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Ny kirkesanger i Grensten kirke
Det er med stor glæde, vi nu kan byde vores nyansatte kirkesanger i Grensten kirke:
Lisbeth Erfurth Gaba velkommen! Vi ser frem til det kommende samarbejde og
håber, Lisbeth vil trives her i pastoratet.
Øster Velling-Helstrup-Grensten menighedsråd
Lisbeth er blevet bedt om at præsentere sig
her i kirkebladet
Jeg hedder Lisbeth Erfurth Gaba. Jeg er 47 år
og er gift på 23. år med Alf. Sammen har vi tre
børn, Camilla på 20, Charlotte på 18 og Mikkel på 15 år. Vi bor i hus i Langå med hund,
fugl og katte. Jeg er uddannet sygeplejerske,
men efter 20 år indenfor faget, hvor jeg bl.a.
har arbejdet i hjemmeplejen, som visitator,
ved Dansk Røde Kors og i det private, besluttede jeg mig for at prøve noget nyt. I 2009
blev jeg ansat som leder af juniorklubben
Langå, hvor børn i alderen 10-14 kan komme
efter skoletid. Vi har omkring 70 børn i klubben, så der er fuld fart på hele tiden.
I min fritid synger jeg i Langå Koret, når jeg ikke lige spiller teater. Jeg har de sidste
9 år spillet med på Busbjerg samt andre lokale forestillinger. Lige nu står den på Kai
Normann Andersen cabareten ”I Dit Korte Liv”, som skal sættes op på Egnsteateret
i Randers til november. Jeg har altid holdt meget af at synge og glæder mig meget
til at komme i gang med kirkesangeruddannelsen, som jeg starter på her i august.
Jeg startede i Grensten kirke som kirkesanger d. 1/6. Jeg har været utroligt glad for
den fine modtagelse jeg har fået fra alle sider - tak for det! Jeg tror jeg bliver rigtig
glad for at være her.
Lisbeth Erfurth Gaba

Babysalmesang i Grensten kirke
Torsdag den 1. september 2011 kl. 10 starter jeg et forløb i Grensten kirke med
babysalmesang for babyer i alderen 0-12 mdr. og deres forældre. Babysalmesang er både sang og musik, bevægelse og rytmik for baby, med udgangspunkt i salmer som fx ”I østen stiger solen op”.
Vi synger, danser, laver fagter og bevægelser og vugger salmernes stemninger
ind i de små, som oplever med alle sanserne. Der lyttes til musik og pustes

sæbebobler, babyerne gynges i små tæpper, vi spiller på rasleinstrumenter og meget
mere. Vi synger også kendte børnesange og lærer rim/remser. Babysalmesang handler om at få en god og anderledes oplevelse sammen med din baby. Sang og musik
er nemlig med til at stimulere dit barns kreative udvikling – også på babystadiet.
Babysalmesang foregår i kirken og varer ca. 45 min. hver gang og bagefter er der tid
til at drikke en kop medbragt kaffe/the og få en snak.
Forløbet er på 10 gange og det er gratis at deltage. Der er plads til 10
babyer på holdet. Tilmelding er nødvendig på tlf 40 26 59 89 eller mail:
cilleharbo@hotmail.com
Har du spørgsmål, så ring eller mail endelig til mig.
Organist Cecilie Harbo Pedersen

Kirkekor for børn i 3.-6. klasse
Kirkekoret optager gerne nye medlemmer. Der
kræves ingen musikalske forkundskaber for at
være med og det er gratis at deltage. Vi øver
hver torsdag kl. 13.40-14.40 på Munkholmskolen. Hver gang begynder vi med at varme
stemmerne op og synger derefter både rytmiske
og klassiske salmer og sange og arbejder med at
synge 2-stemmigt. Indimellem medvirker koret
ved gudstjenester i de 3 kirker. Man er altid velkommen til at komme og være med en enkelt
gang, før man melder sig til.
Organist Cecilie Harbo Pedersen, tlf. 40 26 59 89

Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester fejrer vi i pastoratet den 18. september kl. 9.00 i Grensten
kirke og kl. 10.30 i Øster Velling kirke. I forlængelse af gudstjenesten i Øster Velling kirke vil der blive budt på te, kaffe og juice i våbenhuset.

