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Rita Skov (olie på lærred)

Kirkebladet

Friheden til ”bare” at være almindelig
Det er blevet forår, og i naturen stikker de første forårsbebudere
deres livskraftige hoveder frem.
Forårstid er konfirmationstid, og når vi kommer lidt længere
hen, er det tid for studenterfesterne. Begge dele er højtidsstunder,
som markerer betydningsfulde og glædelige begivenheder i de
unges liv. Festernes tid er også talernes tid. For noget må der
siges ved en festlig anledning!

“Om foråret folder naturen sig ud i al sin pragt, og
det samme ønsker vi, at de unge mennesker, som vi
fejrer, må gøre.”
Når vi slår på glasset for at sige nogle bevingede ord til dem,
er budskabet, vi ønsker at give dem med på vejen naturligvis, at
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de er noget særligt. At få slået fast bl.a., at det er det, de er, og ikke
bare det, de gør, som gør dem elskværdige. Det er et livsvigtigt
budskab at tage med sig videre i rygsækken, når man er ung.
Vi vil gerne styrke de unge ved at fortælle dem, at de har en helt
speciel udstråling eller personlighed, at de er noget særligt –
særligt talentfulde og dygtige til fodbold, musik eller noget helt
tredje. At de simpelthen bare er helt specielle og skiller sig ud
fra mængden! Intetanende at vi med vores velmenende ord, stik
mod hensigten, måske kommer til at gøre dem en bjørnetjeneste!
I dag dyrker vi i særlig grad det unikke menneske. Ham,
som er nørdet på den fede måde, og hende, som har det helt
særlige talent; X-faktor. Det er ikke flatterende at sige om et
menneske, at han er helt almindelig! Det er topmålet af kritik
at være almindelig – hvor kedeligt.
(fortsættes side 2)

· April

· Maj

| 62. årg.

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

Kirkelig vejviser

Sogneindsamling 2016

Folketinget har vedtaget en digitaliseringsstrategi, som 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.
Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.
Læs mere på vores hjemmeside
www.dronningborggimmingkirker.dk og på www.borger.dk

Søndag den 13. marts
Sogneindsamlingen har i år særligt fokus på
verdens fattigste kvinder.
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt,
når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelse, eller når
langvarig tørke fører til sultkatastrofe, rammes kvinder og
børn hårdest.

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

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.

Hvad blev der af kirkekontoret?
Indtil sognegårdsudvidelsen er afsluttet, skal du stadigvæk over i
præsteboligens kælder, Egholmsvej 6, for at finde kirkekontoret.
Følg blot pilene fra P-pladsen ved kirken.
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.

