappe svøber sig om dem begge. Det skal symbolisere
tryghed og moderkærlighed. Og så var det, jeg pludselig erindrede Johannes’ ord: Liv, lys, kærlighed. Hvad mere kan jeg tilføje?
Jeg håbede, at dette billede af madonnaen ville åbne juledøren,
som vi gjorde det derhjemme. Her ved fronten har vi kun en
simpel trædør, men mine kammerater stod tryllebundne og
andægtige foran det store billede, som hang på lervæggen, og
vores julefejring var helt gennemtrukket af billedet.”
Billedet blev fløjet ud fra Stalingrad med et transportfly.
Kurt Reuber døde i russisk fangenskab den 20. januar 1944.

Madonnaen fra Stalingrad
Som afslutning på denne bevægende weekend gik vi til guds-
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Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os
Her i en luthersk folkekirke kan vi godt være lidt forlegne ved
denne Mariadyrkelse. Maria er på ingen måde guddommelig,
men på tegningen her, bliver hun alligevel et billede på Gud.
Det var det, som soldaterne så i billedet. De så, at de i deres
helt fortvivlende situation blev holdt i Guds favn.
Billedet udtrykker på en gang hele julens budskab - at lige
her i livets og vinterens mørke, her blev Gud menneske. Her i
vores verden, som er spændt ud mellem glæde og sorg, mellem
liv og død, her er Gud.
Og sådan tror jeg også, at billedet kan tale til os. Man behøver ikke sidde i Stalingrad under anden verdenskrig for at
være bange. Man behøver ikke at være vokset op i et totalitært
Østberlin for at have mistet orienteringen i samfundet, og
man behøver ikke være drevet på flugt med sin familie for at
føle, at livet falder fra hinanden.
Julens budskab har også noget at sige til os, som føler, at
vi er ved at segne under alle de præstationskrav, der møder os
i vores dagligdag, når studiet skal gennemføres på normeret
tid, når produktiviteten skal sættes i vejret, så vi bedre kan
konkurrere med kineserne, når man mærker helbredet svigte,
eller man savner et menneske, man elsker.
Julens budskab er, at Gud går ind i vores verden for at dele
den med os, også der hvor vi ikke kan følge med og der, hvor
verden og livet falder fra hinanden.
Julen handler om den kærlighed, som rækkes til os fra Gud.
Den anerkendelse og solidaritet, som Gud viser os ved at lade
sig føde, ved at dele sit liv med os.
Denne kærlighed skal give os mod til at kæmpe for livet og
lyset og dele livet med hinanden.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Fik du læst bogen ”At leve med Kierkegaard”
af Sørine Gotfredsen?
200-året for Søren Kierkegaards fødsel
blev under stor bevågenhed markeret i
2013, og mangen en bog blev udgivet. En
af de bøger, som jeg ofte har i hænderne
på biblioteket, er skrevet af journalisten,
præsten, debattøren og forfatteren Sørine
Gotfredsen, nemlig bogen ”At leve med
Kierkegaard”.
Forfatteren vil vise, at den gamle filosofs tanker også i dag kan have betydning
for den enkeltes liv og oplevelser, og hun
tager udgangspunkt i hændelser i sit eget liv, hvor hun har haft
svært ved at finde fodfæste. Blufærdigt, men også hudløst ærligt,
fortæller Sørine Gotfredsen om, hvordan hun som sportsjournalist ved de olympiske lege i Atlanta i 1996 oplever en personlig
krise, oplever at miste grebet om sig selv. Hun bliver modløs og
mærker den eksistentielle fortvivlelse, som Søren Kierkegaard
så mange gange har analyseret og beskrevet.

Hun fortæller også om en stormende forelskelse i den eneste
ene, men ”Vi kan fare vild i vore egne simple forestillinger om
lykke og intens nærvær, og vi kan knække halsen, når drømmene ikke går i opfyldelse på netop den måde, vi havde satset
på. I flere år ønskede jeg at følges med en bestemt mand, men
han ønskede ikke at følges med mig, og endnu et ordinært
kapitel blev skrevet i fortællingen om kærligheden, glæden,
skuffelsen og troen.” En fin parallel til Søren Kierkegaards
forhold til Regine Olsen, som han forlovede sig med, men
derpå afviste og alligevel fortsat elskede.

