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Nye begyndelser
Advents- og juletiden samt et nyt kirkeårs begyndelse er en god
anledning til at se tilbage på 2017. Noget af det, som har fyldt både
kirkeligt og folkeligt, er 500-året for Reformationen. Vi har fejret
500-års jubilæet for det tidspunkt, hvor den tyske munk Martin
Luther slog sine 95 teser om den pavelige afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg. I Randers er reformationsjubilæet blevet fejret
hen over hele 2017. Særligt dog blev alle sejl sat til i uge 40 med ikke
mindre end 40 arrangementer lokalt. Luthers handling og protest
blev begyndelsen til det, vi kalder for Reformationen, som betød, at
kirken blev delt i den katolske kirke og den evangeliske kirke. Man
kan selvfølgelig godt synes, at det ikke betyder alverden. Det er så
mange år siden, at det næsten er løgn, så hvorfor bruge krudt på det?

Anne Marie Johansens salmeillustration, DDS 289.

Luther, den store historie og den lille historie
Når vi fejrer Reformationen, er det for at markere, hvad Luthers
mod har betydet for den store historie – for Kirken, for Europa,
for det moderne menneskesyn, for Danmark. Den danske statsminister har sågar udtalt, at ”uden Luther – intet moderne velfærdssamfund”. Med 500-års jubilæet markerer vi også, hvad Luther
har betydet for mig (og dig) og min (og din) selvforståelse. Ingen
af os er historieløse væsener. Vi har alle den lille historie med os
i form af opvækst og opdragelse i en bestemt familie med et bestemt norm- og værdisæt. Vi har også alle den store historie med
os i skikkelse af borgerskab i et bestemt land med netop det lands
lovgivning, menneskesyn og traditioner. Vi har alle alt det med
os, der danner os som individer og former os som folk.
Luther og det moderne menneske
Luthers tanker om, at enhver, som er døbt, er præst for Vor Herre,
gav lighed mellem mennesker i samfundet, hvilket man ikke
havde set tidligere. Luthers tanker om, at ethvert stykke arbejde
er nyttigt, og at det er lige så fint at pløje en mark eller bygge et
hus eller vaske tøj,
som det er at være
rigmand, der ikke
behøver at arbejde,
har lagt grunden til
vores arbejdsmoral
og f lidsetik. Luther
oversatte Bibelen til
tysk fra latin, fordi
Bibelen ikke skulle
være forbeholdt de
lærde, men også
kunne læses af menigmand. Han udgav små lærebøger
om troen på tysk,
og der blev etableret skoler, hvor
børnene skulle lære
om troen. Det blev
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starten på vores folkeskole, hvor lærdom er for alle og ikke kun
for en udvalgt klasse. Luthers tanker, som selvfølgelig heller
ikke kom af ingenting, men som resultat af en udvikling, betød,
at det moderne menneske blev født. Det moderne menneske er
os – individet, som er noget i sig selv og ikke kun noget i kraft af
sin status i en stand eller sit tilhørsforhold til en slægt.
Så når det giver mening at fejre reformationsjubilæet, er det
blandt andet, fordi det er en besindelse på vores historie. Når vi
ved, hvad vi kommer af, og hvor vores tænkemåder og menneskesyn
kommer fra, forstår vi os selv bedre. Historien gentager sig, siger
man. Det gør den i stort og småt, på ondt og godt. For nok har vi
taget tanken fra Luther om, at vi er moderne mennesker, individer,
der er noget i os selv, til os, men det er ikke alt, hvad Luther ville
sige. Vi er også fældet ind i en historie og i et fællesskab med andre
mennesker og i et tilhørsforhold til Gud. Og det forpligter os på
andet end os selv.
Historien gentager sig, men det er ikke en naturlov. Det kan
ændres. Vil man forsøge at styre uden om at gentage fortidens
fejltagelser, kræver det imidlertid, at man kender og forstår historien, og hvad man selv er rundet af. Når vi kender vores fortid,
kan vi forstå vores nutid og forme vores fremtid, som man siger.
Det vigtigste i livet kommer til os udefra
På den baggrund er der såmænd nok at tage med os fra Lutheråret over i det nye år og fremefter. Dertil kommer den ærkelutherske og basale evangeliske kristendom, som den gentages
søndag efter søndag i forskellige variationer i vores kirker: at vi
ikke frelser os selv, men at vi er lige og frelst og frie til at leve
vores liv med hinanden lige her, hvor vi er. Ved afslutningen af
reformationsfejringen 2017 og som optakt til julens budskab om
fødslen af Jesus-barnet kan vi så også passende minde os selv
om det livsvigtige budskab: at det vigtigste i livet kommer til os
udefra. Nye begyndelser er mulige i forhold til Gud og mennesker
– netop fordi Gud er villig til at starte forfra med enhver af os.

