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Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag
i konfirmandstuen i Øster Velling

Må livet gøre ondt?
- om det moderne menneskes forhold
til smerte, modgang og livet,
når det gør ondt
Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling med ægteparret Iben
Krogsdal og Morten Skovsted. Foredraget er et dobbeltforedrag, der udspiller sig som en dialog mellem to parter, der forsvarer hvert
sit verdensbillede og hver sin fortælling. I feltet mellem disse to modsætninger kan
tilhøreren spørge: Hvor står jeg selv?
Iben Krogsdal (f. 1967) er cand.phil. i religionsvidenskab og ph.d.fra Århus
Universitet med en afhandling om NLP og coaching. Hun arbejder for tiden
på et to-årigt forskningsprojekt om danskernes tro og livsfortællinger. Iben er
desuden forfatter (senest salmesamlingen Vi som er søgende og børnebogen
Balladehistorier) og uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi.
Hun har holdt foredrag om blandt andet coaching, nyreligiøsitet, skæbne og fri
vilje, astrologi og livshistorier. Hun er gift med Morten Skovsted, og de to har
sammen fire børn.
Læs mere på www.krogsdal.dk
Morten Skovsted (f. 1967) er cand. theol. med sidefag i historie og enkeltfag i
kommunikation. Han har siden 1996 været sognepræst i Hjortshøj-Egå ved Århus.
Morten holder foredrag om blandt andet Folkekirkens aktuelle forhold og udfordringer, om samfundsforhold, politik, forbrydelse og straf, det gode og det onde.
Læs mere på www.skovsted.dk
Der venter denne aften tilhørerne en spændende og øjenåbnende aften, hvorfra
man helt givet vil kunne tage stof med hjem til nærmere bearbejdelse og eftertanke.
Menighedsrådet.

Søndag den 6. marts deltager børnekoret
i gudstjenesten i Grensten kirke kl. 10.30

Natkirke i Grensten
Torsdag den 10. marts er der natkirke i Grensten kirke kl. 20.00-22.30
Natkirken fra Randers kommer på besøg i Grensten kirke og holder natkirke for os.
Aftenens program er følgende
Kl. 20.00 vil der være stille mediativ musik
Kl. 20.30 Taize andagt. En Taizeandagt er en andagt med små mediative salmer,
som er nemme at lære bl.a. fordi de synges flere gange i træk. Ind imellem salmerne
læses små bibelske tekster og personlige bønner.
Kl. 21.30 Nadver andagt med brød og rødvin
Se mere om Randers natkirke på www.natkirkeranders.dk

Søndag den 13. marts kl. 14.00 er der
Fastelavnsgudstjeneste i Grensten kirke
Med efterfølgende tøndeslagning, sodavand, fastelavnsboller
og præmie for bedste udklædning i Stevnstrup forsamlingshus. Det koster 10 kr. at være med i forsamlingshuset. Det
er præst, menighedsråd og Stevnstrup FDF, der står for
dagen. Og alle er velkomne. Af hensyn til Fastelavnsbollerne skal I melde jer til senest 10. marts enten til Laila på
Laih@km.dk eller 8646 7008 eller til Kirsten på kisser@tdcspace.dk

Torsdag den 17.marts er der filmaften
i konfirmandstuen i Øster Velling
Måske skal vi se den film, vi troede vi skulle se sidste gang.
Måske en helt anden. Men hvis du har lyst til at se film
sammen med andre, så er du meget velkommen. Filmen starter kl. 19.00.

Den 27. marts tager vi afsked med graveren
i Grensten
Frank Stæhr Hansen har været graver ved Grensten kirke i mange år. Og dem vil vi
sige ham tak for. Frank har altid været hjælpsom og fuld af gode ideer.
Så hvis I vil være med til at ønske Frank en god pensionist tilværelse. Så er I velkomne til gudstjeneste i Grensten søndag den 27. marts kl. 10.30 og efterfølgende
brunch i Stevnstrup forsamlingshus.

