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Udsmykningen af Ilskov Kirke ved Herning er udført af kunstneren Simon Aaen. Det handler om lys, det fysiske lys og det
guddommelige lys. Her ses de 4 motiver, der udsmykker prædikestolen. 
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Ritualer – fokus og fællesskab
Vi mennesker er vanedyr. Fra vi står op om morgenen, har de fleste
af os indarbejdede vaner, faste rutiner og ritualer, vi gør for at få
det rigtige ben ud af sengen.
Den nu afdøde nationalpoet Benny Andersen, som på sin helt
egen finurlige måde kunne få de små tings store betydning til at
træde frem i sine digte, fortæller et sted om sine morgenritualer,
forud for at han kan gå i gang med at arbejde. Han starter dagen
med at smøre madpakker og lave ingefærte til sin kone. Han beskriver, hvordan disse faste rutiner er nødvendige for at kunne
digte sprælsk og skævt. Hans daglige rutiner og gentagelser skal
helst foregå i en lige linje uden sidespring og kaos. Det bliver en
forudsætning for at kunne holde fokus i en tilværelse, som ellers
kan synes forstyrrende og overvældende. For, som han udtaler, ”når
jeg skriver, elsker jeg det uventede, men ikke i dagligdagen. Det skal
helst være ren rutine, ellers kan jeg blive helt panisk”.
Vi indretter vores liv med vaner og ritualer og gentagelser. Og
det er godt, for de ting, der ligger fast, spænder en nødvendig ring
omkring vores tilværelse, så vi oplever et vist mål af forudsigelighed, tryghed, orden og rammer, vi kan leve og boltre os indenfor.
Vil man elske livet, må man elske gentagelsen, sagde Søren
Kierkegaard. Og det er jo vitterligt sådan, at de mest betydningsfulde og dybe ting i vores liv i høj grad er baseret på gentagelser. I
særdeleshed i de nære relationer. Og om vi vil det eller ej, er vores
liv indlejret i naturens evige mønster af gentagelser. Hver morgen
står solen op i øst og går ned i vest. Årstiderne gentager sig. Lyset
kommer og går i vekselvirkning med mørket.

