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Tro og demokrati
Kom til sensommermøde i præstegårdshaven
den 21. august
Debat med biskop Henrik Wigh-Poulsen
og folketingsmedlem Naser Khader

Juni
Juli
August

Til lykke til årets konfirmander

Tillykke med konfirmationen
i Øster Velling Kirke den
17. april 2016.

Tillykke med konfirmationen i Grensten Kirke,
Bededag den 22. april
2016.
Tillykke med konfirmationen i Grensten
Kirke, Bededag den
22. april 2016.
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Konfirmander 2016-2017
Kommende konfirmander fra Munkholmskolen skal begynde til konfirmationsforberedelse torsdag den 25. august
2016. Efter aftale med skolen vil holdene blive placeret i henholdsvis morgen
og eftermiddagstimerne.
7.a følger konfirmationsforberedelsen
torsdag morgen kl. 8.00- 9.30 i ugerne
34-48 (med undtagelse af uge 40 og 42)
og torsdag eftermiddag fra kl.13.30 –
15.00 i ugerne 2-17 (med undtagelse af
uge 7, 14 og 15).
7.b følger konfirmationsforberedelsen
torsdag eftermiddag kl.13.30-15.00 i
ugerne 34-48 (med undtagelse af uge
40 og 42) og torsdag morgen kl. 8.00-

9.30 i ugerne 2-17 (med undtagelse af
uge 7, 14 og 15).
Konfirmationen kan frit vælges i henholdsvis Grensten kirke Bededag den
12. maj 2017 eller Øster Velling og Helstrup Kirke 4. søndag efter påske den
14. maj 2017. På grund af valgfriheden
ligger det endnu ikke fast, hvor, hvornår
og hvor mange konfirmationer der vil
blive i foråret 2017.
I vil via skolen få nærmere besked angående tilmelding til konfirmationsforberedelsen.
Anne Kathrine H. Dam
Sognepræst

Konfirmation i Grensten kirke
Bededag
4. fredag efter påske

Konfirmation i Øster Velling
og Helstrup kirke
4. søndag efter påske

Bededag 2017 = 12. maj
Bededag 2018 = 27. april

4. søndag efter påske 2017 = 14. maj
4. søndag efter påske 2018 = 29. april

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
Søndag den 12. juni 2016 kl.14.00
På denne sommersøndag 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
for kage m.m. Der er stole og bænke –
men medbring evt. selv et tæppe.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjene-

sten til Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til Hornbæk Sognegård.
Menighedsrådene
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Tro og demokrati
Sensommermøde i præstegårdshaven i Øster Velling søndag den 21. august
Debat med biskop Henrik Wigh-Poulsen og folketingsmedlem Naser Khader
Kom til sensommermøde i præstegårdshaven i Øster Velling - i år med
vores biskop Henrik Wigh-Poulsen og
folketingsmedlem Naser Khader. De vil
debattere et emne, som til alle tider har
været væsentligt at forholde sig til, og
som også nu i vores del af verden er
yderst aktuelt: spørgsmålet om forholdet mellem tro og demokrati.
De to debattører vil hver især holde et
oplæg, hvor de bl.a. tager udgangspunkt
i følgende vigtige spørgsmål: Hvad kan
Den danske Folkekirke bidrage med i
vores fælles bestræbelser på at styrke
et levende demokrati? Hvad kan vi lære
af kirken og kristendommen, når vi
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ønsker at give plads til den enkeltes religionsfrihed og samtidig ønsker at styrke
og sikre vores fællesskab i det offentlige
rum? Efter oplæggene vil der være lejlighed til at stille spørgsmål og tage del i
den fælles debat.
Arrangementet finder sted søndag den
21. august 2016 kl.14.00-16.30 i præstegårdshaven i Øster Velling. Der er
gratis adgang, og alle er velkomne. Vi
sørger for stole, kaffe, te og kage – og,
om nødvendigt, også ly for regn. Så lad
os mødes til sensommermøde i præstegårdshaven og tage del i den vedkommende debat.

Naser Khader
Født i Damaskus 1963. Cand. polit. Folketingsmedlem for Det Konservative
Folkeparti, Senior Fellow ved Hudson
Institute i Washington. Bliver ofte benyttet som mellemøstekspert og markerer
sig ved siden af det politiske arbejde
som aktiv samfundsdebattør, forfatter,
skribent og foredragsholder.
Har været en central aktør i forbindelse
med Muhammedkonflikten og har som
stifter af Demokratiske Muslimer stået
i forreste række i kamp for ytringsfriheden. Har modtaget en lang række priser
bl.a. Heibergprisen, Modersmålprisen og
Jyllandspostens Ytringsfrihedspris.

