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ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
søndag den 1. november kl. 16.00 i Grensten Kirke
Allehelgens dag er det tradition i kirken at mindes vore døde.
Alle deltagere får mulighed for at tænde et lys. Undervejs i
gudstjenesten vil der være musikalske indslag, der giver plads
til, at vi sammen og hver for sig kan mindes dem, vi har mistet.
Sognepræst Børge Jensen forestår gudstjenesten, og organist
Lone Vandt bliver bistået af Aksel Nielsen på cello.

FILMAFTEN
Velkommen til filmaften:
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 19.00
Doktor Werner har arbejdet på sin lægepraksis i en fransk landsby de sidste 30 år.
Da han bliver syg, må han holde op med at arbejde for at få det bedre. Natalie, som
arbejder på hospitalet, bliver ansat af doktoren som afløser, men den unge kvinde har
svært ved at tilpasse sig til det nye liv på landet. Sammen med Doktor Werner bliver
hun oplært i hans praksis og de rutiner, som følger med at være landsbylæge. Men
kan hun erstatte en læge, som ser sig selv som uerstattelig? Filmen varer 98 min.
Tirsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00
Vi er i midten af 1980’erne i det nordøstlige England i et område, der er præget
af minedrift. Den 11-årige Billy er søn af en minearbejder og går til boksetræning.
Han bryder sig dog ikke om at bokse, og en dag dukker han tilfældigt op til en
balletundervisning. Inden længe bliver han fuldstændig grebet af balletten og udviser
et utroligt naturtalent, der åbner op for en drøm, som for altid vil ændre både hans
eget og andres liv. Men hvordan? Filmen varer 110 min.
Filmene vises i konfirmandstuen i Øster Velling Præstegård. Bagefter serveres kaffe,
og vi taler sammen om, hvad vi har set.
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JULEGUDSTJENESTER
FOR BØRNEHAVEBØRN
OG VUGGESTUEBØRN
I år kan vi ikke, som vi plejer, mødes
i kirken til årets julegudstjenester
for pastoratets børnehavebørn,
dagplejebørn og vuggestuebørn.
Men vi vil alligevel markere, at det
snart er jul, og præsten glæder
sig til at komme på besøg i både
Børnehuset Stevnstrup fredag
den 4. december og Børnehuset
Gudenådalen torsdag den 10.
december, hvor vi på alle stuerne
vil fejre en lille julegudstjeneste og
høre om dengang, Jesus blev født.

DE NI LÆSNINGER 3. SØNDAG I ADVENT
Grensten Kirke søndag den 13. december kl. 16.00
Kom og vær med til en gudstjeneste, som efter engelsk tradition indeholder ni
udvalgte bibeltekster, der fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker fra
skabelsen til og med Jesu fødsel. Mellem tekstlæsningerne vil der være fællessalmer.
Liturgien og læsningerne varetages af Lene Pind Hansen og Børge Jensen.

JULENS OG NYTÅRETS GUDSTJENESTER
Da vi for tiden er udfordrede på vores sædvanlige omgangsform og må minimere
den fysiske kontakt, er der desværre grænser for, hvor mange deltagere der er plads
til i forbindelse med vores gudstjenester og kirkelige handlinger. Således vil der også
være begrænsninger i forbindelse med årets julegudstjenester, hvor vi ikke kan fylde
kirkerne, som vi plejer.
Vi fejrer derfor lidt flere gudstjenester i juledagene: Den 24. december er der
gudstjeneste kl. 11.00 i Grensten Kirke, kl. 13.30 i Øster Velling Kirke, kl. 14.30 i
Helstrup Kirke og kl. 16.00 i Grensten Kirke. Julemorgen den 25. december fejrer vi
gudstjeneste kl. 9.00 i Øster Velling Kirke og kl. 10.30 i Grensten Kirke. 2. juledag den
26. december fejrer vi ”ønsk en julesalme”-gudstjeneste i Helstrup Kirke kl. 10.30.
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Julesøndag den 27. december fejrer vi gudstjeneste i Øster Velling Kirke kl. 10.30.
Nytårsgudstjeneste fejrer vi den 31. december kl. 14.30 i Øster Velling Kirke og kl.
16.00 i Grensten Kirke. Alle er velkomne til alle gudstjenester! Da vi desværre ikke
kan love plads til alle, håber vi på jeres forståelse, hvis I skulle komme forgæves og
kirken allerede være fyldt op efter gældende retningslinjer.
For at kunne være så mange som muligt til gudstjenesterne den 24. december har vi
valgt ikke at have fælles salmesang denne dag, da det kræver ekstra kvadratmeter.
Det vil selvfølgelig være et savn. Men vi vil få mulighed for i fællesskab at lægge øre
til såvel julens glædelige budskab som til et lille udvalg af julesalmernes tekster og
melodier. Så vel mødt!

