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Eva Godtfredsen: Rød fluesvamp.
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Gospelkoret Growing Gospel medvirker ved gudstjeneste i Gimming Kirke den 23. september, se side 5.

Spændende sogneaften om Bob Dylan
og Bibelen, se side 6.
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Bibelens univers – vores virkelighed
Lykkeforskningen har kronede dage. Ligesom alt mulig andet vi
beskæftiger os med, måler man på lykken. Og det står faktisk ikke så
godt til med lykken blandt verdens lykkeligste folk, os danskere, hvis
man skal tro de seneste målinger. For nylig er der offentliggjort en
undersøgelse, som fortæller, at mere end 8 % af danskerne mistrives
eller ligefrem er ulykkelige. Yngre kvinder skulle efter sigende være
særlig hårdt ramt på lykken. I en kultur, som hylder robusthed,
fremdriftsreformer og karakterbonusser, i en verden, hvor langvarig
sorg er blevet til en diagnose, og begrebet ”normal” er på skrump, er
der ikke plads til kriser, til at kede sig eller hænge med næbbet ret
længe ad gangen. Det er ikke bare spild af tid, men spild af dit liv!
I takt med at vi har indrettet os sådan, at der ikke findes større
autoriteter end os selv, mennesket, og vi som samfund lever ud fra
den antagelse, at vi selv skal være garant for det vellykkede liv og
lykken, er der stort set kun et sted at vende sig hen med klagen og
bebrejdelsen, når alting ikke lykkes. Nemlig til os selv. Lykken bliver
vores eget ansvar, og det bliver vores egen skyld, hvis det ikke går
godt, og vi ikke trives. At lykkes og at kunne skilte med det bliver
det ultimative. Selve livet. Det modsatte er et nederlag. En fiasko.
Et fejlslagent liv. Forståeligt, at sådan en tilgang til vores liv ikke
fremmer lykken.
Den navlebeskuende kultur, hvor alting defineres ud fra vores
egen mavefornemmelse og egne forventninger, har sin pris, for den
spærrer for udsynet til en verden og et livssyn, som kan bidrage med
noget væsentligt i den tilværelsestolkning, vi ser vores hele liv i lyset af.
Hvis vi kun må være glade og stræbe efter at blive bedre udgaver
af os selv, er det så ikke sådan, at vi lige så stille mister evnen til
at sætte ord på og komme til rette med de mere besværlige sider
af tilværelsen – det, vi bakser med, det, vi sørger over, skammer os
over? Når livet føles som en ørkenvandring.
I takt med at ordforrådet for det svære indsnævres og gøres til
forbudt land, noget man bør undgå, indsnævres vores mulighed
for at forstå, forholde os til og i sidste ende
acceptere, at de svære dele af livet også er med
til at definere, styrke, modne og transformere
os. Ikke til at kunne magte alting selv, men
til at få en styrket forståelse af, hvad et helt
og meningsfuldt menneskeliv er.
Ørkenvandring
Den kristne livstydning fortæller os, at hvis
vi skal forstå os selv, må vi gå til kilder uden
for os selv; nemlig til de bibelske myter og
fortællinger. For det bibelske univers forsyner
os med billeder og sprog til vores liv – også
når det ikke kører for os med 110 km/t lige
ud ad motorvejen.
Tag for eksempel billedet af ørkenen. Vi
finder det både i Det Gamle Testamente og
Det Nye Testamente. Her befinder vi os i Mellemøsten, hvor ørkenen er et konkret, goldt og

