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Arnt Uhres maleri, som udsmykker Diakonhøjskolens store sal.

Kirkebladet

”Kirken er sat i verden for at værne om det sårbare liv og minde os om, at vi er mest i live,
når vi glemmer os selv et øjeblik“.

Folkekirken er vi fælles om
Af sognepræst Ingelise Strandgaard
Fra den 15. august 2016 har jeg fået nyt embede. Jeg er blevet
ansat som sognepræst i Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat og
som provst for Randers Nordre Provsti – som Dronningborg og
Gimming sogne jo er en del af. Det betyder, at jeg ikke længere
skal være sognepræst i Dronningborg og Gimming. Jeg kan se
tilbage på to gode og lærerige år i sognene, meningsfulde samtaler
og møder i glæde og sorg med jer, som på en eller anden måde har
søgt den lokale sognekirke - eller når vores veje på anden vis har
krydset hinanden.

En del af det, der fylder mediebilledet, når det drejer sig om
folkekirken, handler om vigtigheden af at værne om kulturarven.
Og nogle steder kører debatten om, hvorvidt det nu også kan betale
sig at være medlem. Det handler om penge og mursten. I folkekirken er der rigtig mange, som løber stærkt for at skabe mest mulig
kirke for pengene. Intentionen er god nok; for det hører med til
almindelig økonomisk ansvarlighed - ligesom i vores husholdning
derhjemme. Imidlertid må ”det skal kunne betale sig”-tankegangen
aldrig være et mål i sig selv. Derfor er det afgørende, at vi minder
hinanden om og arbejder for, at kirken i vores moderne samfund
er meget mere end det.
(fortsættes side 3)
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Kirkelig vejviser

Sangcafé

Spalten udgår i dette blad. Du finder oplysninger om, hvordan du forholder dig ved fødsel, dåb, vielse, begravelse mv. på vores hjemmeside
www.dronningborggimmingkirker.dk og på www.borger.dk
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte kirkekontoret for
hjælp og vejledning.

Den første torsdag i måneden er der sangcafé i sognegården
kl. 14 - 15.30.
Sangcaféen er et tilbud til sangglade mennesker i alle aldre
om musikalsk fællesskab omkring højskolesangbogens både
gamle og nyere sange. Sangcaféen ledes af kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst, og kirkens organist, Jacob
Græsholt, spiller på klaveret. Undervejs taler vi lidt om stort
og småt, som udspringer af sangene. Du er velkommen til at
foreslå kendte og mindre kendte sange. Måske har du også
en sjov anekdote eller kommentar til en af sangene? Midtvejs
drikker vi vores eftermiddagskaffe sammen, og der er tid til
en hyggelig snak med de øvrige deltagere. Det er gratis at
deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Vi serverer kaffe og
et stykke brød, som koster 20 kr.
Der er sangcafé følgende datoer i efteråret 2016:
Torsdag den 4. august
Torsdag den 1. september
Torsdag den 6. oktober
Torsdag den 3. november.
På gensyn – Jacob og Anne Dorthe

