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Første søndag i advent begynder det nye kirkeår. Det betyder, at vi frem til
advent 2017 anvender de læsninger til vores gudstjenester, der hører til Alterbogens 1. tekstrække.
Glædelig jul og godt nytår til alle!
Børge Jensen og Anne Kathrine H. Dam

Præsteansættelse
Da sognepræst Anne Kathrine H. Dam har fået kroniske følger af den hjernerystelse,
hun pådrog sig i december 2013, er hun af helbredsmæssige årsager tvunget til
fremover at virke på nedsat tid. Derfor har menighedsrådet pr. 1. september 2016
ansat Børge Jensen, som mange allerede på nuværende tidspunkt kender, som
konstitueret sognepræst i Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorat med et ugentligt
timetal på 27. Stillingen er knyttet til sognepræst Anne Kathrine H. Dams fleksjob. Vi
er meget glade for også fremover at kunne nyde godt af Børge Jensens præstelige
bistand her i pastoratet og ønsker ham alt vel i sit fremtidige virke.
Menighedsrådet

Børge Jensen – en kort præsentation
Jeg har været sognepræst ved
Sct. Peders Kirke, Randers, i
næsten 19 år. Da jeg sluttede der,
bosatte jeg mig sammen med
min hustru, Tove, i et rækkehus i
Paderup. Fra 1. september 2014
blev jeg ansat på fuld tid i Randers Søndre Provsti med opgaven
at bistå sogne, hvor præster var
ramt af sygdom, bl.a. i Øster Velling, Helstrup og Grensten. Sådan
har jeg nu virket i 2 år og er fra 1.
september ansat til at varetage
præstetjenesten sammen med
sognepræst Anne Kathrine Hanghøj Dam. Jeg er rigtig glad for at
virke i pastoratet - har allerede
lært mange at kende - og ser frem
til fortsat at blive brugt af jer som
præst.
Børge Jensen
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Adventsgudstjeneste
og juletræsfest for børn
og voksne
Søndag den 4. december kl. 14.00 fejrer vi adventsgudstjeneste for børn og
voksne i Grensten Kirke.
Adventstiden er optakt til julen, og
derfor vil vi bl.a. synge skønne decembersalmer. Der vil også være Luciaoptog ved kirkens børnekor. Efter gudstjenesten fortsætter vi i Stevnstrup
Forsamlingshus, hvor vi sammen med
Borgerforeningen vil holde juletræsfest
med æbleskiver, gløgg, kaffe/the og saftevand.
Det er gratis at deltage, men for at få en
fornemmelse af, hvor mange vi bliver og
af hensyn til godteposer, bedes tilmelding ske inden den 28. november med
angivelse af antal børn og voksne.

Julegudstjeneste
for dagplejebørn
og vuggestuebørn
Fredag den 2. december mødes vi i
Grensten kirke kl. 9.30 og fejrer julegudstjeneste for dagplejebørn, vuggestuebørn og andre interesserede i
aldersgruppen. Børnene hjælper med at
pynte juletræ, og så vil vi synge og høre
historien om dengang, Jesus blev født.
Gudstjenesten varer en halv times tid.

Man kan tilmelde sig til
Rikke Baltzer Rasmussen på mail:
rpfn.baltzer@gmail.com eller
tlf. 2688 8810 - eller til
sognepræst Børge Jensen på mail:
bjen@km.dk eller tlf. 2694 7660.

