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Kirkelig vejviser

Ny kirke- og kulturmedarbejder / kirketjener

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.
Dåb, kirkelig vielse eller velsignelse, samt en præsts medvirken ved
bisættelse/begravelse aftales som hidtil direkte med kordegn og præst.
Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.
Læs mere på www.borger.dk og på vores hjemmeside
www.dronningborggimmingkirker.dk

Mit navn er Anne Dorthe Kunst,
og jeg er pr. 1. april det nye ansigt
i Dronningborg Kirke. Jeg er 47 år
og bor i Helsted med min mand,
Henrik, og vore to døtre, Sarah og
Sofie, på 20 og 19 år. Jeg er uddannet skolelærer og har de seneste
20 år været ansat på C. la Cours
Skole i Randers. Jeg har altid elsket
at være lærer, men i mit nye job
får jeg mulighed for at kombinere
min undervisningserfaring med
min store interesse for musik og
kirkeliv, og det glæder jeg mig meget til.
Jeg er ansat i en kombineret stilling som både kirke-og
kulturmedarbejder og kirketjener. Sidstnævnte stilling er nok
mest kendt for de fleste. Det er kirketjeneren, man møder i
kirkedøren med salmebøgerne til diverse kirkelige handlinger:
gudstjenester, bryllupper og bisættelser.
Stillingen som kirke- og kulturmedarbejder er ny i Dronningborg Sogn. Jeg skal bl.a. samarbejde med præsterne om
konfirmand- og minikonfirmandundervisningen samt udviklingen af børne- og ungdomsarbejdet i øvrigt. Jeg overtager
også babysalmesang for de helt små på 3-9 mdr. og deres mor/
far på barselsorlov med opstart af nyt hold sidst i juli. Stillingen indeholder også udvikling af andre arrangementer for
alle sognets aldersgrupper i samarbejde med kirkens øvrige
personale og frivillige.
Jeg hører meget gerne om ønsker og ideer til nye tiltag i
sognet. Eller måske har DU lyst og energi til at involvere dig
i nogle af aktiviteterne i kirke og sognegård? Der er brug
for mange frivillige hænder til mange forskellige opgaver –
store som små. Måske du kender en, du kunne tage under
armen herhen? Send mig en mail eller kig forbi mit kontor i sognegården til en snak (mobil: 23 69 00 25; e-mail:
annedorthekunst@gmail.com)
Med venlig hilsen Anne Dorthe Kunst

Samtale med en præst
Ønsker du at tale med en præst, er du velkommen til at tage kontakt
til en af sognepræsterne. Du kan ringe, sms’e eller sende en mail
for at lave en aftale.

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.

Tak for værdifulde lysestumper
Tak til alle jer, der trofast samler jeres - og
ofte også jeres bekendtes - lysestumper og afleverer dem til mig!
Det bliver til en del kilo, der går videre til Danmissions lysestøberi
i Ring. Frivillige støber her nye lys af stumperne, og andre frivillige
landet over sørger for, at de nye lys bliver solgt. Pengene fra salget
sendes til Danmissions hovedkontor og går således ubeskåret til
det arbejde, Danmission udfører i Afrika, Asien, Mellemøsten og
Danmark. Tak for jeres bidrag til fattige og udsatte mennesker!

Jeg tager fortsat imod lysestumper i Sognegården og sælger nye lys.
Jette Kristiansen, mobil 30 36 43 53

FAKTA
For de 35 kr., som en pakke af Danmissions lys indbringer, kan et
indisk kostskolebarn spise sig mæt i 14 dage, en kvinde i Tanzania
kan købe et myggenet, og en præstestuderende i Cambodja kan få
en dags undervisning, kost og logi på en bibelskole!
Læs mere på www.danmission.dk

