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KONTAKTINFO  
SOGNEPRÆST  
KIRKEBOGSFØRENDE  
OG BEGRAVELSESMYNDIGHED 
Kenneth Sørensen 
Tlf. 8632 1393 (undt. mandag) 
kens@km.dk  
 
PROVST OG SOGNEPRÆST 
Lars Seeberg 
Tlf. 2176 1169 (undt. mandag) 
lse@km.dk  
 
SOGNEPRÆST 
Sigrid Marcussen  
Tlf. 2490 1720 (undt. mandag) 
sima@km.dk  
 
ØVRIGE PRÆSTER 
Christina Philipstatt Schwencke  
Jette Seidelin Christensen  
Peter Danielsen  
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Carina Lykke Sax  
lykkesax@gmail.com/8231@sogn.dk  
 
GRENAA SOGNS KIRKEKONTOR 
Tlf. 8632 1415, tryk 1 
Åben tirsdag til fredag kl. 10.00-13.00 
Torsdag tillige 14.00-17.00 
 
KORDEGN OG PERSONREGISTERFØRER 
Bens H. Andreassen - brs@km.dk  
 
KIRKEGÅRDSKONTORET 
Åbent mandag-torsdag kl. 10.00-11.00 og 15-15.30 
Fredag kl. 10.00-11.00 
 
KIRKEGÅRDSLEDER  
Finn Feldbæk 
grenaa.kirkegaard@c.dk  
Tlf. 8632 0458 
 
For øvrige kontaktinforationer på medarbejdere  
m.m. henvises til vores hjemmeside:  
www.fornaespastorat.dk  
 
GRENAA KIRKE 
Torvet 12, 8500 Grenaa 
 
SIMON PETERS KIRKE 
Søgade 33, 8500 Grenaa 
 
SOGNETS HJEMMESIDE OG MAIL 
www.fornaespastorat.dk  
grenaa.sogn@km.dk  
Facebookside: Fornæs Pastorat, Grenaa Kirke  
 
Vi har hjertestarter  
i Grenaa Kirke,  
Simon Peters Kirke  
og i Sognegården. 

UDGIVES AF  
GRENAA MENIGHEDSRÅD 
 
Sigrid Marcussen,  
konst. ansvarshavende  
Bens Hemthurin Andreassen,  
redaktionssekretær  
Anna Jespersen 
Elsbeth Jätmark  
Hanne Laursen  
Margit Schumacher  
Stine Kjær Ebenau 
 
Stof til næste kirkeblad, der omfatter juni, juli, 
august 2023 skal afleveres på kirkekontoret se-
nest mandag 24. april 2023 på mail: 
grenaa.sogn@km.dk  
 
 
 
Tryk: Grefta Tryk A/S

F O L K E K I R K E N
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Lars Seeberg,  
sognepræst 

      DE SIGER:  
”WHAT’S IN IT FOR ME?” 
 

- præstнs klumme...

Det er helt berettiget, når hver ny generation 
spørger: Hvad er Kristendom, andet end ju-
lefest og påskeferie; altså hvad betyder det 
for mig, hvad giver det mig? Og vi gamle træ-
nede kirkegængere ryster på hovedet og sva-
rer med gamle hokus-pokus-ord, at Jule- 
evangeliet fortæller om Jesu fødsel og På-
skeevangeliet fortæller om Jesu opstandelse 
fra de døde.  
 
Men dét, de spørger efter, er jo ikke den rette 
lære som i Luthers katekismus. De spørger 
næsten altid efter to ting, samtidigt: De spør-
ger først ”what’s in it for me” altså, hvad 
kan det give dem? – sådan som de spørger til 
alt i denne verden. Og bagved det spørgsmål 
ligger det andet, de spørger efter troens for-
tælling om, hvad Kristendommen betyder 
eller endda, hvad Gud betyder for mig. Og 
så må vi ikke give dem stene for brød, men 
fortælle dem, hvad vi tror på.  
 
Julens store fortælling handler om, at Gud 
har slået følge med menneskene i verden, 
Gud har taget ophold i menneskelivet for at 
være helt nær ved sin skabning. Så faktisk 
er Gud født ind i verden, født i det lille men-
neskebarn Jesus. Derfra har Gud levet et 
menneskeliv og kender vores glæder og håb 
og sorger og smerter.  
 

Påskens fortællinger viser os, at Gud selv i 
Jesus Kristus er gået lige ind i menneskenes 
lidelser og er gået i døden for at følge os – og 
dér er Gud selv gået igennem døden og ud til 
et evigt liv. Opstandelsen betyder, at Kristus 
har slået dødens porte op, så vi nu kan følge 
Kristus igennem døden til et evigt liv i Gud.  
 
