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Filmaften
Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 indbyder vi til filmaften i konfirmandstuen i
Øster Velling Præstegård. Efter filmen serveres kaffe, og vi taler sammen om,
hvad vi har set. Alle er velkomne, og der er fri entré.
Kort om filmen: Da forældrene skilles, sender de deres to teenagebørn, Lea
og Adrien, og deres døve lillebror, Theo, fra Paris til bedsteforældrene, Paul og
Irene, i Provence, for at de skal tilbringe hele sommerferien hos dem. På grund
af familiestridigheder har børnene aldrig mødt deres bedsteforældre. Kun Irene
ved, at børnene kommer, og Paul er rasende over at blive forstyrret i sin rolige
og gammeldags tilværelse af moderne unge mennesker. Kan der bygges bro
over generationskløften?

Da mennesket blev menneske
– foredrag ved Peter K.A. Jensen

Den 21. marts kl. 19.30 får vi i konfirmandstuen i Øster Velling Præstegård besøg af
tidligere overlæge og speciallæge i klinisk genetik Peter K.A. Jensen, Aarhus Universitetshospital, Skejby, som vil holde foredrag for os om menneskets udvikling fra de
første hominider (den pattedyrfamilie, som mennesket og de afrikanske menneskeaber tilhører) til det moderne menneske – herunder en beskrivelse af menneskets
mentale udvikling, kolonialisering af kloden og udviklingen fra jæger-samler samfund
til det moderne storbysamfund.
Udover sit virke som læge
har Peter K.A. Jensen tillige
fungeret som klinisk lektor
ved Aarhus Universitet og
står som forfatter/medforfatter til utallige videnskabelige
artikler og lærebogskapitler
om genetiske, cellebiologiske og antropologiske
emner. Hans forfatterskab
omfatter desuden: Menneskets oprindelse og udvikling, Kromosomafvigelser
hos mennesket, Odysséen
om mennesket og Da mennesket blev menneske. Han
modtog i 2006 Dansk Forfatterforenings faglitterære pris.
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Juniorkonfirmander
Alle børn på 4. og 5. klassetrin inviteres
til juniorkonfirmandforløb i Øster Velling
Kirke. Vi skal høre tankevækkende fortællinger fra Det Nye Testamente, synge, lege, være kreative, tale om de store
ting i livet og meget mere. Og så skal vi
på løb i ”det gamle Israel”.
Vi mødes i konfirmandstuen ved Øster
Velling Præstegård i uge 12-14 2019:
lørdag den 23. marts kl. 10.00 – 14.00,
lørdag den 30. marts kl. 10.00 – 14.00,
lørdag den 06. april kl. 10.00 – 14.00,
samt søndag den 7. april fra kl. 11.00.
Vi slutter søndagen og forløbet af med
en familiegudstjeneste i Øster Velling
Kirke den 7. april kl. 14.00, hvor koret
og juniorkonfirmanderne medvirker.
Stud.theol. Johanne Kristine Asmussen
vil stå for forløbet i samarbejde med
organist Birgitte Wedell-Wedellsborg
og sognepræst Anne Kathrine H. Dam.
Spørgsmål vedrørende forløbet kan rettes til Johanne på tlf. 51 94 28 90. Der
er sørget for frokost alle dagene, så
madpakker er ikke nødvendige. Vi glæder os til at se jer!
Johanne, Birgitte og Anne Kathrine
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Koncert med Clemens Knejterne

Torsdag den 28. marts kl.19.30 i Grensten Kirke
Clemens Knejterne er et århusiansk mandskor, der udspringer
af Skt. Clemens Drengekor ved Aarhus Domkirke. Vokalgruppen
blev stiftet i 2014 af 20 sangere i alderen 16-21 år. De dygtige og
sangglade, unge mænd har optrådt i kirker i København, Århus og
omegn, på efterskoler, samt turneret på Færøerne. Knejterne synger både klassiske og rytmiske arrangementer, som de selv arrangerer, toppet med deres helt eget personlige præg og store energi.
Så vel mødt til en koncert med garanti for godt humør og dejlig
sang! Der er fri entré, og alle er velkomne.
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Påskens gudstjenester
Påskeugen indledes Palmesøndag den
14. april kl. 9.00 med gudstjeneste i
Helstrup Kirke.
Skærtorsdag den 18. april kl. 10.30 er
der gudstjeneste i Øster Velling Kirke,
hvor vi fejrer Jesu indstiftelse af nadveren. Først forbereder Jesus og disciplene det jødiske påskemåltid. Under
aftensmåltidet fortæller han disciplene,
at en af dem vil forråde ham. Derefter
indstifter han det nadvermåltid, som vi
stadig bruger i kirken om søndagen.
Langfredag den 19. april kl. 10.30
markeres Jesu korsfæstelse, død og begravelse ved gudstjenesten i Grensten
Kirke. Langfredagens mørke stemning
udtrykkes ved, at alterbordet er tomt og
uden levende lys, og der vil ikke være
nadver. Stemningen understreges endvidere musikalsk af Aksel Nielsen, cello.

