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Billeder fra
en dejlig dag
Til lykke med dåben

(Foto: IMGP 1737)

Jens Vels Vestergaard, Stenild,
døbt i Rørbæk kirke 23/10

Menighedsrådets poster

De nyvalgte menighedsrådsmedlemmer har inden deres tiltræden 1. søndag i advent fordelt posterne imellem
sig ved et konstituerende møde den
22. november, hvor Villy Jensen, Rørbæk, blev valgt som ny menighedsrådsformand.
Niels Hans Nielsen, Allestrup, blev
valgt som ny næstformand og kontaktperson til medarbejderne.
Helle Skriver, Boldrup, fortsætter på
posten som kasserer, og det samme
gør Herluf Christensen som sekretær.
Det blev besluttet fortsat at have tre
kirkeværger, en for hver kirke og kirkegård. Regnar Jensen blev genvalgt
som kirkeværge ved Grynderup kirke,
Ulla Sørensen overtager posten ved
Rørbæk kirke og Karin Jacobsen Olesen er ny kirkeværge ved Stenild kirke.
Der blev også nedsat to faste udvalg.
Til aktivitets- og kommunikationsudvalget blev valgt Gitte Hornbech,
Niels Hans Nielsen, Anders Møller og
Herluf Christensen. Og kirkegårds- og

bygningsudvalget vil i de næste fire år
bestå af Villy Jensen, Laila Kjeldsen,
Ulla Sørensen, Regnar Jensen og Karin Jacobsen Olesen.
Sognepræst Herluf Christensens arbejdstid er pr. 1. oktober ændret til
to tredjedele i Rørbæk, Grynderup
og Stenild sogne og en tredjedel i
Støvring, Sørup og Gravlev sogne.
Det nyvalgte menighedsråd skal i de
kommende måneder finde frem til,
hvordan denne reducerede arbejdstid bedst muligt kan bruges til gavn
for det kirkelige liv i sognene. Der
har allerede været møde med provst
Holger Lyngberg herom, hvor forskellige ideer og ønsker blev drøftet. En
af mulighederne er, at andre kan aflaste præstestillingen for forskellige administrative opgaver, så der bliver så
meget tid som muligt til de egentlige
præsteopgaver som gudstjenester og
kirkelige handlinger, undervisning og
samtaler.

(Foto: IMGP 1747)

Carlo Buus Hein, Røjdrup,
døbt i Stenild kirke 23/10
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Gudstjeneste
for hørehæmmede

Søndag den 12. marts kl. 10.30 er
gudstjenesten i Støvring kirke særligt
tilrettelagt for hørehæmmede. 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 Støvring sognegård,
hvor Søren Skov Johansen vil fortælle
om emnet: ”Lidt hørehæmmet er
man vel altid!” – og det kommer til at
Pihl & Schelling
handle om, at der er forskel på, hvor
godt man hører – alt efter i hvilken
sammenhæng, man er. Men hvor
meget skal der til, for at man er hørehæmmet?
Søndag den 8. januar kl. 19.30 Der er gratis adgang og alle er me- Der er tilmelding til frokosten senest
mandag den 6. marts til Høreforeninrunder vi traditionen tro jule- og get velkomne!
gen på tlf. 9865 3047 eller til sognenytårstiden af med Helligtrekonpræst Herluf Christensen på tlf. 3030
gersfejring i Grynderup kirke med
6155.

Helligtrekongersfejring
i Grynderup kirke

kirken udelukkende oplyst af levende lys. Det giver en god og hyggelig oplevelse af kirkerummet.
Musikken er denne gang lagt i
hænderne på duoen Pihl & Schelling, der spiller på henholdsvis saxofon og harpe. Begge musikere er
uddannet fra danske musikkonservatorier og spiller i både Danmark
og udlandet, så der venter os helt
sikkert en stor musikalsk oplevelse. Men selvfølgelig skal vi også
høre og synge om stjernen, der
ledte de vise mænd til Betlehem
for at finde den nyfødte kongesøn.

