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Billeder fra en dejlig dag

Mads Kjærulf Petersen
døbt i Rørbæk kirke 7/9

Julie Marie Frank Husum
døbt i Stenild kirke 8/9

Milan Brusgaard Christensen
døbt i Rørbæk kirke 6/10

Laila og Steffen Mejlby
kirkeligt velsignet
og Benjamin Mejlby
fremstillet i Rørbæk kirke 7/9

Sandy Dalum og Søren Aarup Iversen
viet i haven 21/9

Rasmus Krogh Smed
døbt i Rørbæk kirke 20/10

Lea Haslund Hollen
døbt i Rørbæk kirke 22/9

Regina Østergaard Sørensen og Niels
Krogh Nielsen
viet i Stenild kirke 9/11
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Kirkebladet

Helligtrekongersfejring i Grynderup Kirke

Morten Porsborg
Søndag den 5. januar kl. 19.30 markerer vi afslutningen på jule- og nytårstiden med Helligtrekongersfejring

i Grynderup kirke, hvor kirken udelukkende er oplyst af levende lys. Det
giver en helt speciel oplevelse af kirkerummet.
Programmet vil bestå i solosang, fællessang og læsninger fra Bibelen. Som
sangsolist medvirker Morten Porsborg med musikledsagelse af organist
Jan Mygind, Aars kirke. Morten Porsborg er uddannet klassisk sanger fra
Nordjysk musikkonservatorium i 2005
og arbejder som sanglærer og som
kirkesanger i Aars kirke.
Musiknumrene og læsningerne er udvalgt med fokus på vandringen, lyset
og stjernen, og sammen med aftenstemningen fra lysene i kirken vil aftenen forhåbentlig også give inspiration
til gode tanker om stort og småt.

Mini-konfirmander

Fastelavnsfest
i Grynderup

Søndag den 2. marts kl. 13.30 er alle,
der har lyst, inviteret til fælles fastelavnsfest i Grynderup. Vi mødes
i Grynderup kirke til en kort familiegudstjeneste, hvor man gerne må
komme udklædt.
Derefter fortsætter festen i Klubhuset
med tøndeslagning, servering af kaffe
m.m. sammen med masser af hygge.
Fastelavnsfesten er et fælles arrangement for alle aktive foreninger i Grynderup sammen med menighedsrådet.

Kirkebladet

Der er i år 9 deltagere på holdet af
Mini-konfirmander fra 3. klasse, og
søndag den 2. februar vil de medvirke
ved en familiegudstjeneste kl. 16.00
i Stenild kirke. Gudstjenesten er for
alle, der har lyst til at deltage i en
gudstjeneste, der vil være lidt mere i
”børnehøjde” end normalt.

Sangaften
i Rørbæk kirke

I den nuværende salmebog fra 2003
er der nogle nyere salmer, vi ikke rigtig
har fået taget i brug i vore kirker, fordi
vi ikke kender dem. Nogle af dem er
også mere rytmiske end vi er vant til
fra traditionelle salmer. Og der kommer
til stadighed nye salmer eller sange om
Gud, som det kan være spændende og
givende at synge.
Mandag den 3. februar kl. 19.30 er der
mulighed for at synge nogle af disse salmer og sange ved en sangaften i Rørbæk kirke. Anne Verdelin fra Aars, der
er gymnasielærer i musik og korleder
for både gymnasiekoret og det rytmiske kor ”A piece of Cake” (og har en fortid som kirkesanger i Stenild kirke), har
lovet at stå for den musikalske side. Ind
imellem vil der også blive fortalt lidt om
nogle af sangene.
Der bliver indlagt en kort pause i programmet, der slutter omkring kl. 21.30.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
24. december Juleaftensdag. 						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

13.30 (-A)

14.45 (-A)

16.00 (-A)

9.30		

11.00

10.30

25. december

1. juledag								

26. december

2. juledag						

29. december

Julesøndag										

1. januar
		

Nytårsdag						
Indsamling til Det danske Bibelselskab

5. januar
		
		

Helligtrekongers søndag							
Helligtrekongersfejring med kirken oplyst kun af levende lys.
Sang ved Morten Porsborg - se omtale side 3.

