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Arne Haugen Sørensen: Blå opstandelse, alterbillede i Lillerød Kirke (2012)

Sogneaftener - bl.a. Anders Fogh
Jensens foredrag ”Pseudoarbejde
… hvordan vi fik travlt med at lave
ingenting”, den 25. april.

Koncerter - bl.a. Faurés ”Requiem”, opført af Vocamanda,
under ledelse af Amanda Vandt
Ellekilde, den 17. april.

Klima og kristendom – har det
noget med hinanden at gøre? Ingeborg Kaels giver sit bud på et svar
(se side 2). Foto: Folkekirkens Nødhjælp – oversvømmelse i Malawi.
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Klima og kristendom
– har det noget med hinanden at gøre?

Så klima og kristendom har i høj grad noget med hinanden at gøre!
Gud blev jo selv menneske for at møde os, hvor vi er. Men vi er ikke sat
på jorden for at herske - det går som en rød tråd gennem evangeliet.
Vi er sat her for at tjene, ligesom Jesus kom for at tjene os. Men ikke
bare for at tjene hinanden, også for at tjene den jord, som vi lever af.

Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?
(fra Op, al den ting, som Gud
har gjort, nr. 15 i salmebogen)
Disse ord er skrevet af Brorson
for 285 år siden, i 1734. Verden
så helt anderledes ud dengang.
Naturen var langt mere righoldig, end den er i dag. Men
selvom salmen er gammel, er
Op, al den ting stadig en af vores
mest elskede og brugte salmer ”Søgende” af Selene Søndergaard, som ud- måske fordi den sætter ord stiller i sognegården februar-april, se side 3.
på, hvordan man kan gå og undre sig over Guds skaberværk, så ethvert
barn kan være med. For hvad skal jeg egentlig sige, når jeg ser Guds
overvældende natur - lige fra bladene på brændenælderne til græsset, træerne, fuglene, blomsterne, fiskene og stjernerne på himlen?
Så bliver jeg klar over, hvor lille jeg er, målt med naturens rigdom. I
virkeligheden kan jeg ikke sige ret meget. Men jeg kan prise Gud for
hans storhed og synge Halleluja. Så lad os gøre det, skriver Brorson.
Skalte og valte … eller forvalte
I dag er der mange, der ønsker sig visdom til at tale om naturen,
som vi mennesker jo er en del af. For jordens klima er truet, og flere
og flere er ved at blive opmærksomme på, at vi skal tage vare på det
– ikke mindst efter sidste års utrolig varme sommer og de mange
stormfloder herhjemme. Det er især børn og unge, der minder os
om, at den er helt gal. Og vi må høre på dem, inden det er for sent.
Når vi har vielse i kirken, læser vi fra Det Gamle Testamente (1.
Mosebog 1,26): ”Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede,
så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.” Det vil
nogen tolke, som om vi mennesker har lov at gøre, som vi vil med
naturen. Men det ord, der er oversat med ”herske”, betyder ikke at
”skalte og valte med”. Det betyder at ”forvalte”, ”drage omsorg for”
og ”tage vare på”. Mennesket bliver altså sat til at passe på jorden.
Så måske er der brug for et andet ord end ”herske” næste gang, der
skal laves en ny bibeloversættelse.
Dybt i kristendommen ligger den samme visdom, som Brorson
synger om: at vi er skabte, ligesom naturen. Ja, hos Paulus kan vi
endda læse, at naturen deler skæbne med os og skal forløses sammen
med os i de sidste tider (se Romerbrevet, kapitel 8, 9-23)! I fadervor
beder vi: ”Ske din vilje som i himlen, således også på jorden”. Gud
kærer sig altså lige så meget om jorden som om himlen. Jordens
velbefindende ligger ham lige så meget på sinde som vores velbefindende! Og fordi mennesket er i stand til at synde og vide, hvad
det gør, forpligter han os på at passe på jorden.