For halvandet år siden skrev jeg her i kirkebladet med farvel og
tak for en god tid som præst i Dronningborg og Gimming sogne.
Baggrunden var den, at jeg havde fået andet embede – som provst
i Randers Nordre provsti og i den forbindelse som sognepræst i
det nydannede 3-sognspastorat Spentrup-Gassum-Asferg. Efter
halvandet år og en hel del nødvendigt strukturarbejde i provstiet
traf biskoppen imidlertid den beslutning, at det var mere hensigtsmæssigt for både sogne og provsti, at præstedelen i provstestillingen, altså i min stilling, blev flyttet til Dronningborg og
Gimming sogne. Det skete den 1. august 2017.
For mig har det været en stor glæde at gense og samarbejde
med alle jer, som jeg allerede kender, og jeg ser frem til at lære
nye ansigter at kende. Selv om meget er kendt, er det alligevel
på mange måder en ny tid, som har taget sin begyndelse. Den
ser jeg meget frem til.
Med ønsket om en god adventstid og en glædelig jul.
Ingelise Strandgaard, sognepræst og provst
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Nyt fra menighedsrådet

Kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten

Orientering ved menighedsrådsformand Per Bøje Rasmussen
Velkommen til vores nye præst
Som omtalt i seneste kirkeblad bliver præstenormeringen her i
Dronningborg og Gimming øget fra den 1. februar 2018 med yderligere en deltidssognepræst, Ingeborg Kaels. Det vil menighedsrådet naturligvis gerne markere, sammen med menigheden. Derfor
indbydes til reception i sognegården efter indsættelsesgudstjenesten, søndag
den 4. februar 2018. Vi håber, mange vil komme og byde Ingeborg
velkommen til sognene.
Velkommen i menighedsrådet
Der er i efteråret sket to udskiftninger i menighedsrådet. Dels har
vi mistet Ida Brønnum Gregersen, jf. nedenfor. Dels har Anne Marie
Hvilsted ønsket at udtræde efter godt fire år grundet personlige
forhold og manglende tid til det frivillige arbejde. En hjertelig tak
til Anne Marie for en engageret indsats i rådet. To stedfortrædere
er beredvilligt indtrådt i rådet, Mogens Karmark, Bjellerup Allé, og
Keld Hüttel, Rismøllegade. Velkommen i menighedsrådet til begge.
Mindeord
Den 28. september modtog vi den triste meddelelse, at menighedsrådsmedlem Ida Brønnum Gregersen var afgået ved døden efter kort
tids akut sygdom. Ida blev valgt ind i menighedsrådet i 2016. Hun
var kort forinden flyttet til Dronningborg fra Aalborg, hvor hun i
mange år havde siddet i Vor Frelser Sogns menighedsråd. Vi lærte Ida
at kende som en engageret og indlevende person med et smittende,
altid godt humør. Hun havde et positivt syn på opgaverne og ofte en
kvik bemærkning eller morsom anekdote, som løftede stemningen.
Ida havde som personaleansvarlig også opbygget et godt og tillidsfuldt
forhold til medarbejderne. Vi har alle mistet en afholdt samarbejdspartner. Æret være Ida Brønnum Gregersens minde.
Sogneindsamling 2018 til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 11. marts er der igen indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp og arbejdet for de allermest udsatte i verden. I Dronningborg-Gimming mødes indsamlerne traditionen tro i sognegården
efter søndagens højmesse og går herfra ud i sognene med indsamlingsbøsserne. Efter indsamlingen vil der være boller og kakao til
indsamlerne. Hvis du vil melde dig som indsamler, kan du kontakte
menighedsrådsformand Per Bøje Rasmussen på telefon 21 72 07 66
eller e-mail per@perboje.dk