12. januar

1. søndag efter Helligtrekonger				

9.30				

19. januar
		

2. søndag efter Helligtrekonger				
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

11.00		

26. januar

3. søndag efter Helligtrekonger								

30. januar
		

Aftengudstjeneste ved sognepræst Henning				
Smidt, Kettrup. Kaffe og eftersamvær i Klubhuset

2. februar
		
		

4. søndag efter Helligtrekonger				
Ved gudstjenesten i Stenild kirke medvirker
Mini-konfirmanderne fra 3. klasse

10.30				

3. februar
		

Sangaften i Rørbæk kirke med Anne Verdelin		
- se omtale på side 3

19.30

9. februar
		

Sidste søndag efter Helligtrekonger					
Knud Olav Petersen er dagens præst			

16. februar

Septuagesima søndag					
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10.30

14.00		

11.00
19.30 (-A)

11.00

9.30
10.30

19.30 (-A)
16.00 (-A)

10.30

11.00				

9.30
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne

Rørbæk		
									
23. februar
Seksagesima søndag							

Grynderup

Stenild

9.30		

11.00

2. marts
		
		

Fastelavns søndag							
Fastelavns fest indledt med familiegudstjeneste i kirken
- se omtale side 3

9. marts
		
		
		
		

1. søndag i fasten					
Christian Grund Sørensen er dagens præst.
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
i anledning af Sogneindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp denne dag.

9.00

16. marts
		
		

2. søndag i fasten					
Gudstjenesten i Rørbæk kirke planlægges
sammen med konfirmanderne

19.00 (-A)			

23. marts

3. søndag i fasten							

10.30		

30. marts

Midfaste søndag					

9.00

10.30		

13.30 (-A)

10.30

9.00

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

Gudstjeneste
for hørehæmmede

Søndag den 2. marts kl. 10.30 er der
en gudstjeneste i Skørping Nykirke,
der er særligt tilrettelagt for hørehæmmede i Rebild kommune. Gudstjenesten bliver tekstet på storskærm
og afvikles i det hele taget med særligt hensyn til de mennesker, der har
vanskeligt ved at følge med i en almindelig gudstjeneste, fordi de hører
dårligt. Prædikant er landsdelspræst
for hørehæmmede Søren Skov Johansen og gudstjenesten arrangeres
i samarbejde med Høreforeningen i
Rebild kommune.

Kirkebladet

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost á 35 kr. i Sognegården i Skørping,
hvor Søren Skov Johansen også vil fortælle om emnet: ”Dårlig hukommelse
kan skyldes høretab”. Der er tilmelding til frokosten senest mandag den
24. februar på tlf. 98653047 eller til
sognepræst Herluf Christensen.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 i Rørbæk kirke kan bestilles senest dagen før hos Terndrup Taxa, tlf.
9833 5800. Kørsel til gudstjenester i
Grynderup og Stenild kirker kan bestilles igennem sognepræsten.

Ved Dåbstræf i Rørbæk kirke den 8.
september var der dukketeater og
børnesange
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Grynderup
missionshus
Januar:
Torsdag d. 9. kl. 19.00: Nytårsfest,
hvor ”adgangsbilletten” er et indslag
i aftenens program (f.eks. sange, konkurrence, mad, andagt eller hvad man
gerne vil bidrage med). Tilmelding til
Elin, tlf. 98551329, senest den 6. januar.
Fredag d. 17. kl. 18.00: Røddernes Familieklub.
Torsdag d. 30. kl. 19.30: Gudstjeneste i Grynderup kirke ved sognepræst
Henning Smidt, Kettrup. Eftersamvær
i klubhuset.
Februar:
Torsdag d. 6. kl. 19.30: Generalforsamling i KFUM & KFUK.
Fredag d. 7. kl. 18.00: Røddernes Familieklub.
Torsdag d. 13. kl. 19.30: Møde ved
sognepræst Knud Olav Petersen, Veggerby.
Torsdag d. 27. kl. 19.30: IM generalforsamling hos Anne-Grete og Niels H.
Nielsen, Bratbjergvej 34, Allestrup.
Marts:
Søndag d. 2. kl. 13.30. Fastelavnsfest
med familiegudstjeneste i Grynderup
kirke. Se omtale side 3.
Torsdag d. 6. kl. 19.00: Filmaften hos
Elin og Niels Jørgen Jensen, Banevænget 1, Nørager. Film: Shadowlands.
Torsdag d. 20. kl. 19.30: Møde ved pastor emer. Bent Hedemand, Frejlev.
Fredag d. 28. kl. 18.00: Røddernes Familieklub.
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Røddernes
familieklub

