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Orienteringsmøde og opstillingsmøde forud
for valget til menighedsrådet
Den 13. september 2016 er der over
hele landet orienteringsmøde i sognene forud for valget til menighedsrådet den 8. november. Så mød endelig
op i konfirmandstuen ved Øster
Velling præstegård den 13. september kl.19.00 og få en orientering om
menighedsrådets arbejde og visioner
her i Øster Velling-Helstrup-Grensten
pastorat. Måske har du tid og lyst til
selv at blive en del af menighedsrådet,
eller kender nogle, der vil kunne tage
del i arbejdet og planlægningen for
vores lokale kirkeliv i de kommende
år? Efter det orienterende møde bliver

der en kort pause, hvorefter der vil
blive holdt opstillingsmøde enkeltvis
for de tre sogne, hvor vi vil forsøge at
få lavet et bud på en opstillingsliste
over det kommende menighedsråds
kandidater. Vi har brug for nye kræfter
og ideer! Så for kirkens og jeres egen
skyld: Mød nu op til mødet den 13.
september kl.19.00 i konfirmandstuen,
Præstegårdsvej 1 A, Øster Velling,
8920 Randers NV.
På valgudvalgets vegne,
Menighedsrådsformand
Martin Sørensen

Babysalmesang

Kunne du tænke dig at gå til babysalmesang? Så har du muligheden for at komme
på et nyt hold, der begynder torsdag den
15. september 2016 kl.10.00 – 10.45.
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Babysalmesang er et
tilbud til babyer i alderen 0-12 måneder og
deres forældre. Forløbet strækker sig over
10 torsdage, hvor vi vil
mødes til sang, musik,
bevægelse og rytmik.
Vi tager udgangspunkt
i nogle af vores kendte
salmer og sange, blæser sæbebobler, spiller
på rasleinstrumenter og
meget mere. Du er velkommen til at møde op
og se, om det er noget
for dig. Du kan også
kontakte mig for evt. tilmelding på tlf.
2972 4048.
Organist Lone Vandt

Kirkens børne- og ungdomskor
Har du lyst til at synge i kor sammen
med andre, så er Kirkens børne- og
ungdomskor måske noget for dig? 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 blå klasse kl.15.00 den 15.
september 2016. Som korist får du lært
at synge og læse noder, og du får mulighed for, sammen med nye og måske
også gamle venner, at dele nogle hyggelige og sjove stunder med sang og
musik på programmet. Koret medvirker
ved forskellige gudstjenester og højtider. Det er gratis at deltage, og du vil få
et honorar, når du sammen med koret
medvirker ved de kirkelige handlinger.

Du er velkommen til at møde op ved en
korprøve for at se, om det er noget for
dig. Du kan også kontakte mig på tlf.
2972 4048 for at høre mere.
Organist Lone Vandt

Rollespil for konfirmander

Fredag den 23. september 2016 afholdes for fjerde gang det fælles rollespil
Luther på spil for alle konfirmander i
Randers Søndre Provsti. 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, så 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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Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september fejrer vi
høstgudstjeneste i Øster Velling kirke
kl.10.30. I Danmark er det nærmest en
selvfølge, at vi kan høste afgrøder på
marker og i haver. Men mange steder i
verden lykkes det ikke at bringe en tilstrækkelig stor høst i hus, så der er mad
nok til det kommende år. Lad os derfor

samles til høstgudstjeneste, så vi kan
sige Gud tak – både for det, der vokser
frem af jorden – og for det, der vokser
frem mellem os i vore fællesskaber.
Dagens indsamling går til vores lokale
FDF’ere og deres arbejde med børn og
unge. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Gospelworkshop
og koncert
med Lene Johnsen
Glæd dig til en ordentlig energiindsprøjtning, når Lene Johnsen kommer og
afholder gospelworkshop i Grensten
kirke lørdag den 19. november kl.
9.30-16.00. Lene, som er vokset op i
Stevnstrup, er bosat i Randers, og allerede inden hun blev færdiguddannet på
Det Jyske Musikkonservatorium blev
hun ansat på Randers Musikskole. Her
har hun gennem de seneste 16 år dirigeret gospelkor og undervist i rytmisk
sang.
Workshoppens program bliver en god
blanding af opvarmning/sangteknik, indstudering af sange og naturligvis pauser.
Workshoppen er åben for alle uanset
alder og sang-erfaring. Repertoiret bliver
både nye og gamle gospelsange - måske
lidt pop - og fælles for alle sangene er, at
de er på engelsk, så det er en fordel at

