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Jordbærlykke
Et kuldegys i skyggen
af de store bøge!
Jeg springer ned fra gyngen.
Udenfor i solen
venter varmen
som en god ven.
Vi følges ad
til jordbærbedet.

Giv dig god tid, siger han
og lægger sig mellem rækkerne.
Langsomt skiller jeg bladene
finder, plukker,
nipper og nyder
de sødeste, rødeste bær.
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Det var sådan,
jeg som otteårig
troede,
at kys smagte.
(Birthe Arnbak: Det leende træ (2002))
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Tid til Helligånden

trøstede ham på korset. Og nu peger Guds Ånd på Kristus for os
med eller uden ord, og bruger kærligt, men bestemt, enhver sprække,
vi har, til at puste nyt liv i os og få os til at vågne op!
I kirkeåret fører Helligånden os ind i trinitatistiden. Gud bliver
treenig nu: Far, Søn og Ånd, det er Den treenige Gud. Og fra pinsen
helt frem til 1. søndag i advent handler vores gudstjenester om, at de
tre er en enhed, og at de er enige. Hele Guds væsen er jo, at de tre har
knyttet sig sammen til én mægtig kærlighedsvilje. Gud er relationernes
Gud. Han er jo selv en relation imellem tre, og hans Ånd er hele tiden
på vej ud til os for at sende os hjem i armene på Kristus - og sende os
ud igen for at møde vores næste.
Vi lever stadig i Helligåndens tid: i tiden efter Jesu død og opstandelse, hvor Ånden fortæller os om frelsen i Kristus. Ikke ved at slå i
bordet og råbe højt, men ved at skubbe til os, og hviske til os og give os
nyt mod til at være mennesker. Det er op til os selv, om vi vil give os tid
til Helligånden. Men hvis vi prøver at lytte, kan vi måske høre græsset
gro – og mærke, at vi er Guds kære børn her på hans grønne jord. For
vi er ikke sat til at være os selv nok, vi er sat til at leve for hinanden.
Og som de forskræmte disciple den allerførste pinsedag, er vi også sat
til at åbne os som kristne mod mennesker med en anden kultur og
baggrund end vores egen.
Jeg vil ønske jer alle en dejlig sommer!

”I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid
nu har vi sommer skær og blid.” (Salmebogen nr. 290)

”Treenigheden” af William Blake (1757-1827), British Museum, London.

Sådan lyder det i Grundtvigs dejlige pinsesalme, og så snart vi synger den i kirken, bliver det pinse. For salmen taler til vores dybeste
rødder: hvad det vil sige at være kristen netop her, på denne plet
på jorden, der hedder Danmark. Her hvor pinseliljerne blomstrer,
hvor det vifter gennem løvet, og hvor vi hører hjemme. Salmen fører
os tilbage til dengang, vi var så små, at vi ikke kunne andet end at
tage imod. Sådan er det for nogle af os, men slet ikke for alle, for
det er jo langtfra alle, der har et forhold til pinsen - eller til kirken
overhovedet.
Men hvad sker der egentlig i pinsen, og hvad er det for noget med
Helligånden? Jo, i pinsen fejrer vi Helligånden: at Guds Ånd blev hældt
ud over disciplene tilbage i år 33. Det gik sådan til: På tempelpladsen
i Jerusalem er jøder fra forskellige lande samlet til fest. Da kommer
Helligånden over de forskræmte disciple – de turde ikke sige, at de hørte
til hos Jesus, fordi de var bange for at blive slået ihjel ligesom han. Men
Ånden griber fat i dem og giver dem nye ord, så de får mod til at åbne
munden om alt, hvad Gud har gjort. Og Helligånden er simultantolk
den dag, så folk fra mange forskellige lande pludselig hører disciplene
tale til dem om Gud på deres egne sprog!
Tolken, Trøsteren, Kærlighedens og Sandhedens Ånd, Jordens
og himlens hjertebånd, Talsmanden, Advokaten, Oversætteren,
den, der går i forbøn for os – Helligånden har mange navne, og vi
kan umuligt holde ham fast. Jesus sender Guds Ånd til os efter sin
himmelfart, for at vi ikke skal være ensomme. Ånden åbenbarer sig
på forskellige måder, alt efter hvad der er brug for. Men Helligånden
er beskedenheden selv - ikke optaget af at ’shine’ og vise sig frem,
som vi ville være, men altid opsat på at pege på Kristus. Han vågede
over Jesus ved undfangelsen og var der som en due ved hans dåb.
Helligånden inspirerede Jesus, når han underviste og helbredte, og
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Ingeborg Kaels

