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Kirkebladet
Pinsetanker
Du gode Helligånd fornyer alt.
Til liv i glædens fylde er vi kaldt.
Du vil tage bolig i os, og det sker,
at troens øjne åbnes, og vi ser
Guds riges frembrud som et vældigt træ,
dets grene bærer os, og vi kan bede:
Lad saften stige, og lad træet gro!
Giv du os del i sennepsfrøets tro!
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Til Kristus bli’r vi knyttet fast ved dig.
Hans ja består, når vi er fyldt af nej.
Kom, læg vor delte vilje i hans hånd
og genopret vort liv, o Helligånd.
(Svein Ellingsen)
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Pinse

Fik du læst bogen ”Et helt liv” af Robert Seethaler?

Engang jeg skulle have skiftet en pære på min bil, afslørede min
mekaniker, at han, hvis han skulle lave sjov med folk og bringe
dem lidt på glatis, bad dem om at sætte sig bag rattet og tænde alt
det lys, de havde på bilen. Han påstod, at han til dato aldrig havde
oplevet nogen, som kunne finde ud af at tænde for det hele. Og det
kom altid bag på folk, hvor meget lys der var på deres bil, og hvor
lidt de egentligt vidste om det.
Hvis man som præst skulle bringe folk tilsvarende på glatis –
hvilket ingen præster naturligvis kunne finde på – så kunne man
måske spørge, om de ved, hvad pinse er. Alle ved naturligvis, hvad
jul er, og påske går også nok, men pinse har nok aldrig fået den
store plads i folks bevidsthed. Det skyldes måske, at det er langt
sværere at forholde sig til budskabet om Helligåndens tilstedeværelse og tungetale, om mennesker, som kan tale sammen på tværs
af sprogbarrierer, og de første kristne menigheder.

”Hvilke store og små, lykkelige og tragiske øjeblikke former et menneske og dets skæbne?” står der på bagsiden af bogen, hvor en ung
mand med rygsæk pryder forsiden. Godt spørgsmål, tænker jeg og
læser videre. ”Et helt liv er en sitrende eksistentiel fortælling om en
ydmyg mand, hvis tilværelse på forunderlig vis spejler en hel verden
og et helt århundrede”. Forfatteren, der også er skuespiller, er født
i 1966 i Wien, og bogen udkom på dansk i marts 2016.
Andreas Egger er en stille og godmodig mand, der er vokset op
i en lille østrigsk bjerglandsby, hvor han lever det meste af sit liv. I
starten af 1900-tallet bringes han som fireårig og forældreløs til
landsbyen for at bo hos sin onkel, der er storbonde. Det bliver hårdt
arbejde og tørre tæsk for Andreas, og en dag slår bonden så hårdt,
at Andreas bliver halt resten af livet.

