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Kirkelig vejviser
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 altid velkommen til at kontakte kirkekontoret for
hjælp og vejledning.

Reformationsjubilæum
Den 31. oktober 1517 satte den tyske munk og universitetsprofessor Martin Luther sine 95 teser op på domkirkedøren i Wittenberg.
Det blev startskuddet til Reformationen og dermed også til det, vi
kender som folkekirken i Danmark.
I 2017 skal vi over hele Danmark, ja, i den
lutherske kirke over hele verden, fejre 500året for Reformationen.
I Dronningborg og Gimming vil vi fejre
Reformationen med en filmstudiekreds,
hvor vi gennem moderne film vil nærme
os nogle af de grundlæggende idéer i Reformationen og i Luthers tænkning.

Torsdag den 2. marts kl. 19
”Bænken” en film af Per Fly (2000)
I ”Bænken” møder vi den tidligere kok Kaj. Kaj har fuldstændig mistet grebet om tilværelsen og lever et liv ”på bænken,
med øl i posen”. En dag bliver han konfronteret med den
fortid, han ellers havde fortrængt, da hans datter Liv og
hendes søn Jonas flytter ind i naboopgangen, på flugt fra
en voldelig mand. Kaj har ikke set sin datter i 19 år og er
til at begynde med fjendtligt indstillet over for hende. Men
efterhånden bløder han op og begynder at se det som sin nye
mission i livet at hjælpe Liv og Jonas.
”Bænken” er en barsk og rørende film, som går lige til hjertet.
Dorthe Engelbrecht introducerer filmen og perspektiverer
til Luthers begreb om mennesket, som på en gang er synder
og retfærdiggjort og altid elsket af Gud.

Reformationsplakat ”Luther
1517-2017” af Anne Marie Johansen

Torsdag den 2. februar kl. 19
”Luther” en film af Eric Till (2003)
Filmen skildrer Luthers liv, fra han som 22-årig i 1505 indskrives
som augustinermunk på klosteret i Erfurt. Den unge Martin Luther
havde ellers en lovende karriere foran sig. Han levede det sorgløse
studenterliv, men en traumatisk oplevelse får ham til at love at gå
i kloster. En beslutning, som får store konsekvenser for ham selv
– men også for resten af verden.
I klosteret kæmper han med tingene. Han studerer, han faster, og
han beder. Men han oplever ikke den fred, som han havde forventet. Han føler, at han umuligt kan gøre Gud tilfreds. Men gennem
studier i Bibelen, især ved læsningen af Paulus’ breve, gør han sin
reformatoriske opdagelse: At Gud er en nådig Gud, som tilgiver
og tager imod ham. Det er med baggrund i den opdagelse, Luther
skriver sine berømte teser og sætter hele kirken i brand.
Dorthe Engelbrecht introducerer filmen og giver en kort indføring
i til de vigtigste reformatoriske idéer.

