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Billeder fra en dejlig dag

Årets konfirmander
I Rørbæk kirke konfirmeres
den 2. maj kl. 09.30:
Karoline Øskov Olesen
Mathilde Stork Svane
Tilde Marie Henriksen
Tilde Vittrup Olesen
Patrick Nørgaard Bærentsen Andersen
Severin Rønne Ugilt Hansen

I Rørbæk kirke konfirmeres
den 2. maj kl. 11.00:
Klara Vejen Hornbech
Pernille Krebs Eilertsen
Victoria Engberg
Emil Bjerggaard Midjord
Nicklas Horsdal
Thomas Jung Madsen

Karla Kathrine Krogstrup Sevola Haugland og Storm Krogstrup Sevola Haugland blev døbt i Stenild kirke den 25. januar

I Stenild Kirke konfirmeres
den 3. maj kl. 10.00:
Mikkel Wilson Buus Jensen
Zilas Gaardbye Madsen

I Grynderup kirke konfirmeres
den 3. maj kl. 10.30:
Nikolaj Bøgh Poulsen
Lasse Bøgh Poulsen

Konfirmation i 2021

I 2021 bliver der konfirmation lørdag den 1. maj i Grynderup og Stenild kirker og søndag den 2. maj i Rørbæk
kirke
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Ny præstevikar
I sidste nummer af kirkebladet kunne
Finn Carpentier præsentere sig som
jeres vikarpræst. I dette nummer er
det min tur!
Mange af jer har gennem de sidste
tre år mødt mig til gudstjenester, hvor
Herluf har haft fri, og siden januar nu
som jeres fuldtidsvikar.
Jeg hedder Laila Olesen, er 58 år gam-

mel og bor i Hobro med mand, datter
og hund.
Embedsmæssigt er jeg frem til 1.
juni ”udlånt” fra Støvring, Gravlev og
Sørup pastorat, hvor jeg har været
præst de sidste 10 år.
Præsteboligen i Rørbæk står i sagens
natur tom, men jeg indtager de fleste
af ugens dage kontoret og sammen

Minikonfirmander
Har du lyst til at være minikonfirmand, så nærmer tiden sig, hvis du
går i 3. klasse og bor i Rørbæk, Grynderup eller Stenild sogn.
At være minikonfirmand er et tilbud
fra kirken, og det handler om, at børnene lærer deres kirke at kende på
en hyggelig, spændende og uformel
måde, samtidig med, at man har det
sjovt sammen med sine kammerater.
Man behøver ikke at være døbt for at
gå til minikonfirmand - kom bare de
første par gange og se, om det er noget for dig.
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Til minikonfirmand skal vi :
• rundt i kirken og se alle hjørner og
kroge
• høre spændende historier fra Bibelen og lave små skuespil
• øve os på Fadervor
• være kreative - synge, lege, tegne,
klippe, klistre m.m.
• hygge, snakke, grine og have lidt at
spise hver gang.
Undervisningen er hver torsdag fra kl.
14.15 til 15.50 i Rørbæk præstegård.
Første gang er torsdag d. 19. marts
og så de næste to måneder frem.

med konfirmander, minikonfirmander
og menighedsråd de øvrige lokaler i
stueetagen. Så når I ser lys i vinduerne og biler på parkeringspladsen, er I
velkommen til at kigge ind og hilse på.
Endnu ved vi ikke, hvornår embedet
får ny fast præst. Det betyder, at I nok
kan regne med endnu en præstepræsentation i næste kirkeblad.
Laila Olesen
Vi afslutter minikonfirmandforløbet
ved at deltage i en kort gudstjeneste
sidst på eftermiddagen torsdag d. 14.
maj, hvor forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede er
meget velkomne til at komme og se,
hvad vi har lavet.
Der er udsendt indbydelse til alle fra
sognene, der går i 3. klasse på Sortebakkeskolen.
For at høre nærmere om minikonfirmand kan du kontakte vikarierende
sognepræst Laila Olesen eller minikonfirmandunderviser Heidi Bunk
Sørensen, tlf. 61 54 84 30 eller mail:
heidibunksorensen@me.com.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
Rørbæk		
Grynderup
Stenild
8.
marts 2. søndag i fasten							
09.00		
10.30
15.
marts 3. søndag i fasten
			
