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I pinsen var Grensten kirke
prydet af kirkeskulpturer,
formet af elever fra
Munkholmskolens 2.a og 2.b

September
Oktober
November

Menighedsrådet
orienterer
om det kommende
menighedsrådsvalg

Der skal være valg
til menighedsrådet
tirsdag den 13.
november 2012.
Orienterende
møder afholdes
efter følgende plan
i uge 37:
Øster Velling sogn: mandag den 10.
september 2012 kl.19.30 i konfirmandstuen ved Øster Velling præstegård.
Helstrup sogn: tirsdag den 11. september 2012 kl.19.30 i Helstrup Forsamlingshus
Grensten sogn: torsdag den 13. september 2012 kl.19.30 i Stevnstrup
Forsamlingshus
Mød nu op til møderne i de lokale
sogne, så vi kan få en debat om, hvad
vi vil og skal med vores kirker og kirkeliv
fremover. Bliv kandidat, og du kan få
medindflydelse på, hvad der skal ske.
Alle sognenes folkekirkemedlemmer
kan stille op, og jo flere kandidater des
bedre. Arbejdet i menighedsrådet er ikke
så svært endda. Vi har ca. 6 faste møder
årligt, plus udvalgsarbejde, og vi møder
med hver vores baggrund til arbejdet.
Flere oplysninger kan hentes på
www.menighedsraad.dk eller ved at
kontakte menighedsrådsformanden på
tlf.: 2442 3296.
Martin Sørensen,
formand for menighedsrådet
Engvænget 2
8870 Langå
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Nyt ansigt i sognet
Anna Døssing
Gunnertoft vil som
præst fremover
varetage ca. 3
gudstjenester om
året her i vores
pastorat. Første
gang vi kan møde
hende, bliver til en
eftermiddagsgudstjeneste i Grensten kirke søndag den 2. september
kl.14.00.
Anna er 32 år, og til daglig ansat som
leder og teologisk projektmedarbejder
i Folkekirkens Skoletjeneste i Randers.
Her består hendes arbejde hovedsagligt
i at udarbejde undervisningsmaterialer,
projekter og events for alle folkeskolerne
i Randers Kommune. Hun er desuden tilknyttet Enghøj sogn som præst med en
lille procentdel. Anna bor i Aarhus sammen med sin familie, som foruden manden, der er rytmisk pianist og korleder,
Jakob Gunnertoft, tæller sønnen Gideon
på fire år og datteren Ofelia på et år.
Det er med stor glæde vi hermed byder
Anna Døssing Gunnertoft velkommen
til vores tre sogne - vi glæder os til det
fremtidige samarbejde!
Menighedsrådet

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. 14.00-14.50 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.

Høstgudstjenester

Man er altid velkommen til at komme
og være med en enkelt gang, før man
melder sig til.
Organist Cecilie Harbo Pedersen,
tlf. 4026 5989.

Årets høstgudstjenester fejrer vi i
pastoratet den 23. september kl.10.30
i Grensten kirke og kl. 14.00 i Øster
Velling kirke. I forlængelse af gudstjenesterne vil der blive budt på te, kaffe
og juice i våbenhuset.

Luthers Nøgle - et historisk rollespil for
konfirmander
Det historiske rollespil ”Luthers Nøgle”,
der skal udspille sig ved Fussingø, er
efterhånden ved at være en fast tradition for konfirmanderne i Randers
Søndre Provsti. I år deltager pastoratets
konfirmander sammen med de øvrige
fra provstiet for fjerde gang i rollespillet,
der finder sted onsdag den 26. september 2012. I rollespillet, der sætter
fokus på Luthers kristendomsopfattelse
og reformationens ændringer af kirken
og samfundet, inviteres konfirmanderne
med på en tidsrejse i reformationstidens
Danmark. Her vil de blandt andre møde

pilgrimsrejsende, munke, handlende og
pestramte, som alle har et dilemma, de
skal have hjælp til at løse. Opgaverne
vil både 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, hvoraf de fleste er medlemmer af
provstiets menighedsråd.
Der kan læses mere om rollespillet på
hjemmesiden: luthers-noegle.dk
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Juniorkonfirmander

Familiegudstjeneste

Alle de kommende 4. klasser indbydes
til at deltage i den indledende konfirmationsforberedelse eller: Juniorkonfirmander, som det også kaldes.

Søndag den 28. oktober holder vi en
familiegudstjeneste i Helstrup kirke
kl.10.30. Gudstjenesten vil på mange
måder ligne vores sædvanlige søndagsgudstjeneste, men er tilrettelagt, så
familiens yngre medlemmer lettere kan
følge med. Prædikenen vil blive leveret i
øjenhøjde og være udformet så børnene
kan følge med. Og så vil vi fejre nadver
med hjemmebagt brød og druesaft.
Kirkekoret vil medvirke under gudstjenesten.

Ordningen, 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 27.
september 2012 efter skoletid, 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 via Munkholmskolen
modtage brev med yderligere information om forløbet.
Anne Kathrine H. Dam, sognepræst

Filmklubben
fortsætter

Vi tager hul på en ny sæson for vores
filmklub og mødes første gang torsdag
den 11. oktober. Her vil vi se en internationalt hædret dansk film fra 2010: Et
drama om ødelagt idyl og valget mellem
hævn og pacifisme, som i 2011 fik filmens kvindelige instruktør på den røde
løber, da filmen vandt en Oscar for Bedste Udenlandske Film.
På filmaftenen beslutter vi, hvilken film
vi skal se den efterfølgende gang: torsdag den 8. november. - Vores arrangement er for alle, der har tid og lyst, og vi
mødes kl. 19.00. Efter filmforevisningen
er der mulighed for at tage en snak om
filmen over en kop kaffe.
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Allehelgensgudstjeneste
i Grensten kirke
Alle helgens dag søndag den 4.
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.

