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Velkommen til årets konfirmander 2014-2015
En varm velkomst til årets nye konfirmander! I år forløber konfirmationsforberedelsen på en lidt anden måde end
hidtil, da vores møder vil være fordelt
over udvalgte hverdagseftermiddage
og også bestå af nogle hele dage, som
vil foregå i tæt samarbejde med Munkholmskolen. Den nye skolereform har
tvunget os til at tænke nyt, og i denne
forbindelse er der pludselig opstået nye
og gode muligheder for en anderledes
tilrettelæggelse af konfirmationsforbe-

redelsen. Den forestående konfirmation
kan frit vælges i henholdsvis Grensten
kirke Bededag den 1. maj 2015 eller i
Øster Velling eller Helstrup kirke 4. søndag efter påske den 3.maj 2015. På
grund af valgfriheden ligger det endnu
ikke fast; hvor, hvornår og hvor mange
konfirmationer, der vil blive i foråret
2015. Så kontakt præsten eller hold øje
med vores kirkeblad og hjemmeside:
www.grenstensogn.dk for nærmere
information.

Farvel til graver
og kirketjener
Jytte Christensen

Farvel til præstevikar
Laila Hansen

Vores graver og kirketjener Jytte Christensen, som siden 2008 har virket her
i pastoratet, fratræder med udgangen af
september 2014 sin stilling for at gå på
efterløn. Herfra skal lyde en varm tak til
Jytte for hendes store arbejde og samvittighedsfulde indsats gennem årene!
Med sit imødekommende væsen har
hun taget godt imod mange besøgende
i vores kirker og på kirkegårdene. Og vi
ønsker hende alt godt fremover!
Menighedsrådet
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En stor tak til vores præstevikar Laila
Hansen, som siden februar i år har
passet embedet her i pastoratet! Laila
har igen ydet en kæmpe indsats i vore
sogne, som hun jo har opnået stor fortrolighed med, da hun har vikarieret hos
os i flere omgange siden 2007. Pr. 1.
oktober, skal hun vikariere i Resen ved
Skive. Vi ønsker hende alt godt og glæder os til et kort, men snarligt gensyn
til allehelgensgudstjenesten i Grensten
kirke 2. november 2014 kl.17.00.
Menighedsrådet

Høstgudstjeneste
med efterfølgende
afskedsreception
I år fejrer vi pastoratets høstgudstjeneste den 28. september kl.10.30 i Øster
Velling 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. Kirkens
børnekor vil deltage og i forlængelse af
gudstjenesten vil der være sammenkomst med dobbelt afskedsreception
for vores graver og kirketjener Jytte
Christensen og for præstevikar Laila
Hansen i konfirmandstuen ved præstegården. Alle er velkomne.

Allehelgensgudstjeneste
Alle helgens dag søndag den 2.
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.
Laila Hansen forestår gudstjenesten.

Læs om
Musikgudstjenester
bag på kirkebladet

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 30. september 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.
Den kommer til at handle om Høst og
om alt det andet, vi har at takke for.
Vi behøver ikke skynde os hjem igen
og lave mad denne aften, for efter
gudstjenesten tager vi til Stevnstrup
Forsamlingshus, hvor vi spiser aftens-

mad: 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 22 september.
Tilmelding til
Kirsten Krogh (tlf.: 2369 0557;
e-mail: ki-kro@hotmail.com) eller
Laila Hansen 8646 7008;
e-mail: laih@km.dk).
Alle er velkomne!
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Koncert i
Grensten kirke

Babysalmesang

Tirsdag den 21. oktober er der koncert
i Grensten kirke kl. 19.00 med De tre
organister.
De tre organister er Inger Juul Jensen
organist i Vejerslev, Aidt og Thorsø, Lars
B. Olesen Ulstrupbro og Sdr. Vinge og
vores egen organist Lone Vandt. Til koncerten kan vi høre 4 hændig og 4 fods
orgelmusik, duetter, blokfløjte og klaver.

Vi begynder med babysalmesang igen
den 4. september.
Babysalmesang henvender sig til babyer
mellem 0 og 12 måneder og deres forældre.
Vi mødes i Grensten kirke om torsdagen kl. 10.00 – 10.45 til musik, sang og
bevægelse.
Spørgsmål eller tilmelding til organist
Lone Vandt tlf. 2972 4048 eller lonevandt@hotmail.com

Syng sammen
Så er vi nået til vores første Syng
Sammen aftener i Grensten kirke,
hvor vi synger ”alt muligt godt”
fra den danske sangskat – lige fra
Grundtvig til Kim Larsen.
Syng Sammen er for alle, der gerne
vil synge. Både for børn og voksne,
både for de smukkeste stemmer,
og de virkelig tonedøve. Både for
dem, der plejer at komme i kirken
og for dem, der ikke har været her
før. Hvis du har lyst til at synge
sammen med andre, så er du velkommen.
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Den 16. september kl. 19.00 er
temaet Høst og Taknemlighed
Den 27. november kl.19.00 er
temaet Vintermørke.
Har du et ønske, der matcher
dagens tema er du velkommen til
at kontakte organisten, se side 7.