Ingen gudstjeneste denne søndag. Der henvises til nabokirkerne.
22.
marts Midfaste						
10.30					
29.
marts Mariæ Bebudelses dag							
10.30		
09.00
5.
april
Palmesøndag						
10.30				
9.
april
Skærtorsdag								
09.00		
10.30
10.
april
Langfredag						
09.00
			
Liturgisk gudstjeneste		
12.
april
Påskedag								
10.30		
09.00
13.
april
2. påskedag						
10.30
19.
april
1. søndag efter påske
			
Ingen gudstjeneste denne søndag. Der henvises til nabokirkerne.
26.
april
2. søndag efter påske									
10.30
02.
maj
Konfirmation						
09.30
			
Konfirmation						
11.00
03.
maj
Konfirmation										
10.00
			
Konfirmation 								
10.30
08.
maj
Bededag						
10.30					
10.
maj
4. søndag efter påske							
10.30		
09.00
17.
maj
5. søndag efter påske					
10.30						
21.
maj
Kristi Himmelfarts dag							
09.00		
10.30
24.
maj
6. søndag efter påske
			
Ingen gudstjeneste denne søndag. Der henvises til nabokirkerne. 					
31.
maj
Pinsedag								
10.30		
09.00		
01.
juni
2. pinsedag						
10.30						
07.
juni
Trinitatis søndag							
09.00		
10.30
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Påske i Kirken

Palmesøndag fejrer vi i kirken Jesus og disciplenes ankomst til Jerusalem. De var ledsaget af en stor folkemængde, hvoraf mange så Jesus som den, der skulle befri landet
for den romerske besættelse, mens en mindre del så og
forstod hans ankomst til landets religiøse hovedstad som
en kommende manifestation af hans guddommelige status som messias.
Mandag, tirsdag og onsdag tilspidses situationen omkring
Jesus og disciplene. Både de religiøse og verdslige ledere
frygter for optøjer blandt folkemasserne, der bliver mere
og mere ophidsede over de ting, Jesus siger og gør i disse
dage.
Skærtorsdag fejrer vi i kirken nadverens indstiftelse, og
mindes om tilfangetagelsen og rettergangen mod Jesus.
Langfredag, kirkeårets mørkeste dag, korsfæstets Jesus på
Golgata med dommen sat over sit hoved på korset. Dommen lød som en forhånelse INRI, som er de latinske initialer for ”Nazaræeren Jesus Jøderenes konge”. Denne dag
er kirken mørklagt, alteret tomt, og vi hører afvekslet med
fællessang hele lidelseshistorien.
Lørdag er en lang stille dag, hvor Jesus befinder sig i dødsriget, og vi afventer hans opstandelse fra de døde.
Det sker påskedag, hvor kirken igen oplyses og pyntes
festligt op til påskefejringen.
Mandag er 2. påskedag, hvor vi samles i kirken og hører
vidneberetninger fra de mennesker, som fik den store
glæde at møde den opstandne Herre Jesus Kristus i levende live igen.
Laila Olesen

Offentligt orienteringsmøde
om valg til menighedsrådet
d. 12. maj
Her vil der blive orienteret om valg i sognet. På mødet
vil der bl.a. blive orienteret om arbejdet i den forgangne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler
for valgforsamlingen, og antallet af kandidater, der skal
vælges.

