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Konfirmander 2015-2016
En varm velkomst til årets nye konfirmander!
Konfirmander fra Firkløverskolen vil blive
konfirmeret i Øster Velling kirke 3. søndag efter påske den 17. april 2016.
Konfirmander fra Munkholmskolen vil
blive konfirmeret i Grensten kirke Bededag den 22. april 2016 - eller i Øster

Velling eller Helstrup kirke 4. søndag
efter påske den 24. april 2016. På
grund af valgfriheden ligger det endnu
ikke fast, hvor, hvornår og hvor mange
konfirmationer der vil blive i foråret
2016. Så kontakt præsten eller hold øje
med vores kirkeblad og hjemmeside:
www.grenstensogn.dk for nærmere
information.

Høstgudstjeneste
I år fejrer vi pastoratets høstgudstjeneste den 20. 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.

”Luther på spil” – rollespil for konfirmander
Fredag den 25. september 2015 afholdes det fælles rollespil ’Luther på spil’ for alle
konfirmander i Randers Søndre Provsti for tredje gang. Foruden årets konfirmander
medvirker mere end 100 frivillige fra sognene som skuespillere, statister og hjælpere.

Vores danske Folkekirke er luthersk-evangelisk. 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 bliver de i
rollespillet sendt ud på en dannelsesrejse tilbage til 1500-tallet til et Europa midt i
en brydningstid. 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.
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Syng sammen
Så er vi nået til efterårets Syng sammen
aften. Alle er velkomne og vi mødes tirsdag den 29. september kl.19.00 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 for de virkeligt 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.
Den 29. september kl. 19.00 er temaet
”Aftensang”. Har du et ønske, der matcher aftenens tema, er du velkommen
til at kontakte vores organist (se side 7).

Så længe skuden kan gå...
Causeri ved tidligere styrmand og sognepræst Christen Væver, Randers
i konfirmandstuen ved Øster Velling præstegård
torsdag den 22. oktober 2015 kl.19.30
Et muntert og tillige alvorligt causeri om
at være en sejler på livets hav – med
udgangspunkt i den svenske digter
Evert Taubes sang: ”Så længe skuden
kan gå…”. Et causeri fyldt med gode
historier, der har glæden og begejstringen og alvoren i sig.
Har du talt dine velsignelser i dag? Dette er en god øvelse! For det handler jo
dybest set om dette at være et levende
menneske, der kan fornemme glæden
og begejstringen og entusiasmen, men
også kan snuble og falde og har brug for
tilgivelse.
Humoren kommer næsten altid fra det,
vi gør forkert, og vi er alle fejlbarlige.
Men i det alt sammen handler det om,
at vi er bevidste om de dejlige ting, der
er hændt – for – ”Der er så mange, der
aldrig et lysglimt kan få” skriver digteren
i sangen.
Vi skal synge en lang række sømandssange, som jo har glæden og begejstringen og smerten i sig.
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Gospelkoncert med Riverside Gospelchoir
Kom og lad dig rive med af glæden
ved sangen og ved livet til Riverside
Gospelchoirs brag af en gospelkoncert i Grensten Kirke mandag den
26. oktober 2015 kl. 19.30.
Riverside Gospelchoir består af 20
udvalgte sangere og er kendt for
deres energiske, medrivende koncerter og høje musikalske niveau.
Koret er etableret af den konservatorieuddannede Lene Johnsen
Søndergaard-Jensen, der leder koret
med stor professionalisme og entusiasme, og hun skriver nu også en
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del af korets repertoire, der primært
består af moderne danske og amerikanske gospelsange. Gospelmusik
skal kunne mærkes i krop og sjæl,
og publikum vil også blive inddraget
i koncerten med fællessange.
Så er du til storslåede og inderlige
ballader, gang-i-den-gospelfest,
klassikere i ny indpakning samt en
håndfuld fabelagtige solister, så
kom til koncerten i Grensten Kirke.
Koncerten er gratis for publikum,
og koret vil være akkompagneret af
Peter Houe Sørensen på piano.

Filmklub

Vi tager hul på en ny sæson for vores
filmklub og mødes første gang torsdag den 29. oktober og igen den 17.
november.
Alle, der har tid og lyst, er velkomne. Vi
mødes i konfirmandstuen kl. 19.00. Efter
filmforevisningen får vi en kop kaffe eller
te og en snak om det, vi har set. Den 29.
oktober har vi en nyere dansk storfilm
af Bille August på programmet. Et smerteligt og inderligt portræt af en families
fælles krise, præcenteret af nogle af
landets bedste skuespillere - med hjerte,
livsglæde og humor.