Børnekor
Har du lyst til at synge og lære salmer
og noder, og går du i 4. klasse eller er
ældre, så er børnekoret noget for dig. Vi
medvirker til forskellige arrangementer
og gudstjenester.
Vi mødes i Musiklokalet på Munkholmskolen torsdag fra kl. 15.15 til 16.00.
Første gang er torsdag den 4. september.
Ring og hør nærmere til organist Lone
Vandt tlf. 2972 4048 eller lonevandt@
hotmail.com

Filmklubben
fortsætter

Vi tager hul på en ny sæson for vores
filmklub og mødes første gang tirsdag den 28. oktober og igen den 20.
november. Alle, der har tid og lyst er
velkomne: Vi mødes i konfirmandstuen
kl. 19.00. Efter filmforevisningen får vi
en kop te/ kaffe og en snak om det, vi
har set.

Hvad med en tur til Sydafrika?
Martin Sørensen inviterer os med på hans rejse til Sydafrika.
Tirsdag den 4. november 2014 kl. 19.00 vil menighedsrådsformand Martin
Sørensen fortælle om en rejse, som han deltog i sidste år i november. Han vil
vise billeder fra rejsen, hvor ikke mindst de vilde dyr i Krugers nationalpark var en
meget stor oplevelse. Der var også ture til guldgravernes by i 1500 meters højde,
og deltagerne så klipper i mange farvenuancer. Hver morgen blev de vækket af
de vilde dyr ved halvfemtiden, og deltagerne spiste også morgenmad i bushen
og mødte den lokale befolkning.
Kom og hør en spændende fortælling om en uforglemmelig rejse!
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Til lykke
til årets
konfirmander

Til lykke med konfirmationen i Grensten kirke
Bededag den 16. maj
2014.

Til lykke med konfirmationen i Grensten kirke
Bededag den 16. maj
2014.

Til lykke med konfirmationen i Øster Velling
Kirke den 11. maj 2014.
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Vejviser
Kirkekontor
Alle henvendelser ang. fødsler, omsorgsog ansvarserklæringer, attester og navneændringer skal stiles til:
Kirkekontoret Randers Syd
Absalonsvej 2
8960 Randers SØ
Telefon: 86 41 30 99 / 86 42 50 16
Kontortid man-fre 9-13, tors till 16-17
E-mail: kirkekontor@kristrupkirke.dk
Sognepræst
Anne Kathrine H. Dam
Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 86 46 70 08
E-mail: akhd@km.dk
Træffes efter aftale
Alle henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning, dødsfald,
vielse, hjemmebesøg osv. kan
rettes hertil.
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:
Stillingen er vacant.
Grensten:
Kenneth Hou Nielsen
Møllestensvej 10
8940 Randers SV
Mobil: 60 79 95 18 · 61 73 56 26
Alle aftaler vedrørende gravsteder
og vedligeholdelse af disse træffes
med graveren.

Organist
Alle tre sogne:
Lone Vandt
Engboulevarden 24
8960 Randers SØ
Telefon: 29 72 40 48
E-mail: lonevandt@hotmail.com
Kirkesangere
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Worre-Jensen
Helstrupvej 13, Helstrup
8920 Randers NV
Telefon: 23 26 96 46
E-mail: jw-j@mail.tele.dk
Grensten:
Lisbeth Erfurth Gaba
Randersvej 18
8870 Langå
Telefon: 86 46 21 26
E-mail: lisbeth@gaba.name
Menighedsrådsformand
Martin Sørensen
Engvænget 2
8870 Langå
Mobil: 24 42 32 96
E-mail: mis@dlgmail.dk
Kirkeværge og kasserer
Kim R. Vium Jørgensen
Bymarksvej 4, Stevnstrup
8870 Langå
Mobil: 30 11 61 69
E-mail: kim.jorgensen@fiberflex.dk

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
30 68 84 99.
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Gudstjenester i september, oktober, november 2014
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

7. september
10.30*
12. s. e. trinitatis		
14. september
10.30
13. s. e. trinitatis			
21. september
10.30*
14. s. e. trinitatis			
28. september
10.30*
15. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste			
30. september			17.00***
			Spaghettigudstjeneste
5. oktober
10.30		
16. s. e. trinitatis		
12. oktober			
10.30
17. s. e. trinitatis			
Musikgudstjeneste
19. oktober
9.00**			
18. s. e. trinitatis
26. oktober
9.00**
29. s. e. trinitatis			
2. november
10.30
17.00***
Alle helgens dag
Musikgudstjeneste		
9. november
10.30			
21. s. e. trinitatis
16. november
9.00**
22. s. e. trinitatis			
23. november
10.30				
Sidste søndag i kirkeåret
30. november
10.30
1. søndag i advent			
Gudstjenesterne foreståes af Anne Kathrine Dam, når ikke andet er markeret.
* Børge Jensen **Anna-Christine Elming *** Laila Hansen
Læs om Høstgudstjenesten, Spaghettigudstjenesten og Alle Helgengudstjenesten
inde i bladet.
Musikgudstjenester
De to musikgudstjenester, vi har på programmet i dette kvartal, er gudstjenester, som vi
plejer at kende dem; dog med mere musik og uden prædiken.
Den 12. oktober varetages den musikalske del af organist Lone Vandt og Reelika Raadik
på tværfløjte, den 2. november af Lone Vandt og Aksel Nielsen på Cello.

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