Kristendommen får betydning for menne-
sket igennem vores tro.  
 
For mig betyder Juleevangeliet, at Gud ken-
der mig og mit liv indefra, for han har selv 
levet sådan et liv. Det giver mig tryghed og 
mod på livet at vide, at Gud har set mig og 
kender mit liv.  
 
Påskeevangeliet betyder, at Døden ikke er 
det sidste, der sker i et menneskes liv – det 
sidste, der skal ske, er opstandelsen til et liv 
i Gud. Det giver mig ro til at leve nu og håb 
til at leve til det sidste. 
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og ærlig ånd. Jeg er tilmeldt et formandskur-
sus, der forløber her hen over det tidlige 
forår, så det har jeg store forventninger til. 
Jeg håber, det kan klæde mig på til en masse 
spændende arbejdsopgaver i fremtiden. 
 
2023 har allerede bidraget med gode oplevel-
ser i sognegården. Der har både været en re-
kordstor tilslutning til Sangaften: Vin & Ost 
– og vores forrygende fejring af alle vores 
uundværlige frivillige var en skøn skøn 
aften med sognegården pyntet op i guld, sølv 
og glimmer. Lækker og dejlig mad og drikke 
og ikke mindst en fantastisk stemning, som 
alle bidrog til. Tusind tak for det. 
 
Mere om menighedsrådsarbejdet og livet i og 
omkring Grenaa Sogn til vores årlige Menig-
hedsmøde. Det bliver afholdt i sognegården 
d. 12. marts efter gudstjenesten i Skt. Ger-
truds Kirke. 
 
Alle er velkomne. 
 
 
 

Carina Lykke Sax,  
formand for  

menighedsrådet

     FARVEL 2022 
OG VÆR HILSET 2023 

- formandнs klumme...

Endelig et nyt år. 2023, ønskes hjerteligt vel-
kommen fra min side. Det kan kun blive 
bedre, fristes man til at sige… 
 
Men et tilbageblik på 2022 vidner alligevel 
om mange dejlige stunder i familiens og 
gode venners lag. Jeg har både en konfirma-
tionsfest og en 18-års fødselsdag i frisk erin-
dring, som nogle af de største øjeblikke i mit 
2022. Skønne dage, som jeg kun kan mindes 
med stolthed over de skønne unge menne-
sker, der er på vej ud i livet med en enorm 
fart, en forfriskende vilje og appetit på livet. 
 
2022 var også året, hvor jeg fik overdraget 
formandsskabet for Grenaa Menighedsråd, 
og dermed også en pæn mængde arbejdsop-
gaver, jeg aldrig tidligere havde snuset til. 
Men med ihærdighed og en hel masse støtte 
og hjælp kom vi sammen igennem det. Det 
var ikke helt uden ”blod, sved og tårer”, men 
ikke mere end et plaster, et bad og en god 
krammer har kunnet kurere. Jeg er parat og 
rede til at føre ånden videre ind i det nye år 
med formandsfaklen i hånden. Vores dejlige 
menighedsråd er blevet fuldtalligt og jeg har 
fortsat tænkt mig at lede det med en positiv 
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FOREDRAG OG SANG  
Tirsdag 7. marts kl. 19.00  
Simon Peters Kirke  
Sognepræst Peter Danielsen kommer og for-
tæller om sine salmer, som han skriver af 
lyst, sorg og længsel - dog mest fordi en som-
merfugl har frelst hans hjerte ved tro på 
Jesus Kristus. 
 
Aktivitetsudvalget 
 
 
Sangaften:  
VIN & OST I GRENAA KIRKE 
OG SOGNEGÅRD 
Tirsdag 14. marts kl. 19.00 
Sangaftenen indledes i Grenaa Kirke med 
introduktion til et par salmer. Derefter går 
alle til Sognegården, hvor der venter en let 
servering med et glas vin /saft, brød og lidt 
gode oste. Herfra fortsætter aftenen med øn-
skekoncert: deltagernes ønsker fra Højsko-
lesangbogen. 
 
Betaling for serveringen: 25 kr. 
 
Ved sognepræst Lars Seeberg samt organist 
og kirkesanger. 
 
 
 

ARRANGEMENTER 
OG AKTIVITETER 
 

FILM & DEBAT I  
SOGNEGÅRDEN   
Tirsdag 21. marts kl. 19.00  
Vi skal se mennesket kæmpe for troen og 
kærligheden på flugt fra livet. 
 
