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Tag med på sognevandring!
Denne gang skal vi på svampetur i Øster Velling Skov. Se side 8

Til lykke til årets konfirmander

Til lykke med konfirmationen i Grensten Kirke Bededag den 12. maj 2017.
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Konfirmander 2017-2018
Kommende konfirmander fra Munkholmskolen skal begynde til konfirmationsforberedelse torsdag den 31.
august 2017. Efter aftale med skolen
vil holdene blive placeret i henholdsvis morgen- og eftermiddagstimerne.
Konfirmationen kan frit vælges i henholdsvis Grensten Kirke Bededag den
27. april 2018 eller Øster Velling og
Helstrup Kirke 4. søndag efter påske

den 29. april 2018. På grund af valgfriheden ligger det endnu ikke fast,
hvor, hvornår og hvor mange konfirmationer der vil blive i foråret 2018.
I vil via skolen få nærmere besked
angående tilmelding til konfirmationsforberedelsen.
Sognepræst Børge Jensen

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
Søndag den 11. juni 2017 kl. 14.00
På denne sommersøndag fejrer vi 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 gudstjenesten til Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til Hornbæk Sognegård.
Menighedsrådene
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Babysalmesang
Har du tid og lyst til en hyggelig stund
med rytmik og musik, sang og bevægelse sammen med din baby, så kom
og vær med på det nye hold babysalmesang, der begynder i Grensten Kirke
torsdag den 7. september 2017 kl.
10.00 – 10.45. Forløbet strækker sig
over ti torsdage, hvor vi tager udgangspunkt i nogle af vores kendte salmer
og sange, blæser sæbebobler, spiller på
rasleinstrumenter og meget mere. Ring
til mig for nærmere oplysning og tilmelding: lonevandt@hotmail.com / mobil:
2972 4048. Man er også velkommen til
at møde op uden nærmere aftale.
Organist Lone Vandt

Eventuelle programændringer vil blive
annonceret på vores hjemmeside
www.grenstensogn.dk

Kirkekor for børn og unge
Kan du lide at synge – eller vil du gerne
lære det? Går du i 4. klasse eller derover? Har du lyst til at lære noder og
have det sjovt sammen med andre? Ja,
så kan vores kirkekor meget vel være
noget for dig! Vi mødes hver torsdag
eftermiddag kl. 15.00 på Munkholmskolen og synger sange og salmer og
lærer at bruge stemmen. Koret medvirker ved udvalgte gudstjenester i vores
tre kirker. Det er gratis at deltage, og
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du vil få et honorar, når du sammen
med koret medvirker ved de kirkelige
handlinger. Vi mødes første gang efter
sommerferien den 24. august kl. 15.00
i B-husets fællesrum. Kom og vær med
og se, om det er noget for dig. Du kan
også kontakte mig på mobil: 2972 4048
for at høre mere.
Organist Lone Vandt

Rollespil for konfirmander
Fredag den 22. september 2017 afholdes for femte 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. I år er det 500 år
siden, at Martin Luther slog de 95 teser
op på kirkedøren i Wittenberg, så ikke
mindst i år er der grund til at til at tænke
over, hvad det vil sige, at vores danske
folkekirke er luthersk-evangelisk. Hvem
var Martin Luther, og hvorfor var hans
arbejde så vigtigt og revolutionerende?

Det er spørgsmål, som de færreste
konfirmander kan svare på, så derfor
bliver de i rollespillet sendt ud på en
dannelsesrejse tilbage til 1500-tallet til
et Europa midt i en brydningstid.
Konfirmanderne 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.

Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september fejrer vi høstgudstjeneste i Grensten Kirke kl.
10.30. Ved denne gudstjeneste siger vi Gud tak - både for de afgrøder, der
vokser frem af jorden - og som vi kan høste - og for alt det, der vokser
frem mellem os i vore menneskelige fællesskaber. Dagens indsamling går
til det lokale FDF-arbejde med børn og unge. Der serveres kirkekaffe efter
gudstjenesten.
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Filmaftener
i efteråret

Har du tid og lyst til at være med til
filmaftener i efteråret, så sæt kryds
i kalenderen både tirsdag den 26.
september og tirsdag den 21.
november. Filmen begynder kl.
19.00 og vises i konfirmandstuen
ved Øster Velling præstegård. Bagefter serveres kaffe, og vi taler sammen om, hvad vi har set. Her et par
stikord om de kommende film:

Den 26. september vises en film om
de gnidninger, der kan opstå generationer og ægtefolk imellem - ikke mindst,
når man befinder sig i sit livs efterår.
Norman er 80 år og synes ikke om
overraskelser. Sammen med sin kone
tager han hvert år op til sin hytte for
at nyde sommeren i fred og ro. Men
sådan går det ikke denne sommer.
Den 21. november vises en film
om en genert embedsmand i det
engelske finansministerium. Han har
mødt en mystisk kvinde i en café og
inviterer hende med til G8 topmøde
i Reykjavik. Mens politikerne drøfter
udryddelsen af verdens fattigdom,
udvikler de to outsideres kærlighedshistorie sig.

