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Hvis mennesker er så gode
- hvorfor er de det så ikke?
Sådan siger Storm P. og henviser indirekte til Darwins teori om
arternes oprindelse. Altså den tankegang, at det er den bedst egnede,
eller den stærkeste, der overlever.
Både Darwins teori og citatet af Storm P. er jeg kommet til at
tænke på, fordi konfirmanderne på det seneste har arbejdet med
emnet ”Det onde”. Emnet dækker både det ”onde”, som bare sker,
såsom sygdom og ulykker, men også alt det ”onde”, som vi mennesker er ansvarlige for. Alt det, vi gør mod hinanden.
I arbejdet har vi dels set Susanne Biers film ”Hævnen”, dels
besøgt sygehuspræsten og arresten i Randers. Vi har besøgt sygehuspræsten og arresten for at tale med mennesker, som hver eneste
dag konfronteres med andre mennesker, som af den ene eller den
anden grund har mistet grebet om tilværelsen.
I arresten fortalte en fangevogter om, hvor pressede nogle af de
indsatte kan være. Nogle af dem beder om at få døren låst så hurtigt som muligt, og andre vælger selv at være fængslet i isolation.
Selv om personalet prøver at beskytte de indsatte, så sker det, at
de banker hinanden.
Susanne Biers film ”Hævnen” diskuterer, hvornår man bør give
afkald på hævn og kontrol. Hvornår magt bør mødes med magt,
og hvornår det er bedst at møde magt med afmagt.
Det er undervejs i alt dette, jeg er kommet til at tænke på Darwins teori. For hvad er forskellen på to drenges hævn over en ældre
dreng, som tyranniserer de yngre elever på skolen, sådan som man
kan se det i filmen ”Hævnen”, og så den løve, som jager andre løver
væk fra et byttedyr?

Gud går ind i verden
Ingen af disse spørgsmål er hyggelige. Når jeg alligevel stiller dem,
er det, fordi det er vigtigt at minde os selv og hinanden om, at det
er sådan, verden er.
Og tænk, Gud beslutter sig for at lade sig føde ind i denne verden,
som vi kender på godt og ondt. Han kom til denne verden, hvor vi
må spørge som Storm P.: Når mennesker er så gode, hvorfor er de
det så ikke?
Tænk, at Gud gik i døden for sådan nogle som os, som sikkert
ikke ville tøve med at sparke andres hænder væk fra kanten af en
redningsbåd, hvis det truede med at trække os selv i døden.
Han gik i døden for at vise os, at der er en anden mulighed. Der
findes en kærlighed, der er anderledes. Der findes en magt, som tror,
at selv i den dybeste afmagt er der håb.
Gud bliver menneske. Han kommer til os. Det er Guds ja til mennesket ud i den mest gudsforladte afkrog. Gud nærer ikke romantiske
forestillinger om, at vi nok alle sammen er gode nok. Han ved godt,
hvordan det er fat. Alligevel, eller måske derfor, kommer han for at
vise os en anden målestok end den stærkestes ret. Gud deler ud af
sin kærlighed i den mest øde flygtningelejr, i den mest ensomme
fængselscelle og også her hos os, i vores trygge hjørne af verden.
Gavmildt breder han armene ud for at vise os den kærlighed, som
ikke viger tilbage for at ofre sig selv. Han står der som et modbillede
til den stærkestes ret, som et lysende fyrtårn i en verden, hvor jungleloven hvert eneste øjeblik er ved at få overtaget.
Måske strider en sådan kærlighed imod vores erfaringer og vores
sunde fornuft. Men så må vi, bare et øjeblik, se bort fra både erfaringer
og fornuft. For det er kun kærligheden, som kan frelse os fra os selv.
Dorthe Engelbrecht Larsen

Anne Marie Johansen: ”Lignelsen om den fortabte søn”

Den nådesløse kamp for at overleve
Hvad er forskellen på dyreadfærd og alle de forfærdelige ting, vi kan
se i nyhederne og læse om i avisen? Er civilisationen kun et tyndt lag
fernis, som kan skrælles af så let som ingenting, hvis desperationen
er stærk nok? Er hjælpsomhed og medfølelse luksusfænomener, som
vi kan tillade os, fordi vi ikke føler os truet, fordi vi kan gå mætte
i seng og skrue op for radiatoren, når vi fryser?
Somme tider kan vi sige, at nogen har handlet umenneskeligt.