Kirkens ritualer
Også i kirken omgiver vi os med traditioner, gentagelser og ritualer. Kirkeåret gentager sig. De bibelske læsninger, som vi bruger i
gudstjenesterne, gentages. Vi fejrer højtiderne jul, påske og pinse
år efter år.
Vi har ritualer, som omkranser vigtige begivenheder livet igennem; ritualer, som slår ring om sorgen og glæden og markerer livets
store overgange. Vi har ritualer for dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse. Ritualerne holder os fast på, hvad det vil sige at være
menneske, og udvider samtidig perspektivet, så det kommer til
at handle om noget, der er større end mig selv. Ritualerne danner
rammen omkring mødet mellem Gud og mennesker. Ritualet
kan bære, at der sættes større ord på menneskelivet end dem, vi
kan sige os selv. Her kan tales om betydningen af troen, håbet og
kærligheden fra Gud.
For at ritualer i kirken skal ”kunne noget”, som vi siger, så skal
de være mere end blot bevidstløse vaner og gentagelser. De skal
være meningsgivende, kunne rumme og give stemme til det, som
er større end det enkelte menneske – og samtidig tale ind i det
moderne menneskes virkelighed. Være relevante og nærværende.
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Hvad betyder det for de ritualer og den sprogbrug, vi benytter i dag
i folkekirken - i gudstjenesten, ved dåb og nadver, ved bryllupper
og begravelser? Der foregår for øjeblikket en livlig debat i nogle
medier om gudstjenesten og gudstjenestens ritualer. Det er godt,
for det vidner om engagement, og meningerne er da også delte:
Håbløst gammeldags og uforståeligt eller genkendeligt på en tryg
måde, som betyder, at man kan gå i kirke et hvilket som helst sted
i Danmark og stadig genkende og føle sig hjemme i den måde,
det foregår på. Der er for og imod drop in-dåb, drop in-vielser og
kortere og anderledes højmesser, som man i nogle sogne har fået
lov til at eksperimentere med. Nogle mener, at fornyelserne er helt
nødvendige for at styrke kristendommens relevans for det moderne
menneske, mens andre mener, at man i iveren efter at forny sig blot
lægger sig i slipstrømmen af en overfladisk kultur, hvor alting skal
afvikles hurtigt, og alt skal være letfordøjeligt.
Ritualer til eftersyn
Kirke- og gudstjenesteliv har gennem de sidste 2000 år været under stadig forandring og udvikling, hvad angår sproget,
musikken og formerne. Det er 25 år siden, der sidst kom en ny
gudstjenesteordning for Den danske Folkekirke. Siden da har
der været en rivende udvikling i det omgivende samfund – og i
kirken. Det får nye behov, nye muligheder og udfordringer frem
i dagens lys og må nødvendigvis indebære en diskussion om,
hvad det betyder for den praksis, vi har i folkekirken. Vi har en
rig tradition at tage vare på, og samtidig må rammen om den
kristne tro naturligvis være foranderlig for at være levende. Men
hvordan giver vi plads til fornyelse uden at miste traditionen og
sammenhængskraften?
De danske biskopper har nedsat tre fagudvalg, som arbejder med
disse emner og kommer med forslag til, hvordan gudstjeneste og
ritualer fremover kan se ud i folkekirken. En del af diskussionen
går på, hvem der skal bestemme, hvordan man holder gudstjeneste.
Er det kirkeministeren, biskoppen, præsten, menighedsrådet, de
kirkevante eller dem, der kommer i kirken en gang imellem?
Meget kan og skal diskuteres, men én ting ligger fast: Vi har
brug for ritualerne for at holde fokus på det væsentlige – i vores
daglige liv og i vores trosliv. De giver ramme, ro og tyngde. I kirken
er der brug for en tilpasning af ritualerne til den tid, vi lever i – og
samtidig er der, måske mere end nogensinde, behov for en ramme,
som passer på fællesskabet, sikrer trygheden og genkendeligheden.
Det skal blive spændende at se, hvordan det kommer til at se ud
i folkekirken de kommende år.
God sommer!
Ingelise Strandgaard, sognepræst

Sæt kryds
Torsdag den 12. september kl. 19.00-21.30 i Kristrup
Sognegård: foredrags- og debataften om gudstjeneste og
ritualer. Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift, lægger op til
debat om bredden i gudstjenesteordningen, mellem fornyelse
og genkendelighed. Fri entré, ingen tilmelding.
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Nyt fra menighedsrådet

Imponerende resultat
Dette års sogneindsamling, den
10. marts, indbragte i Dronningborg og Gimming 10.422 kr. til Folkekirkens Nødhjælp.
Tak til alle indsamlerne, og tak til jer bidragydere for det
flotte resultat!
På landsplan var omkring 15.000 frivillige på gaderne og
indsamlede godt 10 millioner kroner. Imponerende. Folkekirkens Nødhjælp offentliggjorde resultatet med ordene: Klimaet
kaldte, og danskerne lyttede. For pengene fra årets indsamling
går, som tidligere omtalt her i bladet, til at skabe klimaløsninger i verdens fattigste lande. Folkekirkens Nødhjælp yder
et vigtigt bidrag til at klæde også de fattigste lande på til et
klima i forandring.