Konfirmation 2018
Der bliver i 2018 fire konfirmationer, alle i Dronningborg Kirke.
Bededag, den 27. april, kl. 9.00 (7. V), kl. 10.30 (7. X) og
kl. 12.00 (7. Y). Søndag den 29. april kl. 10.00.
Konfirmationsdatoer for 2019 kan ses på vores hjemmeside,
og efter den 1. februar 2018 vil også datoer for 2020 være
tilgængelige sammesteds.

I det nye år serveres der kirkekaffe i Dronningborg Kirke sidste
søndag i måneden. Der bliver mulighed for hyggeligt socialt
samvær over en kop kaffe/te og en småkage efter gudstjenesten.
Kirkekaffen er en god anledning til at møde nye mennesker og
blive en del af fællesskabet omkring kirken. Vi håber, at mange
har lyst til at være med.
Kirkekaffen laves af en gruppe frivillige fra menigheden. Har
du lyst til at hjælpe med at lave kirkekaffe? Kontakt i så fald
vores kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener, Anne Dorthe.

Strikkecafé – vi strikker dåbsklude
Kan du lide at strikke? Så er det måske noget for dig at være
med til at strikke dåbsklude med kristne symboler til dåbsbørn
i Dronningborg og Gimming kirker. Dåbskluden vil blive benyttet ved dåben, og efterfølgende får dåbsfamilien den med hjem
som et minde om den store dag.
Cafeén er åben i Dronningborg-Gimming Sognegård tirsdag
i ulige uger kl. 14.30-16. Vi begyndte i oktober, men der er også
plads til dig. Læs mere om strikkecaféen på vores hjemmeside, eller kontakt menighedsrådsmedlem Jette Jakobsen på
tlf. 60 18 03 70 for yderligere information.

Luciaoptog på Dronningborg Plejehjem
Onsdag den 13. december
kl. 15.30-16.30 synger minikonfirmander og spirekor
fra Dronningborg Kirke
julen ind på Dronningborg
Plejehjem.
Vi går luciaoptog rundt på
gangene på de forskellige afdelinger og synger om lyset,
der bringes frem i mørket,
og slutter af med at synge i
caféen.
Efterfølgende hygger vi sammen med beboerne med æbleskiver i caféen.
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Fik du læst bogen?