”ØNSK EN JULESALME”-GUDSTJENESTE
2. juledag den 26. december kl. 10.30 i Helstrup Kirke
Kom i god tid og få udleveret en seddel, hvorpå du kan skrive dit ønske om en
julesalme, som du holder af og gerne vil, at vi skal synge sammen. Sedlerne bliver
lagt i en skål, og ved gudstjenestens begyndelse trækker kirkegængerne på skift
en seddel op af skålen, og vi synger den pågældende salme. Den, der har ønsket
salmen, må gerne fortælle, hvorfor den er valgt - eller være anonym. Præsten vil
derefter sige lidt om salmen. I løbet af gudstjenesten vil der naturligvis være indlagt
nogle af de kendte led, ligesom der også bliver lejlighed til at deltage i nadveren.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I GRENSTEN KIRKE
Søndag den 31. januar 2021 kl. 16.00 fejrer vi kyndelmisse
i Grensten Kirke. Ved denne gudstjeneste vil lyset være i
centrum i ord og sang. Der vil være musikalske indslag ved
Mads Wadmann, orgel og Mette Djernes, sang. Liturgien
forestås af sognepræst Børge Jensen.
Mette Korsgaard Djernes er uddannet mezzosopran fra
Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg i 2016 ved
docent Armeen Rasmussen og baryton Johannes Mannov.
Mette arbejder til daglig som kirkekapelsanger i Randers
og som kirkesanger i Hornslet Kirke. Derudover er hun
freelancesanger i forskellige sammenhænge. Blandt andet
har hun sunget ved Operafestivalen i Aalborg med tenor
Jens Jagd, som alt-solist i Pergolesis “Stabat Mater” flere
gange, optrådt som solist i Aarhus festuges wienerkoncert
med harmoniorkestret Tonica og ved koncerter sammen
med organisterne i flere kirker i Randers og Aarhus omegn.
Mads Wadmann Pedersen er organist i Sct. Clemens kirke
i Randers.
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JUNIORKONFIRMANDER 2021
Alle børn på 4. og 5. klassetrin inviteres til et juniorkonfirmand-forløb i januar-februar
måned. Vi skal høre tankevækkende fortællinger fra Det Nye Testamente, synge,
lege, være kreative, på ”løb i det gamle Israel”, tale om de store ting i livet og meget
mere. Det hele foregår i uge 3-5 i konfirmandstuen ved Øster Velling præstegård:
Præstegårdsvej 1 A, Øster Velling, 8920 Randers NV.
Vi mødes lørdag den 23. januar kl. 10.00 – 1400, lørdag den 30. januar kl. 10.00 –
14.00 og lørdag den 6. februar kl. 10.00 – 14.00, samt søndag den 7. februar fra
kl. 12.00. Vi slutter søndagen og forløbet med en familiegudstjeneste i Øster Velling
kirke den 7. februar kl. 16.00, hvor 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. Af hensyn til coronaretningslinjer må vi bede om, at juniorkonfirmanderne selv medbringer madpakker.
Send venligst tilmelding senest mandag den 18. januar så vi kan have styr på
pladsforholdene. Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner fra Johanne, Birgitte og Anne Kathrine