Nyt fra organisten
Jacob Græsholt har nu etableret sig solidt i organistfunktionen.
Han har planlagt nogle spændende koncerter i efteråret (se side 6
og 7). Og nu sætter han for alvor fokus på korarbejdet. Det fortæller
han om i det følgende. Du er velkommen til at kontakte Jacob for
tilmelding og yderligere oplysninger.
Kor i Dronningborg Kirke og Sognegård
Korarbejdet ved Dronningborg Kirke starter i august/september,
omtrent i dagene, hvor dette kirkeblad kommer til omdeling. Vi
håber at kunne samle tre kor.
Spirekoret for børn fra 3. til 5.
klasse, som skal lære at synge
salmer og bruge deres stemme i
kor, vil komme til at øve ugentligt onsdag kl. 14.30 til 15.30. Vi
øver i sognegården.
Kirkekoret for børn fra 6. klasse
og opefter, som nu kan så meget,
at de kan deltage som korister til
gudstjenester, vil komme til at
øve ugentligt torsdag kl. 15.20
til 16.50. Vi øver i sognegården.
For begge kor gælder, at koris En minikonfirmand har for en stund
ter, som deltager i gudstjenesten, snuppet orgelbænken fra organisten.
Og hun nyder det!
får en aftalt løn.
Fyraftenskoret - Noget nyt og absolut spændende
Fyraftenskoret, et voksenkor, vil komme til at øve ugentligt, onsdag kl. 17.00 til 18.30, første gang onsdag den 7. september. Vi mødes i
sognegården.
Fyraftenskoret er for voksne i alle aldre og med enhver tænkelig
sangforudsætning. Tanken er, at vi sammen med de andre kor ved
Dronningborg Kirke undertiden vil kunne medvirke ved gudstjenester til kirkelige højtider og mærkedage. Vi begynder med enstemmig
sang for efterhånden at snuse til flerstemmighed. Det er vigtigt at
understrege, at det ikke er tænkt som et elitært initiativ. Vi synger
af lyst og til gensidig morskab og trivsel!

Ny præst i pastoratet
Jeg hedder Jannie Nedergård
Fries og er 42 år gammel. Jeg bor
i Ulstrup sammen med min familie, som består af min mand,
Knud, som er præst der, vores
søn Christian på 10 år og vores
datter Marie på 5 år. Fra den 15.
august er jeg blevet ansat som
vikar med 50 % i DronningborgGimming Pastorat og 50 % i Sct.
Mortens Pastorat, og det glæder
jeg mig rigtig meget til!
Jeg kommer oprindelig fra
Djursland og har gået på gymnasiet her i Randers. Jeg blev ordineret i 2007 til et vikariat i
Lyngå, Skjød og Lerbjerg Pastorat, og siden har jeg haft mange
forskellige vikariater, både på landet og i byen.
I skrivende stund er jeg kun lige startet, men jeg glæder
mig meget til at skulle være vikar hos jer og ser frem til at
møde personale, menighedsråd og ikke mindst sognebørnene
i forbindelse med mit arbejde som præst hos jer.
Med venlig hilsen Jannie Nedergård Fries

Med venlig hilsen Jacob Græsholt, organist
ved Dronningborg og Gimming kirker
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Folkekirken er vi fælles om

(fortsat fra forsiden)

Ja, ja, ja, ja, ja, det må vi gerne
I foråret var konfirmanderne på en heldagstur til Aarhus. Vi
besøgte Vor Frue Kirke og kunstmuseet Aros. Vi mødte præsten
fra Kirkens Korshær, som fortalte om sit arbejde blandt nogle
af de mest sårbare mennesker i vores samfund. Og så var vi forbi
Ungdomskirken.

Minikonfirmander som hhv. kirketjener og dåbsforælder!

Minikonfirmander i Dronningborg Kirke
Har dit barn lyst til at blive minikonfirmand?
I efteråret 2016 er vi klar til at tage imod endnu et hold minikonfirmander fra 4. klasse på Rismølleskolen. Første gang er tirsdag d. 13.
september, og forløbet strækker sig over 10 tirsdage frem til udgangen
af november. Der afsluttes med en festlig gudstjeneste 1. søndag i
advent, den 27. november, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Vi skal lege, male, synge og lave drama - og så skal vi snakke om
alle de store spørgsmål, som børn kan have om tro, kristendom og
kirke. Vi glæder os til et sjovt og hyggeligt forløb.
Har du lyst til at hjælpe os med minikonfirmanderne?
Vi har mange sjove planer og ideer til aktiviteter for vore minikonfirmander fra Rismølleskolen i efteråret. Har du lyst til at være med
som frivillig? Så ring eller skriv til kirke- og kulturmedarbejder
Anne Dorthe Kunst. Vi har brug for praktiske hænder til bl.a. at
servere saft og boller/frugt for børnene, at sy kostumer til drama,
at lave kulisser og rekvisitter til drama, at være”hyggetante” eller
”hyggeonkel” for børnene.
Anne Dorthe Kunst og Dorthe Engelbrecht Larsen
Babysalmesang
Dronningborg Kirke danner om torsdagen kl. 10-11.30 ramme om
en skøn musikalsk oplevelse for forældre og deres babyer i alderen
2-12 mdr. Babysalmesang er sang, musik, bevægelse og rytmik for
babyer, med udgangspunkt i salmer, børnesange og rim og remser. Vi
synger og danser, flyver med tørklæder, bruger rasleæg, sæbebobler
m.m. Alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære i kirkerummet. Kirken er åben fra kl. 10, og vi går i gang ca. kl. 10.20. Vi synger
og danser i ca. 40 min. Derefter bliver der serveret frugt og vand, så
der er mulighed for en lille hyggesludder med de andre på holdet.
Der kræves ingen forudsætninger. Alle kan være med! Babysalmesangen blev skudt i gang torsdag d. 28. juli, men man kan sagtens
”stå på” senere. Har du også lyst at være med? Kontakt for tilmelding
lederen af babysalmesangen, kirke- og kulturmedarbejder Anne
Dorthe Kunst, e-mail: annedorthekunst@gmail.com Husk at oplyse
dit navn, tlf.nr., adresse og mailadresse samt barnets navn og alder.