En overset højtid?
I 1999 forsøgte daværende biskop over Roskilde Stift Jan Lindhardt
da også i samarbejde med fiskebranchen at gøre folk bevidste om
pinsen og få dem til at spise fisk, og det har utvivlsomt også hjulpet,
men man står alligevel tilbage med en fornemmelse af, at pinsen
stadig er en overset højtid.
… eller den vigtigste af kirkens højtider?
Grundtvig mente, at pinsen var den vigtigste af alle højtider, fordi
det var der, kirken blev grundlagt, og Guds Ånd atter kom til jorden efter Jesu død. Det var i pinsen, det kristne budskab for alvor
fik krop og fylde og skulle udbredes. Disciplene sad bag lukkede
døre, knuget af sorg og handlingslammede efter Jesu død. Men
med Helligåndens komme fik de atter livsmod og kræfter til at gå
ud i verden og fortælle om ham.
Grundtvigs pinsesalmer er da også nogle af hans allerbedste, hvis
man spørger mig. ”Den signede dag” og ”I al sin glans nu stråler
solen” er med god ret blevet klassiske salmer i vores salmebog, fordi
musik og tekst går op i en højere enhed, og fordi der er en særlig
glæde, et lys og et livsoverskud i salmerne. Og disse tre ting kan
man naturligvis ikke få for meget af. Glædelig pinse!
Konstitueret sognepræst Jannie Fries
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Et menneske, der ikke giver op
Andreas vokser sig stærk. Han er arbejdsom og ved, hvad der kræves
af et menneske, der ikke giver op. Han føler sig godt tilpas i bjergene,
og som voksen flytter han op på en bjergskråning. ”I varme sommernætter bredte han en gang imellem et tæppe ud på en nyslået mark,
lagde sig og kiggede op i stjernehimlen. Og en gang imellem, når han
havde ligget der længe nok, følte han det, som om jorden lige så stille
hævede og sænkede sig under hans ryg, og i de øjeblikke vidste han,
at bjergene trak vejret”. Han møder Marie, sit livs store kærlighed,
som han frier til på næsten magisk vis. Et firma, der anlægger svævebaner, er kommet til landsbyen, og Andreas arbejder stædigt og
farefuldt med at fælde træer, opstille jernmaster og sprænge huller i
klipperne. Han melder sig frivilligt til krigstjeneste ved Østfronten
under 2. verdenskrig og tilbringer en del år i russisk fangelejr.
En eneste stor undren
Tilbage i landsbyen, slidt og nedbrudt, ser Andreas tilbage på sit liv
”uden fortrydelse, med et skævt smil og med en eneste stor undren.”
”Et helt liv” er med sine 154 små sider en kort fortælling. Få sider
til at beskrive syv årtier af et menneskes liv og en verden i forandring,
men forfatteren formår på fornem vis i et præcist, stemningsskabende
sprog og i små, udtryksfulde scener at få Andreas Eggers enkle og hele
liv til at være levende og vedkommende. Læs den lille fine fortættede
fortælling på én gang, uden forstyrrelser, og oplev, hvor godt det store
kan rummes i det små! Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg
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Det lokale Gaia Museum Outsider Art er rykket ind i sognegården
med en lille udstilling af værker af tre kunstnere, der arbejder på
det tilknyttede Gaia Akademi. I april, maj og juni udstiller Maria
Sloth Sørensen, Benjamin Jordan og Rasmus Busch eksempler på
deres værker. De tre kunstnere er vidt forskellige i deres udtryk,
men fælles om at have Downs syndrom.
Læg vejen forbi sognegården, og nyd værkerne. Og læg vejen forbi
Gaia Museum for at se flere eksempler på Outsider Art.

Outside eller inside?
Blendede guldfisk og heste på glas ... Hvem og hvad er inside, og
hvem og hvad er outside? Og videre: Hvad er kunst, hvad er god
kunst? Hvordan og i hvor høj grad påvirker kunst og samfund
hinanden? Fortsæt selv rækken af spørgsmål.
Outsideren er ifølge Den Danske Ordbog ”en person, som
holder sig for sig selv og ikke tilhører en etableret inderkreds”.
Javel. Men udtrykket dækker også ”en deltager, der ikke regnes
blandt favoritterne i en konkurrence eller lignende, MEN SOM
MÅSKE KAN OVERRASKE”.
Outside eller inside, Maria Sloth Sørensen, Benjamin Jordan
og Rasmus Busch OVERRASKER!
Jette Kristiansen

Kommende udstillinger i sognegården

”Tsunami” af Maria Sloth Sørensen. Marias egen billedtekst lyder: Hjælp, jeg kan
ikke komme væk fra det her sted, der blev ramt af flodbølge. Jeg har ikke nogen venner og familie at komme til.