Tilmelding på mail johanne@sumsa.dk eller på sms til 51 94 28 90
senest mandag den 18. januar
Den skal indeholde følgende oplysninger:
Navn - Skole - Klasse - Adresse - Forældres tlf.nr.
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FOREDRAG MED JØRGEN SKOUBOE MØLLER
Øster Velling Forsamlingshus
Lørdag den 30. januar 2021 kl. 15.30 til 17.30
Entre 50 kr.
Jørgen Skouboe Møller startede på
Danmarks Radio i 1977, hvor han blev
ansat som produktionsleder. Jørgen
Skouboe er sidenhen blevet kendt
som naturmanden i programmerne:
DR-Derude, Frilandshaven og Nak &
Æd på DR2, hvor han med stor iver og
smittende engagement har præsenteret
nye og spændende måder at bruge både
haven og naturen på i samarbejde med
Nikolaj Kirk. I alt er det gennem årene
blevet til over 100 programmer på DR2
om det at være aktiv i og med naturen,
som han også holder et underholdende
og oplysende foredrag om i Nak & Æd. I
dette Jørgen Skouboe foredrag fortæller
han bl.a. om sit arbejde med programmet
og sin egen holdning til jagt.
Nak & Æd i Norden
Jørgen Skouboe fortæller om sit arbejde
med programmet Nak & Æd og om
sin holdning til jagt. Hvorfor hedder det
Nak & Æd? Smager en husmår godt?
Og hvorfor er der så mange, der kigger
med? Jørgen fortæller om jagten på
Nordens vildt og om mødet med vores
Nordiske brødres jagtkultur. Jagten på
White Tail i Finland var en jagtform,
som Jørgen aldrig havde drømt om. På
Svalbard skød han en Remmesæl midt i
isbjørnens spisekammer, og i Grønland
frøs det minus 38 grader, da han endelig
stod overfor Moskusoksen. Vi skal også
høre om jagten på Urfuglen i Sverige,
Rensdyret på Island, Mallemukken
på Færøerne og om fiskeriet efter
Helleflynder på Lofoten, der ligger 350
km ude i Norskehavet.