I Ungdomskirken blev konfirmanderne sat på en opgave: Ungdomspræsten bad dem ved brug af post it-sedler sætte ord på, hvad
man laver i en kirke, og hvad man må og ikke må i en kirke. Kort
sagt: hvad kirke er for noget, set fra deres vinkel. På spørgsmålet
om, hvad man ikke må i en kirke, skrev konfirmanderne bl.a., at
man ikke må råbe, larme, løbe rundt, ryge eller dimse med sin
mobiltelefon under gudstjenesten – til os præsters store glæde.
På ungdomspræstens spørgsmål om, hvad kirke så er for noget, blev der griflet flittigt på de farverige post it-sedler: Kirken er
selvfølgelig det sted, hvor man bliver konfirmeret. Og kirken er
stedet, hvor ”man kan være sig selv”, ”man skal have respekt for
de andre”, ”man føler sig o.k.”, ”man kan snakke med præsten om
sine behov”, ”man kan bede om tilgivelse” og ”man kan få hjælp”.
Rummelighed – plads til (med)menneskelighed
Det siges, at man skal se det store i det små. Jeg synes faktisk,
konfirmandernes udsagn i al deres enkle og spontane udtryk
rammer ”spot on”, hvad det er at være kirke, og hvad vi er her for!
I et samfund, som på godt og ondt er under hastig forandring
– om vi vil det eller ej – er det vigtigt, at vi arbejder for rummeligheden og for en kirke, der bygger på en nåde og tilgivelse, som
rækker langt ud over os selv. Derfor ligger det i sagens natur, det
kristne evangeliums kernebudskab, at der skal være plads til alle,
der har lyst til at være med.
Det er en altafgørende opgave at værne om den menneskelighed og
medmenneskelighed, som mange steder har trange kår i vores ”added
value” performance-kultur, hvor målrettetheden og pulsen er så høj
og normalitetsbegrebet så fedtfattigt, at mangfoldigheden går tabt.
Her er vi inde ved den evangeliske kerne, der bygger på andet og
mere end ”noget for noget”. Kirken er sat i verden for at værne om
det sårbare liv og minde os om, at vi er mest i live, når vi glemmer
os selv et øjeblik. At vi næres og heles i relationerne til andre mennesker, og at vi altid vil være hinandens nødvendighed, hvis livet
skal folde sig ud. At vi aldrig må sætte livet så meget på skrump,
at vi i vores optagethed af vores næste personlige karrieremål
eller jagten på flere likes på facebook glemmer det væsentligste:
den ubetingede ligeværdighed, fællesskabet og respekten mellem
mennesker. Værdier, som ikke bare kommer ud af det blå, men er
en konsekvens af den virkelighed, at ethvert menneske er skabt i
Guds billede. Det er i det genskær, vi får den menneskelige identitet
og værdighed, som vi ikke kan knokle os til.
(fortsættes side 4)
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(fortsat fra side 3)
Dit valg
Nedenfor kan du læse om menighedsrådsvalget i efteråret 2016.
Hvis du kan nikke genkendende til, at værdier som rummelighed,
fællesskab, tilgivelse og ligeværdighed bygger på, at vores tilværelse
er større end det, vi kan måle og veje og fortjene os til – så mød op
til menighedsrådsvalget og gør din stemme gældende. Ja, stil evt.
selv op til valg, og bidrag med det, du kan, til din lokale kirkes
liv og vækst. Kirken er ikke kun for de særligt hellige eller særligt
udvalgte – den er for os alle. Folkekirken er alt det, vi er fælles om:
at være mennesker. Som et klogt menneske har sagt, så er ”kirken
ikke til for at gøre verden mere kirkelig, men for at gøre verden
mere menneskelig!”. Det er en fælles opgave, og alle har vi noget at
bidrage med. Et sted at starte kunne være i din lokale folkekirke!