Når du samler ind i 3 timer, kan Folkekirkens Nødhjælp:
• Sikre mad, tag over hovedet og vintertøj til ti kvinder på flugt;
• Give husly til fire kvinder og deres familier efter en katastrofe;
• Hjælpe tre kvinder i gang med deres egen butik, så de kan
arbejde sig ud af fattigdom.
Bliv indsamler, og del din søndag med verdens fattigste kvinder. Der er akut brug for din hjælp.
Ruter fordeles i Dronningborg Kirke ca. kl. 11 - umiddelbart
efter gudstjenesten, der begynder kl. 10. Afsæt et par timer til
turen. Tilmelding til indsamlingsleder Per Bøje Rasmussen,
tlf. 21 72 07 66, e-mail: per@perboje.dk
(fortsat fra forsiden - Friheden til ”bare” at være almindelig)
Talent er farligt
Vi er et samfund, som alle steder har indledt jagten på talentet, på
det unikke. Følgelig er der i vores konkurrencesamfund faktisk
ikke plads til IKKE at strække de personlige talenter til det yderste.
Vi udmåler verden – og hinanden – i succes og fiasko.
Mange arbejdspladser står i kø for at udnævne deres bedste
ansatte til talenter. De bedste hædres internt i konkurrencer og
kåres uden for virksomhederne i medierne på linje med popstjerner. Ja, man fristes til at bruge religiøse termer: De talentfulde er
Guds udvalgte, vor tids religiøse frontløbere. Vi jager talentet i
troen på, at det skaber bedre resultater i alt, hvad vi foretager os.
En gruppe af forskere har gennem forsøg påvist, at talent,
forstået som særligt enestående personlige egenskaber, simpelthen er en overvurderet størrelse, en illusion (selv Mozart og Tiger
Woods går ikke ram forbi). Ja, tanken om talent kan ligefrem
være meget farlig!
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er det, vi har til fælles med alle andre. For enhver af os, uanset
antallet af 12-taller eller vores evne til at kaste mere lys på vores
egen udstråling, er skabt i Guds billede og elsket af Gud. Her
sættes vi lykkeligt fri for at skulle værdisættes ud fra vores synlige og målbare talenter eller vores evne til at skille os ud. Her
er enhver af os enestående, allerede inden vi har realiseret vores
fulde potentiale – og når vores drømme om, hvordan livet skulle
have været, går i stykker. Måske det kan frigive lidt energi, få os
til at sænke skuldrene og løfte blikket for de mennesker, der er
omkring os. For deres værdifuldhed og behov.
Friheden til at være helt almindelig; det er det virkeligt unikke,
der gør enhver af os til noget særligt. Sjovt nok en temmelig
anderledes måde at tænke på i 2016.
Sognepræst Ingelise Strandgaard
For ganske kort fortalt, så opdagede forskerne gennem deres
undersøgelser blandt både børn og voksne, at når mennesker
bliver udpeget som særligt talentfulde, og vi får et billede af os
selv som talenter, kan vi ikke længere håndtere fiasko. Det tvinger
os til enten helt at undgå fejl ved ikke at tage nogen chancer eller
at skyde skylden for fiaskoen fra os – og bebrejde andre, hvad der
skete. Eller noget endnu værre.
For konsekvensen af den måde, vi ophøjer talentet på, er med
til at styrke vore tilbøjelighed og vilje til at gå på kompromis
med vores moral eller til at arbejde os ud over kanten. For at
opretholde et billede af os selv som succeser.
Det unikke er det fælles
Blandt de bibelske fortællinger finder vi også en fortælling om
talenter; den, vi kalder for lignelsen om de betroede talenter.
På nytestamentlig tid var ”talent” betegnelsen for en møntfod.
I dag bruger vi ordet ”talenter” i betydningen særlige personlige egenskaber. Her afhænger talentet af den enkelte, og der
er sjældent plads til fejltrin og mangelfuldheder. Kun til det
fuldendte og unikke.
Opfordringen, vi får gennem Jesu fortællinger, er, at vi skylder
at bruge livet. Og at bruge livet det er at være ødsel med alt det
gode, vi selv har modtaget. Vi har netop fået det for at bruge det.
For at fremelske det gode og tro på, at det altid nytter noget.
Også det, som ikke kun fremmer vores egen selviscenesættelse.
De bibelske fortællinger viser os en anden vej end konkurrencesamfundets – til tider - vildveje. Evangeliet viser os en vej,
hvor der er al mulig risiko for at fejle. Ja, faktisk så er det helt
uundgåeligt. For hvor der handles, er der altid en risiko for, at
det slår fejl. Indsats, ansvar og skyld hænger sammen. Det er
sådan det er med levet liv. Ja, man fristes til at sige, at det er helt
normalt eller almindeligt!
Det unikke menneske, som vi lovpriser i vores samfund som
en, der har særlig værdi med krav på særlig respekt, prises også
højt i det bibelske univers. Blot kan det unikke og særligt værdifulde ved os i den sammenhæng ikke tilskrives alt det, der
får os til at skille os ud. Tværtimod! Det virkeligt særlige ved os