Julegudstjeneste for børnehavebørnene
Tirsdag den 6. december kl. 9.30 er der julegudstjeneste for pastoratets børnehavebørn i Grensten kirke. I år vil vi bl.a. synge alle vers af ”Et barn er født i Betlehem”, og vi glæder os til, at nogle af børnene undervejs i denne salme vil optræde
og lave fagter til.
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De ni læsninger 3. søndag i advent
Som optakt til julen fejrer vi 3. søndag
i advent den 11. december kl.19.30
”De ni læsninger” i Grensten kirke: En
gudstjeneste over ni udvalgte bibelfortællinger, der fortæller om forholdet mellem Gud og menneske fra skabelsen til
Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne
vil der være fællessalmer og korindslag.
Sognepræst Børge Jensen står for gudstjenestens læsninger. Den musikalske
del varetages af Sct. Mortens Kirkes
ungdomskor: Sct Mortens Kantori, der
består af 24 sangere i alderen 18-35 år.
Koret vil synge kendt og velklingende
julemusik af danske komponister og
salmedigtere - og på programmet finder
man også engelsk julemusik af bl.a.
John Rutter. Musikken lægger sig op ad
De ni bibellæsninger, som fortæller om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse.
Koret dirigeres af Jørgen Ellekilde og
ved orglet sidder Chr. Præstholm. Så vel
mødt til en stemningsfuld aftengudstjeneste.

Julekoncert med Gudenåkoret

Onsdag den 7. december kl.19.30 stiller Gudenåkoret op til sang i Grensten kirke.
Koret er et 4-stemmigt blandet kor, som tæller omkring 40 sangere. Siden 2004 har
Lars B. Olesen ledet koret, som repertoiremæssigt spænder vidt. Denne aftens program byder bl.a. på danske julesalmer og sange, herunder den nye julesang, som
vandt DR’s konkurrence sidste år ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt”. Et par
engelske Christmas Carols skal vi også høre, og så bliver der nogle fællessalmer,
hvor vi alle kan få rørt stemmerne.
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SALMEMARATON
Kan du lide at synge og vil du gerne blive mere fortrolig med Den Danske Salmebog, får du chancen i det nye år. Det
er planen, at vi vil synge salmerne fra
en ende af, og vi mødes ca. en gang om
måneden i konfirmandstuen ved Øster

Velling præstegård kl.19.30. Første gang
vi mødes bliver torsdag den 12. januar
2017 - og anden gang er sat til den
torsdag den 9. februar. Så vel mødt til
nogle hyggelige og berigende aftener
med den danske salmeskat i højsædet.

Juniorkonfirmander februar-marts 2017

Alle pastoratets børn på 4.-5. klassetrin
inviteres til et spændende juniorkonfirmandforløb. Vi skal høre tankevækkende
fortællinger fra Det Nye Testamente,
synge, lege, være kreative, tale om de
store ting i livet og på orienteringsløb
i ”Det gamle Israel”. Det hele foregår
i konfirmandstuen ved Øster Velling
præstegård tre lørdage i træk: den
25. februar, den 4. marts og den
11. marts fra kl. 10.00 – 14.00, samt
søndag den 12. marts fra kl. 13.00.
Forløbet afsluttes med juniorkonfirmandernes aktive deltagelse i ”skumrings-

gudstjenesten” i Øster Velling kirke
den 12. marts kl. 16.00, hvor familie,
venner og andre interesserede inviteres
til at være med. Elever fra Munkholmskolens 4.-5. klasser vil modtage en
invitation til juniorkonfirmandforløbet
via skolen i begyndelsen af januar. Men
alle pastoratets børn i aldersgruppen er
meget velkomne. Stud. theol. Johanne
Kristine Asmussen vil stå for forløbet i
samarbejde med organist Lone Vandt
og sognepræst Anne Kathrine H. Dam.
Spørgsmål vedrørende forløbet kan rettes til Johanne på tlf. 51 94 28 90.