Sogneudflugt - har du husket at tilmelde dig?
Onsdag den 6. juni inviterer menighedsrådet på den årlige,
fælles udflugt for Dronningborg og Gimming sogne. I år med
Djursland som mål. Vi skal besøge Hørning Kirke og Gl. Estrup
Herregård. Eftermiddagskaffen nyder vi i ”Den gamle Stald”
på Gl. Estrup, hvor der også bliver tid til hyggeligt samvær
omkring et par sange.
Der er afgang fra Dronningborg Kirke kl. 12.00 og forventet
hjemkomst kl. 17.30. Pris: 100 kr.
Du kan læse mere om udflugten
på vores hjemmeside og i kirkeblad
nr. 2/2018.
Tilmelding til kirkekontoret
senest fredag den 1. juni.
Vel mødt!

Sangcaféen holder sommerferie
Sangcaféen i sognegården den første torsdag i måneden holder
sommerferie i juli og august, men vender tilbage til efteråret. Første
gang efter ferien bliver torsdag den 6. september kl. 14 – 15.30.
Husk at få den nye folder med programmet for sangcaféen
med hjem. Folderen finder du i kirken eller i sognegården.
Vi glæder os til at se dig. God sommer!
Jacob og Anne Dorthe

GIMMING

Fik du læst ”Vi mødte Jesus – og hvad kommer
det andre ved?” af Charlotte Rørth?
I 2015 udkom Charlotte Rørths bog ”Jeg
mødte Jesus – bekendelser fra en modvilligt troende?”. En modig og velskrevet
personlig beretning om oplevelser, som
vi ikke forstår. Bogen er blevet en bestseller i Danmark og flere andre lande.
Forfatteren er aktiv journalist og nu
også efterspurgt foredragsholder, et
menneske med et almindeligt liv, og
hendes mission er ytringsfrihedens. Efter udgivelsen har hun fået hundredvis
af henvendelser fra vidt forskellige almindelige mennesker, som har oplevet
noget lignende. Fælles for personerne er bekymringen for at blive
til grin eller betragtet som skøre, og derfor har mange ikke delt
deres oplevelser med andre. For mange har oplevelserne forandret
deres liv for altid, også for Charlotte Rørth.
”Jeg kan godt forstå modstanden mod at tage os med oplevelser
alvorligt”, skriver forfatteren i sin indledning. ”Det er krævende. Det
er det ultimative kontroltab at erkende, at der er noget, der er større,
og som mennesket ikke begriber. Mange tror, alt kan fattes af mennesket. Jeg og andre lever med at have oplevet noget, vi ikke fatter og
heller ikke kan afvise. Der er kommet noget til os et sted fra. Om det
er fra Gud, vores fælles hukommelse eller vores indre bevidsthed, kan
ingen afgøre”.
”Eksperter er enige om, at hver anden af os har haft eller får en
uforklarlig oplevelse i løbet af vores liv. Alligevel er den slags tabu
at tale om. I ”Vi mødte Jesus” står 70 forskellige mennesker offentligt frem og fortæller om spirituelle hændelser, de fleste for første
gang.” Mange er, som Charlotte Rørth selv, blevet ”overrumplet og
overrasket – ikke mindst over at sidde tilbage med en følelse af dyb
kærlighed”, jf. bogens bagsidetekst.
Hendes drivkraft er nysgerrighed og undren – hendes mission
er ytringsfrihedens
Charlotte Rørth beskriver emnet fra mange vinkler. Hun har lyttet til
mange beretninger og udsagn, og hun vil samtalen. En omfattende
litteraturliste dokumenterer Charlotte Rørths grundige research.
Hun har bl.a. opsøgt ”teologer, der advarer mod personfiksering, og
samfundsforskere, der ser åbenheden mod det enkelte menneskes
tro og oplevelser som et råb i tiden mod magtfuldkommenhed og
fremmedgørelse”, fortsætter bogens bagsidetekst.
”Vi mødte Jesus”, som udkom i 2017, er en utroligt interessant
læseoplevelse. Den sætter tanker i gang hos læseren med det åbne
sind. Charlotte Rørth hverken prædiker eller missionerer; læseren
må selv tage stilling. Hun udtrykker generel åbenhed, nysgerrighed
og undren i forbindelse med egne og andres oplevelser. Hun taler
på vegne af mange mennesker. Hendes mission er ytringsfrihedens.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