øde sted. Samtidig bruges det også i overført betydning som billedet
på forladthed, tomhed, magtesløshed. Ørkenen er fristelsens og
dæmonernes sted. Ørkenen er et transitsted, et transformationssted. Det er ikke et sted, mennesker slår sig ned permanent. Det
ville være døden. Det er et sted, man må vandre igennem – sætte
den ene fod foran den anden for at krydse. Vi kender fortællingen
i 1. Mosebog om israelitternes udfrielse fra Egypten og vandring i
ørkenen i 40 år anført af Moses. Efter mange omveje, modløshed,
frustration og lidelse leder Moses, udpeget af Gud, israelitterne,
som undervejs blev et samlet folk, frem til det forjættede land. Det
er en fortælling om modgang og hjemkomst – og om gudsnærvær.
For vægten i fortællingen om ørkenvandringen ligger trods folkets
strabadser på Guds trofasthed.
Der er også fortællingen om de to brødre Esau og Jakob. Esau,
der som den ældste skulle modtage sin far, Isaks, velsignelse og
førstefødselsretten. Men som vi ved, snyder Jakob og løber med velsignelsen. Herefter flygter han og kommer undervejs til et øde sted,
hvor han overnatter og drømmer om himmelstigen, hvor engle går
op og ned. Gud selv står for enden af stigen, velsigner Jakob og lover
ham på trods af svigt at være med ham overalt, hvor han færdes.
Ørkenen er også stedet, hvor Jesus, efter at være blevet døbt i
Jordanfloden og efter 40 dages sult og tørst, møder djævelen. Djævelen frister med mad, magt og indflydelse, men Jesus afviser ham
og træder derefter for alvor i karakter som Guds søn på jorden.

Intet sted er gudsforladt
Beretningerne vidner om, at hvor ondskab, farer og mørke truer, der
færdes også Gud. Med den tilstedeværelse på selv de mest uvejsomme
og umenneskelige steder er der ikke noget sted, hvor mennesker er
alene og uden Gud.
Bibelens fortællinger rækker os beretninger om menneskeskæbner,
som til forveksling minder om vores med vildveje, omveje og udsigtsløshed. Mennesker for hvem livet ikke bare gik lige ud ad landevejen.
For selvom vi gerne vil have det til at se sådan ud,
så er det jo ikke sådan, livet er; en fremadskridende
og fejlfri færd uden bump undervejs.
Tværtimod er livet for alle indimellem en ørkenvandring med sorg, frygt og kuldsejlede drømme
og relationer – den del, som vores lykkejagende
kultur levner meget lidt plads til, men som ikke
desto mindre er en realitet, hvor der er mennesker.
Det bibelske fortælleunivers kan hjælpe os til at
identificere vores eget landskab, gøre os fortrolige
med det, række os et sprog – og dermed også et
fællesskab - for selv den største forladthed. Ørkenen er i den overførte betydning, som det golde
magtesløshedens sted, ikke et frivilligt turistmål.
Tværtimod. Men ingen af os undgår at krydse det
øde land en gang imellem, og det er med til at
danne og forme os som mennesker. Måske det også
er med til at modne os og give os et mere realistisk
billede af os selv på vores fortsatte livsvandring.
Ingelise Strandgaard, sognepræst
Bodil Kaalund: Fristelsen (bibelillustration)
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Fik du læst ”Skildpaddetanker – fra en foruroliget
verden” af Mickey Gjerris?
Mickey Gjerris har tatoveringer af skildpadder på sin højre arm.
I bogen ”Skildpaddetanker” fra 2017
fortæller han, at ”Læderskildpadden kravler op på stranden om
natten. Graver et hul i
det bløde sand og lægger sine æg. … Når de
Mickey Gjerris udfolder
nye små værens-undere
sig som træ-krammer.
er klar, og natten falder
på, kæmper de sig ud af skallen og graver sig op gennem sandet. Så
ligger de der, nyklækkede med fødderne i det fugtige sand, og undrer
sig måske over, hvad det hele mon er for noget.” Og han fortsætter:
”Vi mennesker fødes også ind i en ukendt verden med en strand at
krydse. Hvor lang vores tur bliver, hvem vi møder, og hvad der rammer os, ved vi heller ikke”.
Bogen tog sin begyndelse på Facebook for nogle år siden, hvor
Gjerris begyndte at lave opslag om livets store og små spørgsmål,
indlysende sandheder og forundringspunkter. ”Bogen rummer ingen
banebrydende opdagelser”, skriver han i indledningen og håber, at
den vækker genkendelser hos os læsere – og giver stof til eftertanke.
Med udgangspunkt i sin faglige indsigt og sine personlige erfaringer
uddyber han i 52 korte tekster sine tanker om det utrolige liv mellem
fødsel og død, vores relationer til hinanden og vores omverden, om
natur og dyrevelfærd, teknologi og klimaforandringer, livsstil og
lykke, kærlighed og død, tro og eksistens, og hvad meningen med
det hele er. Alle tekster har titlen ”Om at …”.
”Om at tage ansvar for fremtiden”, ”Om forskellen på det vi
siger og det vi gør”, ”Om at balancere mellem respekt og omsorg
for hinanden”, ”Om forundringens gave”, ”Om glæden ved ikke at
være perfekt”, ”Om frygten for det storslåede”, ”Om det gode og
det onde” og ”Om at vågne” m.m.
Om at tage hænderne op af den fælles kagedåse
”Skildpaddetanker” er et godt bud på bogen til en eftertænksomheds pause for læsere i en travl hverdag. Teksterne er skrevet i en
let og humoristisk tone trods flere alvorlige emner, og de giver
udtryk for uhøjtidelig menneskelighed hos forfatteren. Han vil
læseren og kloden det bedste. Ikke ved at lade stå til, men ved at
være nærværende og engageret. Gjerris mener, ”Det handler om at
tage hænderne op af den fælles kagedåse og dele ud af småkagerne
i stedet for at proppe munden. Det handler om at handle... Et menneske bliver sine handlinger – i stort og småt.”
Mickey Gjerris er teolog og lektor i bioetik ved Det naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og tidligere medlem
af Det Etiske Råd. Han er også NFL-fan, træ-krammer, debattør
og SciFi-læser og far. Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Velkommen til ny medarbejder
Når du glæder dig over rene og ryddelige rammer i sognegården, kan du fremover sende en venlig tanke til vores nye
rengøringsmedarbejder, Sonja Pedersen, der tiltrådte den 1.
august. Vi byder Sonja hjerteligt velkommen. Menighedsrådet benytter lejligheden til at sige tak til de mange, der viste
interesse i forbindelse med stillingsopslaget.

