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Kirkebladet

Menighedsrådet har i sine visioner for arbejdet i indeværende valgperiode udpeget tre fokusområder: samspil med lokalsamfundet, undervisning og kirkens
sociale arbejde. Læs mere side 3.
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En sprække, hvor lyset falder ind
Hvert efterår, når konfirmanderne kommer i kirken til undervisning,
siger de som noget af det første: Hvornår skal vi synge julesange?
Hvert år slår jeg det hen og siger, at der er længe til jul; det er kun
butikkerne, som snyder og stiller julepynt og brunkager frem allerede i oktober for så at pille det ned igen den 20. december, sådan
at der kan blive plads til nytårshatte og udsalgsvarer.
Men når sandheden skal frem, så glæder jeg mig lige så meget til
at synge julesalmer, som de gør. Julesalmerne kan noget særligt. De
spænder så bredt. For julesalmerne samler både den overstrømmende
glæde og den dybeste smerte, ligesom julens gudstjenester spænder
vidt. Den ene dag er kirkebænkene fyldt med børn, som skråler med
på ”Halleluja, halleeeeluja”, som om salmen kunne fungere som
en ventil for al den juleforventning, der fylder kroppen. Få dage
efter hører vi om, hvordan det går, når Gud lader sig føde i en kold
og mørk verden, hvor død og hævn truer med at tage livet af ham,
næsten før livet er begyndt. På de dage kan vi eftertænksomt synge
med på Hostrups melankolske ”Julebudet til dem, der bygge/her
i mørket og dødens skygge” og Grundtvigs bøn: ”lad julesorgen
slukkes” (i salmen ”Velkommen igen, Guds engle små”).
Anne Marie Johansen: Engle

Den overstrømmende glæde – og den dybeste smerte
Når julens salmer på den måde kan samle både den overstrømmende glæde og den dybeste smerte, så er det måske, fordi nogle
af vores bedste og stærkeste julesalmer, så lyse og glade de end
kan være, er skrevet af mennesker i sorg og krise. Eller i hvert fald
af mennesker, som har levet med mørket og døden tæt inde på
livet. Det gælder Grundtvig, som gennem det meste af sit liv led
af lange depressioner. Det gælder Hostrup, og det gælder faktisk
også Ingemann, som bl.a. har skrevet ”Dejlig er jorden”.
Som ung studerede Ingemann jura, og han var, så vidt vi ved,
både dygtig og flittig. Ingemann skrev også digte og romaner,
og på et tidspunkt droppede han studierne for helt at hellige
sig digtningen. Og det gik godt for Ingemann. Han blev lektor i
dansk sprog og litteratur ved Sorø Akademi, han blev gift med
sin ungdoms store kærlighed – på den måde skulle det hele være
såre godt.
Set udefra havde Ingemann et godt liv, han havde en imponerende karriere, han havde en dejlig kone – og alligevel bar han på
en smerte. For allerede da Ingemann var 10 år, mistede han sin
far. Da han blev 20 år, mistede han sin mor, og de følgende år alle
sine syv søskende. Derudover, eller måske derfor, led Ingemann,
livet igennem af angst og tungsind.
I Ingemanns tidlige værker ses hans sorg og smerte tydeligt. De
er alle præget af en stor dødsbevidsthed og en mørk melankoli.
Og så har vi på den anden side hans morgensalmer, hvor glæden
og lyset i den grad har ordet.
Jeg var ganske fornøjet med det, jeg så
Da Ingemann skrev sine morgensalmer, var det som et bestillingsarbejde. Det var prinsesse Caroline Amalie, der skulle bruge
dem på Københavns Børneasyl, som var en slags børnehave, hvor
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underklassens kvinder kunne aflevere deres børn, mens de selv
gik på arbejde. Morgensalmerne er altså skrevet til en bestemt
situation. De har en konkret målgruppe, nemlig disse fattige
børn, og det ses i salmerne. Hele tiden gentages pointen, at Guds
kærlighed også gælder den fattige og udstødte. Så selv om salmerne
ikke er julesalmer, så bygger de i den grad bro til julens budskab
om den glæde, som skal være for hele folket.
Det fortælles, hvordan Ingemann, da han var blevet en gammel og affældig mand, en dag bad om at måtte sidde i en bestemt
lænestol i sin stue med udsigt over Sorø Sø. Da han havde siddet
lidt, sagde han: ”Jeg var ganske fornøjet med det, jeg så”. Og så
døde han. Det blev hans sidste ord.
Jeg synes, det er en forunderlig afslutningsreplik til livet. Tænk,
efter et langt liv, hvor sorg, mørke og angst har fyldt relativt meget,
at kunne slutte sit liv med at udbryde: ”Jeg var ganske fornøjet
med det, jeg så”.
Ingemann havde i den grad blik for lyset. Han så lys overalt.
Og han havde en stædig tro på, at når Gud blev menneske julenat,
og når han siger om sig selv, at han er menneskers lys, som skal
skinne i mørket, så betyder det, at mørket aldrig er totalt. Der vil
altid være en sprække, hvor lyset falder ind, og hvor mørket ikke
får bugt med det. Og så er det vores opgave at lede efter sprækkerne, som kan lukke lyset ind, så vi kan dele lyset med hinanden.
Det er bl.a. derfor, vi tænder så mange lys i julen. Så vi kan
minde os selv og hinanden om, at lyset kan bære vores liv, at lyset
skinner i mørket, at mørket ikke kan sluge os, at der stadig er liv
på vej, at jorden er et dejligt sted, og at vi må være fornøjede med
det, vi ser, selv om der bestemt er og har været rigeligt med mørke
og sorg. Glædelig jul.
Dorthe Engelbrecht Larsen, sognepræst.