Tak! Menighedsråd
og medarbejdere ved
Dronningborg og
Gimming Kirker
takker Ingelise for et
inspirerende, loyalt
og engageret arbejds
fællesskab og ønsker
hende alt godt i det
nye embede!

En ny begyndelse er altid ensbetydende med afsked med det,
der var. Jeg glæder mig utrolig meget til de nye udfordringer i mit
nye embede. Ikke mindst glæder jeg mig over, at vi kan fortsætte
samarbejdet til forhåbentlig gavn og glæde i den lokale folkekirke,
som vi er sammen om, i Randers Nordre Provsti. Tak for to gode
år i Dronningborg og Gimming sogne!
Sognepræst Ingelise Strandgaard

Nyt fra menighedsrådene
To kirker, et menighedsråd!
Menighedsrådene i Gimming og Dronningborg har besluttet, at man
vil lade sig sammenlægge i forbindelse med efterårets menighedsrådsvalg, dvs. med virkning fra 1.søndag i advent i år. Beslutningen
er i henhold til reglerne efterfølgende blevet godkendt på møder
for menighederne og af Århus Stift.
Når menighedsrådene har valgt at træffe denne beslutning, skal
det på ingen måde ses som et tegn på afvikling, tværtimod. Det
er derimod en beslutning som skal ses i sammenhæng med den
udvikling, der er foregået i vores to sogne, og som vil fortsætte i
tiden fremover. Dronningborg har igennem mange år været et byudviklingsområde, hvor byen løbende er vokset i skiftende tempi,

og de senere år er denne udvikling gået ind over sognegrænsen til
Gimming, idet Tjærbyvangområdet ligger i Gimming sogn.
Også folkekirken i de to sogne har udviklet sig over årene, og
blandt nye, populære aktiviteter kan nævnes minikonfirmandundervisning, babysalmesang og senest sangcafé. Fælles for alle
aktiviteter er, at det er folk fra begge menigheder, der gør brug af
kirkens tilbud, uanset i hvilket sogn de måtte finde sted.
Det har igennem alle årene, siden pastoratsammenlægningen i
1970’erne, været sådan, at man har været fælles om det meste i de
to sogne, og med udviklingen af kirkelivet er det fælles ikke blevet
mindre. Ud over at have fælles præster er flere medarbejdere også
fælles, ligesom sognene i fællesskab byggede sognegård i 1994 og
netop har gennemført en udvidelse af denne.
Når man alligevel er fælles om det meste, og man nu også fysisk
er vokset sammen, finder menighedsrådene, tiden er moden til
også at arbejde ved samme bord. I første omgang vil det dog være
sådan, at der fortsat skal findes 8 menighedsrådsmedlemmer i
Dronningborg Sogn og 5 menighedsrådsmedlemmer i Gimming
Sogn, men fremover skal der kun findes f.eks. én kasserer, én personaleansvarlig og én formand, så kasketterne bliver færre. Og hvis
man alligevel finder, at sammenlægningen var en fejltagelse, kan
beslutningen omgøres om fire år.
Begge menighedsråd holder opstillingsmøde den 13. september.
Vi håber, det bliver sådan, at vi i fremtiden vil se kirken i vores
pastorat som et sogn med to kirker.