Juleuddeling 2018
Det kan være svært for en familie ikke at have råd til at fejre
jul. Dronningborg Kirke uddeler derfor igen i år julehjælp til
trængte familier i sognet. Ansøgningsskema kan afhentes
på kirkekontoret fra tirsdag den 13. november eller hentes
på kirkens hjemmeside. Ansøgningsskemaet skal afleveres personligt på kirkekontoret senest tirsdag den 27. november.

Minikonfirmander i Dronningborg Kirke
Igen i år er vi klar til at tage imod et hold minikonfirmander
fra 4. klasse på Rismølleskolen. Forløbet strækker sig over 10
undervisningsgange og afsluttes
med en festlig familiegudstjeneste,
hvor minikonfirmanderne medvirker, søndag den 2. december kl. 10.
Vi skal lege, male, synge og lave
drama – og så skal vi snakke om
nogle af de store spørgsmål, som
børn kan have, om tro, kristendom og kirke. Vi glæder os til et
sjovt og hyggeligt forløb.
Kirke- og kulturmedarbejder Anne
Dorthe Kunst og sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen

Spaghettigudstjenester
Velkommen til en kort børne-/familiegudstjeneste i Dronningborg Kirke kl. 17.00 ved sognepræst Dorthe Engelbrecht
Larsen, efterfulgt af fællesspisning
i sognegården.
Tirsdag den 25. september og tirsdag
den 30. oktober.
Husk tilmelding senest mandag
før gudstjenesten til kirke- og
kulturmedarbejder Anne Dorthe
Kunst. Voksne 20 kr., børn under
12 år deltager gratis.
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at der skal rives let, der skal deles, hvis alle skal blive mætte.
Det gælder både lokalt, her i
Dronningborg og Gimming, og
globalt, i mindre begunstigede
dele af verden. Velkommen til
den traditionsrige høstfejring
i Dronningborg Kirke!