SIDE 2 · KIRKEBLADET · DRONNINGBORG

Se på himlens fugle …
Denne sammenhæng mellem klima og kristendom er for alvor ved
at komme på dagsordenen i folkekirken. I oktober 2018 var jeg til
en konference i Odense, der var arrangeret af netværket Grøn Kirke.
Netværket har eksisteret de sidste 10 år med 200 sogne, og alle sogne
kan melde sig ind. Tidligere har Grøn Kirke arbejdet for ”grønne
løsninger” i forbindelse med kirkegårde, lys og vedligeholdelse af
bygninger og holdt gudstjenester med udgangspunkt i Guds skaberværk. Denne konference satte fokus på håbet – håbet om, at vi kan
forhindre menneskets ødelæggelse af naturen. Kristendommen har
et livgivende sprog om håbet. I Bjergprædikenen (se Matthæusevangeliet, kapitel 6,25-27) taler Jesus om, at vi skal se på himlens fugle
i stedet for at bekymre os. Derfor skal vi håbe, og håbet skal næres!
Det er til enhver tid kirkens opgave at give mennesker håb – også i
lyset af de klimaforandringer, vi står midt i. Så vi ikke falder hen i
klimadepression, men styrker håbet om, at der er en fremtid for os
og vores børn og børnebørn her på Guds grønne jord.
Hvis man gerne vil gøre noget, er der nok at gå i gang med. Som de
andre år holder Folkekirkens Nødhjælp sogneindsamling, og i år er indsamlingens tema at hjælpe mennesker, der er ramt af klimaforandringer.
Dronningborg og Gimming Sogne er også med. Indsamlingen starter
efter gudstjenesten den 10. marts, og vi er alle mere end velkomne til at
gå med ud – samle ind og være med til at skabe nyt håb for jordens klima.
Ingeborg Kaels

Hjælp med at gøre
verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet
ved den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019.
Sogneindsamlingen er i år viet klimaforandringerne. De rammer os alle, men de rammer særligt voldsomt i verdens fattigste
lande med oversvømmelser, tørke og orkaner. Her er man ikke
nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark.
Klædt på til klimaet
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og
flugtveje. Du er med til at samle ind til nye afgrøder og rent
drikkevand. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne!
Vi har et fælles ansvar for at værne om vores klima både for os
selv og for fremtidige generationer. Derfor håber vi, at mange
vil melde sig som indsamlere og give en håndsrækning til dem,
der behøver det mest. Og at I andre vil modtage vore indsamlere
med et smil og penge - enten kontanter eller MobilePay.
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Tilmeld dig som indsamler
Vi mødes i sognegården efter gudstjenesten (ca. kl. 11), hvor
man får udleveret en rute, der passer til kræfterne. Vi har tradition for, at vores konfirmander tager en stor del af ruterne,
men der er brug for alle frivillige, der kan hjælpe til. Måske
man bare kan gå en time? Det
vil også betyde meget for vores
konfirmander, at voksne deltager. Måske man kan tage hele
familien med på søndagstur?
Man kan sagtens ønske en rute,
der f.eks. er ”barnevognsvenlig”.
Vi byder på varm kakao/kaffe
og lidt at spise, når man kommer tilbage til sognegården for
at få indsamlingsbøssen talt op.
Meld dig som indsamler hos vores kirke- og kulturmedarbejder,
Foto: Folkekirkens Nødhjælp
Anne Dorthe, tlf. 23 69 00 25.

Kunst i sognegården
Når du besøger sognegården, kan du glæde dig over den ekstra
dimension, der tilføres rummene, når skiftende kunstnere udstiller deres værker. I februar, marts og april kan du se malerier
af Selene Søndergaard, Randers.
Selene Søndergaard fortæller om sit arbejde følgende:
”Som lille pige fik jeg en billigbog med titlen ”Malermester
Munter”. En god titel. For hvem vil ikke gerne være munter?
Det at male, ja, bare det at se på alle de skønne farver i tuberne
eller på paletten, det er da lykken! Når jeg står der og skal vælge
farver, så bobler glæden i mig, som i et barn, der må vælge ”for
en tyver” i en slikbutik. Ligeså, når alle de smukke nuancer
blandes på paletten. Jeg maler personer, blomster, natur, men
også indre billeder, og jeg lader billedet udtrykke sig selv”.
Udstillingen er
åben i kirkekontorets åbningstid
og i øvrigt efter
aftale. Det er en
salgsudstilling,
og man vil kunne
erhverve sig et af
Selenes billeder
til en yderst rimelig pris.
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.

