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Velkommen til vores nye organist
Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen
som vores nye organist ved Øster Velling, Helstrup og
Grensten kirker. Vi glæder os meget til det kommende
samarbejde og håber, at Lone vil trives med sit virke her i
pastoratet.
Menighedsrådet

Kort præsentation af Lone Vandt
Jeg har taget min organistuddannelse
ved Vestervig Kirkemusikskole og
er herudover uddannet som pianist
ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Bor i
Kristrup og er mor til tre voksne børn
og mormor til to børnebørn. Jeg har
arbejdet som organist de sidste 20

år og underviser sideløbende i klaver,
sang og orgel. Jeg glæder mig meget
til mit arbejde som organist i Øster
Velling, Helstrup og Grensten kirker
og ser frem til samarbejdet med jer
alle.
Lone Vandt, organist

sang og musikalsk leg med babyen derhjemme, som kan være gode at have,
når der skal puttes eller måske beroliges, eller når man skal have en legeeller hyggestund.

Babysalmesang
efterår 2013
Vi begynder med babysalmesang igen
den 5. september 2013 kl. 10.00
Tilbuddet gælder alle babyer mellem 0
og 12 måneder og deres forældre.
Vi mødes til musik, sang og bevægelse.
Babyen suger fra første time indtryk til
sig med alle sanser, og kan fornemme
atmosfæren i salmerne og i kirkerummet. Vi synger ofte kun enkelte vers, og
holder babyens opmærksomhed fanget
ved at aktivere flere sanser samtidig.
Som forældre får man også idéer til
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Der kræves ingen særlige forudsætninger. Vi lærer tingene undervejs, og alle
kan være med!
Deltagelse er gratis.
Spørgsmål eller tilmelding til organist
Lone Vandt tlf. 2972 4048 eller
lonevandt@hotmail.com

Kirkekor for børn og unge
Er du interesseret I at synge? Går du i
4. klasse eller derover? Har du lyst til
at lære noder og have det sjovt sammen med andre? - Så er vores kirkekor
måske noget for dig!
Vi mødes hver torsdag eftermiddag i
Grensten kirke kl.15.00-16.00 og synger sange og salmer og lærer at bruge
stemmen. Indimellem vil koret også

Juniorkonfirmander
Alle kommende 4. klasseelever indbydes til at deltage i efterårets juniorkonfirmandforberedelse. 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 12. september 2013 efter

medvirke ved gudstjenester i vores tre
kirker.
Vi mødes første gang torsdag den
22. august kl. 15.00 i Grensten kirke.
Så kom og vær med og se, om det er
noget for dig! Har du spørgsmål, er du
meget velkommen til at ringe til mig på
tlf.: 29 72 40 48 eller skrive en mail på:
lonevandt@hotmail.com
Lone Vandt, organist

skoletid og forløbet strækker sig til og
med 1. søndag i advent, hvor vi fejrer
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
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”Luther på spil” – Nyt rollespil for konfirmander

Fredag den 20. september afholdes
et fælles rollespil for alle konfirmander i
Randers Søndre Provsti.
Vores danske Folkekirke er lutherskevangelisk. Men hvordan er det nu
med Martin Luther? Hvem var han, og
hvorfor var hans arbejde så vigtigt og
revolutionerende? Det er spørgsmål,
som de færreste konfirmander kan
svare på. Derfor sendes de i vores nye
rollespil på dannelsesrejse tilbage til
1500-tallet til et Europa i brydningstid.

Høstgudstjeneste
I år fejrer vi pastoratets
høstgudstjeneste den
15. september kl.10.30
i Grensten kirke. Som
vi plejer, samler vi ved
denne lejlighed ind i kirken og pengene, der her
bliver lagt i kirkebøssen,
vil gå til vores lokale
FDF’ere. I forlængelse
af gudstjenesten vil der
være te, kaffe og juice i
våbenhuset.
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Konfirmanderne vil gennem spillet møde
mange forskellige aktører, som hver for
sig vil bidrage til at give dem et billede
af, hvem Luther var, hvad det var for en
verden, han og hans samtidige levede
i dengang og ikke mindst, hvad hans
arbejde og tanker har betydet - også for
os i dag. En forhåbentlig god og lærerig dag for alle konfirmanderne og de
mange frivillige, som denne dag vil få
området omkring Fussingø til at summe
af liv og store spørgsmål.

