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Babysalmesang med nabobesøg
Beboere fra Dronningborg Plejehjem deltog for nylig i babysalmesang i Dronningborg Kirke. En gang om måneden besøger babyerne plejehjemmet (midterste
foto), men denne formiddag var det os i kirken, der var værter. De ældre oplevede,
hvordan kirkerummet under babysalmesangen bliver inddraget i sange og lege.
En dejlig formiddag for både store og små – med god tid til at nyde og samtale!
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Efterårssæson med vitaminer til unge og ældre
Læs om aktiviteter og arrangementer med noget for både hjerne og hjerte, børn,
unge og ældre, sang- og ordglade. Bl.a. kan du høre levende danmarkshistorie
med almindelige menneskers liv i centrum, når journalist og forfatter Pia Fris
Laneth torsdag den 9. november fortæller med afsæt i sin seneste bog 1915 – da
kvinder og tyende blev borgere. Side 6.

Pia Fris Laneth

·
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Den er go’ nok! Hvert år uddeles en kirkelig filmpris,
Gabriel. Bag prisen står Landsforeningen af Menighedsråd, en jury bestående af både film- og kirkefolk
samt en række økonomiske bidragydere. Men hvorfor
nu det? Hvorfor skal kirken blande sig i filmanmeldelser
og filmfestivaler? Er det overhovedet passende, at kirken
blander sig i populærkulturen på den måde?
Det helt korte svar er JA. Rigtig mange film arbejder
med evangeliske, eksistentielle og mellemmenneskelige
emner, hvor vi som kirke kan have stor glæde af et samspil
og en samtale.
Filmprisen uddeles på Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde, og i år gik prisen til Jesper W. Nielsens film Der kommer en dag.
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Der kommer en dag
I filmen møder vi de to brødre Elmer og Erik på henholdsvis 10 og
13 år, som tvangsfjernes fra deres kræftsyge mor og anbringes på
børnehjemmet med det ironiske navn Gudbjerg. For der er ikke
meget guddommeligt over Gudbjerg. Når vi hører om ”Herrens
bjerg” i Det Gamle Testamente, er det et sted, hvor der serveres
god mad, og hvor gudsnærvær og godhed strømmer ned over en.
På Gudbjerg hersker derimod et voldsregime. Der uddeles lussinger og bank. Først og fremmest er det børnehjemmets ansatte,
som tyranniserer børnene. Men også børnehjemmets store drenge
kan være med, når de opkræver beskyttelsespenge i form af cigaretskod og syltetøjsmadder. Om aftenen efter sengetid går den
pædofile lærer Aksel (Søren Sætter Lassen) sin runde og vælger sig
en dreng, som kommer med på kontoret. – Så et godt råd til de to
nyankomne drenge lyder: ”Det er bedst at blive et spøgelse”. Den,
som forstår at bevæge sig ubemærket rundt uden at påkalde sig
nogen form for opmærksomhed, slipper for en del.
Uden for børnehjemmet er revselsesretten ophævet, ungdomsoprøret bobler, og Kennedy planlægger at sende den først mand
til Månen. Men Gudbjerg er en tidslomme, hvor den sadistiske
forstander Heck (Lars Mikkelsen) dikterer dagens orden i form af
tørre tæsk og vanvittige ydmygelser. I dette forråede miljø skal de
to brødre finde deres plads.