Nye film kan ses i biografen. Her finder jeg 
store klassikere frem, giver en introduktion 
og tager en debat efterfølgende. Der trækkes 
også sammenhænge imellem de forskelligar-
tede film. 
 
Forventeligt vises  
den 21. marts  
”Captain Fantastic”. 
 
Lars Seeberg,  
sognepræst 
 
 
 
 
FISKEGUDSTJENESTE  
Onsdag 12. april kl. 17.30  
Simon Peters Kirke  
Kom til gudstjeneste for børn og barnlige 
sjæle ved sognepræst Sigrid Marcussen som 
prædikant. Efter gudstjenesten byder vi på 
fiskefileter i Simon Peters Stue. 
 
Aktivitetsudvalget 
 
 
MUSIKANDAGT  
Tirsdag 9. maj kl. 16.30 i Grenaa Kirke  
Denne tirsdag er den sædvanlige nadveran-
dagt ændret til en musikandagt. Der vil ikke 
være mulighed for at modtage nadver. 
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Foredrag:  
JØRGEN GLEERUP  
TIDLIGERE SOGNEPRÆST 
I THORSAGER-BREGNET-FELDBALLE 
Onsdag 15. marts  
Da jeg var lille, og landbruget var stort, og 
min bedstemors fætter var statsminister i 
Danmark. 
 
Det var dengang hunden Laika kredsede 
rundt om jorden, og frøken Hansen under-
viste i skolen. Der var dengang Kresten 
Hjulmand kørte mælk til mejeriet, og Henry 
From reddede et straffespark. Det var den-
gang kornet blev høstet med selvbinder og 
tærsket i tærskeværket. Det var dengang 
drengene lod håret gro, musikken hed pig-
tråd, og Apollo 11 landede på månen. 
 
En række erindringsbilleder fra livet på lan-
det i 1950’erne og 60’erne – krydret med ti-
dens viser og sange. Livsfortællinger fra 
dengang for længe siden. 
 
Aktivitetsudvlaget  
 

 
SOGNEEFTERMIDDAGE I FORÅRET   
Kl. 14.00 – 16.00 i Sognegården  
Kaffe og kage 25 kr.  

 
PILGRIMSVANDRING  
& KUNST I KIRKEN 
Onsdag 19. april  
Foredrag ved Bodil Buonaventzen  
Denne dag kommer Bodil Buonaventzen og 
fortæller lidt om sin baggrund og tankerne 
bag projekterne ’Kunst i kirken’ og med 
vores lokale pilgrimsrute ’Sankt Gertruds 
Sti’. 
 
Kom og hør Bodil fortælle om processen fra 
tanke til handling og om arbejdet med at få 
involveret folk fra de forskellige menigheds-
råd og lokale kunstnere. 
 
Aktivitetsudvalget 
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KONCERTER 
 
KONCERT MED KOR ONA 
Fredag 31. marts kl. 19.00 
Grenaa Kirke  
ENDELIG, endelig er der sat en ny dato for 
Kor ONAs debutkoncert. Sidste år blev kon-
certen aflyst grundet sygdom og forrige år 
var det grundet COVID.  
 
Kor ONA er et lokalt projektkor, bestående 
af kirkesangere og organister fra Fornæs Pa-
storat. 
 
I forbindelse med den første coronanedluk-
ning opstod Kor ONA. I denne periode fik 
medlemmerne bl.a. udsendt en masse aften-
sange via Facebook. I maj 2020 var koret 
samlet fysisk for første gang til en indspil-
ning af sange i forbindelse med Danmarks 
befrielse. 
 
Sidenhen har koret prøvet at planlægge en 
julekoncert i december 2020 og forårskon-
cert i 2021, men de blev også aflyst. 
 
Koret glæder sig til endelig at kunne indbyde 
jer alle til deres debutkoncert!  
 
Koret består af: 
Sopran: Susanne Bie og Trine Thorning  
Alt: Bodil Noer Kondrup og Malene Bruun  
Tenor: Bens H. Andreassen og Christian H. 
Andreassen 
Bas: Claus Monrad og Lasse Højgaard  
Koret dirigeres af Ulf E. Klausen  
 
Gratis entré. 
 
 

KONCERT MED JOYFUL 
CHOIR OG ZESONG KORET  
Tirsdag 25. april kl. 19.30  
Grenaa Kirke  
”Sangen har Vinger” 
Når det syddjurske "Joyful Choir" og det 
norddjurske "Zesongkor" mødes i en fælles 
koncert i Grenaa Kirke opstår både sød 
musik og swingende rytmer! 
 