Kirkebladet

Fastelavn
i Grynderup

søndag den 26. februar. Vi begynder
i kirken kl. 13.30 med familiegudstjeneste, og man må gerne komme udklædt.
Efter gudstjenesten fortsætter vi i
Klubhuset med tøndeslagning og herefter kaffe, saftevand, fastelavnsboller og kage. Der er præmie til bedste
udklædning.
Vel mødt til en festlig eftermiddag
for hele familien. Fastelavnsfesten er
igen i år arrangeret af alle aktive foreninger i Grynderup sogn sammen
med menighedsrådet.

Indsamlinger
ved gudstjenesterne

I løbet af det sidste år er der ved
gudstjenesterne i de tre kirker i alt
indsamlet kr. 9.531,50, som modtagerne, der er en række forskellige
velgørende formål, hermed kvitterer
for med tak. Heraf indkom alene ved
høstgudstjenesterne i alt kr. 6.605,00.
Det samlede beløb er fordelt på denne måde:
Rørbæk kirke: Kr. 2.056,50
Grynderup kirke: Kr. 5.022,00
Stenild kirke: Kr. 2.453,00.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

24. december Juleaftensdag						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

13.30 (-A)

14.45 (-A)

16.00 (-A)

25. december Juledag							

9.30		

11.00

26. december Anden juledag										
1. januar
		

Nytårsdag						
Indsamling til Det danske Bibelselskab

7. januar

Dåbsgudstjeneste									

8. januar
		

Helligtrekongersfejring med musik ved duoen				
Pihl & Schelling og kirken oplyst af levende lys

15. januar

2. søndag efter Helligtrekonger				

22. januar
		

3. søndag efter Helligtrekonger						
Knud Olav Petersen er dagens præst

10.30

26. januar
		

Aftengudstjeneste med sognepræst Kim Legarth,			
Hobro. Kaffe i Klubhuset efter gudstjenesten

19.30 (-A)

29. januar
		

4. søndag efter Helligtrekonger				
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

11.00				

5. februar
		

Minikonfirmanderne fra 3. klasse medvirker 		
i dagens familiegudstjeneste

16.00 (-A)

12. februar

Septuagesima søndag							

19. februar
		

Seksagesima søndag					
Knud Olav Petersen er dagens præst

4

11.00		

10.30

14.00 (-A)
11.00 (-A)

19.30 (-A)

9.30				

9.30		

11.00				

11.00

9.30

11.00
9.30
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

Grynderup

26. februar
		

Fastelavnsfest indledt med familiegudstjeneste				
i kirken. Se side 3

5. marts

1. søndag i fasten					

12. marts
		

Ingen gudstjenester denne søndag. Der henvises i stedet til nabokirkerne og til
gudstjeneste for hørehæmmede i Støvring kirke kl. 10.30. Se side 3

19. marts

3. søndag i fasten					

13.30 (-A)

26. marts
		

Midfaste søndag									
Knud Olav Petersen er dagens præst

2. april		

Mariæ Bebudelsesdag					

10.30				

9.00		

10.30		

Stenild

9.00

10.30
10.30

9.00

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

Mini-konfirmander

Der er i år 15 deltagere på holdet af
Mini-konfirmander fra 3. klasse, der
mødes i præstegården hver mandag
efter skoletid. Det er det største hold
i mange år, så det er rigtig glædeligt.
Søndag den 5. 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. Og børnene plejer at være rigtig gode til at
optræde og synge i kirken!

Kirkebladet

Bibelen Live

I dag er de fleste mennesker vant til,
at tekster er noget man læser eller
noget andre læser op for en. Sådan
oplever vi det normalt også med Bibelen ved gudstjenesterne. Men fra
begyndelsen var det næppe sådan.
Da blev ordene ofte genfortalt ordret
og det var med til at gøre dem nærværende for tilhørerne.
Tirsdag den 14. februar kl. 19.00 er
der mulighed for at opleve det i Durup kirke, hvor Klaus Højgaard Laursen fra Gjern vil fremføre Markusevangeliet. Han kalder det ”Bibelen
Live”. Bibelteksten bliver reciteret
ordret fra Bibelselskabets autoriserede udgave fra 1992. Ved at kunne

teksterne udenad har Klaus Højgaard
Laursen en fantastisk mulighed for
at bruge sin stemme, mimik og hele
kroppen på at formidle indholdet.
Derved får tilhørende mulighed for
at opleve levende ord på en levende
måde – og måske få et nyt forhold til
de gamle ord fra Bibelen.
Alle er velkomne – også fra vore sogne!
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Grynderup
missionshus