SIDE 2 · KIRKEBLADET · DRONNINGBORG

Religion er folkets opium – eller er det?
Teorien om religion som folkets opium er formuleret af Karl Marx i
1843. Marx var af den opfattelse, at samfundets elite og magtbesiddere doserede religion til det undertrykte folk, som så ville afstå fra
oprør og revolte, fordi det nu havde en ”sutteklud”, en drøm om et
bedre liv på den anden side af døden.
Marx mente, at det undertrykte folk burde blive myndigt, fralægge sig religiøse drømmerier og påtage sig ansvar ved at starte en
revolution, som skulle omfordele magten og midlerne i samfundet.
I filmen Der kommer en dag får religion, eller troen på en himmelsk
verden, en anden rolle for den undertrykte og umyndiggjorte gruppe
af børn på børnehjemmet. Vi møder ikke religionen som en kirkelig
kristendom. Drengene beder ganske vist bordbøn, men kæft, trit
og retning er den eneste officielle religion på stedet.
Drengen Elmer drømmer imidlertid om at blive astronaut, og
drømmen bliver et billede på længslen efter et andet liv. – Det bliver en drøm om himlen. Ikke som vi taler om himlen i kirken og
synger om det i Ingemanns morgensalmer, men som ”rummet”. Et
sted med endeløse galakser og med Månen som et sted, mennesket
faktisk har mulighed for at besøge. Elmer siger: ”Engang vil det
blive lige så almindeligt at tage til Månen, som det nu er at tage
en tur til stranden”, hvortil en anden af drengene svarer: ”Jeg har
aldrig været ved stranden”. De religiøse undertoner får frit spil, da
Elmer søger op i et af børnehjemmets koncentrationslejrlignende
vagttårne, hvor han til tonerne fra Richard Strauss’ Also Sprach
Zarathustra og med øjenkontakt med sin døde mor i himlen viser
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Kirkelig filmpris
i Danmark

sin vilje til at give sit liv for sin bror.
Magtens afmagt
Elmers insisteren på et andet liv og en anden mulighed, drengenes
store kærlighed til hinanden og deres gensidige vilje til at ville ofre sig
selv for den andens sikkerheds skyld kommer til at vende op og ned
på magtforholdet på børnehjemmet. Den rå magtudøvelse må vige
for afmagten, fantasiens og kærlighedens magt. Det er Elmers vilje til
at sætte livet til for at redde sin bror, som giver børnehjemmets øvrige
drenge mod til at turde fortælle om de krænkelser, de dagligt lider
under. Filmen er uhyre velspillet, og ud over at dokumentere nogle
af de forfærdelige krænkelser, som fandt sted på danske børnehjem
i 1960’erne, illustrerer filmen også magtens afmagt, når den mødes
med sammenhold og kærlighed.
Dorthe Engelbrecht Larsen

GIMMING

Nyt fra menighedsrådet
Velkommen tilbage! Det skal være
de indledende ord i menighedsrådets
nyhedsklumme denne gang. Den 1.
august vendte Ingelise Strandgaard
nemlig tilbage til Dronningborg og
Gimming kirker som sognepræst med
50 % ansættelse her i pastoratet.
Ingelise forlod Dronningborg og
Gimming kirker den 15. august sidste
år, da hun blev ansat som provst over Randers Nordre Provsti og
sognepræst i Spentrup. Biskoppen har imidlertid besluttet at flytte
provsteembedet fra Spentrup til Dronningborg-Gimming Pastorat.
Ingelise nåede således at være borte fra vores kirker i knap et år. Vi
glæder os over at have hende tilbage i Dronningborg og Gimming,
hvor hun vil tage del i arbejdet og kirkelivet sammen med sognepræst
Dorthe Engelbrecht Larsen, kirkernes ansatte, menighedsrådet og
den øvrige menighed.
Den 31. august er det tre år siden, Ingelise første gang blev indsat
som sognepræst her i pastoratet, og det var med vemod, vi sidste år
måtte se hende rejse til Spentrup, selvom vi jo bevarede kontakten
til hende som provst. Men nu kan vi altså glæde os over, at det kun
var en midlertidig løsning, så vi nu både har Ingelise som provst
og som sognepræst i Dronningborg og Gimming. Det ser vi frem
til mange år fremover.
I forbindelse med flytningen har biskoppen også besluttet, at
pastoratet tilføres yderligere 50 % præstenormering, men det bliver
først effektueret i det nye år – så mere om dette i næste kirkeblad.
Tak for hjælpen
I forbindelse med at Ingelise Strandgaard er blevet udnævnt til
sognepræst ved Dronningborg og Gimming kirker pr. 1. august, har
vi måttet tage afsked med Jannie Nedergård Fries som konstitueret
sognepræst. Det blev således til præcis et år i pastoratet.
Jannie gik fra første dag ind i arbejdet med mod og mandshjerte
og har været en imødekommende, glad og flittig samarbejdspartner
for sognepræst, medarbejdere og menighedsråd i det år, der er gået.
Og vi har i menigheden været glade for Jannie som sognepræst.
Vi ønsker Jannie held og lykke på hendes videre færd. Den menighed,
der får hende til præst, kan godt glæde sig!
Orienterende menighedsmøde
Søndag den 17. september, umiddelbart efter højmessen, afholdes
det årlige, obligatoriske menighedsmøde i Dronningborg Kirke.
Menighedsrådet orienterer om sit arbejde, regnskaber og budgetter og tager imod kommentarer og gode idéer. Alle interesserede i
Dronningborg og Gimming sogne er velkomne.
Menighedsmødet indgår som led i en mangfoldig søndag omkring Dronningborg Kirke og Sognegård med høstgudstjeneste,
menighedsmøde, høstmarked og fernisering af ny kunstudstilling.
Læs mere side 4.
Per Bøje Rasmussen, formand for menighedsrådet