Ny sognepræst
I løbet af sommeren fik vi i Dronningborg-Gimming Pastorat den
meddelelse, at sognepræst Ingelise Strandgaard er udnævnt til ny
provst i Randers Nordre Provsti pr. 15.august i år. Det var naturligvis
en glædelig nyhed, ikke kun for Ingelise, men også for os, da hun jo
således er vores nye provst, også her i pastoratet. Imidlertid er det
således, at provsteembedet hænger sammen med sognepræsteembedet i Spentrup, hvorfor Ingelise fra den 15.august at regne ikke
længere er sognepræst her i pastoratet. Vi har været glade for de to
år, hun har været det, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde
med Ingelise i det nye embede.
Vi skal således igen have ny sognepræst i Dronningborg-Gimming. Biskoppen har tidligere bestemt, at der skal ske nogle pastoratsændringer i Randers Nordre Provsti, som formentlig betyder,
at vi i fremtiden skal have mere præstebetjening i DronningborgGimming Pastorat end de nuværende 1,5 sognepræst. Om biskoppen beslutter, at disse ændringer skal træde i kraft, i forbindelse
med at det delte embede nu er vakant, ved vi i skrivende stund ikke.
Per Bøje Rasmussen, formand for Dronningborg menighedsråd
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Fik du læst Asger Baunsbak-Jensens erindrings
essay ”Fartens forbandelse”
Sommertid har for mange været forbundet med afslapning, oplevelse og glæde. Vi har haft god tid, tid til at være sammen, tid
til fordybelse og genopladning. Nu er vi atter i gang med at løse
nye opgaver og nå nye aftaler. Hvad gør vi, når den travle hverdag
udfordrer? Sidste år ved denne tid udkom der en lille bog med stof
til eftertanke.
Asger Baunsbak-Jensen fortæller i sit erindringsessay om tidspresset, der tog magten fra ham. Han ville for meget, og til sidst magtede
han ikke tilværelsens mange krav. Han var overanstrengt og psykisk
nedslidt mange år før ”at gå ned med stress” blev et almindeligt brugt
begreb. Han var blevet fanget i travlhedens fælde, som mange i disse år
kommer tæt på eller falder i. Da rastløsheden, ensomheden, angsten
og skylden tog overhånd, valgte han stilheden og fordybelsen i to
måneder alene i et sommerhus ved Ringkøbing Fjord.

Asger Baunsbak-Jensen:
”Jeg tror på kedsomhedens betydning. Der sker
forunderlige ting, når
man ikke foretager sig
noget.”