Sogneudflugt til Skanderborg Slotskirke
og Vestermølle
Tirsdag den 4. juni
Den årlige fælles udflugt for Dronningborg og Gimming sogne
går i år til Skanderborg og byder på kultur, kunst, historie og
den smukkeste danske natur.
Første stop bliver Skanderborg Slotskirke, hvor Jørgen H. Lorenzen, tidligere præst ved kirken, viser rundt. Slotskirken
er den sidste rest af en middelalderborg fra Valdemar den
Stores tid, som Frederik II lod
ombygge. Da Skanderborg Slot
blev nedrevet i 1767, bevaredes
Slotskapellet fra 1572 som sognekirke. Af det oprindelige kirkeinventar ser man stadigvæk
prædikestolen og stolegavlene
med rigsvåben. I kirkens krypt
ses nyere kunst. Dels glasmosaikker af Foersum Hegndal og
dels malerier af Jens Nielsen,
som også har malet kirkens
alterbillede.
Fra Slotskirken går turen til Alterbillede af Jens Nielsen i
Vestermølle ved Skanderborg Sø. Skanderborg Slotskirke.
Her skal vi nyde et veldækket
kaffebord og hyggeligt samvær
i Restaurant Vestermølle. Vi
får derefter en god introduktion til stedet og dets historie
efterfulgt af en rundvisning på
Møllemuseet. Vi skal se Riddersalen, Smedjen, Okkerhytten og
ikke mindst Møllehuset, hvor
vandturbinen bliver sat i gang,
og generator, stenkværn og
kornvalse kommer i funktion.
Ja, vi skal fornemme de dele af Vestermølle Museum, Skanderborg.
danmarkshistorien, der hører til denne lokalitet, ikke mindst
landbrugets og andelsbevægelsens udvikling.
Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag den 29. maj,
tlf. 29 89 82 09 eller 30 36 43 53. Pris: 100 kr.
Opsamlingsplan: Der vil som sædvanlig være bustransport
med opsamling efter følgende tidsplan:
12.00 Gimming Kirke, p-pladsen
12.05 Tjærby (Tjærbyvej ved Gimmingvej)
12.10 Dronningborg (Tjærbyvej ved Thorupdal)
12.15 Dronningborg Kirke.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30 til Dronningborg Kirke. Bussen fortsætter til de nævnte opsamlings- og afstigningssteder.
Vel mødt til en oplevelsesrig eftermiddag.
Menighedsrådet
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Fik du læst ”Gilead” af Marilynne Robinson?

Hvad skal ritualer til for?