”Kierkegaard kan give den enkelte

en vidunderlig følelse af at være
genkendt og forstået

Forfatterens dybtgående kendskab til Kierkegaards tanker
har hjulpet hende til at sætte ord på det uforståelige og give
mening til tilværelsen.
”Kierkegaard kan give den enkelte en vidunderlig følelse af at
være genkendt og forstået, fordi han tænker så klart og indfølt.
Selv de overvejelser, man troede umuligt kunne give mening
for andre, udlægger han på en måde, der gør det åbenbart, at
også dette hører det menneskelige til. Kierkegaard bliver en
samtalepartner, der kan følge én i enhver tænkelig retning,
fordi han ved tankens kraft altid er foran. Han kender til de
yderste hjørner af det menneskelige sind, og hvis man af og
til har følt sig fortabt et sted i det indre vildnis, kan man være
ret sikker på, at Kierkegaard selv har været der. Han kender
fortvivlelsen i hver en afkrog og kan forklare, at vi ikke har til
opgave at flygte fra vanskelighederne. Men derimod at lade os
opbygge i mødet med dem”, skriver Sørine Gotfredsen. Kierkegaards tanke er, at man ikke skal blive stående på samme sted,
så kan man ende som en levende død, der ikke vil erkende, at
meningen er, at man skal elske mere, leve mere, glædes mere,
adlyde mere og tro mere.
Bogen er opdelt i flere afsnit, bl.a. ”At fortvivle”, ”At elske”,
”At føle glæde”, ”At rejse”, ”At være en krop”, ”At være en enkelt
i mængden” og ”At tro”.
”At leve med Kierkegaard” er en klog, velskrevet og dybt
personlig beretning. En enkel, men samtidig grundig, første
indføring i tænkeren Søren Kierkegaards univers, i hans tanker
om eksempelvis fortvivlelse, kærlighed, glæde samt livet og
eksistensen i det hele taget.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg
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Søndag den 6. december kl. 11.30

Gudstjeneste

Foto: Scanpix, Null

Luciagudstjeneste i Gimming Kirke
Igen i år vil vi holde advents-børnegudstjeneste i Gimming Kirke.
Under gudstjenesten vil der være luciaoptog med børn fra Gimming
og Tjærby. Tilmelding til luciaoptoget kan ske til kirkesanger Linda
Hessellund på tlf. 29 65 32 66. Vi håber at se mange børn!

Iben Thranholm har tidligere været ansat på Danmarks Radio,
hvor hun var vært for programmet Religionsrapport på P1. Desuden
er hun en flittig debattør og klummeskribent i bl.a. Kristeligt
Dagblad. Hun har også deltaget i mange tv- og radiodebatter om
religionens plads i samfundet og forskellige etiske problemstillinger.
Desuden er hun forfatter til en række bøger om tro og samfund.
Søndag den 27. december kl. 10

Gudstjeneste

Musikgudstjeneste julesøndag - Ønsk din yndlingsjulesalme
Julesøndag er der musikgudstjeneste i Dronningborg Kirke. Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger og refleksion, bønner,
salmer og musik. En del af programmet har du indflydelse på.
Fra 1. søndag i advent vil der være opstillet en ”postkasse” i
våbenhuset. Heri kan du lægge en seddel med dit salmeønske! Vi
glæder os til at opfylde dine ønsker.
Torsdag den 31. december kl. 14

Søndag den 31. januar kl. 16

Gudstjeneste

Kyndelmissegudstjeneste i Dronningborg Kirke
Ved overgangen mellem januar og februar siger man, at halvdelen
af vinteren er gået, og vi kan se frem mod lysere tider. Kyndelmisse
betyder fra gammel katolsk tid ”lysmesse”.