Caféerne åbner igen efter sommerpausen
Vi glæder os til at se kendte og nye cafégængere i efterårssæsonen!
Sangcaféen er som hidtil åben den første torsdag i måneden kl.
14.00-15.30 og byder på hygge omkring højskolesangbogen.
Første gang den 6. september.
Strikkecaféen holder fortsat åbent tirsdag kl. 14.30-16.00 i ulige
uger. Første gang den 11. september. Der strikkes til vekslende
nyttige formål, p.t. huer til for tidligt fødte.
OBS OBS
Har du garn tilovers?
Skulle du have bomuldsgarn
8/4 i forskellige farver tilovers, modtager strikkecaféen
det meget gerne!

Torsdag den 13. september kl. 19.00

SOGNEAFTEN

Randers i 1950’erne ved arkivar Tina Knudsen Jensen
Husker du Randers Zoologiske Have i Doktorparken, hvor den
tamme tiger Bongo holdt til? Husker du Danmarks første kvindelige
stationsforstander, Xenia Jernbo, fra Strømmens Station? Husker
du kælketurene i Vestparken? Eller Fagenes Fest på stadion?
Hvis du husker det, er her muligheden for et gensyn med Randers
by og de mange begivenheder, der satte sit præg på dette spændende
årti. Hvis ikke du husker det, får du her et herligt tidsbillede af
en dansk provinsby i 1950’erne. – Set gennem den lokale fotograf
Johannes Sylvestersens linse og fortalt med arkivar Tina Knudsen
Jensens øje for detaljen.
Fagenes Fest, Randers Stadion 1952
– Foto: Randers Stadsarkiv

Menighedsmøde
– det er for dig!
Umiddelbart efter høstgudstjenesten inviterer menighedsrådet til det årlige menighedsmøde, også i Dronningborg
Kirke. Alle i Dronningborg og
Gimming sogne er velkommen
til et uformelt, informativt og
forhåbentlig gensidigt inspirerende møde! Menighedsrådet vil
orientere om sit arbejde, regnskaber og budgetter og tager imod
kommentarer og gode idéer.
Høst-/loppemarked – lej en stand for 25 kr.
Efter menighedsmødet er der mulighed for at gøre en god handel
på høstmarkedet i sognegården.
Lej en ”stand” (et bord 75x130 cm) i sognegården 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. Standene åbner kl. 11 og lukker kl. 15. Du kan gå
i gang med at stille op fra kl. 9. Der vil være mulighed for at købe
en kop kaffe eller saftevand med lidt sødt til.
Er du interesseret i en stand, så send en mail til kirkekontoret
(jekr@km.dk) senest onsdag den 12. september. Standlejen betales
på dagen.

Søndag den 16. sept. kl. 10-15 SOGNEARRANGEMENT
Høstfejring i Dronningborg Kirke og Sognegård
Høstgudstjeneste kl. 10.00
Rev vi marken let … Engang
stod der neg lige uden
for kirkedøren. Selv om
afstanden er øget, er der
dengang som nu tradition
for med fest og glæde at
takke for høsten og samtidig minde hinanden om,
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Menighedsplejen
Indtægterne fra standleje og kaffesalg går til menighedsplejen i
Dronningborg Sogn. Hermed bindes en sløjfe til høstgudstjenesten,
der indleder dagen. Menighedsplejens arbejde er netop udtryk for
ønsket om at dele. Eksempelvis i form af tilskud til trængte familier
i forbindelse med julefejringen eller ved et besøg og/eller en lille
blomsterhilsen til den, der har mistet eller er syg.