De to kor har sat hinanden stævne på tværs 
af kommunegrænserne og deres fælles sang 
"flyver" både til Syddjurs og Norddjurs her 
i april med én koncert i Vrinners Kirke og 
én koncert i Grenaa Kirke. 
 
Programmet spænder vidt - fra afrikanske 
rytmer over lyriske ballader til nutidige dan-
ske sange og herlig dansende calypso. 
 
Dirigenterne Christine van der Hoeven og 
Gitte Korsholm Sloth dirigerer både hver 
deres kor og det store sammensatte kor på 
knap 40 sangere. 
 
Korene akkompagneres af trioen Erik Møl-
ler (bas), Chris Nunan (guitar) og Gitte K 
Sloth (klaver). 
 
Gratis entré. 
 
 



FORÅRSKONCERT  
MED GRENAA KORET  
Onsdag 3. maj kl. 19.30 i Grenaa Kirke  
Grenaa Koret synger foråret ind 
Foråret kommer til Grenaa Kirke onsdag 3. 
maj kl. 19.30, når Grenaa Koret synger for-
året ind. 
 
Som ved sidste års forårskoncert i Grenaa 
Kirke kommer der assistance fra organist 
Flemming Sørensen, som her medbringer 
kontrabas og violin, og hvad han nu ellers 
kan finde på at spille på. 
 
Der er masser af forår i korets program, og 
det vil der også være i de fællessange, tilhø-
rerne traditionen tro inviteres til at være 
med i. 
 

”Hilsen til forårssolen”, ”Svantes lykkelige 
dag”, og ”Aftentur med Rosalina” er en lille 
hilsen til Poul Dissing, der sidste sommer 
fulgte sin mangeårige makker Benny Ander-
sen til de evige troubadourers marker. 
 
Der kommer en svensk afdeling med folke-
lige viser udsat for let jazzet musikalitet. En 
af de nye danske klassikere ”God morgen, 
lille land” af Niels Brunse er med – sammen 
med ”Forelskessangen: Du kom med alt det 
der var dig”, skrevet af Jens Rosendal, en af 
de vigtige bidragydere til den nyere danske 
sangskat. 
 
”Hvorfor er lykken så lunefuld” er en af de 
store danske evergreens, snart 100 år gam-
mel med musik af Karen Jönsson og tekst af 
Carl Viggo Meincke, og den er med i en 
swingende udgave for kor og musikere. 
Et par aftenssange bliver det også til, inden 
forårskoncerten slutter. 
 
Der vil være mulighed for at købe vin eller 
vand i en pause i koncerten. 
 
Gratis entré. 
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KVINDERNES 
INTERNATIONALE BEDEDAG 
 
Kvinder fra Taiwan leder os i bøn  
”Jeg har hørt om jeres tro”. 
Fredag den 3. marts kl. 17.00 i Grenaa Frikirke (Østergade 37). 
 

Kvindernes Internationale Bededag 
fejres over hele verden, og i Grenaa 
afholdes den i Grenaa Frikirke med 
gudstjeneste udarbejdet af kvinder 
fra Taiwan. 
 
Forskellige kvinder fortæller igennem 
bededagshæftet i gudstjenesten om 
deres oplevelser med modgang, og 
hvordan Gud gav dem håb for fremti-
den.  
 
Billedet er malet af kunstneren Hul-
Wen HSAIO fra Taiwan. 
 
Efterfølgende er der fællesspisning 
med taiwansk mad. Aftenen er arran-
geret i et samarbejde imellem Katolsk 
Kirke, Grenaa Frikirke og Grenaa 
Sogn. 
 
Alle er velkommen - også mænd! 
 
Der samles ind til et skolehjem i Ban-
gladesh samt et selvhjælpsprojekt for 
kvinder i Burundi, så medbring gerne 
penge til dette samt et mindre beløb 
for maden (50 kr. inkl. et glas vin/so-
davand – også mobilepay).  
 
Læs mere på www.kvindebededag.dk  

 



STRIKKEKLUBBEN  
Vi strikker karklude, tæpper, sokker og 
meget andet, som bliver givet væk som gaver 
som en del af julehjælpen i Grenaa sogn.  
Derudover sørger vi også for, at der altid er 
dåbsklude til de mange dåb, der hvert år fin-
der sted i Grenaa Kirke. 
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KONFIRMATIONER 
I GRENAA SOGN 2023 
 

Vi er en flok damer, som hygger os med 
kaffe, kage, snak, strik og ikke mindst et godt 
grin.  
 
Vi mødes på følgende datoer:  
 
Torsdag 16. marts, tirsdag 11. april,  
tirsdag 2. maj og tirsdag 23. maj  
– alle datoer kl. 14.00-16.00  
i Sognegården. 
 