To gode frivilliginitiativer i Randers Kommune
Telefonvenner – en at dele hverdagens oplevelser med
Savner du en at vende dagligdagens store og små oplevelser
med? En person, der kan lytte til dig, og som du kan dele dine
bekymringer, sorg og glæde med? Eller er du god til at snakke
og lytte? Og har du en halv time i overskud om ugen? Så er
telefonvenner måske noget for dig!
Randers Kommunes frivilligkoordinator hjælper med at sætte
de rigtige telefonvenner sammen, og der følges op på, hvordan det
går med dig og din telefonven.
Spillevenner – når
du mangler en makker
Spillevenner er for alle ældre
(60+) i Randers Kommune,
som kan lide at samles
omkring forskellige former
for spil (kort, terninger eller
brætspil). Der spilles ikke om
penge. Spillevennerne mødes en gang
om ugen eller hver 14. dag og kan mødes
privat, på et ældrecenter, i et beboerhus eller
lignende. Randers Kommunes frivilligkoordinator laver et match
mellem spillevenner, og en medarbejder fra Ældreområdet er med,
første gang spillevennerne mødes.
Kontakt vores kirke- og kulturmedarbejder, Anne Dorthe,
for mere information om de to kommunale initiativer.

Har du garn tilovers?
Strikkecaféen i sognegården er åben tirsdag kl. 14.30-16.00 i
ulige uger. Den har eksisteret en tid og samler efterhånden en
pæn gruppe flittige cafégængere. Hidtil er der blevet strikket
dåbsklude, som anvendes ved dåb i Dronningborg og Gimming
kirker. Fremover vil der i en periode også blive strikket huer til
nyfødte på neonatalafdelinger. Så det er huer til de helt, helt
små for tidligt fødte, som vejer 1000 gram eller endnu mindre.
Huerne skal strikkes af bomuldsgarn 8/4 i forskellige
farver. Har du garn af denne type tilovers, modtager strikkecaféen det gerne. Garn kan afleveres i sognegården i kirkekontorets åbn ingstid og naturligvis,
når strikkecaféen er
åben. Du er også meget velkommen til at
komme og strikke med!
Bemærk, at caféen
er sommerlukket i juni,
juli og august. Første gang
efter ferien bliver tirsdag
den 11. september.
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Konfirmandundervisning anno 2018
Hvordan foregik det, da du ”gik til præst”? Hvad kan du huske fra din konfirmationsforberedelse? Nogenlunde sådan lød oplægget til morgenens
radioprogram på P4-Østjylland mandag den 16. april.
Som inspiration til lytterne var der et interview med sognepræst
Dorthe Engelbrecht og et par af hendes konfirmander, der fortalte
om den konfirmandundervisning, vi tilbyder de tre 7. klasser fra
Rismølleskolen. Interviewet var foranlediget af en artikel i Kristeligt
Dagblad den 5. april, efter at vi havde haft en journalist og en fotograf med på en pilgrimsvandring til Gimming Kirke under ledelse
af pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Vi blev efterfølgende ringet op af
DR, som gerne ville høre mere, og aftalen blev, at de mødte Dorthe
og hendes konfirmander i Ungdomskirken i Århus ugen efter.

Under pilgrimsvandringen blev der holdt nadver i det fri, med Gimming
Kirkegård i baggrunden.

Poverty Walk
Vi har i nogle år haft tradition for at tage vores konfirmandhold med
til Århus en dag sidst i undervisningsforløbet. I år lød programmet
desuden på ”Poverty Walk” rundt i gaderne i Århus sammen med
en tidligere hjemløs. Det blev en meget stærk og modig beretning
om et hårdt liv på gaden med stoffer, kriminalitet og prostitution,
men også om håb, næstekærlighed og vilje til overlevelse i et barsk
miljø. En dag der virkelig gav stof til eftertanke og indblik i andre
livsvilkår end vore egne.