Autodidakt TV-mager og produktionsleder,
kendt fra Nak & Æd

Foredraget er arrangeret i et samarbejde
mellem Menighedsrådet, Øster
Velling Ældreklub og Øster Velling
Forsamlingshus. Vi håber meget på
at kunne gennemføre arrangementet,
som planlagt, den 30. januar, men kan
blive nødt til at udskyde det grundet
restriktioner og begrænsninger i
deltagerantallet. Tjek evt.: www.
grenstensogn.dk eller Øster Velling
Forum.
Efter foredraget er der mulighed for
at deltage i vildtaften i Øster Velling
Forsamlingshus kl. 18.30.
Tilmelding til foredrag:
Senest 24.01.2021
på telefon nr. 2320 3476.
Pris 50 kr.
Tilmelding til vildtaften:
Senest 24.01.2021
på telefon nr. 2320 3476.
Pris 175 kr.
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VELLYKKET SENSOMMERSAMARBEJDE
Som resultat af et vellykket samarbejde mellem Station K og menighedsrådene i
Langå-Torup og Øster Velling-Helstrup-Grensten pastorater kunne vi i år den sidste
weekend i august slå dørene op for en inspirerende kirke- og kulturweekend.
Lørdag den 29. august læste Søren Ulrik Thomsen op af sine digte på Station K i
Langå. Søren Ulrik Thomsen har siden sin debut i 1981 med digtsamlingen ”City
Slang” taget sine læsere med ind i sit helt igennem unikke univers, der forener det
hverdagslige og det poetiske, det humoristiske og det sorgfulde, det personlige
og det samfundsmæssige. På Station K gav han eksempler fra sine omfattende
digtudgivelser, og det var en stor oplevelse for tilhørerne.
Efter Søren Ulrik Thomsens digtoplæsning var der musik ved brødrene Jens Mikkel
og Thomas Madsen, der med en særlig akustisk version af det anmelderroste
orkester ”I Think You’re Awesome” sang, spillede, legede og fortolkede hinandens
sange i et akustisk og levende univers, der var lige dele folk, jazz, soul og pop. Med
sig havde de et stjernehold, der ud over brødrene selv på bas, guitar og vokal bestod
af Anders Pedersen på diverse strengeinstrumenter, Christian Vuust på saxofon og
klarinet og Louise Gorm på violin. Det var rørende og personlig musik med masser
af instrumentale finurligheder, ærlige vokaler og smukke arrangementer, hvor der var
både klassisk violinspil, slide guitar, elguitar, kontrabas, elbas og saxofon og klarinet.
Orkestret høstede stort bifald for deres flotte koncert, som de gentog dagen efter i
Øster Velling præstegårdshave.
Søndag d. 30. august deltog omkring 80 tilhørere i sensommermødet i Øster
Velling præstegårdshave. En regnbyge holdt heldigvis op inden mødets start, og
det gode vejr holdt sig under hele mødet. Søren Ulrik Thomsen og provst Birgith
Nørlund Jensen talte om tradition og fornyelse inden for den danske folkekirke.
Søren Ulrik Thomsen lagde ud med et debatoplæg ”Pro Ecclesiae” – et forsvar for
gudstjenesten, og provst for Randers Søndre Provsti, Birgith Nørlund Jensen, bidrog
herefter med perspektiver til den efterfølgende fælles debat. Herefter var der dejlig
musik ved Brødrene Madsen og Co., mens tilhørerne kunne nyde en kop kaffe, te, øl
eller vand.
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Musik ved Brødrene Madsen og Co.

Birgith Nørlund Jensen

Søren Ulrik Thomsen

Fotos: Peter Ulvsgaard
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Den 15. september var der valg til menighedsrådet, som fandt
sted i Øster Velling Forsamlingshus.
I henhold til Regler for menighedsrådsvalg vil der, hvis der
foreligger to eller flere gyldige kandidatlister
den 27. oktober 2020, blive afholdt afstemningsvalg den 17.
november 2020.
Ved redaktionens udløb ser det nye menighedsråd sådan ud,
såfremt ingen andre lister indgives.
I Øster Velling sogn blev følgende valgt:
Annemette Kop Søgaard
Brian Bønkel Kristensen
Lisbeth Villesen Kristensen
Birgitte Skyum (stedfortræder)
I Helstrup sogn blev følgende valgt:
Bolette Søjberg
Majken Skærlund Risvig
Lars Karlson
Ejvind Møller (stedfortræder)
I Grensten sogn blev følgende valgt:
Kim Vium Jørgensen
Lene Pind Hansen
Karen Lagoni
Anja Sørensen
Lone Birkmose Christensen
Jonna Ledet Thomsen (stedfortræder)
Frank Stæhr Hansen (stedfortræder)
Det nye menighedsråds funktionsperiode er
29. november 2020 til 30. november 2024.
På vegne af valgbestyrelsen
Kim Vium Jørgensen
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ØSTER VELLING ÆLDREKLUB
I samarbejde med Øster Velling Forsamlingshus bringes hermed datoer for
efterårsprogrammet 2020 for Øster Velling Ældreklub. Alle er velkomne uden
forudgående tilmelding. Alle sammenkomster foregår en tirsdag kl. 14.00 - 16.00 i
Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8. Medbring selv kop og kage. Kaffe kan
købes for 25 kr.
Datoer: 22. september, 6. oktober, 20. oktober, 3. november, 17. november, 1.
december og 15. december (juleafslutning).
Kontaktpersoner: Annie Molbo 21660299 - Grete Madsen 27984419
Udførligt program kan findes på pastoratets hjemmeside:
http://grenstensogn.dk/index-filer/Page1116.htm

