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Nordiske toner med Duo Zilia
i Øster Velling kirke
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 slår
Øster Velling kirke dørene op og til koncert med Duo Zilia.
Duoen består af Kirstine Lykkebo, mezzosopran, og Helle Zederkof, orgel og
klaver. Koncerten vil have fokus på den
nordiske musik og give et udsnit af de
forskellige landes musiktraditioner. Der
vil være sange af både ukendte og kendte komponister som Edvard Grieg fra
Norge, Cornelis Vreeswijk fra Sverige og
Carl Nielsen fra Danmark, og desuden
vil der være musik fra Finland og Island.
Koncerten vil indeholde både klassiske
og mere folkelige sange, deriblandt
nogle af de smukke svenske viser som
”Den första gång jag såg dig”.
Kirstine Lykkebo blev i 2006 uddannet
ved Nordjysk Musikkonservatorium som
musikpædagog med klassisk sang og
musikdramatik som hovedfag. Hun har
desuden studeret et år ved Escuela de
Canto Lírico i Montevideo (Uruguay),
hvor hun også har fungeret som solist
ved en række barokkoncerter. Fra 2008
til 2010 har hun efteruddannet sig inden
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for VoiceEmbodiment i København - en
2-årig uddannelse for professionelle
sangere, ledet af sangprofessor Anne
Rosing-Schow. Kirstine Lykkebo favner
bredt i sit musikalske virke og har sunget koncerter inden for mange forskellige genrer: fra latinamerikansk – spansk
musik og ”cross-over”- projekter over
operaforestillinger til forskellige højtidsog kirkekoncerter. Desuden underviser
hun i sang og arbejder som stemmekonsulent.
Helle Zederkopf blev uddannet organist
i 1989 fra Vestervig Kirkemusikskole, og
hun har desuden en diplomuddannelse
i kirkemusik fra Det Jyske Musikkonservatorium fra 2012. I august 2013 fortsatte hun studiet samme sted med en
master i kirkemusik. Helle Zederkopf har
været organist ved Bregnet, Thorsager
og Feldballe Kirker siden 1992 og har
desuden mange års erfaring i forskellige
kammermusikalske sammenhænge.
Så vel mødt til kirkekoncert med nordiske toner på programmet!

Filmaften

Tirsdag den 10. marts kl.19.00 holder
vi sæsonens sidste filmaften i konfirmandstuen ved Øster Velling præstegård. Vi skal se en film af Jaco van Dormael, som i 1996 skabte dette komediedrama om et usædvanligt og berigende
venskab mellem en ung mand med
Downs syndrom og en succesrig, fortravlet og frustreret forretningsmand.
De to mødes ved skæbnens tilfælde på
en dag, der hurtigt udvikler sig og bliver
starten på en ny æra for dem begge.

Syng sammen
i Grensten kirke
Torsdag den 26. marts kl.19.00 er der
fællessang i Grensten kirke for alle, der
har lyst til at være med. Graver og kirketjener Kennet Hou Nielsen vil sammen
med organist Lone Vandt forestå denne
aften, hvor der er ”alt muligt godt” fra
den danske sangskat på programmet –
lige fra Grundtvig til Kim Larsen. Syng
sammen er for alle, der gerne vil synge:
Både for børn og voksne, for de smukkeste stemmer og for de tonedøve.
Både for dem, der plejer at komme i
kirken og for dem, der ikke har været
her før. Har du lyst til at synge sammen
med andre, så er du velkommen. Temaet for vores fællessang denne aften er
”forår”.

Påskens gudstjenester i vores tre sogne
Vi indleder den stille uge, som ugen
op til påskesøndag også kaldes,
med at fejre gudstjeneste Palmesøndag den 29. marts i Grensten
kirke kl.10.30, hvor koret medvirker.
Skærtorsdag den 2. april fejrer vi
nadverens indstiftelse ved en aftensgudstjeneste i Øster Velling kirke kl.
19.30. Under altergangen vil der her
blive uddelt usyrede brød og rødvin
og vores organist Lone Vandt vil
denne aften blive akkompagneret af

cellisten Aksel Nielsen. Langfredagsgudstjenesten den 3. april kl. 10.30
i Grensten kirke markerer Langfredags mørke bl.a. derved, at alterbordet vil være ryddet og gudstjenesten
blive fejret uden nadver. Påskedag
den 5. april fejrer vi gudstjeneste
i Grensten kirke kl. 9.00 og i Øster
Velling kirke kl. 10.30. 2. påskedag
er der gudstjeneste i Helstrup Kirke
kl. 10.30.