SIDE 4 · KIRKEBLADET · DRONNINGBORG

Eksistentielle emner
Vi lægger i det hele taget vægt på, at vi i vores konfirmandundervisning kommer omkring væsentlige eksistentielle emner, som gerne
skulle være med til at vise de unge, at kirken og kristendommen
har noget med deres liv at gøre. Vi arrangerer derfor også en del
oplevelser for konfirmanderne uden for kirke og sognegård. Men
det er altid meget mere end blot oplevelse. Det skal være afsæt for
samtale og dialog om det at være menneske og de etiske dilemmaer, som vi mennesker står i. Vi har f.eks. besøgt sygehuspræst
Joan Møller Molbo og talt med hende om mennesker i krise ved
alvorlig sygdom eller død. Hvordan menneskers tro kan vakle i
sådanne situationer, men også bringe trøst og håb.
Vi har også haft besøg af en bedemand med rustvogn og kiste som
oplæg til et forløb om døden. Det kan ofte være et godt afsæt for dybe
samtaler at tage udgangspunkt i noget konkret. Hvad sker der, når
man dør? Så kan man tale om bedemandens arbejde, og hvordan en
bisættelse eller begravelse foregår. Derefter giver det god mening at
tale om Jesu opstandelse og det opstandelseshåb, som vi taler om i
trosbekendelsen.
Som optakt til et forløb omkring skyld, straf, hævn og tilgivelse
så vi Susanne Biers film ”Hævnen”(2010). Derefter var vi på besøg
i Randers Arrest, hvor en fængselsbetjent fortalte og viste os rundt
i arresten. Det var et godt udgangspunkt for bl.a. at tale om Jesu
ord om at ”vende den anden kind til” som et helt revolutionerende
modspil til den herskende ”øje for øje og tand for tand”-ideologi.
Hvem er min næste?
”Elsk din næste, som dig selv”, siger Jesus. Men hvem er min næste?
Vi kender alle lignelsen om ”Den barmhjertige Samaritaner”, men
hvordan kan vi hjælpe i dag? Har kirken en særlig forpligtelse til
at hjælpe de svageste i samfundet? Ja, vil de fleste vel mene. Men
hvad med os selv? Har vi som kristne en særlig forpligtelse til at
hjælpe? Og gælder det også mennesker, der ikke er kristne, og
som bor langt væk fra Danmark? Disse spørgsmål talte vi med
konfirmanderne om op til den årlige sogneindsamling til fordel
for Folkekirkens Nødhjælp i marts. Her skulle konfirmanderne
som en del af undervisningen ud med indsamlingsbøsserne. En
opgave de løste rigtigt flot og med godt humør!
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De kristne grundfortællinger
Når vi møder konfirmanderne første gang i efteråret, er der ikke
mange af dem, der er særligt fortrolige med hverken salmer, kirkegang eller de bibelske fortællinger i det hele taget. Vi lægger derfor
stor vægt på at give dem en indføring i de kristne grundfortællinger
og et udpluk af kirkeårets væsentligste salmer.

Konfirmation i Dronningborg Kirke Bededag, den 27. april 2018

Kirkegang giver konfirmanderne fortrolighed med bl.a. nadverens sakramente.