GIMMING

Nyt fra menighedsrådet
Visioner for menighedsrådets arbejde
Som tidligere omtalt i kirkebladet har det nu sammenlagte menighedsråd for Dronningborg og Gimming sogne indledt en ny
arbejdsform, hvor mere af menighedsrådsarbejdet foregår i udvalg.
Efterhånden er alle udvalgene kommet godt i gang med arbejdet,
og med de mange gode og nye initiativer, der udspringer af udvalgsarbejdet, må man også konstatere, at det er en arbejdsform,
der fungerer, og endda fungerer godt.
Arbejdet med at få den nye arbejdsform på skinner har naturligvis fyldt en del i menighedsrådets første år. Derfor valgte vi at
udskyde arbejdet med menighedsrådets visioner for valgperioden
til indeværende år, selv om et sådant visionsarbejde jo naturligt ville
høre hjemme i en valgperiodes første år. Menighedsrådet vedtog et
visionspapir for valgperioden på menighedsrådsmødet i september.
Menighedsrådet har valgt at udpege tre fokusområder, vi vil
arbejde med ud fra folkekirkens overordnede mission, som man
også kan kalde ”folkekirkens vision”, og den lyder: ”at forkynde
Jesus Kristus som hele verdens frelser”. De tre fokusområder, som
menighedsrådet har udpeget, er: ”samspil med lokalsamfundet”,
”undervisning” og ”kirkens sociale arbejde”.
Samspil med lokalsamfundet
I det første fokusområde, samspil med lokalsamfundet, ligger dels det
arbejde, som er meget vigtigt for menighedsrådet som et sammenlægningsmenighedsråd, nemlig at styrke samspillet mellem Dronningborg og Gimming, så vi får ét pastorat med to kirker, som hver især
bruges til det, de er bedst til. Idéer til arrangementer og gudstjenester
i Gimming, som også vil trække folk fra Dronningborg, kunne være:
aftengudstjenester, høstfejring og kyndelmissegudstjeneste. Vi vil også
meget gerne styrke Gimming Kirke som ”bryllupskirke”.
Ud over samspillet mellem Dronningborg og Gimming vil vi
også vægte samspillet med lokalsamfundet højt, altså samspillet
med foreninger, plejehjem, skole, daginstitutioner, DAC, dagplejer,
bibliotek osv. Vi mener, samspillet med det omliggende samfund er
væsentligt, fordi vi grundlæggende ”går i kirke for at komme ud af
kirken”. Kirken er ikke en isoleret størrelse, som lever uanfægtet af,
hvad der foregår kulturelt og mellemmenneskeligt på den anden
side af kirkediget. Alt, hvad vi laver i kirken, bør rette sig mod det
fælles/det almenmenneskelige.
Undervisning
Det andet fokusområde, undervisning, omfatter, ud over regulær
dåbsoplæring i form af konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning og babysalmesang, også eksistentielle samtaler. Målet
med undervisningen er at give samtalepartneren en oplevelse af, at
evangeliet og de store spørgsmål har noget at sige ind i hans eller
hendes liv. Vi tænker også undervisning som bredere dannelse og
som kulturformidling. Indimellem slår vores ord ikke til. Så må
vi ty til kunsten, musikken og poesien for at nærme os sandheden
om mennesket, verden og Gud.

