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Et glimt fra
tøndeslagningen efter
fastelavnsgudstjenesten

Marts
April
Maj

Det nye
menighedsråd
Det nye menighedsråd er blevet
konstitueret, og i rådet glæder vi os
til den kommende periodes mangeartede og nye udfordringer. Vi vil
arbejde på at fastholde de mange
gode rammer for vores liv og kirke
her i sognene og søge at finde tiltag, der også kan styrke borgernes
tilknytning til kirken.

Filmaften

Torsdag den 14. marts kl.19.00 holder vi
sæsonens sidste filmaften i konfirmandstuen ved Øster Velling præstegård. Vi
skal se en film, der i 2005 var blandt de
oscar-nominerede som ”bedste udenlandske film”. En klog, varm og livsbekræftende historie om en internationalt
anerkendt dirigent, der drastisk afbryder
sin karriere og trækker sig tilbage til sin
barndomsby. Her bliver han snart involveret i det lokale kirkekor, og fra dette
øjeblik er intet som før i den lille by.

Velling Kirke kl. 19.30. Under altergangen vil der denne aften blive uddelt
usyrede brød og rødvin. Grensten kirke
danner rammen for vores Langfredagsgudstjeneste den 29. marts kl.10.30.
Som en markering af Langfredags
mørke, tændes alterlysene først i forbindelse med nadverfejringen. Undervejs i
gudstjenesten vil der være et musikalsk
indslag. Påskedag fejrer vi gudstjeneste
i Øster Velling kirke kl.9.00 og i Grensten kirke kl.10.30. 2. påskedag er der
fællesgudstjeneste for hele pastoratet i
Helstrup Kirke kl.10.30.
Anne Kathrine H. Dam, sognepræst

Ny graverbygning

Påskens gudstjenester
i vores tre sogne
Som indledning til den stille uge, som
ugen op til påskesøndag også kaldes,
fejrer vi Palmesøndag den 24. marts
i Helstrup kirke kl.10.30. Skærtorsdag
den 28. marts fejrer vi nadverens indstiftelse ved en aftensgudstjeneste i Øster
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Vores nye graverbygning ved Grensten kirke er færdig, og vi har nu fået
nogle gode og tidssvarende lokaler til
vores gravere. I midten af bygningen er
der placeret et handicaptoilet, som er
offentligt tilgængeligt.

Koncert i Grensten
kirke 9. april kl. 20.00

Tirsdag den 9. april byder vi på koncert i
Grensten kirke med Den Nye Salmetrio,
der præsenterer en række af de nye salmer f.eks. ”Du som har tændt millioner
af stjerner” og ”Spænd over os dit himmelsejl” i spændende arrangementer
med undertoner af både jazz og pop og
med masser af solistiske indslag.
Trioen består af Anette Buonaventzen
(vokal), Pojken Flensborg (piano & orgel)
og Ulrik Bust (saxofon). Alle 3 er uddannet på Det jyske musikkonservatorium.
Pojken Flensborg er også uddannet som
organist og har sit daglige virke i Skibet
kirke. Han har spillet i en lang række
jazz-sammenhænge. For tiden har han
stor succes med orkestret Nordens

tone. Anette Buonaventzen har sunget
professionelt i 20 år i både danske og
internationale sammenhænge, med
bigbands og symfoniorkestre såvel som
små konstellationer og i mange forskellige genrer. Ulrik Bust har primært
beskæftiget sig med rock, pop, blues,
soul og rock’n’roll. Han har spillet og
indspillet med en lang række forskellige
danske og udenlandske artister som
Peter Belli, Anne Linnet, Henning Stærk,
Lisa Ekdahl m. fl.
På hjemmesiden www.dennyesalmetrio.dk kan man læse mere om trioen og
høre eksempler på deres musik.
Så vel mødt til en spændende koncert.
Organist Cecilie Harbo Pedersen

Kyndelmissegudstjenesten
Konfirmander fra Munkholmskolen
medvirkede både ved planlægning og
afholdelse af kyndelmissegudstjenesten
i Øster Velling kirke den 31. januar 2013.
Det blev en fin aftengudstjeneste med
mange mennesker, levende lys, salmesang, læsninger og digte.
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sang om ”David og Goliat”. Bagefter
slog vi katten af tønden i forsamlingshuset og drak sodavand og kaffe.

