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Formanden har ordet
Det er snart 2 måneder siden, vi hilste
det nye år velkommen og lagde det
gamle bag os. 2020 var på alle måder et
anderledes og udfordrende år, et annus
horribilis, vi aldrig glemmer. Den gradvise
nedlukning af Danmark på grund af
COVID-19 har naturligvis også påvirket
kirkens liv og ånd. Gudstjenester blev aflyst i foråret, hvilket betød, at vi desværre
ikke kunne fejre påsken; og julens gudstjenester blev aflyst i sidste øjeblik efter
anbefaling fra landets biskopper. Det var
ganske vist ikke et pålæg, men sognepræst Børge Jensen og jeg var enige
om at vi ikke kunne sidde anbefalingen
overhørig. Forårets konfirmationer blev
ligeledes aflyst og i stedet henlagt til
september, ligesom andre planlagte
arrangementer blev aflyst eller udsat.
Det var selvsagt meget frustrerende,
men det var desværre nødvendigt for at
vi kunne passe på hinanden.
Selvom året var præget af Covid-19 og
de restriktioner, pandemien medførte og
stadig medfører, er kirken, qua sit kristne
budskab, forpligtet på at være til stede
- også i svære tider; men takket være
præsterne og personalets store indsats
for at finde holdbare løsninger, har det
været muligt at holde gudstjenester på
forsvarlig vis.
Den 15. september var der valg til
menighedsrådene i alle landets kirkesogne. Her i pastoratet var valghandlingen henlagt til Øster Velling Forsamlingshus, hvor mange interesserede var
mødt op. Lene Simonsen, Marianne
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Johnsen, Birthe Nielsen, Poul Bugge
Olesen og Ingemann Schnetler ønskede
ikke længere at fortsætte i menighedsrådet. En stor tak til dem alle for deres
indsats. Det er almindeligt kendt, at det
kan være mere end svært at få folk til at
stille op til et menighedsråd, men heldigvis lykkedes det at finde kandidater,
som havde lyst og energi til at indtræde
i menighedsrådet. Det nye menighedsråd havde konstituerende møde den 19.
november; hvor forskellige poster skulle
fordeles, og dets funktionsperiode startede den første søndag i advent og varer
de næste fire år. Jeg glæder mig til at
samarbejde med det nye menighedsråd.
Mange udfordringer venter det nye
menighedsråd. Især opførelsen af den
nye sognegård i Stevnstrup vil kræve
megen tid og stor opmærksomhed.
Vi har grunden på Stationsvej, og hvis
alt går som vi håber, kan vi tage første
spadestik en gang efter sommerferien.
Snart træder vi ind i den første
forårsmåned; erantis, den trofaste
forårsbebuder, titter frem af jordens
muld og mørke og vi kan glæde os over,
at dagene længes; solen begynder at
skinne og man bliver i godt humør. Kære
læsere, lad os håbe at 2021 bliver et år
med glæde og fællesskab; et år hvor vi
kan være sammen uden at frygte for at
blive smittet af corona.
De bedste hilsner
Kim Vium Jørgensen

Præsentation af det nye menighedsråd 2020-2024
Kim Vium Jørgensen, formand
Jeg har siddet i menighedsrådet i 24 år; fra den gang
Grensten var et sogn med eget menighedsråd og
til i dag, hvor vi er èt fælles menighedsråd. 24 år er
mange år, men sådan føler jeg det faktisk ikke; for
det er jo velkendt, at når man beskæftiger sig med
noget, man synes giver mening, så flyver tiden hastigt afsted. Kirke og kultur er i min optik uadskillelige
størrelser; kirken skal, efter min mening, være synlig
og være en del af lokalsamfundet, men det kræver,
at man hele tiden finder en balance mellem tradition
og fornyelse. Det har i hvert fald været mit udgangspunkt i alle de år, jeg har siddet i menighedsrådet.