Kirkens sociale arbejde
Endelig ønsker vi at styrke kirkens sociale arbejde i Dronningborg
og Gimming. Her tænker vi både på sjælesorgen, altså samtaler
med mennesker i nød, og på uddeling af julehjælp, samarbejde
med Kirkens Korshær og indsats mod ensomhed f.eks. i form af
sangcafé og strikkecafé.
Vi håber, at vores visioner for menighedsrådsarbejdet også giver
mening for jer uden for menighedsrådet.
Per Bøje Rasmussen, formand for
Dronningborg-Gimming Menighedsråd

Sogneindsamling
Søndag den 10. marts 2019 kl. 11-14
Igen i år er vi med i den landsdækkende sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp, som hjælper mennesker i nød i verdens
fattigste lande. Vi har derfor brug for dig! Læs mere om indsamlingen i næste nummer af kirkebladet eller på Folkekirkens
Nødhjælps hjemmeside.
Sæt kryds i kalenderen, og meld dig som indsamler hos kirke- og
kulturmedarbejder, Anne Dorthe Kunst, som er vores lokale
indsamlingsleder. Der bliver både korte og længere ruter, så
alle kan være med.

Spaghettigudstjenester
Der har været dejlig tilslutning til efterårets børne-/
familiegudstjenester i
Dronningborg Kirke med
efterfølgende spisning i
sognegården. Vi har i kirken kunnet møde Noa og
den talende due og se Noas
Ark, fyldt med pingviner,
fisk og får. Vi har hørt om
Zakæus, der kom ned fra
morbærfigentræet, som
derefter blev pyntet med
små hjertehilsener. Og
senest har kirken været
iklædt Halloween-stemning med græskarlygter
og edderkopper i spind.
Efterårets minikonfirmandhold har medvirket i gudstjenesterne både med skuespil og udsmykning af kirken.
I foråret er der planlagt følgende spaghettigudstjenester:
Tirsdag den 5. februar kl. 17.00 med temaet Valentinsdag – om kærlighed
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 med temaet Påske
Tirsdag den 28. maj kl. 17.00 med temaet Sommer
Husk tilmelding til Anne Dorthe, tlf. 23 69 00 25.
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Fik du læst ”Ved Arken klokken otte” af Ulrich
Hub højt for dine børn eller børnebørn?

Har du strikkegarn tilovers?
Strikkecaféen er fortsat åben tirsdag i ulige uger kl. 14.3016.00. Og der strikkes på livet løs. Det begyndte med dåbsklude til brug ved dåb i Dronningborg og Gimming kirker.
Senere er nye formål kommet til, bl.a. huer til for tidligt fødte
… og det er blevet til ikke
mindre end 120 huer,
som nu er afleveret til
neonatalafdelingen.
Skulle du have garn
tilovers, specielt bomuldsgarn 8/4 i forskellige
farver, modtager strikkecaféen det med glæde!