Januar:
Torsdag d. 12. kl. 19.00: KFUM &
KFUKs nytårsfest. ”Adgangsbillet” er
et bidrag til aftenens program. Tilmelding senest 9. januar til Elin, tlf. 2166
5587.
Fredag d. 13. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Nytårsfest. Tilmelding senest 10. januar.
Tirsdag d. 17. kl. 14.00 og 19.00: Hobro-kredsens Vinterstævne i Nørager
Sognehus. Tale ved missionær Søren
Skovenborg, Hobro.
Torsdag d. 26. kl. 19.30: Gudstjeneste i Grynderup kirke ved sognepræst
Kim Legarth, Hobro. Kaffe og eftersamvær i Klubhuset.
Februar:
Torsdag d. 9. kl. 19.30: Ole Smed, leder af Barnets Blå Hus i Vesthimmerland, fortæller herom.
Fredag d. 10. kl. 18.00: Røddernes
Familieklub. Tilmelding senest 7. februar.
Torsdag d. 16. kl. 19.30: IM generalforsamling hos Anne-Grete og Niels
Hans Nielsen, Bratbjergvej 34, Allestrup.
Søndag d. 26. kl. 13.30: Fastelavnsfest
– se side 3.
Marts:
Torsdag d. 2. kl. 19.30: Møde ved missionær Søren Skovenborg, Hobro.
Tirsdag d. 14. og torsdag d. 16. kl.
19.30: Hobro-kredsens Bibelkursus i
Hobro missionshus.
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Torsdag d. 16. kl. 19.30: Soldatervennefest. Landsformand Jesper Hornstrup, Skive, taler. Amerikansk lotteri,
hvortil gevinster modtages med tak.
Torsdag d. 23. kl. 19.30: Sangaften.
Fredag d. 24. kl. 18.00: Røddernes
Familieklub. Tilmelding senest 21.
marts.
Lørdag d. 25.: Hobro-kredsens Pigefridag i Hobro missionshus.

Røddernes
familieklub

Et fællesskab særligt for børnefamilier i Klubhuset i Grynderup:
Fredag d. 13. januar kl. 18.00: Nytårsfest med fællesspisning. Hver familie
bidrager med en ”aktivitet” i løbet af
aftenen. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 10/1 til Irma,
2539 3913, eller Elin, 2166 5587.
Fredag d. 10. februar kl. 18.00: Fællesspisning og derefter forberedelser
til fastelavnsfesten. Bibelfortælling og
godnatkaffe. Tilmelding senest 7/2.
Søndag d. 26. februar kl. 13.30: Fastelavnsfest. Vi begynder med familiegudstjeneste i Grynderup kirke og
derefter tøndeslagning i Klubhuset.
Se omtale side 3. Ingen tilmelding.
Fredag d. 24. marts kl. 18.00: Fællesspisning, familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 21/3.

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 og opefter. Klubben mødes
de øvrige mandage kl. 19.00 - 21.15,
også i Rørbæk præstegård.
Klubprogrammerne kan ses på www.
rgs-sogne.dk og de ligger også i kirkerne.

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, seniorvæbnere og seniorer
mødes onsdag kl. 19.00 - 21.00.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 kan bestilles fra alle tre sogne
senest dagen før hos Terndrup Taxa,
tlf. 9833 5800.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-post: hsc@km.dk
Fridag fredag
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup
og Stenild kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818
E-post til graverne kan sendes til
grysteroe@hotmail.dk

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

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

Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1045

Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 2539 3913

Kirkeværge ved Stenild kirke
Karin Jacobsen Olesen, Stenild.
Tlf. 9854 8530

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.grynderupkirke.dk eller www.stenild-kirke.dk

Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:

Kirkebladet, som nu er nået til 58.
årgang, er redigeret af sognepræsten
i samarbejde med menighedsrådet.
Sidste frist for stof til næste nummer
er 2. marts.

