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Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi
frem til advent 2014 nu anvender de læsninger til vores gudstjenester,
der hører til Alterbogens 2. Tekstrække.
Glædelig Jul og godt nytår til alle!
Anne Kathrine H. Dam, sognepræst

Børnegudstjeneste
1. søndag i advent
1. søndag i advent den 1. december
kl.14.00 fejrer vi børnegudstjeneste for
hele pastoratet i Grensten kirke. Juniorkonfirmanderne vil medvirke i både
forberedelsen og afholdelsen af denne
gudstjeneste, som er tilrettelagt særligt
for de små. Efter gudstjenesten tager
vi i Stevnstrup Forsamlingshus, hvor vi
sammen med Borgerforeningen holder
juletræsfest og spiser æbleskiver og
drikker sodavand og gløgg. Alle er velkomne.

Julegudstjeneste for
dagpleje, vuggestue og
børnehavebørn

Fredag den 6. december kl. 9.30
er der julegudstjeneste for dagplejebørn,
vuggestuebørn og andre interesserede
i aldersgruppen. Vi vil synge og høre
historien om dengang, Jesus blev født.
Gudstjenesten varer en halv times tid.
Tirsdag den 10. december kl. 9.30
fejrer vi i Grensten kirke julegudstjeneste for pastoratets børnehavebørn. Igen
i år vil nogle af børnene bidrage med en
sang og et lille krybbespil!

Tre gange jubilæum
1. søndag i advent er der tre af vore
menighedsrådsmedlemmer, der kan
fejre 25 års jubilæum i rådet. Det skal
fejres! – Så med en uges forsinkelse
inviterer vi i denne anledning efter gudstjenesten kl.10.30 i Grensten kirke den
8. december til brunch i Stevnstrup
Forsamlingshus kl. ca. 11.30. Alle er
velkomne.
Birthe K. Kortbek:
Medlem af udvalget for studietur
og ældreudflugt
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Martin Sørensen:
Formand. Medlem
af kirkeudvalget og
aktivitetsudvalget

Kai Ingemann
Schnetler: Næstformand, sekretær
og webmaster. Formand for aktivitetsudvalget.

De ni læsninger
2. søndag i advent

lem Gud og menneske fra skabelsen til
Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne er
der fællessalmer og korindslag.

2. søndag i advent den 8. december
kl. 19.30 holder vi, som optakt til julen,
”De ni læsninger” i Grensten kirke: en
gudstjeneste over ni udvalgte bibelfortællinger, der fortæller om forholdet mel-

Læsningerne forestås af konfirmander
fra Munkholmskolen. Den musikalske
del varetages af Sct. Mortens Kantori
under ledelse af Amanda Ellekilde og
Christian Præstholm på orgel.

Julekoncert i
Helstrup Kirke

og pianist Jørgen Ellekilde. Programmet
byder bl.a. på klassisk julemusik som
J. S. Bachs Jesu bleibet meine Freude,
Händels Largo samt danske julesange.
Der er gratis adgang.

Torsdag den 12. december kl. 19.30
er der julekoncert i Helstrup kirke med
mezzo-sopran Christina Dahl og organist

Begge er uddannet fra konservatoriet i
Odense. Christina Dahl har sunget på
Den Fynske Opera og Aarhus Kammeropera, og i 2004 lavede hun den første
danske opførelse af Peter Maxwell
Davis’ operamonolog ”The Medium”,
som hun stadig spiller.
Jørgen Ellekildes speciale som pianist og
organist er akkompagnement af sangere
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og kor. Han har arbejdet som repetitør
på Den Fynske Opera og med mange
forskellige kor. Udover den klassiske
musik spiller han også i jazz-trioen ”Slap

that bass” og sammen med sangerinden
Kristine Eiler Ernst har han Liva Weel
viser på programmet med sangerinden
Kristine Eiler Ernst.

Selma Lagerlöf og Kristuslegenderne

Selma Lagerlöf 1909

Ane Ørgård Bramstoft
Foto: Jørgen Diswall

Denne aften vil sognepræst i Egå og
Hjortshøj Ane Ørgard Bramstoft give os
et indblik i Selma Lagerlöfs liv og værker

Selma Lagerlöf er en
af nordens største
forfatterinder. Hendes værker er læst,
genlæst, fortalt og
filmatiseret, fordi
de har en skønhed
og en kraft, der gør
dem aktuelle selv i
dag 100 år efter, de
blev skrevet. Torsdag den 23. januar
kl.19.00 er der foredrag i konfirmandstuen ved Øster Velling
præstegård.

og genfortælle et par af hendes udødelige Kristuslegender.

man kontakte sognepræst Anne Kathrine
H. Dam på tlf.: 86 46 70 08.