Babysalmesang i Dronningborg Kirke
Hver torsdag kl. 10-11.30. Læs mere på kirkens hjemmeside,
og kontakt kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe
Kunst for tilmelding.

Lejlighedskor i
Dronningborg
For dig, der drømmer
om at prøve kræfter
med korsang!
Alle, som har tid og lyst, er velkommen til at komme
og synge korsang … uden optagelsesprøve og kvalitetskontrol. Vi arbejder med let flerstemmighed og med
enstemmige sange. Koret samles og øver fire onsdage kl.
17 -18.30 op til en given lejlighed, hvor koret medvirker. Det
kan være ved gudstjenester i Dronningborg eller Gimming
Kirke, f.eks. høst- eller adventsgudstjeneste, og det kan være
ved arrangementer i sognegården, f.eks. sankthansfejring.
Korsamlingerne annonceres ved opslag, i kirkeblad og på
hjemmesiden. Først og sidst gælder det, at dette ikke er noget
elitekor. Vi synger af lyst og til gensidig morskab og trivsel.
Høstgudstjenesten den 17. september i Dronningborg
Kirke er den første lejlighed, vi gerne vil samle et kor til.
Vi øver første gang onsdag den 23. august kl. 17-18.30
i sognegården. Vel mødt. – Kontakt organist og korleder
Jacob Græsholt (tlf. 41 56 49 55), hvis du vil vide mere
om koret.

Sangcafé i efteråret
Sangcaféen begynder
igen efter sommerferien. Vi mødes den første torsdag i september,
oktober og november
kl. 14 – 15.30 i Dronningborg-Gimming
Sognegård.
Vi begynder altid med et par af årstidens sange efterfulgt
af sange med forskelligt tema fra gang til gang. Vi synger
mest de gode, gamle sange, som mange kender og holder
af, men vi giver os også i kast med nogle af de nyere og
måske mindre kendte sange i Højskolesangbogen.
Midtvejs får vi eftermiddagskaffe, hvor der er tid til en
hyggelig snak med de øvrige deltagere.
Sangcaféen ledes af kirke- og kulturmedarbejder Anne
Dorthe Kunst, der undervejs fortæller lidt om nogle af
sangene og deres forfatter. Kirkens organist, Jacob Græsholt, spiller på klaveret.
Alle er meget velkomne. Der er altid plads til en til, så tag
gerne din nabo eller ven med.
På gensyn – Jacob og Anne Dorthe
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Søndag den 17. sept. kl. 10-15 SOGNEARRANGEMENT
Høstgudstjeneste, menighedsmøde, høstmarked og fernisering
i og omkring Dronningborg Kirke og Sognegård
Høstgudstjeneste
Der er for de fleste af os danskere langt
til duften af en nyhøstet mark. Men vi
holder alligevel høstfest i kirken og minder
hinanden om, at mad og drikke ikke er en
selvfølge. I gudstjenesten er der plads til
tak, og i denne tak ligger også en omtanke
for dem, som er knap så heldige som en selv.
Det være sig her i Dronningborg og Gimming eller andre steder i verden. Kirken
vil være smukt, høstligt pyntet. Dorthe
Engelbrecht Larsen står for gudstjenesten.