Friluftsgudstjenesten
i Fladbro Skov
Søndag den 10. juni 2012 kl. 14.00.
Friluftsgudstjenesten ved Skovhuset i
Fladbro Skov havde samlet ca. 100 deltagere, og heldigvis holdt vejret også i
år. Et stort åbent telt og to pavilloner gav
læ og tryghed, hvis der mod forventning
skulle komme en let regnbyge. Gudstjenesten blev ekstra festlig, da der var barnedåb. Arrangementet var et resultat af
et samarbejde mellem følgende 8 sogne:
Øster Velling, Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup, Tånum og Hornbæk.

rådene havde sørget for kage m.m. Spillemandsorkestret ”Knap så rask” sørgede desuden for hyggelig underholdning
til kaffen.

Ved gudstjenesten medvirkede de tre
sognepræster, pastoraternes børnekor
og spillemandsorkestret ”Knap så rask”.
Fladbro Kro havde sponsoreret kaffen
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vind. I denne forbindelse har Ib Lave,
forhenværende tømrermester i Sabro –
nu hobbytrædrejer, kreeret en fantastisk
døbefont, perfekt til gudstjenesten i det
fri. Selve dåbsfadet er af platantræ og
drejet ud i ét, og herefter monteret på
en kirsebærstamme.
En stor tak til Ib Lave for både ideen til
og udførelsen af den fine døbefont!

fylder 100 år
Kirkens Korshær fejrer 100 års jubilæum
og rejser i denne anledning teltet ved
Sct. Mortens Kirke i Randers, hvor alle
indbydes til GØGL, GENBRUG OG
GULE ÆRTER.

Ny døbefont af træ
i brug ved friluftsgudstjenesten
Ved årets friluftsgudstjeneste blev der
fejret barnedåb, og derfor fik vi brug for
et dåbsfad, der kunne tåle både vejr og

Der vil fredag og lørdag være forskellige
arrangementer bl.a. Tonny Trifolikum
Show, Søndermarkens blæseorkester,
koncert med Marie Frank og flere andre,
tombola og boder, kagemand og kaffe.
Søndag er der festgudstjeneste i Sct.
Mortens Kirke.
I den efterfølgende uge vil der være forskellige arrangementer på Kirkens Korshærs arbejdssteder i Randers By: Suppe
og spillemandsgudstjeneste i Løgstrupgården/Sct. Mortens kirke. Foredrag på
Rytterknægten om Korshærens historie,
foredrag på Hjørnesten om Magt og
Afmagt, Ungeprojektet byder indenfor i
Søren Møllers gade og der er åbent hus
i Slotgården.
Program med tider og steder vil komme
i dagspressen.
Du kan læse mere på nettet:
www.kirkenskorshaerranders.dk eller
www.kirkenskorshaer.dk
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Vejviser
Sognepræst
Anne Kathrine H. Dam
Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 8646 7008
E-mail: akhd@km.dk
Træffes efter aftale

Organist:
Alle tre sogne:
Cecilie Harbo Pedersen
Præsteager 241
Lisbjerg
8200 Århus N
Telefon: 4026 5989

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: 8646 7999

Ved ferie og andet fravær passes
embedet af sognepræsten i LangåTorup: Anna-Christine Elming,
der kan træffes på
Telefon: 8646 1094.
Gravere:
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Christensen
Infanterivej 9, st. tv.
8900 Randers
Telefon: 2425 3858
Grensten:
Kenneth Hou Nielsen
Møllestensvej 10
8940 Randers SV
Mobil 6173 5626

Grensten:
Lisbeth Erfurth Gaba
Randersvej 18
8870 Langå
Telefon: 8646 2126
E-mail: lisbeth@gaba.name
Menighedsrådsformand:
Martin Sørensen
Engvænget 2
8870 Langå
Mobil: 2442 3296
E-mail: mis@dlgmail.dk

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

Se vores 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
3068 8499.
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Gudstjenester i September, Oktober, November 2012
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

2. september
14.00**
13. s. e. trinitatis			
9. september
14. s. e. trinitatis			 10.30
16. september
15. s. e. trinitatis		 10.30			
23. september
14.00		 10.30
16. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste		
Høstgudstjeneste
30. september
10.30		
9.00
17. s. e. trinitatis
7. oktober
18. s. e. trinitatis.			 10.30
14. oktober
9.00*				
19. s. e. trinitatis.
21. oktober
9.00*
20. s. e. trinitatis.			
28. oktober		10.30
21. s. e. trinitatis		
Familiegudstjeneste			
4. november
10.30		17.00
Alle helgens dag
11. november
14.00**			
23. s. e. trinitatis		
18. november
9.00*
24. s. e. trinitatis			
25. november
9.00*				
Sidste søndag i kirkeåret
* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming
** Gudstjeneste ved Anna Døssing Gunnertoft

Det er 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. 8646 7151, 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

