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Glimt fra en jubilæumsdag
Herluf Christensens 25 års jubilæum som sognepræst i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne blev markeret lørdag den
25. oktober med gudstjeneste i Rørbæk kirke og eftermiddagskaffe i Rørbæk Forsamlingshus. Der var fuldt hus begge
steder med ca. 100 deltagere.
Dagen var også anledning til at få et billede af det faste personale i de tre kirker.
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Helligtrekongersfejring i Grynderup
kirke

Tirsdag den 6. januar kl. 19.30 runder
vi traditionen tro jule- og nytårstiden
af med Helligtrekongersfejring i Grynderup kirke, hvor kirken udelukkende
er oplyst af levende lys. Det giver en
god og hyggelig oplevelse af kirkerummet.
Programmet er denne gang lagt i
hænderne på musiker og komponist
Rasmus Skov Borring. Han har en fortid som efterskolelærer på Bjergsnæsskolen i Viborg og vi havde for nogle
år siden besøg af ham til en meget
vellykket sangaften i Rørbæk kirke.

Fastelavnsfest
i Grynderup

Det er efterhånden blevet en god tradition, at alle aktive foreninger i Grynderup i samarbejde med menighedsrådet og sognepræsten arrangerer
fastelavnsfest. Således også i år, hvor
vi mødes i Grynderup kirke søndag
den 15. februar kl. 13.30 til en kort
familiegudstjeneste. Man må naturligvis gerne være udklædt.
Efter gudstjenesten går vi i Klubhuset
til tøndeslagning og som sædvanlig
er der præmie til bedste udklædning.
Herefter hygger vi os med kaffe, juice,
fastelavnsboller og kage.
Velkommen til en fornøjelig eftermiddag!

Gudstjeneste
for hørehæmmede

Hvis du gerne vil til gudstjeneste men
har svært ved at høre, hvad præsten
siger, så kom til gudstjeneste søndag
den 15. marts kl. 10.30 i Bælum kirke.
Denne gudstjeneste er særligt tilrettelagt for hørehæmmede, og alt hvad
der bliver sagt, bliver skrevet på storskærm, så man kan læse med.
Prædikant er landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen
og gudstjenesten arrangeres i samarbejde med Høreforeningen i Rebild
kommune.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost á 35 kr. i Bælum sognegård, hvor
Søren Skov Johansen også vil fortælle
lidt om det at være hørehæmmet.
Der er tilmelding til frokosten senest
mandag den 9. marts på tlf. 98653047
eller til sognepræst Herluf Christensen, tlf. 9855 7292.

Rasmus Skov Borring
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
24. december Juleaftensdag						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

Rørbæk
14.45 (-A)

25. december 1. juledag								
26. december 2. juledag						

Grynderup
16.00 (-A)

Stenild
13.30 (-A)

11.00		

9.30

10.30

28. december Julesøndag										
1. januar
		

Nytårsdag						
Indsamling til Det danske Bibelselskab

14.00 (-A)

4. januar

Helligtrekongers søndag					

11.00				

6. januar
		

Helligtrekongersfejring med kirken kun oplyst af levende lys.		
Musik ved Rasmus Skov Borring. Se side 3

11. januar
		

1. søndag efter Helligtrekonger				
Dåbstræf med dukketeater. Se side 5

18. januar
		

2. søndag efter Helligtrekonger						
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

25. januar

Sidste søndag efter Helligtrekonger			

29. januar
		

Aftengudstjeneste med sognepræst Jeppe Jensen,			
Ørslevkloster. Kaffe i Klubhuset

1. februar
		
		

Septuagesima søndag					
Ved gudstjenesten i Rørbæk kirke medvirker
Mini-konfirmanderne fra 3. klasse.