”Jeg fortalte dig i går aftes, at jeg måske snart skulle herfra, og du spurgte,
hvor jeg skulle hen. Op til Vorherre,
svarede jeg. Hvorfor det? spurgte du.
Fordi jeg er gammel, svarede jeg.”
Det er de første sætninger i Marilynne Robinsons bog om livet i en
lille amerikansk by i Midtvesten.
Året er 1956. Den 76-årige præst John
Ames er begyndt at skrive et langt
brev til sin syvårige søn, som han har
fået sent i livet, i sit andet ægteskab.
Han ved, at han ikke kommer til at se
sin søn vokse op. Derfor skriver han
en slags testamente til sønnen. Han fortæller historien om slægten og
bedstefaderen og faderen, som også var præster. Om bedstefaderen,
der gik sine egne veje og deltog i den amerikanske borgerkrig som
forkæmper for slaveriets ophævelse, og om faderen, der var stålsat
repræsentant for ikke-vold, og om sit eget liv i den lille by, hvor alle
kommer hinanden ved på godt og ondt.
Ames er et tænksomt menneske, som ser tilbage på sit liv, på de
gode og mindre gode oplevelser, som han har været igennem, på
den lykke, han har fundet i sit andet ægteskab, og den lille søn, som
fylder ham med stor glæde. Med glimt i øjet skriver han: ”Det er
måske latterligt at tro, at en død kan savne noget. Hvis du er blevet
voksen, når du læser det her – og det er min tanke med brevet, at du
skal læse det på det tidspunkt – har jeg været død i lang tid. Så ved
jeg stort set alt om at være død, men jeg holder nu nok min viden
for mig selv. Sådan plejer det vist at foregå.” John Ames forundres
til stadighed over livet, over det at være til: ”Hvor end man vender sit
blik, kan verden lyse i forklarelsens skær. Man behøver ikke tilføre
den andet end en smule ønske om at se. Men hvem har modet til det?”
Den gamle præst bestræber sig på i alt at gøre sit bedste, men den
gode vilje rækker ikke altid helt. Han har sine udfordringer og grubler
over mange ting i fortiden, som måske kunne have været anderledes.
Fortællingen folder sig langsomt ud gennem anekdoter om fortiden og
erindringer blandet med tanker om livet, døden og alt det indimellem.
En stilfærdig beskrivelse af, hvad livet er for noget. Det er lige præcis
dét, der griber og fanger læseren.
”Gilead”(2004) er efter sigende en af Barack Obamas yndlingsbøger
og er værdsat af mange læsere rundt i verden. Bogen har indbragt
Marilynne Robinson flere priser, bl.a. Pulitzer Prisen i litteratur 2005.
”Gilead” blev i 2006 oversat til dansk af forfatteren Ida Jessen og er
Marilynne Robinsons første roman ud af tre om livet i den lille by
i Iowa. Bøgerne ”Hjemme” og ”Lila” har begge hovedpersoner, som
er beskrevet i ”Gilead”.
Marilynne Robinson har skabt et velfortalt og vedkommende
portræt af den 76-årige præst og en forunderlig familiefortælling,
hvor det private spindes ind i den amerikanske historie, hvor fædre
og sønner, liv og død, kærlighed og tilgivelse er centrale omdrejningspunkter. Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Og hvordan står det til med gudstjenesten i dagens Danmark?
Spørgsmålene søges besvaret i fire spændende og højaktuelle
foredrags- og debataftener om gudstjenesten arrangeret af de
to Randers-provstier. Alle interesserede er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.
Tre udvalg, nedsat af folkekirkens biskopper, har i de
seneste par år arbejdet med ritualer i folkekirken, navnlig
dåb og nadver, og med gudstjenesten som helhed. De har
både set på, hvordan billedet tegner sig i dag, og på, hvordan
udviklingen kan blive fremover. Udvalgsarbejdet er netop
afsluttet, og rapporterne herfra skal forberede en bred folkelig debat om gudstjenesten og spændingen mellem udvikling og genkendelighed. Den brede debat søsættes officielt i
forbindelse med Himmelske Dage på Heden (tidligere Danske
Kirkedage), der afholdes den 30. maj – 2. juni 2019 i Herning.
Kom, og deltag i den lokale debat allerede nu:
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Torsdag den 21. februar kl. 19.00-21.30 i Sct. Mortens
Hus: Hvad skal ritualer til for? – Og hvorfor findes der så mange
(uforståelige?) traditioner? Ved sognepræst Susanne Gregersen,
Sct. Clemens Kirke, Randers.
Torsdag den 7. marts kl. 19.00-21.30 i Sct. Clemens Kirke:
Musikken i gudstjenesten, tradition og fornyelse. Ved organist Mads
Wadmann, Sct. Clemens Kirke, Randers.
Onsdag den 10. april kl. 19.00-21.30 i Ommersyssel Kirkecenter, Gjerlev: Gudstjeneste til tiden fra evighed til evighed. – Skal
vi have én gudstjenesteform, eller skal vi give det hele fri til menighed
og præst? Fremlæggelse af resultaterne af statusrapporterne.
Ved udvalgenes sekretær, sognepræst Jørgen Demant, Kgs. Lyngby.
Torsdag den 12. september kl. 19.00-21.30 i Kristrup Sognegård: De fremtidige perspektiver. – Oplæg til diskussion.
Ved biskop Elof Westergaard, Ribe Stift.

