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Konfirmander 2018-2019
Kommende konfirmander fra Munkholmskolen skal begynde til konfirmationsforberedelse tirsdag den 28.
august 2018. Efter aftale med skolen
vil holdene blive placeret i henholdsvis
morgen- og eftermiddagstimerne.
Konfirmationen kan frit vælges i henholdsvis Grensten Kirke Bededag den
17. maj 2019 eller Øster Velling og

Helstrup Kirke 4. søndag efter påske
den 19. maj 2019. På grund af valgfriheden ligger det endnu ikke fast, hvor,
hvornår og hvor mange konfirmationer
der vil blive i foråret 2019.
Via skolen vil I få nærmere besked
angående tilmelding til konfirmationsforberedelsen.
Sognepræst Børge Jensen

Vores afholdte organist
er gået på pension
Vores dygtige, engagerede og meget
afholdte organist, Lone Vandt, er gået på
pension. Herfra skal lyde en stor og varm
tak til Lone, som igennem de seneste 5
år har ydet en uvurderlig indsats for kirkelivet her i vores pastorat. Med ubestridelig sikkerhed og talent har hun varetaget
den musikalske ledelse af gudstjenester,
kirkelige handlinger, babysalmesang og
kor. Og med sit imødekommende væsen
og personlige engagement har hun været
med til at formidle både musik- og sangglæde blandt store og små. Vi ønsker
Lone alt godt fremover.
Menighedsrådet
Lone Vandt sender alle i menigheden
sine bedste hilsener og siger tak for
nogle rigtig gode år.

Velkommen til vores nye organist

Vi byder Birgitte Wedell-Wedellsborg hjerteligt velkommen som vores nye organist her
i Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat og glæder os meget til det kommende samarbejde og til at lære hende at kende. Vi håber, Birgitte vil trives med sit virke her og
ser frem til at nyde godt af hendes store musikalske kunnen.
Menighedsrådet
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Birgitte Wedell-Wedellsborg
præsenterer sig kort
1. maj begyndte jeg som organist ved
Grensten, Øster Velling og Helstrup kirker.
Jeg har gennem mange år været organist
og korleder, er ofte kirkesanger og er også
rigtig glad for at arbejde med babysalmesang. Jeg er 48 år, bor på en gård syd for
Randers, sammen med min mand og 3
store børn og har en musikpædagogisk
korlederuddannelse fra Musikkonservatoriet, samt en organistuddannelse fra Kirkemusikskolen med i bagagen. Jeg glæder
mig til at møde børn og voksne, som bor i
sognene og håber at se rigtig mange børn
og unge sangglade til kor og en masse
babyer til babysalmesang.

Kirkens børne- ungdomskor

Er man glad for at synge, og har man lyst til at mødes med andre sangglade unge, så
starter koret op igen efter sommerferien. Koret er fra 4. klasse og opefter, og vi synger
mange forskellige sange, lærer om noder og rytmer og synger med ved særlige gudstjenester i kirkerne og til andre arrangementer. Når koret deltager ved gudstjeneste, får
man korløn. Korprøverne ligger hver torsdag fra kl. 15.00-16.00 på Munkholmskolen.
Se kirkens hjemmeside for lokale. Første gang, vi mødes, er torsdag den 16. august.
Vi ses til kor! Organist Birgitte W-W

Babysalmesang
Babysalmesang er en skøn mulighed for
at mødes i kirkens smukke rum til en
rolig stund med sang, musik og nærvær.
Vi synger, danser, vugger og sanser og
bruger både nye og gamle salmemelo-

4 | Kirkebladet

Høstgudstjeneste
Søndag den 9. september kl. 10.30
fejrer vi høstgudstjeneste i Grensten
Kirke. Ved denne gudstjeneste siger vi
tak til Gud - både for de afgrøder, der
vokser frem af jorden og som vi kan
høste i marker og haver - og for alt det,
der vokser frem mellem os i vore fællesskaber. Kirkens børne- og ungdomskor
deltager under ledelse af Birgitte W-W.
Ved dagens indsamling har du lejlighed til
at give et kontant bidrag til vores lokale
FDF-arbejde med børn og unge. Der serveres kirkekaffe efter gudstjenesten.

