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Første søndag i advent begynder
det nye kirkeår, hvilket betyder,
at vi herefter, frem til advent
2013, til vores gudstjenester vil
anvende de læsninger, der hører
til alterbogens 1. tekstrække.
Glædelig Jul og godt nytår til
alle!
Anne Kathrine H. Dam,
sognepræst

Børnegudstjeneste
1. søndag i advent
1. søndag i advent den 2. december
kl.14.00 fejrer vi børnegudstjeneste for
hele pastoratet i Øster Velling kirke.
Juniorkonfirmanderne vil medvirke i
både forberedelsen og afholdelsen af
denne gudstjeneste, som er tilrettelagt
særligt for de små. Alle er meget velkomne. Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen og spiser æbleskiver og
drikker sodavand og gløgg.

Julegudstjeneste for
dagplejebørn, vuggestuebørn og andre
interesserede
Fredag den 7. december kl. 9.30 er der
julegudstjeneste for dagplejebørnene,
vuggestuebørnene og andre interesserede i aldersgruppen. Børnene er
velkomne til selv at medbringe et stykke
julepynt til juletræet. Vi vil synge nogle
vers af ”Et barn er født i Betlehem” og
”Dejlig er den himmel blå”. Og så skal
vi selvfølgelig også have historien om,
dengang Jesus blev født. Gudstjenesten
varer en halv times tid.
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Julegudstjeneste for
børnehavebørnene
Tirsdag den 11. december kl. 9.30 fejrer
vi i Grensten kirke julegudstjeneste for
pastoratets børnehavebørn. Igen i år
er vi så heldige, at nogle af børnene vil
bidrage med sang og krybbespil!

De ni læsninger
2. søndag i advent
2. søndag i advent, den 9. december
kl. 19.30, holder vi ”De ni læsninger” i
Grensten kirke. De ni læsninger er en
gudstjeneste over ni udvalgte bibelfortællinger, der fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker fra skabelsen og
indtil Jesu fødsel. Mellem tekstlæsnin-

gerne er der fællessalmer og korindslag.
Læsningerne forestås af konfirmander
fra Munkholmskolen. Den musikalske
del varetages i år af Sct. Clemens kirkes kor, som er et ungdomskor på ca.
16 unge i alderen 15-23 år, der alle er
ansat ved Sct. Clemens kirke i Randers.
Ved De ni læsninger i Grensten kirke

vil de synge arrangementer af kendte
danske advents- og julesalmer samt
engelske Christmas Carols. Koret ledes
af organist Mads Wadmann Pedersen.
Arrangementet er for alle. Så vel mødt
til en stemningsfuld aftengudstjeneste
op mod jul!

Børnekor for 3.-6. klasse
Børnekoret i Øster Velling, Helstrup og Grensten kirker starter op igen efter
jul. Første gang er torsdag den 10. januar. Vi øver hver torsdag kl. 13.45-14.30
i musiklokalet på Munkholmskolen. Hver gang begynder vi med at varme
stemmerne op og synger derefter både rytmiske og klassiske salmer og sange og arbejder med at synge 2-stemmigt.
Koret medvirker ved gudstjenester i Grensten, Øster Velling og Helstrup kirker
ca. 3-4 gange om året.
Tilbuddet er for alle børn i 3.-6. klasse. Der kræves
ingen musikalske forkundskaber for at være med
og det er gratis at deltage. Man er altid velkommen til at komme og være med en enkelt gang,
før man melder sig til.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at
kontakte korleder Cecilie Harbo Pedersen på tlf.
4026 5989 eller e-mail cilleharbo@hotmail.com
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Babysalmesang Nyt hold begynder
den 17. januar 2013

Torsdag den 17. januar kl. 10.00 begynder et nyt forløb med 10 gange babysalmesang i Grensten kirke. Det er et tilbud
til babyer i alderen 0-12 mdr. og deres
forældre. Babysalmesang foregår i kirken
og varer ca. 30-45 min. og bagefter er
der tid til at drikke en kop medbragt kaffe/the og få en snak. Du kan læse mere
om babysalmesang på kirkens hjemmeside www.grenstensogn.dk
Det er gratis at deltage og der er plads
til 10 babyer på holdet.
Tilmelding er nødvendig på tlf. 4026 5989
eller mail: cilleharbo@hotmail.com
Har du spørgsmål, så ring eller mail
endelig til mig.
Organist Cecilie Harbo Pedersen
4 | Kirkebladet

Filmaften

Vores filmaftner fortsætter i det nye år.
Vi mødes første gang torsdag den 17.
januar og igen torsdag den 14. marts
2013.
Filmen begynder kl.19.00 og vises som
sædvanligt i konfirmandstuen i Øster
Velling præstegård.
Vil man vide, hvilken film, der er på
programmet, kan man kontakte sognepræst Anne Kathrine H. Dam på
tlf.: 8646 7008. Alle er velkomne.

af konfirmander fra Munkholmskolen,
som i samarbejde med præsten har
arrangeret og tilrettelagt forløbet.