Konfirmander på vand og brød
I løbet af januar og februar har alle kirkens 4 konfirmandhold været på besøg i Randers Arrest.
I forbindelse med besøget har konfirmanderne arbejdet
med spørgsmålene: Hvorfor findes der ondt i verden? Hvor
kommer det onde fra? Er der forskel på, hvordan vi skal
forholde os til det onde, som bare sker, f.eks. sygdom og
hungersnød, og så den smerte eller den ondskab, som
andre mennesker er ansvarlige for? Og sidst, men ikke
mindst, hvad siger kristendommen om hævn og tilgivelse,
og hvordan spiller det sammen med den måde, vi som
samfund straffer på?
Det har været meget spændende at diskutere med konfirmanderne, og det
var rigtig spændende
at besøge arresten. Vi
er taknemmelige for,
at personalet gav sig
tid til at tale med os
og vise os rundt.
Præsterne
Ingelise og Dorthe
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Dronningborg og gimming Sogne

Udvidet sognegård tager form
Arbejdet med udvidelsen af sognegården med nye 136 m 2 blev
påbegyndt i september 2015. Arbejdet skrider planmæssigt frem,
og vi venter at kunne slå dørene op til de nye lokaler medio april.
Nedenfor bringes et par indtryk fra de udvendige arbejder.

Pænt fremmøde ved foreningens første arrangement på Dronningborg Bibliotek, hvor
tidligere borgmester Keld Hüttel fortalte om glade skoledage. Foto Kaj Grosen.

Parkeringspladsen blev hurtigt omdannet til byggeplads. Der blev gravet og brudt
ned. – Her er fundamentet støbt, og omfanget af udvidelsen anskueliggjort.

Mens dagene blev korte, og vintermørket sænkede sig, skød murene i vejret, og spærene kunne rejses. – Da dette foto blev taget, var vi meget tæt på rejsegildet, som blev
holdt mandag den 7. december 2015.

Sæt kryds
Kom, og vær med til indvielsen af den udvidede sognegård 2.
pinsedag, mandag den 16. maj. Menighedsrådet er vært ved et
let traktement i forlængelse af gudstjenesten i Dronningborg
Kirke kl. 10.

Historien om Dronningborg Historier
Foreningen Dronningborg Historier, der har til formål at samle og
formidle lokale historier, kan efter kun tre års virke se tilbage på
en utrolig historie. Det begyndte på Biblioteket med historien: ”Fra
den Røde Skole – der blev Hvid – til Rismølleskolen”. Skolehistorien
blev senere fulgt op med en fortælling om ”Dronningborg Boldklub
– Kunsten at spille fodbold”. Oplægsholderne var lokale folk: Keld
Hüttel, Claus Ørsted og Knud Hansen.
Til en efterfølgende historie om ”Hadsundbanen” ved Heino Wessel Hansen havde vi fået lov til at låne Sognegården. Det viste sig
at være et klogt træk, for der kom så mange tilhørere, at ikke alle
kunne få en plads. Vi har derfor senere måttet lade ”Hadsundba-

nen køre igen”. Men hvad så, når den næste planlagte historie hed
”Dronningborg Maskinfabrik”? Ville der være plads nok til alle
interesserede i Sognegården? Heldigvis fik vi aftalt, at vi kunne
låne Kirken, hvad der viste sig at være helt nødvendigt, som billedet nedenfor viser.

Dronningborg Kirke var fyldt til bristepunktet, da Peter Leschly, Lars Søndergaard,
Ole Damgaard og Anders Thoustrup i ord og billeder veloplagt fortalte den spændende og begivenhedsrige historie om Dronningborg Maskinfabrik. Foto Kaj Grosen.

Sideløbende med fortællinger om kendte virksomheder i Dronningborg: Scandia, Dronningborg Hovedgård, Vandværket, Danar, Elsug
m.fl. har en lang række personer bidraget med deres personlige historier, fx ”Fra mit liv i Dronningborg” og ”Brande i Dronningborg”.
Mest imponerende er måske, at så mange har ønsket at bidrage
med små personlige oplevelser og billeder.
Endelig skal vi ikke glemme, at Karl Møller har givet foreningen
en forrygende start med sin hjemmeside www.donline.dk, som
foreningen har fået lov at benytte. Her vil man kunne se gamle
klassebilleder og læse om familien Geertsen m.m. Alt fortalt af
borgere i Dronningborg.
Der kan naturligvis også læses om Dronningborg Kirkes historie.
Dronningborg Kirke er historisk set ganske ung – første del bygget
i 1954. Senere blev kirken udvidet, og i 1994 kom også en sognegård
til. Nu ser foreningen med taknemmelighed frem til senere i år at
kunne benytte den udvidede sognegård.
Ib Trankjær
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Ny medarbejder på orgelbænken