Kirkebladet

I påsken har hver eneste dag sin helt egen karakter.
Den endelige valgforsamling finder sted d. 15. september.
Orienteringsmødet holdes i kaffestuen i Rørbæk Forsamlingshus kl. 19.
Der vil blive serveret smørrebrød og vand.
Kom og gør din indflydelse gældende.
Menighedsrådet
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Grynderup missionshus

Marts:
Torsdag den 5. kl. 19.30: Møde v/sognepræst Anna Margrethe Saxild, Haverslev.
Fredag den 13. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Tilmelding senest den 10.
marts.
Mandag den 16. kl. 10.00: Formiddagscafé. Sang – formiddagskaffe
– herefter tager sognepræst Rikke
Visby Wickberg os med på en af sine
vandreture.
Torsdag den 26. kl. 19.30: Møde v/
missionær Søren Skovenborg, Ans.
April:
Torsdag den 2. kl. 19.30: Sangaften.
Vi byder foråret velkommen med en
buket af vore dejlige forårssange og –
salmer. Forslag modtages på 21 66 55
87 senest den 23. marts.
Tirsdag den 14. : I. M. Hobrokredsens
forårsmøde. Taler: Missionær Ejgil Kildeholm.
Torsdag, den 16. kl. 19.30: Filmaften
hos Lene og Ivan Andersen, Hejringvej 8, Snæbum.
Fredag den 24. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Tilmelding senest den 21.
april.
Torsdag den 30. kl. 19.30: møde v/ pastor Herluf Christensen, Bjerringbro
Maj:
Torsdag den 14. kl. 19.: Aftentur med
fælles afgang fra missionshuset.
Fredag den 22. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Sæsonafslutning – nærmere program senere.
Torsdag den 28. kl. 19.30: Møde v/
pastor emer. Arndt Jessen Hansen,
Aarhus.
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Røddernes familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har følgende på programmet i Klubhuset i
Grynderup, særligt for børnefamilier:
Fredag den 13. marts. kl. 18.00: Fællesspisning – derefter familieaktiviteter. Bibelfortælling – ”godnatkaffe”.
Timelding senest den 10. marts til
Irma 25 39 39 13 ij@ny-post.dk eller
Elin 21 66 55 87 eonjensen@gmail.
com
Fredag den 24. april kl. 18.00: Fællesspisning – derefter familieaktiviteter
(udendørs????) Bibelfortælling –
”godnatkaffe”. Tilmelding senest den
21. april.
Fredag den 22. maj kl. 18.00: Sæsonafslutning. Nærmere program senere.

Nørager FDF

mødes i FDF-huset Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, tumlinge og pilte (fra 6 år
til og med 4. klasse) mødes tirsdag kl.
18.00 – 19.30.
Væbnere og seniorvæbnere
(fra 5. klasse og opefter) mødes onsdag kl. 19.00 – 21.00.
FDFs seniorer mødes tirsdag kl. 19.45
- 21.30.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager eller
på 24831968.

Babysalmesang

Har du barselsorlov og lyst til at hygge om dit barn sammen med andre
i samme situation, så er I velkomne i
Sognehuset i Nørager, hvor vi synger,
leger og danser til kirkens musikog
sjove børnesange. Du bestemmer
selv, hvornår og hvor længe I vil være
med, og er du i mødregruppe, er du

velkommen til at tage alle med. Vi
mødes i Sognehuset kl. 10 på torsdagene 05.03., 12.03., 19.03., 26.03.,
02.04., 16.04., 23.04., 30.04., 07.05.,
og 14.05.
Vi slutter hver gang af med at drikke
en kop kaffe eller the sammen.
Kontakt Helena Schmidt på tlf. 24 84
55 82 eller E-mail: hmms@km.dk for
yderligere information og tilmelding.

Børneklubben Banditterne
mødes torsdag i lige uger kl. 14.10
– 16.00 i FDF-huset ”Skrænten”. Det
er for alle børn i alderen 4 år til 3.
klasse og klubben er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Programmet er for

Marts:
05. Elias på Karmels Bjerg – Hvem er
bedst? – konkurrencer
19. Daniel i ildovnen - Vi laver engle
April:
02. Påske – Vi laver påskedekoration
16. Opstandelsen - Vi går i skoven
30. Daniel i løvekulen - Vi laver snobrød og har børneråd
Maj:
14. Kristi Himmelfart - Wellness og
sæbebobler
28. Sommerafslutning for hele familien kl. 16.30 til ca. 18.30
Flere oplysninger og tilmelding hos
Anja Sloth på tlf. 2294 9745.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30, 10.00
og 10.30 kan bestilles fra alle tre
sogne senest dagen før hos Terndrup
Taxa, tlf. 98335800.
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Kirkelig vejviser

