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Koncert med

Den Danske Barokkvartet
i Grensten kirke
Mandag den 14. marts kl.19.30 byder
Grensten kirke på koncert med Den
Danske Barokkvartet. Kvartetten består
af Lone Vandt - sopran, Amanda Vandt
Ellekilde - violin, Gert Hattesen - trompet
og Rita Rozko - orgel. De 4 musikere er
uddannet på henholdsvis Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium og Nordjysk
Musikkonservatorium. Deres fælles passion er barokmusik, og glæden ved denne musik har ført musikerne sammen.
Aftenens program byder bl.a. på værker
af Bach og Händel.
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Fra Bachs kantate BWV 51 Jauchzet Gott
in allen Landen opfører de den sidste
arie, Alleluja. Kantaten er komponeret til
15. søndag efter trinitatis og blev uropført den 17. september 1730 i Leipzig.
Fra Händels opera Samson opfører de
arien Let the bright Seraphim. Værket
bliver meget sjældent opført som opera,
men spilles i stedet som et tredelt oratorium.
Så velkommen til en musikalsk aften i
kirken med nogle af barokkens sværvægtere på programmet.

En fortælling fra hinsidan General Löwenskjölds Ring
Tirsdag den 12. april kl.19.00 indbyder
vi til ”fortælleforestilling” i konfirmandstuen ved præstegården i Øster Velling. Det er
sognepræst
Karen Holdt
Madsen fra
Tyrsted-UthEndelave,
der fører
ordet. I sit
virke har
hun altid
brugt fortællingen til
at vække
nysgerrighed for kristendommen og det
bibelske univers.
Denne aften gælder det romanen
”General Löwenskjölds Ring” af Selma
Lagerlöf. Den har hun valgt at fortælle
for os, fordi den – udover sin menneskeklogskab – også er nervepirrende spændende og har en evne til at rive både
fortæller og tilhørere med sig, så der
opstår en helt særlig stemning. En nat
sniger to mennesker sig ned i en åben
grav og stjæler den ring, som General
Löwenskjöld fik af kongen for sin loyalitet og tapperhed. En ring, som skulle

være forblevet på den døde generals
finger indtil verdens ende.
Dramaet er sat i gang, og menneskeskæbner hvirvles ind i spillet med fatale
konsekvenser. Selma Lagerlöfs historier
er elementært spændende. Men de er
samtidig beretninger om menneskesindets kringelkroge. De handler om sorg
og glæde, om selvbedrag og bedrag,
om had og kærlighed, om misundelse
og storsind – intet menneskeligt er dem
fremmed. Så kom og vær med til en
aften, hvor det levende ord får lov at
fylde og rive os med.
Arrangementet tager et par timer inklusive kaffepause.

Påskens gudstjenester i vores tre sogne
Påsken er den største kristne højtid og en bærende fortælling i vores kultur.
Den handler om livets store spørgsmål og om nære menneskelige erfaringer:
håb, forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på livet – men også om svigt, ensomhed, lidelse og død.
Så vær med, når vi fejrer påskens alsidige grundfortælling ved gudstjenesterne
i vores tre sogne.
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Konfirmationer i foråret 2016
Forårets konfirmationer står for døren. Konfirmanderne fra Firkløverskolen
skal konfirmeres i Øster Velling Kirke 3. søndag efter påske den 17. april
2016 kl.10.00.
Konfirmanderne fra Munkholmskolen skal konfirmeres i Grensten kirke
Bededag den 22. april 2016. 7 Q. kl. 9.00 og 7. R. kl. 11.00.

Konfirmationer i 2017 og 2018
Foråret 2017:
Konfirmander fra Firkløverskolen vil blive konfirmeret i Øster Velling kirke
3. søndag efter påske den 7. maj 2017.
Konfirmander fra Munkholmskolen vil blive konfirmeret i Grensten kirke
Bededag den 12. maj 2017 eller i Øster Velling og Helstrup kirke 4. søndag
efter påske den 14. maj 2017.
Foråret 2018:
Konfirmander fra Firkløverskolen vil blive konfirmeret i Øster Velling kirke
3. søndag efter påske den 22. april 2018.
Konfirmander fra Munkholmskolen vil blive konfirmeret i Grensten kirke
Bededag den 27. april 2018 eller i Øster Velling og Helstrup kirke 4. søndag
efter påske den 29. april 2018.