Påskedag er kirkeårets mest betydningsfulde højtidsdag. Påskemorgen går
nogle kvinder ud til Jesu grav for - efter
datidens skik - at salve hans legeme. I
den tomme grav sidder en ung mand i
hvidt tøj, som siger, at de ikke skal være
bange og fortæller, at Jesus er opstået
fra de døde. Denne begivenhed fejrer vi
den 21. april kl. 10.30 ved gudstjenesten i Grensten Kirke.
2. påskedag den 22. april kl. 10.30 er
der gudstjeneste i Øster Velling Kirke.

Kirkebladet | 5

Kend din egn – natur og historie
Gudstjeneste, fælles-frokost og
sognevandring i Øster Velling Skov
Søndag den 28. april 2019 inviteres
alle på sognevandring i Øster Velling
Skov. Dagen begynder med gudstjeneste i Øster Velling Kirke kl. 10.30,
derefter er der fællesfrokost kl. 11.30
i Øster Velling Forsamlingshus (samlet pris for frokost og kaffe: 60 kr.).
Sognevandringen begynder kl. 13.00,
og dens tema er ”Kend din egn –
natur og historie”. Ingemann Schnetler vil kl. 12.30 i Forsamlingshuset
fortælle om landskabets tilblivelse og
udvikling siden Istiden og om Øster
Vellings historie fra Bronzealderen
over Middelalderen til nutiden. Efter
foredraget går vi fra forsamlingshuset
ad Neikilsvej gennem Øster Velling
Skov og hjem via Vandmøllevej, hvor
vi gør holdt ved Mandbjerghøj for at
se helleristningerne fra Bronzealderen. Turen er på ca. 3 km, og derefter
er der kaffe og kage i Forsamlingshuset kl. ca. 15.00.

Øster Velling by anno 1811.
Udsnit af kort fra Lokalhistorisk Arkiv,
Langå. Øster Velling blev udskiftet i
1789, men gårdene blev liggende i
landsbyen. En sådan udskiftning kaldes en stjerneudskiftning.
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Har man ikke mulighed for at deltage
i samtlige af dagens programpunkter,
er man selvfølgelig velkommen til at
være med i det omfang, man har tid
og lyst.
Mødested: Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8, Øster Velling,
8920 Randers NV.
Medbring: Godt fodtøj. Der kan
være meget fugtigt i skoven og på
stierne, især efter regn!
Turledere: Mette Hammershøj og
Ingemann Schnetler.
Arrangører: Øster Velling Forsamlingshus og menighedsrådet for
Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat.
Yderligere info: Mette Hammershøj, mobil 28 12 66 35. Ingemann
Schnetler, mobil 50 54 38 30.
Tilmelding: Mette Hammershøj,
mobil 28 12 66 35, e-mail: mette@
hammershoj.net senest 21. april
(nødvendig af hensyn til spisningen).

Ældreudflugt til
Skanderborg Slotskirke

Den 21. maj går turen i år til Skanderborg Slotskirke, hvor der venter os en historisk
oplevelse. Slotskirken er en rest af det tidligere Skanderborg Slot, der blev endeligt
nedbrudt i 1770. Kong Frederik d. 2. ombyggede middelalderborgen på Slotsholmen
til en moderne fæstning. På grund af rigets økonomiske problemer valgte kongen at
tage ophold i Skanderborg. Derfor blev der i 1572 indrettet slotskapel i den nyopførte
kongefløj, der samtidig blev forhøjet med 2 stokværk. Slottet fungerede som bolig for
kongefamilien i mange år, og bl.a. kan det nævnes, at Chr. d. 4 lærte såvel sømandskab som ridekunsten i Skanderborg.
Vi kører ad mindre veje mod Skanderborg og får en kop kaffe i bussen og et smurt
rundstykke. Kl. 10.30 starter vi rundvisning i Slotskirken og går en tur på kirkegården
også. Ankomst til Nørre Vissing kro kl. 12.30, hvor vi spiser en dejlig middag. Drikkevarer er for egen regning. På hjemvejen finder vi et godt sted, hvor vi nyder en øl/
vand, inden vi kører hjemad til opsamlingsstederne. Forventet hjemkomst ca. 15.30.
Der vil være opsamling efter følgende plan:
Kl. 9.00 i Øster Velling ved Keglepladsen
Kl. 9.10 i Helstrup ved Stadion
Kl. 9.20 i Stevnstrup ved Brugsen
Turen koster 100 kr. pr. deltager. Vi fylder én bus efter
”først til mølle” princippet, så vent ikke for længe med
tilmelding. Tilmelding senest fredag den 10. maj til: Lone
Christensen – 20 33 29 14 locomer@yahoo.dk eller Lene
Pind Hansen – 20 72 97 94 lpha42@gmail.com
Vel mødt til en smuk tur!
Øster Velling – Helstrup - Grensten Menighedsråd