Koncert i Øster Velling Kirke
tirsdag den 5. april kl. 19.30
Tirsdag den 5. april byder vi på koncert i Øster Velling
kirke med sopranen Laura Flensted-Jensen og guitaristen Frederik Munk Larsen.
Laura Flensted-Jensen debuterede fra solistklassen på
Det Jyske Musikkonservatorium i 2005 og har siden optrådt som solist i mange
sammenhænge både i Danmark såvel som Sverige, Holland, Tyskland og England.
Frederik Munk Larsen er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus,
på Hochschule für Musik, Köln samt i Barcelona. I 2001 debuterede han fra
solistklassen og har siden slået sit navn fast på den klassiske musikscene ved en
lang række koncerter.
Duoen har givet en lang række kirkekoncerter i Danmark – koncerter, som er både
medrivende og vedkommende og som foregår i en afslappet atmosfære med humor,
eftertænksomhed og nærvær. Duoen spiller denne aften et varieret program med
bl.a. danske sange af Carl Nielsen og Thomas Laub, samt humoristisk og dramatisk spansk musik. Koncerten bliver krydret et par smukke og virtuose stykker for
solo-guitar. De 2 unge musikere vil undervejs i koncerten fortælle om musikken.
Så vel mødt til en stemningsfuld aften i Øster Velling Kirke.

Sognevandring den 29. maj 2011
med Niels Leth Nielsen, Stevnstrup
Søndag den 29. maj 2011 kl. 9.00 er der gudstjeneste i Grensten Kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset, og derefter vil Niels Leth være guide for en sognevandring i Grensten og den nærmeste omegn. Turen forventes afsluttet kl. 12.00.
Niels Leth er født og opvokset i Stevnstrup og har hele sit liv været interesseret i
sin egn og dens historie. Han har omhyggeligt nedskrevet de ting, som han har
fået fortalt og har i tidens løb haft adskillige artikler om egnens historie i ”Lokalhistorisk årbog”, der udgives af Lokalhistorisk Forening i Langå. I årbogen for 2010
var der således en artikel om Grensten Kirkes historie. Nils Leth er stadig medlem
af denne forenings bestyrelse, hvor han udfører et stort arbejde. Han er tidligere
medlem af menighedsrådet for Grensten Sogn og har været meget engageret i FDF.
Den 2. juni Kristi himmelfartsdag byder vi Anne Kathrine Dam
velkommen tilbage fra barselsorlov ved gudstjenesten kl. 10.30
i Øster Velling. Og samtidig tager vi afsked med Laila Hansen.

Organist Cecilie Harbo Pedersen

Påsken

Påsken har mange traditioner, og vi har også
mange nye tiltag. Vi begynder med
Syng løs aften. Optakt til påsken.
Onsdag den 13. april kl. 19.30 holder vi
sangaften i konfirmandstuen ved præstegården
i Øster Velling. Påsken står for døren, så derfor
vil vi denne aften fordybe os i de mange smukke
påskesalmer, både kendte og mindre kendte.
Derudover vil vi også synge nogle forårssange.
Så hvis du har lyst til at synge i hyggeligt selskab
og snakke over en kop kaffe, så er det her vist lige
noget for dig.
Skærtorsdag fejrer vi aftensgudstjeneste i Øster Velling kirke kl. 19.30.
Denne aften er der hjemmebagt brød og rødvin til altergangen. Og vi drikker
et glas vin sammen efter gudstjenesten.
Langfredag fejrer vi med en liturgisk gudstjeneste. Det er en gudstjeneste
med mange tekster, men uden prædiken.
Påskedag fejrer vi opstandelsen med almindelige gudstjenester.
Anden Påskedag Genfortæller jeg hele påskeugen og børnekoret medvirker.