Har du lyst til at være med i vores strikke-
klub, er du meget velkommen. Ring til kir-
kekontoret på 8632 1415. De vil så sørge for, 
at du bliver inviteret til næste strikkeklub-
eftermiddag. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Margit Schumacher og Anette Kjær Lassen, 
medlemmer af strikkeklubben.   

Foråret står for døren og de første 
konfirmationer skydes i gang i Gre-
naa Kirke søndag 16. april til og med 
søndag 30. april. 
 
Hold øje med udmeldinger på kirke-
siden i lokalavisen, vores hjemmeside 
og Facebook: Fornæs Pastorat og Gre-
naa Kirke. 
 
Redaktionen  
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    KENDER DU 
SIMON PETERS KIRKE? 
 

En rummelig lille kirke 
Simon Peters Kirke er beliggende ved hav-
nen, på adressen Søgade 33, i en nedlagt 
villa/skole. Den blev erhvervet i 1957 af me-
nighedsrådet. Den er istandsat løbende, se-
nest i 2013. Der er ca. 50 siddepladser. 
Simon Peters Kirke har gudstjenester hver 
anden søndag enten kl. 9.30 eller 16.00. 
 
Bygningen Søgade 33 blev opført i 1912 som 
"Grenaa Havns Forskole". Den betjente de 
to yngste årgange skolebørn boende på Gre-
naa havn. Ved opførelsen af Østre Skole i 
1950 blev bygningen Søgade 33 ledig. Sam-
tidig var der et ønske om en kirke i havne-
området, og "Komité til opførelse af en kirke 
ved Grenaa Havn" blev dannet. Man købte 
Søgade 33 af Grenaa kommune for 25.000 
kr.  
 
Søgade 33 var tænkt som en midlertidig 
kirke, indtil en større kunne opføres. Derfor 
blev Simon Peters Kirke indrettet ganske 
spartansk for indsamlede midler, og kirke-
rummets dominerende dekorationer - alte-
rets gyldne kors, den syvarmede lysestage, 
de to enkeltstager - er alle gaver skænket af 
lokale folk. Kirkeskibet er en gave fra skibs-
bygger Niels Vester. 
 

Lysekronen er bygget over et stort skibsrat, 
som en fisker skænkede til kirken. Rattet 
stammer fra færøtrawleren "BAKUR", der 
efter sin historiske indsats i Klaksvig blev 
ophugget i Grenaa. Rattet er bearbejdet til 
formålet af skibsbygmester Jens Vester.  
 
I 1988 blev kirkerummet restaureret og der 
blev indsat et kirkeorgel. I 2007 blev våben-
huset restaureret. Som årene gik, blev der al-
drig penge til at virkeliggøre datidens drøm 
om en "rigtig" kirke ved havnen. 
 
Nu i dag er Simon Peters Kirke, Grenaa 
Havns rigtige kirke, der bl.a. byder på: søn-
dagsgudstjenester, Suppe og Foredrag, Fiske- 
& Risengrødsgudstjeneste – og en af de vig-
tigste tilbud: Simon Peters Café. 
 
Simon Peters Café er en hyggelig social café, 
der byder på kaffe og snak hver fredag fra 
10.00-11.30. 
 
Gratis kaffe, hyggeligt samvær, ingen tilmel-
ding. 
 
Alle er velkommen.  
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MARTS 
3.    17.00       Kvindernes Internationale Bededag                          Grenaa Frikirke 
7.     16.30       Nadverandagt                                                             Grenaa Kirke 
7.    19.00      Foredrag og Sang: Peter Danielsen                           Simon Peters Kirke  
12.   12.30       Menighedsmøde 2023                                               Grenaa Kirke 
14.   19.00      Sangaften: Vin & Ost                                                  Grenaa Kirke/Sognegården 
15.   14.00      Sogneeftermiddag: Jørgen Gleerup                          Sognegården 
16.   14.00      Strikkeklubben                                                            Sognegården 
21.   16.30       Nadverandagt                                                             Grenaa Kirke  
21.   19.00      Film & Debat                                                               Sognegården 
29.  17.30       Spaghettigudstjeneste                                               Grenaa Kirke 
31.   19.00      Koncert: Kor ONA                                                       Grenaa Kirke  
 