Spaghettigudstjenester i foråret
Børne- og familiegudstjeneste ved Dorthe Engelbrecht Larsen
i Dronningborg Kirke med efterfølgende fællesspisning og en
lille aktivitet for børnene i sognegården.
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 er temaet historien om påskens begivenheder fortalt for børn. Den mest uhyggelige
historie, som heldigvis ender godt.
Tirsdag den 28. maj kl. 17.00 håber vi på godt vejr, for
temaet er denne gang sommer, med al dens lys og glæde. Hvis
vejret tillader det, tænder vi bålfadene og hygger med bålmad.
Se mere om spaghettigudstjenester på vores hjemmeside,
og følg med på facebook for de sidste nyheder.
Husk tilmelding til Anne Dorthe, tlf. 23 69 00 25.

GIMMING

Tirsdag den 26. februar kl. 19.00

Lørdag den 23. marts kl. 16.00

SOGNEAFTEN

HUSK: Længslen efter lykken og
det meningsfulde liv
Sognepræst Mikkel Wold, Marmorkirken i København, tager fat i to
af de helt store, og tæt forbundne,
temaer i vores tid: Hvordan lever
man et lykkeligt liv, og hvad vil det
sige, at livet har mening?
Foredraget belyser temaerne lykke
og mening ud fra mødestedet mellem teologi og psykologi.
Fri entré. Kaffe 20 kr.
Læs mere på hjemmesiden og i seneste kirkeblad.
Lørdag den 2. marts og
søndag den 3. marts kl. 14.00

GUDSTJENESTE

HUSK: Fastelavnsfejring i Dronningborg og Gimming
Børnegudstjeneste i kirken ved Dorthe Engelbrecht Larsen og efterfølgende tøndeslagning. Lørdag den 2. marts i Dronningborg Kirke og
Sognegård. Søndag den 3. marts i Gimming Kirke og Forsamlingshus.
Læs mere på hjemmesiden og i seneste kirkeblad.
Torsdag den 14. marts kl. 19.00

SOGNEAFTEN

Hvidstengruppen
Hans Nejsum vil med sit velkendte og smittende lokalhistoriske
engagement fortælle om Hvidstengruppen og dens rolle i modstandskampen.
Gruppen, der samledes omkring kroejer Marius Fiil og hans
familie i Hvidsten, var aktiv 1943-1944. Den fungerede som en
effektiv modtage- og fordelingsgruppe. Faldskærmsagenter og
betydelige forsyninger af våben, sprængstof mv. blev nedkastet
fra engelske f ly og fra Hvidsten fordelt til sabotagegrupper i
Jylland. Hvidstengruppen blev en central spiller i skærpelsen
af den danske modstandskamp i løbet af sommeren 1943. Som
bekendt blev gruppen afsløret og anholdt i marts 1944.
Kom, og hør om dette kapitel i danmarkshistorien.
Fri entré. Kaffe 20 kr.

KONCERT

Klassisk strygetrio spiller Schubert og Mozart i
Dronningborg Kirke
Trioen består af Clara
Richter-Bæk på violin, Luminita Marin på bratsch
og Anne Hall på cello. På
programmet står Schuberts strygetrio i B-dur og
Mozarts Divertimento for
strygetrio.
Det er tre fremragende
musikere, vi får besøg af.
Violinisten Clara RichterBæk er koncertmester i
Randers Kammerorkester
og har bl.a. spillet 1. violin i
den berømte Cailin kvartet.
Luminita Marin er solobratschist i Sao Paulo Symphony
Orchestra, og cellisten Anne
Hall har spillet i en række danske symfoniorkestre og kammerensembler.
Glæd dig til en stor oplevelse!
Entréen på 50 kr. går ubeskåret til den igangværende f lygel
indsamling.
Søndag den 24. marts kl. 19.00