SIDE 2 · KIRKEBLADET · DRONNINGBORG · GIMMING

DRONNINGBORG OG GIMMING SOGNE

Kampen om troen
”Hvorfor tro på en gud?” Sådan spurgte Ateistisk Selskab i en
stort anlagt kampagne lige omkring påske. En kampagne, som
på landsplan har fået ca. 3.000 til at melde sig ud af folkekirken.
Ateistisk Selskab havde købt busreklamer i Aarhus, og på
foreningens hjemmeside kan man læse mere om kampagnen
og om, hvorfor det er dumt at være medlem af folkekirken. Det
hedder bl.a. om medlemmerne:
”Hvorfor tro på en gud? Det er der mange grunde til: Du har lært det
af dine forældre. Men dengang, du var barn og også troede, at du skulle
være James Bond, når du blev stor, eller giftes med en prins. Men nu er
du voksen og kan forholde dig til virkeligheden.
Det er rart at have en usynlig ven, der altid passer på dig. Men den
usynlige ven kan ikke hjælpe ved sygdom, ulykker og usikkerhed lige så
godt som et velfungerende sundhedsvæsen, forsikringer og pension.
Nogen har lovet dig, at du bliver belønnet, når du er død. Måske
har de også sagt, at det kun sker, hvis du gør, som der bliver sagt, ikke
stiller spørgsmål og i det hele taget ikke tvivler på, at du har fået fortalt
sandheden om alting.
Nogen har truet dig med, at du bliver straffet, når du er død. Måske
har de også sagt, at du især bliver straffet for at være ulydig, stille spørgsmål og for i det hele taget at tvivle på, at en gammel bog har svarene på
din nysgerrighed.”

Når det er sagt, så har jeg meget til overs for ateister. Jeg kender
en del – og jeg holder meget af dem. Og så kender jeg i høj grad
også ateismen fra mig selv. Hvem gør ikke det? Spørgsmål som
findes Gud, og hvis han findes, hvorfor sker der så forfærdelige
ting? Hvorfor er der krig og ondskab, og hvorfor dør forældre fra
deres børn og børn fra deres forældre?
Og også på et mere teologisk plan: Stod Jesus virkelig op fra
de døde? Var han virkelig Guds søn? Hvad nu, hvis det hele er
løgn? Jeg vil tro, at de fleste mennesker, med mellemrum, tumler
med den slags spørgsmål.
At have en grundlæggende tro på Gud gør ikke, at du har et
trumfkort, som kan smides, for at alle verdens store og svære
spørgsmål kan besvares og forklares.
De store spørgsmål i livet og i verden bliver vi aldrig færdige
med. Der gives ikke nemme svar. Så vi må blive ved med at diskutere med hinanden; om hvad meningen mon kan være, og om
hvordan vi kan se os selv som en del af denne verden, hvor glæde
og sorg lever side om side. Vi skal blive ved med at undres, og vi
skal turde tage udfordringen op og diskutere tingene uden at
have svar på spørgsmålene på forhånd.
For når Ateistisk Selskab kan tegne et så misvisende billede
af, hvad kristendom og folkekirke er, så må det jo være, fordi vi
ikke har været gode nok til at fortælle, hvad kirke og tro er for
en størrelse. – Og vi kan godt invitere ateisterne med indenfor,
vi kan godt inddrage dem i diskussionerne om, hvad meningen
med livet, døden, kærligheden og verden mon kan være.
God diskussionslyst.
Sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen

Konfirmationer et tilløbsstykke

Jeg mener selvfølgelig, at det billede, som Ateistisk Selskab tegner
af troende mennesker, og dermed medlemmer af folkekirken, er
en karikatur, som ingen sammenhæng har med virkeligheden. Jeg
har aldrig i mit liv mødt et menneske, som troede på Gud eller var
medlem af folkekirken, fordi han eller hun var bange for helvede!
Eller fordi de mente, at man hverken behøver forsikringer, pension
eller velfærdsstat, når man har Jesus som sin ”usynlige ven”. Og
hvem mener, at Bibelen rummer alle sandheder?
Det billede, som Ateistisk Selskab tegner af folkekirken, er
på ingen måde retvisende. Det eneste sted, der findes en tro som
beskrevet her, er i Ateistisk Selskab, når de tror, at andre tror på
den måde.
Som det nok fremgår, har jeg ikke meget til overs for en forening som Ateistisk Selskab. Jeg synes, det er fattigt at lave en
forening, hvis eneste formål er at få andre til at melde sig ud af en
anden ”forening”, og jeg synes, de rammer helt forbi i deres kritik.

FOTO: IB TRANKJÆR

FOTO: ATEISTISK SELSKABS HJEMMESIDE

To konfirmationer i det festligste forårsvejr Bededag
i Dronningborg Kirke blev et tilløbsstykke. Menighedsrådsformanden var udpeget til parkeringsvagt og
ordensbetjent. Men opgaven var indimellem næsten
uoverskuelig!
Dog – ingen buler eller sure miner. Det var en festdag!
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Sognegården i brug igen
Efter om- og tilbygning står Dronningborg-Gimming Sognegård
klar – nu 136 m 2 større. Det blev festligt markeret 2. pinsedag med
gudstjeneste i Dronningborg Kirke og efterfølgende åbent hus i
sognegården.