Gudstjeneste

Vi ønsker hinanden Godt Nytår
Som det efterhånden er blevet en tradition i Dronningborg Kirke,
holder vi nytårsgudstjeneste den 31. december kl. 14. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet byde på et lille glas vin og et stykke
kransekage, så vi kan ønske hinanden et Godt Nytår.
Torsdag den 14. januar kl. 19.30

KONCERT

Metalsangkoret Scandia i Dronningborg Kirke
Sangaften arrangeret i samarbejde med foreningen Dronningborg
Historier. Metalsangkoret Scandia vil underholde med et udpluk
fra deres repertoire.
Torsdag den 21. januar kl. 19

Sogneaften

Møder med Gud – Opstandelsen i hverdagsperspektiv
Foredrag i Dronningborg Kirke ved teolog og journalist Iben Thranholm. Kristendommen er ikke en abstrakt teori, men et personligt
forhold til Gud. Var det kun disciplene, der oplevede Jesus efter
hans opstandelse, eller kan vi også få en erfaring af ham to tusind
år efter? Foredraget vil fokusere på at møde Gud ansigt til ansigt
og kommunikere med ham i dagligdagen.

Også i Dronningborg Kirke vil vi tænde lys og fejre Jesus som det
lys, der bryder mørket. Vi vil gennem tekstlæsninger, salmer og
bønner markere og fejre lysets vej til verden. Alle vil have mulighed
for at tænde et lys; for kirken, for én man tænker på, for fred eller
blot som en symbolsk handling, fordi den mørke tid nu er vendt.
Konfirmanderne medvirker. Kom selv og vær med til en stemningsfyldt gudstjeneste.
Søndag den 7. februar kl. 14

Gudstjeneste

Fastelavn
Igen i år holder vi børnegudstjeneste i forbindelse med fastelavn
i Gimming Kirke. Vi håber på mange udklædte børn og voksne.
Efter gudstjenesten arrangerer forsamlingshuset tøndeslagning,
kaffe, sodavand og fastelavnsboller.
Så find klovnenæsen og parykken frem! Vi ses den 7. februar kl.
14.00 i Gimming Kirke.
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Torsdag den 3. marts kl. 19

Del med verdens fattigste kvinder
Sogneindsamling den 13. marts 2016

Sogneaften

Den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder i 2016 sted søndag den 13. marts og
sætter særligt fokus på verdens fattigste kvinder.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere
i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i
Sydafrika. Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
- Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannelses- og sundhedsniveau.
- Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige
fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande kunne
producere 20-30 procent mere.
- Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt
så gode chancer for at overleve.
Kan du afse en time eller to den 13. marts?
Meld dig allerede nu som indsamler hos Per Bøje Rasmussen,
tlf. 21 72 07 66, e-mail: per@perboje.dk, og del din søndag
med verdens fattigste kvinder.

I foredraget vil Jacob Birkler med humor og varme tage fat i
vores forhold til døden. Han skriver selv om foredraget: ”Vi har
med bioteknologien i stort omfang taget livet og døden i egne
hænder. Før var døden den visse uvished. I dag er døden udskudt
til fremtidig kontrol. Ofte parkeres døden for enden af livet, som
noget jeg må tage stilling til, når jeg bliver gammel. Døden har fået
en fast plads i livet, som var det en ussel pjalt ved livets kant. Når
vi endelig forholder os til døden, er det de andres død, som er det
bedste læhegn for vores egen dødsangst. Men måske bør døden
snarere gå hånd i hånd med livet hele livet. Det er netop, når vi
lever dødeligt, at døden giver livet et spark bagi, som en reminder
om, at vi skal huske at leve det. Foredraget fokuserer på de etiske
og eksistentielle implikationer affødt af en lang række helt nye
biomedicinske muligheder.”