16.00 (-A)			

8. februar
		

Seksagesima søndag					
Knud Olav Petersen er dagens præst

9.00

15. februar
		
		

Fastelavns søndag							
Gudstjenesten i Grynderup kirke er en kort familiegudstjeneste
efterfulgt af tøndeslagning og kaffe i Klubhuset - se side 3.		
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11.00

11.00
9.30

19.30 (-A)

16.00 (-A)
9.30		

11.00 (-A)

10.30
19.30 (-A)

13.30 (-A)

10.30

10.30
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk
10.30

Grynderup

Stenild

10.30		

9.00

22. februar

1. søndag i fasten					

1. marts

2. søndag i fasten							

8. marts
		
		

3. søndag i fasten					
9.00				
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i anledning
af Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp denne dag

15. marts
		

Midfaste søndag					
19.00 (-A)
Gudstjenesten planlægges sammen med konfirmanderne

22. marts
		

Mariæ bebudelses dag							
Knud Olav Petersen er dagens præst

29. marts

Palmesøndag						

10.30

10.30

10.30				

9.00

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver

Dåbstræf

Søndag den 11. januar kl. 16.00 er
der en særlig gudstjeneste kaldet
”Dåbstræf” i Rørbæk kirke. Vi får besøg af Berit Skødt fra Århus, der har
sit dukketeater med og får dukkerne
til at fortælle bibelhistorie for både
små og store. Hun vil også lære os
nogle gode kristne børnesange.
Det hedder ”Dåbstræf”, fordi vi gennem gudstjenesten vil minde hinanden om, hvad dåben betyder. De børn
i vore sogne, der er fyldt 3½ år siden
sidste Dåbstræf i september 2013 og
er døbt, vil få en særlig indbydelse og
vil få overrakt en børnebibel i kirken,
men alle både børn og voksne er meget velkomne!

Til lykke
med dåben

Minikonfirmander

Der er i år 10 deltagere på holdet af
Mini-konfirmander fra 3. klasse, der
mødes i præstegården hver mandag
kl. 14-16. Søndag den 1. februar vil de
medvirke ved en familiegudstjeneste
kl. 16.00 i Rørbæk kirke. Gudstjenesten er for alle, der har lyst til at deltage i en gudstjeneste, der vil være lidt
mere i ”børnehøjde” end normalt.

Alma Agnethe Lauridsen
døbt i Rørbæk kirke 9/11
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Grynderup
missionshus

Januar:
Torsdag d. 8. kl. 19.00: Nytårsfest.
”Adgangsbillet” er et indslag, der er
med i aftenens forløb. Tilmelding til
Elin, tlf. 21665587, senest 3. januar.
Tirsdag d. 13. kl. 14.00 og 19.00: Hobro-kredsens Vinterstævne i Nørager
Sognehus.
Fredag d. 16. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Nytårsfest. Tilmelding senest 13. januar.
Torsdag d. 29. kl. 19.30: Gudstjeneste i Grynderup kirke ved sognepræst
Jeppe Jensen, Ørslevkloster. Eftersamvær i Klubhuset.
Februar:
Torsdag d. 5. kl. 19.30: Generalforsamling i KFUM & KFUK.
Søndag d. 15. kl. 13.30: Fastelavnsgudstjeneste i Grynderup kirke. Derefter tøndeslagning og kaffe i Klubhuset.
Torsdag d. 19. kl. 19.30: Sangaften.
Torsdag d. 26. kl. 19.30: IM generalforsamling hos Anne-Grete og Niels
Hans Nielsen, Allestrup.
Marts:
Fredag d. 6. kl. 18.00: Røddernes familieklub. Familieaktiviteter. Tilmelding senest 2. marts.
Tirsdag d. 10. og torsdag d. 12. kl.
19.30: Hobro-kredsens bibelkursus i
Hobro missionshus.
Torsdag d. 12. kl. 19.30: Soldatervennefest ved landssekretær Bjarke Friis.
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Amerikansk lotteri, hvortil gevinster
modtages med tak.
Torsdag d. 19. kl. 19.30: Møde ved
Jørgen Andreasen, Nr. Onsild.
Lørdag d. 21. marts: Hobrokredsens
”Pigefridag” i Hobro missionshus.
Torsdag d. 26. kl. 19.30: Bibeltime.