APRIL 
11.   14.00      Strikkeklubben                                                            Sognegården 
11.    16.30       Nadverandagt                                                            Grenaa Kirke  
12.  17.30       Fiskegudstjeneste                                                      Simon Peters Kirke  
19.   14.00      Sogneeftermiddag: Bodil Buonaventzen                   Sognegården  
25.  16.30       Nadverandagt                                                             Grenaa Kirke 
25.  19.30       Koncert: Joyful Choir & Zesong Koret                       Grenaa Kirke  
26.  17.30       Spaghettigudstjeneste                                               Grenaa Kirke/Sognegården 
 
MAJ  
2.    14.00      Strikkeklubben                                                            Sognegården 
3.    19.30       Forårskoncert: Grenaa Koret                                     Grenaa Kirke  
9.    16.30       Musikandagt                                                               Grenaa Kirke  
23.  14.00      Strikkeklubben                                                            Sognegården 
23.  16.30       Nadverandagt                                                            Grenaa Kirke  
24.  17.30       Spaghettigudstjeneste                                               Grenaa Kirke/Sognegården 
 
SIMON PETERS CAFÉ 
Ugentligt hver fredag fra kl. 10.00-11.30. Der tages forbeholdt for evt. aflysninger. Hold øje om dette 
i lokalavisen på kirkesiden, vores hjemmeside og Facebook: Fornæs Pastorat og Grenaa Kirke  
 

- opslgstavlen...

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE PÅ VIOLSKRÆNTEN OG DIGTERPARKEN 
Onsdag 15. marts  
Kl. 10.00, Violskrænten  
Kl. 14.00, Digterparken  

Onsdag 17. maj   
Kl. 10.00, Violskrænten  
Kl. 14.00, Digterparken  

MENIGHEDSRÅDSMØDER, SOGNEGÅRDEN 
Møderne finder sted i Sognegården, Nørregade 1. Møderne er offentlige. 
Se nærmere i kalenderen på vores hjemmeside: www.fornaespastorat.dk 
 
 
 

Onsdag 19. april  
Kl. 10.00, Violskrænten  
Kl. 14.00, Digterparken 
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Og prisen går til…! 
 

Koldt og mørkt og kedeligt og….januar! I hvert 
fald i skrivende stund, men når De, kære 
læser, sidder med dette nummer af kirkebladet, 
ja, så er der forhåbentligt forår i luften. Måske 
skinner solen, varmen er tilbage og vi er på 
den anden side af fastelavn og godt på vej mod 
påsken!  
 
I FDF er der tradition for, at der flere steder i 
landet holdes påske- (og efterårs) kurser. Her 
kan FDFere fra hele landet mødes med hinan-
den og få nye færdigheder, nye venner, nye op-
levelser! En stor flok mødes på Sletten ved 
Julsø, andre på Vork i Grejsdalen. Bag disse 
kurser står en stor flok frivillige ledere, som 
bruger mange timer på at give disse børn og 
unge en fantastisk gave. En gave, der består af 
at blive set og anerkendt for det, man kan, med 
de evner man har. Ingen forlanger mere, end 
at du prøver – og det er ofte nok til at give dig 
oplevelser, der sætter sit præg på resten af dit 
liv.  
 
Gode minder og gode venner er ikke det vær-
ste, man kan tage med sig videre efter sådan en 
påskeferie eller en efterårsferie eller bare en 
sommerlejr ved Glatved Strand. Bliver vi hur-
tigere, højere, stærkere af disse oplevelser – 
tjah, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvor-
dan man definerer det. Men man kommer 
sjældent langsommere, lavere eller svagere fra 
en lejr med FDF – det skulle da lige være på 
grund af den træthed, som en lejr i det fri med 
masser af frisk luft, naturligt nok afføder.  
 
Jamen, hvorfor er det så, at det ofte kun er det 
at tage del i en sportsgren, der bliver fremhæ-
vet som noget helt fantastisk? Som man afhol-
der prisuddelinger for i januar? Som der er 
rigtig mange penge i? Det tænkte jeg en del 
over, den aften i januar, hvor jeg så DRs ”Sport 
2022” – et rigtigt flot show med masser af 
fokus på både kendte og ukendte sportsfolk fra 

hele landet. Der var priser for både det ene og 
det andet – og heldigvis også til de mange, 
mange frivillige, der rundt omkring i landet 
bruger masser af timer hver uge på børn og 
unge og deres talenter. Stor respekt til dem alle 
– og en stor tak!  
 
Men… jeg savner nu alligevel, at der også 
kunne gives en pris til de frivillige, der ikke er 
i en sportsklub, de frivillige, der ”giver børn og 
unge et ståsted at møde verden fra” eller er de 
bedste til snobrød, knob eller at lave varm 
kakao over bål!  
 