Torsdag den 6. april kl. 19
”Som i himlen” en film af Kay Pollak (2004)
I filmen følger vi den dygtige og verdensberømte dirigent
Daniel Dareus. Efter et hjertetilfælde flytter han tilbage til
sin barndomsby i Norrland, meget langt fra spotlight og
berømmelse. Nu er han færdig med at dirigere, nu vil han
kun lytte.
Daniel har, fra han var barn, haft en drøm om at skabe musik,
som åbner menneskers hjerter. Det får han chancen for, da
han bliver leder af det lokale kirkekor.
”Som i himlen” er en sjov og rørende film om at finde sin
stemme og sin plads i verden.
Dorthe Engelbrecht introducerer filmen og giver i den forbindelse en kort indføring i Luthers tanker om musik og
salmesang, som blev en vigtig del af Reformationens vej til
menneskers hjerter.
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Juleglæde
I skrivende stund nærmer julen sig med hastige skridt. Sådan
føles det i hvert fald. I mange forretninger er der allerede
juleting på hylderne, og de første julekataloger er kommet
i postkassen, selvom vi er i slutningen af oktober måned.
For børn og barnlige sjæle er det en sand fornøjelse, at julen
næsten allerede starter i efterårsferien, mens de ældre familiemedlemmer slet ikke kan forstå, hvordan det er kommet
så vidt, for i ”gamle dage” startede julen altså ikke før 1.
søndag i advent.
Som præst kan jeg godt både forstå og blive bekymret
over, at vi bærer julen ind så tidligt efterhånden. På den ene
side, så kan man vel ikke få for meget af en god ting, og på
den anden side kan jeg være bekymret for, om vi helt glemmer julens budskab.
Jul i Nøddebo Præstegaard
Julen er en travl tid for de fleste. Der er mange ting, som
skal gøres, og mange gaver, som skal købes. Og så er der alle
traditionerne. En af dem er i min familie at se ”Jul i Nøddebo Præstegaard”. ”Jul i Nøddebo Præstegaard” kan nok
bedst karakteriseres som en komedie, der både er folkelig og
romantisk. De tre Kastrup-brødre tilbringer julen i Nøddebo
Præstegaard hos den folkelige pastor Blicher, der ikke laver
dagens gerning, men hygger sig med at drikke punch med
organisten. De tre unge brødre bliver alle draget ind i romantiske forviklinger med de to kønne præstedøtre, og selvom alt
en overgang ikke ser sådan ud, så ender det alligevel godt. ” Jul
i Nøddebo Præstegaard” er på ingen måde en realistisk skildring af dagliglivet i en
moderne præstegård
i december måned.
Det er stokroseidyl
om vinteren, med sne
så langt øjet rækker.
Men ”Jul i Nøddebo
Præstegaard” kredser alligevel omkring
noget af det vigtigste
i julen, og som vi ikke
må glemme midt i al
travlheden, nemlig juleglæden.
Anne Marie Johansen
”Verdens kant er rund” (2016)

Julen har bragt velsignet bud
”Glæden er jordens gæst i dag, med himmel-kongen, den lille”,
som vi synger i ”Julen har bragt velsignet bud.” Glæden og
kærligheden er det, vi fejrer kom til jorden julenat, og det er
vores julepligt at forsøge at bringe det budskab og den glæde
videre. Det kan lyde nemmere sagt end gjort, men egentligt er
det så lidt, der skal til. Vi kan jo starte med at vise lidt mere

hensyn og næstekærlighed i december måned. Lade være med at
lade os gå på af køer så langt øjet rækker, rejse os i den overfyldte
bus, hvis nogen har brug for siddeplads mere end vi selv. Man kan
også sende et julekort eller en sms til nogen, som man ikke har set
længe, og som kunne trænge til en hilsen. Ja, man kommer nok i
tanker om andet og mere, når man først er kommet i gang. Hvis det
nu går godt i december måned med næstekærligheden, så kan man
jo gøre det til et nytårsforsæt. Og helst til et af dem, som holder.
Glædelig jul og godt nytår!
Konstitueret sognepræst Jannie Fries

Luciasang på Dronningborg Plejehjem
Onsdag den 14. december kl. 15.30 synger minikonfirmander
og spirekor fra Dronningborg Kirke julen ind og går luciaoptog
på Dronningborg Plejehjem.
Vi ser frem til en dejlig eftermiddag, hvor lyset bringes frem
i mørket.
Historien om Lucia
Historien bag luciatraditionen fortæller, at Lucia var en ung
kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien.
I stedet for at tro på den romerske religion var Lucia kristen, og
det var ikke helt ufarligt dengang. Romerne så nemlig kristendommen som en fjende af Romerriget, og det var derfor forbudt
at være kristen. Blev man som kristen angivet til myndighederne,
risikerede man at blive tortureret og henrettet.
Derfor søgte mange kristne tilflugt i byernes katakomber
(underjordiske gravanlæg), hvor de i skjul kunne leve som
kristne. Lucia ville hjælpe sine medmennesker og sneg sig derfor
ud i natten for at dele mad ud til de fattige. For at kunne se i
nattens mørke, og for samtidig at have sine hænder fri til at
hjælpe, bar hun en krans med lys i på hovedet.
Lucia bliver arresteret under Diocletians forfølgelse og udrensning af kristne. Hun dør den 13. december år 304, som
bliver datoen for fejringen af hende. Hun blev straks set som
martyr og kåret til helgen af den katolske kirke.
Skytshelgen for
de blinde
Lucia afbildes ofte med en
lille skål i hånden, hvori
der ligger to øjne. En overlevering fortæller, at hun
rev sine øjne ud for ikke
at friste friere; en anden,
at de blev stukket ud af
hendes bøddel. Derfor
blev hun de blindes skytshelgen.
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Redaktionen overlader nu ordet til de nye menighedsrådsmedlemmer for en kort præsentation:

Nyt, fælles menighedsråd trækker i arbejdstøjet
Når dette kirkeblad læses, er det en realitet, at Dronningborg og
Gimming sogne har fået et nyt, fælles menighedsråd.
Det nye, sammenlagte menighedsråd er ikke kun en forandring for at
bevare det eksisterende, men i høj grad for at udvikle. DronningborgGimming er i den grad et udviklingsområde. Det kan især ses på
markerne mellem byerne, hvor der i højere grad plantes mursten
end såsæd i disse år. Det er en udvikling, som også kirkerne skal
medvirke til og tilpasse sig, hvilket også er sket. I den forgangne
menighedsrådsperiode er mange nye tiltag sat i søen, sognegården
er blevet udvidet, og vi har ansat en kirke- og kulturmedarbejder
til at holde hånd i hanke med de nye aktiviteter og hjælpe til med
at søsætte nye. I det udviklingsarbejde, som i den grad angår begge
sogne, har de to sognes menighedsråd altså fundet det bedst at
lægge sig sammen i stedet for blot at samarbejde. Det, tror vi, giver
den bedste dynamik.
Men det er jo naturligvis også meget nyt for os, og der er en del
formelle ting at se til, når man vælger at lægge to menighedsråd
sammen til et nyt. Derfor vil det nye menighedsråd i starten af det
nye år, sammen med medarbejderne, holde en visionsdag, hvor man
dels skal finde ud af, hvor man vil hen i den kommende menighedsrådsvalgperiode, dels finde ud af, hvordan man så bedst indretter
sig som nyt, stort menighedsråd. Med 13 medlemmer vil det nok
være hensigtsmæssigt at lægge en del af arbejdet i udvalg, og i udvalgsarbejde vil man måske også løbende kunne inddrage andre
uden for menighedsrådet i arbejdet. Men hvordan og hvorledes er
altså noget, det nye menighedsråd skal finde ud af i det nye år, og
så bliver den slags jo sikkert tilpasset hen ad vejen, når man finder
ud af, hvad der virker i hverdagen.
Til det nye menighedsråd er valgt fra Gimming: Helen Drachmann, Betty Langberg, Ellen Kjær, Grete Fristrup og Jette Jakobsen.
Fra Dronningborg er valgt: Anne Marie Hvilsted, Else Hjortshøj,
Tina Pedersen, Ida Brønnum Gregersen, Susanne Lionett Skjødt,
Finn Kongsgaard, Niels Jørn Madsen og Per Bøje Rasmussen. Og
derudover består menighedsrådet af de stedlige sognepræster, hvoraf
vi jo for tiden kun kender navnet på den ene, Dorthe Engelbrecht
Larsen. Ansættelsen af den anden sognepræst bliver en af det nye
menighedsråds første store opgaver.
Ved redaktionens afslutning havde menighedsrådet ikke konstitueret sig, men hvis man er meget nysgerrig på dette, kan konstitueringen findes på kirkernes hjemmeside i løbet af december.
Vi glæder os til at tage hul på arbejdet.
Per Bøje Rasmussen