Kirkekontor og vikarpræst til 1. juni:
Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
Mail: LKLO@km.dk
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup og Stenild kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818
E-post til graverne kan sendes til grysteroe@hotmail.dk
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen,
tlf. 9855 1254
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, tlf. 2539 3913
Hjemmeside
En fælles hjemmeside for de tre sogne findes på www.rgs-sogne.dk - eller
brug navnet på din lokale kirke:
www.roerbaek-kirke.dk,
www.grynderup-kirke.dk
eller www.stenild-kirke.dk
Kirkebladet, som nu er nået til 60.
årgang, er redigeret af sognepræsten
og sekretær Helena Schmidt i samarbejde med Gitte Vejen Hornbech,
Niels Nielsen og Anders Møller fra
menighedsrådet. Sidste frist for stof
til næste nummer er 30. april.

Menighedsrådet

Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk
Formand
Villy Jensen, Nørregade 2, Rørbæk,
9500 Hobro.
Tlf. 2259 8919
Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376
Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Ulla Sørensen, Rørbæk.
Tlf. 9852 5021
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen, Kjemtrup. Tlf. 2194
7350
Kirkeværge ved Stenild kirke
Karin Jacobsen Olesen, Stenild.
Tlf. 9854 8530
Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:
Gitte Vejen Hornbech, Rørbæk.
Tlf. 6160 2333
Laila Kjeldsen,
Grynderup. Tlf. 2829 3700
Niels H. Nielsen, Allestrup.
Tlf. 2064 6737
Anders B. Møller,
Stenild. Tlf. 6175 3308
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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 familieretshuset.
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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Forår og kirkeår

Årets første forårsmåned er marts. I kirkeåret står den i
fastetidens tegn. I marts kan vi opleve foråret brydes med
vinteren, og i kirken mødes vi af kampen mellem livets
onde og gode kræfter. I naturen kommer det blandt andet
til udtryk ved, at landmanden den ene dag kan komme i
marken og den næste på grund af frost igen ikke kan. I
kirken giver det sig udtryk i Jesu opgør mod det onde på
fristelsens bjerg, i håbløshedens ørken og i kampen mod
dæmoner.
Også vi kommer undertiden op imod onde kræfter, som
truer med at tage modet fra os; vi kan føle os svigtet af
mennesker, som vi stolede på og regnede med, vi kan føle
os svigtet og glemt i systemet, og vi kan føle vore egne
svigt nage.
Men foråret og fastetiden står også i forventningens og
håbets tegn; vi møder tegnene ude i naturen, når forårsgrøden på trods af regn eller frost alligevel pibler op ad
jorden. I kirken møder vi dem i Jesu tegn og undere, som
åbenbarer os gudsrigets herlighed.
Ligesom Noa i sin tid modtog duen med den friske grønne
kvist som tegn på, at det lange ophold i arken nærmede
sig sin afslutning, kan vi nu glæde os over forårets tegn;
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fuglesangen over vang og eng og blomsterne i haver og
hegn.
Fastetidens højdepunkt er beretningen om det store bespisningsunder, hvor Jesus ud af en lille drengs madpakke
mætter hele 5000 mennesker. Med det måltidsunder får
vi et glimt ind i og en forsmag på Guds paradis midt ind i
vores virkelighed.
Med årets anden forårsmåned venter os kirkeårets største
højtid – påsken. Påskeugens begivenheder åbenbarer os,
hvad Guds allerstørste under er; at Han trods alle vores
fejl og svigt fortsat byder os til bords med sig. For med
Jesu frelsergerning kan vi være sikre på – både i livet og
i døden – at være rummet og set på med kærlighedens
milde øjne.
Kræfter og mod på livet henter vi, når alt kommer til alt,
ikke alene fra solbeskinnede forårsdage, men primært fra
Guds kærlighed til hver enkelt af os, som vi møder den i
kirkens ord, i dåben og nadveren.
Laila Olesen
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