kunne dette sprog. Vi slutter dagen med
en arbejdende koncert i Grensten kirke
kl. 15.30. Alle er velkomne, dog maximum 40 deltagere i workshoppen.
Tilmelding senest den 12. november
til mail@lenejohnsen.dk tlf.: 2533 2538
eller ingemann@schnetler.dk
tlf.: 5054 3830 / 8646 7282

Fyraftensgudstjeneste
Kunne du tænke dig at afslutte et par
hverdage med en kort, musikalsk gudstjeneste, så har du muligheden for at
møde op i Grensten kirke torsdag den
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13. oktober og torsdag den 10. november, begge dage kl.17.00. Programmet
vil veksle mellem musik, tekstlæsninger
og fællessang.

150-året for Johannes Jørgensen
og Jeppe Aakjær
litterære format retteligt gjorde ham
fortjent til. Men på verdensplan er han
især kendt for sine store helgenbiografier. Hans mange digte har været til
inspiration for danske komponister –
fortrinsvis i første halvdel af det tyvende århundrede. I 1891 skrev han ”Nu
lyser løv i lunde” og i 1907 ”Sænk
kun dit hoved, du blomst” og begge
sange med melodi af Carl Nielsen vil
være at finde på aftenens program.
I 2009 udkom et sanghæfte med 27
digte af Johannes Jørgensen til melodier af danske komponister arrangeret
af Ulrik R. Damm. Denne aften skal vi
synge nogle af sangene fra sanghæftet - 14 af digtene har Ulrik R. Damm
lavet melodier til.

Torsdag den 6. oktober kl.19.00
mødes vi i Øster Velling kirke, hvor vi
indleder en kombineret koncert- og
foredragsaften i anledning af 150-året
for Johannes Jørgensen og Jeppe Aakjær. Ulrik R. Damm (tidligere organist
ved henholdsvis Sct. Clemens Kirke og
Sct. Mortens Kirke i Randers) og Birgitte Kaas Sørensen (institutionsleder,
kirkesanger og korist ved Sct. Mortens
Vokalensemble) vil spille, synge og
fortælle for os undervejs i aftenens program, der er delt i to halvdele.
I Øster Velling kirke fejrer vi 150 året
for Johannes Jørgensen. Han fik aldrig
den position i Danmark, som hans

Anden halvdel af aftenens program
foregår i konfirmandstuen ved Øster
Velling præstegård. Her er det 150året for Jeppe Aakjærs fødsel, der
skal fejres. Ulrik Damm fortæller om
Jeppe Aakjærs opvækst, digtning og
livet på Jenle. Sangene i programmet
er fra perioden 1899-1927 med melodier af bl.a. Th. Aagaard, Carl Nielsen,
Alfred Toft, Johannes Nørgaard, Aage
Lund og en melodi fra 2015 af Ulrik
Damm. Nogle af sangene er meget
kendte, men der vil også være mindre kendte sange på repertoiret. De
fleste af sangene introduceres med
Jeppe Aakjærs begrundelse for og
inspiration til at skrive digtet.
Så vel mødt til en spændende og
musikalsk fejring af 150-året for
Johannes Jørgensen og Jeppe Aakjær. Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
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Filmklubben

