Dronningborg-Gimming Pastorat
Sognegården, Egholmsvej 8A
8930 Randers NØ, tlf. 29 89 82 09

Nyt fra menighedsrådet – august 2017
Velkommen tilbage!
Det skal være de indledende ord i menighedsrådets nyhedsklumme denne gang.
Den 1. august 2017 vendte Ingelise Strandgaard nemlig tilbage til Dronningborg og Gimming kirker som
sognepræst med 50 % ansættelse her i pastoratet.
Ingelise forlod Dronningborg og Gimming kirker den 15. august sidste år, da hun blev ansat som provst over
Randers Nordre Provsti og sognepræst i Spentrup. Biskoppen har imidlertid besluttet at flytte
provsteembedet fra Spentrup til Dronningborg-Gimming Pastorat. Ingelise nåede således at være borte fra
vores kirker i knap et år. Vi glæder os over at have hende tilbage i Dronningborg og Gimming, hvor hun vil
tage del i arbejdet og kirkelivet sammen med sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen, kirkernes ansatte,
menighedsrådet og den øvrige menighed.
Den 31. august er det tre år siden, Ingelise første gang blev indsat som sognepræst her i pastoratet, og det var
med vemod, vi sidste år måtte se hende rejse til Spentrup, selvom vi jo bevarede kontakten til hende som
provst. Men nu kan vi altså glæde os over, at det kun var en midlertidig løsning, så vi nu både har Ingelise
som provst og som sognepræst i Dronningborg og Gimming. Det ser vi frem til mange år fremover.
I forbindelse med flytningen har biskoppen også besluttet, at pastoratet tilføres yderligere 50 %
præstenormering, men det bliver først effektueret i 2018.
Tak for hjælpen
I forbindelse med at Ingelise Strandgaard er blevet udnævnt til sognepræst ved Dronningborg og Gimming
kirker pr. 1. august, har vi måttet tage afsked med Jannie Nedergård Fries som konstitueret sognepræst. Det
blev således til præcis et år i pastoratet.
Jannie gik fra første dag ind i arbejdet med mod og mandshjerte og har været en imødekommende, glad og
flittig samarbejdspartner for sognepræst, medarbejdere og menighedsråd i det år, der er gået. Og vi har i
menigheden været glade for Jannie som sognepræst.
Vi ønsker Jannie held og lykke på hendes videre færd. Den menighed, der får hende til præst, kan godt glæde
sig!
Orienterende menighedsmøde
Søndag den 17. september, umiddelbart efter højmessen, afholdes det årlige, obligatoriske menighedsmøde i
Dronningborg Kirke. Menighedsrådet orienterer om sit arbejde, regnskaber og budgetter og tager imod
kommentarer og gode idéer. Alle interesserede i Dronningborg og Gimming sogne er velkomne.
Menighedsmødet indgår som led i en mangfoldig søndag omkring Dronningborg Kirke og Sognegård med
høstgudstjeneste, menighedsmøde, høstmarked og fernisering af ny kunstudstilling.
Per Bøje Rasmussen, formand for menighedsrådet