Er du interesseret i en stand? Send i så fald en mail til kirkekontoret
(jekr@km.dk) senest onsdag den 13. september. Standlejen betales
på dagen.

Foto: Haveforeningen Birkevang

Menighedsmøde – det er for dig!
Umiddelbart efter høstgudstjenesten inviterer menighedsrådet,
som nævnt ovenfor i formandens klumme, til det årlige menighedsmøde. Alle i Dronningborg og Gimming sogne er velkommen til et
uformelt, informativt og forhåbentlig gensidigt inspirerende møde!
Menighedsrådet vil give en kort årsberetning, som ser både bagud
og fremad og giver oplysninger om regnskab og budget. Du har mulighed for at kommentere og komme med forslag til rådets arbejde.
Derved adskiller menighedsmødet sig fra menighedsrådsmøderne,
hvor der ganske vist er offentlig adgang, men uden mulighed for at
komme til orde. Mød op, og tag snakken om, hvordan vi skal være
kirke her hos os i Dronningborg og Gimming!
Efter menighedsmødet er der mulighed for at gøre en god handel
på høstmarkedet uden for kirken.

Høst-/loppemarked – lej en stand for 25 kr.
En del af parkeringspladsen ved sognegården vil søndag den 17.
september være forvandlet til et spraglet høst-/loppemarked. Lej
en stand, svarende til en parkeringsbås, for 25 kr. Lav en festlig
udstilling af dine effekter. Få solgt det, der kun fylder op - det kan
være børnenes legetøj, dine aflagte skjorter eller pulterkammerets
guld. Og tilbring samtidig nogle hyggelige timer i livligt samvær.
Du kan gå i gang med at stille op fra kl. 9. Standene åbner kl. 11,
efter høstgudstjenesten, og lukker kl. 15.
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Skulle vejret ikke tillade udendørs stande, rykker vi ind i sognegården, og den enkelte udstiller får et bord i konfirmandstuen
til rådighed. Menighedsrådet deltager med en stand, hvor der
sælges kaffe, saftevand og kage, og lejlighedskoret (se side 3)
synger et par sange.

Menighedsplejen
Indtægterne fra standlejen og fra salget på menighedsrådets
stand går, som også dagens indsamling ved høstgudstjenesten,
til menighedsplejen i Dronningborg Sogn. Hermed bindes en
sløjfe til gudstjenesten, der indleder dagen. Menighedsplejen
handler netop om omtanke for dem i sognet, som har brug for
hjælp, støtte, trøst. Det kan eksempelvis være i form af et besøg
og/eller en lille blomsterhilsen til den, der har mistet eller er syg.
Eller det kan være julehjælp. Der samles ind til menighedsplejen
i forbindelse med gudstjenesterne fra 14. søndag efter trinitatis
indtil helligtrekongersdag.
Fernisering – lokal kunstner udstiller i sognegården
Den lokale billedmager Helen Ibsen deltager med en stand, som fortjener forhåndsomtale. Helen Ibsen udstiller nogle af sine fortrinsvis
abstrakte malerier og pudsige tegninger i sognegården i perioden
september-december i år. Udstillingen åbnes officielt søndag den
17. september, hvor du også kan møde kunstneren.

Helen Ibsen siger om sin kunst følgende: ”Jeg arbejder intuitivt og
ved derfor ikke altid, hvor jeg ender; men farverne er det væsentligste
for mig. Ofte er der et strejf af humor i form af finurlige dyr i mine
malerier. Jeg maler oftest i lyse farver, og jeg håber, at betragteren
får en fornemmelse af ro og glæde. Læs mere på kirkernes hjemmeside og på Helen Ibsens egen hjemmeside www.helenibsen.dk
Vel mødt til en festlig og fornøjelig dag!

Kommende udstillinger i sognegården
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.

