KIRKEBLADET
ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

Nr. 2
50. årg.
2013

Kom til sensommermøde
i præstegårdshaven
den 25. august

Juni
Juli
August

Til lykke til årets konfirmander
Til lykke med konfirmationen i
Grensten Kirke Bededag den
26. april 2013.

Til lykke med konfirmationen i Øster Velling Kirke
den 21. april 2013.
Til lykke med konfirmationen i Grensten
Kirke Bededag den
26. april 2013.
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Konfirmander 2013-2014
Kommende konfirmander og deres
forældre indbydes hermed til en kort
aftengudstjeneste i Øster Velling Kirke
torsdag den 22. august 2013 kl. 19.30.
Efter gudstjenesten holder vi indskrivningsmøde i konfirmandstuen i Øster
Velling præstegård, hvor vi skal høre
lidt om konfirmationsforberedelsen og
selvfølgelig også tale om den forestående konfirmation, der frit kan vælges
i henholdsvis Grensten kirke Bededag
den 16. maj 2014 eller Øster Velling og
Helstrup kirke 4. søndag efter påske
den 18. maj 2014. På grund af valgfriheden ligger det endnu ikke fast; hvor,
hvornår og hvor mange konfirmationer,
der vil blive i foråret 2014. Men dette
har vi mulighed for også i fællesskab at
kunne drøfte denne aften. Husk at medbringe kopi af Dåbs- eller navneattest.
Vel mødt!

Konfirmation i Grensten kirke
Bededag 4. fredag efter påske
Bededag
Bededag
Bededag
Bededag
Bededag

2014
2015
2016
2017
2018

=
=
=
=
=

16. maj
1. maj
22. april
12. maj
27. april

Konfirmation i Øster Velling og
Helstrup kirke 4.søndag efter
påske
4. søndag efter påske 2014 = 18. maj
4. søndag efter påske 2015 = 3. maj
4. søndag efter påske 2016 = 24. april
4. søndag efter påske 2017 = 14. maj
4. søndag efter påske 2018 = 29. april

Anne Kathrine H. Dam
Sognepræst

Farvel til dygtig
organist
Pr. 1. april 2013 fik vores organist Cecilie
Harbo Pedersen nyt embede ved Trige,
Ølsted og Spørring Kirker. Vi vil gerne
sige Cecilie tak for et dygtigt og veludført arbejde samt et godt samarbejde
gennem de sidste syv år, og vi ønsker
held og lykke med det nye arbejde, der
ligger tættere ved hendes bopæl.
Menighedsrådet

Vi tog afsked med Cecilie ved en
reception efter gudstjenesten i
Grensten kirke påskedag
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Friluftsgudstjeneste
Søndag den 9. juni 2013
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, børnekor
og spillemandsorkestret ”Knap så rask”.
Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro
Kro kaffen, og menighedsrådene sørger
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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 Sognegård.
I tvivlstilfælde se www.grenstensogn.dk
den 9. juni mellem kl 12.30-14.00.
Venlig hilsen Menighedsrådene

Sensommermøde i præstegårdshaven
Søndag den 25. august, kl 14.00

Det har længe været et ønske at holde
”sensommermøde” i den store have,
der hører til præstegården i Øster
Velling. Nu er vores ønske endelig blevet en realitet. Og vi har inviteret to
markante, østjyske debattører: Kjeld
Holm og Steen Hildebrandt, som fra
hver deres position vil tale om vigtigheden af, at vi i samfundsdebatten nu om
dage tør mane til tro, håb og handling.
Vi kan ikke bare læne os tilbage og lade
verden gå sin skæve gang, siger de
to, som i deres samtalebog fra 2011,
skrevet af journalist Lars Møller, kalder
til oprør: ”Oprør fra hjertet”. Vi kan ikke
redde hele verden, men vi må alle byde
ind og gøre noget. For forbedringer er
mulige, hvis vi tør tage livet, os selv og
hinanden alvorligt.
Steen
Hildebrandt
Professor i organisations- og
ledelsesteori
på Institut for
Marketing og
Organisation,
Aarhus Universitet. Anmelder på
dagbladet Bør-