Lars Karlson,
næstformand og kirkeværge
Jeg hedder Lars Karlson, bor i Helstrup, og er
næstformand og kirkeværge, samt formand
for valgbestyrelsen. Jeg er 65 år og gift.
Blev genvalgt ved sidste valg, og sidder nu i
menighedsrådet i 2. periode.

Lene Pind Hansen, kasserer
Mit navn er Lene Pind Hansen, jeg er blevet valgt
ind i menighedsrådet som folkevalgt kasserer. Det
er nu min anden periode i rådet. Jeg glæder mig til
arbejdet, der ligger foran os, ikke mindst med opførelsen af en sognegård i Stevnstrup. Jeg har boet
i Stevnstrup siden 1986 og er gift med Frank Stæhr
Hansen. Nu er jeg pensionist, men mit tidligere virke
var som kordegn ved flere Randers Kirker. For år
tilbage var jeg også ansat som præstesekretær hos
Anne Kathrine H. Dam.
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Annemette Kop Søgaard, sekretær
Jeg er 44 år født og opvokset i Ø. Velling, hvortil
jeg vendte tilbage for 10 år siden. Jeg er uddannet
Social- og sundhedshjælper og har arbejdet i hjemmeplejen i Randers Kommune siden 2004. Har
været aktiv i IF Alliancen Håndbold siden 2010 og de
sidste 4 år har jeg desuden fungeret som formand
for forsamlingshuset i Øster Velling. Jeg er nyvalgt
i menighedsrådet og ser frem til en spændende
periode.

Anja Sørensen,
kontaktperson for kirkebetjeningen
Mit navn er Anja Sørensen, jeg er nyvalgt kontaktperson i menighedsrådet og ser frem til de opgaver,
der vil komme. Jeg er udlært bygningsmaler, men
arbejder nu som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet
i Hadsten, hvor jeg har været ansat de sidste 15 år.
Jeg er mor til 3 og vi har alle deltaget aktivt i byens
fritids- og sportsliv.
Jeg vil arbejde for et aktivt kirkeliv, også omkring
den nye sognegård, hvor mangfoldigheden og fællesskabet må være bærende kræfter til gavn for alle.

Brian Bønkel Kristensen
Jeg er 50 år, gift med Lisbeth, far til fire samt
morfar til en enkelt lille knægt. Til daglig er jeg
lastbilchauffør, hvor jeg kører i hele Danmark. I
min fritid kan jeg lide at gå lange ture og har blandt
andet derfor været med til at stifte en lille ny forening, der hedder Øster Velling Outdoor og Motion.
Om sommeren dyrker jeg sejlads i vores sejlbåd
og om vinteren bygger jeg Lego. Jeg er nyvalgt til
menighedsrådet.
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Lisbeth Villesen Kristensen
Jeg er 54 år og har boet i Øster Velling i 16 år
sammen med Brian og vores 3 drenge. Til daglig er
jeg leder af en mindre plastvirksomhed i Aarhus.
Jeg sidder i bestyrelsen i Forsamlingshuset i Øster
Velling, hvor vi arbejder meget for at bevare vores
lokalsamfund. Jeg er nyvalgt til menighedsrådet og
har ikke tidligere været aktiv inden for den kirkelige
sfære.

Bolette Søjberg
Jeg hedder Bolette Søjberg og er en 50 årig kvinde
som bor i Helstrup. Gift og mor til 4 børn. Har været
i menighedsrådet i 4 år som kirkeværge og det har
jeg været glad for.