Vi skal blive bedre til at være til stede, til at lytte til naturen,
til vort indre, til hinanden eller til Gud, mener Baunsbak-Jensen.
Asger Baunsbak-Jensen er foredragsholder og forfatter, har
tidligere været lærer, efterskoleforstander, undervisningsdirektør
i Undervisningsministeriet og præst. Han har i mange år deltaget
aktivt i dansk politik og samfundsdebat, bl.a. som formand for
Foreningen Norden og som medlem af Det Etiske Råd.
”Fartens forbandelse” er en livsklog, velskrevet og personlig
beretning om vigtigheden af at stoppe op i hverdagen i en fortravlet
tid og et samfund i forandring. Den inspirerer til at have modet
til at gå ud af tiden og ind i stilheden for at finde ro til eftertanke.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Ringkøbing Fjord – Stranden ved Gammelsogn Kirke.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Stilheden er evighedens svar til farten
”Jeg lagde mig på ryggen med hænderne under nakken, lukkede
øjnene, mens der bredte sig et væld af tanker. Jagene i brystet var der
endnu. Uroen sad der”, fortæller Baunsbak-Jensen. I sin ensomhed
fandt han tilbage til sig selv og sit fundament. ”Der sker forunderlige ting, når man ikke foretager sig noget. Man kommer pludselig
til at se sit eget liv i et helt nyt perspektiv”. Han oplevede, at livet
er grænseløst og rækker ind i evigheden. Den religiøse dimension
blev afgørende for Baunsbak-Jensens vej tilbage til livsglæden. Han
ved, at andre må gå en anden vej. Det vigtigste er at sætte farten
ned og søge stilheden. Man skal gå ud af tiden og turde stilheden
i stedet for at føle sig forpligtet til hele tiden at skulle være ”på”,
mener han, og slutter sin bog med ordene: ”Stilheden er evighedens
svar til farten”.
Med udgangspunkt i egne erfaringer har Baunsbak-Jensen skrevet
et opråb om tidens fart. ”Den er blevet altgennemtrængende, og man
kan ikke stoppe den, for den siver ind i mennesket”. Udviklingen og
den moderne teknik har givet os så meget godt, men den er blevet
et mål i sig selv. Derfor skal mennesker i dag konstant tilpasse sig,
og ord som forandring og omstillingsparathed bruges ofte. ”Farten
knuser familiens fællesskab, hvis der ikke indbygges perioder til
stilhed. Man overfører hurtigheden fra jobbet til også at være en
livsstil derhjemme”, siger Baunsbak-Jensen. Overfladiskhed og rastløshed er resultatet. Forankring i historie og traditioner er gået tabt.

Torsdag den 15. september
Torsdag den 27. oktober
Torsdag den 17. november
Fredag den 23. december
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder - Dronningborg Sogn
Tirsdag den 13. september kl. 18 - Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg.
Tirsdag den 22. november kl. 18 - Nye 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.

Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn
Tirsdag den 13. september kl. 18 - Opstillingsmøde til
menighedsrådsvalg.
Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt.
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Søndag den 28. august kl. 19

KONCERT

To unge stjernestrygere i Dronningborg Kirke
Søskendeparret Anna og Igor Egholm, som spiller henholdsvis
violin og cello, er musikalske begavelser i særklasse. Anna er 20 år
og Igor 18. Begge har modtaget musikundervisning siden de var
5 år, og det har ført dem vidt. De har vundet en række priser ved
talentkonkurrencer i ind- og udland og har givet talrige koncerter.
Bl.a. har de begge turneret som solist med Radiosymfoniorkesteret,
og denne sommer har de begge optrådt som solist med orkester i
Tivolis Koncertsal. I foråret vandt Anna Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistkonkurrence og spillede Ravels Tzigane
med konservatorieorkesteret dirigeret af Giordano Bellincampi.
Ja, listen er meget længere. Læs mere på vores hjemmeside
www.dronningborggimmingkirker.dk
Ud over det musikalske talent har Anna og Igor gjort sig bemærket som skuespillere. Anna bl.a. som den orgelspillende pige
Esther i ”Max Pinlig”-filmene og Igor bl.a. som Bob i julekalenderen
”Julestjerner” fra 2012.
Oplev de to ganske erfarne stjernestrygere, som ved koncerten i
Dronningborg Kirke vil spille værker af blandt andre Corelli, Bach,
Ravel og Hallvorsen! Der er fri entré.

Torsdag den 15. september kl. 19

SOGNEAFTEN

Diakoni og folkekirke
Foredrag i Sognegården ved tidligere biskop over Viborg Stift Karsten Nissen.

I foredraget den 15. september vil Karsten Nissen fortælle om
kirkens diakonale arbejde og behovet herfor i dag. Han introducerer
selv foredraget med følgende ord:
”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 Det
Nye 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.”
Kom og hør mere! Fri entré – kaffe 20 kr.
Onsdag den 5. oktober kl. 19.30