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 8. oktober holder vi spaghettigudstjeneste for hele familien
i Grensten kirke. Vi mødes i kirken
kl.17.00 til en kort hverdagsgudstjeneste tilrettelagt i samarbejde med vores
lokale FDF’ere. Også kirkens børne- og
ungdomsskor vil medvirke. Vi skal høre
om dengang, Jesus kaldte sine første
disciple - og fik Simon Peter til at kaste
fiskenettet en sidste gang, for i stedet
at begynde at fiske mennesker.
Vi behøver ikke skynde os hjem igen

og lave mad denne aften, for efter
gudstjenesten tager vi til Stevnstrup
Forsamlingshus, hvor vi spiser spaghetti
og kødsovs. Det koster ikke noget at
deltage, men for at få en fornemmelse
af, hvor mange vi bliver, vil det være rart
med en tilmelding inden den 1. oktober.
Tilmelding til Kirsten Krogh,
tlf. 2369 0557, ki-kro@hotmail.com
eller Anne Kathrine H. Dam,
tlf. 8646 7008, akhd@km.dk
Alle er velkomne!

Allehelgensgudstjeneste
Alle helgens dag søndag den 3. 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 plads til, at vi sammen og hver for sig, mindes, dem vi har
mistet.
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Foredrag om Caminoen:
”Når vejen ender og
målet er nået…”
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00 fortæller
Anette Krogh om sine oplevelser på Caminoen sidste forår, hvor hun ikke alene kom
tættere på naturen, men også på sig selv
og sine egne grænser.
Caminoen eller Jakobsvejen har siden middelalderen været en af de vigtigste kristne
pilgrimsruter i verden, og tusindvis af
kristne såvel som ikke kristne, drager også
i vore dage hvert år til den galiciske by Santagio de Compostela i Spanien, hvor en af
de tolv apostle: Skt. Jakob, på spansk ”Sant
Iago”, ifølge legenden ligger begravet.
Læs Anette Kroghs rejsebeskrivelse på
vores hjemmeside: http://grenstensogn.
dk/ og få en forsmag på foredraget. Og vel
mødt til en spændende og inspirerende
foredragsaften i konfirmandstuen ved præstegården i Øster Velling.

Filmklubben
fortsætter
Vi tager hul på en ny sæson for vores filmklub og mødes første gang tirsdag den
19. november. Alle, der har tid og lyst er
velkomne. Vi mødes i konfirmandstuen
kl. 19.00. Efter filmforevisningen får vi en
kop kaffe og en snak om det, vi har set.

Sangaften
Torsdag den 28. november kl.19.30
leder Lone Vandt os igennem en aften
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med sang på programmet. Vi mødes i
konfirmandstuen ved Øster Velling Præstegård og som et særligt tema denne
aften, vil Lone bl.a. guide os igennem
nogle af de mange salmer, vi synger i
forbindelse med bryllupper.
Så vel mødt til en hyggelig aften,
hvor vi vil synge både gamle og nye
vielsessalmer og stifte bekendtskab
også med nye melodier til nogle af de
gamle kendinge. - Og så skal vi selvfølgelig også synge noget, der passer til
årstiden, aftenen og humøret, når vores
organist spiller fra bladet efter vores
ønsker.

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:
Lone Vandt
Engboulevarden 24
Telefon: 2972 4048
8960 Randers SV
E-mail: lonevandt@hotmail.com

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: 2326 9646
E-mail: jw-j@mail.tele.dk

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 2013
Dato

Øster Velling

Helstrup

1. september

Grensten
14.00**

14. s. e. trinitatis			

8. september

15. s. e. trinitatis

9.00		10.30

15. september			
10.30
16. s. e. trinitatis			
Høstgudstjeneste
22. september
10.30		
17. s. e. trinitatis		
29. september
9.00*
18. s. e. trinitatis			
6. oktober
10.30			
19. s. e. trinitatis
8. oktober			
17.00
Hverdagsgudstjeneste			
Spaghettigudstjeneste
13. oktober.
10.30
20. s. e. trinitatis			
20. oktober
9.00*
21. s. e. trinitatis
27. oktober

22. s. e. trinitatis		

3. november

Alle helgens dag

10.30		

10.30		17.00

10. november

24. s. e. trinitatis			

17. november

25. s. e. trinitatis			

24. november

Sidste søndag i kirkeåret		

10.30
9.00*

10.30			

1. december			14.00
10.30		
1. søndag i advent
Børnegudstjeneste		
			
* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming.
** Gudstjeneste ved Anna Døssing Gunnertoft

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