Udflugt 2019
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Sange vi godt kan li'
Onsdag den 22. maj kl.19.30 er der
sang, musik og foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling Præstegård. Cecilie
Harbo Pedersen og Birgitte WedellWedellsborg synger, spiller og fortæller
om udvalgte sange af bl.a. Sebastian,
Benny Andersen, Anne Linnet og Tove
Ditlevsen. Der er fællessange på programmet fra Højskolesangbogen og
enkelte fra 100 salmer, som indeholder fine, nyere salmer. Der bliver
også tid til et lille traktement
undervejs.
Cecilie er organist og cand.mag. i
musik og historie, ansat som
organist ved Trige, Ølsted og
Spørring kirker. Cecilie har tidligere været ansat ved Øster Velling, Helstrup og Grensten kirker,
hvor Birgitte nu er organist.
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Der er fri entré og alle er velkomne til en
forårsaften med sang!

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
2. pinsedag

Mandag den 10. juni 2019 kl. 14.00
Friluftsgudstjenesten fejrer vi også i år 2. pinsedag. Vi mødes til
gudstjeneste i det fri ved ”Påfuglehuset” i skoven bag Fladbro Kro
og håber på godt sommervejr. Gudstjenesten foregår i et samarbejde mellem Øster Velling, Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted,
Borup, Tånum og Hornbæk sogne. Ved gudstjenesten medvirker
sognenes præster, kirkebetjening og børnekor. Der er sørget for
stole og bænke – men medbring evt. selv et tæppe. Efter gudstjenesten sørger menighedsrådene for kaffe, te og kage. I tilfælde
af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til Hornbæk Sognegård. Se evt. flytning på www.
grenstensogn.dk
Menighedsrådene
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Konfirmationer i foråret 2019
Forårets konfirmationer står for døren, og konfirmanderne fra Munkholmskolen skal konfirmeres i
Grensten Kirke Bededag den 17. maj. 7.a: kl. 9.00
og 7.b kl. 11.00.
Konfirmationer i foråret 2020
Konfirmander fra Munkholmskolen vil blive konfirmeret i Grensten Kirke Bededag den 8. maj 2020
eller i Øster Velling og Helstrup Kirke 4. søndag
efter påske den 10. maj 2020.
Konfirmationer i foråret 2021
Konfirmander fra Munkholmskolen vil blive konfirmeret i Grensten Kirke Bededag den 30. april
2021 eller i Øster Velling og Helstrup Kirke 4. søndag efter påske den 2. maj 2021.
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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.: 25 15 25 07
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: kimvium8870@gmail.com
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
marts - april - maj - juni 2019
Dato				

Øster Velling		 Helstrup

3. marts

Fastelavn			

10. marts

1. søndag i fasten

17. marts

2. søndag i fasten			

24. marts

3. søndag i fasten		

31. marts

Midfaste			

7. april
Marias bebudelse
		

Grensten
10.30 BJ

10.30 AKHD				
10.30 BJ

10.30 BJ			

14.00 AKHD		

Familiegudstjeneste

10.30 BJ
10.30 AKHD

14. april

Palmesøndag		

18. april

Skærtorsdag

19. april

Langfredag			

10.30 BJ

21. april

Påskedag			

10.30 BJ

22. april

2. påskedag

28. april
1. søndag e. påske
		

9.00 ACE			

10.30 BJ				

10.30 BJ				
10.30 AKHD
Frokost og sognevandring

5. maj

2. søndag e. påske		

14.00 ACE			

12. maj

3. søndag e. påske			

10.30 BJ

17. maj
Bededag			
9.00 + 11.00 BJ
				
Konfirmation
19. maj

4. søndag e. påske

26. maj

5. søndag e. påske			

10.30 BJ

30. maj

Kristi himmelfartsdag			

10.30 BJ

2. juni

6. søndag e. påske

9. juni

Pinsedag		

10. juni

2. pinsedag

		

10.30 BJ				

9.00 ACE				
Friluftsgudstjeste i
Fladbro Skov kl. 14.00

10.30 BJ
Friluftsgudstjeneste i
Fladbro Skov kl. 14.00

16. juni

Trinitatis			

23. juni

1. søndag e. trinitatis

30. juni

2. søndag e. trinitatis			

BJ
AKHD
ACE

Friluftsgudstjeneste i
Fladbro Skov kl. 14.00

10.30 BJ

10.30 BJ				
9.00 ACE

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