Grethe Fristrup
Jeg er 52 år og bor alene i Gimming på 13. år. Gennem 32 år, har jeg
arbejdet i Danske Bank som rådgiver for private kunder.
Mit fritidsliv har været og er fyldt op med rigtig meget spejderi.
Jeg har været grøn pigespejder i over 40 år, og i de senere år har jeg
været lokalt forankret i De Grønne Pigespejdere i Vorup-Kristrup
med udgangspunkt i Johanneskirken.
Jeg kan rigtig godt lide forenings-/bestyrelsesarbejdet, idet man
kan få stor indflydelse, hvis man
gør en indsats, og man lærer nye,
spændende mennesker at kende.
Igennem flere år har jeg fået en
del erfaring med bestyrelsesarbejde: Aars Tennisklub, Gimming forsamlingshus, De Grønne
Pigespejderes hovedbestyrelse,
formand for Spejdernes Lejrs
bestyrelse. Jeg ser frem til arbejdet i Dronningborg-Gimming
menighedsråd.
Jette Jakobsen
Jeg er advokatsekretær og bosat
i Gimming sammen med min
mand. I fritiden nyder jeg håndarbejde, koncerter (også kirkekoncerter), foredrag, venner og
vores sommerhus. Jeg vil gerne i
menighedsrådet for at arbejde for
lidt flere aftengudstjenester og
nogle spændende kirkekoncerter.
Jeg ser frem til et godt samarbejde
med de andre i menighedsrådet.
Ida Brønnum Gregersen
Jeg er født og opvokset i Randers, men har boet det meste af mit
voksne liv i Aalborg og Nørresundby. Jeg har virket som folkeskolelærer, men lod mig pensionere sidste år. Min datter og svigersøn
bor i Kristrup med deres tre små drenge, og da de ventede nummer
tre, besluttede jeg mig til at flytte
tættere på, hvilket jeg gjorde sidste december. Jeg har i mange år
siddet i menighedsrådet i en stor
bykirke i Aalborg. Grunden til, at
menighedsrådsarbejde interesserer mig, er, at jeg kan lide at
være medbestemmende og have
indflydelse på, hvad der skal ske
i sognet.
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Susanne Lionett Skjødt
Jeg er 58 år, er gift og har boet i Dronningborg siden 1981. Til daglig arbejder jeg i ostebutikken i Lading Mejeri.
Jeg har været spejderleder/gruppeleder
i KFUM-Spejderne i Dronningborg i ca.
25 år og har derigennem samarbejdet
med Dronningborg Kirke på børneområdet. Da jeg nu er stoppet som leder hos
spejderne, har jeg fået lyst til at deltage i
det kirkelige arbejde i menighedsrådet.

Babysalmesang på plejehjemmet

Nyansættelse - graver i Gimming
Henrik Koitzsch har de seneste fire år været medlem af Gimming
Menighedsråd. Han er imidlertid ikke en del af det nye råd, fordi han
den 1. november 2016 tiltrådte stillingen som graver/kirketjener ved
Gimming Kirke. Reglerne foreskriver, at man ikke både kan være ansat
og medlem af menighedsrådet. Henrik har sendt følgende indlæg:
”Jeg har igennem mit arbejde i Gimming Menighedsråd fået en
voksende interesse for at være en del af lokalsamfundet gennem
kirkens arbejde. Jeg vægter meget ceremonierne, som de kirkelige
handlinger indeholder. Fordybelsen og en dybere indsigt i livet,
som disse giver plads til. Spiritualitet er vigtigt for mig, og det er
med en forankring i kristendommen. Da jeg bor i en lille by som
Gimming, er det for mig vigtigt at yde noget til lokalsamfundet.
At se byen trives ved, at vi arbejder sammen og giver, hvad vi hver
især har at byde ind med. Gimming bliver derved et dejligt sted at
være med liv og interaktion imellem byens borgere.”

Fyraftenskoret
Nystartet voksenkor med ugentlig øveaften onsdag
kl. 17-18.30 i sognegården. For voksne i alle aldre med enhver
tænkelig sangforudsætning. Vi synger af lyst og til gensidig morskab og trivsel! Mød op til en øveaften eller kontakt korlederen, organist Jacob Græsholt, tlf. 41 56 49 55

Hver torsdag formiddag mødes en række mødre og deres babyer til babysalmesang og hyggeligt samvær i Dronningborg
Kirke. Den første torsdag i måneden rykker vi som noget nyt
babysalmesangen fra kirken
over på Dronningborg Plejehjem, hvor små og store hygger sig sammen med sang og
musik. Babysalmesang er sang,
musik, bevægelse og rytmik
for babyer, med udgangspunkt
i salmer, børnesange og rim &
remser. Vi synger og danser,
flyver med faldskærm og tørklæder, bruger rasleæg, sæbebobler mm.
Har du lyst til at være med
til babysalmesang? Kontakt
kirke- og kulturmedarbejder
Anne Dorthe Kunst.