Sæt kryds – kommende arrangementer:

Foto: Scanpix, Jesper Kristensen

Døden er ikke det værste vi har
Foredrag i Dronningborg Kirke ved formand for Etisk Råd Jacob
Birkler.
Jacob Birkler er, ud over at være formand for Etisk Råd, cand.
mag. i filosofi og psykologi, og han har skrevet en lang række bøger og artikler. Det er hans erklærede mål, som formand for Etisk
Råd, at få de etiske diskussioner ned på et hverdagssprog, så alle
kan deltage.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Menighedsrådene har lagt datoerne fast for en række spændende arrangementer. Læg datoerne i din kalender allerede nu:
Onsdag den 6. april kl. 19 Sogneaften på
Randers Kunstmuseum.
Vi gentager succesen og inviterer til sogneaften på Randers
Kunstmuseum. Museumsinspektør Lise Jeppesen viser rundt og
fortæller om en bred vifte af ældre og nyere kunst. Efterfølgende

kaffe i caféen (tilmelding påkrævet). Der vil være mulighed for
at benytte kirkebilen.

Onsdag den 23. december · Torsdag den 21. januar
Torsdag den 25. februar · Torsdag den 17. marts
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Tirsdag den 31. maj - Den årlige sommerudflugt.

Menighedsrådsmøder

Torsdag den 15. september kl. 19 Sogneaften: ”Diakoni
og folkekirke”. Foredrag i Sognegården ved tidligere biskop
over Viborg Stift Karsten Nissen.

Dronningborg: Møder i 2016 fastlægges umiddelbart efter
redaktionens afslutning. De offentliggøres på hjemmesiden
og i det kommende blad. Gimming: Onsdag den 9. marts
kl. 19.00. Mødet afholdes Damstedvej 33 og er offentligt.

Torsdag den 27. oktober kl. 19 Sogneaften: ”Menneskelighedens nødvendighed i en umenneskelig verden”.
Foredrag ved tidligere biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm.
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Gudstjenesteliste	Dronningborg	Gimming
December
6. dec.
2. s. i advent
10.00 Dorthe E. Larsen
								
13. dec.
3. s. i advent
10.00 Ingelise Strandgaard
20. dec.
4. s. i advent
10.00 Dorthe E. Larsen
24. dec.
Juleaften
13.30 Dorthe E. Larsen
					
15.00 Ingelise Strandgaard
25. dec.
Juledag
10.00 Dorthe E. Larsen
26. dec.
2. juledag
Ingen		
27. dec.
Julesøndag
10.00 Ingelise Strandgaard
					
Musikgudstjeneste
31. dec.
Nytår
14.00 Dorthe E. Larsen
Januar
3. jan.
Hellig 3 Kongers søndag
10. jan.
1. s. e. H. 3 k.
17. jan.
Sidste s. e. H. 3 k.
24. jan.
Septuagesima
31. jan.
Seksagesima
					

11.30 Dorthe E. Larsen
Luciagudstjeneste
Ingen
Ingen
15.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Ingelise Strandgaard
10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen
16.00 Ingelise Strandgaard
Kyndelmissegudstjeneste

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Februar
7. febr.
Fastelavn
10.00 Dorthe E. Larsen
								
14. febr.
1. s. i fasten
10.00 Ingelise Strandgaard
21. febr.
2. s. i fasten
10.00 Dorthe E. Larsen
28. febr.
3. s. i fasten
10.00 Dorthe E. Larsen

14.00 Dorthe E. Larsen
Børne- og familiegudstjeneste
Ingen
Ingen
Ingen

Marts
6. marts
13. marts

Ingen
Ingen

Midfaste
Mariæ bebudelsesdag

10.00 Ingelise Strandgaard
10.00 Dorthe E. Larsen

Adresseliste
Dronningborg-Gimming
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:
P.t. vakant.
Dronningborg Kirke
Kirketjener:
P.t. vakant.
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
Graver:
P.t. vakant.
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
Tak til kunstneren
Tak til Anne Marie Johansen,
hvis smukke billede ”Kristi
fødsel” pryder bladets forside og bagside. Læs mere om
kunstneren og hendes værker,
udgivelser og udstillinger på
www.annemariejohansen.dk

Kirkernes hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

Kirkebladet
Næste kirkeblad
planlægges omdelt
i uge 9, marts 2016.
Indlæg til næste kirkeblad gældende for
marts, april og maj
2016 bedes indleveret i Sognegården senest mandag den 25.
januar 2016.