Kreativitetens kilder
Outsider Art. Umiddelbart var jeg ikke spor tilpas ved udtrykket.
Skulle de tre dygtige kunstnere betegnes som outsidere? Nej vel!
Ikke som vi umiddelbart opfatter begrebet outsider.
På Gaia Museums hjemmeside faldt jeg imidlertid over et citat af
den engelske kunstkritiker Roger Cardinal. Det lyder i oversættelse
sådan: ”Outsiderkunsten er et produkt af et autentisk skabelsesinstinkt.
Den er fri for bevidst kunstfærdighed og har intet at gøre med akademiske
standarder, men alt at gøre med lidenskab og lunefulde påfund.” (1979)
Dette sendte mig ud i lidt supplerende læsning om begrebet
Outsider Art, som viser sig at have rødder tilbage i ikke mindst fransk
kunsts muld. Den franske kunstner og kunstsamler Jean Dubuffet introducerede i 1940’erne begrebet Art Brut (direkte oversat:
rå/udannet, ubesmittet kunst). Han søgte værker, frembragt af
kunstnere, som var isoleret fra det omgivende samfund og uberørt
af/uvidende om klassisk, konventionel kunst. Værkerne kunne i
deres reneste form direkte henføres til, ja, kreativitetens kilder.
Det snævre Art Brut-begreb blev gradvist blødt op og i slutningen af
1970’erne afløst af begrebet Outsider Art, som netop ovenfor nævnte
Roger Cardinal er ophavsmand til.
I dag findes der Outsider Art-kunstsamlinger verden over. Kunst,
som bryder kanon og konventioner og udfordrer den etablerede
mainstream kunst. Værker, som er frembragt af ”mennesker, der
befinder sig på kanten af en social normalitet og ofte uden for den
etablerede kunstverden”, som Gaia Museums leder formulerer det.
Værker med et spontant, ægte, undertiden provokerende udtryk.

Næste udstiller bliver Helen Ibsen, billedmager (hendes
eget udtryk) med bopæl i Dronningborg. Eksempler på
Helen Ibsens kunst kan ses i sognegården fra september.
Forhåbentlig vil vi kunne præsentere andre spændende
udstillinger i fremtiden. Har du forslag til kunstnere,
der kunne være interessante og interesserede i at udstille
i sognegården – det kunne også være dig selv! – er du
meget velkommen til at kontakte kirkekontoret herom.

Sogneudflugt - få ledige pladser
Torsdag den 15. juni inviterer menighedsrådet, som tidligere omtalt her i bladet, til den årlige, fælles udflugt
for Dronningborg og Gimming sogne. Turen går i år til
Mariagerfjord. Først skal vi besøge Gasmuseet i Hobro
og derefter den imponerende Mariager Kirke, hvor vi
skal høre om kirkens og klosterets spændende historie.
Vi drikker vores eftermiddagskaffe på Postgården midt
på torvet, inden vi kører hjemad langs Mariager Fjord via
den charmerende gamle cementarbejderby Dania med de
karakteristiske gule huse - kaldet Jyllands Nyboder. Der
er afgang fra Dronningborg Kirke kl. 12.15 og forventet
hjemkomst kl. 17.30. Vel mødt til en smuk og spændende
eftermiddag i forhåbentlig godt vejr.
Tilmelding til kirkekontoret snarest. Pris: 100 kr.
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Menighedsrådet trækker i arbejdstøjet
Som bekendt blev Dronningborg og Gimming menighedsråd lagt
sammen ved efterårets menighedsrådsvalg. Det betyder, at det nye
menighedsråd har hele 15 medlemmer, hvoraf de fire er nyvalgt,
de ni havde sæde i et af de to gamle menighedsråd, og de sidste to
er sognepræsterne, som er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Det er altså ikke kun et nyvalgt menighedsråd, der har skullet finde sig til rette i starten af en ny valgperiode, men også et
menighedsråd, der er markant større, end det vi har været vant til
i de to sogne.
Derfor valgte menighedsrådet at holde en visionsdag i januar
2017, hvor vi blandt andet drøftede, hvordan vi ville indrette os,
således at vi kan gribe arbejdet an på den bedste måde. I udgangspunktet var opfattelsen klart, at det ville blive nogle lange og tunge
møder, hvis alt skulle drøftes og besluttes på et menighedsrådsmøde
med 15 deltagere – foruden repræsentanter for medarbejderne.
Beslutninger i udvalg og i plenum
Menighedsrådet har derfor besluttet at nedsætte syv udvalg, som
skal arbejde med hvert sit område af livet i og omkring kirkerne i
vores to sogne. Tanken er så, at udvalgene dels skal have forberedt
nogle sager, før de kommer på menighedsrådets dagsorden, dels får
beslutningskompetence på de opgaver, der kan delegeres ud.
Det drejer sig om følgende udvalg: Børne- og ungeudvalget, som
skal arbejde med kirkernes aktiviteter rettet mod denne gruppe.
Voksenudvalget, som skal arbejde med kirkernes aktiviteter rettet
mod de lidt ældre, herunder sogneaftener, koncerter og sogneudflugt.
Medieudvalget, som arbejder med kirkernes kommunikation med
omverdenen, herunder kirkeblad og hjemmeside. Diakoniudvalget,
som er en slags ”kirkens socialudvalg”; dette udvalg har bl.a. ansvaret
for menighedsplejen. Frivilligeudvalget, som kommer til at arbejde
med at få flere frivillige omkring kirkernes aktiviteter. Bygnings- og
kirkegårdsudvalget, som varetager vedligeholdelsen af kirkernes
bygninger og driften af Gimming Kirkegård. Endelig Økonomi- og