Nyt fra Dronningborg Menighedsråd

I de seneste måneder har skiftende organister beklædt orgelbænken i Dronningborg og Gimming Kirker. De har hver især ydet en
fremragende indsats. En stor tak til jer, der er trådt til og på bedste
vis har hjulpet os igennem vakancen.
Den 1. marts tiltræder organist Jacob Græsholt stillingen som
organist ved vores to kirker. Vi byder Jacob hjerteligt velkommen
og glæder os meget til samarbejdet.
Redaktionen har modtaget følgende hilsen fra vores nye organist:

Som det fremgår af omtalen af sognegårdsbyggeriet, side 4, kan vi,
inden foråret er omme, se frem til at indvie den udvidede sognegård.
Sognegårdsudvidelsen giver ikke kun bedre rammer for de aktiviteter, der allerede foregår i sognet, men åbner også mulighed for flere
og nye aktiviteter til glæde og gavn for kirkelivet i Dronningborg.

Mit navn er Jacob Græsholt, og
jeg er fra den 1. marts 2016 jeres
organist i Dronningborg og Gimming Kirker og Sogne. Jeg er uddannet pianist, musikpædagog og
senere organist. Jeg er gift og har
en voksen søn og en teenagedatter.
Arbejdslivet har omfattet nogle
år som klaverlærer ved forskellige
musikskoler, senest Vestervig Kirkemusikskole, ligesom jeg har undervist i musik i folkeskolen. Siden
1990’erne har jeg virket som organist og i den forbindelse fundet
stor glæde ved korarbejdet. Musik er både min profession og hobby.
I næsten 20 år har jeg således sunget i Sct. Peders koncertkor.
Jeg glæder mig til at spille på jeres orgler, til at spille ved forskellige aktiviteter i kirkelivet og til at skulle genstarte spirekor,
kirkekor og sangerlaug/voksenkor. Efter at have mødt de fleste af
kirkernes ansatte har jeg også de bedste forhåbninger om et godt
samarbejde med mine kommende kolleger.
Venlig hilsen
Jacob Græsholt

Snart er der igen korsang i Dronningborg Kirke
Er du interesseret i at synge i kor (børne-, unge- eller voksenkor),
er du velkommen til at kontakte os allerede nu. Skriv eller ring til
kirkekontoret eller, efter den 1. marts, direkte til Jacob Græsholt.
Se kontaktoplysninger på bladets bagside.

Kirketjener og kirke- og kulturmedarbejder
Bygningen kan dog kun skabe rammerne. Den kan ikke skabe
aktiviteterne. Derfor er vi fra menighedsrådets side glade for, at
vores nye kirketjener, som tiltræder den 1. april, bliver ansat i en ny,
udvidet stilling som både kirketjener og kirke- og kulturmedarbejder - det der tidligere kaldtes sognemedhjælper. Det er meningen,
at kirke- og kulturmedarbejderen skal medvirke omkring nogle
af de aktiviteter, vi allerede tilbyder i Dronningborg, herunder
minikonfirmandundervisning og babysalmesang. Men det er også
meningen, at kirke- og kulturmedarbejderen skal medvirke til at
udvikle nye tilbud fra kirken til sognets beboere; til unge og ældre;
til familier og enlige.
Det er et spændende arbejde, der kommer til at pågå, med at
udvikle nye tiltag og videreudvikle de eksisterende. Det er noget,
vi i menighedsrådet ser meget frem til, i samarbejde med den nye
kirke- og kulturmedarbejder og kirkens øvrige personale.
Frivillige er velkomne
Men selvom vi nu får en kirke- og kulturmedarbejder, så er det ikke
tanken, at vedkommende skal løfte alle opgaverne alene. Faktisk er
det meningen, at meget af arbejdet skal involvere frivillige. Og det er
helt bevidst, for fra menighedsrådets side ser vi en selvstændig værdi
i at få flere involveret i arbejdet omkring kirken som frivillige. Det
at kunne involvere sig er også et tilbud, folkekirken skal kunne give.
Så har man en lyst til eller nysgerrighed efter at involvere sig,
så er der altså noget at se frem til. Man er hjerteligt velkommen.
Vi glæder os til i næste kirkeblad at kunne præsentere vores nye
kirke- og kulturmedarbejder, der altså også bliver kirketjener og
derfor den, flest mennesker møder i døren til kirke eller sognegård.
Per Bøje Rasmussen