Majken Skærlund Risvig
Jeg er 35 år gammel, mor til Alfred på 5 og gift med
Esben, der er bygningssnedker. Vi bor i et gammelt
hus i Helstrup, som vi stille og roligt går og sætter i
stand. Jeg er uddannet kandidat fra Aarhus Universitet, og har arbejdet som dansklærer på gymnasiet,
teknisk skole og forskellige friskoler. Arbejder lige
nu hjemmefra som online danskunderviser, primært
som tutor for udlændinge i Danmark, der ønsker at
forbedre deres danskkundskaber. Jeg er opvokset
med Folkekirken og har mødt den gennem kirkekor,
FDF, og klaverundervisning i Bjerringbro Kirke. Jeg er
optaget af kirkens rolle i samfundet som en kulturel
og åndelig forankring i forhold til de udfordringer,
vi møder. Derudover går jeg meget op i bæredygtighed og klima, og jeg håber at kunne være med til
at præge menighedsrådets beslutninger i en grønnere retning. Det er spændende at være kommet i
menighedsrådet, og jeg glæder mig til at se, hvad de
kommende år vil bringe.
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Karen Lagoni
Jeg bor i Stevnstrup samen med min mand Jørn.
Jeg arbejder som lærer på Munkholmskolen.
Jeg interesserer mig for kirkens kultur og rum. Jeg
vil arbejde for kommende aktiviteter for hele sognet.
Aktiviteterne skal være på tværs af alder og forskelligheder.

Lone Birkmose Christensen
Jeg er 60 år, gift med Kurt og bor i Stevnstrup. Jeg
er social og sundhedsassistent og arbejder som
dette i Favrskov kommune. Jeg ser kirken som en
naturlig del af vores lokalsamfund og ser frem til,
vi får opført en sognegård til glæde for vores sogn.
Her kan vi se frem til kirkelige sammenkomster,
foredrag, babysalmesang, konfirmationsforberedelser, samtaler med præsterne og meget mere. Vores
lokale samfund vokser og kirken skal følge med ind i
sognets udvikling, og være synlig. Det er min 2. periode i menighedsrådet, og jeg ser frem til arbejdet.

De to sognepræster er også medlemmer af menighedsrådet

Anne Kathrine H. Dam
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Børge Jensen

Kai Ingemann Schnetler

Poul Bugge Olesen

Marianne Johnson

Tak for en stor indsats
Ved udgangen af kirkeåret 2020 tog menighedsrådet afsked
med 5 medlemmer: Kai Ingemann Schnetler udtrådte efter 32
år i menighedsrådet, Poul Bugge Olesen efter 24 år i rådet,
Marianne Johnson efter 16 år, Lene Simonsen efter 12 år og
Birte Lang Nielsen efter 8 år i menighedsrådet. En stor og
hjertelig tak til jer alle for jeres store indsats og gode arbejde i
menighedsrådet!

Lene Simonsen

Birte Lang Nielsen

Kirkeårets største højtid - påsken
Kirkerne var lukket i påsken 2020, og derfor var det ikke muligt
at fejre kirkens største højtid. Vi håber, det kan lykkes i 2021 at
holde påskegudstjenester i kirkerne efter nedenstående plan:
Påskeugen indledes Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30 med
gudstjeneste i Grensten Kirke. Vi hører om Jesus, der rider ind i
Jerusalem på et æsel, mens folk hylder ham ved at brede deres
kapper ud på vejen og strø grene på vejen.
Skærtorsdag den 1. april kl. 10.30 er der gudstjeneste i Øster
Velling Kirke, hvor vi fejrer Jesu indstiftelse af nadveren. Det særlige
ved Matthæusevangeliets beretning er, at Jesus under nadvermåltidet fortæller sine disciple, at en af dem vil forråde ham.
Langfredag den 2. april kl. 10.30 markeres Jesu korsfæstelse, død
og begravelse ved gudstjenesten i Helstrup Kirke. Langfredagens
mørke stemning udtrykkes ved, at alterbordet er tomt og uden
levende lys, og der vil ikke være nadver.
Påskedag den 4. april er kirkeårets mest betydningsfulde højtidsdag. Påskemorgen går nogle kvinder ud for at salve Jesus døde
legeme. Da de kom derud, så de, at stenen var væltet fra indgangen, og at der inde i graven sad en ung mand i hvidt tøj. Han
sagde til de skrækslagne kvinder, at de ikke skulle være bange.
Derefter fortalte han dem, at Jesus var opstået fra de døde og bad
dem om at fortælle hans disciple, at de senere ville få ham at se
oppe i Galilæa. Denne begivenhed fejrer vi kl. 10.30 ved gudstjenesten i Grensten Kirke.
2. påskedag den 5. april kl. 10.30 er der gudstjeneste i Øster
Velling Kirke. Vi hører fortællingen om, at to af disciplene er på vej til
fods fra Jerusalem til en landsby, Emmaus. På turen får de følgeskab
af en tilsyneladende ukendt person. Da de når frem, er det ved at
være aften, og de inviterer ham med ind at spise. Under måltidet går
det op for dem, at det er den opstandne Jesus, der har slået følge
med dem på en del af strækningen.