personaleudvalget, som får ansvaret for budgetter, regnskaber og
personaleforhold.
I udvalgsarbejdet deltager ud over menighedsrådsmedlemmerne, som altså også omfatter sognepræsterne, kirkens øvrige
medarbejdere, hvor det er relevant i forhold til deres arbejdsområde.
Herudover er det tanken, at udvalgene skal kunne supplere sig med
frivillige, når det viser sig relevant. Der bliver altså mulighed for
at kunne tage del i noget af arbejdet uden først at skulle vælges til
menighedsrådet.
Per Bøje Rasmussen, formand for menighedsrådet

Bliv frivillig – der er brug for dig!
Har du tid og lyst til at gøre en stor forskel? Kom, og vær med
i fællesskabet omkring de mange forskellige aktiviteter i kirke
og sognegård. Menighedsråd og ansatte har mange gode ideer
om aktiviteter, – nogle er allerede sat i værk, andre er endnu på
idebasis, men der er brug for dig til at være med til at føre dem
ud i praksis. Der er brug for alle hænder og hoveder, der har
lyst til at være med. Lige nu tænker vi især på følgende opgaver:
• hjælp til at lave og servere kirkekaffe til efter gudstjenesten
søndag kl. 10. Vi forestiller os at begynde med én gang
om måneden, men får vi mange frivillige, kan vi lave hold
og udvide konceptet;
• praktisk hjælp i køkkenet ved sangcafé og sogneaftener
i sognegården;
• praktisk hjælp i køkkenet til madlavning ved fællesspisning i sognegården efter f.eks. familiegudstjenester.
Vi synes selv, at vi har det sjovt og dejligt sammen omkring
vore aktiviteter. Vil du være med? Så kontakt kirke- og kulturmedarbejderen, Anne Dorthe, tlf. 23 69 00 25.

Per Stig Møller trak fulde huse
Hele 171 personer havde lyst til at deltage,
da menighedsrådet den 4. maj markerede
befrielsen med foredrag om Kaj Munk ved
Per Stig Møller. Efter forgæves forsøg på at
huse alle i sognegården rykkede vi til det
andet hus, Dronningborg Kirke. Der blev
stole til alle, og alle nød en veloplagt Per
Stig Møller levere et blændende foredrag.
Kaj Munk portrætteret med vid, humor
og smittende engagement! Hvem havde
ikke lyst til – efter kaffen – at gå hjem og
(gen)læse Per Stig Møllers to Kaj Munkbiografier?
Jette Kristiansen
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Filmstudiekreds med reformationstema
Det var med lidt bævende hjerte, jeg gik til filmstudiekredsen, der
var vores to sognes bidrag til markering af reformationsjubilæet.
Bævende hjerte, fordi jeg ikke kan holde mig vågen til en film. Uanset
kvalitet lykkes det mig altid at falde i søvn ti minutter efter, jeg har
sat mig til rette i sofaen. Her lykkedes det at se hele tre film uden
at blunde. Måske skyldtes det den gode kaffe, vi fik serveret, måske
skyldtes det Dorthe Engelbrechts fremragende oplæg.
Den første film var Luther. Filmen skildrer Luthers liv fra han blev
munk, hans kampe med sig selv, indtil han når frem til erkendelsen
af, at Gud er en nådig Gud, der tilgiver og tager imod os. Denne
erkendelse fik Luther til at sætte de 95 teser op på domkirkedøren
i Wittenberg og endte som bekendt med Reformationen.
Den næste film var Per Flys Bænken. Dorthe Engelbrecht formåede i sin fremragende introduktion at få trukket linjer til Luthers
begreb om det syndige menneske, der bliver tilgivet og elsket af
Gud. Filmstudiekredsen sluttede med filmen Som i Himlen. Den
gav anledning til at tale om Reformationens betydning for musik
og salmesang.
Jeg håber, der kommer et nyt filmtema, så jeg igen kan holde
mig vågen til tre film.
Ida Brønnum Gregersen, medlem af menighedsrådet

