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

Nyt fra menighedsrådet – november 2017
Velkommen til vores nye præst
Som omtalt i seneste klumme bliver præstenormeringen i Dronningborg og Gimming øget fra den
1. februar 2018 med yderligere en deltidssognepræst, Ingeborg Kaels.
Det vil menighedsrådet naturligvis gerne markere, sammen med menigheden. Derfor indbydes til
reception i sognegården efter indsættelsesgudstjenesten, søndag den 4. februar 2018.
Vi håber, mange vil komme og byde Ingeborg velkommen til sognene.
Velkommen i menighedsrådet
Der er i efteråret sket to udskiftninger i menighedsrådet. Dels har vi mistet Ida Brønnum Gregersen
som omtalt nedenfor. Dels har Anne Marie Hvilsted ønsket at udtræde af rådet efter godt fire år
grundet nyt personlige forhold og manglende tid til det frivillige arbejde. En hjertelig tak til Anne
Marie for en engageret indsats i rådet.
To stedfortrædere er beredvilligt indtrådt i rådet, Mogens Karmark, Bjellerup Allé, og Keld Hüttel,
Rismøllegade. Velkommen i menighedsrådet til begge.
Mindeord
Den 28. september modtog vi den triste meddelelse, at menighedsrådsmedlem Ida Brønnum
Gregersen var afgået ved døden efter kort tids akut sygdom.
Ida blev valgt ind i menighedsrådet i 2016. Hun var kort forinden flyttet til Dronningborg fra
Aalborg, hvor hun i mange år havde siddet i Vor Frelser Sogns menighedsråd. V
i lærte Ida at kende som en engageret og indlevende person med et smittende, altid godt humør.
Hun havde et positivt syn på opgaverne og ofte en kvik bemærkning eller morsom anekdote, som
løftede stemningen. Ida havde som personaleansvarlig også opbygget et godt og tillidsfuldt forhold
til medarbejderne. Vi har alle mistet en afholdt samarbejdspartner.
Æret være Ida Brønnum Gregersens minde.
Sogneindsamling 2018 til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 11. marts er der igen indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og arbejde for de allermest
udsatte i verden. I Dronningborg-Gimming mødes indsamlerne traditionen tro i sognegården efter
søndagens højmesse og går herfra ud i sognene med indsamlingsbøsserne. Efter indsamlingen vil
der være boller og kakao til indsamlerne.
Hvis du vil melde dig som indsamler, kan du kontakte indsamlingsleder Per Bøje Rasmussen på
telefon 21 72 07 66 eller e-mail per@perboje.dk
Per Bøje Rasmussen, formand for menighedsrådet