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier:
Fredag den 16. januar kl. 18.00 i Klubhuset i Grynderup: Nytårsfest med
fællesspisning, sjove indslag, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 13/1 til Irma, tlf. 98557848 /
25393913, Lilli, tlf. 98651060 eller
Elin, tlf. 21665587.
Søndag den 15. februar kl. 13.30: Fastelavnsfest i Grynderup – se omtale
på side 3. Der er ingen tilmelding.
Fredag den 6. marts kl. 18.00: Fællesspisning og derefter familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest 2/3.

Rørbæk Juniorklub
og Teenklub

Rørbæk Juniorklub er en klub for dig,
der går i 4-6. klasse. Klubben mødes i
Rørbæk præstegård hver anden mandag kl. 18.30 - 20.30.
Rørbæk Teenklub er for alle fra 7.
klasse til ca. 17 år. Klubben mødes
de øvrige mandage kl. 19.00 - 21.15,
også i Rørbæk præstegård.
I begge klubber er der hver gang en
klubaktivitet og en eller anden form
for kristen forkyndelse. Og så skal vi
selvfølgelig også have kage.
Klubprogrammerne kan ses på www.
rgs-sogne.dk og de ligger også i kirkerne og kan fås ved henvendelse i
præstegården.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 10.30 i Rørbæk kirke kan bestilles senest dagen
før hos Terndrup Taxa, tlf. 98335800.
Kørsel til gudstjenester i Grynderup
og Stenild kirker kan bestilles igennem sognepræsten.

Sognepræsten

holder ferie 7-13. februar og friweekend 21-22. marts. Præstegårdens telefonsvarer henviser til afløser. Den
ugentlige fridag derudover er normalt
fredag.
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Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
E-mail: hsc@km.dk
Træffes hver dag undtagen fredag
- bedst mellem 12 og 13

Formand
Poul Flou Pedersen,
Grynderup. Tlf. 9855 1254
nop.aars@post.tele.dk

Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup og Stenild
kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen, Grynderup.
Tlf. 9855 1254
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 9855 7848
Hjemmeside
En fælles hjemmeside for de tre sogne findes på www.rgs-sogne.dk.
Hjemmesiden kan også findes ved at
skrive:
www.roerbaek-kirke.dk
www.grynderup-kirke.dk
www.stenild-kirke.dk
Kirkebladet, som nu er nået til 56. årgang, er redigeret af sognepræsten i
samarbejde med Poul Flou Pedersen,
Rikke Højen og Ulla Sørensen. Sidste
frist for stof til næste nummer er 3.
marts.
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Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen,
Rørbæk. Tlf. 9855 7848
villy@ny-post.dk
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen,
Kjemtrup. Tlf. 9865 1045
Kirkeværge ved Stenild kirke
Kirsten Jensen,
Stenild. Tlf. 9854 8267
Kasserer
Helle Skriver,
Boldrup. Tlf. 2173 2376
ghhj@mail.tele.dk
Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:
Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455
ulladt@mail.dk
Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 9854 8516
r.hoejen@gmail.com
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch,
Rørbæk kirke

Hvor henvender
man sig?