Sogneudflugt – har du husket at tilmelde dig?
Tirsdag den 4. juni inviterer menighedsrådet på den årlige
fælles udflugt for beboere i Dronningborg og Gimming sogne.
I år er udflugtsmålet Skanderborg Slotskirke og Vestermølle
ved Skanderborg Sø med kaffe i Restaurant Vestermølle. En
tur, hvor kunst, kultur, historie og den skønne danske natur
forenes med hyggeligt samvær og danske sange!
Der er afgang fra Dronningborg Kirke kl. 12.15 og forventet
hjemkomst ca. kl. 17.30. Pris 100 kr., som betales i bussen.
Du kan læse mere om sogneudflugten på vores hjemmeside
og i kirkeblad nr. 2/2019.
Tilmelding til kirkekontoret
senest onsdag den 29. maj,
tlf. 29 89 82 09 eller
30 36 43 53,
e-mail: jekr@km.dk
Vel mødt!

Kommende udstillinger i sognegården
I september, oktober og november udstiller billedkunstner
Inga Undall nogle af sine værker i sognegården. Hun arbejder
med akryl, pastel og kul – og har en svaghed for blomster og
forførende ballerinaer. Glæd jer til udstillingen. Der er fernisering
søndag den 8. september efter gudstjenesten.
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.

Redaktionen har modtaget følgende indlæg fra menighedsrådets formand,
Per Bøje Rasmussen
Farvel til en skattet medarbejder
Da 2019 var helt spritnyt, meddelte vores kordegn og kirketjener,
Jette Kristiansen, menighedsrådet, at hun ønskede at holde op pr. 1.
juli i år. Det var naturligvis lidt et chok for os, for det var i øjeblikket
svært at forestille sig, hvordan det hele skulle kunne gå videre uden
Jette, som har været en uvurderlig medarbejder igennem godt ti år –
men verden har jo før vist sig at gå videre efter store omvæltninger.
Jette startede hos os som præstesekretær den 1. oktober 2008.
Senere skiftede stillingsbetegnelsen til kordegn. Gennem alle årene
har Jette virket som kirketjenerafløser, indtil hun den 1. januar 2018
overtog opgaven som kirketjener og således blev fuldtidsansat hos os.
Jette har alle årene været en pligtopfyldende og engageret medarbejder, som har haft en helt særlig interesse i kirkens og menighedens ve og vel – en interesse som også har sit udspring i, at Jette
gennem mange år har været meget aktiv i Danmissions arbejde i
Randers. Således vil flere sikkert være bekendt med, at Jette har
samlet lysestumper og solgt genbrugslys i sognegården til fordel
for Danmission.
Faktisk har Jette været så pligtopfyldende, at menighedsrådets
formand og den personaleansvarlige ofte har haft en mistanke
om, at hun ikke kun har arbejdet de timer, hun har fået løn for.
Således forventer vi også, at der skal to personer til at overtage Jettes
nuværende arbejde. I næste nummer håber vi at kunne præsentere
Jettes afløser(e).
Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak til Jette for indsatsen
og samarbejdet gennem alle årene og ønsker om alt mulig godt for
fremtiden og med de sysler, hun nu måtte kaste al sin tid og energi
over – samtidig med at vi håber, hun af og til vil komme og besøge
os her i Dronningborg-Gimming sogne.
Søndag den 30. juni vil der ved kirkekaffen efter gudstjenesten
være lejlighed til at tage afsked med Jette.

Alting har en tid
Herre, vi takker Dig,
fordi vi går herfra med Din fred,
frie i Din nåde
og bundet i kærlighed til Dig og til vor næste.
Bliv hos os med Din velsignelse,
og giv os styrke til at leve efter Din vilje.
Ordene ovenfor må ubetinget med i min afskedshilsen til jer, kære
menighed, menighedsråd og medarbejdere i Dronningborg og
Gimming sogne. Ordene lyder som udgangsbøn ved hver højmesse
i jeres to kirker, ja, de er i sig selv en gudstjeneste. Og bønnen er
blevet en del af mig gennem de år, jeg har fået lov til at bede den
sammen med jer.
Tak for den venlighed, jeg har mødt gennem årene. Jeg går herfra, fri, javist, men bånd vil for altid binde mig til Dronningborg
og Gimming sogne. Beriget og bedrøvet går jeg … alting har en tid.
Jeg ønsker jer alle styrke til at leve det liv, I hver især er sat i.