Men er det umenneskeligt at kæmpe for sine børns overlevelse? Hvem
ville ikke redde sine egne børn, selv om naboens gik til grunde?
Og hvad med Titanic? Var det umenneskeligt at skubbe dem, der
klamrede sig til en i forvejen fyldt redningsbåd, tilbage i det iskolde
vand, inden båden kæntrede, og alle mistede livet?
Kan den nådesløse kamp for overlevelse retfærdiggøre, at nogen
må ofres? Og kan moralske domme tilsidesættes, hvis nøden er
stor nok?
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Ny sognepræst

Nyt fra menighedsrådet
Ved menighedsrådsformand Per Bøje Rasmussen

Sogneindsamling – hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts deltager Dronningborg og Gimming igen
i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Indsamlerne mødes traditionen tro i sognegården efter søndagens
højmesse, får tildelt ruter og går ud i sognene med indsamlingsbøsserne. Efter indsamlingen vil der være boller og varm kakao til
indsamlerne i sognegården. Det er altid en god og hyggelig dag,
hvor vi, på tværs af generationer, deler vores søndag med mennesker,
der virkelig har brug for hjælp.
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
Det nytter! Ved sidste års sogneindsamling nåede vi i Dronningborg og Gimming et indsamlingsresultat på 9.793,50 kroner.
På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner ind til verdens
mest udsatte.

Hjælp til selvhjælp ad nye veje
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet hjælp
til selvhjælp. Modtagerne af hjælpen involveres altid direkte
og lærer samtidig nye metoder, der skaber muligheder. I kraft
af et stort lokalt kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp
ud til de fjerneste og allerfattigste samfund.
Og der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Her er et eksempel fra flygtningelejren Kakuma i Kenya:

Jeg hedder Ingeborg Kaels, og jeg er den nye
sognepræst i Dronningborg-Gimming Pastorat. Jeg blev indsat den 4. februar 2018 i
Dronningborg Kirke i et halvtidsembede.
Jeg har fået et positivt indtryk af sognene.
Tak for jeres velkomst!
Jeg er uddannet teolog fra Aarhus Universitet i 2003 og kommer fra et præsteembede i Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat, hvor jeg for nylig havde
10-års jubilæum. Inden da havde jeg vikariater i Aarhus og omegn.
Oprindelig er jeg uddannet cand.phil. i dansk. I mine unge år
var jeg dansklærer for flygtninge og indvandrere og lærer på et
pædagogseminarium. I 10 år var jeg projektleder for iværksættere
ved Amtets Erhvervsafdeling. Det var spændende arbejdsår, men
det var teologien, der trak, så da jeg fik mulighed for det, skiftede
jeg spor. Det har jeg ikke fortrudt.
Jeg bor i Todbjerg nord for Aarhus sammen med Torben, der er
biologi- og geografilærer på VUC. Jeg har 5 voksne børn. De bor
i Aarhus, Odense og København sammen med mine 8 børnebørn
og mit lille oldebarn, som jeg døbte sidste forår. På grund af min
store familie har jeg valgt at være sognepræst på deltid.
Jeg er vokset op nord for København i et grundtvigsk valgmenighedsmiljø, men har boet hele mit voksenliv i Aarhus. Som barn
var kirken helt naturlig for mig, men som ung voksen mistede
den betydning for mig. Det har givet mig meget at få troen ind fra
barnsben. Men det, at jeg selv har stået uden for kirken, har også
givet mig respekt for dem, der har en anden eller ingen tro.
Kristendom ’med et socialt ansigt’ inspirerer mig. Jeg ønsker
at forkynde, så man kan høre, at evangeliet ikke er for de særligt
udvalgte, men for enhver. Jeg ser frem til at møde jer!
Ingeborg Kaels

Foto Mathilde Berg Utzon

Mød kirken på Facebook

Køkkenhaver på højkant firedobler høsten
Manirakiza på 28 år har boet i Kakumalejren siden flugten fra
Burundi for seks år siden. Hun lærer nu at dyrke køkkenhave
på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde
i store sække med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i
flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand
end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan Manirakiza
firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både at spise
og sælge af.