Kunst i sognegården
Helga Simonsen, Assentoft, har sammensat en smuk og spændende udstilling af sine malerier, som kan ses i sognegården i
november, december og januar. Endnu en gang er det således
en dygtig lokal kunstner, der udstiller. Helga Simonsen har
fået en stor del af sin kunstneriske uddannelse på Randers
Kunstskole, ligesom hun har modtaget individuel undervisning af Aage Arbjerg og nu afdøde Inge Rasmussen.
Helga Simonsen fortæller om sit arbejde følgende:
”I mange år har jeg i mine billeder taget udgangspunkt i
menneskeskildringer i
stærke farver. Ofte med
træer i mange udformninger som symbol på
mennesker. Efterhånden har det udviklet sig
til abstrakte eller delvis
naturalistiske landskaber. Det er menneskets
indre landskaber, jeg
prøver at udtrykke - i
blide, rolige linjer, i barske klipper, i vandfald,
skove og uopdyrkede
steder. Jeg maler med
Helga Simonsen: Stamtræ
akrylfarver og eksperimenterer også med forskellige materialer på lærredet.”
Læg vejen omkring sognegården! Udstillingen er åben i kirkekontorets åbningstid og i øvrigt efter aftale.

Kommende udstillinger
Vi hører gerne fra dig, hvis du er interesseret i at udstille eller
har forslag til udstillinger i sognegården Kontakt i så fald
kirkekontoret herom.
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”Når man spørger pingviner,
hvem Gud er, ved de aldrig helt,
hvad de skal svare. Sandsynligvis er han stor og mægtig. Men
han er usynlig. Og kan man så
være sikker på, at han virkelig
findes?”
”Mens de tre pingviner skændes voldsomt om dette spørgsmål, begynder det at regne.
Syndfloden. Heldigvis når duen
at give dem billetter til Noas Ark.
Men der er bare ét problem: Der
er kun to billetter …”, står der på
bagsiden af den lille blå bog med
finurlige pingviner i styrtregn på forsiden. De er tegnet af Jörg Mühle,
som med sine mange illustrationer i bogen sætter en fin let ramme for
den eventyrlige handling.
Historien, der i 2010 blev oversat fra tysk til dansk, er en filosofisk
højtlæsningsbog for de 7-10 årige og alle andre, der er nysgerrige på
livets store spørgsmål. En prisbelønnet moderne version af Noas Ark.
I et underfundigt univers, hvor der ikke er andet end sne og is og
is og sne og sne og is, lever tre pingviner, som småskændes for at få
tiden til at gå. En dag sker der noget usædvanligt. En lille gul sommerfugl lander i sneen. Den giver anledning til mange spørgsmål og
diskussioner, og de tre venner er langt fra enige om, hvordan verden
hænger sammen. ”Først langt senere skulle det gå op for dem, at denne
sommerfugls opdukken blev begyndelsen til en kæmpe katastrofe”.
Det er begyndt at regne, og den stressede due er landet uelegant for
at aflevere de sidste to billetter til Noas Ark.
Hvad er der med den Syndflod? Kan man ikke tale Gud fra at lade
den komme? Hvad gør de tre venner nu? Hvem skal med i Arken? Hvem
skal ikke med i Arken og hvorfor? Mange flere spørgsmål melder sig.
Konsekvenser og handlinger diskuteres. Kan man pakke en tom kuffert og fylde en pingvin i den? Er kufferten for stor som håndbagage?
Hvad nu hvis duen opdager, at der er to, måske tre, pingviner i bunden
af Noas Ark? Ligner alle pingviner hinanden på en prik? Alt hvad
pingvinerne oplever i fortællingen ligger ikke langt fra menneskelivet.
Forfatteren Ulrich Hub, der er født i 1963 og bosat i Berlin, er
dramatiker, teaterinstruktør og skuespiller, og han har skrevet adskillige bøger og skuespil for børn og voksne. Illustratoren Jörg Mühle
har bl.a. illustreret bøgerne om Lille Kanin for de alleryngste læsere.
”Ved Arken klokken otte”, der oprindeligt er et teaterstykke, er
en tankevækkende og underfundig fortælling om Syndfloden fra en
ny og overraskende vinkel, der har fokus på venskab og katastrofer,
om at være slem eller god, straf og tilgivelse, og hvad Gud egentlig
har med det hele at gøre.
Jo, man kan lære meget af pingviner! Også selv om ”…de lugter
temmelig kraftigt af fisk”.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

GIMMING

Tirsdag den 4. december kl. 19.30

KONCERT

Indsamling til anskaffelse af flygel

Koncert i Dronningborg Kirke
Festlig og traditionsrig julekoncert med Randers Statsskoles kor
og orkester under ledelse af Statsskolens musiklærere.
Entré 50 kr., som går til ”flygelindsamlingen”.
Lørdag den 8. december kl. 15.00

KONCERT

Koncert i Dronningborg Kirke
Liflig musik og julestemning med Randers Kammerorkester under
ledelse af orkestrets chef, David Riddell.
Entré 50 kr., som går til ”flygelindsamlingen”.