Minikonfirmander
Tak til de skønne børn fra 4. klasse på Rismølleskolen,
der i efteråret har været minikonfirmander i Dronningborg Kirke. I har været sjove og søde at være sammen med,
og I har altid været med på de forskellige aktiviteter, vi
har fundet på. Første søndag i advent medvirkede minikonfirmanderne
med et dramastykke ved familiegudstjenesten.
”Samarbejdsøvelse:
En blind, en stum og
en uden arme laver
perlekæde.”

Sangcafé foråret 2017
I efteråret har vi haft sangcafé i sognegården den første torsdag
i måneden. Det har været nogle hyggelige eftermiddage, og vi
fortsætter konceptet i foråret 2017:
Torsdag d. 5. januar, torsdag d. 2. februar, torsdag d. 2. marts,
torsdag d. 6. april, torsdag d. 4. maj og torsdag d. 1. juni - alle
dage kl. 14– 15.30. Sangcaféen er et tilbud til sangglade mennesker i alle aldre om musikalsk fællesskab omkring højskolesangbogens både gamle og nyere sange. Undervejs taler vi
lidt om stort og småt, som udspringer af sangene.
Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr. Vi håber at se dig!
Jacob (organist) og Anne Dorthe (kirke- og kulturmedarbejder)

Konfirmander
Konfirmationsforberedelsen begynder den 18. januar 2017
og ligger for alle hold ugentlig om onsdagen kl. 8-10. Tilmeldingerne fordeler sig sådan, at der er fastsat følgende
konfirmationstidspunkter for 2017, alle i Dronningborg
Kirke:
Bededag, den 12. maj, kl. 9 (7. X).
Bededag, den 12. maj, kl. 10.30 (7. Y).
Bededag, den 12. maj, kl. 12.00 (7. V).
Søndag den 14. maj kl. 10.
Datoer for 2018 og 2019 findes på vores hjemmeside
www.dronningborggimmingkirker.dk
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KONCERT

Advents-/julekoncert i Dronningborg Kirke med
Sct. Peders Ungdomskor
Koret ledes af Karsten Blond, organist ved Sct. Peders Kirke. Læs
mere på vores hjemmeside, og glæd jer til en stemningsfuld koncert! Fri entré.
Søndag den 11. december kl. 11.30

Torsdag den 19. januar kl. 19

SOGNEAFTEN

Sogneaften om Steen Steensen Blicher
Pensioneret lærer Hans Nejsum fra Hvidsten fortæller om præsten,
forfatteren og samfundsdebattøren Steen Steensen Blicher. Hans
Nejsum skriver om sin fortælling følgende:

Foto: Amtsavisen-Annelene Petersen.

Onsdag den 7. december kl. 19.30

GUDSTJENESTE

Advents- og luciagudstjeneste i Gimming Kirke og
Forsamlingshus
Start advents - og julehyggen med en stemningsfyldt børne- og
familiegudstjeneste. Under gudstjenesten vil der være luciaoptog
med børn fra Gimming og Tjærby. Efter gudstjenesten er der adventshygge i forsamlingshuset.
Kirkesanger Linda Hessellund vil hjælpe børnene med luciaoptoget. Der bliver mulighed for at øve sig søndag den 11. december kl. 10.
Tilmelding til luciaoptoget til Linda Hessellund på tlf. eller via SMS
29 65 32 66 og tilmelding til julehygge i forsamlingshuset til Hanne
Rishøj Andersen på tlf. 29 93 79 96. Pris for traktement (godtepose,
gløgg og æbleskiver) 30 kr.

”Op gennem tiderne har der dannet sig et billede af Blicher som noget
i retning af en sørgmodig, i sin samtid skammelig miskendt digter,
hvis liv foruden af jagt domineredes af pengesorger, et ulykkeligt
familieliv og af druk. Det billede vil jeg gerne slå en pæl igennem
og i stedet fortælle om Blichers mange facetter. Blicher, som den
foretagsomme og engagerede ildsjæl.” Fri entré. Kaffe og brød 20. kr.
Torsdag den 2. februar og den 2. marts kl. 19 FILMAFTEN
Filmstudiekredsen
Filmstudiekredsen, der markerer reformationsjubilæet, omfatter
tre aftener, hvor vi hører om, ser og drøfter tre nyere film: ”Luther”
torsdag den 2. februar, ”Bænken” torsdag den 2. marts og, uden for
dette kirkeblads tidsramme, ”Som i himlen” torsdag den 6. april.
Filmstudiekredsen er nærmere omtalt side 2.
Torsdag den 9. februar kl. 19.30

Lørdag den 31. december kl. 14
Nytårsaftensdag
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.