KONCERT

Erling Rask & Henrik Koitz Duo i Gimming Kirke
Erling Rask har haft en uforudsigelig og omtumlet karriere i dansk
rockmusik. Den jyske blues-poet har rundet dansktoppens førsteplads, og han har udgivet en salmesamling, der endte med at sælge
60.000 eksemplarer. Erling Rask har udgivet flere cd’er med egne
numre, men har også skrevet musik og tekst til andre kunstnere. Han
er en kærlig portrættør, dog ikke uden en snert af ironi. Hans skæve
vinkler og ordspil i sangene fortæller om små glimt i hverdagen og
erkendelsen af, at ”jo ældre, man bliver, jo flere gange kommer man
i klemme i livets svingdør”, som han selv udtrykker det.
”Sange er som ler. Man kan forme dem, som man vil”. Dette
udsagn kommer fra Henrik Koitz, som Erling har danne en duo
med. Henrik er hans gamle spillekammerat fra ”Erling Rask Band”,
og han har skabt et nyt og intimt udtryk for Erlings sange.
Henrik Koitz er guitarist og komponist og har spillet i forskellige
bands på den danske rockscene, ligesom han har spillet med det
amerikanske band Womack and Womack på deres Europa-tour.
Som komponist har han solgt 125.000 eksemplarer af sin første cd
”Deep Blue”. Han har udgivet yderligere 3 album på Fønix Musik.
Den nyeste, ”Deep Blue II”, udkom den 1. oktober 2015. Foruden
konstellationen med Erling Rask, spiller Henrik Koitz også i bandet
”Meet the Parents”.
Glæd jer til en stemningsfuld stund en mørk oktoberaften i Gimming Kirke. Der er fri entré. Efter koncerten serveres en lille forfriskning.

Karsten Nissen har i sit virke haft fokus på kirkens sociale arbejde.
I perioden 1978-1986 var Karsten Nissen således forstander for
Diakonhøjskolen i Aarhus. Og i sin tid som biskop var han redaktør
af betænkningen ”Diakoni – en integreret dimension i folkekirkens
liv”, udgivet 2001 som resultat af et udvalgsarbejde iværksat af
biskopperne og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.

SIDE 6 · KIRKEBLADET · DRONNINGBORG · GIMMING

DRONNINGBORG OG GIMMING SOGNE

Torsdag den 27. oktober kl. 19

SOGNEAFTEN

Menneskelighedens nødvendighed i en umenneskelig verden
Foredrag i Sognegården ved
Kjeld Holm.
Kjeld Holm er forhenværende
biskop over Århus stift, debattør, forfatter og foredragsholder.
Kjeld Holm har gennem mange
år også været meget optaget af
menneskerettigheder. Han var
i en længere årrække medlem af
bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder, det sidste år, 2010-2011, som formand.
I foredraget vil Kjeld Holm fortælle om, hvordan menneskerettigheder og medmenneskelighed har haft det og stadig har det.
Gennem historien har der altid været mennesker, som har kæmpet
for medmenneskeligheden. Det gælder i oldtiden og renæssancen, det
gælder den nære fortid, hvor en person som Ghandi har spillet en stor
rolle, og det gælder helt aktuelt Desmond Tuto. Kjeld Holm vil trække
tråde til den aktuelle politiske situation og den kristne tradition.
Glæd jer til et spændende og meget aktuelt foredrag.
Fri entré – kaffe 20 kr.
Søndag den 30. oktober kl. 10 SOGNEARRANGEMENT
Bjerget, hvor Kristusvinden blæser – Tao Fong Shan, Hongkong
Foredrag ved Anne Sofie og Leif Holm, som netop er vendt hjem efter
et år som seniorvolontører ved det kristne retræte- og dialogcenter
Tao Fong Shan i Hongkong.
Tao Fong Shan er et vigtigt center for religionsstudier og for
udvikling af kristen spiritualitet og dialog, liturgi og kunst, og
det støttes af den dansk-norske kristne organisation Areopagos
(tidligere Buddhistmissionen). Der er et levende forskermiljø på
stedet, som omfatter gæstehus, bibliotek og kirke.
Kom, og hør den spændende beretning om Anne Sofie og Leifs
rolle på dette sted gennem de seneste 12 måneder.