Menighedsrådet og organisten arbejder på at skaffe midler til et
godt flygel til Dronningborg Kirke. Der har bl.a. været afholdt
en koncert med entré, hvor musikere spillede gratis for dermed
at bidrage til indsamlingen. Flere koncerter med entré er under
planlægning. Vi har søgt pengestærke fonde, dog foreløbigt
forgæves, men vi fortsætter. Snart søsættes også et indsamlingsprojekt, hvor det bliver muligt at købe en tangent for 1.000 kr.
Ethvert beløb, stort eller lille, modtages naturligvis med tak.
Indtil nu er vi oppe på 2.300 kr. Måske ikke noget stort beløb,
men en god begyndelse. Der skal bruges ca. 150.000 – 200.000
kr. for at kunne finansiere et godt flygel, som til gengæld vil
åbne for nye koncertmuligheder og udvidet musikledsagelse
ved særlige gudstjenester. 
Flygeludvalget og organisten

Søndag den 9. december kl. 11.30

GUDSTJENESTE

Advents- og luciagudstjeneste i Gimming Kirke
Indled advents- og julehyggen med en stemningsfyldt børne- og
familiegudstjeneste. Under gudstjenesten vil der være luciaoptog
med børn fra Gimming og Tjærby. Efter gudstjenesten er der
juletræ i forsamlingshuset.
Kirkesanger Linda Hessellund vil hjælpe børnene med luciaoptoget. Tilmelding til luciaoptog hos Linda, tlf. 29 65 32 66.
Tilmelding til julehygge i forsamlingshuset (traktement 30 kr.)
til Amparo Gomez Cortina, tlf. 31 65 09 49.
Søndag den 9. december kl. 10.00

GUDSTJENESTE

Gudstjeneste med De ni læsninger
Denne 2. søndag i advent markerer vi den forestående højtid ved
en musikgudstjeneste med De ni læsninger i Dronningborg Kirke.
Sognepræst Ingelise Strandgaard er liturg. Musik og sang ledes af
kirkens organist, Jacob Græsholt, og varetages af kirkens menighed, konfirmander, kirkens børnekor og en lille gruppe voksne
gæstekorsangere. Der veksles mellem læsninger og musik, og de ni
udvalgte bibeltekster fra både Det Gamle Testamente og Det Nye
Testamente kommer omkring bibelhistorien fra skabelsen over
syndefaldet til Jesu fødsel.

Bodil Kaalund: Syndefaldet

Søndag den 23. december kl. 11.00 GUDSTJENESTE
Lillejuleaftensgudstjeneste
for børn og familier i
Dronningborg kirke
Vi holder som altid en smuk og
stemningsfuld julegudstjeneste
den 24. december i såvel Dronningborg som Gimming Kirke.
Men i år holder vi også gudstjeneste særligt for børnene. Denne
gudstjeneste ligger allerede den 23. december kl. 11. Så bliver der
god tid til alle juleforberedelserne. Kom i den rigtige julestemning,
og tag gerne nissehuen på. Vi skal både synge ”Et barn er født i
Betlehem”, høre om Maria og Josef, barnet i stalden og de smukke
engle, som sang på marken.
Gudstjenesten er for både børn og barnlige sjæle.
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Tirsdag den 25. december kl. 10.00

GUDSTJENESTE

Lørdag den 2. marts kl. 14.00

Juledagsgudstjeneste
Juledag er for mange kristne julens vigtigste dag. Det er faktisk
kun os i Norden, der fejrer jul den 24. december, altså aftenen før
Jesus, ifølge traditionen, blev født. Derfor fejrer vi helligdagen, Jesu
fødselsdag, ved en stemningsfuld julegudstjeneste i Dronningborg
Kirke med ro til at tage imod salmerne, teksterne og musikken.
Dorthe Engelbrecht Larsen er liturg og prædikant, Jacob Græsholt spiller på orgel og Kamma Græsholt på violin.