Filmaften
Velkommen til filmaften tirsdag den 11. september kl. 19.00. Filmen vises i konfirmandstuen i Øster Velling Præstegård. Bagefter serveres kaffe, og vi taler sammen om, hvad vi har set.
Denne gang skal vi se en film, som er både blid og realistisk og som taler til hjerte
og sanser. Fem søstre fra en streng katolsk familie bor sammen i en lille landsby i
Irland. De deler sorger og glæder og er fælles om at opdrage den yngste søsters
søn, Michael, som er født uden for ægteskab. I løbet af sommeren 1936 vender
søstrenes ældre bror hjem efter 25 år som missionær i Afrika, og også Michaels
far dukker op. Den sommer forandres alt for de fem søstre.

dier. Forløbet strækker sig over 10 torsdage i Grensten Kirke. Første gang, vi
mødes, er den 6. september. Vi starter
kl.10.00, og efter 45 minutter i musikkens favn drikker vi en kop kaffe. Det er
gratis at deltage, og der er plads til 10
babyer (i alderen 0-12 mdr.). Tilmelding

sker hos organisten på mail (barnets
navn og alder, samt et mobilnummer).
Hvis man har spørgsmål vedrørende
babysalmesang, så kan jeg kontaktes
på mail biwedell@gmail.com eller mobil
2515 2507
Organist Birgitte W-W
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Rollespil for
konfirmander

Vi søger frivillige til

Luther på spil

- Et historisk rollespil for alle konfirmander
i Randers Søndre Provsti

Fredag den 21. september 2018
afholdes for sjette gang det fælles rollespil ’Luther på spil’ for alle
konfirmander i Randers Søndre
Provsti. Foruden årets konfirmander medvirker mere end 100 frivillige fra sognene som skuespillere, statister og hjælpere. Vores
danske folkekirke er lutherskRollespillet finder sted fredag den 21. september 2018 ved
evangelisk. Men hvordan er det
Fussingø Slot fra kl. 8.00-16.00
nu med Martin Luther? Hvem var
han, og hvorfor var hans arbejde
– og vi har brug for dig!
så vigtigt og revolutionerende?
Det er spørgsmål, som de færreste konfirmander kan svare på, så
Tag en folder og læs mere om det eller tag en snak med
derfor bliver de i rollespillet sendt
jeres lokale præst(er) om rollespillet, og hvad I hver især
ud på en dannelsesrejse tilbage
til 1500-tallet til et Europa midt i
kan tænke jer at byde ind med.
en brydningstid. Konfirmanderne
Tilmeldingsfristen er 17. august.
vil gennem spillet møde mange
forskellige aktører, som hver for
sig vil bidrage til at give dem et billede af, hvem Luther var, hvad det var for en verden,
han og hans samtidige levede i dengang og ikke mindst, hvad hans arbejde og tanker
har betydet - også for os i dag.

Alsidig og spraglet koncert med Busbjergkoret
Onsdag den 3. oktober kl.19.30 i Grensten Kirke har vi den glæde for første gang at
kunne byde velkommen til koncert med Busbjergkoret.
Korleder Niels Rahbeck har igennem flere år været kapelmester på Busbjerg Spillene
og er herudover korleder på Silkeborg Mandskor, musiklærer, højskolelærer, pianist,
orkesterchef mm. Busbjergkoret er et forholdsvis nyt kor, der blev dannet i 2016.
Korets repertoire dækker meget
bredt: Viser, pop, klassisk, rytmisk og ikke at forglemme:
musicalnumre. Så aftenens
koncert vil blive en alsidig og
spraglet buket af nogle af korets
mest foretrukne numre, iblandet
fællessang. Der er gratis entré,
og alle er velkomne.
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Svampetur i Øster Velling Skov
Gudstjeneste, fælles frokost og sognevandring

Søndag den 30. september 2018 kl. 12.30 – ca. 15.00 er der igen mulighed for at
komme med på fælles svampetur i Øster Velling Skov. Øster Velling Skov ligger nord
for Øster Velling og er et stykke dejlig og afvekslende natur. Skoven er privatejet, men
vi har fået lov at gå på svampejagt. Der er afvekslende bevoksninger af både løvtræer
og grantræer og en spændende flora i skovbunden.
På turen vil vi se, hvad vi kan finde af efterårssvampe og gennemgå, hvad vi har fundet.
Inden turen er der mulighed for at deltage i gudstjeneste i Øster Velling Kirke kl. 10.30.
Derefter er der spisning i Forsamlingshuset (samlet pris for frokost og kaffe 60 kr.).
Vi går fra forsamlingshuset til skoven og tilbage igen - en tur på i alt ca. 3 km. Efter
turen er der kaffe og kage i forsamlingshuset kl. ca. 15.00.