Det første spadestik til den fælles sognegård blev taget den 9. august
1993 af de to sognes menighedsrådsformænd, Marie Langbo fra
Dronningborg og Eva Raadshøj fra Gimming. Den 17. april 1994
stod Dronningborg-Gimming Sognegård klar til indvielse.

Der blev sunget flittigt fra højskolesangbogen. Den musikalske
ledsagelse lå godt og sikkert i hænderne på organist Jacob Græsholt og hans datter Kamma. – I baggrunden ses Sara i færd med at
studere buffetens herligheder.

I anledning af indvielsen af sognegården i 1994 havde Jørgen Michaelsen forfattet en sang. Den var fundet frem og blev sunget
igen 2. pinsedag. På smukkeste vis var ringen sluttet med ordene:
… udtryksfuldt, i sten og træ, står, med enkelhed som mærket,
huset, rejst i kirkens læ, - udsyn over by og fjord løser op for sind
og ord –må vor sognegård da være os til gavn, og Gud til ære!

Menighedsrådsvalg 2016

Åbningen af den udvidede sognegård den 16. maj 2016 var vel besøgt – af både store og små. Marie Langbo kunne glædeligvis være
til stede og opleve frugterne af det første spadestik.

Og arvefølgen er sikret. På cross cykel deltog 2-årige Zakarias. På
fotoet til højre ses menighedsrådsmedlem Tina Pedersen, som var
primus motor på arrangementet, - her i en stille stund, efter at der
var sørget godt for gæsterne.

Som man kan læse på modstående
side i indlæggene fra menighedsrådsmedlemmerne, så er det forskellige mennesker med forskellige
livserfaringer, der sidder i et menighedsråd, og det er meget vigtigt
for menighedsrådets arbejde. Der
bliver også berettet om forskellige
oplevelser med arbejdet i menighedsrådet, men med det til fælles,
at de har et positivt præg. Og det
er også vigtigt, da det jo netop er lysten til arbejdet, der skal være
drivkraften i et menighedsråd.
Det er afgørende, at vi sikrer, at der ved hvert valg kommer nyt
blod i menighedsrådet. Dels sikrer det, at nye idéer og vinkler kommer på bordet, og dels sikrer det os imod den kedelige situation,
vi i Dronningborg var i for fire år siden, hvor vi var lige ved ikke at
kunne samle et menighedsråd. - Det må ikke ske i et sogn med godt
4.000 indbyggere, 90% medlemmer af folkekirken og et godt og rigt
kirkeliv med babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander,
kirkekor, sogneaftener og meget mere.
Derfor håber vi fra menighedsrådet, at alle lægger fordommene
til side, som vi selv har gjort, og overvejer, om man ikke har noget
at bidrage med i menighedsrådet.
Hvis man vil vide mere, er man meget velkommen til at skrive
eller ringe til undertegnede (telefon og mail findes på bagsiden), og
ellers kan man, helt uforpligtende, møde frem til menighedsrådets
orienteringsmøde den 13.september.
Per Bøje Rasmussen, formand for Dronningborg Menighedsråd

SIDE 4 · KIRKEBLADET · DRONNINGBORG · GIMMING

DRONNINGBORG OG GIMMING SOGNE

Fordomme gjort til skamme
De 4 år, jeg har været medlem, har lært mig, at der er mange
fordomme omkring det at sidde i et menighedsråd.
Faktisk har jeg sjældent grinet og
hygget mig så meget, som jeg gør,
når vi mødes!
Jeg har haft posten som kirkeværge
og har i de fire år været med til at
renovere både præsteboligen og
kirken samt at bygge til sognegården. Det var været fire spændende
og lærerige år i godt selskab!
Jeg er parat til at genopstille til
endnu en periode.
Tina Pedersen

Vi repræsenterer … jer
Jeg har nu i cirka 10 år været med i menighedsrådsarbejdet i Dronningborg Sogn. Det har været
nogle spændende år, hvor der er
sket rigtig mange forbedringer.
Vi har to dygtige præster og dygtige medarbejdere. Ja, de kirkelige
rammer er efterhånden tip top. Alt
sammen til gavn og glæde for jer,
der bor i Dronningborg!
Jeg er parat til at genopstille til
endnu en periode.
Finn Kongsgaard