Årets konfirmander
Dette års konfirmationsforberedelse har været intensiv med start
i januar. Ud over den almindelige klasseundervisning er konfirmanderne blevet udfordret med forskellige aktiviteter som f.eks.
besøg af bedemand, med kiste, besøg på kunstmuseum, byvandring i Randers med fokus på Reformationen, sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp og besøg i Randers Arrest. Alt dette for
at belyse nogle centrale temaer i kristendommen som bl.a. skyld,
tilgivelse og næstekærlighed.
De unge blev konfirmeret i fem hold, og de var alle glade og
flotte i deres fine tøj.
Vi ønsker vore konfirmander tillykke med konfirmationen og
Guds velsignelse i livet fremover.
Dorthe Engelbrecht Larsen, Jannie Nedergård Fries og Anne Dorthe Kunst

Dronningborg Kirke søndag den 14. maj 2017

Dronningborg Kirke Bededag, den 12. maj, 2017

DRONNINGBORG
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Arrangementer
Fredag den 23. juni kl. 19.00

GUDSTJENESTE

Sankthansaften i kirke og sognegård
Traditionen tro inviterer Dronningborg Kirke til sankthansfest.
Vi begynder i kirken med en kort midsommergudstjeneste, hvor
Dorthe Engelbrecht Larsen er prædikant.
Vi håber på godt vejr, så vi bagefter kan samles omkring et par
bålfade udenfor, hvor vi naturligvis skal synge Holger Drachmanns
skønne ”Midsommervise”. Efterfølgende inviteres til hyggeligt
samvær i sognegården, hvor der serveres kaffe og boller, og vi vil
synge nogle af vores skønne sommersange fra højskolesangbogen.
Vel mødt til en hyggelig aften.

Søndag den 17. september

SOGNEARRANGEMENT

Fra lopper til kontanter
Vi vil prøve at arrangere et festligt loppe- og høstmarked i og omkring Dronningborg Sognegård søndag den 17. september. Samme
dag holder vi høstgudstjeneste i Dronningborg Kirke kl. 10.00 og
menighedsmøde kl. 11.30. Interesserede kan leje en stand, inde eller
ude. Standene åbner umiddelbart efter gudstjenesten. Lejeindtægterne fra standlejen går til menighedsplejen i Dronningborg Sogn.
Hvad dine lopper indbringer, går i din egen lomme.
Hvilke lopper, du byder til salg, og hvor festligt du får dem arrangeret på standen, det bestemmer du. Hvad enten det er børnenes
legetøj, dine aflagte skjorter eller resultatet af en grundig oprydning
i pulterkammeret. – Det kunne også være, du ville stille op med en
lille quiz eller konkurrence på viden om dette eller hint. Fantasien
sætter grænsen.

