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Præstevikar

nesten. Under altergangen vil der denne
aften blive uddelt usyrede brød og rødvin.
Langfredag markerer vi langfredags
mørke ved at have et helt tomt alter og
ikke have nadverfejring. Det bliver en
liturgisk gudstjeneste. Og vi får besøg af
cellist Aksel Nielsen.
Det er Helstrup kirke kl. 10.30.
Påskedag fejrer vi opstandelsen med
gudstjeneste og trompetspil i Øster Velling kirke kl. 9.00 og Grensten kirke
kl. 10.30.
2. Påskedag er påskens sidste dag.
Og vi afslutter årets påskefejring med
en stille aftensgudstjeneste i Helstrup
kirke kl. 19.30.

Anne Kathrine Dam er sygemeldt med
hjernerystelse. Laila Hansen er konstitueret i embedet.
Laila var vikar under Anne Kathrines forældreorlov og to barselsorlover, så hun
er kendt i pastoratet.
Menighedsrådet byder Laila Hansen velkommen.

Påskens gudstjenester
Over hele landet, ja i en stor del af verden bliver påsken fejret med mange
gudstjenester. Og det gør den selvfølgelig også i vores tre sogne.
Palmesøndag er indledning til den stille
uge, som ugen op til påskedag kaldes.
Vi fejrer den med en gudstjeneste i
Grensten kirke kl. 10.30.
Skærtorsdag fejrer vi nadverens indstiftelse ved en aftensgudstjeneste i Øster
Velling kirke kl.19.30.
Kirkens børnekor medvirker ved gudstje2 | Kirkebladet

Filmaften

Vi mødes til sæsonens sidste filmaften
torsdag den 20. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen i Øster Velling. Vil man
vide hvilken film, der er på programmet,
kan man kontakte præstevikar Laila Hansen på tlf. 4037 8078.

Konfirmationer
i foråret 2014
Så er det ved at være tid til at fejre forårets konfirmationer. Konfirmanderne fra
Firkløverskolen i Jebjerg skal konfirmeres i Øster Velling kirke 3. søndag efter
påske. Den 11. maj kl.10.00.
Konfirmanderne fra Munkholmskolen
skal konfirmeres Bededag den 16. maj.
7a kl. 9.00 og 7b kl. 11.00.

Koncert med Familien Pultz

den 27. marts kl. 19.30 i Øster Velling
Familien Pultz består af Frederik 18 år,
Jakob 16 år, Benedicte 14 år og deres
forældre Kirsten og Karsten, som begge
er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium på henholdsvis klaver/sang og
klaver/trompet.
Siden efteråret 2006 har familien spillet
ca. 120 koncerter, størstedelen kirkekoncerter, hvor der spilles - 2 trompeter,
horn, trombone, guitar og orgel - og syn-

Sæt

ges 3-, 4- og 5-stemmig klassisk musik
fra renæssance til nutid, med hovedvægt
på kirkemusik - og med en vis forkærlighed for renæssancen. Da alle i familien
komponerer, bliver der også spillet musik
fra egen produktion.
Undervejs i koncerten fortæller familien
om musikken og instrumenterne og om
en lidt anderledes måde at være familie
på.

til Ældreudflugt
X i kalenderen
27. maj 2014
Der arbejdes på at lave en dejlig ældreudflugt,
så sæt kryds i kalenderen den 27. maj.
Udflugten vil blive nærmere annonceret i
Lokalavisen og på sognets hjemmeside.
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Tre gange 25 års jubilæum i menighedsrådet

Fra venstre Martin Sørensen, sognepræst Anne Kathrine H. Dam,
Birthe Kortbek og Ingemann Schnetler.
Det er usædvanligt med 25 års jubilæum
i menighedsrådet. Men den 1. december 2013 kunne hele tre menighedsrådsmedlemmer fejre deres 25 års jubilæum.
Ved menighedsrådsvalget i november
1988 blev Martin Sørensen valgt ind
i Øster Velling menighedsråd, mens
Birthe Kortbek og Ingemann Schnetler
blev valgt ind i Grensten menigheds-

råd. De tre sognes menighedsråd blev
i 2009 lagt sammen til menighedsrådet
for Øster Velling - Helstrup - Grensten
Pastorat. Jubilæet blev fejret ved en
brunch i Stevnstrup Forsamlingshus den
8. december 2013. Det blev en hyggelig
dag, hvor de fremmødte fik mulighed for
at takke jubilarerne for deres arbejdsindsats i menighedsrådet.