Konfirmationer i 2021
Usikkerheden omkring coronaepidemien har bevirket, at
konfirmationerne i foråret må udskydes til efter sommerferien i hele Randers Søndre- og Nordre Provsti. Det er nu
besluttet, at konfirmanderne fra Munkholmskolens klasser
7.a. og 7.b. bliver konfirmeret i Grensten Kirke
søndag den 5. september
Tidspunkterne for de enkelte hold vil blive oplyst senere i det
næste kirkeblad, på vores hjemmeside (grenstensogn.dk)
samt på skolens AULA.

Konfirmationer i foråret 2022
Konfirmander fra Munkholmskolen vil blive konfirmeret
i Grensten Kirke Bededag den 13. maj 2022 eller i Øster
Velling og Helstrup Kirke 4. søndag efter påske den 15. maj
2022.

Konfirmationer i foråret 2023
Konfirmander fra Munkholmskolen vil blive konfirmeret i
Grensten Kirke Bededag den 5. maj 2023 eller i Øster Velling
og Helstrup Kirke 4. søndag efter påske den 7. maj 2023.
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Koncert med Livsværk i Øster Velling Kirke
28. maj 2021 kl. 19.30

Livsværk er et ambitiøst, rytmisk kor
under ledelse af Liv Kirstine Lund
Poulsen. Koret er ungt og sprudlende,
og med Livs store erfaring inden for kormusik og korets stærke stemmer leverer
Livsværk koncerter på højt musikalsk
niveau med en naturlig nærhed og
varme. Livsværk synger både velkendt og
ukendt kormusik, men gør også meget
ud af at opføre improvisatoriske værker,
som sangerne finder på i øjeblikket under
kyndig direktion fra korlederen. Livsværk
består af 25 sangere, som alle har det
tilfælles, at de har store ambitioner og
et højt musikalsk niveau samt en glæde

for kor og sang, som man ikke kan andet
end at blive smittet af.
Liv Kirstine Lund Poulsen er en anerkendt korleder fra Aalborg, der for alvor
kom på landkortet som en dygtig og
ambitiøs korleder, da hun i 2020 modtog
Klaverstemmerens Musikpris på 20.000
kr. for sit musikalske virke og udbredelse
af kormusik i Aalborg. Liv startede selv
koret Livsværk i sommeren 2016 og er
siden blevet korleder for seks andre kor
i Aalborg, mens hun desuden arbejder
som sanger og underviser i klaver og
sang.

Arrangementer vi foreløbig må udskyde…
I denne tid er det svært at planlægge, og vi har derfor været nødt til at udskyde
arrangementer som Fredagscafé, Juniorkonfirmandforløb, Babysalmesang, Kor,
Filmaften, Foredrag med Jørgen Skouboe, Sogneudflugt og Friluftsgudstjeneste.
I kan holde øje med kommende arrangementer på vores hjemmeside:
www.grenstensogn.dk
Vi glæder os meget til at kunne samles igen når forholdene tillader det!
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Vejviser
Kirkekontor
Alle henvendelser ang. fødsler,
omsorgs- og ansvarserklæringer,
attester og navneændringer skal
stiles til: Kirkekontoret ved Johanneskirken i Vorup, Vorup Boulevard 29,
8940 Randers SV
Tlf.: 86 41 30 99
E-mail: oestervelling.sogn@km.dk
helstrup.sogn@km.dk eller
grensten.sogn@km.dk
Sognepræster
Anne Kathrine H. Dam
Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Tlf.: 86 46 70 08
E-mail: akhd@km.dk
Træffes efter aftale