Sangaften
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30 holder vi
sangaften i konfirmandstuen ved præstegården i Øster Velling, hvor aftenens
tema vil være ”Kyndelmisse og lys”.
Kyndelmisse er en gammel festdag i
kirken, som traditionelt også markerer
midvinter. Af mange danskere kendes
Kyndelmisse fra St. St. Blichers "Det
er hvidt herude” og Jeppe Aakjærs
”Sneflokke kommer vrimlende”, som vi
selvfølgelig vil synge denne aften. Derudover vil vi synge en række salmer og
sange, der handler om lys og mørke. Så
velkommen til en hyggelig aften for alle,
der har lyst til at synge.
Organist Cecilie Harbo Pedersen

Kyndelmissegudstjenste
Torsdag den 31. januar kl. 19.30 holder
vi kyndelmissegudstjeneste i Øster Velling kirke. Kyndelmisse er siden 500-tallet blevet fejret i kristendommen den
2. februar og rummer i sig to forskellige motiver: Mariae Renselsesfest; en
fejring af Jesu fremstilling i templet i
Jerusalem 40 dage efter hans fødsel.
Og så Missa candelarum; en indvielse
af kirkens lys til helligt brug og efterfølgende lysprocessioner. Sammenhængen mellem festens motiver finder vi
Lukasevangeliet kap. 2,22-38, hvori den
gamle Simeons lovsang om den nyfødte
beskriver Jesus som ”et lys til åbenbaring”. Temaet for kyndelmissegudstjenesten bliver derfor ”lys og mørke”.
Gudstjenesten fejres under medvirken

Fastelavnsgudstjenste
for børn
Her i pastoratet er der mange børn, der
fastelavnssøndag ”går soldat” og derfor
ikke kan nå i kirke denne dag. Af denne
grund har vi i år valgt at fremskynde
vores fastelavnsgudstjene for børn til
søndag den 3. februar kl.14.00 i Grensten kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt
og fejres i samarbejde med vores lokale
FDF’ere. Efter gudstjenesten tager vi til
Stevnstrup Forsamlingshus, hvor vi vil
slå ”katten af tønden” og spise fastelavnsboller og drikke sodavand og kaffe.
Så vel mødt til alle, store som små!
Af hensyn til traktementet i forsamlingshuset, vil vi gerne have tilmeldinger, hvis
det er muligt. Tilmeldingen kan ske til
Kirsten Krogh (tlf.: 86 46 74 62; e-mail:
ki-kro@hotmail.com) eller sognepræst
Anne Kathrine Hanghøj Dam (tlf.: 8646
7008; e-mail: akhd@km.dk).
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Høstoffer 2012
Ved pastoratets høstgudstjenester blev
der i år indsamlet 827 kr. til vores lokale
FDF’ere.

Rollespil for provstiets
konfirmander
Mellem 500 og 600 konfirmander i Randers Søndre Provsti deltog onsdag den
26. september 2012 i det historiske rollespil: ”Luthers nøgle”, som for fjerde
gang udspillede sig ved Fussingø. Rollespillet, der sætter fokus på Luthers kristendomsopfattelse og reformationen,
førte konfirmanderne med på en rejse
tilbage til reformationstidens Danmark.
Her var konfirmanderne pilgrimme, der
vandrede rundt og mødte mennesker,
der alle havde et dilemma, som de ikke
kunne løse uden hjælp. På deres tur
mødte de pestramte, katolske præster

og lutherske præster, herremænd og
gejstlige og bønder. Opgaverne krævede
snilde, samarbejde og refleksion over
de kristne tanker og værdier. Konfirmanderne var delt i et formiddagshold og et
eftermiddagshold, og der var opgaver
nok at løse for dem alle. Vejret startede
med tørvejr, men i løbet af formiddagen
trak skyerne sammen, og det andet
hold konfirmander måtte starte i regnvejr. Heldigvis var dragterne tørre, da
de skulle have dem på. Luthers nøgle
endte således for første gang i de fire
år, rollespillet har været afholdt, med
regn. Men konfirmanderne tog det med
godt humør, og det var en god dag for
alle deltagere. For alle provstiets konfirmander var det en både lærerig, sjov og
inspirerende dag. Også de ca. 120 medhjælpere og statister, de fleste medlemmer af provstiets menighedsråd samt
præsterne, havde en god dag.
Kai Ingemann Schnetler

Der kan læses mere om Luthers nøgle på denne hjemmeside:
http://luthers-noegle.dk/
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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:
Cecilie Harbo Pedersen
Præsteager 241
Lisbjerg
8200 Århus N
Telefon: 4026 5989

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: 8646 7999

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.
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Gudstjenester i December, Januar, Februar 2012-2013
Dato

Øster Velling

Helstrup

Grensten

2. december
14.00		10.30
1. søndag i advent
Børnegudstjeneste
7. december			
9.30
Julegudstjeneste for dagplejebørnene,
vuggestuebørnene og andre interesserede i aldersgruppen

9. december			
10.30
2. søndag i advent
		
11. december			
Julegudstjeneste for børnehavebørnene

19.30
De 9 læsninger
9.30

16. december
10.30
3. søndag i advent		
20. december			

9.45 + 10.30
23. december
9.00*
4. søndag i advent			
24. december
14.00
15.00
16.00
Juleaften
25. december
10.30
Juledag
		
26. december
10.30
2. juledag			
30. december
10.30
Julesøndag		
31. december
15.00		16.00
Nytårsgudstjeneste
6. januar
9.00		10.30
Helligtrekongers søndag
13. januar
10.30
1. s. e. h. 3 konger		
20. januar
10.30		9.00
Sidste s.e.h.3 konger
27. januar
9.00		10.30
Septuagesima
31. januar
19.30
Kyndelmissegudstje.
		
03. februar			
14.00
10.30		
Fastelavnsgudstjeneste for børn
Seksagesima
10. februar
10.30
Fastelavn		
17. februar
10.30
1. søndag i fasten			
24. februar
10.30
2. søndag i fasten
Julegudstjeneste for Munkholmskolen

* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming.
Det er 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. 8646 7151, 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