Allehelgensgudstjeneste
Alle helgens dag søndag den 1.
november holder vi en sen eftermiddagsgudstjeneste i Grensten
kirke kl.17.00. Der er mulighed for,
at vi alle kan tænde et lys, så kirkerummet vil være oplyst med levende
lys. Undervejs i gudstjenesten vil
der være et musikalsk indslag, der
giver plads til, at vi sammen og
hver for sig kan mindes dem, vi har
mistet. Børge Jensen forestår gudstjenesten, og vores organist Lone
Vandt vil denne søndag blive bistået
af cellist Aksel Nielsen.

Kirkens børne- og ungdomskor
Så skal vi i gang igen med Kirkens børne- og ungdomskor. Koret er for piger og drenge
i alderen 9 - 15 år. Vi øver hver torsdag fra 15.00 - 16.00 på Munkholmskolen og
mødes første gang uden for musiklokalet kl.15.00 den 13. august 2015. Som korist
får du lært at synge og læse noder. Du vil opleve et fællesskab med nye venner og få
det sjovt. Vi har en ugentlig korprøve og medvirker ved forskellige gudstjenester og
højtider. Det er gratis at deltage, og du vil få honorar, når koret medvirker ved kirkelige
handlinger. Du er velkommen til at møde op ved en korprøve og se, om det er noget
for dig. Du kan også kontakte mig på tlf. 2972 4048 for at høre mere.
Organist Lone Vandt
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Babysalmesang

Så starter et nyt hold babysalmesang,
og der er ledige pladser. Babysalmesang er et tilbud til babyer i alderen 0
-12 mdr. og deres forældre. Vi mødes
til sang, musik, bevægelse og rytmik
og tager udgangspunkt i nogle af
vores kendte salmer. Vi blæser sæbebobler, spiller på rasleinstrumenter
og meget mere. Vi mødes i Grensten

kirke torsdag formiddag kl. 10.00 10.45. Forløbet strækker sig over 10
gange, og første gang er torsdag den
3. september 2015. Du er velkommen til at møde op og se, om det er
noget for dig. Du kan også kontakte
mig på tlf. 2972 4048.
Organist Lone Vandt

Friluftsgudstjenesten i Fladbro Skov
lemandsorkestret, der skabte en hyggelig stemning med deres glade musik.
Fladbro Kro havde sponsoreret kaffen,
og menighedsrådene havde sørget for
kage m.m. Friluftsgudstjenesten foregår
i et samarbejde mellem de følgende 8
sogne: Øster Velling, Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup, Tånum
og Hornbæk.

Friluftsgudstjenesten den 14. juni ved
”Påfuglehuset” i skoven bag Fladbro
Kro fandt sted i godt sommervejr, og
omkring 100 var mødt op. Ved gudstjenesten medvirkede sognenes præster,
børnekor og spillemandsorkestret ”Knap
så rask”. Efter gudstjenesten nød mange kaffen og underholdningen ved spil6 | Kirkebladet

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 tillige 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:
Tina Dyrby Kristensen
Mobil: 81 65 72 54
E-mail: tina.dc@tdcadsl.dk
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
Kirkebladet uddeles af Post Danmark. Hvis I ikke har modtaget et
kirkeblad, bedes I kontakte Ingemann Schnetler på telefon 86 46 72 82.
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Gudstjenester i september, oktober, november 2015
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

6. september
14. s.e. trinitatis			
9.00*
13. september
15. s.e. trinitatis
10.30
20. september			
10.30**
16. s.e. trinitatis			
Høstgudstjeneste
27. september
17. s.e. trinitatis		
10.30**
4. oktober
18. s.e. trinitatis
10.30
11. oktober
19. s.e. trinitatis			
10.30**
18. oktober.
20. s.e. trinitatis			
9.00*
25. oktober
21. s.e. trinitatis
10.30
1. november
Alle helgens dag			
17.00**
8. november
23. s.e. trinitatis
10.30**			
15. november
24. s.e. trinitatis			
10.30
22. november
Sidste søndag i kirkeåret
10.30**		
9.00**
29. november				
1. søndag i advent			
10.30

* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming
** Gudstjeneste ved Børge Jensen
Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen for Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat vil fremgå
af vores hjemmeside: www.grenstensogn.dk

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