Filmaften

Kyndelmissegudstjenste
i Øster Velling kirke
februar

Vores filmaftner fortsætter og vi mødes
igen den 28. januar og den 20. marts
2014. 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
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Søndag den 2. XXXXXX
januar kl.19.30 holder vi
kyndelmissegudstjeneste i Øster Velling
kirke. Gudstjenesten fejres under medvirken af konfirmander fra Munkholmskolen, som i samarbejde med præsten har
arrangeret og tilrettelagt gudstjenesteforløbet, som denne mørke vinteraften har
lyset i centrum.

Den frugtbare grænse
Onsdag den 19. februar
er der foredrag i konfirmandstuen
ved Øster Velling præstegård kl.19.30
Her vil sygehuspræst Preben
Kok, kendt bl.a. fra DR2’s
”Skriftestolen” og forfatter
til den anmelderroste bog:
”Skæld ud på Gud”, fortælle os
om den frugtbare grænse.
Ofte siges der med den største
selvfølgelighed, at ”alting kan
blive bedre”. Men det er ikke
rigtigt, pointerer han. Meget,
kan blive bedre – men ikke
alting. Vi har en tendens til at
gøre mennesket til Gud. Har
vi ikke selv magten, bliver vi
usikre og angste. Skyder skylden på os selv, hinanden, samfundet – for nogen må have
den. Men der, hvor vi ikke har
magt, skal vi lære at give slip
og erkende, vi er mennesker.
Tror vi, vi kan kontrollere alt og
har ansvar for alt, tvinges vi ud
i overanstrengelser og får på
den lange bane stress.

Medicinen i den situation kan
f.eks. hedde: ”Og når min
sjæl blev af sin grublen træt,
den hviled’ sig ved fadervor at
bede”, som Grundtvig udtrykker det. For i denne tankegang
sættes en grænse for, hvor
meget et menneske skal kunne
bære. Denne grænse er frugtbar, for det er ved den, vi kan
hvile os og samle kræfter til
det, vi kan og skal gøre.

Preben Kok
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Sensommermødet i præstegårdshaven

Omkring 100 tilhørere var mødt frem til
vores sensommermøde i præstegårdshaven for at høre biskop Kjeld Holm og professor Steen Hildebrandts debatoplæg.
De to fik bl.a. stillet det grundlæggende
spørgsmål: ”Hvad skal vi med vækstsamfundet - og hvad gør det med os og
for os?” Og de fik manet til både eftertanke, ”tro, håb og handling”.
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Det blev en god og indholdsrig eftermiddag - med mange vedkommende
spørgsmål og kommentarer.
Vejret viste sig fra sin bedste side og der
var tid også til hyggelig selskabelighed,
musik, kaffe og kage.

Vejviser
Kirkekontor
Alle henvendelser ang. fødsler,
omsorgs- og 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 till 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:
Jytte Christensen
Infanterivej 9, st. tv.
8900 Randers
Telefon: 24 25 38 58
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
Det er FDF Stevnstrup der uddeler kirkebladet, så hvis I ikke har modtaget et kirkeblad, så kontakt kredsleder René Bay Jensen på telefon
30 68 84 99.
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Gudstjenester i december, januar, februar 2013-2014
Dato

Øster Velling

Helstrup

1. december			
1. søndag i advent 		
XXxx
6. december
9.30

10.30

Grensten
14.00
Børnegudstjeneste
9.30

Julegudstjeneste for dagplejebørn
og vuggestuebørn og andre interes
serede i aldersgruppen

8. december			
2. søndag i advent			

10. december			
Julegudstjeneste for børnehavebørn

10.30
19.30 - De 9 læsninger
9.30

15. december
3. søndag i advent

10.30			
8.30, 9.30, 10.30

20. december			
Julegudstjenester for Munkholmskolen

22. december
4. søndag i advent			

24. december
Juleaften

14.00

15.00

9.00*
16.00

25. december

10.30
Juledag			

26. december
2. juledag

10.30

				

29. december

9.00*
Julesøndag			

31. december

Nytårsgudstjeneste

15.00		16.00

5. januar

Helligtrekongers søndag

9.00*			

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

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

26. januar
3. s. e. h. 3 konger

2. februar
4. s. e. h. 3 konger

10.30
		

10.30

			
19.30
10.30
Kyndelmissegudstjeneste		

9. februar
Sidste s. e. h. 3 konger		

16. februar
Septuagesima
23. februar

10.30

10.30
		

10.30			

9.00*
Seksagesima			
					
* Gudstjeneste ved Anna-Christine Elming.

Udgivet af menighedsråd og sognepræst, Telefon 86 46 70 08
Trykt i Børge Møllers Grafiske Hus, 8000 Århus C