LIVESTREAMING AF OFFENTLIGE FOREDRAG
fra Naturvidenskab, Aarhus Universitet i Øster Velling Forsamlingshus efterår 2020.
https://ofn.au.dk/

STEVNSTRUP SENIORER

– SeS. http://www.stevnstrupseniorer.dk/
Hver torsdag formiddag i vinterhalvåret mødes seniorer i Munkholmhallen
til snak, hygge, kortspil, strikning, edb, badminton, petanque, gåture
og gymnastik. SeS`s sæson går fra 1. torsdag i september til sidste torsdag i
marts. Indmeldelse koster 100 kr. en gang for alle, og det årlige kontingent er på
200 kr.
Kontakt: Formand Jens Kloborg kloborg.jens@vestdjursnet.dk eller
bestyrelsesmedlem Lars Stegsted Rasmussen lars.stegsted.rasmussen@live.dk

FDF STEVNSTRUP
Mødetider og klasser
Find mere info og følg os på:
http://fdf-stevnstrup.dk/

FDF Stevnstrup
fdfstevnstrup

Hvor bor vi?
Landsbygaden 2, Stevnstrup, 8870 Langå
Den store flotte bygning overfor Brugsen.
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GUDSTJENESTER I

november, december, januar og februar 2020-2021
Dato

Øster Velling

Helstrup

Allehelgens dag

1. november

Grensten
16.00 BJ

(se side 3)

8. november

22. søndag e. trinitatis

10.30 BJ

15. november

23. søndag e. trinitatis

10.30 BJ

22. november

Sidste søndag i kirkeåret

29. november

1. søndag i advent

6. december

2. sødang i advent

13. decmeber

10.30 AKHD
14.00 BJ
9.00 LBT

3. søndag i advent

16.00 BJ

(se side 4)

Ni læsninger

20. december

4. søndag i advent

10.30 BJ

24. december

Juleaften

13.30 BJ

25. december

Juledag

9.00 BJ

26. december

10.30 BJ

(se side 5)

Ønsk en julesalme

Julesøndag

10.30 BJ

31. december

Nytår

14.30 BJ

3. januar

Helligtrekongers søndag

10. januar

1. søndag e. h. 3. k.

17. januar

2. søndag e. h. 3. k.

24. januar

Sidste søndag e. h. 3. k.

11.00 BJ
16.00 BJ
10.30 BJ

2. juledag

27. december

31. januar

14.30 BJ

16.00 BJ
10.30 BJ
10.30 BJ

10.30 AKHD
10.30 BJ

Septuagesima

16.00 BJ

(se side 5)

Kyndelmisse

7. februar

Seksagesima
(se side 6)

14. februar

Fastelavn

21. februar

1. søndag i fasten

28. februar

2. søndag i fasten

7. marts

3. søndag i fasten

16.00 AKHD

10.30 BJ

Familiegudstjeneste

10.30 BJ
10.30 BJ
10.30 BJ
10.30 AKHD

Da der for tiden er grænser for, hvor mange deltagere der er plads til i forbindelse med vores gudstjenester og kirkelige
handlinger, håber vi på jeres forståelse, hvis I skulle komme forgæves og erfare, at kirken allerede er fyldt op efter gældende
retningslinjer. Antal tilladte kirkegængere kan variere efter forholdene, f.eks. hvor mange husstande der er repræsenteret og
om der skal synges eller ej.

BJ Børge Jensen

|

AKHD Anne Kathrine Hanghøj Dam

|

LBT Lars Berg Thomassen

Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen for Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat vil
fremgå af hjemmesiden: www.grenstensogn.dk
Udgivet af menighedsråd og sognepræst, Telefon 86 46 70 08
Trykt hos Børge Møller Grafisk, 8240 Risskov