Arrangementet indledes med gudstjeneste i Dronningborg Kirke
kl. 10. Derefter serveres en let frokost i Sognegården inden foredraget.
Efterfølgende kaffe og mulighed for debat. Pris for traktementet
50 kr. Ingen tilmelding. Alle er meget velkomne.
Arrangør: Danmission Randers
Om Areopagos
Areopagos er en kristen organisation, som arbejder med religionsdialog og –studier, kristen spiritualitet, trospraksis og diakoni.
Navnet henviser til Areopagos-fortællingen i Apostlenes Gerninger, 17,16-32. ”Vi tror, at mission handler om at berøre og bevæge
mennesker”, og ”vi tror på, at dialog forandrer liv!” Læs mere på
Areopagos’ hjemmeside www.dansk.areopagos.dk
Torsdag den 3. november kl. 19

KONCERT

Spil Dansk-dag med H.C. Andersen-tema i Gimming Kirke
Traditionen tro markerer vi i Gimming Kirke den årlige, landsdækkende Spil Dansk-dag. I år har kirkens sanger, Linda Hessellund, og
organist, Jacob Græsholt, sammen med sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen sammensat et program med afsæt i H.C. Andersens
liv og forfatterskab. Sang og musik vil veksle med oplæsning af
kortere uddrag af H.C. Andersen-tekster. Kom, og lyt, syng med,
og få ny inspiration til forståelse af de kendte og elskede eventyr!
Der serveres en forfriskning efter arrangementet. Fri entré.
Onsdag den 7. december kl. 19.30

KONCERT

Advents-/julekoncert i Dronningborg Kirke med
Sct. Peders Ungdomskor
Sct. Peders Ungdomskor har, som navnet antyder, og som de fleste
læsere vil vide, tilhørsforhold til Sct. Peders Kirke her i Randers.
Det er et usædvanlig dygtigt og musikalsk ungdomskor, som gennem de sidste mange år har vundet et hav af priser. Blandt andet
har koret mange år i træk (10-15 gange!) vundet førstepræmie ved
”Sangerdyst fra Kyst til Kyst”. Senest har koret vundet førstepris
i Wroclaw, Polen, i maj 2015. Koret ledes af Karsten Blond, som er
organist ved Sct. Peders Kirke.
Glæd jer til en stemningsfuld koncert! Fri entré.
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September
4. sept.
11. sept.

15. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

16. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

18. sept.

17. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

25. sept.

18. s. e. trin.

10.00

Jannie Nedergård Fries

Ingen

Oktober
2. okt.

19. s. e. trin.

10.00

Jannie Nedergård Fries

Ingen

9. okt.

20. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

16. okt.

21. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

23. okt.

22. s. e. trin.

10.00

Jannie Nedergård Fries

Ingen

30. okt.

23. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

11.30		 Dorthe E. Larsen

November
6. nov.
13. nov.

Allehelgensdag

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

25. s. e. trin.

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

20. nov.

Sidste sø. i kirkeåret

10.00

Jannie Nedergård Fries

Ingen

27. nov.

1. s. i advent

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

December
4. dec.
11. dec.

2. s. i advent

10.00

Dorthe E. Larsen

Ingen

3. s. i advent

10.00

Dorthe E. Larsen

11.30		 Dorthe E. Larsen

						

Lucia

Med forbehold for ændringer.

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:
Jannie Nedergård Fries
Østergade 46, 8860 Ulstrup
Tlf. 42 38 31 02
jnf@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
DRONNINGBORG KIRKE
Kirketjener:
Anne Dorthe Kunst
Tlf. 23 69 00 25
annedorthekunst@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Per Bøje Rasmussen
Tjærbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66
per@perboje.dk
Vicevært ved Sognegården:
Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
hk@karlsen.mail.dk

KFUM-Spejderne,
Dronningborg-gruppen v/
Per Nielsen
Tlf. 21 81 29 44
vestrupvej71@ma-net.dk
GIMMING KIRKE
Graver:
p.t. vakant
Kirkesanger:
Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
bjarkeoglinda@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59
eller 42 73 22 77

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 december 2016, januar og februar 2017 bedes indleveret i Sognegården senest mandag den 24. oktober 2016.

