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Det er et kirkeblad om årets konfirmation,
indbydelse til udendørsgudstjeneste
og med masser af nyt om navne
Først navnene
Vi har fået en ny graver, Vi har sagt farvel til en kirkesanger. Og sognepræsten
kommer tilbage.
Vi vil gerne byde velkommen til vores nye graver, og så lade ham præsentere sig
selv:
Jeg hedder Kenneth Hou Nielsen. I år fejrede jeg min 40 års fødselsdag samt kobberbryllup med Jane. Sammen har vi to dejlige drenge på 9 og 11 år. Vi bor i Vorup,
Randers. Hér er både Jane og jeg opvokset og har boet stort set altid. Længere er
vi altså ikke kommet. Verden udenfor Vorup kender jeg dog: Blandt andet har jeg
været i USA af flere omgange, både som udvekslingsstudent og au pair.
Jeg er uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen nogle år, indtil jeg blev ansat
som graver her i Grensten, Helstrup og Øster Velling sogne. Efter jeg blev husejer
i 2003 fandt jeg ud af, at jeg er glad for gå i haven og tilmed har grønne fingre.
Jeg savner ikke folkeskolen, men føler mig helt igennem
hjemme i mit nye job. Jeg er meget taknemmelig for den
venlighed, jeg er blevet mødt med af alle - både fra menighedsrådet, mine kolleger, kirkens brugere og ikke mindst
Frank, den tidligere graver.
Bliv nu ikke forskrækket, hvis du en dag finder mig på
kirkegården midt i en arie, salme eller anden melodisk
udfoldelse: Jeg elsker nemlig at synge. For tiden synger
jeg i Randers Egnsteaters Kor, men har også sunget i
Skt. Mortens og Skt. Clemens Kirke i Randers.
Maj-solen der oplyser den bølgende å-dal på kirkens
sydside er blot en af mange grunde til, at hver eneste
arbejdsdag indtil videre har været god. Jeg er en
glad graver.
Kenneth Hou Nielsen

Q

Vores kirkesanger i Grensten,
Tyge Jessen er stoppet hos os

Tyge Jessen flytter til Århus for at gå på musikkonservatoriet.
Menighedsrådet vil gerne takke ham for hans tid her. Og vi ønsker ham alt godt.

Vi vil gerne indbyde alle til kaffe
i konfirmandstuen efter gudstjenesten
Kristi Himmelfartsdag
Vi fejrer at Anne Katrine Dam vender tilbage efter endt barselsorlov. Og der vil
blive mulighed for at sige farvel til Laila Hansen.
Vi byder Anne Katrine Dam velkommen tilbage. Vi glæder os meget til at arbejde
sammen med hende igen, både menighed og menighedsråd.
Menighedsrådet vil sige Laila Hansen mange tusinde tak for et godt og loyalt samarbejde gennem længere tid.
På rådet vegne
Fmd. Martin Sørensen
Torsdag den 21. april, Skærtorsdag indviede vi den nye klokke og klokkestabel
i Helstrup. Det er et langtvarigt projekt, der er afsluttet. Og nu er der igen klokkeklang over Helstrup.

Kollekter
Vi samlede traditionen tro ind i kirkerne til høst og jul 2010.
I Helstrup kirke blev det til 860 kr. I Øster Velling kirke 522 kr.
Pengene går til Møltrups optagelseshjem, Fremtidsbørn og Stevnstrup FDF.

Konfirmanderne fra Øster Velling kirke
den 15. maj 2011

Vi ønsker j

Konfirmanderne fra Grensten kirke
den 20. maj 2011

jer tillykke

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag den 19. juni 2011
kl. 14.00 i Fladbro Skov

På denne forårssøndag afholdes der friluftsgudstjeneste ved ”Påfuglehuset” i skoven bag Fladbro Kro. Gudstjenesten foregår i et samarbejde mellem følgende 8
sogne: Øster Velling, Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup, Tånum og
Hornbæk
Ved gudstjenesten medvirker sognenes
præster, pastoraternes børnekor og spillemandsorkestret ”Knap så rask”.
Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro Kro kaffen, og menighedsrådene
sørger for kage m.m. Deltagere i
gudstjenesten bedes venligst medbringe klapstole/tæpper eller lignende.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten
til Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til Hornbæk Menighedshus.
Venlig hilsen Menighedsrådene

Babysalmesang
Efter sommerferien bliver der mulighed for at deltage i babysalmesang i Grensten
kirke hver torsdag formiddag kl. 10-11. Alle babyer (0-1 år) og deres forældre
inviteres til at deltage i et forløb på ca. 10 gange, hvor vi hver gang vil synge nye
og gamle salmer og sange, lytte, vugge, bevæge os, danse og stimulere sanserne.
Babysalmesang er en slags babyrytmik, der tager udgangspunkt i salmer som f.eks.
”I østen stiger solen op”.
Det er gratis at deltage og der er plads til 10 babyer på holdet.
Nærmere information om tidspunkt for opstart og tilmelding følger efter sommerferien.
Organist Cecilie Harbo Pedersen

Sognepræst
Anne Kathrine Dam
Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 86 46 70 08
E-mail: akhd@km.dk
Træffes efter aftale

Organist:
Alle tre sogne:
Cecilie Harbo Pedersen
Præsteager 247
Lisbjerg
8200 Århus N
Telefon: 40 26 59 89

Alle henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning, dødsfald,
vielse, hjemmebesøg osv. kan rettes
hertil.

Kirkesangere:
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Worre-Jensen
Helstrupvej 13, Helstrup
8920 Randers NV
Telefon: 86 46 79 99

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:
Vacant
Menighedsrådsformand:
Øster Velling:
Martin Sørensen
Sønderskovhedevej 6
8870 Langå
Mobil: 24 42 32 96
E-mail: mis@dlgmail.dk

Grensten:
Kenneth Hou Nielsen
Møllestensvej 10
8940 Randers SV
Mobil 61 73 56 26
Alle aftaler vedrørende gravsteder og
vedligeholdelse af disse træffes med
graveren.

Se vore 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.

Gudstjenester i Juni, Juli, August 2011
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

2. juni
Kristihimmelfartsdag
10.30
5. juni
6. søndag efter påske			
10.30
12. juni
Pinsedag
10.30		 9.00
13. juni
Anden Pinsedag		
10.30
19. juni
Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov kl. 14.00 (se side 6)
Trinitatis søndag
26. juni
1. søndag efter trinitatis		
10.30
9.00
3. juli
2. søndag efter trinitatis
10.30
10. juli
3. søndag efter trinitatis
9.00		
10.30
17. juli
4. søndag efter trinitatis		
10.30
24. juli
5. søndag efter trinitatis
10.30
31. juli
6. søndag efter trinitatis			
10.30
7. august
7. søndag efter trinitatis			
9.00*
14. august
8. søndag efter trinitatis
9.00*
21. august
9. søndag efter trinitatis		
10.30
28. august
10. søndag efter trinitatis
30. august
Hverdagsgudstjeneste			19.30*
* Anna-Christine Elming, Langå

Kirkebilen kører til gudstjeneste i pastoratet.
Man ringer blot til Randers Taxa på tlf. 87 11 30 30, så bliver man afhentet på sin bopæl
og bragt hjem igen. Det er også muligt at blive bragt til og fra gudstjeneste i pastoratet
i form af et lift med privatbil af nogle af de øvrige kirkegængere. Man kontakter blot
senest to dage før gudstjenesten Else Østergaard, Grenstenvej 17, Stevnstrup,
8870 Langå, tlf. 86 46 71 51, der så vil formidle kørsel til og fra kirke.

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