GUDSTJENESTE

KONCERT

Folk, jazz og country i Dronningborg Kirke
Petra Westra med Band giver koncert. Trioen, bestående af den
hollandske sanger og guitarist Petra Westra, bassisten Jesper Bang
Pedersen og multimusikeren Jens Hostrup, synger en række numre
inden for folk, jazz og country genren.
Petra Westra er et naturtalent. Hun har en dejlig, meget karakteristisk stemme, som sammen med hendes eget og de to medspilleres akkompagnement giver lytterne en sjælden, fin og intens
oplevelse. Fri entré.
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Lørdag den 25. februar kl. 14

GUDSTJENESTE

Fastelavn - Dronningborg Kirke og Sognegård
I år markerer vi fastelavn i begge vores kirker. I Dronningborg
inviterer vi børn og deres forældre og bedsteforældre til familiegudstjeneste i Dronningborg Kirke med efterfølgende tøndeslagning og hygge i sognegården. Vi håber, at rigtig mange har lyst
til at komme udklædte!

Søndag den 26. februar kl. 14

Fredag den 23. december
Torsdag den 19. januar
Torsdag den 23. februar
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen.

GUDSTJENESTE

Fastelavn – Gimming Kirke og Forsamlingshus
I Gimming holder vi traditionen tro
børnegudstjeneste i Gimming Kirke
fastelavnssøndag. Vi håber at se mange
udklædte børn og voksne. Efter gudstjenesten arrangerer forsamlingshuset
tøndeslagning, kaffe, sodavand og fastelavnsboller. Vi ses den 26. februar kl.
14.00 i Gimming Kirke. Tilmelding til
tøndeslagning: Hanne Rishøj Andersen
tlf. 29 93 79 96.
Torsdag den 23. marts kl. 19

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Menighedsrådsmøder
Mødedatoerne fastlægges umiddelbart efter redaktionens afslutning. De offentliggøres på hjemmesiden og i
det kommende blad. Alle møder af holdes i sognegården.
Følg med, for husk: Møderne er offentlige, og alle med
interesse for kirkens liv og vækst i Dronningborg og
Gimming sogne er velkommen til at overvære møderne.

SOGNEAFTEN

”H.C. Andersen i perlehumør”
Forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst fortæller i
Sognegården. Bjarne Nielsen Brovst, som har udgivet flere bøger
om H. C. Andersen, vil denne aften vise os en lidt anden side af H.
C. Andersen end den, de fleste kender. H. C. Andersen havde nemlig
en stor livsglæde og livshunger.

Hjælp til de sultne i verden
Søndag den 12.marts 2017 samler vi atter ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe
sult i verden. Vi mødes i sognegården efter gudstjenesten,
hvorefter turen går ud i Dronningborg og Gimming sogne
med indsamlingsbøssen. Efter et par timers traven i det friske
forårsvejr byder menighedsrådet på boller og varm kakao i
sognegården. Gør en indsats i den gode sags tjeneste, og bliv
belønnet med frisk luft, motion og hyggeligt samvær. Du kan
melde dig som indsamler ved indsamlingsleder Per Bøje Rasmussen på tlf. 21 72 07 66 eller e-mail per@perboje.dk

Dronningborg Historier
Foreningen, der samler og formidler lokale historier, holder
følgende arrangementer i Dronningborg Kirke og Sognegård i foråret 2017 - der er gratis
adgang til alle arrangementer:
Torsdag den 26. januar kl. 19
Metalsangkoret Scandia underholder i Dronningborg Kirke
med et udpluk fra deres repertoire.
Torsdag den 9. marts kl. 14.30-16
Jytte Vium, 82 år og opvokset i huset Beate på Østre Boulevard, fortæller om sin opvækst i Dronningborg, suppleret af
sin ældre bror Villy Rasmussen.
Torsdag den 27. april kl. 19-21
Det ældste hus i Dronningborg? Foreningen vil med borgernes hjælp og i samarbejde med Bibliotek Øst Dronningborg
prøve at finde frem til de ældste huse i Dronningborg. Læs
mere om dette og de øvrige arrangementer på foreningens
hjemmeside www.dronningborghistorier.dk
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GUDSTJENESTELISTE