Nu, hvor dagene bliver kortere og
aftenerne længere, er det igen blevet
sæson for vores filmklub. Vi mødes
første gang tirsdag den 25. oktober
og igen tirsdag den 22. november.
Alle, der har tid og lyst, er velkomne.
Vi mødes i konfirmandstuen ved Øster
Velling præstegård kl. 19.00. Efter filmforevisningen får vi en kop kaffe eller te

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 26. oktober holder vi spaghettigudstjeneste for hele familien. Vi
mødes i Grensten kirke kl.17.00 til en
kort hverdagsgudstjeneste tilrettelagt i
samarbejde med vores lokale FDF’ere,
hvor også kirkens børne- og ungdomskor vil medvirke. Vi behøver ikke at
skynde os hjem igen og lave aftensmad
denne aften, for efter gudstjenesten
tager vi til Stevnstrup Forsamlingshus,
hvor der er spaghetti og kødsovs på
menuen. 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 20.oktober.
Der er plads til 140 personer i Forsamlingshuset.
Tilmelding via www.fdf-stevnstrup.dk
eller til Anne Kathrine H. Dam, e-mail:
akhd@km.dk / tlf.: 2320 4675.
Alle er velkomne.
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og en snak om det, vi har set. Den 25.
oktober har vi et fransk drama af JeanPierre og Luc Dardenne på programmet.
En hjertevarm og gribende fortælling
om drengen Cyril, der bor på et børnehjem. Da han møder frisøren Samantha,
bliver hun som en mor for ham. Men
det får fatale konsekvenser for dem
begge, da Cyril knytter tætte bånd til
en kriminel dreng. Den 22. november
skal vi også se et nyere drama, baseret
på virkelige hændelser. Det handler om
den 80-årige, jødiske Maria Altmann, der
hyrer advokaten Randy til at lægge sag
an mod den østrigske stat. Årsagen er,
at nazisterne under Anden Verdenskrig
frarøvede hendes velhavende familie et
uerstatteligt maleri.

Allehelgensgudstjeneste
Alle helgens dag søndag den 6.
november holder vi en sen eftermiddagsgudstjeneste i Grensten
kirke kl.17.00.
Allehelges dag er det tradition at
mindes vores døde. Kirkerummet
vil være oplyst med levende lys.
Alle deltagere vil få mulighed for
selv at tænde et 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 organist Lone Vandt vil
denne søndag blive bistået af cellist Aksel Nielsen.

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.dyrby78@gmail.com
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 2016
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

4. september
15. søndag efter trinitatis
10.30*				
11. september
16. søndag efter trinitatis			
10.30*
18. september
17. søndag efter trinitatis		
10.30		
25. september
10.30*
18. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste + kirkekaffe				
2. oktober
19. søndag efter trinitatis 			
9.00**
9. oktober
20. søndag efter trinitatis
10.30*			
13. oktober (torsdag)			
17.00*
Musikalsk hverdagsgudtjeneste			Fyraftensgudstjeneste
16. oktober.
21. søndag efter trinitatis			
10.30*
23. oktober
22. søndag efter trinitatis		
10.30*		
26. oktober (onsdag)			
17.00
Familie og børnegudstjeneste			
Spaghettigudstjeneste
30. oktober
23. søndag efter trinitatis
10.30*			
6. november			
17.00*
Alle helgens dag			
(Se side 6)
10. november (torsdag)			
17.00*
Musikalsk hverdagsgudtjeneste			Fyraftensgudstjeneste
13. november
25. søndag efter trinitatis
10.30*			
20. november
Sidste søndag i kirkeåret			
10.30*
27. november
1. søndag i advent		
10.30				
Gudstjenesterne forestås af Anne Kathrine Hanghøj Dam, når ikke andet er markeret
* Gudstjeneste ved Børge Jensen
** Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming
Der kan evt. forekomme ændringer i gudstjenesteplanen – i så fald vil disse fremgå af vores hjemmeside:
www.grenstensogn.dk

Udgivet af menighedsråd og sognepræst, Telefon 86 46 70 08
Trykt hos Børge Møller Grafisk, 8240 Risskov