Menighedsrådsvalg 2016
Til efteråret skal vi have sammensat nyt menighedsråd for den
kommende periode.
Som det forhåbentlig fremgår af nærværende og tidligere udgaver
af kirkebladet, er det ikke et uspændende arbejde, der pågår i
menighedsrådet, og som også vil komme til at pågå i den kommende periode.
I indeværende periode kan man sige, menighedsrådet har brugt
mange kræfter på at skabe rammer - vi har renoveret kirkerummet
og udvidet sognegården - og vi har ansat nye medarbejdere, både
præster og øvrige. I den kommende periode vil menighedsrådet i
højere grad få til opgave at fylde i rammerne og i samarbejde med

kirkens personale udvikle nye tiltag og videreudvikle eksisterende
for et godt og levende kirkeliv i Dronningborg.
Hvis man finder dette arbejde spændende - og det er det - bør man
overveje, om det ikke var noget at tage del i. Menighedsrådet skal
sammensættes sidst på efteråret, og til september vil der blive
holdt et orienterende møde. Men hvis man allerede inden da er
interesseret i at vide mere - ganske uforpligtende naturligvis - er
man velkommen til at kontakte formanden, eller et af de andre
menighedsrådsmedlemmer for at høre mere.
Dronningborg Menighedsråd
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Fik du læst bogen ”Min barndom i 50´erne”?
”Fortæl om dengang du var barn”,
lyder opfordringen til mig fra en
nysgerrig 9-årig. Jeg lukker øjnene
et øjeblik, og billeder af min familie, legekammerater, naboer,
lange sommerdage med liv og leg
og strenge vintre med frost og sne
myldrer frem på min indre billedskærm. Jeg begynder at fortælle.
Margrete Auken, Leif Davidsen, Uffe Ellemann-Jensen, Daimi
Gentle, Gretelise Holm, Bertel
Haarder, Birthe Kjær, Flemming
Quist Møller, Samuel Rachlin, Bjarne Reuter, Merethe Stagetorn og
Charlotte Strandgaard har fået samme opfordring, og de fortæller
levende og personligt om deres barndom i 1950´erne. Dengang var
der mange børn i Danmark, i ”de store årgange”. Et årti, der var
præget af efterkrigstidens vægt på tryghed og faste rammer, mens
en ny tid for den unge generation var på vej.
De nyskrevne fortællinger er meget forskellige og kommer fra byområder og landdistrikter. De beskriver sanseligt børnenes hverdag
med de ting og måder, der var almindelige dengang. Mælkemand,
koksfyring, hjemmegående husmødre, leg, skolegang, hjemmesyet
tøj, cigaretter, spejderliv, danseskoler, opfindsomhed og nøjsomhed
samt voksnes fokus på faste rammer. Samuel Rachlin fortæller også
om sin barndoms første år i Sibirien. Tilsammen giver de et mere
nuanceret billede af perioden med piger med hestehaler og drenge i
korte bukser, som vi kender fra den hyggelige middelklassefamilie
i ”Far til fire”-filmene.
Leg uden voksnes indblanding var en stor del af børnelivet i
1950´erne som bl.a. Leif Davidsen, Margrete Auken og Uffe Elle
mann-Jensen fortæller om. Der blev leget krig, dåseskjul, svingfigur
og cowboydere og indianere m.m. Hønseringe, marmor- og glaskugler, roelygter, fiskestænger og fodbolde var i brug. Fantasien fik frit
spil på ”… disse lange salige dage af voksenfri leg…”, som Auken
skriver. Fælles for flere af fortællingerne er oplevelsen af lærernes
hårde metoder med lussinger og huskekager i skolens opdelte
pige- og drengeklasser. Voksnes autoritet var ikke til diskussion.
Nøjsomhed var også en del af børnelivet, uanset hvilken familie
man voksede op i. Tøjvask foregik i en gruekedel, og ofte var der ikke
indlagt vand og varme. Det ugentlige bad fandt sted i en zinkbalje
i køkkenet ellers var der etagevask. Maden til daglig var kartofler,
frikadeller, opbagt sovs, øllebrød, sagosuppe og fisk. Tøjet var ofte
hjemmesyet. I 1950´erne blev økonomien og levestandarden bedre.
Det betød bedre boliger med indlagt vand, el og centralvarme, måske badeværelse. Køleskab afløste isskab, og årtiets store opfindelse
var fjernsynet. Her fulgte også børnene med i opstanden i Ungarn i
1956 og samlede ind til Ungarnshjælpen. Flere uddannelser var på
vej. Piger kom i gymnasiet, og medfødte talenter kunne udvikles.
Børns vilkår er forskellige som Gretelise Holm skriver: ”Efter
udgivelsen af mine erindringer (Gretelises Danmarkshistorie) har jeg
været en del rundt for at fortælle om min opvækst i landdistrik-