GIMMING

Tirsdag den 19. september kl. 19.30

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30

KONCERT

Kærligt hilset fra ingenmandsland
Koncertfortælling om savn og lyspunkter ved folk-kvartetten Svestar
i Dronningborg Kirke.
Kvartetten udgøres af Anne Roed Refshauge, sang, Marie Sønderby, klaver, Kirstine Sand, violin, og Kirstine Elise Pedersen, cello.
Teksterne er inspireret af breve, som Randers-fødte Anne Roed Refshauges oldefar skrev til og modtog fra familien, mens han under 1.
verdenskrig var soldat ved østfronten. Breve med kærlige hilsener.
Svestar ønsker med koncerten at formidle en personlig og kontrastfyldt krigserfaring. Gennem poetiske sangtekster og et stemningsfuldt lydbillede knytter toner og tanker an til vores egen
historie og får os til at lytte og reflektere. Fri entré.

KONCERT

Erling Rask Band er tilbage i Gimming Kirke
En aften med tænksomme sange
skrevet, komponeret og udført
af Erling Rask med humor og
troubadourkarisma, krydret
med små anekdoter. Han akkompagneres denne aften af Henrik
Koitzsch, guitar, og Thomas
Koitzsch, percussion.
Fri entré.
Søndag den 29. okt. kl. 10.00 SOGNEARRANGEMENT

Torsdag den 28. september kl. 19.00
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Indien tur/retur med dansk guide
Overskriften kunne også have lydt ”Har folkekirken noget at gøre
i Indien?” Og svaret lyder, glædeligt: ”Ja, men efterhånden mindre
og mindre!” For den lutherske kirke i Sydindien, som folkekirken
gennem Det Danske Missionsselskab, senere Danmission, har
samarbejdet med siden 1864, er i dag så godt som selvhjulpen!

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.
Den nyfødte blev sendt i pleje og siden bortadopteret. Moderen
blev som mange andre af de uglesete ”tyskerpiger” chikaneret, socialt
udstødt og isoleret under besættelsen. Hun frygter stadig omgivelsernes fordømmelse.
Lone Hansen har opsøgt sin biologiske mor, men moderen magter
ikke nær kontakt til datteren. Lone var og er sin mors hemmelighed.
Lone Hansen fortæller levende og fordomsfrit om sit forhold til
moderen. Og hendes budskab er klart: Det er på høje tid, at vi tilgiver
disse kvinder og forstår, at det, der skete, var … at en ung pige og en
ung mand forelskede sig. Fri adgang. Kaffe 20 kr.

Studerende ved lærerseminariet i Tiruvannamalai opfører sommerfugledansen.

Sune Hjertmann Frederiksen er sygeplejerske og har tidligere været
udsendt af Danmission. Han besøgte delstaten Tamil Nadu i Sydindien i januar 2017 og vil i ord og billeder fortælle om sine indtryk.
Både indtryk af Indiens kulturelle og religiøse frodighed og indtryk
fra samtaler med indiske samarbejdspartnere. Tag med på rejsen!
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

Foto: Tor Birk Trads, Scanpix

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30

KONCERT

Spil dansk – i Gimming Kirke
Traditionen tro markerer vi Spil dansk-ugen i Gimming Kirke, i år
ved kirkens egne musikalske kræfter. Kirkesanger Linda Hessellund
vil tilrettelægge en aften med lutter dansk
sang og musik i samarbejde med organist
Jacob Græsholt. Solosang vekslende med
fællessang. Fri entré.

DRONNINGBORG
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Torsdag den 7. december kl. 19.00

GUDSTJENESTE

Allehelgensgudstjeneste i Dronningborg Kirke
Gudstjenesten Allehelgensdag skaber gennem musik, bøn og salmer
plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Og der er plads
til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Alle, der har lyst,
kan tænde et lys. Navnene på dem, som er døde i årets løb i Dronningborg og Gimming sogne, vil blive læst op. Dorthe Engelbrecht
Larsen står for gudstjenesten.