Kirkekor for børn og unge
Er du interesseret i at synge? Går du i 4. klasse eller derover? Har du lyst til at lære noder
og have det sjovt sammen med andre? - Så er vores kirkekor måske noget for dig!
Vi mødes hver torsdag eftermiddag på Munkholmskolen kl. 15.00-16.00 og synger
sange og salmer og lærer at
bruge stemmen. Indimellem
vil koret også medvirke ved
gudstjenester i vores tre kirker.
Så kom og vær med og se,
om det er noget for dig! Har
du spørgsmål, er du meget
velkommen til at ringe til mig
på tlf. 2972 4048 eller skrive
en mail på: lonevandt@hotmail.com
Lone Vandt, organist
4 | Kirkebladet

Ældreudflugt til Sostrup Slot og Kloster

Den 24. maj 2016 går vores ældreudflugt til Sostrup Slot og Kloster, beliggende i den smukke natur omkring Gjerrild på Norddjurs. Slottet, der er 400 år
gammelt, blev 1. juni 2014 overtaget af
søskendeparret Kirsten Bundgaard Swift
og Anders Bundgaard, som efter restaurering åbnede Sostrup Slot for offentlig-

heden den 22. august sidste år. Vi får en
rundvisning på slottet, som nu fremstår
som kulturelt mødested med fokus på
refleksion, fordybelse, kunst og musik.
Maria Hjerte kloster og kirke er åben for
alle religioner og filosofier og her holdes
bl.a. weekendretræter, workshops, kurser, konferencer og foredrag.
Vi spiser middag og drikker kaffe på
Sostrup Restaurant, der er kendt for at
servere retter med inspiration fra slottets historiske menuer og det nordiske
køkken. Slotsrestauranten er rustikt
indrettet med de oprindelige møbler,
der har stået på slottet i årevis. Selvfølgelig bliver der også tid til at strække
benene og spadsere en tur i den skønne
slotspark. Det koster 100 kr. at deltage i
ældreudflugten (middag, kaffe og transport inkluderet. Drikkevarer købes særskilt for egen regning). Vi fylder én bus
efter ”først til mølle” princippet. Så vent
ikke for længe med tilmelding til enten
Kirstine Floor på tlf. 8646 9630 eller til
Birte Lang Nielsen på tlf. 8646 7036.
Der vil være opsamling af ældreudflugtens deltagere den 24. maj 2016 kl. 9.45
på keglepladsen i Øster Velling, kl. 9.50
neden for kirken i Helstrup og kl. 10.00
ved Daglibrugsen i Stevnstrup. Forventet hjemkomst senest kl.17.30.
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Kyndelmisse
med Juniorkonfirmanderne
Søndag den 31. januar fejrede vi kyndelmissegudstjeneste i Øster Velling
kirke. Gudstjenesten forløb under medvirken af pastoratets juniorkonfirmander fra Munkholmskolens 4. klasse. De fremførte bl.a. "lignelsen om
det store festmåltid” som dukketeater. Gudstjenesten var kulminationen på
et vellykket forløb fordelt over tre weekender i januar, hvor Johanne Kristine
Asmussen ledede den glade flok med kærlig, kyndig og kreativ hånd.
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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 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.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
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 marts, april, maj 2016
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

6. marts
Midfaste
10.30**
13. marts
Mariæ bebudelses dag			
10.30**
20. marts
Palmesøndag			9.00*
24. marts
Skærtorsdag
19.30**		
25. marts
Langfredag			10.30**
27. marts
Påskedag (sommertid)			
10.30**
28. marts
2. påskedag		
10.30
3. april
1. søndag efter påske
10.30**		
10. april
2. søndag efter påske			
10.30**
17. april
10.00
3. søndag efter påske
Konfirmation		
22. april			
9.00** +11.00**
Bededag			Konfirmation
24. april
4. søndag efter påske			
10.30**
1. maj
5. søndag efter påske
10.30**		
5. maj
Kristi himmelfarts dag		
10.30
8. maj
6. søndag efter påske			
10.30**
15. maj
Pinsedag			10.30**
16. maj
2. pinsedag
10.30**		
22. maj
Trinitatis søndag			
10.30**
29. maj
1. søndag efter trinitatis
9.00*		
Gudstjenesterne forestås af Anne Kathrine Hanghøj Dam, når ikke andet er markeret.
** Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming.
** Gudstjeneste ved Børge Jensen
Der kan evt. forekomme ændringer i gudstjenesteplanen - i så fald vil disse fremgå af vores
hjemmeside: www.grenstensogn.dk
Forsidefoto af Ingemann Schnetler: Eng-blomme fra Øster Velling Enge
Udgivet af menighedsråd og sognepræst, Telefon 86 46 70 08
Trykt hos Børge Møller Grafisk, 8240 Risskov