KONCERT

Kristian Lilholt Trio i Gimming Kirke
Mange fik ikke mulighed for at høre trioen, da den gav koncert i
Gimming Kirke den 7. oktober 2018, for vi måtte hurtigt melde alt
udsolgt. Men nu er der en ny chance for at komme i godt musikalsk
selskab med Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen!
De tre musikere byder som altid på unik musikalitet, iørefaldende
toner og vedkommende tekster. De vil med intensitet og nærvær
endnu en gang skabe en koncertstemning i Gimming Kirke, som
når tilhørernes hjerter.
Billetter a 125 kr. kan købes hos menighedsrådsmedlem Jette Jakobsen, tlf. 60 18 03 70.
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Onsdag den 17. april kl. 19.30

Torsdag den 25. april kl. 19.00

KONCERT

Påskekoncert med vokalensemblet V
 ocamanda i
Dronningborg kirke
Vokalensemblet Vocamanda opfører denne aften Faurés Requiem og
Cantique de Jean Racine. Fransk påskemusik, som betoner trøst, håb og
lys i påskens budskab. Rekviet er en komposition over den katolske
dødsmesse, og der er melankoli i udtrykket. Men også frydefulde paradisbilleder. 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 Jørgen Ellekilde som
fast akkompagnatør. Sangsolister: Lone Vandt, sopran, og
Mikkel Thomsen, baryton.
Entréen på 50 kr. går ubeskåret til den igangværende
Anne Marie Johansen: Gravlæggelsen.
flygelindsamling.
Påskens gudstjenester

GUDSTJENESTE

Påsken er den største kristne
højtid og en grundfortælling i
vores kultur. Fra palmesøndag
til påskedag gennemlever vi den
sidste uge i Jesu liv, og hver enkelt gudstjeneste i påskeugen
har således sit særlige præg – i
ord, musik og stemning. Fra
fællesskabet om nadveren skærtorsdag, sorgen over Jesu lidelse
og død langfredag til glæden
over, at han opstod fra de døde
påskedag. Også 2. påskedag er
en festdag, hvor Jesus, nu som
den opstandne, igen mødes
med sine disciple. Påsken handAnne Marie Johansen:
Vandringen til Emmaus
ler om livets store spørgsmål og
om nære menneskelige erfaringer – om svigt, ensomhed, lidelse og
død, men også om håb, forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på livet.
Find alle påskens gudstjenester i kalenderen på bagsiden. Højmesse
kl. 10 i Dronningborg Kirke, med skærtorsdag som eneste undtagelse.

Pseudoarbejde
Filosof og forfatter Anders
Fogh Jensen har sammen med
antropolog Dennis Nørmark
skrevet bogen Pseudoarbejde.
Hvordan vi fik travlt med at lave
ingenting, som udkom i 2018
og har vakt berettiget opsigt.
Bogen stiller skarpt på, hvad
vi egentlig bruger arbejdstiden på. Trods effektiviseringer og digitalisering, som burde give mere tid til kerneopgaven,
eller mere fritid, arbejder vi stadigvæk på livet løs. Og aldrig har
vi brugt tiden på flere overflødige ting end nu, er Anders Fogh
Jensens provokerende påstand. Vi spilder hinandens tid med
møder og målinger, rapporteringer og registreringer, PowerPointpræsentationer, policies og andre selvopfundne arbejdsopgaver.
Fogh Jensen rører ved et tabu, pseudoarbejde, og giver bud på, hvad
medarbejdere og ledere kan gøre for at blive fri af administrative
overflødigheder.
Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?
Fri entré. Kaffe 20 kr.
Tirsdag den 28. maj kl. 19.30