har følgende på programmet, særligt
for børnefamilier:
Fredag den 17. januar kl. 18.00:
Nytårsfest. Fællesspisning, aktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest 14/1 til Irma, tlf.
98557848, eller Elin, tlf. 98551329.
Fredag den 7. februar kl. 18.00: Fællesspisning. Vi laver forberedelser til
fastelavnsfesten m.m. Bibelfortælling
og godnatkaffe. Tilmelding senest 4/2.
Søndag den 2. marts kl. 13.30: Fastelavnsfest. Se omtale side 3. Ingen tilmelding.
Fredag den 28. marts kl. 18.00: Vi får
besøg af Bettina og Flemming Schou
Pedersen, Gunderup. Tilmelding senest 25/3.

Nørager FDF

mødes i FDF-huset på Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, tumlinge og pilte mødes tirsdag kl. 18.00 - 19.30.
Væbnere og seniorvæbnere mødes
onsdag kl. 19.00 - 21.00.
Seniorer mødes hver anden onsdag kl.
19.00 - 21.00.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager.

Sognepræsten

holder fri 8-14. februar og 8-9. marts.
Præstegårdens telefonsvarer henviser
til afløser.
Den ugentlige fridag derudover er
normalt fredag.

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. 16 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.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
Fax 9855 7201
E-mail: hsc@km.dk
Træffes hver dag undtagen fredag
- bedst mellem 12 og 13
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup og Stenild
kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818

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

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

Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen,
Grynderup. Tlf. 9855 1254

Kasserer
Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455
ulladt@mail.dk

Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 9855 7848

Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:

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 55.
årgang, er redigeret af sognepræsten
i samarbejde med Poul Flou Pedersen, Rikke Højen og Ulla Sørensen.
Sidste frist for stof til næste nummer
er 4. marts.

Kirkebladet

Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 9854 8516
r.hoejen@gmail.com
Helle Skriver,
Boldrup. Tlf. 2173 2376
ghhj@mail.tele.dk
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch,
Rørbæk kirke

Hvor henvender
man sig?
VED FØDSEL:
Faderskab kan anmeldes til sognepræsten inden 14 dage efter fødslen.
Anmeldelse af faderskab skal kun
finde sted, hvis barnets forældre ikke
er gift med hinanden. Anmeldelse kan
også ske på www.personregistrering.
dk eller 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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og Gud har tændt et lys, der aldrig kan
slukkes.
I en af de nye salmer i salmebogen, ”Vi
rækker vore hænder frem” (nr. 367)
synger vi det på denne måde som en
bøn til Gud:
Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!
Vi løfter vore hænder op
i bøn for verden.
Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne!

Godt nytår!

Godt nytår – sådan siger vi ofte til
hinanden omkring årsskiftet. Måske
bliver det somme tider mest sagt af
gammel vane som en høflig tradition.
Og somme tider er hjertet mere med
i ønsket. Det afhænger både af situationen og af vort eget humør!
Men at det nye år bliver godt – det
ønsker vi naturligvis både for andre og
for os selv, og der kan jo ligge mange
forskellige ønsker og tanker gemt i sådan en hilsen: Ønske om lykke og gode
dage i det nye år. Ønske om trøst i sorg
og savn eller ønske om godt helbred
og en god og tryg familiesituation.
Ved det nye års første gudstjeneste
Nytårsdag bliver vi på en særlig måde
mindet om det kristne grundlag for
at ønske hinanden ’godt nytår’, for
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Det er en god bøn at bede - til nytår
og hele året rundt. Godt nytår - i Jesu
navn!
		
Herluf Christensen
denne dag er det ved gudstjenesten
bønnen Fadervor, der udgør evangelielæsningen. Tanken hermed er uden
tvivl, at vi må begynde det nye år med
at blive mindet om bønnens betydning. Bønnen til vores himmelske Far.
Alting både stort og småt i livet må vi
fortælle til ham i vores bøn og dermed
koble os selv på den Almægtige og nådige Guds gode vilje. Og når vi ikke
selv kan finde ord til vores bøn, må vi
bruge Fadervors slidstærke ord – ikke
bare på Nytårsdag men alle dage i det
nye år.
Oven i købet må vi ønske hinanden
godt nytår og bede til vores himmelske Far med baggrund i, at vi netop
har fejret Jesu fødsel i julen. Vi har fejret, at der er født en frelser på jorden,
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