Jette Kristiansen

DRONNINGBORG

GIMMING · KIRKEBLADET · SIDE 3

Kristus møder os i det sårbare menneske
Interview med Dorte Tranberg-Krab, landssekretær i Kirkens Korshær
Af Ingeborg Kaels
Jeg møder Dorte Tranberg-Krab en travl
fredag eftermiddag i hendes hjem i Hornslet. Der er kaffe på kanden og boller på
bordet, og labradoren Ronja ligger under
bordet og følger interesseret med i vores
samtale.
Grunden til at jeg gerne vil tale med
Dorte er, at vi i Dronningborg-Gimming
Menighedsråd har besluttet, at vores
sogne skal indgå i et kirkepartnerskab
Dorte Tranberg-Krab
med Kirkens Korshær. Derfor vil jeg
gerne høre, hvad Korshæren egentlig står for. Det viser sig hurtigt, at
jeg er kommet til den rette, for efter 10 års arbejde som landssekretær
er Dorte dybt engageret i Korshæren. Det er ikke bare et arbejde, hun
har, kan man mærke – både på grund af Korshærens menneskesyn
og den måde, man møder de udsatte på.
Hvad er din baggrund for at arbejde i Korshæren, og hvad består dit arbejde i?
Jeg er teolog - det er et godt afsæt, når man skal arbejde med de svage
og marginaliserede i vores samfund. Mit arbejde består i at koordinere, pleje og kommunikere med vores frivillige bagland i Midt- og
Nordjylland og uddanne og inspirere dem. Jeg arbejder også med at
få fat i nye frivillige, for uden dem kan vi slet ikke klare os.
Kan du beskrive det menneskesyn, der ligger bag Kirkens Korshær?
Korshæren er en kirkelig diakonal organisation med et kristent menneskesyn. Diakoni, det betyder tjeneste, og udgangspunktet om at tjene
siger noget vigtigt om det sociale arbejdes karakter. Når man tjener
et menneske, gør man det i ydmyghed over for den andens ønsker
og behov. Det er en kristen grundtanke, at mennesket er spændt ud
mellem gudbilledlighed og syndefald – vi er skabt i Guds billede, men
også selvkredsende og uperfekte. Som mennesker har vi det fejlbarlige
i vores natur, og nogle af os har haft bedre vilkår end andre. Det er ofte
forhold uden for vores egen kontrol, der afgør, hvordan det kommer
til at gå os i livet. I en kristen optik er vi alle lige, idet vi alle er under
Guds kærlighed. Den ligeværdighed er et pejlemærke i vores arbejde.

”For mig var udgangspunktet,
at det var Vorherre selv, der
kom i det nødstedte menneskes skikkelse. I dette møde skulle jeg – ligesom Moses foran den
brændende tornebusk – træde varsomt og pænt stille sandalerne.
Man skulle vise dette menneske respekt og accept ved at være
der uden at stille betingelser. Jamen, skulle disse mennesker
ikke netop have et skub og se at komme videre i stedet for bare
at få lov at være dem, som de var? Jo, måske. Men min erfaring
fortæller mig, at det bedste udgangspunkt for at få mennesker
videre i deres liv er, at vi bliver hos dem og er sammen med dem.
Vi skal kunne holde ud sammen med dem… De skal vide, at
vi synes, de er værd at være sammen med midt i deres synlige
elendighed. De er ikke kun værdifulde, når de er kommet ud af
deres misbrug og er blevet en borgerlig succes. De er det også
midt i deres misbrug og nederlag. Med den accept i ryggen er
det mere indlysende for dem, at der måske kan ske noget nyt og
godt i deres liv. Når de selv nåede til den erkendelse, og det skete
faktisk ikke så sjældent, skulle vi nok være der til at skubbe på,
alt, hvad vi kunne.”
Bjarne Lenau Henriksen i ”Det dyrebare menneskeliv”,
Arnold Busck, 2008