KONCERT

Aarhus Strygerensemble i Dronningborg Kirke
Aarhus Strygerensemble kunne i 2018 fejre 25-års jubilæum. Ensemblet består af cirka 25 strygere, nogle med professionel musikeruddannelse andre amatører på højt niveau, og tiltrækker musikere fra
hele det østlige Jylland. I en årrække har ensemblet haft den praksis at
skifte dirigent hver sæson og har bl.a. spillet med Søren Kinch Hansen,
Morten Friis, Carsten Seyer-Hansen og Søren Birch. Ved koncerten i
Dronningborg Kirke er Mathias Skaarup Sørensen dirigent.
Komponister og værker præsenteres undervejs i koncerten, så musikken sættes ind i en historisk og musikalsk ramme. Det konkrete
program for koncerten i Dronningborg Kirke er ved redaktionens
afslutning ikke offentliggjort. Følg med på kirkens hjemmeside, og
glæd dig til en dejlig koncertoplevelse.
Entréen på 50 kr. går ubeskåret til den igangværende flygelindsamling.

Skærtorsdag, den 18. april kl. 19.00 i Gimming Kirke: Stemningsfuld aftengudstjeneste med nadveren i centrum. Skærtorsdag var
den aften, hvor Jesus spiste sit sidste måltid med sine disciple. Derfor
holder vi aftengudstjeneste. Vi vil mødes for at lytte til Bibelens ord
om nadveren og til en kort prædiken ved Ingeborg Kaels. Og for at få
ro til eftertanke. For hvad vil det sige, at Jesus modtager os i nadveren,
uanset hvem vi er, og hvordan vores liv ser ud? Efter gudstjenesten
kan man få sig en lille snak over en forfriskning i våbenhuset.
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Kirkelig vejviser

Dronningborg Historier

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.

Torsdag den 28. marts kl. 19.00-21.00
”Rejsebilleder fra Sydindien” ved Jacob Græsholt
Tirsdag den 7. maj kl. 19.00-21.00
”Historier fra De Nedre Byer” ved Jean Seeberg
Arrangementerne afholdes i Dronningborg-Gimming
Sognegård. Læs mere på www.dronningborghistorier.dk

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.

Menighedsrådsmøder
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.

Flygel til Dronningborg Kirke
Det ældre klaver, vi i øjeblikket har i Dronningborg Kirke, trænger
til udskiftning. Menighedsrådet har i den forbindelse besluttet
at udskifte det med et flygel, ikke mindst i betragtning af de
koncerter der afholdes i kirken. En sådan investering kan imidlertid ikke finansieres over de ordinære budgetter. Et udvalg har
derfor arbejdet videre med planerne og bl.a. sendt ansøgninger
til forskellige fonde, dog hidtil uden resultat. Som næste initiativ
sætter vi nu 88 tangenter til salg for 1.000 kr. per styk. Originalt?
Vel næppe prøvet før. Vi arbejder også ufortrødent videre med
ansøgninger på kryds og tværs. Har du lyst til at støtte indsamlingen, kan det ske via MobilePay: 84093, skriv venligst ”Flygel”.
Keld Hüttel, medlem af menighedsrådets flygeludvalg
Køb en tangent for 1.000
kr. Her er det
fra venstre
Keld Hüttel,
Per Bøje Rasmussen, Jacob
Græsholt og
Dines Bredal
Schmidt Nielsen, der er på
indkøb.

Områdecenter Nord (Dronningborg plejehjem)
Gudstjenester
Torsdag den 14. marts
Torsdag den 11. april
Torsdag den 16. maj
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
Skejbyvej 343, 8240 Risskov
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
Kordegn og kirketjener ved
Dronningborg Kirke:
Jette Kristiansen
Tlf. 29 89 82 09, E-mail: jekr@km.dk
Træffes i Sognegården
tirsdag kl. 14.30 –17.30
onsdag og fredag kl. 9.30-12.30

Samtale med en præst: Hvis du ønsker en samtale med en af sognepræsterne,
kan du henvende dig til denne personligt, telefonisk eller pr. mail.