Billedkunst, fortælling og salmesang

”Livet er i det mindste en historie værd”
af Erik Lindsø
Mennesker har til alle tider fortalt historier. ”I begyndelsen var fablen”, siger Karen
Blixen, og vi er omgivet af myter, sagn og
eventyr, danmarks- og verdenshistorien,
litterære fortællinger og Bibelens historier.
Ethvert menneske har en historie. Ethvert
menneskes historie handler om levet liv på
godt og ondt, uanset alder. Livet bliver til,
når det fortælles. Tilværelsen finder form,
og den bliver nemmere at forstå. Vores livs historier er med til at gøre
os klogere på os selv og hinanden.
I forordet til bogen skriver forfatteren: ”Denne bog handler om
livshistorier og om den nødvendighed, det er, at give sig tid til at få
dem fortalt. Et menneskes liv er en historie, og det er i kraft af den
fortælling, vi skaber, at tilværelsen åbner sig, og vi kan ane, hvad det
vil sige at være menneske. Det er ikke en fagbog om livshistorien,
men en række fortællinger samlet op undervejs i eget og andres liv
med betragtninger over, hvad historierne gør ved os”.
”Når vi fortæller, sætter vi ting sammen, der er gået i stykker”, mener
Karen Blixen. Enhver livshistorie er et tilbageblik, der rummer store
og små øjeblikke i vores liv. Vi fortæller ud fra den virkelighed, som
har fundet sted, men i fortællingen lægges der tolkning til; der skabes
sammenhæng. ”Når vi fortæller vores liv for hinanden, deler vi også
vores skæbne med hinanden, og skæbnefællesskaber er de stærkeste
fællesskaber, der findes”, skriver forfatteren på bogens bagside.
Fortællingens magt kan få det værste til at gå godt
Lindsø gennemgår de elementer, der hører til fortællingen. Den
mundtlige fortælling som myte eller eventyr, som ofte udgør grundfortællingerne i livet. Han belyser erindringen i forhold til hukommelsen som forståelseselement og det at leve i nuet i forhold til at se
en dybere sammenhæng. Han skriver om sandheden i fortællingen
i forhold til det digtede som tolkning af sandheden. Han forsøger at
finde ud af, hvad de dybeste hemmeligheder kan indeholde. Måske
er noget for dyrebart til at blive fortalt. Måske er noget for voldsomt.
Fortællingens magt kan få det værste til at gå godt.
Inspireret af litterære fortællinger og andres fortællinger skriver
han om sin egen livsfortælling, som han bruger til at finde sig selv.
Der er hudløse fortællinger fra barndom og voksenliv, hvor humoren er svær at finde. Der er sørgmuntre, morsomme, bevægende og
livsnære historier fra litteratur og hverdagsliv.
”Livet er i det mindste en historie værd” er en velskrevet og eftertænksom bog, som med sin muntre og medrivende fortællestil hurtigt
bliver vedkommende. Det er kloge betragtninger, Lindsø fremlægger.
Erik Lindsø er højskolemand, kulturjournalist og foredragsholder
og har tidligere udgivet bogen ”Der er nu noget ved livet, man ikke
finder andre steder”.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg
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I februar og marts 2018 får væggene i sognegården nyt liv, når billed
kunstner og illustrator Anne Marie Johansen udstiller nogle af sine
værker. Læserne af dette blad vil kende Anne Marie Johansen bl.a.
fra forsideillustrationerne til de to seneste ”julenumre” af bladet. Og
igen i år. Anne Marie arbejder med værker i olie, på lærred, på træ, på
jern og på kobber, og hun har illustreret en række bøger – og salmer.
Salmeformidler
I 2014 byggede Anne Marie Johansen Salmeskabet – et farvestrålende
skab med skuffer, låger og hylder, som skjuler tegninger, der illustrerer
salmer i Den Danske Salmebog. 150 illustrerede salmer rummer det
til dato. Ambitionen er at lave illustrationer til samtlige 791 salmer.

Anne Marie Johansens salmeskab og en af de farvestrålende skuffer, der gemmer salmetekst og -illustration.

Sogneaften om Thomas Kingo og barokken
Ved en sogneaften torsdag den 22. februar 2018 vil Anne Marie Johansen
sammen med organist Henrik Strøm åbne nogle af salmeskabets
skuffer og præsentere salmedigteren Thomas Kingo. I ord, billeder
og toner! Og fælles salmesang! De to kunstnere skriver om programmet for aftenen:
”Salmeskabet slår dørene op for salmesang med barokkens svulstige og fortættede billedunivers som omdrejningspunkt. Thomas
Kingos stærke, og til tider karske, salmer vil danne udgangspunkt
for en rejse ind i barokkens digtning, musik og
billedunivers. Thomas
Kingos portræt af den
menneskelige eksistens,
placeret i spændingsfeltet mellem det forgængelige og evigheden, sætter
tilværelsen på spidsen
og er aktuel også i dag.”
Læs mere om sogneaftenen, om udstillingen
og udstilleren på vores
hjemmeside.

GIMMING

Anne Marie Johansens
salmeillustration, DDS 743.