Vi har i FDF Grenaa flere ledere, der har fået 
en pris til Norddjurs Awards som årets ledere, 
og det er vi utroligt glade for, men vi mangler 
ligesom den store folkelige opbakning, den 
store anerkendelse fra de store aviser og (i 
sportens tilfælde) store bilfirmaer, der rask 
væk sender mange penge i sportens retning. 
  
Nå, det bliver nok heller ikke i 2023 – selvom 
man tænker jo sit, når man ser, hvad et med-
lemskab af FDF eller en fortid som spejder kan 
føre til….. en statsminister og en udenrigsmi-
nister, tjah, så er det måske ikke så dumt alli-
gevel og også en form for anerkendelse!  
 
Og så har vi den mest fantastiske protektor i 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe i FDF 
– også selvom hun ikke kravler rundt på gulvet 
til et sportsshow i Herning som hendes søn… 
til musik af en tidligere FDFer i København, 
Benjamin Hav 😊 
 
Godt forår, god træning, god kamp, god påske 
– det hele er godt for noget og meget af det er 
godt for DIG! 
 
Jette, tidligere håndboldspiller, men absolut 
bedre til at være FDFer! 
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       KIRKENS KORSHÆR 
 
 
GENBRUGSBUTIKKEN TØJ OG TING 
Østergade 23, grd., Grenaa,  
tlf. 9116 7745 
 
Åben: 
Mandag- fredag kl. 10.00-17.00 
Lørdag kl. 10.00-13.00 
 
 
GENBRUGSBUTIKKEN TØJ OG TING, 
BOHAVE 
Strandgade 19, Grenaa 
 
Åben: 
Mandag - fredag kl. 12.00-17.00 
Lørdag kl. 10.00-13.00 
 
Evt. afhentning tlf.: 2122 9483 
Butikken i Strandgade modtager møbler. 
I begge butikker modtages tøj og ting,  
foruden brugte frimærker og lysestumper. 
 
Tak for støtte til vore butikker. 

HJÆLP OS 
– MED AT HJÆLPE ANDRE 

 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrug 

 
Østergade 23, Grenaa 

 
Åbningstider: 

Mandag - fredag kl. 10-17 
og lørdag kl. 10-13 

PARKERING AF BIL 
 
Ved arrangementer i Sognegården er der 
mulighed for fire timers parkering på Råd-
husets parkeringsplads. Der er indgang til 
Sognegården fra parkeringspladsen.  
 
 
KIRKEBIL 
 
Vidste du, at Grenaa Menighedsråd har en 
aftale med Grenaa Taxa om kirkebilskørsel? 
 
Det betyder, at du kan ringe til Grenaa Kir-
kekontor i åbningstiden (10.00 -13.00 + 
torsdag 14.00 -17.00) på tlf. 8632 1415 og 
lave en aftale om kørsel til og fra gudstjene-
sterne i Grenaa Kirke og i Simon Peters 
Kirke. 
 
Det betyder også, at du er velkommen til at 
ringe til os og lave en aftale om kørsel til og 
fra vores andre arrangementer, blandt andet 
sogneeftermiddage. 
 
Hvis I er flere, der kan dele en taxa, vil det 
naturligvis være optimalt – så ringer I til os, 
og så bestiller vi den første del af kørs len.  
 
Hvis I får brug for kirkebilen uden for kon-
torets åbningstid – hvis det f.eks. bliver dår-
ligt vejr søndag morgen, så kan I selv ringe 
til Grenaa Taxa – og sige, at det er en kirke-
bil, og at Grenaa Kirkekontor skal have reg-
ningen. 
 
Vi håber naturligvis, at man har forståelse 
for, at denne ordning primært er rettet mod 
mennesker, der er gangbesværede eller ikke 
selv har mulighed for at komme til kirke/ar-
rangementerne. 
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Fødsel 
Fødslen registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til sognet. Hvis I er gift, skal I 
ikke foretage jer noget. Hvis I ikke er gift, kan I vælge at indsende en erklæring om, at I øn-
sker fælles forældremyndighed, en omsorgs- og ansvarserklæring.  
Dette kan kun gøres på borger.dk, hvor I finder fødsler under ”Familie og børn”.  
En sådan erklæring skal indsendes senest 28 dage efter fødslen, ellers vil sagen blive sendt 
til Familieretshuset.  
Det hele foregår ved hjælp af MitID – og er den eneste mulighed for anmeldelse. 
Har man ikke adgang til en computer, skal man henvende sig på kirkekontoret. 
 