20 år som menighedsrådsmedlem
Da jeg i sin tid i 1988 blev opfordret til at stille op til menighedsrådet, indtrådte jeg med glæde i rådet. Det var bestemt en spændende
periode. 20 år, hvor jeg havde forskellige poster. Skal jeg pege på en
enkelt, tror jeg, den bedste opgave
har været at have med personalet
at gøre. Men det var afgjort også
en interessant opgave at være med
i byggeudvalget i forbindelse med
opførelse af sognegård for Dronningborg og Gimming sogne i
1993/94. Da jeg udtrådte af rådet i 2008, havde jeg forventet, at
rådsarbejdet var fortid. I 2015 indtrådte jeg imidlertid i rådet som
stedfortræder på grund af et medlems sygdom. Ved efterårets valg
vil jeg dog sige farvel til rådsarbejdet – med tak for de mange gode
års samarbejde.
Asta Rejndrup

Aktivitetsudvalget mit hjertebarn
Jeg har været medlem af menighedsrådet i snart fire år og vil
særligt nævne min funktion som
formand for aktivitetsudvalget.
Jeg arbejder for – inden for de givne
økonomiske rammer - at der er aktiviteter og arrangementer, som
alle i sognet kan have glæde og
gavn af. Derfor vil jeg gerne fortsætte endnu en periode.
Anne Marie Hvilsted

Vigtigt at værne om værdier og kulturarv
Som kirkeværge og medlem af Gimming menighedsråd har jeg
mødt mange mennesker, både i og uden for kirken. Arbejdet i
menighedsrådet er spændende, men det er også et arbejde, som
kræver, at man deltager aktivt.
Det er efter min opfattelse vigtigt, at vi som borgere tager ansvar
for samfundet og kirken i det. I
de senere år har vi oplevet store
ændringer både ude i verden og
her hos os. Det er derfor endnu
vigtigere at værne om vores værdier og den kulturarv, som vores
forfædre har givet videre til os.
Kom, og vær med, og støt op om
dit lokale samfund.
Jeg er parat til at genopstille til
endnu en periode.
Poul Christensen Stjernekær

Lyst til at genopstille
Menighedsrådsarbejdet har givet mig indblik i folkekirken og
dens betydning for sognet. Jeg har forsøgt at bidrage positivt til
menighedsrådets arbejde qua funktionen som kasserer, medlem
af byggeudvalget og formand for
kommunikationsudvalget.
Jeg har fundet det særligt interessant at deltage i de store renoveringsarbejder med præstebolig,
sognegård og kirke og i ansættelse
af ny præst.
Det har for mig været en spændende tid, og det har givet mig lyst
til at genopstille til en ny periode.
Else Hjortshøj Nielsen
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Fik du læst bogen
”Min tro” – 17 personlige
for t ællinger?
Først i april så jeg TV2-programmet
”Hvem vil være millionær?”, som den
aften havde besøg af Mattias Kolstrup,
ung sangskriver og forsanger i rockbandet ”Dúné”, og Lars Lilholt, mangeårig sanger, sangskriver og
musiker med bl.a. sangen ”Kald det kærlighed” i sin sangskat. Mange
spørgsmål blev stillet, og mange svar blev givet. Men da Hans Pilgaard,
programvært, spurgte de to gæster om de var troende, tøvede Lars
Lilholt med svaret. Han syntes, at det var alt for personligt at dele
med andre. Den opfattelse er han ikke alene om. At tale om tro, er
ikke det nemmeste, selv om langt de fleste af os siger, at vi tror på
”noget”, når vi i undersøgelser bliver spurgt om værdier.
Else Marie Nygaard, journalist på Kristeligt Dagblad, mener, at
vi mangler ord til at beskrive, hvad vi tror på. Hun har interviewet
17 markante danskere om deres liv, erfaringer og tanker om at være
troende. Efterfølgende har hun gennemskrevet hver samtale, så hver
persons udsagn står som en nærværende og personlig fortælling i
jeg-form. Else Marie Nygaard mener, at ”Hvert menneske rummer
et univers, og derfor skylder vi hinanden at dele livsfortællinger”,
som hun skriver i bogens forord.
Som et håb, der pludselig rammer
”Troen kan opstå ud af svigt og trods eller i nærvær med næsten, der
overraskende rækker hånden frem. Den kan vise sig i forundring
over naturen eller som en ro i kaos. For nogle er religiøse ritualer
en naturlig vej ind i troen, mens andre oplever glimt af tro som et
håb, der pludselig rammer”, som der står på bogens bagside.
Minister Søren Pind fortæller under overskriften ”Nogle gange
griber fortvivlelsen mig”, tidl. borgmester og minister Thorkild
Simonsens udsagn er ”Enten tror man, eller også gør man ikke”, og
generalsekretær Jann Sjursens afsnit hedder ”Min tro skal påvirke
hele mit liv”. Diætist Anne W. Ravn beskriver i sit afsnit kirkegang
som at tage et bad efter at være kommet beskidt hjem fra en lang
cykeltur, og kreativ direktør Jakob Kvist mener, at kristendommen
er en evig kilde til selvkritik, og at tro holder diskussionerne åbne.
”Troen giver én ro” er overskriften på slotsejer og landmand Svend
Brodersens indlæg. Professor Steen Hildebrandt har konstateret,
at han i stakåndede perioder glemte sit hjerte, og skuespiller Ellen
Hillingsø fortæller om sin farfar, der blev reddet af en engel, og om
barnetro og Fadervor.
Livsfortællingerne handler ikke kun om den kristne tro. Skuespiller Solbjørg Højfeldt fortæller om at være buddhist, debattør
Özlem Cekic fortæller om sin muslimske tro, og religionssociolog
Ina Rosen fortæller om at være jøde i Danmark.
Mange af beretningerne vidner om forældres og ikke mindst
bedsteforældres store betydning for personernes forhold til kirke
og tro. Bl.a. fortæller forfatter Leonora Christine Skov om forholdet
til sin mormor. Fælles for de interviewede er, at de som moderne
mennesker er optaget af troen, uanset om den er religiøs eller ej.
For troen giver dem alle håb og tillid til en bedre fremtid.

