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Julen står for døren…

Det er endnu en gang blevet december. Det er advent og hermed forventningens
tid. Og der sker meget rundt omkring, både herhjemme og ude i den store verden,
som kan være med til at skærpe såvel vores forventning som vores frygt for fremtiden. Men visse ting står fast, og foregår stort set på samme måde år efter år. Og
det kan skabe ro og genkendelse, så der bliver ressourcer til at møde alt det nye,
vi står overfor.
Således også her i pastoratet, hvor nye tanker og tiltag har fået plads. Samtidig med,
at vi holder fast i de traditioner, vi er kommet til at holde af, som vigtige ingredienser i vores julefejring og vintertid.
Første søndag i advent begyndte et nyt kirkeår, og det betyder, at vi til gudstjenesterne i året fremover nu vil benytte Alterbogens læsninger til 2. Tekstrække.
Glædelig Jul og godt nytår til alle!
Anne Kathrine H. Dam

Vision, mission og strategier i det kirkelige arbejde

I kirkebladet i sommer fortalte vi, at menighedsrådet var i gang med arbejdet med
at formulere vision, mission og strategier i det kirkelige arbejde. Og her præsenteres
nu de 3 hovedområder, vi primært vil arbejde indenfor: Kirke og kultur, Forkyndelse og Sognets menighedsliv. Indenfor hvert hovedområde, har vi defineret
vision, mission og strategi.
Vores vision indenfor Kirke og kultur lyder: ”Mere kirkeliv og mere liv i kirken”.
Vi har opdelt vores mission i to temaer: Gudstjeneste og aktiviteter. Vores mission
for gudstjenesten består i af få udviklet og afholdt forskellige former for gudstjenester, der passer ind i kirkens liv, og fremmer det liv, der leves i vores sogne. Vi
ønsker ikke at svække højmessens betydning og rolle i vores kirkelige liv, tværtimod, men søger med de varierende gudstjenester at skabe rum for alle, så tilknytningen til kirken styrkes i vores pastorat. Vores mission for aktiviteterne er baseret
på, at vi som kirke gerne gennem forskellige arrangementer vil imødekomme de
behov for forskelligartede livsudfoldelser, sognets beboere har.
Vores vision indenfor Forkyndelse lyder: ”At vi må tage imod evangeliet og dele
det med hinanden”. Og vores mission er, at vi som kirke vil virke for, at Guds ord
får lov til at lyde i det store og i det små.

Vores vision indenfor Sognets menighedsliv lyder: ”Alle føler tilknytning til
kirken”. Missionen er, at vi vil arbejde på, at alle skal føle tilknytning til kirken.
Tilknytning kan have mange former, men arbejdet skal helst have den retning, at
alle i sognet oplever kirken som ”deres” kirke.
Læse mere om vores strategier på www.grenstensogn.dk
Anette Krogh

Høstoffer 2009

Ved pastoratets høstgudstjenester er der i år blevet indsamlet 1304,50 kr. Pengene
er fordelt mellem Møltrup Optagelseshjem; Danmissions arbejde i Afrika, Asien og
Mellemøsten: Mrk. Fremtidsbørn; og vores lokale FDFere.

Velkommen til Sara Cristoffanini

Det er med stor glæde vi hermed kan byde Sara Cristoffanini velkommen som
fungerende organist i Øster Velling, Helstrup og Grensten kirker. Sara er ansat
i et barselsvikariat for Cecilie Harbo Pedersen, og tiltrådte den 1. oktober 2009.
Menighed og kirkebetjening har således allerede nu kunne nyde godt af Saras klaver
og orgelspil. Og vi ser frem også til det kommende samarbejde og håber, Sara vil
trives med sit arbejde som organist her i pastoratet.
Sara er 29 år. Uddannet klassisk pianist, og har arbejdet en del både
som organist, kirkesanger og med musikundervisning i løbet
af sin studie tid. Orgelet fangede hendes interesse allerede
første gang, hun prøvede det, og den interesse har
siden vokset sig større og større. Sara siger, hun
glæder sig meget til arbejdet som organist
i Øster Velling, Helstrup og Grensten
kirker, og ser frem til et givtigt og
udviklende år.
Øster Velling-HelstrupGrensten menighedsråd

Børnegudstjeneste 2. søndag i advent
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kl.14.00 holder vi børnegudstjeneste for hele pastoratet i
Øster Velling kirke.
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Laila Hansen konstitueret som sognepræst
i januar 2010

Biskoppen har konstitueret Laila Hansen i præsteembedet i Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat i januar måned 2010. Mange i menigheden vil allerede
kende Laila Hansen, da hun for nyligt har fungeret i embedet i en længere periode.
Da vores sognepræst skal have barselsorlov fra februar 2010, håber vi i menigheds-

rådet, at Laila Hansen vil kunne fortsætte i
embedet indtil Anne Kathrine Dam vender
tilbage fra endt barsel.
Vi byder Laila Hansen velkommen tilbage
som fungerende sognepræst i vores pastorat,
glæder os til det kommende samarbejde, og
håber, Laila også i den kommende tid vil
trives med sit virke i sognene her i Øster
Velling, Helstrup og Grensten.
Øster Velling-Helstrup-Grenten menighedsråd

Koncert i Grensten kirke med Jeppe
Aastrup og Christian Præstholm
Tirsdag den 26. Januar kl.19.30 er der koncert i
Grensten kirke med Jeppe Aastrup, basbaryton og
Christian Præstholm, orgel. Programmets hovedværk er J.S.Bachs solokantate ”Ich habe genug”,
skrevet i Leipzig i 1727 i anledning af kyndelmisse.