Vi holder en andagt i kirken samlet for de tre konfirmandhold,
når vi mødes til undervisning. Der synges salmer, læres Fadervor og
Trosbekendelsen, og der fortælles bibelhistorie. Hovedvægten lægges
her på fortællingerne fra Det Gamle Testamente, og der begyndes
helt bogstaveligt ved Adam og Eva. De bibelske grundfortællinger
er vigtige for at forstå kristendommen og Jesu lære, men de er også
vigtige for at forstå megen kunst, litteratur og film i dag.
Som udgangspunkt for undervisningen i Det Nye Testamente
har vi brugt Peter Madsens flotte tegneserie ”Menneskesønnen”. Her
fortælles historien om Jesus og hans virke af hans discipel Peter, der
som gammel ser tilbage på tiden med Jesus. Det betyder, at ”gamle
Peter” flere gange kan bryde ind i fortællingen og forklare eller reflektere over Jesu ord og gerninger. Igennem historien præsenteres
læserne også for flere af de vigtigste lignelser, som Jesus fortalte.
Tillids- og fortrolighedsrum
I det godt halve år, hvor vi har konfirmandundervisning, tilbringer
vi ca. 60 timer sammen med vore konfirmander - plus de som minimum 8 gange, de skal til gudstjeneste. Det er vigtige timer, for
det er vigtige temaer, vi berører. Der er brug for tid til at opbygge
en tryg relation mellem konfirmander og underviser. Et fortrolighedsrum og et tillidsrum. Her er det også vigtigt med samarbejdet
med forældrene og mellem kirke og skole. Vi er heldige at have et
godt samarbejde med Rismølleskolens lærere og ledelse, der bl.a.
betyder, at vi kan lægge undervisningen om morgenen, samlet for
alle tre konfirmandhold.
Hvordan foregik det, da du ”gik til præst”? Formen har sikkert ændret
sig, men det kristne budskab er stadig det samme. Et stort tillykke til
årets konfirmander med deres konfirmation i april. Vi ønsker jer Guds
velsignelse i jeres liv fremover. I er altid velkomne til at kigge forbi i
kirke og sognegård - eller sende en sms.
Dorthe Engelbrecht Larsen, Ingelise Strandgaard og Anne Dorthe Kunst

Konfirmation i Dronningborg Kirke søndag den 29. april 2018

DRONNINGBORG
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Spaghettigudstjeneste – et nyt tiltag i
Dronningborg Kirke
Tre tirsdage i sensommer og efterår
inviterer vi til en
kort børne-/familiegudstjeneste i Dronningborg Kirke kl.
17 med efterfølgende
fællesspisning og en
lille aktivitet for børnene i sognegården.
En spaghettigudstjeneste er hele tre gode
ting samlet i ét tilbud:
Man kommer i kirke,
slipper for madlavningen og opvasken og
har tid sammen med
familien.
Vi glæder os meget til at skyde dette nye initiativ i gang, som vi
ved har været efterlyst af flere i sognene. Vi håber, at mange har lyst
til at være med. Gudstjenesten vil være målrettet de lidt mindre
børn, men alle er meget velkomne uanset alder. Vi håber også, at
der er nogle frivillige, der vil være med til at lave mad og hjælpe til
i køkken og sognegård både før og efter arrangementet. Har du
tid og lyst, så kontakt os endelig. Vi har hårdt brug for hjælpen!
Der er spaghettigudstjeneste følgende datoer:
• Tirsdag den 21. august kl. 17
• Tirsdag den 25. september kl. 17
• Tirsdag den 30. oktober kl. 17
Tilmelding senest mandag før gudstjenesten til kirkeog kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst på mail:
annedorthekunst@gmail.com eller på tlf. 23 69 00 25.
Det koster 20 kr. for voksne. Børn under 12 år deltager gratis.
Følg også med på Facebook/Dronningborgkirke - Randers

Efterårets sogneaftener
Torsdag den 13. september kl. 19.00
Arkivar Tina Knudsen Jensen: Randers i 1950’erne. Et herligt
tidsbillede, set gennem den lokale fotograf Johannes Sylvestersens linse og fortalt med arkivarens øje for de mange begivenheder, der satte sit præg på det spændende årti.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.00
Forfatter Sara Linderoth Bouchet: Om romanen ”Hjem”, om
flugt, identitet og næstekærlighed.
Torsdag den 15. november kl. 19.00
Sognepræst Anders Thyrring Andersen: Bob Dylan i ord og
toner.
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Torsdag den 14. juni kl. 14.00
Rejsebilleder. Organist Jacob Græsholt fortæller og viser billeder
fra sin tur med familien til Sydindien i januar 2018.
Lørdag den 23. juni kl. 19.00

GUDSTJENESTE

Sankthansaften i kirke og sognegård
Traditionen tro inviterer Dronningborg Kirke til sankthansfejring.
Vi begynder i kirken med en kort midsommergudstjeneste, hvor
Ingelise Strandgaard prædiker.
Hvis vejret tillader det, samles vi efterfølgende omkring et par
bålfade udenfor og synger Holger Drachmanns skønne midsommervise. Efterfølgende inviteres til hyggeligt samvær i sognegården,
hvor der serveres kaffe og boller, og vi vil synge nogle af vores dejlige
sommersange fra højskolesangbogen. Vel mødt!