Var det ikke noget for dig at deltage?
Hvis du er interesseret i at leje en stand, er du velkommen til at
kontakte kirkekontoret, e-mail: jekr@km.dk, tlf. 29 89 82 09.
Dronningborg-Gimming menighedsråd byder på et lille traktement i løbet af eftermiddagen.
De nærmere detaljer, herunder standlejen, offentliggøres på
hjemmesiden og i det næste kirkeblad.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Torsdag den 28. september kl. 19.00 SOGNEAFTEN
Vejen til mine rødder – jeg er min mors hemmelighed
Foredrag i sognegården ved Lone Hansen, født under krigen af en
ung, ugift kvinde. Faderen var tysk soldat.
En ung tysk mand bliver sendt til Danmark i forbindelse med
besættelsen. Han møder en jævnaldrende dansk pige, de forelsker
sig – og den unge pige bliver gravid. Endnu inden hun føder deres
barn, er faderen forflyttet til et andet land for at være frontsoldat
i egentlige krigshandlinger.
Den unge, ugifte kvinde bliver sendt på ”diskret ophold” og føder
en lille pige, som hun straks må give fra sig. Den nyfødte bliver
sendt i pleje og senere bortadopteret, knap 5 år gammel.
Lone får en god opvækst hos kærlige adoptivforældre.
Lones biologiske mor var en af de uglesete ”tyskertøser”, som blev
chikaneret, socialt udstødt og isoleret under besættelsen. Hadet
og fordømmelsen har
aldrig sluppet hende.
Hun frygter stadig
omgivelsernes fordømmelse. Lone er
og forbliver sin mors
hemmelighed.
Lone Hansen fortæller levende og
fordomsfrit med det
klare budskab: Det er
på høje tid, at vi tilgiver disse kvinder, som forelskede sig i en tysk soldat.
Fri adgang. Kaffe 20 kr.

Sangcaféen holder sommerferie
Sangcaféen i sognegården den første torsdag i hver måned holder
sommerferie i juli og august, men vender tilbage til efteråret.
Første gang bliver torsdag d. 7. september kl. 14 – 15.30. Vi
glæder os til at se dig.
God sommer!
Jacob og Anne Dorthe
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Kirkelig vejviser
Den igangværende offentlige digitaliseringsstrategi indebærer bl.a., at al kommunikation mellem borgerne og det offentlige i princippet skal foregå digitalt. Det gælder også den
personregistrering, som folkekirken udfører for staten: fødsel
og faderskab, navngivning, navneændring og dødsfald. Den
digitale selvbetjening sker via www.borger.dk ved anvendelse af
NemID. Du finder opdaterede vejledninger på
www.borger.dk og på www.dronningborggimmingkirker.dk,
hvor du også finder vejledning om kirkelige handlinger - dåb,
vielse og begravelse. Du er naturligvis altid velkommen til at
kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.

Samtale med en præst
Hvis du ønsker en samtale med en af sognepræsterne, er du velkommen til at henvende dig personligt, telefonisk eller pr. mail.

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.

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 kirkekontoret.

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 mandag
Konstitueret sognepræst:
Jannie Nedergård Fries
Hagenstrupvej 5, 8860 Ulstrup
Tlf. 42 38 31 02
E-mail: jnf@km.dk
Træffes ikke mandag

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Torsdag den 29. juni
Torsdag den 13. juli
Torsdag den 17. august
Torsdag den 21. september
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30 og foregår i caféen.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 12. september kl. 18.30
Tirsdag den 28. november kl. 18.30
Menighedsmøde
Søndag den 17. september kl. 11.30 efter højmessen i
Dronningborg Kirke.
Alle møder af holdes i sognegården og er offentlige. Ved
menighedsmødet har sognenes beboere ud over muligheden for at overvære mødet også taleret og dermed mulighed for at kommentere kirkens aktiviteter og komme med
nye idéer.
Vi håber, mange vil slutte op om ikke mindst menighedsmødet.

Dronningborg Historier
Torsdag den 31. august kl. 15 - 16.30
Ved du noget om ældrerådet?
Formanden for Kommunens Ældreråd, Per Boysen, fortæller
og besvarer spørgsmål om arbejdet i ældrerådet.
Arrangementet afholdes i Dronningborg-Gimming Sognegård.
Gratis adgang. Læs mere på www.dronningborghistorier.dk

Kirkernes hjemmeside: www.dronningborggimmingkirker.dk

Kirkekontor
Sekretær/kordegn:
Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09
E-mail: jekr@km.dk
Træffes i sognegården
tir. kl. 14.30 –17.30
on. og fr. kl. 9.30-12.30

Organist:
Jacob Græsholt
Tlf. 41 56 49 55
E-mail: graesholtx3@gmail.com
Træffes ikke mandag