Børnekor ved
vores organist
Lone Vandt
torsdag 13-14
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Selma Lagerlöf og
Kristuslegenderne
Torsdag den 23. januar var der foredrag
i konfirmandstuen ved sognepræst Ane
Ørgaard Bramstoft.
Ane Ørgaard Bramstoft gav os denne
aften et indblik i Selma Lagerlöfs liv og
værker, og hun genfortalte med stor indlevelse legenderne ’Den hellige nat’ og
’I Nazareth’ fra den store forfatterindes
udødelige Kristuslegender.
Vi hørte også om Selma Lagerlöfs barndom og opvækst og hendes engagement
i samtidens samfundsspørgsmål som
f.eks. kvindernes stemmeret. Der var

også lejlighed til at stille spørgsmål, og
til sidst blev ’Legenden om juleroserne’
genfortalt. Det var en dejlig aften.

Babysalmesang ved
organist
Lone Vandt
torsdag 10-11
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Den frugtbare
grænse
Onsdag den 19. februar var der
foredrag i konfirmandstuen ved
Øster Velling præstegård med
sygehuspræst Preben Kok, Vejle.
Preben Kok, der bl.a. er kendt fra
DR2’s ”Skriftestolen” og forfatter
til den anmelderroste bog: ”Skæld
ud på Gud”, havde kaldt sit foredrag ’Den frugtbare grænse’, der er
grænsen for, hvor meget et menneske skal kunne bære. Med Preben
Koks egne ord har vi mennesker en
tendens til at gøre mennesket til
Gud. Har vi ikke selv magten, bliver
vi usikre og angste og skyder skylden på os selv, hinanden, samfundet – for nogen må have den. Men
der, hvor vi ikke har magt, skal vi
lære at give slip og erkende, at vi er mennesker.
Efter foredraget var der lejlighed til at stille spørgsmål, og de mange gode spørgsmål
gav Preben Kok anledning til at gå dybere ind i nogle af foredragets udsagn. Det var
en udbytterig aften, der gav de mange tilhørere stof til eftertanke.

Teologiens døgn i Århus
den 4. april kl. 16 til den 5. april kl. 16

Ramler verden nu? 2014 er præget af
en række årstal, som markerer sammenbrud og nybrud. 1764, 1814, 1864, 1914
og 1944 … rækken er lang.
Når verden forandrer sig på den måde,
søger vi mening og indsigt. Teologien
har altid budt ind med svar og taget del i
samfundets debat. Men i dag er det ikke
kun teologien, der svarer – andre byder
også ind. Hvad svarer de, hvad svarer
teologien, og hvad skal man tro?
Ramler verden nu? Måske ikke, men
hvis man er interesseret i teologi, religi6 | Kirkebladet

on, tro, etik, moral, spiritualitet, historie,
kultur og samfund, kan man finde bud på
mulige svar – og diskutere dem – i rækken af foredrag, workshops, udstillinger,
rundvisninger, film og debatter på Teologiens Døgn 2014. Der vil være særligt
fokus på spørgsmål og svar, der knytter
sig til byen, kanten, gaden og himlen. Og
som en rød tråd løber de mange 4-taller i
2014, 1944, 1914, 1864, 1814 og 1764.
Se program, tid og sted på
www.teologiensdogn.dk

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
Præstevikar Laila Hansen
Telefon: 40 37 80 78
E-mail: laih@km.dk
Træffes efter aftale
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:
Jytte Christensen
Infanterivej 9, st. tv.
8900 Randers
Telefon: 24 25 38 58
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 marts, april, maj 2014
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

2. marts
9.00
Fastelavn
9. marts
9.00
1. søndag i fasten		
16. marts
10.30*
2. søndag i fasten			
23. marts
10.30
3. søndag i fasten 		
30. marts
9.00		10.30
midfaste
6. april
10.30		
Mariæ bebudelsesdag
13. april
10.30
Palmesøndag 			
17. april
19.30**
Skærtorsdag
18. april
10.30**
Langfredag		
20. april
9.00		10.30
Påskedag
21. april
19.30
Anden Påskedag 		
27. april
10.30		9.00
1.s.e.påske
4. maj
14.00*
2.s.e.påske
11. maj
10.30
Konfirmation
16. maj
9.00 og 11.00
Konfirmation			
18. maj
10.30
4.s.e.påske		
25. maj
10.30
5.s.e.påske			
29. maj
10.30
Kristi himmelfarts dag
1. juni
10.30
6.s.e.påske			
					
* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming
** Se omtalen under påskens gudstjenester

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