Torsdag den 9. november kl. 19.00

SOGNEAFTEN

Da kvinder og tyende blev borgere - og Danmark et demokrati
Foredrag i sognegården ved forfatter, journalist og fortæller Pia
Fris Laneth.
Med grundloven i 1849 fik kun 15 procent af befolkningen
stemmeret. Det var en selvfølge, at kvinder, tyende og fattige mænd
ikke skulle have valgret – og halvtreds år senere var det lige så
selvfølgeligt, at de skulle.

Foredraget handler om de kvinder og mænd, som kæmpede for denne
demokratiske holdningsændring. Det handler også om, hvordan
Pia Fris Laneth under arbejdet med sin bog om denne afgørende
del af danmarkshistorien så sine fordomme om Indre Mission
smuldre. Hun fik øjnene op for de frivillige kristne organisationers
betydning for opbygningen af den moderne velfærdsstat. En godt
gemt historie. Vi ser generelt velfærdsstaten som resultatet af et
samarbejde mellem arbejderbevægelsen og højskolebevægelsen,
men overser ifølge foredragsholderen det fundament, der var lagt
af frivillige ildsjæle med stor social bevidsthed. Pia Fris Laneth er
en ypperlig fortæller. Hun modtog Weekendavisens litteraturpris
for bogen ”1915 – da kvinder og tyende blev borgere”. Fri adgang.
Kaffe 20 kr.
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SOGNEAFTEN

Thit og Johs. V. Jensens stormfulde søskendeforhold
– den defekte dværgsøster og stivkrampefantomet
Foredrag i sognegården ved litteraturkonsulent, formidler og
skribent Anne Valbjørn Odgaard.
Fælles ophav og rødder i Himmerland.
Fælles om at besidde et stort talent, udmøntet i et omfattende, succesfuldt forfatterskab. Og fælles om at besidde et voldsomt
temperament.
Nogenlunde sådan opsummerer Anne
Valbjørn Odgaard lighedspunkterne mellem de to berømte søskende Thit og Johs.
V. Jensen. Forskellene var til gengæld mangfoldige. Mens den ene skabte en ny, omverdensorienteret prosa og poesi og modtog
nobelprisen i litteratur, var den anden en
af Danmarks mest læste og omtalte forfattere og en glødende samfundsdebattør. Temperamenterne slog gnister, og søskendekærlighed
ændredes med berømmelsen til uforsonlighed og litterær rivalisering,
ofte i fuld offentlighed. Anne Valbjørn Odgaard kommer i foredraget omkring dette yderst underholdende søskendeforhold fra flere
vinkler. – Mon ikke også foredragets gådefulde undertitel får et par
forklarende ord med på vejen! Fri adgang. Kaffe 20 kr.
Onsdag den 13. december kl. 19.30

KONCERT

Julekoncert med Randers Kammerorkester
Velgørenhedskoncert i Dronningborg Kirke. Randers Kammerorkester under ledelse af David Riddell behøver næppe nærmere
præsentation. Det er vel ikke helt forkert at betegne orkestret som
et musikalsk kraftcenter i det randrusianske musik- og kulturliv.
Kom, og nyd et dejligt juleprogram. Ved koncerten vil der være
indsamling til julehjælp i Dronningborg Sogn.

Julehjælp
Det kan være svært for en familie ikke at have råd til at fejre
jul. Derfor uddeler Dronningborg Kirke igen i år julehjælp til
trængte familier i sognet. Ansøgningsskema kan afhentes på
kirkekontoret fra onsdag den 8. november eller hentes på kirkens
hjemmeside. Ansøgningsskemaet afleveres personligt på kirkekontoret
senest onsdag den 22. november 2017.

GIMMING

Foto: Det Kgl. Bibliotek/Den Store Danske

Søndag den 5. november kl. 10.00

Kirkelig vejviser

Menighedsrådsmøder

Al kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal i
princippet ske 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.

Tirsdag den 12. september kl. 18.30
Tirsdag den 28. november kl. 18.30
Menighedsmøde
Søndag den 17. september kl. 11.00 efter højmessen i
Dronningborg Kirke. Mødet af holdes i kirken.
Menighedsrådsmøderne af holdes i sognegården.
Alle møderne er offentlige.