Henrik Wigh-Poulsen
Født i Randers 1959. Cand. theol og
Ph.d. Biskop over Aarhus Stift. Har tidligere været sognepræst i Lejrskov og
Jordrup pastorat, leder af Grundtvig-Akademiet, samt domprovst i Odense. Er
kendt som formidler af Jakob Knudsen
og hans forfatterskab og har en udstrakt
skribent- og foredragsvirksomhed bag
sig. Arbejder for at synliggøre og sætte
ord på folkekirken og dansk kirkeliv.

Søndag den 21. august 2016 kl. 14.00-16.30
Præstegårdsvej 1A, Øster Velling, 8920 Randers NV
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(bl.a. ”Magisto”) på nettet og til både iPhone- og Android-telefoner,
der ret let kan hjælpe med at klippe fotografier sammen til en video.
Fra menighedsrådets Facebook-side kan I også oprette Facebook-annoncer
gennem ”annonceadministratoren”.

Midsommersang

På Facebook kan man annoncere på flere forskellige måder. Man kan
Den 21 juni kl. 19.00 mødes alle, der har lyst til fællessang, i præstegårdsannoncere
efter,Velling.
at jeres
menighedsråds
Facebook-side
fårarrangementet
flere følgere,
haven i Øster
Temaet
bliver "Midsommersang",
og da
eller
kantilvælge
promovere
et konkret
opslag, såtage
dettæpper
kommer
ud
er man
planlagt
at bliveatafholdt
udendørs,
bedes deltagerne
med.
til flere.
Annoncestrategien
kan
med
fordel
fokuseres,
så
der
i
månederne
Hvis vejret bliver dårligt, går vi ind i konfirmandstuen. Vi vil med midsommerens
sange og andet godt
fra den danske
åretspå
lyseste
op til
menighedsrådsvalget
annonceres
for sangskat
at få flerebyde
følgere
jeres tid
velkommen. Alle
er velkomne. mens det i de sidste uger op mod valget
menighedsråds
Facebook-side,
bedst kan betale sig at promovere enkelte opslag, så de når ud til flere
Facebook-brugere.

Har du lyst til at være med i menighedsrådet – eller kender du nogen,
der har? Så er det nu, du har chancen
for at sætte dit præg på kirkelivet
her i vores tre sogne i Øster VellingHelstrup-Grensten pastorat.

lader det sig gøre, kan vi her få opstillingslisterne på plads.

Så mød endelig op – og tag gerne din
nabo med, så vi kan få en perspektivrig debat om, hvad vi vil og skal
med vores kirker og kirkeliv fremover.
Bliv kandidat, og du kan få medindDer skal være valg til menighedsrådet
flydelse på, hvad der skal ske. Alle
tirsdag den 8. november 2016. Den
sognenes folkekirkemedlemmer kan
kommende valgperiode for det nye
stille op, og jo flere kandidater des
menighedsråd strækker sig fra 1. sønbedre. Arbejdet i menighedsrådet er
dag i advent 2016 og 4 år frem.
både væsentligt og givtigt – og ikke
så svært endda. Vi har ca. 6 faste
Og som noget nyt, vil det orienterenmøder årligt, plus udvalgsarbejde, og
de møde om valget blive afholdt på
vi møder med hver vores baggrund til
samme dato over hele landet. Dette
et valgcover,
kan bruges
som coverfoto
på Facebook.kan henarbejdet.
Flere oplysninger
betyder, at Øverst
der bliver
et fællessom
orienNederst et screenshot fra kampagnens Facebook-side.
tes på www.menighedsraad.dk eller
terende møde for Øster Velling sogn,
ved at kontakte menighedsrådsforHelstrup sogn og Grensten sogn i
31 manden på tlf. 2442 3296.
konfirmandstuen ved Øster Velling
præstegård tirsdag den 13. septemMartin Sørensen,
ber 2016 kl. 19.00. I forlængelse af
formand for menighedsrådet
det orienterende møde vil der være
opstillingsmøde for de tre sogne, og
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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 juni, juli, august 2016
Dato

Øster Velling

Helstrup

5. juni

2. søndag efter trinitatis			

12. juni
3. søndag efter trinitatis
19. juni

4. søndag efter trinitatis

26. juni

10.30**		

3. juli

10.30

6. søndag efter trinitatis			
7. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis			
9. søndag efter trinitatis

31. juli

10.30**

Fællesgudstjeneste med Langå-Torup pastorat i Langå kirke kl.10.30**

17. juli

24. juli

10.30

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov kl. 14.00 (se side 3)

5. søndag efter trinitatis		

10. juli

Grensten

10.30**

10.30		

10. søndag efter trinitatis			

7. august

11. søndag efter trinitatis		

14. august

10.30**

10.30**

12. søndag efter trinitatis			

10.30

13. søndag efter trinitatis			

10.30**

21. august

28. august

14. søndag efter trinitatis

10.30**

Gudstjenesterne forestås af Anne Kathrine Hanghøj Dam, når ikke andet er markeret.
*
Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming
** Gudstjeneste ved Børge Jensen
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