Luthersk teologi og velfærdsstaten
Foredrag ved Jørn Henrik Petersen
Onsdag den 4. oktober kl. 19.30
Øster Velling Forsamlingshus
Professor Jørn Henrik Petersen eller
Jern-Henrik, som han også kaldes, er
kendt fra et væld af sammenhænge.
Udover at være en af Danmarks førende
økonomer og kendere af velfærdsstaten
har han siddet i et utal af bestyrelser
som f.eks. TV2 og i utallige regeringskommissioner gennem tiden. Han er
også kendt som debattør og gavflab, der ikke
lægger fingrene imellem,
når han formulerer sit
budskab. Senest har han
kastet sig over Luther og
de historiske forudsætninger for velfærdsstaten.
I sit foredrag udfolder
Jørn Henrik Petersen kerneelementerne i Luthers
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socialetiske tænkning og bruger dem
som afsæt for en overvejelse af, om
velfærdsstaten bygger på et luthersk
grundlag, som mange hævder. Han er
kendt for at tale, så alle kan forstå det
og være med i debatten. Så kom og vær
med i en diskussion om den velfærdsstat, vi alle er afhængige af.
Der er fri entré til foredraget. Forsamlingshuset sælger kaffe, te, kage, øl og vand.

Reformationsjubilæum
Den 31. oktober 2017 er det 500 år
siden, at den tyske munk, præst og professor dr. theol Martin Luther ifølge traditionen opslog sine 95 teser på slotskirkedøren i Wittenberg for at indbyde
til en drøftelse af den katolske kirkes
afladspraksis.
Luther tog i sine teser afstand fra den
katolske kirkes praksis: at mennesker
med pengegaver og gode gerninger kunne sikre sig selv og familiemedlemmer
(også afdøde) en kortere tid i skærsilden
og derfor et bedre liv efter døden. Paven
og præsteskabet kan ikke tilgive synder
og eftergive skyld, skrev Luther, det kan
kun Gud! Kirkens opgave er at forkynde
Guds tilgivelse ”kvit og frit” ved troen
alene. Og Luther opfordrede derfor bl.a.
de rige, som ellers havde brugt store
beløb på afladsbreve, til i stedet at give
pengene til de fattige.

Teserne vakte stor opsigt og blev med
hjælp af den nye bogtrykkerkunst spredt
med stor hast. Luthers tanker spredte
sig snart til hele Europa. I udgangspunktet ønskede han at forny den ene, kristne kirke på det apostolske evangeliums
grund, men teserne skabte røre, også
i Rom. Da Luther ikke ville tilbagekalde
sine ord og indordne sig under Pavens
ufejlbarlighed, men alene anerkendte
Guds ords autoritet, som den kommer
til udtryk i Bibelen, endte det med at
Luther blev kætterdømt og bandlyst af
den katolske kirke. Luthers teser blev
hermed startskuddet til en reformation,
der angik såvel en anderledes trosopfattelse som et helt nyt syn på kirke og
samfund.
Læs mere om Luther, reformationen og
de mange forskellige jubilæumsmarkeringer landet over.

www.luther2017.dk - arrangementer over hele landet
www.randersreformation.dk - arrangementer lokalt
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Gudstjeneste, fællesfrokost og sognevandring
Svampetur i Øster Velling Skov
Søndag den 8. oktober 2017
Øster Velling Skov ligger nord for Øster
Velling og er et stykke dejlig og afvekslende natur med bevoksninger af både
løvtræer og grantræer og en spændende
flora i skovbunden. På turen vil vi se,
hvad vi kan finde af sene efterårssvampe og gennemgå, hvad vi har fundet.
Inden turen er der mulighed for at deltage i gudstjenesten i Øster Velling Kirke

kl. 10.30. Derefter er der fællesfrokost
kl. 11.30 i Øster Velling Forsamlingshus
(pris 25 kr.). Kl. 13.00 går vi fra forsamlingshuset til skoven, en tur på ca. 1,4
km. Efter svampeturen går vi tilbage til
forsamlingshuset, hvor der er eftermiddagskaffe, te og kage kl. ca. 15.30 (pris
25 kr.). Alle er velkomne, og man kan frit
hægte sig på og af undervejs i dagens
program. Tilmelding nødvendig. Betaling
på dagen.

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: mettehammershoj@
net senest 1. oktober (nødvendig af hensyn til spisningen).