Navngivning/navneændring/navneændring i forbindelse med vielse 
Navngivning uden dåb og navneændring/navneændring i forbindelse med vielse skal ligele-
des foretages på borger.dk 
 
Dåb 
Aftales ved henvendelse til kirkekontoret personligt, telefonisk eller på mail: 
grenaa.sogn@km.dk  
I Grenaa Kirke afholdes dåben i gudstjenesten om søndagen. I Grenaa Kirke er der mulighed 
for lørdagsdåb den første lørdag måned.  
 
Vielse 
Aftales ved henvendelse til kirkekontoret personligt, telefonisk eller på mail: 
grenaa.sogn@km.dk  
Herefter bestilles prøvelsesattest via borger.dk.  
 
Anmeldelse af dødsfald 
Et dødsfald registreres inden for to dage på borger.dk enten af de pårørende eller af en bede-
mand.

?HVORDAN GØR JEG, NÅR… 

FIND OS PÅ FACEBOOK  
 
Søg på “Fornæs Pastorat” eller “Grenaa Kirke” 
 
Se også på www.fornaespastorat.dk  
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MARTS  
Søndag 5.     2. s. i. Fasten//Matt 15,2128                               Grenaa Kirke kl. 11.00                             SM 
                                                                                                   Simon Peters Kirke kl. 16.00                   SM 
Søndag 12.   3. s. i. Fasten//Luk 11,148-28                              Grenaa Kirke kl. 11.00                             LS  
Søndag 19.   Midfaste//Joh 6,1-5                                              Simon Peters Kirke kl. 9.30                     KS 
                                                                                                   Grenaa Kirke kl. 11.00                             KS 
Søndag 26.   Mariæ bebudelses dag//Luk 1,26-38                   Grenaa Kirke kl. 11.00                             SM  
 
APRIL  
Søndag 2.     Palmesøndag//Luk 2,21                                       Grenaa Kirke kl. 11.00                             SM 
                                                                                                   Simon Peters Kirke kl. 16.00                   SM 
Torsdag 6.    Skærtorsdag//Matt 26,17-30                              Grenaa Kirke kl. 17.00                            KS 
                                                                                                   Simon Peters Kirke kl. 19.00                   KS 
Fredag 7.      Langfredag//Matt 27-31-56 el. Mark 15,20-39  Grenaa Kirke kl. 11.00                             SM 
Søndag 9.     Påskedag//Mark 16,1-8                                        Grenaa Kirke kl. 11.00                             KS 
Mandag 10.  Anden påskedag//Luk 24,13-35                          Grenaa Kirke kl. 11.00                             SM 
Søndag 16.   1. s. e. Påske//Joh 20,19-31                                  Konfirmation i Grenaa Kirke kl. 09.00   KS  
                                                                                                   Konfirmation i Grenaa Kirke kl. 11.00   KS  
Søndag 23    2. s. e. Påske//Joh 10,11-16                                  Konfirmation i Grenaa Kirke kl. 09.00   SM 
                                                                                                   Konfirmation i Grenaa Kirke kl. 11.00   LS  
                                                                                                   Simon Peters Kirke kl. 16.00                   KS 
Lørdag 28.                                                                                  Konfirmation i Grenaa Kirke kl. 11.00   SM 
Søndag 30.   3. s. e. Påske//Joh 16,16-22                                 Konfirmation i Grenaa Kirke kl. 11.00   JSC 
 
MAJ  
Fredag 5.      Bededag//Matt 3,1-10                                          Grenaa Kirke kl. 11.00                             SM 
Søndag 7.     4. s. e. Påske//Joh 16,5-15                                   Grenaa Kirke kl. 11.00                             KS 
                                                                                                   Simon Peters Kirke kl. 16.00                   KS 
Søndag 14.  5. s. e. Påske//Joh 16,23b-28                               Grenaa Kirke kl. 11.00                             KS 
Torsdag 18.  Kristi himmelfarts dag//Mark 16,14-20             Grenaa Kirke kl. 11.00                             SM 
Søndag 21.   6. s. e. Påske//Joh 15,26-16,4                              Grenaa Kirke kl. 11.00                             LS 
                                                                                                   Simon Peters Kirke kl. 16.00                   LS 
Søndag 28.   Pinsedag//Joh 14,22-31                                        Grenaa Kirke kl. 11.00                             KS 
Mandag 29.  Anden pinsedag//Joh 3,16-21                             Fælles Pinsegudstjeneste for  
                                                                                                   Fornæs Pastorat 
                                                                                                   Mere information om dette følger.  
 
SM: Sigrid Marcussen - LS: Lars Seeberg 
KS: Kenneth Sørensen - JSC: Jette Seidelin Christensen 
 

GUDSTJENESTER 