Mandag den 31. december kl. 14.00

GUDSTJENESTE

Fastelavn i Dronningborg Kirke og Sognegård
Vi håber, mange børn, forældre og bedsteforældre igen i år har lyst
til at komme til familiegudstjeneste i Dronningborg Kirke med
efterfølgende tøndeslagning og hygge i sognegården.
Kom meget gerne udklædt!

GUDSTJENESTE

Nytårsgudstjeneste med lystænding og musik
Vær velkommen, Herrens år… På årets sidste dag mødes vi til gudstjeneste i Dronningborg kirke. Vi vil byde det nye år velkommen med
salmesang og gode prædikenord ved sognepræst Ingeborg Kaels.
Vores organist, Jacob Græsholt, vil stå for musikken sammen med
Ruben Kristensen fra Aalborg Symfoniorkester på bratsch. Under
gudstjenesten bliver der mulighed for at tænde levende lys som tegn
på, at vi vil tage lyset med os ind i det nye år. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kransekage og en forfriskning i våbenhuset.
Tirsdag den 26. februar kl. 19.00

Søndag den 3. marts kl. 14.00

SOGNEAFTEN

Længslen efter lykken og det meningsfulde liv
Foredrag ved Mikkel Wold, som er sognepræst ved Marmorkirken i
København og lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter i Løgumkloster.
Et af de helt store temaer i vores tid er spørgsmålet om, hvordan
man lever et lykkeligt liv. Mennesket har alle dage interesseret sig for,
hvad det vil sige at leve lykkeligt, og ofte hænger spørgsmålet sammen med en grundlæggende oplevelse af livet som meningsfuldt.
Men hvad vil det sige, at livet har mening?
Foredraget belyser temaerne lykke og mening ud fra mødestedet
mellem teologi og psykologi. Efter foredraget vil der være god tid til
spørgsmål og samtale.
Mikkel Wold er bogaktuel med ”Krop og
ånd – og meningen med livet. Samtaler om
sport og spiritualitet” (oktober 2018). Bogen er skrevet sammen med dr.med. Bente
Klarlund Pedersen og handler om de grundvilkår, det moderne menneske lever under.
Fri entré (kaffe 20 kr.)
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GUDSTJENESTE

Fastelavn i Gimming Kirke og Forsamlingshus
Traditionen tro holder vi børnegudstjeneste i Gimming Kirke
fastelavnssøndag. Vi håber at se mange udklædte børn og voksne.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, kaffe og sodavand i
forsamlingshuset.
Tilmelding til kaffe og tøndeslagning hos Amparo Gomez Cortina,
tlf. 31 65 09 49.

Kommende arrangementer
Torsdag den 14. marts kl. 19.00
Sogneaften: Hvidstengruppen. Foredrag ved lokalhistoriker
Hans Nejsum.
Torsdag den 25. april kl. 19.00
Sogneaften: Pseudoarbejde. Foredrag ved filosof og forfatter
Anders Fogh Jensen.
Tirsdag den 28. maj kl. 19.00
Koncert i Dronningborg Kirke med Aarhus Strygerensemble

GIMMING

Kirkelig vejviser

Menighedsrådsmøder 2019

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.

Onsdag den 20. februar kl. 18.30
Onsdag den 8. maj kl. 18.30
Onsdag den 18. september kl. 18.30
Onsdag den 27. november kl. 18.30
Menighedsrådsmøderne af holdes i sognegården.
Menighedsmøde
Søndag den 29. september kl. 11.15 i Dronningborg Kirke.

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.