DRONNINGBORG

GIMMING

December
4. dec.
2. s. i advent
10.00 Dorthe E. Larsen
11. dec.
3. s. i advent
10.00 Dorthe E. Larsen
						
18. dec.
4. s. i advent
10.00 Jannie N. Fries
24. dec.
Juleaften
13.30 Dorthe E. Larsen
				
15.00 Jannie N. Fries
25. dec.
Juledag
10.00 Dorthe E. Larsen
26. dec.
2. juledag
10.00 Jannie N. Fries
31. dec.
Nytårsaftensdag
14.00 Dorthe E. Larsen

Ingen
Ingen
Ingen

Januar
8. jan.
15. jan.
22. jan.
29. jan.

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

1. s. e. H.t.K.
2. s. e. H.t.K.
3. s. e. H.t.K.
4. s. e. H.t.K.

Ingen
11.30 Dorthe E. Larsen
Familiegudstj. m. luciaoptog
Ingen
15.00 Dorthe E. Larsen

10.00 Jannie N. Fries
10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Dorthe E. Larsen
10.00 Jannie N. Fries

Februar
5. feb.
Sidste s. e. H.t.K.
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
12. feb.
Septuagesima
10.00 Dorthe E. Larsen
Ingen
19. feb.
Seksagesima
10.00 Jannie N. Fries
Ingen
25. feb.
Fastelavnslørdag
14.00 Dorthe E. Larsen
				
Familiegudstjeneste		
26. feb.
Fastelavnssøndag
10.00 Dorthe E. Larsen
14.00 Dorthe E. Larsen
						
Familiegudstjeneste		
Marts
5. marts

1. s. i fasten

10.00 Dorthe E. Larsen

Ingen

12. marts

2. s. i fasten

10.00 Jannie N. Fries

Ingen

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
Konstitueret sognepræst:
Jannie Nedergård Fries
Østergade 46, 8860 Ulstrup
Tlf. 42 38 31 02, jnf@km.dk
Træffes ikke mandag
Sekretær/kordegn:
Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09, jekr@km.dk
Træffes i Sognegården
man., tir. og to. kl. 14.30 –17.30

Kirke- og kulturmedarbejder:
Anne Dorthe Kunst
Tlf. 23 69 00 25
annedorthekunst@gmail.com
Organist:
Jacob Græsholt
Tlf. 41 56 49 55
graesholtx3@gmail.com
Vicevært:
Henning Karlsen
Tlf. 23 31 98 07
karlsenhenning2@gmail.com
DRONNINGBORG KIRKE
Kirketjener:
Anne Dorthe Kunst
Se Kirke- og kulturmedarbejder
Menighedsrådsformand:
Per Bøje Rasmussen
Tjærbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66, per@perboje.dk

KFUM-Spejderne,
Dronningborg-gruppen v/
Per Nielsen
Tlf. 21 81 29 44
vestrupvej71@ma-net.dk
GIMMING KIRKE
Graver:
Henrik Koitzsch
Tlf. 30 51 80 88
koitzgrapics@gmail.com
Kirkesanger:
Linda Hessellund
Tlf. 29 65 32 66
bjarkeoglinda@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Helen Drachmann
Bopladsen 9
Tlf. 86 42 94 59/ 42 73 22 77
helen.drachmann@hotmail.dk

Kirkernes hjemmeside:
www.dronningborggimmingkirker.dk

Indlæg til næste kirkeblad gældende for marts, april og maj 2017 bedes indleveret i Sognegården senest fredag den 13. januar 2017.

Kirkebladet
I 2017 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 9
Juni – uge 22
September – uge 35
December – uge 48
Omdelingen i Dronningborg Sogn varetages også i 2017 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.