 Dronningborg Kirke – Randers

DRONNINGBORG

Kirke- og kulturmedarbejder:
Anne Dorthe Kunst
Tlf. 23 69 00 25
E-mail: annedorthekunst@gmail.com
Organist:
Jacob Græsholt
Tlf. 41 56 49 55, E-mail: jacobgraesholt@gmail.com
Træffes ikke mandag
Graver og kirketjener ved
Gimming Kirke og Kirkegård:
Henrik Koitzsch
Tlf. 30 51 80 88, E-mail: koitzgrapics@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
Familie- og fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 ved Dorthe Engelbrecht
Larsen. Efterfølgende tøndeslagning.
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
14.00 Dorthe Engelbrecht Larsen, familieFastelavn
og fastelavnsgudstjeneste.
Efterfølgende tøndeslagning.
Sangcafé kl. 14.00-15.30
10.00 Ingelise Strandgaard – Sogneindsamling
1. s. i fasten
11.30 Ingelise Strandgaard
Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels
Sogneaften kl. 19.00 – Hans Nejsum: Hvidstengruppen (se side 5)
2. s. i fasten
10.00 Ingeborg Kaels
Koncert kl. 16.00 – Strygetrio (se side 5)
3. s. i fasten
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Koncert kl. 19.00 – Kristian Lilholt Trio (se side 5)
Dronningborg Historier kl. 19.00-21.00 (se side 7)
Midfaste
10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke og
Sognegård
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke og
Forsamlingshus

Sognegården

7. april

Sangcafé kl. 14.00-15.30
Mariæ bebudelses10.00 Ingelise Strandgaard
dag

9. april

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

11. april
14. april
17. april
18. april
19. april
21. april
22. april
25. april
28. april

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels
Palmesøndag
10.00 Ingeborg Kaels
Koncert kl. 19.30 - Vokalensemblet Vocamanda (se side 6)
Skærtorsdag
19.00 Ingeborg Kaels
Langfredag
10.00 Ingelise Strandgaard
Påskedag
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
2. påskedag
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Sogneaften kl. 19.00 – Anders Fogh Jensen: Pseudoarbejde (se side 6)
1. s. e. påske
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen, Konfirmation

Dronningborg Kirke og
Sognegård
Dronningborg Plejehjem
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Sognegården
Dronningborg Kirke

2. marts
3. marts
7. marts
10. marts
14. marts
14. marts
17. marts
23. marts
24. marts
24. marts
28. marts
31. marts

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

April
4. april

Dronningborg Kirke

Maj
2. maj
5. maj
7. maj
8. maj
12. maj
16. maj

18. maj
19. maj
26. maj

Sangcafé kl. 14.00-15.30
2. s. e. påske
10.00 Ingeborg Kaels
Dronningborg Historier kl. 19.00-21.00 (se side 7 )
Menighedsrådsmøde kl. 18.30
3. s. e. påske
10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen
Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels
9.00 og 10.30 Dorthe Engelbrecht Larsen, KonfirBededag
mation
12.00 Ingelise Strandgaard, Konfirmation
11.00 Dorthe Engelbrecht Larsen, Konfirmation
4. s. e. påske
10.00 Ingelise Strandgaard, Konfirmation
5. s. e. påske
10.00 Ingeborg Kaels

28. maj

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 ved Dorthe Engelbrecht Larsen

28. maj

Koncert kl. 19.30 - Aarhus Strygerensemble (se side 6)
Kristi Himmelfarts- 10.00 Ingelise Strandgaard
dag

17. maj

30. maj

Sognegården
Dronningborg Kirke
Sognegården
Sognegården
Dronningborg Kirke
Dronningborg Plejehjem
Dronningborg Kirke
Gimming Kirke
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke og
Sognegård
Dronningborg Kirke
Dronningborg Kirke

Juni
2. juni
4. juni

6. s. e. påske
10.00 Ingeborg Kaels
Sogneudflugt (se side 3)

Kirkebladet
I 2019 omdeles
kirkebladet efter
følgende plan:
Marts – uge 9
Juni – uge 22
September – uge 35
December – uge 48

Dronningborg Kirke

Indlæg til næste kirkeblad gældende for juni, juli og august 2019 bedes sendt til kirkekontoret senest tirsdag den 23. april 2019.

Omdelingen sker
med lokalt bud.