Mødested: Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8, Øster Velling, 8920 Randers NV. Medbring: Svampekurv, kniv og godt fodtøj. Der kan være meget fugtigt i skoven og på stierne, især efter regn!
Turledere: Biolog Pia Boisen Hansen, mobil 2544 1699, Mette Hammershøj og
Ingemann Schnetler.
Arrangører: Øster Velling Forsamlingshus, menighedsrådet for Øster VellingHelstrup-Grensten Pastorat og Randers Kommune, Miljø og Teknik,
Yderligere info: Mette Hammershøj, mobil 2812 6635. Ingemann Schnetler,
mobil 5054 3830.
Tilmelding: Mette Hammershøj, mobil 2812 6635, mail: mette@hammershoj.net
senest 23. september (nødvendig af hensyn til spisningen).
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Spaghettigudstjeneste i Grensten Kirke
Tirsdag den 9. oktober fejrer vi spaghettigudstjeneste for hele familien. Vi
mødes i Grensten Kirke kl.17.00 til en
kortere hverdagsgudstjeneste, tilrettelagt
i samarbejde med vores lokale FDF’ere.
Denne dag skal vi høre lignelsen om De
betroede talenter fra Matthæusevangeliet kap. 25 vers 14-30. Kirkens børne- og
ungdomskor vil medvirke. Efter gudstjenesten tager vi til fællesspisning i
Stevnstrup Forsamlingshus, hvor der er

Lav din egen ikon

spaghetti og kødsovs på menuen. Det
koster ikke noget at deltage, men for at
få en fornemmelse af, hvor mange vi
bliver, vil det være rart med en tilmelding
inden den 3. oktober. Der er plads til 140
personer i Forsamlingshuset. Tilmelding,
gerne med angivelse af antal deltagende
børn og voksne, til sognepræst Anne
Kathrine H. Dam, e-mail: akhd@km.dk /
tlf. 2320 4675. Alle er velkomne.

får vi også nogle små fortællinger om
ikoner og deres historie.
Dagen er den 27. oktober 2018 i
konfirmandstuen i Øster Velling Præstegård: Præstegårdsvej 1 A, Øster Velling, 8920 Randers NV. Tidspunktet er
fra kl. 10.00-15.00. Prisen er 100 kr. pr.
person inkl. materialer og forplejning.
Underviser er billedkunstner Anna Stenberg. Vel mødt til en spændende dag!
Menighedsrådet

Du får nu en unik mulighed for at lave
din egen ikon. Udgangspunktet er
en ægte russisk ikon fra 1500-tallet,
der er fortolket til en version, hvor du
omdanner en maskinskåret træplade
til at ligne træ med årer, og med motiv
fra en gammel russisk ikon, tekst og
et lille relief. Fremstillingen er guidet
og styret trin for trin, så alle kan være
med og få et godt resultat. Undervejs
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Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 4. november kl. 16.00
fejrer vi allehelgensgudstjeneste i Grensten Kirke. Allehelgens dag er det tradition at mindes vore døde. Alle deltagere
får mulighed for at tænde et lys i kirken.
Undervejs i gudstjenesten vil der være
et musikalsk indslag, der giver plads
til, at vi sammen og hver for sig kan
mindes dem, vi har mistet. Sognepræst
Børge Jensen forestår gudstjenesten,
og organist Birgitte Wedell-Wedellsborg
bliver bistået af Aksel Nielsen på cello.

Grensten kirke har fået et
kirkeskib
Grensten Kirke har det sidste halve års tid haft
et kirkeskib til prøveophængning. Skibet, som
er en tomasters skonnert ved navn Victoria, er
skænket til kirken af en anonym giver fra lokalområdet, der egenhændigt har brugt mange
timer på at bygge skibsmodellen. Menighedsrådet takker for gaven og har besluttet, at
skibsmodellen skal have permanent plads i kirken. Kirkeskibe hænger i mange danske kirker
og er en tradition, der går mange hundrede år
tilbage i tiden. Skibet er et symbol på den kristne menighed, der med Kristus ved roret
klarer sig på tilværelsens stormfyldte hav.

Sjælesorg på Nettet
Folkekirkens digitale online tjeneste til alle
der måtte ønske en sjælesorgssamtale på
internettet.
Man kan til enhver tid kontakte sin lokale præst
eller en hvilken som helst anden præst i folkekirken for at få en samtale om åndelige og
eksistentielle spørgsmål. Nu er der kommet
den mulighed, at man også via sin smartphone eller iPad kan få en fortrolig og anonym
samtale med en præst ved at klikke sig ind
på www.sjælesorg.nu

i Randers Kommune i Randers
Aflastnings- og Nyt
Vågetjenesten

både Aflastningstjenesten og
henvendelse til nedenstående
– et

tilbud til pårørende

Der er brug for dig som frivillig hjælper til

eplejerske
ægesekretær

mandag og onsdag
0 til 9.00
52 04

aflaster.dk

w.aflaster.dk

ders Kommune, sogne i Randers
samt
o nr.: 9331 000 044 8648 )