Sæt kryds:
Søndag den 23. september kl. 14.00
Gospelgudstjeneste i Gimming Kirke.
Gospelkoret Growing Gospel fra Randers
Musikskole medvirker.
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30
Orgel- og klaverkoncert i Dronningborg Kirke med Kristian
Andersen, der er organist ved Herning Kirke og har særligt
talent for improvisationer. Endvidere medvirker Mads Bille,
ligeledes organist ved Herning Kirke og kunstnerisk leder af
Den Jyske Sangskole i Herning.
Søndag den 7. oktober kl. 19.00
Kristian Lilholt Trio giver koncert i Gimming Kirke. Endnu
en populær koncertoplevelse venter!
Torsdag den 1. november kl. 14-15.30
Spil Dansk-arrangement. I år i Dronningborg som en
”særudgave” af den månedlige sangcafé i sognegården.
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Søndag den 16. september

SOGNEARRANGEMENT

Kirkelig vejviser

Høstgudstjeneste, menighedsmøde og loppe-/høstmarked
Vi holder høstgudstjeneste i Dronningborg Kirke kl. 10.00, og i lighed
med sidste år inviterer menighedsrådet i umiddelbar forlængelse af
gudstjenesten til det årlige menighedsmøde. Herefter vil der være
loppe-/høstmarked i og omkring sognegården.
Det bliver muligt at leje en stand (ude eller inde) og komme af
med sine lopper – eller gøre en god handel. Indtægter fra standlejen
vil gå til menighedsplejen i Dronningborg Sogn. Hvad dine lopper
indbringer, går i din egen lomme.
Reserver en stand ved henvendelse til kirkekontoret på e-mail:
jekr@km.dk eller tlf. 29 89 82 09, og begynd allerede nu at lægge til
side! Nærmere oplysninger følger i næste nummer af kirkebladet.

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.

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, sogneaftener 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 Nord
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 11. september kl. 18.30
Tirsdag den 27. november kl. 18.30
Menighedsmøde søndag den 16. september efter
gudstjenesten i Dronningborg kirke kl. 10.
Møderne af holdes i sognegården og er offentlige.

Torsdag den 21. juni
Torsdag den 23. august
Torsdag den 20. september
Torsdag den 25. oktober
Prædikant: Ingeborg Kaels
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30 og foregår i caféen.

Adresseliste

Kirkernes hjemmeside: www.dronningborggimmingkirker.dk

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

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
Juni
3. juni

1. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

6. juni

Sogneudflugt (se side 2)

Sognegården

7. juni

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

10. juni

2. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

14. juni

Rejsebilleder, Indien, ved Jacob Græsholt kl. 14.00 (se side 6)

Sognegården

17. juni

3. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

21. juni

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

23. juni

Sankthansfejring – Midsommergudstjeneste kl. 19.00
ved Ingelise Strandgaard og efterfølgende hygge i sognegården (se side 6)

Dronningborg Kirke
og sognegård

24. juni

4. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

1. juli

5. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

8. juli

6. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

15. juli

7. s. e. trinitatis

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

22. juli

8. s. e. trinitatis

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

29. juli

9. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

5. august

10. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

12. august

11. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

19. august

12. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

21. august

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 (se side 6)

Dronningborg Kirke og
sognegård

23. august

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

26. august

13. s. e. trinitatis

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

2. september

14. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

6. september

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

9. september

15. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

Juli

August

September

10.00 Ingelise Strandgaard

Under junimånen
En aften som nu
kan Vorherre ikke dy sig.
Han rækker hænderne ned
og lader dem varsomt
kærtegne bygmarker, skovbryn,
natuglen i flugten,
de sovende kreaturer,
mig.

Kirkebladet
Sekundkort hvile,
Sekundkort fryd
som på den syvende dag.
(Birthe Arnbak:
Det leende træ (2002))

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.

Indlæg til næste kirkeblad gældende for september, oktober og november 2018 bedes sendt til kirkekontoret senest mandag den 23. juli 2018.