Juniorkonfirmander

Det har længe været et stort ønske her i pastoratet at kunne tilbyde Indledende
Konfirmationsforberedelse eller Juniorkonfirmander, som det også kaldes. Dette
ønske har vi nu fået mulighed for at realisere, og det er derfor med stor fornøjelse,

vi nu kan indbyde de kommende 4. klasser til at deltage i ordningen, der henvender
sig til børnene for, gennem historier, hygge og leg, at gøre dem mere fortrolige med
den kristne børnelærdom og det, der foregår i kirken. Vi begynder torsdag den 29.
september 2011 og forløbet vil strække sig til og med 1. søndag i advent, hvor vi
vil holde børnegudstjeneste for hele pastoratet med juniorkonfirmandernes medvirken. Børnene og deres forældre vil modtage brev med yderligere information
om forløbet.
Anne Kathrine H. Dam, Sognepræst

Luthers Nøgle - et historisk rollespil for
konfirmander
Pastoratets konfirmander deltager sammen med de øvrige konfirmander i Randers
Søndre Provsti fredag den 30. september 2011 for tredje gang i et historisk rollespil: Luthers Nøgle, som skal udspille sig ved Fussingø. Rollespillet, der sætter
fokus på Luthers kristendomsopfattelse og reformationens ændringer af kirken og
samfundet, inviterer konfirmanderne med på en rejse tilbage til reformationstidens
Danmark, hvor de skal vandre rundt blandt pilgrimsrejsende, munke, handlende
og pestramte, som alle har et dilemma, de skal have hjælp til at løse. Opgaverne vil
kræve snilde, samarbejde og refleksion over de kristne tanker og værdier.
Der venter konfirmanderne en både lærerig, sjov og inspirerende dag. Foruden
konfirmanderne deltager provstiets præster og ca. 120 medhjælpere og statister, de
fleste er medlemmer af provstiets menighedsråd.
Der kan læses mere på denne hjemmeside: http://luthers-noegle.dk/

Willy Egmose Trio
i Grensten kirke
Koncert i Grensten kirke
tirsdag den 4. oktober kl. 19.30
Tirsdag den 4. oktober byder vi
på en swingende koncert i Grensten kirke, hvor Willy Egmose
Trio gæster kirken. Den landskendte trio har arbejdet sammen siden 1981 og har
spillet en lang række koncerter i kirker, koncertsale, kulturforeninger, jazzklubber
m.m. i indland såvel som udland. De har desuden indspillet adskillige CD´er sammen. Willy Egmose, der må betegnes som en af landets fornemste jazzpianister,
har været ansat som organist ved Skjern Kirke siden 1968 og sideløbende fungeret
som aktiv jazzmusiker. Han har gennem mange år som korleder og som komponist
til adskillige salmemelodier arbejdet med at lade den traditionelle kirkemusik og
elementer fra jazzmusikken mødes – et arbejde, han er ganske velkendt for. Nogle
af Willys melodier er at finde i Koralbogen til Den Danske Salmebog (2003) og
Højskolesangbogen (2006). Med i trioen er Jeppe Smith-Olsen på bas og på trommer Espen Laub van Lillienskiold. Så vel mødt til en forrygende koncert i Grensten
kirke.
Organist Cecilie Harbo Pedersen

Filmklubben fortsætter sin succes
Vi starter sæsonen op igen den 11. oktober med at vise en dansk
film fra 1956, der er en storslået rejse ind i en fantastisk grønlandsk naturkulisse og en fascinerende mytologisk sagnverden. Vi
fastholder vores koncept, hvor vi på filmaftenen ved afstemning
beslutter, hvilken film vi skal se efterfølgende gang: den 22. november. Vores
arrangement starter kl. 19.00 og efter filmforevisningen er der mulighed for at tale
sammen om filmen over en kop kaffe.

Allehelgensgudstjeneste i Grensten kirke
Alle helgens dag søndag den 6. november holder vi en sen eftermiddagsgudstjeneste i Grensten kirke kl.17.00. Kirkerummet vil være oplyst med levende lys. Og
undervejs i gudstjenesten vil der være et musikalsk indslag, der kan give mulighed
for, at vi sammen og hver for sig kan mindes, dem vi har mistet.

Børnegudstjeneste 1. søndag i advent
1.søndag i advent den 27. november kl.14.00 fejrer vi børnegudstjeneste for hele
pastoratet i Øster Velling kirke. En julegudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne
og børnekoret vil medvirke, tilrettelagt særligt for de små, men alle er meget
velkomne. Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen og spiser æbleskiver og
drikker sodavand og gløgg.