VED FØDSEL:
Anmeldelse af faderskab skal kun
finde sted, hvis barnets forældre ikke
er gift med hinanden. Faderskab kan
anmeldes til sognepræsten via www.
borger.dk inden 14 dage efter fødslen.
Anmeldelse senere end 14 dage efter
fødslen skal ske til statsforvaltningen.
VED DÅB:
Dåb aftales med sognepræsten. Der
træffes aftale om en samtale forud for
dåben.
VED KIRKELIG VIELSE:
Vielse aftales med sognepræsten. Der
træffes aftale om en samtale forud for
vielsen.
VED DØDSFALD:
Dødsfaldet anmeldes til sognepræsten
hurtigst muligt og der træffes aftale
med sognepræst og bedemand om
begravelsestidspunkt.
KIRKEGÅRDEN:
Henvendelser vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder rettes til
graveren eller kirkeværgen ved kirken.
SAMTALE MED PRÆSTEN:
Enhver er velkommen til at kontakte
præsten og bede om en samtale. Præsten har tavshedspligt og kommer
gerne i hjemmet eller på sygehuset.
Der er også mulighed for skriftemål og
hjemmealtergang.
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10 år efter
2. juledag 2004 ramte en forfærdelig
tsunami det sydøstlige Asien efter et
af de kraftigste jordskælv i verden i
nyere tid, og skønsmæssigt 225.000
mennesker mistede livet, heraf 46
danskere.
Flemming Kofod-Svendsen, fhv. minister og sognepræst, mistede sin søn
og svigerdatter og to børnebørn ved
katastrofen. Han har siden skrevet bogen ”Døden, sorgen, håbet”, hvor han
fortæller både om sin egen sorg og
om sorg som et menneskeligt vilkår.
Og han deler ud af den trøst, det kristne budskab har givet ham, og som har
ord til alle, der har mistet. Det er ikke
letkøbte ord – men det er troværdige
ord, fordi han selv har været i sorgen
og savnet og selv har måttet kæmpe
med troen på Gud midt i modgangen.
På side 69 og 70 i bogen skriver han
sådan her:
Livet med Gud er ikke lykkeland! Det
er ikke smertefrit, det kan man højst
slippe af sted med at sige til børn. Og
mens vi forklarer børnene, at der ikke
kommer drager og spiser dem, mens
de sover, fordi Gud har sat stærke
engle ved deres senge, så ved vi godt,
at noget ondt kan ramme dem.
Ikke fordi jeg mener, at vi skal til at
forklare dem det. Jeg har aldrig hørt
om et barn, der har taget skade af at
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falde trygt i søvn til Guds englevagt.
Der kommer dog en dag, hvor barnet
må lære, at Guds engle ikke kun vil
redde os fra fare, men også gennem
fare. Er der ingen, der fortæller barnet
det, vil det før eller siden lære det af
livet selv. En kristentro, der foregøgler
os, at livet med Gud er uden smerte
og mørke, kan ikke andet end skuffe!
Og spørgsmålet er, om vi overhovedet
kan kalde det for kristentro. Det er
ikke hvad Bibelen taler om.
Men når livet med Gud ikke er lykkeland, hvad er det så? Med henvisning
til Salme 23 i Det gamle Testamente
med dets smukke skildring af Gud
som hyrden, der lader lammene ligge
i grønne enge, skriver Flemming Kofod-Svendsen videre:
Hyrden lader rigtignok lammet ligge
og få nye kræfter uden at jage det videre, men før eller siden må de vandre videre sammen. I Israel kunne får
ikke vokse op på store, eviggrønne
marker. For dem var livet en vandring
fra eng til eng, fra vandhul til vandhul, og vandringen gik over lange tørre strækninger. Glæden ved hvilen var
en undtagelse! Det bliver sagt direkte
i Salme 23: ”Selv om jeg går i mørkets,
frygter jeg intet ondt”. Der er ingen
modstrid mellem at gå i mørkets dal
og at hvile i grønne enge, for lammets
tryghed afhænger ikke af, hvor det
er. Den afhænger af, at det er hos sin
hyrde.

Intet menneske slipper for at gå i
mørkets dal, og ingen kan på forhånd
sige, hvor mørke dale, der venter os
senere. Men vi ved, at vores hyrde går
med os.

Billedet af Gud som hyrden går som
en rød tråd igennem Bibelen, og Jesus
kaldes i Det nye Testamente for ’den
gode hyrde’.
Og somme tider må vi så bare bede,
som vi gør i nr. 367 i Salmebogen:
Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv.
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