sen. Kronikør i Berlingske Tidende. Blogger på Mandag Morgen. Herudover
forfatter, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i flere virksomheder,
foreninger mm. Tidligere vismand i Det
nationale Kompetenceråd.
Kjeld Holm
Biskop over
Århus Stift. Herudover forfatter
og samfundsdebattør. Har bl.a.
været formand
for Nævnet for
Etnisk Ligestilling
og Foreningen
for Etnisk ligestilling, medlem af
bestyrelsen for Danmarks Pædagogiske
Universitet og formand for bestyrelsen
for Danmarks Pædagogiske Universitet
og formand for bestyrelsen for Menneskerettigheder.
Arrangementet begynder søndag den
25. august kl.14.00. Der er gratis adgang
og alle er velkomne. Vi sørger for stole,
kaffe og kage – og om nødvendigt, også
ly for regn. Så lad os sætte hinanden
stævne og mødes til sensommermøde i
præstegårdshaven!
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Den Nye Salmetrio i Grensten Kirke
Den Nye Salmetrio gav en dejlig koncert i Grensten Kirke tirsdag den 9. april
2013. Trioen består af Anette Buonaventzen (vokal), Pojken Flensborg (piano
& orgel) og Ulrik Bust (saxofon), og den
præsenterede et meget afvekslende
program af salmer og sange.
Musikerne gav deres fortolkninger af
kendte og elskede nyere salmer som
’Du, som har tændt millioner af stjerner’,
’Nu går solen sin gang’, ’Du kom til vor
runde jord’ og ’Du satte dig selv i de
nederstes sted’, og udtrykket vekslede
fra det stille og inderlige til det robust
rockende. Der var smukke udgaver af
de oprindeligt svenske ’Sommersalme’
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og ’Nocturne’ og populærmelodier
som Leonard Cohen’s ’Hallelujah’ og
’Natural woman’, som Aretha Franklin
gjorde berømt. Arrangementerne var
spændende med dejlig sang og soloer
af pianisten og saxofonisten, der beherskede både tenor- og sopransaxofon.
Hele koncerten var præget af trioens
fortrolighed med både jazz, pop og klassisk musik, og det hele blev fremført
med glæde for musikken og dyb respekt
for den. Som Pojken Flensborg sagde:
”Der findes kun to slags musik – god
og dårlig”. Med Den Nye Salmetrio blev
det en koncert med den gode musik, og
tilhørerne kvitterede med stående bifald.
Det var en dejlig aften!

Vejviser
Sognepræst
Anne Kathrine H. Dam
Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 8646 7008
E-mail: akhd@km.dk
Træffes efter aftale

Organist:
Alle tre sogne:
(Tiltræder 1. juli 2013)
Lone Vandt
Engboulevarden 24
8960 Randers SV
E-mail: lonevandt@hotmail.com

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: 2326 9646
E-mail: jw-j@mail.tele.dk

Ved ferie og andet fravær passes
embedet af sognepræsten i LangåTorup: Anna-Christine Elming,
der kan træffes på
Telefon: 8646 1094.
Gravere:
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Christensen
Infanterivej 9, st. tv.
8900 Randers
Telefon: 2425 3858
Grensten:
Kenneth Hou Nielsen
Møllestensvej 10
8940 Randers SV
Mobil 6173 5626

Grensten:
Lisbeth Erfurth Gaba
Randersvej 18
8870 Langå
Telefon: 8646 2126
E-mail: lisbeth@gaba.name
Menighedsrådsformand:
Martin Sørensen
Engvænget 2
8870 Langå
Mobil: 2442 3296
E-mail: mis@dlgmail.dk

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

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
3068 8499.

Kirkebladet | 7

Gudstjenester i Juni, Juli, August 2013
Dato
2. juni
1. søndag efter trinitatis

9. juni

2. søndag efter trinitatis

Øster Velling

Helstrup

10.30
Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov kl. 14.00 (se side 4)

16. juni

3. søndag efter trinitatis			

23. juni

4. søndag efter trinitatis

10.30		

30. juni

5. søndag efter trinitatis		

7. juli

14. juli

21. juli

28. juli

9. søndag efter trinitatis			
10. søndag efter trinitatis		

11. august

11. søndag efter trinitatis

9.00

9.00*

9.00*				

8. søndag efter trinitatis			

4. august

10.30

10.30			

6. søndag efter trinitatis			
7. søndag efter trinitatis

Grensten

14.00**
10.30		

10.30			

10.30		9.00

18. august

12. søndag efter trinitatis			

10.30

22. august

Aftengudstjeneste for
19.30
kommende konfir(Se side 3)
mander 19.30				

25. august

13. søndag efter trinitatis

1. september

10.30				

14. søndag efter trinitatis			

14.00***

					
					
* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming
** Gudstjeneste ved Laila Hansen
*** Gudstjeneste ved Anna Døssing Gunnertoft

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