”Min tro” er en velskrevet, berigende og åbenhjertig bog med tidstypiske tanker og overvejelser, som inspirerer os til at dele vores
livsfortællinger med hinanden.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Sankthans, den 23. juni kl. 19

GUDSTJENESTE

Sankthansaften i kirke og sognegård
Traditionen tro inviterer Dronningborg Kirke til sankthansfest.
Vi starter kl. 19 i kirken med en kort midsommergudstjeneste.
Ingelise Strandgaard er prædikant.
Efterfølgende er der kaffe og boller i den ”nye” sognegård. Her vil vi
synge nogle af vores skønne sommersange fra højskolesangbogen.
Vel mødt!

Torsdag den 15. september kl. 19

SOGNEAFTEN

Diakoni og folkekirke
Foredrag i Sognegården ved tidligere biskop over Viborg Stift Karsten Nissen.
Måske nogen tænker, at i en velfærdsstat som Danmark er der
ikke behov for et kirkeligt socialt arbejde, fordi samfundet yder den
nødvendige hjælp til alle borgere. Alligevel er der mindst to grunde
til, at folkekirken også i dag har et socialt ansvar. For det første fordi
omsorg for mennesker i nød (diakoni) helt siden Ny Testamentes
tid har været og er en uopgivelig del af kirkens forpligtelse. Og for
det andet fordi der også i velfærdsstaten findes mennesker, der
har brug for omsorg og medmenneskelighed. I foredraget den 15.
september vil biskop emeritus Karsten Nissen fortælle om kirkens
diakonale arbejde og behovet herfor i dag.

Sæt kryds – kommende arrangement:
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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Nyt initiativ - Sangcafé

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Første gang torsdag den 9. juni kl. 14.30-16
Kan du lide at synge sammen med andre? Så er det måske noget for
dig at komme til sangcafé i Dronningborg-Gimming Sognegård
torsdag den 9. juni kl. 14.30 - 16. Vi synger nogle af de dejlige sange
fra højskolesangbogen og hygger os sammen over eftermiddagskaffen. Der er ingen krav til særlig x-faktor eller stort sangtalent. Enhver
fugl synger med sit næb. Alle er hjerteligt velkomne. Vi håber at se
rigtig mange sangglade mennesker.
Jacob Græsholt og Anne Dorthe Kunst

Torsdag den 16. juni
Torsdag den 21. juli
Torsdag den 25. august
Torsdag den 15. september
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn

FUSR – i fiskens mave

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

Besøg af Rismølleskolens 3. klasser
Tirsdag den 10. maj havde vi besøg af 55 glade, søde og meget
interesserede børn fra 3.A. og 3.B. på Rismølleskolen. Klasserne
havde arbejdet med et projekt om ”Fisken i vandet og i Bibelen”
fra FUSR (Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Favrskov).
De havde bl.a. været på Naturskolen for at lære om fisk, og hver
elev havde flettet en fisk i pil. Børnene medbragte de flotte pilefisk
i Dronningborg Kirke, hvor de blev hængt op i en fiskeruse som
en fin udsmykning til pinsegudstjenesterne.
I kirken lærte de mere om fisken som et kristent symbol,
de var på symboljagt efter andre kristne symboler som f.eks.
duen, korset, lyset og vandet, og Dorthe Engelbrecht fortalte
to bibelhistorier om fisk.
Anne Dorthe Kunst havde børnene med i sognegården, hvor
de skulle dramatisere fortællingen fra Gl. Testamente om Jonas
i hvalens mave. Børnene var ivrige for at få en rolle i skuespillet og kastede sig med mod og entusiasme ud i de forskellige
roller i den dramatiske historie, hvad enten man var fisk i det
stormende hav, sej Nineve-borger med rocker-attitude, sømand
i havsnød, Jonas eller den store hval.
Vi startede og sluttede i kirken, hvor vi sammen sang to salmer,
som børnene havde øvet på skolen. En dejlig dag med veloplagte
og meget åbne og spørgelystne børn. ”Vi ses”, råbte de og vinkede,
da de på række gik hjemad mod skolen i strålende solskin. Det
håber vi bestemt, at vi snart gør.

Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn
Tirsdag den 13. september kl. 18 - Opstillingsmøde
til menighedsrådsvalg.
Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.

Babysalmesang
Farvel til Birgitte og babysalmesang - og goddag til nyt hold
Onsdag den 4. maj var der afslutning for forårsholdet til babysalmesang. Otte gange i foråret har 10 - 12 babyer og deres mødre mødtes
for at synge, lege, danse og hygge sammen i kirken. Musikpædagog
Birgitte Debel Krag har dygtigt stået for undervisningen gennem de
seneste fire år med et hold om efteråret og et i foråret. Det er vokset
til en stor succes for både store og små, og Dronningborg Kirke vil
gerne sige Birgitte en stor tak for samarbejdet.
Til efteråret overtager kirkens nye kirke- og kulturmedarbejder,
Anne Dorthe Kunst, arbejdet med babysalmesang. Nyt hold starter
allerede sidst i juli, så hold øje med kirkens hjemmeside for datoer
eller kontakt Anne Dorthe for at få en plads på holdet.
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GUDSTJENESTELISTE

DRONNINGBORG

GIMMING

Juni
5. juni

2. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

12. juni

3. s. e. trin.

10.00

Ingelise Strandgaard

Ingen

19. juni

4. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

26. juni

5. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

6. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

Juli
3. juli
10. juli

7. s. e. trin.

10.00

Ingelise Strandgaard

Ingen

17. juli

8. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

24. juli

9. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

31. juli

10. s. e. trin.

11.30

Line Hage

Ingen

August
7. august

11. s. e. trin.

10.00

Ingelise Strandgaard

Ingen

14. august

12. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

21. august

13. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

28. august

14. s. e. trin.

10.00

Ingelise Strandgaard

Ingen

4. september

15. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

11. september

16. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

September

Adresseliste
DRONNINGBORG-GIMMING
SOGNEGÅRD
Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ
Sognepræst, kbf.:
Dorthe Engelbrecht Larsen
Egholmsvej 6
Tlf. 40 18 29 04
del@km.dk
Træffes ikke fredag
Sognepræst:
Ingelise Strandgaard
Fyrrevænget 9
Tlf. 21 17 27 36
ist@km.dk
Træffes ikke mandag
Organist:
Jacob Græsholt
Tlf. 98 52 55 45 /
mobil: 41 56 49 55
graesholtx3@gmail.com

Sekretær:
Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09
jekr@km.dk
Træffes i Sognegården
man., tir. og to. kl. 14.30 –17.30

KFUM-Spejderne,
Dronningborg
v/gruppeleder Per Nielsen
Vestrupvej 71
Tlf. 21 81 29 44
perfriluftsliv@gmail.com

DRONNINGBORG KIRKE
Kirketjener og kirke- og
kulturmedarbejder:
Anne Dorthe Kunst
Tlf. 23 69 00 25
annedorthekunst@gmail.com

GIMMING KIRKE
Graver: P.t. vakant.

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

Kirkesanger:
Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
bjarkeoglinda@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59/ 51 19 44 21

Vicevært ved Sognegården:
Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
karlsenhenning2@gmail.com
Kirkernes hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

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.

Indlæg til næste kirkeblad gældende for september, oktober og november bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 22. juli 2016.