Den 1. februar fik Dronningborg Kirke sin egen Facebook-side. Dette nye tiltag er et led i menighedsrådets
kommunikationsplan, som blev udarbejdet af medieudvalget
sidste år.
Flere og flere mennesker benytter dagligt de sociale medier, og
vi ønsker også som kirke at være til stede her. Vi vil lave indslag
om både aktiviteter, der kommer, og som har været.
Samtidig giver Facebook mulighed for dialog. Så kom gerne
med kommentarer og idéer. Hvordan synes du, at din kirke skal
være? Hvad er vigtigt for dig? Og hvordan kan du i fællesskab
med os andre være med til at lave kirke for alle?
Søg på Dronningborg Kirke – Randers og følg med i de mange
spændende aktiviteter i og omkring din kirke. Giv os et ”like”
og meget gerne en kommentar til vore opslag. Hvis du klikker
på ”Følger”, vil fremtidige opslag poppe op, når du logger på
Facebook. Inviter også gerne dine venner og bekendte til at gøre
det samme. Vær med til at sprede budskabet!
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Børnekor ved Dronningborg Kirke

Flygel til Dronningborg Kirke

Kirkegængere i Dronningborg Kirke vil vide, at der oppe fra
pulpituret strømmer vellyd af børnestemmer ved kirkens gudstjenester.
Børnekoret ved Dronningborg Kirke er velfungerende, men
lille, og der er plads til flere børn i koret. Koret øver onsdag
kl. 14.30 til 16.00. Kan man først komme ved 15-tiden eller
derefter, vil vi forsøge at
finde en ordning.
Kender du børn, som er
glade for at synge, eller
som kunne have glæde af
at lære det, så kontakt korets leder, organist Jacob
Græsholt, tlf. 41 56 49 55,
e-mail:
graesholtx3@gmail.com

Dronningborg-Gimming Menighedsråd og undertegnede arbejder på at indsamle midler til anskaffelse af et flygel til Dronningborg Kirke. Bl.a. tog nu afdøde menighedsrådsmedlem Ida
Gregersen initiativ til en bod ved loppemarkedet i sognegården
i september 2017, hvor der blev solgt ting og sager til fordel for
”flygelsagen”. Menighedsrådet har søgt fondsmidler - til dato
forgæves, men disse bestræbelser fortsætter. Der vil endvidere i
foråret 2018 blive afholdt et par koncerter, hvor der ved udgangen
er mulighed for at give et bidrag, stort eller lille, til indsamlingen.
Vi håber, vi en dag vil komme til at nyde toner fra et velfungerende
flygel i Dronningborg Kirke! Organist Jacob Græsholt

Kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten
Den sidste søndag i måneden kan alle, der har lyst, nyde en kop
kaffe eller te efter gudstjenesten i Dronningborg Kirke. Kirkekaffen er en god anledning til at få en snak med andre kirkegængere,
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. – Og vi vil
gerne være flere. Kunne du have lyst til en gang imellem at hjælpe
med at gøre kaffen klar og være med til at servere den efter gudstjenesten, giver du bare besked til en af kirkens medarbejdere.

Trækfugle, engle og himmelblus
Den 22. februar havde vi en forrygende sogneaften, hvor billedkunstner Anne Marie Johansen sammen med organist Henrik
Strøm gav et indblik i barokkens billedunivers. Et udvalg af
Anne Maries værker er udstillet i sognegården indtil udgangen
af marts 2018.
”Jeg er fascineret af trækfuglene og det store himmelrum og
arbejder med motivets rytme ofte i mange lag. Jeg har altid haft
stor glæde ved at læse og synge salmer og have dem med i min
hverdag, hvor de er med til at danne en grundstemning at arbejde
ud fra”, fortæller Anne Marie Johansen.
Gå ikke glip af denne udstilling.