Onsdag den 20. december kl. 19.30 GUDSTJENESTE

SOGNEAFTEN

Thit og Johs. V. Jensens stormfulde søskendeforhold
Levende og medrivende foredrag i sognegården ved litteraturkonsulent, formidler og skribent Anne Valbjørn Odgaard.
Foredragsholderen kommer omkring dette yderst underholdende
søskendeforhold fra flere vinkler og ser bl.a. på, hvordan det også
udfolder sig i forfatterskaberne.
Læs mere om sogneaftenen på vores hjemmeside.
Lørdag den 9. december kl. 16.00

KONCERT

Kom til generalprøve med konservatorieaspiranter
To sangere, som søger optagelse på Det Jyske Musikkonservatorium, Johanne Sofie Bech Madsen og Laura Helene Hansen, vil
præsentere repertoiret for deres optagelsesprøve ved en koncert
i Dronningborg Kirke sammen med førsteårsstuderende på musikkonservatoriet Mikkel Baungaard Thomsen og pianist Lone
Vandt. Alle interesserede er velkommen til at lytte med!
Søndag den 10. december kl. 11.30 GUDSTJENESTE
Advents- og luciagudstjeneste i Gimming Kirke
Stemningsfyldt familiegudstjeneste, hvor børn fra Gimming
og Tjærby går luciaoptog. Efter
gudstjenesten er der adventshygge i forsamlingshuset.
Kirkesanger Linda Hessellund vil hjælpe børnene med
luciaoptoget. Der bliver mulighed for at øve sig søndag den
10. december kl. 10.
Tilmelding til luciaoptog hos Linda på tlf. 29 65 32 66. Tilmelding til julehygge i forsamlingshuset hos Hanne Rishøj
Andersen, tlf. 29 93 79 96. Pris for traktement 30 kr.

Julekoncert med Randers
Kammerorkester
Velgørenhedskoncert i Dronningborg Kirke med Randers
Kammerorkester under ledelse
af David Riddell.
Kom, og nyd et dejligt
advents- og juleprogram.
Ved koncerten vil der være
indsamling til julehjælp i
Dronningborg Sogn.
Læs mere herom på vores
hjemmeside.

KONCERT

Anne Marie Johansens salmeillustration, DDS 78.

Onsdag den 13. december kl. 19.30

Juleoptakt med de ni læsninger
Et lejlighedskor bestående af sangere fra Skt. Andreas, Dronningborg og Gimming sogne under ledelse af sognenes to organister,
Hanne Lund Nielsen og Jacob Græsholt, vil præsentere en buket af
advents- og julesatser bundet omkring de ni læsninger. De udvalgte
bibeltekster fra både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente
kommer omkring hele bibelhistorien fra skabelsen over syndefaldet
til Jesu fødsel. Det er en overvældende historie. Ordene er centrale, og
musikken er både en smuk ramme og en vej til forståelsen. Liturg:
Dorthe Engelbrecht Larsen.
Søndag den 31. december kl. 14.00 GUDSTJENESTE
Nytårsgudstjeneste med
musikalsk overskud
Vær velkommen, Herrens år …
Vi mødes på årets sidste dag
til gudstjeneste i Dronningborg Kirke. Med gode prædikenord og fælles salmesang og
med dejlig musik. Cellist Aksel
Nielsen fra Randers Kammerorkester vil sammen med vores organist, Jacob Græsholt,
sørge for en smuk musikalsk
velkomst til det nye år. Liturg:
Ingelise Strandgaard.
Efter gudstjenesten byder
menighedsrådet på et stykke kransekage og en forfriskning i våbenhuset, mens vi ønsker hinanden et godt og velsignet nytår.

Anne Marie Johansens salmeillustration, DDS 712.

Torsdag den 7. december kl. 19.00

Torsdag den 25. januar kl. 19.00

SOGNEAFTEN

Kom med sygehuspræsten på arbejde
Foredrag i sognegården ved sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen.
Hvad laver en sygehuspræst egentlig? Hvordan ser en sygehuspræsts hverdag og -nat ud? Hvordan er det at være
sammen med så mange syge mennesker
hele tiden? Det har man mulighed for
at høre nærmere om i dette foredrag. Ruth Østergaard Poulsen
har været sygehuspræst i mange år, de seneste 17 år på Aalborg
Universitetshospital.
En sygehuspræst er præst for både patienter, pårørende og personale.
At være sygehuspræst er at arbejde i et felt, hvor man i høj grad møder
mennesker i krise, sorg og fortvivlelse, men samtidig et arbejde fyldt
med liv, kærlighed og mening. At være kirke og præst på et sygehus
er på mange måder anderledes end ude i sognemenighederne. Men
der er i høj grad brug for kirken, når den tør være der på patienternes
præmisser. Foredraget er tænkt som oplæg til samtale.