Sognevandring den 29. maj 2011
med Niels Leth Nielsen, Stevnstrup
Efter gudstjenesten i Grensten Kirke den 29. maj 2011 var Niels Leth guide for en
sognevandring i Grensten og den nærmeste omegn.
Niels Leth er født og opvokset i Stevnstrup og har hele sit liv været interesseret i
sin egn og dens historie. På turen fortalte han levende om Grenstens gårde og veje
og de ændringer, der er sket i landsbyen i tidens løb. Gårde er forsvundet og veje
omlagt, og tidligere havde Grensten både skole, forsamlingshus og købmandsforretning. Turen startede og sluttede ved Grensten Kirke.

Friluftsgudstjenesten i Fladbro Skov
Søndag den 19. juni 2011 kl. 14.00 i Fladbro Skov
Friluftsgudstjenesten ved Skovhuset i Fladbro Skov havde samlet mange deltagere,
og heldigvis holdt vejret. Gudstjenesten var resultatet af et samarbejde mellem følgende 8 sogne: Øster Velling, Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup, Tånum
og Hornbæk. Ved gudstjenesten medvirkede de tre sognepræster, pastoraternes børnekor og spillemandsorkestret ”Knap så rask”.
Efter gudstjenesten sponsorerede Fladbro Kro kaffen, mens menighedsrådene havde sørget for kage
m.m. Spillemandsorkestret
”Knap så rask” sørgede under kaffen for hyggelig underholdning.

Sognepræst
Anne Kathrine Dam
Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 86 46 70 08
E-mail: akhd@km.dk
Træffes efter aftale

Organist:
Alle tre sogne:
Cecilie Harbo Pedersen
Præsteager 247
Lisbjerg
8200 Århus N
Telefon: 40 26 59 89

Alle henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning, dødsfald,
vielse, hjemmebesøg osv. kan rettes
hertil.

Kirkesangere:
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Worre-Jensen
Helstrupvej 13, Helstrup
8920 Randers NV
Telefon: 86 46 79 99

Ved ferie og andet fravær passes
embedet af sognepræsten i LangåTorup: Anna-Christine Elming,
der kan træffes på
Telefon: 86 46 10 94.
Gravere:
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Christensen
Infanterivej 9, st. tv.
8900 Randers
Telefon: 24 25 38 58
Grensten:
Kenneth Hou Nielsen
Møllestensvej 10
8940 Randers SV
Mobil 61 73 56 26

Grensten:
Lisbeth Erfurth Gaba
Randersvej 18
8870 Langå
Telefon: 86 46 21 26
E-mail: lisbeth@gaba.name
Menighedsrådsformand:
Øster Velling:
Martin Sørensen
Sønderskovhedevej 6
8870 Langå
Mobil: 24 42 32 96
E-mail: mis@dlgmail.dk

Alle aftaler vedrørende gravsteder og
vedligeholdelse af disse træffes med
graveren.

Se vore hjemmeside www.grenstensogn.dk

Det er FDF Stevnstrup der uddeler kirkebladet, så hvis I ikke har modtaget et
kirkeblad, så kontakt kredsleder René Bay Jensen på telefon 30 68 84 99.

Gudstjenester i September, Oktober, November 2011
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

4. september
11. s. e. trinitatis
10.30			
11. september
12. s. e. trinitatis
9.00		
10.30
18. september
10.30		
9.00
13. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste		
Høstgudstjeneste
25. september
14. s. e. trinitatis			
9.00*
2. oktober
15. s. e. trinitatis		
10.30
9. oktober
16. s. e. trinitatis.			
10.30
16. oktober.
17. s. e. trinitatis.
10.30			
23. oktober
18. s. e. trinitatis.			
9.00*
30. oktober
19. s. e. trinitatis
9.00*			
6. november
Alle helgens dag		
10.30
17.00
13. november
21. s. e. trinitatis
10.30			
20. november
Sidste søndag i kirkeåret			
9.00*
27. november
14.00
1. søndag i advent
Børnegudstjeneste		
10.30
* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming

Kirkebilen kører til gudstjeneste i pastoratet.
Man ringer blot til Randers Taxa på tlf. 87 11 30 30, så bliver man afhentet på sin bopæl
og bragt hjem igen. Det er også muligt at blive bragt til og fra gudstjeneste i pastoratet
i form af et lift med privatbil af nogle af de øvrige kirkegængere. Man kontakter blot
senest to dage før gudstjenesten Else Østergaard, Grenstenvej 17, Stevnstrup,
8870 Langå, tlf. 86 46 71 51, der så vil formidle kørsel til og fra kirke.

Udgivet af menighedsråd og sognepræst, Telefon 86 46 70 08
Trykt i Børge Møllers Grafiske Hus, 8000 Århus C