Dronningborg Historier
Torsdag den 17. januar kl. 19.00-21.00
”Det gamle træ, åh – lad det stå!”. Om træer i Dronningborg ved Jørgen Chr. Pedersen
Torsdag den 28. februar kl. 14.30-16.00
”Som tiden går forbi” ved Mogens Karmark
Arrangementerne af holdes i Dronningborg-Gimming
Sognegård. Læs mere på www.dronningborghistorier.dk

Glimt fra årets minikonfirmandundervisning

Områdecenter Nord (Dronningborg plejehjem)
Gudstjenester - Prædikant: Ingeborg Kaels
Torsdag den 29. november
Torsdag den 17. januar
Torsdag den 20. december
Torsdag den 21. februar
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30 og foregår i caféen.
Torsdag den 13. december kl. 15.30 Luciaoptog på plejehjemmet, afsluttende med æbleskiver 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: 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
December
2. december
4. december

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen – FamiliegudstjeneDronningborg Kirke
ste, minikonfirmanderne medvirker
Strikkecafé kl. 14.30-16.00
Sognegården
1. s. i advent

4. december

Koncert kl. 19.30 – Statsskolens kor og orkester (se side 5)

Dronningborg Kirke

8. december

Koncert kl. 15.00 – Randers Kammerorkester (se side 5)

Dronningborg Kirke

9. december

2. s. i advent

10.00 Ingelise Strandgaard – De ni læsninger
11.30 Dorthe Engelbrecht Larsen - Lucia (se side 5)

Dronningborg Kirke
Gimming Kirke

13. december Luciaoptog på plejehjemmet kl. 15.30

Dronningborg Plejehjem

16. december

Dronningborg Kirke

3. s. i advent

10.00 Ingeborg Kaels

20. december Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels
23. december 4. s. i advent
24. december Juleaften

11.00 Dorthe Engelbrecht Larsen –
Børne-/familiegudstjeneste (se side 5)
13.30 Dorthe Engelbrecht Larsen
15.00 Ingeborg Kaels
15.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Plejehjem
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke

25. december Juledag

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

26. december 2. juledag

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

30. december Julesøndag

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

31. december

14.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

Nytår

Januar
3. januar

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

6. januar

Hellig 3 k. søndag

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

13. januar

1. s. e. H. 3 k.

10.00 Ingeborg Kaels

15. januar

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

17. januar

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

20. januar

2. s. e. H. 3 k.

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

27. januar

3. s. e. H. 3 k.

10.00 Ingelise Strandgaard - Kirkekaffe

29. januar

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Dronningborg Kirke

Dronningborg Kirke
Sognegården

Februar
3. februar
5. februar

4. s. e. H. 3 k.

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke og
Sognegård
Sognegården

7. februar

Sangcafé kl. 14.00-15.30

10. februar

Sidste s. e. H. 3 k.

12. februar

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

17. februar

Septuagesima

Dronningborg Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

20. februar

Ordinært menighedsrådsmøde kl. 18.30

Sognegården

21. februar

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

24. februar

Seksagesima

Dronningborg Kirke

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen - Kirkekaffe

26. februar

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

26. februar

Sogneaften kl. 19.00 – Mikkel Wold: Længslen efter lykken og det
meningsfulde liv (se side 6)

Sognegården

Familie- og fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 ved Dorthe Engelbrecht
Larsen. Efterfølgende tøndeslagning mv. (se side 6)
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
14.00 Dorthe Engelbrecht Larsen, familie- og faFastelavn
stelavnsgudstjeneste. Efterfølgende tøndeslagning
mv. (se side 6)
1. s. i fasten
10.00 Ingelise Strandgaard - Sogneindsamling

Dronningborg Kirke og
Sognegård
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke og
Forsamlingshus

Marts
2. marts
3. marts
10. marts

Dronningborg Kirke

Indlæg til næste kirkeblad gældende for marts, april og maj 2019 bedes sendt til kirkekontoret senest mandag den 14. januar 2019.

Kirkebladet
I 2019 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 9
Juni – uge 22
September – uge 35
December – uge 48
Omdelingen sker med
lokalt bud.
Fra og med blad nr.
2/2019 vil husstande,
som har valgt ”Reklamer - nej tak”, ikke
modtage bladet. Bladet
vil kunne hentes i kirken
eller i sognegården.