Børge Jensen
Tlf.: 86 46 70 08 / 26 94 76 60
E-mail: bjen@km.dk
Ved ferie og andet fravær passes
embedet af sognepræst i LangåTorup: Lars Berg Thomassen
Tlf. 51 35 55 44
Gravere
Øster Velling og Helstrup:
Tina Dyrby Kristensen
Tlf.: 81 65 72 54
E-mail: tina.dyrby78@gmail.com
Grensten:
Kenneth Hou Nielsen
Tlf. 60 79 95 18 - 61 73 56 26
E-mail: kenjane94@gmail.com

Organist/Kor/Babysalmesang
Alle tre sogne:

Birgitte Wedell-Wedellsborg
Tlf.: 25 15 25 07
E-mail: biwedell@gmail.com
Kirkesangere
Helle Holst Haugaard
Tlf. 22 32 01 57
E-mail: helle@holsthaugaard.dk
Lisbeth Erfurth Gaba
Tlf. 28 56 74 59
E-Mail: lisbeth@gaba.name
Menighedsrådsformand
Kim R. Vium Jørgensen
Bymarksvej 4, Stevnstrup
8870 Langå
Tlf.: 30 11 61 69
E-mail: kimvium8870@gmail.com
Kirkeværge
Lars Karlson
Helstrupvej 44
8920 Randers NV
Tlf.: 42 75 97 14
E-mail: lkvagt@gmail.com
Kasserer
Lene Pind Hansen
Liljevej 6, Stevnstrup
8870 Langå
Tlf.: 20 72 97 94
E-mail: lpha42@gmail.com

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

Se vores hjemmeside www.grenstensogn.dk
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Gudstjenester i

marts, april, maj, juni 2021
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

7. marts

3. søndag i fasten

10.30 AKHD

14. marts

Midfaste

21. marts

Mariæ bebudelses
dag

28. marts

Palmesøndag

1. april

Skærtorsdag

2. april

Langfredag

4. april

Påskedag

5. april

2. påskedag

11. april

1. søndag e. påske

10.30 BJ

18. april

2. søndag e. påske

10.30 BJ

25. april

3. søndag e. påske

30. april

Bededag

10.30 BJ
10.30 BJ
10.30 BJ
10.30 AKHD
Nadvergudstjeneste

10.30 BJ
10.30 BJ

10.30 BJ

10.30 BJ
10.30 BJ

2. maj

4. søndag e. påske

9. maj

5. søndag e. påske

13. maj

Kristi himmelfartsdag

16. maj

6. søndag e. påske

23. maj

Pinsedag

24. maj

2. pinsedag

10.30 BJ

30. maj

Trinitatis

10.30 BJ

6. juni

1. søndag e. trinitatis

13. juni

2. søndag e. trinitatis

20. juni

3. søndag e. trinitatis

27. juni

4. søndag e. trinitatis

4. juli

5. søndag e. trinitatis

10.30 BJ
10.30 BJ
Nadvergudstjeneste

10.30 AKHD
10.30 BJ
10.30 BJ

10.30 BJ
Nadvergudstjeneste

10.30 BJ
10.30 BJ
10.30 AKHD
9.00 LBT

BJ Børge Jensen | AKHD Anne Kathrine Hanghøj Dam | LBT Lars Berg Thomassen
Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen for Øster Velling-Helstrup-Grensten
Pastorat vil fremgå af hjemmesiden: www.grenstensogn.dk
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