Husk ældreudflugten
den 24. maj

Fingerbøl – Digitalis
Fingerbøl eller digitalis på latin. Ja,
som en af de få planter, genkender
de fleste folk både selve planten og
begge dens navne. De fleste andre
plantenavne kan man enten det
danske eller den latinske betegnelse. Eksempelvis, hvor mange bruger både alperose og det latinske
navn rhododendron.
Digitalis kommer fra det latinske
navn digitus, der betyder finger. På
tysk hedder den Fingerhut, og det er jo nok derfra vores fingerbøl kommer. Nordmændene har været mere opfindsomme og kalder den rævebjæle.
Men uanset hvad vi kalder den, er det en smuk og iøjefaldende plante med høje
lige stængler, hvorpå blomsterne sidder tæt op af hele stængelen. De starter med at
springe ud for neden, hvilket giver en lang blomstringstid.
En af mine kilder beskriver planten som 30-80 cm høj, en anden 2 m! Den har jeg
til gode at se endnu. Det må være imponerende. De, der vokser ved det østlige dige
på Grensten kirkegård er af de moderate slags. Sandsynligvis den mest almindelige
Digitalis purpurea.
Andre arter der kan vokse i Danmark er Gul Fingerbøl (Digitalis lutea), Rustfarvet
fingerbøl (Digitalis ferruginea) Småblomstret fingerbøl (Digitalis parviflora) og
Storblomstret Fingerbøl (Digitalis grandiflora).
Planten blev i gamle dage brugt som hjertemedicin. De aktive stoffer kan man i dag
fremstille kemisk, og den dyrkes i dag derfor kun som prydplante.

Klokkestablen i Helstrup
Som I sikkert har opdaget, har frosten drillet, og vi er endnu ikke færdige med
klokkestablen i Helstrup. Men vi glæder os, til vi kan indvie den nye klokke.
For vi er jo helt uden klokke for tiden, da en optimistisk håndværker har taget den
gamle klokke ned.

Fungerende sognepræst
Laila Hansen
c/o Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 86 46 70 08
E-mail: laih@km.dk
Træffes efter aftale

Organist:
Alle tre sogne:
Cecilie Harbo Pedersen
Præsteager 247
Lisbjerg
8200 Århus N
Telefon: 40 26 59 89

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: 86 46 79 99

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:
Jytte Christensen
Infanterivej 9, st. tv.
8900 Randers
Telefon: 24 25 38 58
Grensten indtil 1. april:
Frank Stæhr Hansen
Liljevej 6, Stevnstrup
8870 Langå
Telefon: 86 46 78 18
Mobil: 20 72 53 14

Grensten:
Tyge Jessen
Stjernevej 11
8930 Randers NØ
Telefon: 28 74 60 13
Menighedsrådsformand:
Øster Velling:
Martin Sørensen
Sønderskovhedevej 6
8870 Langå
Mobil: 24 42 32 96
E-mail: mis@dlgmail.dk

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

Se vore 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.

Gudstjenester i Marts, April, Maj 2011
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

6. marts
Fastelavn			10.301
13. marts
1. søndag i fasten
10.30		
14.002
20. marts
2. søndag i fasten		
10.30
9.00
27. marts
3. søndag i fasten 			
10.303
3. april
midfaste
10.30		
10. april
Mariæ bebudelsesdag			
10.30
17. april
Palmesøndag
9.00*
21. april
10.30
Skærtorsdag
19.304
22. april
Langfredag			10.305
24. april
Påskedag
10.30		
9.00
25. april
Anden Påskedag 		
10.306
1. maj
1.s.e.påske
10.30		 9.00
8. maj
2.s.e.påske			19.30*
15. maj
Konfirmation
10.30
20. maj
Konfirmation			10.00
22. maj
4.s.e.påske		10.30
29. maj
5.s.e.påske			9.007
1Børnekor medvirker. 2Fastelavnsgudstjeneste med FDF. 3Afsked med Frank. 4Rigtig brød og Rødvin til
altergangen. 5En gudstjeneste med mange tekster, men uden prædiken. 6Påsken genfortalt og børnekoret
medvirker. 7Sognevandring efter gudstjenesten.
* Anna-Christine Elming, Langå

Kirkebilen kører til gudstjeneste i pastoratet.
Man ringer blot til Randers Taxa på tlf. 87 11 30 30, så bliver man afhentet på sin bopæl
og bragt hjem igen. Det er også 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 Martin Sørensen, Sønderskovhedevej 6,
8870 Langå, tlf. 24 42 32 96, 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