Konfirmationer
i foråret 2013
Så er det ved at være tid til at fejre
forårets konfirmationer. Konfirmander
fra Firkløverskolen i Jebjerg skal konfirmeres i Øster Velling Kirke 3. søndag
efter påske den 21. april 2013 kl.10.00.
Konfirmander fra Munkholmskolen skal
konfirmeres Bededag den 26. april 2013
kl.9.00 og 11.00.

Ældreudflugt
den 28. maj

Fastelavnsgudstjenesten
Søndag den 3. februar holdt vi fastelavnsgudstjeneste i Grensten kirke.
FDF’erne medvirkede og sang bl.a. en

Den 28. maj går vores ældreudflugt i år
til Silkeborgegnen. Vi skal på kirkebesøg,
spise frokost sammen og selvfølgelig
også nyde den skønne natur. Sidste år,
var der desværre begrænsede pladser,
men i år vil alle tilmeldte få garanteret
en plads, så vi håber, at mange har tid
og lyst til at deltage. Udflugten vil blive
nærmere annonceret i lokalavisen. Har
man spørgsmål, så ring til sognepræsten for nærmere information.

Det nye menighedsråd
Martin Sørensen
Engvænget 2,
8870 Langå.
8646 7261 /
2442 3296
mis@dlgmail.dk
Formand. Medlem af kirkeudvalget og
aktivitetsudvalget
Jeg har været med i menighedsrådet i
snart 25 år, og synes arbejdet med tiden
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bliver mere og mere spændende, skønt
der også er en del bureaukrati ind i mellem. Har været med til at renovere alle
tre kirker, bygge garage i præstegården
og sidst den nye graverbygning ved
Grensten kirke. Men det mest spændende var valg af ny præst. Jeg har
endnu gården i Dagsvad, men er flyttet
til Langå. I denne forbindelse har jeg
løst sognebånd til Anne Kathrine, og er
nu blevet genvalgt som formand for en
ny periode.

Kai Ingemann
Schnetler
Fuglebakken 14,
Stevnstrup,
8870 Langå
8646 7282
i.schnetler@mail.dk
Næstformand, sekretær og webmaster
Medlem af aktivitetsudvalget
Jeg er pensioneret lærer efter 37 år i folkeskolen. Da vores børn begyndte i FDF
for mere end 25 år siden, kom jeg ind i
bestyrelsesarbejdet for FDF, de sidste år
som formand. I 1988 blev jeg opfordret
til at stille op til menighedsrådsvalget, og
siden da har jeg været medlem af menighedsrådet, først for Grensten Sogn, hvor
jeg var formand indtil 2008, og nu af det
fælles menighedsråd. Folkekirken er for
mig et vigtigt fundament for vores samfund og kultur, men det er også vigtigt, at
der er liv og fornyelse i kirken. Der skal
være plads til både højmessen og andre
former for gudstjenester og til både den
klassiske og den rytmiske musik.
Foruden arbejdet i menighedsrådet er
jeg medlem af lokalbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening og amatørgeolog. Jeg er formand for Jysk Stenklub
og har forbindelse og samarbejde med
geologer og museer i mange lande.
Kim R. Jørgensen
Bymarksvej 4,
Stevnstrup,
8870 Langå
3011 6169
kim.jorgensen@
fiberflex.dk
Folkevalgt kasserer og kirkeværge
Jeg har været medlem af menighedsrådet i 16 år og er nu påbegyndt min
femte periode. Arbejdet i et menighedsråd er spændende og udfordrende,
hvis det ikke havde været tilfældet,
havde jeg stoppet for mange år siden.
Mit engagement tager afsæt i at sikre