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

Kirkebil

Dronningborg Historier
Torsdag den 5. oktober kl. 19-21
Tidligere murerarbejdsmand Niels Jørgen Pedersen om dengang, der var forskel på en murer og en murerarbejdsmand.
Torsdag den 16. november kl. 19-21
Claus Ørsted fortæller. – Tema p.t. en hemmelighed. Arrangementerne afholdes i Dronningborg-Gimming Sognegård.
Fri entré. Se også www.dronningborghistorier.dk

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.

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Torsdag den 21. september
Torsdag den 26. oktober
Torsdag den 23. november
Fredag den 22. december
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30 og foregår i caféen.

Vellykket sogneudflugt
Mange fra Dronningborg og Gimming deltog i sommerudflugten til Hobro og Mariager i juni. Og ganske uventet kom vi tæt
på Kongeskibet Dannebrog – og masser af dannebrogsflag – da
Hendes Majestæt Dronningen netop den dag gæstede Hobro.

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
Sognepræst:
Ingelise Strandgaard
P. Knudsensvej 3
Tlf. 21 17 27 36
E-mail: ist@km.dk
Træffes ikke mandag

Kirkernes hjemmeside: www.dronningborggimmingkirker.dk

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
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

Organist:
Jacob Græsholt
Tlf. 41 56 49 55
E-mail: graesholtx3@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

Redaktionen: Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af medieudvalget. Kordegnen er ansvarshavende redaktør.
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GUDSTJENESTE- OG AKTIVITETSKALENDER
September
3. september

12. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

7. september

Sangcafé kl. 14-15.30

10. september

13. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

12. september

Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Sognegården

17. september

14. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

17. september

Efter gudstjenesten: Menighedsmøde, høstmarked og fernisering
(se side 4) Indsamling til menighedsplejen

Sognegården

19. september

Koncert kl. 19.30 – Svestar (se side 5)

Dronningborg Kirke

21. september

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

24. september

15. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

28. september

Sogneaften kl. 19 – Lone Hansen (se side 5)

Sognegården

1. oktober

16. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

5. oktober

Sangcafé kl. 14-15.30

Sognegården

5. oktober

Dronningborg Historier kl. 19-21 (se side 7)

Sognegården

8. oktober

17. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

12. oktober

Koncert kl. 19.30 – Erling Rask Band (se side 5)

Gimming Kirke

15. oktober

18. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

22. oktober

19. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

26. oktober

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

29. oktober

20. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

29. oktober

Efter gudstjenesten: Frokost og foredrag Indien tur/retur;
arr. Danmission Randers (se side 5)

Sognegården

31. oktober

Koncert kl. 19.30 – Spil Dansk (se side 5)

Gimming Kirke

Sangcafé kl. 14-15.30

Sognegården

Sognegården

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Oktober
10.00 Ingelise Strandgaard

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

November
2. november
5. november

Alle Helgens Dag

9. november

Sogneaften kl. 19 – Pia Fris Laneth (se side 6)

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Sognegården

12. november

22. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

16. november

Dronningborg Historier kl. 19-21 (se side 7)

Sognegården

19. november

23. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

23. november

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

26. november

Sidste s. i kirkeåret

Dronningborg Kirke

28. november

Menighedsrådsmøde kl. 18.30

10.00 Hanne Hjørlund
10.00 Ingelise Strandgaard
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

December
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen. Familievenlig
gudstjeneste. Minikonfirmander medvirker.

3. december

1. s. i advent

7. december

Sogneaften kl. 19 – Anne Valbjørn Odgaard ( se side 6)

Sognegården

10. december

2. s. i advent

Dronningborg Kirke

13. december

Koncert kl. 19.30 – Randers Kammerorkester (se side 6)
Indsamling til julehjælp

10.00 Ingelise Strandgaard

Kirkebladet

Sognegården

Dronningborg Kirke

Dronningborg Kirke

Indlæg til næste kirkeblad gældende for december 2017, januar og februar 2018 bedes sendt til
kirkekontoret senest fredag den 20. oktober 2017.

I 2017 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 9
Juni – uge 22
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.

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. Den smukke landsbykirke danner de bedste rammer om højtideligheden.