DRONNINGBORG
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Lørdag den 10. februar kl. 14.00

Torsdag den 22. februar kl. 19.00

GUDSTJENESTE

SOGNEAFTEN

Thomas Kingo og barokken
Billedkunstner Anne Marie Johansen og organist Henrik Strøm
tager os med ind i barokkens univers gennem salmedigteren Thomas
Kingos ord og toner og Anne Marie Johansens salmeillustrationer.
Se nærmere omtale side 4. Arrangementet foregår i sognegården.

Fastelavn i Dronningborg Kirke og Sognegård
Sidste år havde vi for første gang et fastelavnsarrangement i Dronningborg Sogn. Det blev en dejlig eftermiddag med masser af
udklædte børn og voksne i godt humør. Vi inviterer også i år alle
børn og deres forældre til familiegudstjeneste i Dronningborg Kirke
med efterfølgende tøndeslagning og hygge med fastelavnsboller i
sognegården. Vi har både en tønde til de mindste børn og en tønde
til de større børn og konfirmander. Vi håber, at rigtig mange har
lyst til at komme udklædte!

Onsdag den 28. februar kl. 19.30

KONCERT

Sangkoret LUNA i Dronningborg Kirke
Det rytmiske sangkor ”Luna” under ledelse af Rikke Bjerring
synger amerikanske, engelske, danske og afrikanske sange – fra
Beatles og Beach Boys til Sting og Stevie Wonder. ”Luna”, som
har eksisteret siden 1989, er et blandet kor med base i Randers og
tæller omkring 30 medlemmer.
Der er fri entré til de nævnte koncerter og arrangementer, hvis ikke
andet er anført. I forbindelse med sogneaftenerne serveres kaffe med
brød til 20 kr.

Søndag den 11. februar kl. 14.00

Kommende arrangementer

GUDSTJENESTE

Fastelavn i Gimming Kirke og Forsamlingshus
Igen i år holder vi børnegudstjeneste fastelavnssøndag i Gimming
Kirke. Vi håber at se mange udklædte børn og voksne. Efter guds
tjenesten arrangerer forsamlingshuset tøndeslagning, og der serveres
kaffe, sodavand og fastelavnsboller. Så find klovnenæsen og parykken frem, og deltag i dette traditionsrige arrangement!
Af hensyn til traktementet anmoder vi om tilmelding hos Robert,
tlf. 2621 8230, senest onsdag den 7. februar.

Torsdag den 15. marts kl. 19.00, sogneaften: Øje for øje – om
ret og retfærdighed i det danske straffesystem. Foredrag ved tidligere
fængselspræst i Ringe Statsfængsel Kamille Nygaard.
Torsdag den 22. marts kl. 19.30, koncert i Gimming Kirke:
Den Unikke Trio, Tina Siel, sang, Tine Lilholt, fløjte, og KnudErik Thrane, klaver, præsenterer deres stemningsfulde og glade
forårsrepertoire med energi, udstråling, nærvær og musikalitet.
Læs mere i næste kirkeblad om billetbestilling til koncerten.

Dronningborg Historier
Torsdag den 18. januar kl. 19-21
Generalforsamling (kl. 19-20). Derefter ser vi billeder og hører
historier fra det gamle Dronningborg. Medbring gerne billeder
eller en god historie. Arrangementet afholdes i DronningborgGimming Sognegård.
Læs mere på www.dronningborghistorier.dk
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GIMMING

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 6. marts kl. 18.30
Tirsdag den 15. maj kl. 18.30
Tirsdag den 11. september kl. 18.30
Tirsdag den 27. november kl. 18.30
Menighedsmøde
Søndag den 16. september efter gudstjenesten kl. 10

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
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.