Kommende udstillinger i sognegården
Dronningborg Historier
Torsdag den 15. marts kl. 14.30-16.00
Dronningborg HUS-kanon - huse fra før 1945.
Tirsdag den 15. maj kl. 14.30-16.00
Mennesker langs fjorden ved Poul Thomsen, Albæk.
Arrangementerne afholdes i Dronningborg-Gimming Sognegård. Læs mere på www.dronningborghistorier.dk

SIDE 4 · KIRKEBLADET · DRONNINGBORG

April-juni udstiller billedkunstner Inger Bjerregaard, Havndal,
nogle af sine overvejende abstrakte værker. Hun beskriver sig selv
som eksperimenterende kunstmaler og fordyber sig i former,
farver og materialer.
Forhåbentlig vil vi kunne præsentere andre spændende udstillinger i fremtiden. Har du forslag til kunstnere, der kunne være
interesserede i at udstille – det kunne også være dig selv! – er du
meget velkommen til at kontakte kirkekontoret herom.

GIMMING

Torsdag den 15. marts kl. 19.00

Sogneudflugt til Hørning Kirke og
Gl. Estrup Herregård
Onsdag den 6. juni
Den årlige fælles udf lugt for
Dronningborg og
Gimming sogne
går i år til Djursland. Først skal vi
besøge Hørning
Kirke, hvor vi
skal høre om kirkens spændende
historie. Man har
fundet rester fra en vikingeboplads i området, og i kirken har
man bl.a. fundet en rig vikingekvindes grav. Vi skal naturligvis
også se en kopi af den berømte ”Hørning-planke”, der er et stykke
egetræ dekoreret med ”ormeslyng” på ydersiden. På grundlag af
årringene i træet kan den dateres til omkring 1060, dvs. overgangen mellem vikingetid og middelalder. Planken stammer
fra en stavkirke, der lå samme sted som den nuværende kirke,
der er fra omkring 1100-tallet.
Derefter kører vi til Gl. Estrup Herregård, hvor vi får en rundvisning og også får mulighed for at kigge på egen hånd i de mange
spændende udstillinger.
Vi drikker eftermiddagskaffe i ”Den gamle Stald” på Gl. Estrup,
hvor der bliver tid til hyggeligt samvær omkring et par sange.
Der er afgang fra Dronningborg Kirke kl. 12.00 og forventet
hjemkomst kl. 17.30.
Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 1. juni. Pris: 100 kr.
Opsamlingsplan:

SOGNEAFTEN

Øje for øje – om ret og retfærdighed i det danske staffesystem
Foredrag ved tidligere fængselspræst i Ringe Statsfængsel Kamille
Nygård.
Med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra sit arbejde som fængselspræst vil Kamille Nygård tegne et portræt af det danske fængselsvæsen. Hvad er fængselsstraf? Og hvorfor staffer vi overhovedet?
Hvilken rolle har kirken at spille i en nutidig diskussion om straf? Men
også helt konkret: Hvad laver kirken i et fængsel i dag? Et foredrag, der
engagerer og lægger op til samtale.

Kamille Nygård i fængselskirken i færd med at sortere julegaver til børn, doneret
af lokale handlende

Torsdag den 22. marts kl. 19.30

KONCERT

Den Unikke Trio i Gimming Kirke
Trioen består af Tina Siel, sang, Tine Lilholt, fløjte og harpe, og
Knud-Erik Thrane, klaver.
De tre musikere har arbejdet sammen i 10 år og har med succes
givet koncerter talrige steder i landet. Tine Lilholt er også kendt for sine
mange år i Lars Lilholt Band. Trioens repertoire består af traditionelle
danske, svenske og norske sange, instrumentalnumre, som kan være
både mere klassiske og nyere, samt egne kompositioner.
Den Unikke Trio vil i Gimming Kirke præsentere deres stemningsfulde
og glade forårsrepertoire med energi, udstråling og nærvær.
Køb billetter a 100 kr. til koncerten ved henvendelse til menighedsrådsmedlem Jette Jakobsen, tlf. 60 18 03 70. Billetsalget begynder
torsdag den 1. marts.

Der vil som sædvanlig være arrangeret bustransport med opsamling efter følgende tidsplan:
11.45 Gimming Kirke, p-pladsen
11.50 Tjærby (Tjærbyvej ved Gimmingvej)
11.55 Dronningborg (Tjærbyvej ved Thorupdal)
12.00 Dronningborg Kirke.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30 til Dronningborg Kirke, hvorfra bussen fortsætter til de ovenfor nævnte opsamlings- og
afstigningssteder.
Vel mødt til en spændende eftermiddag i forhåbentlig godt vejr.
Menighedsrådet