Kirkebladet | 3

Allierede flyvere skudt ned
over Danmark 1939 - 1945
I år er der 70 års jubilæum for Danmarks befrielse. I denne anledning
har vi inviteret Anders Straarup fra
Randers til at holde foredrag i konfirmandstuen ved Øster Velling præstegård tirsdag den 14. april 2015
kl.19.00.
Anders Straarup vil fortælle om sit
livs store projekt, der handler om de
allierede flyvere, som styrtede ned
over Danmark under 2. Verdenskrig.
Han har indsamlet personlige beretninger, billeder, kort og beskrivelse
af de forskellige flytyper, og på
hjemmesiden www.airmen.dk kan
alt dette ses, ligesom der er også
henvisninger til andre kilder. Materialet er overvældende og er blevet
anerkendt ud over landets grænser
for dets høje kvalitet. Arbejdet med
hjemmesiden har ført til mange
kontakter, både her i landet og i
udlandet, og mange foredrag, også
om andre historiske emner som
Hvidstengruppen. Anders Straarup
tog initiativet til, at der i maj 2013
blev rejst en mindesten ved Grønhøj Kro over en flybesætning, der
styrtede ned der. Ved afsløringen
var der mere end 250 deltagere,
blandt disse en del slægtninge til
de omkomne flyvere fra England og
Skotland.
Anders Straarup er tidligere lærer
ved Havndal Skole, hvor han var
ansat i 37 år og desuden var skolevejleder og havde flere tillidsposter.
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Han så meget tidligt de muligheder,
der lå i at udnytte edb i undervisning
og skolevejledning og oprettede
hjemmesiden www.linksbuketten.dk
som mange lærere har haft stor
gavn af. Efter sin pensionering gik
han i gang med at bruge sine ITfærdigheder sammen med sin store
historiske viden og interesse, og det
blev først til en digitalisering af det
smukke vævede billedtæppe ”Randerstæppet”, hvor man kan finde
en lang række informationer om
Randers og omegns historie ved at
klikke sig frem på tæppet.
Der venter os således et spændende foredrag om de allierede flyvere.

Konfirmationer i foråret 2015
Forårets konfirmationer står for døren. Konfirmanderne fra Firkløverskolen
skal konfirmeres i Øster Velling kirke 3. søndag efter påske den 26. april 2015
kl.10.00. Konfirmanderne fra Munkholmskolen skal konfirmeres i Grensten
kirke Bededag den 1. maj 2015. 7.a kl. 9.00 og 7.b kl. 11.00.

Ældreudflugt den 19. maj
Den 19. maj går vores ældreudflugt til
Visborg kirke nær Hadsund i Mariagerfjord Kommune. Visborg kirke er opført
i første halvdel af 1200-tallet som en
typisk romansk kirke med skib og kor.
Kirken blev totalrenoveret og udbygget
i slutningen af 1500-tallet og fremstår
nu som en stor og statelig kirke, rigt
udsmykket, der bærer tydelig præg af
det nære tilhørsforhold til Visborggård.
Visborggård hører til blandt landets
smukkeste herregårde og vi vil gå en tur
i den dejlige slotspark, som er åben for
offentligheden. Vi skal også se en mindesten på vejen mellem landsbyen Visborg og Visborggård, rejst for den hvide

hest, som Christian X red på, da han
10. juli 1920 red over grænsen til det
genvundne Sønderjylland. Frokosten og
kaffen nyder vi i det gamle gæstgiveri
Jægerhuset ved Als Odde. Turen koster
100 kroner alt inklusive. Der er afgang
fra Brugsen i Stevnstrup 9.45, neden
for Kirkebakken i Helstrup kl. 9.55 og fra
Keglepladsen i Øster Velling kl.10.00.
Hjemkomst ca. kl. 17.00. Se nærmere
annoncering på kirkens hjemmeside
www.grenstensogn.dk
For nærmere oplysning eller tilmelding,
kontakt Kirstine Floor på tlf. 8646 9630
eller Birte Nielsen på tlf. 8446 7036.
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Babysalmesang i Grensten Kirke
Har du tid og lyst, er der babysalmesang
i Grensten kirke torsdag formiddag
kl.10.00. Vi mødes til musik, sang og
bevægelse sammen med de små og har
også tid til hygge og snak. For tilmelding
eller yderligere oplysning så kontakt
vores organist Lone Vandt: lonevandt@
hotmail.com eller mobil: 2972 4048. Du
er også velkommen til bare at møde
op være med, så du kan se, om det er
noget for dig og din baby.
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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
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
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 2015
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

1. marts
2. søndag i fasten
10.30**				
8. marts
3. søndag i fasten			
10.30
15. marts
Midfaste		
10.30**			
22. marts
Mariæ bebudelses dag			
9.00*
29. marts
Palmesøndag			10.30**
2. april
Skærtorsdag
19.30				
3. april
Langfredag			10.30**
5. april
Påskedag
10.30**		9.00**
6. april
2. påskedag		
10.30			
12. april
1. søndag efter påske			
10.30
19. april
2. søndag efter påske			
9.00*
26. april
10.00
3. søndag efter påske
Konfirmation
1. maj			
9.00 +11.00
Bededag			Konfirmation
3. maj
4. søndag efter påske			
10.30
10. maj
5. søndag efter påske
10.30**				
14. maj
Kristi himmelfarts dag		
10.30			
17. maj
6. søndag efter påske			
9.00*
24. maj
Pinsedag			10.30**
25. maj
2. pinsedag
10.30				
31. maj
Trinitatis søndag			
10.30**

Gudstjenesterne forestås af Anne Kathrine Hanghøj Dam, når ikke andet er markeret.
* 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