Minikonfirmandundervisning
I efteråret har vi haft fornøjelsen af 14 skønne drenge og
piger fra Rismølleskolens 4. klasser til minikonfirmandundervisning hver tirsdag eftermiddag. Vi har bl.a. sunget
salmer, hørt bibelfortælling, bedt Fadervor, lært om dåb og
nadver, leget og været kreative.
Det hele slutter 1. søndag i advent, hvor minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten. Efterfølgende er
der frokost og afslutning for minikonfirmanderne og deres
forældre i sognegården.
Vi siger tak for nogle dejlige timer sammen med de søde,
friske, engagerede og spørgelystne minikonfirmander.
Dorthe, Jacob og Anne Dorthe

Områdecenter Åbakken
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester
Fredag den 22. december
Torsdag den 18. januar
Torsdag den 22. februar
Torsdag den 15. marts
Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30 og foregår i caféen.

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 og provst:
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.
DRONNINGBORG
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GUDSTJENESTE- OG AKTIVITETSKALENDER
December
3. december

1. s. i advent

5. december

Strikkecafé kl. 14.30-16.00 - se side 3

7. december

Sogneaften kl. 19.00 – Litteraturformidler Anne Valbjørn Odgaard (se side 5) Sognegården

9. december

Koncert ved konservatorieaspiranter kl. 16.00 (se side 5)

10. december 2. s. i advent

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen. Familievenlig gudst.

10.00 Ingelise Strandgaard
11.30 Ingelise Strandgaard.
Familiegudstjeneste med luciaoptog.

13. december Luciaoptog ved kor og minikonfirmander kl. 15.30 (se side 3)

Dronningborg Kirke
Sognegården
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke
Dronningborg Plejehjem

13. december Koncert kl. 19.30 – Randers Kammerorkester (se side 5) – Indsamling til julehjælp Dronningborg Kirke
17. december

3. s. i advent

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

20. december Juleoptakt kl. 19.30 med de ni læsninger (se side 5)

Dronningborg Kirke

22. december Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

24. december

Juleaften/
4. s. i advent

13.30 Dorthe Engelbrecht Larsen
15.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
15.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke

25. december Juledag

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

26. december 2. juledag

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

31. december

Nytår/Julesøndag 14.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

Januar
4. januar

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

7. januar

1. s. e. H. 3 k.

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

10.00 Ingelise Strandgaard

14. januar

2. s. e. H. 3 k.

18. januar

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

Dronningborg Kirke

18. januar

Dronningborg Historier kl. 19-21 (se side 6)

Sognegården

21. januar

Sidste s. e. H. 3 k. 10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

25. januar

Sogneaften kl. 19.00 – Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen (se side 5)

Sognegården

28. januar

Septuagesima

Dronningborg Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen - Kirkekaffe

Februar
1. februar

Sangcafé kl. 14.00-15.30
10.00 Ingelise Strandgaard / Ingeborg Kaels
Indsættelsesgudstjeneste

4. februar

Seksagesima

10. februar

Familie- og fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 v/Dorthe Engelbrecht Larsen.
Efterfølgende tøndeslagning mv. (se side 6)

11. februar

Fastelavn

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
14.00 Dorthe Engelbrecht Larsen,
familie- og fastelavnsgudstjeneste.
Efterfølgende tøndeslagning m.v. (se side 6)
10.00 Ingelise Strandgaard

Sognegården
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Sognegården
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke
Gimming Forsamlingshus

18. februar

1. s. i fasten

22. februar

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem

22. februar

Sogneaften kl. 19.00 – Anne Marie Johansen og Henrik Strøm (se side 6)

Sognegården

25. februar

2. s. i fasten

28. februar

Koncert kl. 19.30 – Sangkoret LUNA (se side 6)

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen - Kirkekaffe

Dronningborg Kirke

Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke

Marts
1. marts

Sangcafé kl. 14.00-15.30
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Sognegården

4. marts

3. s. i fasten

6. marts

Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Sognegården

11. marts

Midfaste

Dronningborg Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen - Sogneindsamling

Kirkebladet

Dronningborg Kirke

Indlæg til næste kirkeblad gældende for marts, april og maj 2018 bedes sendt til kirkekontoret senest fredag den 12. januar 2018.
Der tages forbehold for ændringer i kalenderen.

I 2018 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.