Nu er vi så gået ind i et kirkepartnerskab – hvad betyder det?
Det betyder, at man forpligter sig på et nærmere samarbejde med
Korshæren der, hvor man er lokalt. I Randers har man jo et rigtig
fint arbejde i gang, og jeg ved, at mange udsatte i Dronningborg og
Gimming allerede bruger Korshærens tilbud. Jeg ved også, at I har
kontakt med korshærspræsten. Det drejer sig om at starte en dialog til
gavn for de udsatte, men også om at udveksle viden, hvor Korshæren
giver noget tilbage til jer – ikke mindst til konfirmanderne. Vi lever
jo i en tid, hvor vi slås med, at vi skal være perfekte. Og netop derfor
kan det være vigtigt at fortælle børn og unge om det mere rummelige
livssyn, som Korshæren og kristendommen står for.
Sådan slutter Dorte Tranberg-Krab. Ronja rejser sig straks for at blive
klappet. Jeg siger tak for kaffe – og tak for den inspiration, hun har
givet os. Inspirationen er hermed givet videre …

Hvordan møder Korshæren de udsatte – og er der forskel på Korshærens og
kommunens tilgang?
Vi forsøger at møde mennesker med omsorg, nærvær og respekt. Det
handler i høj grad om at skabe relationer. For os er det vigtigt, at vi
ikke overskrider folks integritet, men tager udgangspunkt i deres
egne ønsker – og ikke i, hvad vi synes er rigtigt og forkert. Modsat
kommunen skal vi ikke afrapportere noget. De brugere, eller om man
vil, gæster, vi har, skal vi ikke forandre, hvis ikke de selv vil. Her er det
meget anderledes med kommunen, hvor forholdet til borgerne ofte
er kontraktliggjort. For os drejer det sig om at tjene mennesker. Folk
skal ikke leve op til bestemte krav for at få hjælp. Vi kræver ikke en
bestemt udvikling, men vi lægger vægt på, at de kan få lov til at være.
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Fik du læst …
Fik du læst ”Bibelhistorier” af Ida Jessen og Hanne Bartholin
sammen med dine børn eller børnebørn?
”Hvordan er det, I ser ud?” spurgte Gud. ”Ja,
altså, vi har gjort det så godt, vi kunne, ” sagde
Eva. ”Men det er svært at lave ordentlig tøj af
figenblade.” ”I har spist af æblerne,” sagde Gud.
”Adam! Havde jeg ikke sagt til dig, at du ikke
måtte?” ”Jamen det var ikke mig, Gud,” sagde
Adam. ”Det var hende der. Hun fik mig til det.”
Teksten står på bagsiden af en stor bog med
29 berigende, godt genfortalte og velillustrerede
historier fra Det Gamle og Det Nye Testamente.
De korte fortællinger er om verdens skabelse, Adam og Eva, Noas
ark, Moses, David og Goliat, Jonas og hvalen, Jesu fødsel, liv og død
samt mange af de kendte beretninger, der handler om alt fra jalousi,
grådighed og had til kærlighed og tilgivelse. Bogen udkom i 2016 og
er for alle mellem 5 og 99 år. Velegnet til oplæsning med billedkig og
som udgangspunkt for mange gode samtaler.
Forfatteren Ida Jessen har nyfortolket en række velkendte bibelhistorier med poesi og et nutidigt, nærværende tvist, som kun Ida
Jessen kan, og hun har fortalt de klassiske historier genkendeligt
og respektfuldt. Billedkunstneren Hanne Bartholins udtryksfulde
farverige illustrationer digter med på de velskrevne tekster, som får
yderligere dybde, kreativt og godt hjulpet af grafikeren Nanna Arnfred.
I bl.a. fortællingen om Paradisets Have, hvor Eva bliver fristet til at
spise af æblerne, er teksten formet som et træ med små røde frugter
mellem bogstaverne. Og da Paulus skriver om, hvad kærlighed er,
med fjerpen, er teksten formet som et blækhus.
Ida Jessen skriver
ligefremt og stemningsfuldt, med
underfundighed og
humor som bl.a. i fortællingen om Jonas.
”Muggen, tvær og
helt igennem mopset:
Profeten Jonas var en
gnavpot. Han kunne
blive så hidsig, når
tingene ikke gik, som HAN syntes, de skulle.” Gud bad ham rejse til
byen Nineve med en besked, men Jonas ville det anderledes. Han gik
”… ned til havnen og fandt et skib, der skulle i en helt anden retning,
købte en billet og gik om bord. Gud og alle hans fjollede ideer.” ”Men
Gud var klar over, at Jonas var stukket af. Da skibet var kommet langt
ud på havet, lod han en mægtig storm komme fejende.” Jonas blev
smidt i vandet. ”Gud sendte en hval gennem det mørke hav. ”Slug den
lille spirrevip, der er på vej ned på havets bund,” sagde han til hvalen.
Hvalen åbnede sit gab og slugte Jonas.” Hvad skete der så? Tekst og
illustration fortæller det på bedste dramatiske vis.
Sammen har Ida Jessen og Hanne Bartholin også skabt rækken
af finurlige billedbøger om elefantungen Carl og hans oplevelser i
hverdagen, som både børn og voksne kan se sig selv i.