GIMMING

Danmission - genbrugslys
Salget af lys vil fremover ske fra Danmissions nye genbrugsforretning, Hvedevej 4 i Randers. Du er fortsat
velkommen til at aflevere dine lysestumper på kirkekontoret, eller
du kan aflevere dem direkte i genbrugsforretningen.
Tak for dine køb og dermed din støtte gennem årene. Restlageret
af genbrugslys i sognegården sælges i forbindelse med høstmarkedet
den 16. september – til nedsatte priser. Jette Kristiansen
Søndag den 23. september kl. 14.00 GUDSTJENESTE

Søndag den 7. oktober kl. 19.00

KONCERT

Kristian Lilholt Trio i Gimming Kirke
Kom i godt musikalsk selskab med Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen! Nyd de iørefaldende toner og vedkommende tekster. De tre musikere optræder med den ro og det overskud
og nærvær, der når tilhørernes hjerter, og som følger af at have givet
rigtig mange koncerter sammen, i ind- og udland. Repertoiret er
sammensat med respekt for kirkerummet.
Billetter a 100 kr. kan købes hos menighedsrådsmedlem Jette Jakobsen,
tlf. 60 18 03 70.

Gospelgudstjeneste i Gimming kirke
Vi holder gospelgudstjeneste i Gimming Kirke med gospelkoret
Growing Gospel fra Randers Musikskole. Growing Gospel består
af ca. 40 sangere, som synger medrivende gospel med et stort smil.
De synger både klassikere og nyere gospel under ledelse af dirigent
Lene Johnsen Søndergaard-Jensen, der har stået i spidsen for koret de
sidste mange år. Efter en kort prædiken ved Ingeborg Kaels bliver der
lejlighed til at synge med. Velkommen til en gudstjeneste der gynger!

Torsdag den 11. oktober kl. 19.00

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30

SOGNEAFTEN

Om romanen ”Hjem”, om flugt, identitet og næstekærlighed,
ved forfatter Sara Linderoth Bouchet
”Hjem” er en roman om en syrisk families flugt, tvivl og frygt. En
fortælling om at miste sine rødder, sit hjem og sit hjemland. Det er
også en roman om stærke familiebånd, om at skabe en ny tilværelse,
om at høre til, finde ro og måske slå nye rødder.
Forfatteren, Sara Linderoth Bouchet, vil fortælle om romanen
”Hjem”, dens tilblivelse og temaer – og om litteraturens potentiale
og rolle i forhold til nogle af vor tids vigtige emner.

KONCERT

Tangentspilleren, Kristian Marius Andersen, i Dronningborg
Kirke
Kristian Marius Andersen er en helt usædvanlig instrumentalist
og improvisator, en sjælden musikbegavelse. Hans liv er i visse
henseender præget af forhindringer affødt af lidelsen Asperger
syndrom, men i musikkens rum er han urørlig og unik. Til daglig
er Kristian organist ved Herning Kirke. Ved koncerten vil han spille
og improvisere både på kirkens orgel og klaver. Entré 50 kr.

Torsdag den 1. nov. kl. 14-16 MUSIKARRANGEMENT
Spil Dansk-sangcafé
I anledning af Spil Dansk-Ugen afholdes en udvidet sangcafé. Ud
over caféens kendte værter, kirke- og kulturmedarbejder Anne
Dorthe Kunst og organist Jacob Græsholt, medvirker kirkesanger
Linda Hessellund, som vil underholde med et par festlige musikalske indslag.

DRONNINGBORG
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Søndag den 4. november kl. 10.00

GUDSTJENESTE

Koncerter i december i Dronningborg Kirke

Allehelgensgudstjeneste
i Dronningborg Kirke
Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem
musik, bøn og salmer
plads til at mindes og
sørge over dem, vi har mistet. Og den giver plads til
at takke for det liv, vi fik
lov at dele med dem. Navnene på dem, som er døde
i årets løb i Dronningborg
og Gimming sogne, vil
blive læst op. Og alle, der
har lyst, kan tænde et lys.
Liturg er Dorthe Engelbrecht Larsen.
Torsdag den 15. november kl. 19.00