DRONNINGBORG

GIMMING · KIRKEBLADET · SIDE 5

KONCERT

Koncert med det klassiske vokalensemble Vocamanda
Vocamanda er et klassisk kammerkor med base i Randers og har
eksisteret siden 2010. De dygtige og rutinerede sangere ledes af
Amanda Vandt Ellekilde med organist og pianist Jørgen Ellekilde
som fast akkompagnatør. Korets repertoire er klassisk vokalmusik,
både verdslig og kirkelig.
Ved koncerten i Dronningborg Kirke fremføres Messe Solennelle op.16
for kor og orgel af den franske organist og komponist Louis Vierne
(1870-1937) samt mindre værker for kor og soloorgel.
Fri entré. Der vil ved koncerten være mulighed for at give et bidrag
til den igangværende indsamling til anskaffelse af et flygel til Dronningborg Kirke (se også side 4).
Skærtorsdag, den 29. marts kl. 19.00 GUDSTJENESTE
Nadvergudstjeneste
Skærtorsdag
Kom, og vær med til en ganske særlig, andagtsfuld,
hyggelig og stemningsfyldt
skærtorsdagsgudstjeneste
i Dronningborg Kirke.

Foto: Danmission, Bo Nygaard Larsen

Onsdag den 28. marts kl. 19.30

Møde med et fremtidsbarn. Titus er albino, han er 4 år og bor på
den lutherske kirkes børnehjem sydøst for Victoriasøen i Tanzania,
beskyttet af en mur og bevæbnede vagter. Hans liv var truet, for
hans bedstemor ville sælge ham til en heksedoktor, der sælger menneskeknogler videre som lykkeamuletter. Titus’ knogler er op mod
en halv million kroner værd.
Danmission arbejder sammen med de lokale kirker for grundlæggende
at ændre synet på albinoer, så deres liv og rettigheder respekteres.
Tirsdag den 17. april kl. 19.30

Vi sætter os omkring et
smukt pyntet bord i kirkens
kor, spiser brød og drikker
et glas vin eller druesaft,
lytter til ord fra Bibelen
om nadverens indstiftelse,
beder, synger og taler sammen. Liturg: Dorthe Engelbrecht Larsen.
Søndag den 8. april kl. 10.00 SOGNEARRANGEMENT
Alle har brug for en, der tror … på dem
Fremtidsbørn er navnet på en af Danmissions arbejdsgrene, som er
rettet mod udsatte børn i en række lande i Afrika, Asien og Mellemøsten. Fremtidsbørn er de børn, som har brug for hjælp til skolegang,
mad, tøj og livsvigtig medicin, beskyttelse mod diskrimination og
udnyttelse mv. for at kunne tro på fremtiden.
Danmissions kirke- og organisationskonsulent Birgitte Nørgaard
Warming kommer og fortæller om Fremtidsbørn, om hvor og hvordan Danmission formår at støtte og om nogle af fremtidsbørnene.
Arrangementet indledes med gudstjeneste i Dronningborg Kirke
kl. 10. Derefter serveres en let frokost i sognegården inden foredraget. Pris for traktementet 50 kr. Ingen tilmelding. Alle er meget
velkomne. Arrangør: Danmission Randers

Orgelkoncert med Flemming Dreisig i Dronningborg Kirke
Flemming Dreisig er kendt af mange, dels takket være sine utallige
kirkekoncerter i ind- og udland, dels fordi han i en årrække, fra 2003
til 2012, var domorganist ved Vor Frue Kirke i København. Ofte har
han siddet ved orglet, når morgenandagten blev radiotransmitteret
til alle landets hjem. Og han sad der ved kronprinseparrets vielse.
Med embedet ved Vor Frue Kirke i København blev han indføjet
i de danske organisters “kongerække”. – Blandt hans forgængere
finder man blandt andre komponisterne Weyse og J.P.E. Hartmann.
Flemming Dreisigs virtuose spil og usædvanlige improvisations
talent vakte beundring allerede ved hans debut som 19-årig. Han
blev Danmarks yngste domorganist nogensinde, da han som 21-årig
spillede sig til organiststillingen ved Maribo Domkirke. Sideløbende
med sit virke som organist var Dreisig 1983-1988 professor ved Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Kernen i Dreisigs repertoire er den romantiske og senromantiske
orgelmusik. Gå ikke glip af denne aften i Dronningborg Kirke, hvor
Flemming Dreisig spiller på vores orgel!