Bogens sidste historie handler om Paulus, der skriver om tro, håb og
kærlighed. ”…Men størst af dem er kærligheden.” Udmattet og næsten
faldet i søvn takker Paulus Gud. ”Selv tak,” sagde Gud. ”Du har sagt
det, lige som det skulle siges.” ”Det om kærligheden?” mumlede Paulus
i søvne. ”Ja, det om kærligheden,” svarede Gud.
Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg

Englemysterium
De sidste par måneder før påske kunne
man nyde nogle fine englebilleder i kirken. De var malet af elever i 2.a og 2.b
på Rismølleskolen i forbindelse med et
englemysterium, vi skulle have opklaret.
Vi lavede projektet i samarbejde med
Folkekirkens Skoletjeneste. Det handlede om forskellige engle – og engle er
ikke bare nuttede englebasser – nogle
engle har slet ingen vinger, mens andre har 6 vinger og er
kæmpestore, og andre igen har flammesværd!
Nu er billederne leveret tilbage til kunstnerne. De har været
til stor fornøjelse for alle, der har set dem. Vi siger tak for lån!

Ingeborg Kaels

Englesmil
Redaktionen har modtaget følgende:
Tre kvinder dør og kommer i himlen.
Da de ankommer, siger Sankt Peter: ”Vi
har kun én regel her i himlen: man må
ikke træde på ænderne.”
Der er ænder overalt, og det er næsten
umuligt at undgå at træde på én af dem.
Selvom de alle tre gør deres bedste, kommer den ene af kvinderne til at træde
på en and. Sankt Peter kommer nu med
den grimmeste mand, hun nogensinde
har set, lænker hende sammen med ham og siger: ”Som straf
for, at du har trådt på en and, skal du tilbringe evigheden sammen med denne mand!” Næste dag træder den anden kvinde
på en and. På ny kommer Sankt Peter med en ekstremt grim
mand, lænker de to sammen og siger: ”Din straf, fordi du har
trådt på en and”.
Nu er den tredje kvinde ekstra omhyggelig med, hvor hun træder. I flere måneder lykkes det hende at undgå at træde på ænderne.
En dag kommer Sankt Peter hen til hende med den smukkeste
mand, hun nogensinde har set. Det er nok min belønning, tænker
hun glad. Sankt Peter lænker hende sammen med manden uden
et ord. Da han er gået, spørger hun manden: ”Hvad har jeg mon
gjort for at fortjene at blive lænket sammen med dig for evigt?”
Manden svarer: ”Jeg ved ikke med dig, men jeg trådte på en and!”
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Søndag den 23. juni kl. 19.00