SOGNEAFTEN

Før syndfloden – de sidste tider og den kristne modernisme
hos Bob Dylan ved sognepræst Anders Thyrring Andersen
Bob Dylan modtog i 2016, som den første sanger og sangskriver,
nobelprisen i litteratur - en anerkendelse af sangteksternes poetiske
kvaliteter. I Danmark er det stadigvæk meget almindeligt at betegne
Dylan som en venstreorienteret protestsanger.
Det er der ifølge sognepræst Anders Thyrring Andersen ikke belæg
for. Derimod står kristendommen helt centralt i Dylans sangskrivning, og vel at mærke ikke kun i den periode omkring 1980, hvor
han trådte frem som erklæret
kristen.
Foredragsholderen har
analyseret Bob Dylans univers og fundet, at bl.a. bibelske begreber som syndflod og
dommedag optræder som et
gennemgående tema i Dylans
tekster - hvilket anvendes til
en kritik af den sekulære modernitet. Til underbygning vil
nogle af Bob Dylans sange blive
spillet undervejs i foredraget.
Anders Thyrring Andersen er medforfatter til bogen
”Hvor dejlige havfruer svømmer. Om Bob Dylans digtning” (2013).
Hvor ikke andet er anført, er der fri entré til arrangementerne. Sogne
aftener afholdes alle i Dronningborg-Gimming Sognegård, og der serveres
kaffe med brød til 20 kr.
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Tirsdag den 4. december kl. 19.30
Festlig og traditionsrig julekoncert med Randers Statsskoles
kor og orkester under ledelse af musiklærerne Tomas Bang og
Niels Viggo Nielsen.
Lørdag den 8. december kl. 15.00
Liflig musik og julestemning med Randers Kammerorkester
under ledelse af David Riddell.
Ved begge koncerter tages entré, 50 kr., som går til den
igangværende indsamling til anskaffelse af et flygel til
Dronningborg Kirke.

Kunst i sognegården
Nye spændende billeder pryder væggene i sognegården! I
august, september og oktober udstiller Eva Godtfredsen,
Dronningborg, nogle af sine værker. Eva Godtfredsen er autodidakt, og hun har med egne ord ”næsten altid haft en blyant/
farver i hånden og har været fanget af det, som farver kan”.
Hun har gennem årene navnlig arbejdet med akvarel, men
er gradvis også gået i gang med
akryl og oliepastelkridt. Læg
vejen forbi sognegården! Udstillingen er åben i kirkekontorets
åbningstid og i øvrigt efter aftale.
Kommende udstillinger
Vi hører gerne fra dig, hvis du
har forslag til kunstnere, der
kunne være interesserede i at
udstille i sognegården – det kan
meget vel være dig selv! Kontakt
i så fald kirkekontoret herom.

”Food bank”
”Food bank” er en slags julehjælp hele året rundt. Flere kirker
samarbejder om at række en hjælpende hånd til borgere, som
er i akut nød og ikke har penge til mad. Kirkerne udleverer
en pose basismadvarer som gryn, ris, pasta, konserves m.m.
og evt. produkter til personlig pleje (der indgår ikke letfordærvelige varer som mælk, kød og grøntsager). Det konkrete
indhold i poserne afhænger af, hvilke varer andre borgere har
doneret til ”Food bank”-indsamlingen.
P.t. er der uddeling af mad i tre kirker i Randers: Sct. Clemens,
Sct. Peders og Skt. Andreas. Se kirkernes hjemmeside for ind- og
udleveringstider. Man kan også støtte via MobilePay (husk at
skrive ”Food bank” i kommentarfeltet): Sct. Peders Kirke 80573
og Skt. Andreas Kirke 99488.
Kontakt evt. vores kirke- og kulturmedarbejder, Anne Dorthe,
for yderligere information.

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, konfirmation, vielse og begravelse. Du er naturligvis altid velkommen til at
kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.

Onsdag den 12. september kl. 18.30
Tirsdag den 27. november kl. 18.30
Menighedsmøde
Søndag den 16. september efter gudstjenesten kl. 10.00
(læs nærmere side 4)

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.

Fællesplæne på Gimming Kirkegård
Der er den senere tid sket forskellige omlægninger på Gimming Kirkegård. Behov og ønsker ændrer sig løbende.
De store familiegravsteder afløses af mindre, flere ønsker
urnegravsteder, nogle ønsker en navneplade i plæne uden
hækmarkeret gravsted. Og som det seneste er der anlagt
en anonym urnefællesgrav på kirkens nordside - en fællesplæne, hvor der ikke er nogen synlig markering af de enkelte
gravsteder. På
fællesplænen er
der rejst en meget
smuk sten, fundet
af Hardy Kjær på
en mark i Tjærby
og nænsomt tilvirket med graveret kors.