terne, og det har slået mig, hvor lidt vi i et lille land som Danmark
har kendt til hinandens levevilkår, og hvor lidt vi i dag kender til
hinandens historie”.
”Min barndom i 50´erne” sætter gang i hukommelsen og inspirerer til selv at fortælle erindringer fra barndommen, uanset alder.
Fortællingerne egner sig godt til oplæsning, og de er alle skrevet i
et godt og lettilgængeligt sprog.
Rigtig god læse- og fortællelyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Skærtorsdag den 24. marts kl. 19

Gudstjeneste

Nadvergudstjeneste Skærtorsdag
Kom, og vær med til en særlig, hyggelig og stemningsfuld skærtorsdagsgudstjeneste i Dronningborg Kirke. Vi sidder sammen
omkring et veldækket bord i kirkens kor, spiser brød og drikker et
glas vin eller druesaft, synger og taler sammen.
Onsdag den 6. april kl. 19

Sogneaften

Besøg 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.
Efter rundvisningen
serveres kaffe i caféen.
Bindende tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 1. april (gerne mail
til jekr@km.dk) – først-til-mølle-princippet gælder.
Der vil være mulighed for at benytte kirkebilen.
Vel mødt til en anderledes sogneaften!
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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 31. maj

Sommerudflugt

Den årlige sommerudflugt
I år går sognenes årlige sommertur til Øm Kloster Museum, som
er naturskønt beliggende ved Mossø.

kaffe/te med kage. Under kaffen vil sognepræst Dorthe Engelbrecht
Larsen fortælle lidt om Gudenåens klosterliv og Reformationens
betydning for området. Der vil også være mulighed for at synge
nogle af vores dejlige sommersange.
Afgangstider:
Gimming Kirke kl. 12.30,
Tjærby kl. 12.35,
Torupdalvej kl. 12.40 og
Dronningborg Kirke kl. 12.45.
Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Bindende tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 13. maj.
Prisen er 100 kr. for bus, entré og eftermiddagskaffe. Vi håber, at vi
også i år kan samle mange til en hyggelig eftermiddag. Vel mødt!
Venlig hilsen menighedsrådene

En guide vil vise os rundt og give en levende beretning om klosterlivet og klosterets historie. Det oprindelige kloster blev påbegyndt
af cisterciensermunke i 1172. De sidste munke forlod klosteret i
1558, og det blev nedrevet i 1561.