GUDSTJENESTE

Spaghettigudstjenester i efteråret

Sankthansaften i Dronningborg Kirke og Sognegård
Traditionen tro indbyder vi igen i år til sankthansaften i Dronningborg Kirke og Sognegård.
Vi begynder i kirken med en kort midsommergudstjeneste ved
Ingeborg Kaels.
Vi håber på godt vejr, så vi bagefter kan samles udendørs omkring et par bålfade – selvfølgelig skal vi også synge Holger Drach
manns midsommervise. Til sidst mødes vi inde i sognegården til
hyggeligt samvær med kaffe og boller – og endnu mere sang fra
højskolesangbogen. Der er heldigvis nok at tage af med alle de
dejlige sommersange.
Alle er velkomne!

Søndag den 29. september

Vi fortsætter vores spaghettigudstjenester i efteråret. Der indledes med en kort børne- og familiegudstjeneste ved sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen i Dronningborg Kirke, hvor
børnekoret og minikonfirmanderne medvirker. Efterfølgende
er der fællesspisning i sognegården. Der vil også være en lille
aktivitet for børnene, så de voksne kan spise færdig og få tid
til at snakke.
Det koster 20 kr. for voksne. Børn spiser gratis.
Vi håber, mange har lyst til at være med.
Tirsdag den 24. september kl. 17.00
Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00
Tirsdag den 19. november kl. 17.00
Læs mere i næste nummer af kirkebladet – og følg med på
vores hjemmeside og på facebook.

SOGNEARRANGEMENT

Høstgudstjeneste, menighedsmøde og høst-/loppemarked
Søndag den 29. september kl. 10.00 holdes der høstgudstjeneste i
Dronningborg Kirke. Og i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten
inviterer Dronningborg-Gimming Menighedsråd til det årlige
menighedsmøde, hvor rådet orienterer og lytter til kommentarer
og idéer fra sognenes beboere.
Efterfølgende afholdes høst-/loppemarked i sognegården. Interesserede kan formedelst 25 kr. leje en stand, svarende til et bord (75x130
cm) i sognegården, indrette en festlig salgsbod og få solgt det, der
kun fylder op derhjemme! Arrangementet vil i år blive annonceret i
lokalpressen, så vi satser på fuldt hus, både af besøgende og udstillere. Interesserede kan reservere en stand (bindende tilmelding og
betaling) ved henvendelse til kirkekontoret. Læs mere i næste nummer
af kirkebladet – og følg med på vores hjemmeside og på facebook.
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Babysalmesang – sæsonstart i august
Efter sommerferien begynder et nyt babysalmesangshold i
Dronningborg Kirke. Har du og dit barn lyst til at være med?
Babysalmesang er sang, musik, bevægelse og rytmik for
børn i alderen 3-12 måneder, med udgangspunkt i salmer,
børnesange, rim og remser.
Vi mødes i Dronningborg Kirke hver torsdag kl. 10-11.30,
men den første torsdag i måneden flytter vi babysalmesangen
over på Dronningborg Plejehjem, som ligger lige ved siden af
kirken. Det er til stor glæde for både unge og gamle.
Læs mere på hjemmesiden, og kontakt mig for tilmelding.
Anne Dorthe Kunst (kirke- og kulturmedarbejder)
Mail: annedorthekunst@gmail.com, tlf. 23 69 00 25

GIMMING

Efterårets sogneaftener

Kirkelig vejviser

Torsdag den 19. september kl. 19.00
Foredragsholder og forfatter Annette Jakobsen: Hvis
suk var luftballoner. – Et gribende indblik i livet som
tysk flygtning i lejren ved
Gl. Rye i årene 1945-1948.