8 | Kirkebladet

"Salmer til folket"
Luther-koncert med Den Danske Salmeduo
Grensten Kirke den 10. oktober 2017 kl. 19.30
Christian Vuust (f. 1964)
er saxofonist, klarinettist
og komponist. Docent ved
Det Jyske Musikkonservatorium. DMA-nomineret i
2014 for sit album Urban
Hymn. Ophavsmand til
det Grammy-nominerede
album The Thule Spirit.
Spiller også med Aaron
Parks, Pauseland, Peter
Laugesen m.fl.

Luther gav kirkemusikken tilbage til
folket, og det er værd at markere! Den
Danske Salmeduo - Christian Vuust
på saxofoner og klarinetter og Hans
Esbjerg på klaver - har lavet en række
instrumentale nyfortolkninger af Luthers
salmemelodier. Duoen ønsker at vise
musikkens levedygtighed og tidløshed
og dermed at bære reformationstidens
salmer ind i vores samtid. En koncert
med Den Danske Salmeduo er en rejse
gennem århundreders musikhistorie.
Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i et frugtbart
møde mellem den nordiske folketones
enkelhed, den klassiske musiktraditions
nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.
Vel mødt til en stemningsfuld aftenkoncert i Grensten Kirke. Alle er velkomne,
og der er fri entré.

Hans Esbjerg (f. 1967) er
pianist og organist. Har
i eget navn lavet cd’en
Pop’n’Jazz og har sammen med bassisten Jens
Jefsen udgivet cd’en Nice Noise Sweet
Silence. Uddannet ved konservatorierne
i Esbjerg og Aarhus. Organist ved Christianskirken i Fredericia.
Den Danske Salmeduo har, i samarbejde
med en række erfarne skribenter, lavet
en kombineret cd- og bogudgivelse med
titlen "Salmer til folket - Luther-salmer
i nyt lys". Cd’en indeholder duoens
instrumentale nyfortolkninger af Luthersalmer, og bogen indeholder en række
korte tekster, der afdækker forskellige
aspekter ved reformationen og dens
samfundsmæssige og kulturelle betydning - både historisk, og ikke mindst i
nutiden. Den skal bibringe en forståelse
af Luthers musikhistoriske betydning –
også ud over det rent kirkelige. Skribenterne er biskop Henrik Wigh-Poulsen,
journalist Kåre Gade og musikhistoriker
Thorkil Mølle.

Læs og lyt på www.dendanskesalmeduo.dk
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Skumringsgudstjeneste
med Juniorkonfirmanderne

Søndag den 12. marts fejrede vi skumringsgudstjeneste i Øster Velling Kirke
under medvirken af pastoratets juniorkonfirmander fra pastoratets 4. og 5.
klassetrin. Juniorkonfirmanderne hjalp
til med praktiske ting som f.eks. klokkeringning. De læste bibelske tekster
og bønner, og ikke mindst fremførte de
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lignelsen om ”Den fortabte Søn” som
dukketeater. Gudstjenesten var igen i år
afslutningen på et vellykket juniorkonfirmandforløb fordelt over tre weekender i
februar og marts, hvor Johanne Kirstine
Asmussen ledede den glade flok med
kærlig, kyndig og kreativ hånd.

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@kristrupkirke.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
Alle tre sogne:
Lone Vandt
Engboulevarden 24
8960 Randers SØ
Tlf.: 29 72 40 48
E-mail: lonevandt@hotmail.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
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 - oktober 2017
Dato		

Øster Velling

Helstrup

Grensten

4. juni

Pinsedag

5. juni

2. pinsedag		

11. juni

Trinitatis søndag

18. juni

1. s. e. trinitatis			

25. juni

2. s. e. trinitatis

2. juli

3. s. e. trinitatis			

9. juli

4. s. e. trinitatis

16. juli

5. s. e. trinitatis		

23. juli

6. s. e. trinitatis			

30. juli

7. s. e. trinitatis

6. august

8. s. e. trinitatis			

13. august

9. s. e. trinitatis		

20. august

10. s. e. trinitatis

27. august

11. s. e. trinitatis			

3. september

12. s. e. trinitatis

10. september

13. s. e. trinitatis			

17. september

14. s. e. trinitatis

24. september

15. s. e. trinitatis		

Høstgudstjeneste 10.30

1. oktober

16. s. e. trinitatis		

10.30 AKHD			

8. oktober

17. s. e. trinitatis

15. oktober

18. s. e. trinitatis			

10.30 BJ

22. oktober

19. s. e. trinitatis			

10.30 BJ

29. oktober

20. s. e. trinitatis

BJ
AKHD
ACE

10.30 BJ				
10.30 BJ			

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov kl. 14.00. Se side 3

9.00 ACE

10.30 BJ				
10.30 AKHD

10.30 BJ				
9.00 ACE		
10.30 BJ

10.30 BJ				
10.30 BJ

10.30 AKHD			

10.30 BJ				
9.00 ACE

10.30 AKHD				
10.30 BJ

9.00 ACE				

10.30 BJ Frokost og sognevandring. Se side 8

10.30 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