Områdecenter Nord
(Dronningborg plejehjem) – Gudstjenester

Dronningborg Historier

Torsdag den 20. september
Torsdag den 25. oktober
Torsdag den 29. november
Torsdag den 20. december
Prædikant: Ingeborg Kaels
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30 og foregår i caféen.

Torsdag den 4. oktober kl. 19-21
Rahrseje, de sidste år som landbrug ved Mogens la Cour.
Tirsdag den 13. november kl. 19-21
Claus Ørsted fortæller. – Tema p.t. en velbevaret hemmelighed. Arrangementerne afholdes i Dronningborg-Gimming
Sognegård. Læs mere på www.dronningborghistorier.dk

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: koitzgrapics@gmail.com

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
September
2. september

14. s. e. trinitatis

6. september

Sangcafé kl. 14.00-15.30

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

9. september

15. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

11. september Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Dronningborg Kirke
Sognegården
Dronningborg Kirke
Sognegården

13. september Sogneaften kl. 19.00 – Tina Knudsen Jensen: Randers i 1950'erne (se side 4) Sognegården
16. september 16. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

16. september Efter gudstjenesten: menighedsmøde og høst-/loppemarked (se side 4)
20. september Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels
23. september 17. s. e. trinitatis

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke og
Sognegård
Dronningborg Plejehjem
Dronningborg Kirke

23. september Gospelgudstjeneste kl. 14.00 ved Ingeborg Kaels & Growing Gospel (se side 5)

Gimming Kirke

25. september Strikkecafé kl. 14.30-16.00
25. september Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Sognegården
Dronningborg Kirke og
Sognegård

30. september 18. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Oktober
3. oktober

Koncert kl. 19.30 – Tangentspilleren, Kristian Marius Andersen (se side 5)

Dronningborg Kirke

4. oktober

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

7. oktober

19. s. e. trinitatis

7. oktober

Koncert kl. 19.00 – Kristian Lilholt Trio (se side 5)

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke
Gimming Kirke

9. oktober

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

11. oktober

Sogneaften kl. 19.00 – Sara Linderoth Bouchet: Hjem (se side 5)

Sognegården

14. oktober

20. s. e. trinitatis

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

21. oktober

21. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

23. oktober

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

25. oktober

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

28. oktober

22. s. e. trinitatis

30. oktober

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

Dronningborg Kirke

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke og
Sognegård
Sognegården

November
1. november

Sangcafé kl. 14.00-16.00, Spil Dansk-arrangement (Se side 5)

4. november

Alle Helgens Dag

6. november

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

11. november 24. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
10.00 Ingeborg Kaels

15. november Sogneaften kl. 19.00 - Anders Thyrring Andersen: Bob Dylans univers (se side 6)
18. november 25. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

20. november Strikkecafé kl. 14.30-16.00
25. november Sidste s. i kirkeåret

10.00 Ingelise Strandgaard

29. november Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke
Sognegården
Dronningborg Kirke
Sognegården
Dronningborg Kirke
Sognegården
Dronningborg Kirke
Dronningborg Plejehjem

December
2. december

1. s. i advent

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen – Familiegudstjeneste, minikonfirmanderne medvirker

Kirkebladet

Dronningborg Kirke

4. december

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

4. december

Koncert kl. 19.30 – Statsskolens kor og orkester (se side 6)

Dronningborg Kirke

8. december
9. december
9. december

Koncert kl. 15.00 – Randers Kammerorkester (se side 6)
2. s. i advent
10.00 Ingelise Strandgaard - De ni læsninger
2. s. i advent
11.30 Dorthe Engelbrecht Larsen - Lucia

Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke

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 december 2018, januar og februar 2019 bedes sendt til kirkekontoret senest tirsdag den 23. oktober 2018.