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 24. oktober kl. 19.00
Sogne- og korshærspræst Stine Tougaard: Randers på skyggesiden.
– Om kirkens sociale arbejde.
Torsdag den 21. november kl. 19.00
Forfatter Birgithe Kosovic: Mellem løgn og overlevelse. - Om Erik
Scavenius og romanen ”Den inderste fare”.

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

Sæt kryds
Søndag den 6. oktober kl. ca. 11.15: Efter gudstjenesten i
Dronningborg Kirke inviterer Danmission Randers til frokost
og foredrag i sognegården. Tidl. sognepræst og missionær Jens
Fischer-Nielsen fortæller om sit engagement i Danmissions
arbejde med menighedsudvikling i Bangladesh.
Søndag den 6. oktober kl. 19.00: Rytmisk koncert i Gimming
Kirke med Jette Torp og Jan Kaspersen. Billetter kan bestilles hos
menighedsrådsmedlem Jette Jakobsen, tlf. 60 18 03 70.

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)
Menighedsrådsmøder
Onsdag den 18. september kl. 18.30 og
Onsdag den 27. november kl. 18.30 i sognegården.
Menighedsmøde
Søndag den 29. september kl. 11.15 i Dronningborg Kirke.
Alle møderne er offentlige.

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

Gudstjenester
Torsdag den 20. juni
Torsdag den 22. august
Torsdag den 19. september
Prædikant: Ingeborg Kaels
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30 og foregår i caféen.

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
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
Juni
2. juni

6. s. e. påske

4. juni

Sogneudflugt (se side 3)

10.00 Ingeborg Kaels

6. juni

Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

9. juni

Pinsedag

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

10. juni

2. pinsedag

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

16. juni

Trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

18. juni

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

20. juni

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

23. juni

1. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

23. juni

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

Dronningborg Kirke og
Sognegård

30. juni

2. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard - Kirkekaffe

Dronningborg Kirke

7. juli

3. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

14. juli

4. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

21. juli

5. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

28. juli

6. s. e. trinitatis

10.00 Ingeborg Kaels - Kirkekaffe

Dronningborg Kirke

30. juli

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

4. august

7. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

11. august

8. s. e. trinitatis

10.00 Ingelise Strandgaard

Dronningborg Kirke

13. august

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

Sognegården

18. august

9. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

22. august

Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.30 ved Ingeborg Kaels

Dronningborg Plejehjem

25. august

10. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

27. august

Strikkecafé kl. 14.30-16.00

10.00 Ingeborg Kaels

Dronningborg Kirke

Juli

August

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

10.00 Ingeborg Kaels - Kirkekaffe

Sognegården

September
1. september 11. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Engelbrecht Larsen

Dronningborg Kirke

5. september Sangcafé kl. 14.00-15.30

Sognegården

8. september 12. s. e. trinitatis

Dronningborg Kirke

10.00 Ingelise Strandgaard

Fortsat fra forsiden
Simon Aaen har troen og naturen som inspirations- og arbejdsområder. Udsmykningen i Ilskov Kirke
tager afsæt i Bibelens ”Jeg er-ord”. I Johannesevangeliet siger Jesus om sig selv: Jeg er døren, Jeg er den gode
hyrde, Jeg er livets brød. Og herfra trækkes en linje til Det Gamle Testamente og Guds gådefulde svar til
Moses, der møder Gud i den brændende tornebusk og spørger: Hvem er du? Jeg Er, lyder svaret (2 Mos,
3,14). Simon Aaen vil meget med sin kunst, ikke mindst give rum for betragterens, din, personlige for
tolkning af værkerne. Læs mere på www.simonaaen.com

Indlæg til næste kirkeblad gældende for september, oktober og november bedes sendt til kirkekontoret senest mandag den 22. juli 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.