Kirke- og kulturmedarbejder og
kirketjener ved Dronningborg Kirke
og Sognegård:
Anne Dorthe Kunst
Tlf. 23 69 00 25
E-mail: annedorthekunst@gmail.com
Træffes ikke mandag

Graver og kirketjener ved Gimming
Kirke og Kirkegård:
Henrik Koitzsch
Tlf. 30 51 80 88
E-mail: info@koitz.dk
Menighedsrådsformand:
Per Bøje Rasmussen
Tjærbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66
E-mail: per@perboje.dk

Kirkernes
hjemmeside:
Redaktionen: Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af medieudvalget.
Kordegnen
er ansvarshavende redaktør.
www.dronningborggimmingkirker.dk
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GUDSTJENESTE- OG AKTIVITETSKALENDER
Juni
1. juni

Sangcafé kl. 14-15.30

4. juni

Pinsedag

Sognegården
10.00 Jannie Nedergård Fries

Dronningborg Kirke

5. juni

2. pinsedag

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

11. juni

Trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

15. juni

Sogneudflugt

18. juni

1. s. e. trinitatis

10.00 Jannie Nedergård Fries

Dronningborg Kirke

23. juni

Sankthansaften – midsommergudstjeneste kl. 19.00 ved
Dorthe Engelbrecht Larsen; efterfølgende hygge i sognegården

Dronningborg Kirke og
Sognegård

25. juni

2. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

29. juni

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 Dorthe Engelbrecht Larsen

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

Juli
2. juli

3. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

9. juli

4. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

13. juli

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

16. juli

5. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

23. juli

6. s. e. trinitatis

10.00 Jannie Nedergård Fries

Dronningborg Kirke

30. juli

7. s. e. trinitatis

10.00 Jannie Nedergård Fries

Dronningborg Kirke

8. s. e. trinitatis

10.00 Jannie Nedergård Fries

Dronningborg Kirke

13. august

9. s. e. trinitatis

10.00 Jannie Nedergård Fries

Dronningborg Kirke

17. august

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 Dorthe Engelbrecht Larsen

August
6. august

Dronningborg Plejehjem

20. august

10. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

27. august

11. s. e. trinitatis

10.00 NN

Dronningborg Kirke

31. august

Dronningborg Historier kl. 15-16.30: Per Boysen om Ældrerådet

Sognegården

3. september

12. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

7. september

Sangcafé kl. 14-15.30

September
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Sognegården

10. september

13. s. e. trinitatis

12. september

Menighedsrådsmøde kl. 18.30

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Sognegården

17. september

14. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

17. september

Menighedsmøde og loppe-/høstmarked kl. 11.30

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen (høstgudstj.)

Dronningborg Kirke

Sognegården

Gimming Kirke: Der er i den periode, der er omfattet af nærværende blad, ikke planlagt ordinære gudstjenester i Gimming Kirke. Men du er meget velkommen til at henvende dig til kirkekontoret eller til
præsterne, hvis du ønsker en kirkelig handling i Gimming Kirke, det være sig dåb, vielse eller bisættelse/
begravelse.
Forsiden: Billederne og teksten på forsiden er hentet fra bogen Pinseord (Det Danske Bibelselskab, 2007).
Nu afdøde pastor Gurli Vibe Jensen sætter i bogen ord på sine tanker om pinsen og indrammer dem med
udvalgte bibeltekster og digte, herunder digte fra Svein Ellingsens bog I lyset fra Guds fremtid (Verbum Forlag, Norge, 1999). Bogen er smukt gennemillustreret af fotograf Rune Hansen.
DRONNINGBORG
& GIMMING KIRKER

www.dronningborggimmingkirker.dk

Indlæg til næste kirkeblad gældende for september, oktober og november 2017 bedes sendt til kirkekontoret senest fredag den 21. juli.

Kirkebladet
I 2017 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 9
Juni – uge 23
September – uge 35
December – uge 48
Omdelingen i Dronningborg Sogn sker
som indstik i Din
Avis. Omdeling i
Gimming Sogn sker
fortsat med lokalt
bud.