Christian Præstbholm

Programmet byder også på solo-orgelstykker, salmer af K.L. Aastrup, samt sange af samme salmedigter; sat i musik af Christian Præstholm.
Jeppe Aastrup og Christian Præstholm har sunget
og spillet sammen siden studieårene i starten af
1990’erne, og har en lang række kirkekoncerter
bag sig.
De arbejder for tiden med indspilning og udgivelse
af en CD med K.L.Aastrup salmer.
Læs mere om koncerten med Jeppe Aastrup og
Christian Præstholm på www.grenstensogn.dk

Jeppe Aastrup

Afsked med kirkesanger
Jeanette Jacobsen

Den 1. januar 2010 fratræder Jeanette Jacobsen sin
stilling som kirkesanger i Grensten kirke.
Herfra skal lyde en stor tak til Jeanette for hendes indsats her i pastoratet! Med sikker stemme
og optræden har hun varetaget sit arbejde. Og vi
ønsker hende og hendes mand Steffen alt godt
fremover med den forestående familieforøgelse.
Øster Velling-Helstrup-Grensten menighedsråd

Kyndelmissegudstjenste i Grensten Kirke

Søndag den 31. januar kl.19.30 holder vi kyndelmissegudstjeneste i Grensten
kirke. Kyndelmisse er siden 500-tallet blevet fejret i kristendommen den 2. februar
og rummer i sig to forskellige motiver. Dels Mariae Renselsesfest; til fejring af Jesu
fremstilling i Jerusalems templet 40 dage efter hans fødsel og hans møde dér med
den gamle Simeon (Lukas 2,22-38). Dels Missa candelarum; med indvielse af kirkens lys til helligt brug og efterfølgende lysprocessioner. Sammenhængen mellem
festens motiver finder vi i Simeons lovsangs ord om den nyfødte Jesus som ”et lys
til åbenbaring”. Kyndelmissegudstjenesten i Grensten kirke forestås af konfirmander fra Munkholmskolen, som også i samarbejde med præsten har arrangeret og
tilrettelagt gudstjenesteforløbet.

”Syng løs aften” i konfirmandstuen
den 9. februar 2010

Tirsdag den 9.februar 2010 kl. 19.00 holder vi ”syng løs aften” i konfirmandstuen
i præstegården. Sara Cristoffanini sidder ved klaveret og leder os igennem en aften,
hvor vi blandt andet vil synge vinter- salmer og sange fra salmebogen og højskolesangbogen. Der vil også være mulighed for at ønske salmer og sange. Så velkommen til en hyggelig aften med sang og musik, og kom og ”syng løs”!

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

8870 Langå
Telefon: 86 46 78 18
Mobil: 20 72 53 14

Fungerende sognepræst
fra 01.01.2010 til ?			
Laila Hansen,
C/O Øster Velling Præstegård
Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV
Telefon: 86 46 70 08
E-mail: laih@km.dk
Træffes efter aftale

Organist:
Alle tre sogne:
Sara Cristoffanini,
Kastetvej 129 1. th.
9000 Aalborg
Tlf. 40 37 23 57
E-mail: saracristoffanini@yahoo.dk
www.saracristoffanini.dk

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

Kirkesangere:
Øster Velling og Helstrup:
Jytte Worre-Jensen
Helstrupvej 13, Helstrup
8900 Randers
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:
Frank Stæhr Hansen
Liljevej 6, Stevnstrup

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

Grensten:
Jeanette Jacobsen
Egebakken 17
8870 Langå
Telefon: 26 85 24 48
Menighedsrådsformand:
Øster Velling:
Martin Sørensen
Sønderskovhedevej 6
8870 Langå
Telefon: 86 46 72 61
Mobil: 24 42 32 96
E-mail: mis@dlgmail.dk

Det er FDF Stevnstrup der uddeler kirkebladet, så hvis I ikke har modtaget et
kirkeblad, så kontakt kredsleder René Bay Jensen på telefon 86 46 94 99.

Gudstjenester i September, Oktober, November 2009
Dato

Øster Velling

Helstrup

14.00
Børnegudstjeneste

6. december
2. søndag i advent
13. december
3. søndag i advent

Grensten
10.30

10.30

15. december

19.30
De 9 læsninger
9.45

Julegudstjeneste for Stevnstrup Børnehave

20. december
4. søndag i advent

9.00*

22. december

9.45 + 10.30

Julegudstjeneste for Munkholmskolen

24. december
Juleaften

14.00

25. december
Juledag

10.30

15.00

26. december
2. juledag

16.00

10.30

27. december
Julesøndag

10.30

31. december
Nytårsgudstjeneste

15.00

3. januar
Helligtrekongers søndag

16.00
10.30

10. januar
1. s. e. h. 3 konger

10.30

9.00

17. januar
2. s. e. h. 3 konger

9.00

10.30

24. januar
Sidste s. e. h. 3 konger

10.30

9.00

31. januar
Septuagesima

10.30

7. februar
Seksagesima
14. februar
Fastelavn

10.30
10.30

21. februar
1. søndag i fasten
28. februar
2. søndag i fasten

19.30
Kyndelmissegudstjenste

10.30
9.00

10.30

* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming.

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