Kyndelmissegudstjenste i Grensten kirke
Søndag den 5. februar kl.19.30 fejrer vi kyndelmisse i Grensten Kirke. Lyset
står i centrum på denne mørke vinteraften. Ved gudstjenesten medvirker
kirkernes personale med korsang, og der bliver også fællessang. Liturgien
forestås af sognepræst Børge Jensen.
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Filmaften

Vores filmaftener fortsætter i det
nye år og vi mødes igen tirsdag den
24. januar og den 7. marts 2017.
Filmen begynder kl.19.00 og vises i
konfirmandstuen ved Øster Velling

præstegård. Bagefter får vi en kop
kaffe eller te og tager en snak om,
hvad vi har set. Den 24. januar skal
vi se en prisbelønnet italiensk film fra
1997, instrueret af Roberto Benigni,
der også spiller rollen som filmens
hovedperson. Filmen foregår op til
og under 2. verdenskrig, hvor den
unge italienske jøde, Guido, sammen
med sin søn bliver taget af nazisterne
og ført til en kz-lejr. For at redde sin
søn, bilder Guido ham ind, at det
hele er en leg, hvor det gælder om at
gemme sig for tyskerne og vinde den
store præmie.

Sensommermøde i præstegårdshaven

Søndag den 21. august tog ca. 150
fremmødte del i sensommermødet i
præstegårdshaven i Øster Velling, hvor
biskop Henrik Wigh-Poulsen og folketingsmedlem Naser Khader på fornem
vis fra hver deres kant lagde op til en
væsentlig og vedkommende debat om
’Tro og demokrati’. Det blev en rigtig fin
eftermiddag med gode og tankevækkende debatindlæg og svar på adskillige spørgsmål fra de mange tilhørere.
Det var dejligt sommervejr, og i pausen
kunne tilhørerne nyde kaffen og kagen
til fin musikalsk underholdning ved Lone
Vandt og Amanda Vandt Ellekilde.
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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
Telefon: 86 41 30 99 / 86 42 50 16
Kontortid man-fre 9-13, tors tillige 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

Børge Jensen
Telefon: 86 46 70 08 / 26 94 76 60
E-mail: bjen@km.dk
Træffes efter aftale

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

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

Grensten:
Lisbeth Erfurth Gaba
Randersvej 18
8870 Langå
Telefon: 86 46 21 26
E-mail: lisbeth@gaba.name

Gravere
Øster Velling og Helstrup:
Tina Dyrby Kristensen
Mobil: 81 65 72 54
E-mail: tina.dyrby78@gmail.com

Kirkeværge og kasserer
Kim R. Vium Jørgensen
Bymarksvej 4, Stevnstrup
8870 Langå
Mobil: 30 11 61 69
E-mail: kim.jorgensen@fiberflex.dk

Menighedsrådsformand
Se www.grenstensogn.dk

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 december, januar, februar 2016-2017
Dato

Øster Velling

Helstrup

2. december

Grensten
9.30 AKHD

Julegudstjeneste for dagplejebørn,
vuggestuebørn og andre interesserede
i aldersgruppen

4. december

10.30 BJ

14.00 BJ

2. søndag i advent

Adventsgudstjeneste for
børn og voksne

6. december

9.30 AKHD

Julegudstjeneste for børnehavebørnene

11. december
3. søndag i advent
18. december
4. søndag i advent
21. december

10.30 BJ

19.30 BJ
De 9 læsninger
9.00 ACE
8.30, 9.30, 10.30 BJ

Julegudstjenester for Munkholmskolen

24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
2. juledag
31. december
Nytårsgudstjeneste
8. januar
1. s. e. h. 3 konger
15. januar
2. s. e. h. 3 konger
22. januar
3. s. e. h. 3 konger
29. januar
4. s. e. h. 3 konger
5. februar
Sidste s. e. h. 3 konger
12. februar
Septuagesima
19. februar
Seksagesima
26. februar
Fastelavn

14.00 BJ

15.00 BJ

16.00 BJ
10.30 BJ

10.30 AKHD
15.00 BJ

16.00 BJ
9.00 ACE
10.30 BJ
10.30 AKHD
10.30 BJ
19.30 BJ
Kyndelmissegudstjeneste
10.30 BJ

10.30 BJ
10.30 AKHD

BJ
Børge Jensen
AKHD Anne Kathrine Hanghøj Dam
ACE
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

