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Hilsen fra pulpituret
Nyt ansigt på orgelbænken
Nogle gange kan man være heldig at få en julegave
før selve juleaften. Så heldig var jeg den 20. december
2018. Denne dag blev jeg ringet op af kontaktpersonen fra menighedsrådet og fik tilbudt stillingen som
organist ved Sct. Peders Kirke.
Jeg hedder Hanne Lund Nielsen og blev uddannet som organist fra Det Jyske Musikkonservatorium tilbage i 2001. Først fik jeg ansættelse ved Nykøbing Mors Kirke
og i de sidste 9 år har jeg været ansat som organist ved Skt. Andreas Kirke her i
Randers. Jeg er 47 år og gift med Jørgen. Vi bor i Skørping sammen med vores to
børn, Peter på 11 år og Karen på 7 år.
Jeg ser frem til at komme i gang på min nye arbejdsplads og få hilst på alle.
Sammen med kirkens anden organist Brian Stenger Poulsen vil jeg bestræbe mig på
at føre kirkens tradition for et stort og godt korarbejde videre. Vi vil i løbet af foråret sætte en korskole, et pigekor og et drengekor i søen. Håbet og målet er, at Sct.
Peders Kirke også fremover kan tilbyde korsang for den 9-årige dreng/pige og helt
op til den voksne korsanger.
Ud over at stå for nogle af kirkens kor vil jeg være at
finde på orgelbænken om søndagen, i Sct. Peders
Hus når der skal synges ved Torsdagscaféen og når
jeg deltager i nogle af de mange aktiviteter og arrangementer, der finder sted i Sct. Peders.
Jeg glæder mig!
Venlig hilsen
Hanne Lund Nielsen

➔

Børnekirke

I Sct. Peders Kirke tilbydes nu børnekirke
under prædiken næsten alle søndage.

Børnene får et tilbud om at komme med over i sognehuset, hvor der er tilrettelagt en bibelfortælling og en sang, en tegning eller anden aktivitet til.
Børn er altid velkomne i Sct. Peders Kirke, men det kan for nogle forældre være
en stressfaktor blot at tænke på, hvad man stiller op, hvis børnene larmer for
meget. Derfor vil vi gerne give mulighed for, at både forældre og børn får en positiv oplevelse af gudstjenesten. Det er især dåbsgæster, der vil benytte tilbuddet, men det er også et håb, at flere familier med børn, vil finde vej til søndagens gudstjenester.
Det er frivillige, som varetager børnekirken og konceptet er stadig under udvikling.
Kunne du tænke dig at være med til at stå for
børnekirke, kan du henvende dig til kirke– og
kulturmedarbejder Irene Abildgaard,
som så vil skabe den videre kontakt.
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