gode vilkår for kirkens liv og vækst, der
tilgodeser flest mulige i pastoratet. Når
jeg gør status, mener jeg faktisk, det er
lykkedes menighedsrådet at iværksætte
forskellige tiltag: babysalmesang, børnegudstjeneste, spaghettigudstjeneste,
minikonfirmandundervisning osv., der
hver især danner grundlag for et godt og
varieret menighedsliv.
Karen Lagoni
Lundagervej 21,
Stevnstrup,
8870 Langå
2214 1816 karen.
lagoni@randers.dk
Kontaktperson. Medlem af kirkeudvalget
Jeg er nyt medlem af menighedsrådet.
Jeg glæder mig til arbejdet både som
medlem af rådet og som kontaktperson
til alle ansatte ved de tre kirker i sognet. I
den funktion ser jeg det som min vigtigste
opgave at fremme et samarbejde mellem
kirkens ansatte, som fører til engagement, fællesskab og levende dynamiske
kirker. Jeg vil gerne arbejde for at styrke
det kulturelle liv i vores sogn. Folkekirken
skal være et mødested for alle.
Poul Bugge Olesen
Gammel Silkeborgvej 6, Helstrup,
8920 Randers NV
5174 0434
helstrupgaard@
dlgmail.dk
Medlem af kirkeudvalget
Det er nu 4. periode, jeg sidder i menighedsrådet, og samarbejdet her er ikke
det kedeligste. For første gang sidder
jeg som eneste repræsentant for Helstrup sogn, så det kunne være dejligt,
hvis flere herfra fik tid og lyst til at engagere sig i menighedsrådets arbejde,
som også giver mulighed for at præge
livet i vores tre sogne.
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Kirstine Floor
Bøgebakken 1,
Stevnstrup,
8870 Langå
8646 9630

Medlem af aktivitetsudvalget og udvalget for studietur og ældreudflugt
Jeg har været medlem af menighedsrådet siden 1992. Sidder i aktivitetsudvalget, og er bl.a. med til at arrangere
studieture og ældreudflugter. Jeg synes
arbejdet i menighedsrådet er spændende, og ser frem til de kommende
opgaver.
Birthe K. Kortbek
Blomsterparken 15,
Stevnstrup, 8870
Langå.

Medlem af udvalget for studietur og
ældreudflugt
Jeg har været medlem af menighedsrådet siden 1988, først for Grensten
Sogn, hvor jeg var næstformand indtil
2008, og nu af det fælles menighedsråd.
Jeg sidder i det udvalg, hvor vi arrangerer ældreudflugter og studieture – en
opgave, jeg holder meget af. I det hele
taget finder jeg menighedsrådsarbejdet
interessant, og glæder mig til endnu en
periode med mangeartede udfordringer.
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Lene Simonsen
Neikilsvej 14,
8920 Randers NV
8646 7756
lenol@mail.dk

Medlem af kirkeudvalget
Jeg hedder Lene Simonsen, er 56 år,
uddannet folkeskolelærer og har siden
1982 boet i Øster Velling sammen med
min mand, Ole, og vores 4 børn, som
nu er flyttet hjemmefra og har fået børn.
I min fritid er jeg meget sammen med
familien, især de 12 børnebørn, kan godt
lide at læse, bage og lave god mad.
Jeg har altid været interesseret i vores
kristne arv, det åndelige og etiske, men
også i bevarelse af bygningerne, så de
også for eftertiden vil være et kulturelt
og religiøst vidnesbyrd.
Birthe Lang
Nielsen
Neikilsvej 3B,
8920 Randers NV
8646 7036

Medlem af udvalget for studietur og
ældreudflugt
Jeg har igennem flere år været tilknyttet
menighedsrådet som ”kaffekone” og
har desuden bistået i forbindelse med
planlægning af vores sognes ældreudflugter og studieture. Glæder mig til det
kommende rådsarbejde, som jeg mener
er betydningsfuldt også for vores lokalsamfund.

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:
Cecilie Harbo Pedersen
Præsteager 241
Lisbjerg
8200 Århus N
Telefon: 4026 5989

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 Marts, April, Maj 2013
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

3. marts
9.00*
3. søndag i fasten			
10. marts
9.00*				
Midfaste
17. marts
10.30
Mariæ Bebudelse			
24. marts
Palmesøndag		10.30			
28. marts
19.30				
Skærtorsdag
29. marts
10.30
Langfredag			
31. marts
9.00		10.30
Påskedag
1. april
10.30			
2. påskedag		
7. april
10.30				
1. søndag efter påske
14. april
10.30
2. søndag efter påske			
21. april
Konfirmation
3. søndag efter påske
10.00
26. april			
Konfirmation
Bededag			
9.00 +11.00
28. april
14.00*
4. søndag efter påske			
5. maj
14.00*				
5. søndag efter påske
9. maj
10.30			
Kristi himmelfarts dag		
12. maj
9.00		10.30
6. søndag efter påske
19. maj
10.30		9.00
Pinsedag
20. maj
10.30			
2. pinsedag		
26. maj
9.00		10.30
Trinitatis søndag
					
					
* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming.

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