Flemming Dreisig ved orglet i Uggerby Kirke
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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 20. marts kl. 18.30
Onsdag den 16. maj kl. 18.30
Tirsdag den 11. september kl. 18.30
Tirsdag den 27. november kl. 18.30

Præsteindsættelse 4.2.2018
Ingeborg Kaels indsættes af provst Ingelise Strandgaard i deltidspræsteembede ved Dronningborg og Gimming Kirker.

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
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 15. marts
Torsdag den 19. april
Torsdag den 17. maj
Torsdag den 21. juni
Prædikant: Ingeborg Kaels
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
Ingeborg Kaels
Dammen 3, Todbjerg
8530 Hjortshøj
tlf. 20 41 79 91
E-mail: inka@km.dk
Træffes ikke mandag og tirsdag

Kirkernes hjemmeside: www.dronningborggimmingkirker.dk

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

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

Kordegn og kirketjener ved
Dronningborg Kirke:
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

Graver og kirketjener ved Gimming
Kirke og Kirkegård:
Henrik Koitzsch
Tlf. 30 51 80 88
E-mail: info@koitz.dk

Kirke- og kulturmedarbejder:
Anne Dorthe Kunst
Tlf. 23 69 00 25
E-mail: annedorthekunst@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Per Bøje Rasmussen
Tjærbyvej 101
Tlf. 21 72 07 66
E-mail: per@perboje.dk
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GUDSTJENESTE- OG AKTIVITETSKALENDER
Marts
1. marts

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

4. marts

3. s. i fasten

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

11. marts

Midfaste

10.00 Ingelise Strandgaard – Sogneindsamling

Dronningborg Kirke

15. marts

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

15. marts

Dronningborg Historier kl. 14.30-16.00 (se side 4)

Sognegården
Sognegården

15. marts

Sogneaften kl. 19.00 – Kamille Nygård (se side 5)

18. marts

Mariæ bebudelsesdag

20. marts

Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Sognegården
Gimming Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

22. marts

Koncert kl. 19.30 – Den Unikke Trio – Siel, Lilholt og Thrane (se side 5)

25. marts

Palmesøndag

28. marts

Koncert kl. 19.30 – Vokalensemblet Vocamanda (se side 6)

29. marts

Skærtorsdag

19.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Nadvergudstjeneste

Dronningborg Kirke

30. marts

Langfredag

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

1. april

Påskedag

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

2. april

2. påskedag

10.00 Ingelise Strandgaard

5. april

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

8. april

1. s. e. påske

Dronningborg Kirke

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke

April

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

8. april

Efter gudstjenesten: Frokost og foredrag; arr. Danmission Randers (se side 6)

15. april

2. s. e. påske

17. april

Koncert kl. 19.30 – Flemming Dreisig, orgel (se side 6)

Dronningborg Kirke

10.00 Ingeborg Kaels

Sognegården
Dronningborg Kirke

19. april

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

22. april

3. s. e. påske

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

27. april

Bededag

9.00, 10.30, 12.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Konfirmation

Dronningborg Kirke

29. april

4. s. e. påske

10.00 Ingelise Strandgaard
Konfirmation

Dronningborg Kirke

Maj
3. maj

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

6. maj

5. s. e. påske

Dronningborg Kirke

10. maj

Kristi himmelfartsdag 10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

13. maj

6. s. e. påske

Dronningborg Kirke

10.00 Ingeborg Kaels
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

15. maj

Dronningborg Historier kl. 14.30-16.00 (se side 4)

Sognegården

16. maj

Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Sognegården

17. maj

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

20. maj

Pinsedag

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

21. maj

2. pinsedag

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

27. maj

Trinitatis

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

Juni
3. juni

1. s. e. trin.

6. juni

Sogneudflugt (se side 5)

7. juni

Sangcafé kl. 14.00-15.30

10. juni

2. s. e. trin.

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke
Sognegården

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

Der tages forbehold for ændringer i kalenderen.

Redaktionen: Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af medieudvalget med kordegnen som ansvarshavende redaktør.
Indlæg til næste kirkeblad gældende for juni, juli og august 2018 bedes sendt til kirkekontoret senest mandag den 23. april 2018.

Kirkebladet
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.