Aflastningstjenesten tilbyder atAflastningtjenesten
støtte og aflaste pårørende, som passer langOg
varigt syge og demente hjemme. Aflastningstjenesten
giver den pårørende
Vågetjenesten
mulighed for at kunne koble fra nogle timer ugentligt og deltage i f.eks. sociale aktiviteter, gå til frisør, tandlæge osv. Vi tilbyder aflastning op til 3 timer
ugentligt ved en fast tilknyttet aflaster.
Vågetjenesten tilbyder at yde støtte til døende og samtidig aflaste den pårørende. Ordningen skal ses som en støtte og et supplement til og i samarbejde med den professionelle hjælp. Hjælpen kan tilbydes i alle døgnets timer
i max. 3 døgn.
Aflastnings- og vågetjenesten ydes af modne og motiverede frivillige, som
arbejder under tavshedspligt. Den frivillige er til stede og i nærvær med det
svage, demente, syge og døende menneske, men der ydes ikke hjælp til plejeopgaver. Tilbuddet gælder hjem i Randers Kommune og er et supplement til
den støtte, det offentlige hjælpesystem tilbyder.
Tilbud om aflastning eller vågetjeneste er gratis for brugerne.
Yderligere oplysninger om både Aflastnings- og Vågetjenesten kan fås ved
henvendelse til koordinatorerne:
Helle Nielsen
Susanne Ødum
Telefon 8642 5204
www.aflaster.dk
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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
Tlf.: 86 41 30 99 / 86 42 50 16
Kontortid man-fre 9-13, tors tillige 16-17
E-mail: kirkekontor@randerssyd.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
Alle henvendelser kan rettes hertil.
Ved ferie og andet fravær passes
embedet af sognepræsten i LangåTorup: Anna-Christine Elming,
der kan træffes på
Tlf.: 86 46 10 94
Gravere
Øster Velling og Helstrup:
Tina Dyrby Kristensen
Tlf.: 81 65 72 54
E-mail: tina.dyrby78@gmail.com
Grensten:
Kenneth Hou Nielsen
Møllestensvej 10
8940 Randers SV
Tlf.: 60 79 95 18 · 61 73 56 26

Organist/Kor/Babysalmesang
Alle tre sogne:

Birgitte Wedell-Wedellsborg
Tlf.: 2515 2507
E-mail: biwedell@gmail.com
Kirkesangere
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Worre-Jensen
Helstrupvej 13, Helstrup
8920 Randers NV
Tlf.: 23 26 96 46
E-mail: jw-j@mail.tele.dk
Grensten:
Lisbeth Erfurth Gaba
Randersvej 18, 8870 Langå
Tlf.: 86 46 21 26
E-mail: lisbeth@gaba.name
Menighedsrådsformand
Kim R. Vium Jørgensen
Bymarksvej 4, Stevnstrup
8870 Langå
Tlf.: 30 11 61 69
E-mail: kim.jorgensen@fiberflex.dk
Kirkeværge
Bolette Søjberg
Kirkebakken 14, Helstrup
8920 Randers NV
Tlf.: 60 63 37 78
E-mail: bolettesojberg@email.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
juli - august - september - oktober 2018
Dato				

Øster Velling		 Helstrup

Grensten

1. juli

5. s. efter trinitatis			

8. juli

6. s. efter trinitatis

9.00 ACE

15. juli

7. s. efter trinitatis		

22. juli

8. s. efter trinitatis

29. juli

9. s. efter trinitatis			

5. august

10. s. efter trinitatis

12. august

11. s. efter trinitatis		

19. august

12. s. efter trinitatis			

9.00 ACE

26. august

13. s. efter trinitatis			

10.30 BJ

2. september

14. s. efter trinitatis

9. september

15. s. efter trinitatis			

9.00 ACE				
10.30 BJ			

10.30 BJ				
10.30 BJ

10.30 BJ				
10.30 AKHD			

9.00 ACE				
10.30 BJ

Høstgudstjeneste
				

16. september

16. s. efter trinitatis		

23. september

17. s. efter trinitatis			

30. september 18. s. efter trinitatis
		
7. oktober

10.30 AKHD			
10.30 BJ

10.30 BJ
Frokost og sognevandring				

19. s. efter trinitatis			

9. oktober				

9.00 ACE
17.00 AKHD

Spaghettigudstjeneste
				

14. oktober

20. s. efter trinitatis			

21. oktober

21. s. efter trinitatis

28. oktober

22. s. efter trinitatis		

4. november

Allehelgens dag			

BJ
AKHD
ACE

10.30 BJ

9.00 ACE				
10.30 BJ			
16.00 BJ

Børge Jensen
Anne Kathrine Hanghøj Dam
Anna-Christine Elming

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 hos Børge Møller Grafisk, 8240 Risskov