Sæt kryds – kommende arrangementer
Torsdag den 15. september kl. 19 Sogneaften:
”Diakoni og folkekirke”. Foredrag i Sognegården ved tidligere biskop over Viborg Stift Karsten Nissen.
Torsdag den 27. oktober kl. 19 Sogneaften: ”Menneskelighedens nødvendighed i en umenneskelig verden”.
Foredrag ved tidligere biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Torsdag den 17. marts
Torsdag den 14. april
Torsdag den 19. maj
Torsdag den 16. juni
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.
I parken findes stadig rester af fundamentet fra klosteret samt fem
middelaldergrave. Derudover omfatter klosterhaven 80 forskellige
kulturplanter, som munkene i middelalderen anvendte som lægeplanter, spiseurter eller i husholdningen. Urter som humle, maltbyg
og porse brugte munkene i fremstillingen af deres øl. På museet
vises en udstilling om processen i den middelalderlige ølbrygning.
Terrænet i Øm
Klosterhave kan være
lidt en udfordring
med varierende højde
på belægninger som
ral, sten, mindre trin
og trapper.
Efter rundvisningen
fortsætter turen til
den hyggelige Gl. Rye
Kro, hvor vi skal nyde

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn
Tirsdag den 3. maj kl. 18.
Tirsdag den 13. september kl. 18 - Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg.
Tirsdag den 22. november kl. 18 - Nyt menighedsråd samles.
Møderne af holdes i Sognegården. De er offentlige, og alle
med interesse for kirkens liv og vækst i Dronningborg
Sogn er velkommen til at overvære møderne.

Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn
Onsdag den 9. marts kl. 19.00
Mødet afholdes Damstedsvej 33 og er offentligt.

D RONNINGBORG · GIMMING · K I R K E B L A D E T · S I D E 7

Gudstjenesteliste

Dronningborg	

Gimming

Marts
6.		marts
13.		marts
20.		marts
24.		marts
25.		marts
27.		marts
28.		marts

10.00
10.00
10.00
19.00
10.00
10.00
10.00

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Ingelise Strandgaard
Dorthe E. Larsen
Dorthe E. Larsen
Dorthe E. Larsen
Dorthe E. Larsen
Ingelise Strandgaard
Ingelise Strandgaard

April
3.		april
1. s. e. påske
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
10.		april
2. s. e. påske
10.00 Ingelise Strandgaard
Ingen
17.		april
3. s. e. påske
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
22.		april
Bededag
10.00 Ingelise Strandgaard
Ingen
									 Konfirmation
							
11.30 Dorthe E. Larsen
									 Konfirmation
23.		april			
10.00 Ingelise Strandgaard			
									 Konfirmation
24.		april
4. s. e. påske
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
									 Konfirmation		
							
11.30 Dorthe E. Larsen			
									 Konfirmation
Maj
1.		maj
5.		maj
8.		maj
15.		maj
16.		maj
22.		maj
29.		maj

5. s. e. påske
Kr. Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. s. e. trin.

10.00
11.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Dorthe E. Larsen
Ingelise Strandgaard
Ingelise Strandgaard
Dorthe E. Larsen
Dorthe E. Larsen
Dorthe E. Larsen
Dorthe E. Larsen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Juni
5.		juni
12.		juni

2. s. e. trin.
3. s. e. trin.

10.00
10.00

Dorthe E. Larsen
Ingelise Strandgaard

Ingen
Ingen

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
Organist:
Jacob Græsholt
Tlf. 98 52 55 45 /
mobil: 41 56 49 55
E-mail: graesholtx3@gmail.com

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

KFUM-Spejderne i
Dronningborg
v/Gruppeleder Per Nielsen
Vestrupvej 71
Tlf. 21 81 29 44
E-mail:
perfriluftsliv@gmail.com

Dronningborg Kirke
Kirketjener:
P.t. vakant.

Gimming Kirke
Graver:
P.t. vakant.

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@gmail.com

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

Indlæg til næste kirkeblad gældende for juni, juli og august bedes indleveret i Sognegården senest torsdag den 21. april 2016.

Kirkebladet
I 2016 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 9
Juni – uge 22
September – uge 35
December – uge 48
Omdelingen i Dronningborg Sogn varetages også i 2016 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.