Kirkebladet

Gitte Vejen Hornbech, Rørbæk,
Rørbæk. Tlf. 6160 2333
Laila Kjeldsen,
Grynderup. Tlf. 2829 3700
Niels Hans Nielsen,
Allestrup. Tlf. 2064 6737
Anders Møller,
Stenild. Tlf. 6175 3308

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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Godt
nytår!
Endnu engang skal vi nu til at vænne os til at skrive et nyt

årstal: 2017 hedder det fra den 1. januar. Endnu engang
passerer vi et nytårsskifte – og hvad vil det nye år bringe
med sig af glæder og sorger? Vi ved det heldigvis ikke på
forhånd.
Når vi når til at ønske hinanden godt nytår, ved vi hvad
2016 bragte os. Hver især har vi sikkert noget, som vi tænker tilbage på med glæde og taknemmelighed eller med
sorg og smerte som det, som vi i særlig grad vil huske fra
2016. Hvis vi skulle holde en nytårstale ligesom dronningen eller statsministeren, så ville der sikkert blive lige så
mange forskellige taler, som vi er mennesker, for vi har
hver især noget, som vi synes var vigtigst i årets løb. Og
hver især har vi forskellige forventninger til det kommende år, alt efter hvordan vort liv former sig.

evigt er borte – og så Guds omsorg og velsignelse bærer
os der, hvor vi ikke magter dagen og vejen selv.
Det fortælles i en gammel legende, hvordan en mand ved
livets slutning fik lov at se tilbage på sit liv. Han så, at der
ved siden af hans egne fodspor var et andet sæt fodspor.
Og han fik at vide, at det var Gud eller Guds engel, der gik
ved siden af ham. Det var han glad for at se. Men i nogle
perioder, hvor livet havde været særlig svært, var der kun
ét sæt fodspor. Og han spurgte anklagende Gud: Hvorfor
svigtede du mig, da det var så svært? Men Gud svarede:
Jeg svigtede dig ikke – jeg bar dig – derfor er der kun ét
sæt fodspor.
På den baggrund kan vi ønske hinanden et godt nytår. Et
godt nytår i Jesu navn, sådan som gudstjenesten nytårsdag minder os om at se det!
		
Herluf Christensen

Den gamle for længst afdøde biskop Kai Jensen skrev i en
prædiken til Nytårsdag om livet på denne her måde: ”Vort
liv her på jorden er som en vandring hen over en snedækket mark (og hermed mente han en pløjemark med et
tyndt lag sne), hvor vore sorte spor ubestikkeligt vidner
om, hvor vi gik. Det er vore spor, og de bliver ved at være
der, hvis ikke der kommer en varmende sol, som smelter
og udvisker dem.”
Hvad mon sporene fra 2016 fortæller om, hvor vi gik? Hvor
vil sporene for det nye år gå hen ad? Og hvad betyder det
kristne budskab ind i denne sammenhæng?
Jeg er overbevist om, at sporene, som vi efterlader os, viser forskellige ting. De viser noget om ting, der lykkedes
for os – og om ting, der mislykkedes. De viser noget om
gode dage – og om vanskelige dage. Sporene viser noget
om Guds godhed mod os – men også om, at vi somme
tider gik helt andre veje end Gud ville. Sporene efter os
viser både ting, som andre har grund til at takke Gud for,
men de viser også det, som vi har brug for at bede Gud
tilgive os og bede andre mennesker om tilgivelse for.
Sådanne spor efterlader vi os. Det vil vi også gøre i det nye
år og så længe vi får lov at leve på denne jord. Og vi må
have lov at høre det kristne budskab om Jesus som frelser
og befrier som en nådens sol, der stiger op over sporene i
sneen, så syndens og egoismens spor smelter bort og for
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