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Billeder fra en dejlig dag

Jennifer Ravn Ranzau,
døbt i Rørbæk Kirke 18/06

Haylee Quinn Nielsen Lamego, USA,
døbt i Grynderup Kirke 13/08

Mai-Britt og Nikolaj Holst Thuesen,
viet I Rørbæk Kirke 17/06
Daniel Lundgaard Eskildsen,
døbt i Stenild Kirke 09/07
Sabine og David Mørk Sørensen,
viet i Rørbæk Kirke 02/09

Laurits Steinmann Holst,
døbt i Stenild Kirke 18/06
Bastian Allermann Brok,
døbt i Stenild Kirke 06/08
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Alle Helgens søndag

Den 5. november er det Alle Helgens søndag og der er
gudstjeneste i alle tre kirker denne dag. Efter prædikenen
vil vi mindes de mennesker, der er døde i sognet eller er
blevet begravet eller bisat fra kirken i løbet af det sidste
år. Det gør vi ved at nævne deres navne og tænde et lys
for hver enkelt.
Fra 1. oktober sidste år og til 1. september i år er i alt 15
personer blevet begravet eller bisat fra de tre kirker. Det
drejer sig om følgende:
Rørbæk kirke:
Egon Elle Rolin, Rørbæk – Maren Elisabeth Jensen, Arden
– Ellen Kristine Pedersen, Rørbæk – Ninia Drejer Kristensen, Løgstør.
Grynderup kirke:
Lilly Arona Larsen, Nørager – Jørgen Anton Gregersen,
Støvring – Aage Bech, Nørager – Bent Flak Jørgensen,
Støvring – Helene Agathe Kristensen, Thulstrup – Jan Lauridsen, Nørager – Ruth Sørensen, Vejle – Johanne Kristine
Krogh, Nørager – Irene Elisabeth Olesen, Nørager – Alfred
Otto Kristensen, Grynderup.
Stenild kirke:
Egon Vilhelmsen, Nørager.
Æret være deres minde!

Minikonfirmander

På www.rgs-sogne.dk kan du se mere om undervisning
af ”Mini-konfirmander” i 3. klasse. Her vil vi høre fortællinger fra Bibelen, synge, lege, se nærmere på kirken og
medvirke i en familiegudstjeneste.
Det bliver to timer mandag eftermiddag lige efter skoletid fra midt i november til begyndelsen af februar og det
foregår i præstegården i Rørbæk. Tidspunktet er afpasset
med skolebussen, der kører til Rørbæk.
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Alle børn i 3. klasse fra vore tre sogne er velkomne. Det
plejer at være rigtig hyggeligt. De, der går på Sortebakkeskolen, vil få et brev fra kirken med indbydelse i løbet
af oktober.

Ny klub for børn
i Nørager

En ny klub for børn fra 4 år og til og med 3. klasse, ”Banditterne” er startet i Nørager – og de tager også meget gerne
imod børn fra vore sogne. Klubben er tilknyttet Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler og har til huse i FDF-huset,
Skrænten 12, i Nørager.
Der er klub hver anden torsdag kl. 14.00 – 15.30 og hver
gang bliver der serveret eftermiddagsmad, fortalt bibelhistorie og lavet en hyggelig aktivitet for børn. Nærmere
oplysninger hos Anja Sloth på tlf. 2294 9745. Der er mulighed for efter aftale at blive hentet på Sortebakkeskolen
kl. 13.50.

Studiekreds
i præstegården

Hvad er det egentlig den kristne tro handler om? Og Bibelen - hvordan får man noget ud af læse i den? Der er så
mange ting i Bibelen, der er svære at forstå.
Mange siger sådan, og derfor er der mulighed for at deltage i en studiekreds i Rørbæk præstegård. Studiekredsen
ledes af sognepræst Herluf Christensen og vi mødes en
aften hver anden måned i konfirmandlokalet. Der er i øjeblikket omkring 10 deltagere og der er plads til flere.
Her i efteråret tager vi hul på at læse Johannes-evangeliet
sammen og tale med hinanden om, hvad vi får ud af at
læse det.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne uanset forudsætninger og baggrund. Kontakt Herluf Christensen om
næste dato - eller se på kirkernes hjemmeside under ”Studiekreds i præstegården”
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
Rørbæk		
Grynderup
1. oktober
16. søndag efter trinitatis 								
		
Sognepræst Laila Olesen, Støvring kirke, er dagens præst
8. oktober

17. søndag efter trinitatis				

15. oktober

18. søndag efter trinitatis						

22. oktober
		

19. søndag efter trinitatis 				
9.00 (-A)
Sognepræst Laila Olesen, Støvring kirke, er dagens præst

29. oktober
		

BUSK-familiegudstjeneste i 								
samarbejde med Nørager FDF

2. november
		
		
		

Gud og Mad – en kort 					
gudstjeneste i børne-		
højde og fællesspisning i
Forsamlingshuset – se side 5

17.00 (-A)

5. november

Alle helgens dag. Se side 3				

14.00 (-A)

14.00
10.30		

11.00		

12. november 22. søndag efter trinitatis				
11.00		
9.30
		
Indsamling til Kirkens Korshær
					
19. november Gudstjenesten planlægges				
19.00 (-A)		
		
sammen med konfirmanderne
						
26. november Sidste søndag i kirkeåret 								
		
Sognepræst Laila Olesen, Støvring kirke, er dagens præst
29. november Adventsgudstjeneste. 					
		
Se side 8			
		
Kirkebil og kaffe i Engparken

9.00

14.00 (-A)

9.30

9.00 (-A)

14.00 (-A)

3. december

1. søndag i advent							

6. december
		

Julekoncert fælles for alle tre sogne							
med koret ”Stemmer uden grænser” (se side 8)
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Stenild
10.30

11.00		

9.30
19.00
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

Grynderup

17. december 3. søndag i advent 					

9.30		

11.00

24. december Juleaftensdag						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

14.45 (A)

16.00 (-A)

25. december 1. juledag						

11.00				

10. december Ingen gudstjenester denne dag.
		
Der henvises i stedet til nabokirkerne.

26. december 2. juledag								
31. december Julesøndag						

Stenild

13.30 (-A)
9.30

10.30

10.30

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver
Kirkebil til gudstjenester – se side 6.

BUSK-gudstjeneste
i Stenild Kirke

Søndag den 29. oktober kl. 14.00 arrangeres den årlige
BUSK-gudstjeneste i Stenild kirke i samarbejde med Nørager FDF, der også vil medvirke i gudstjenesten.
Alle børn og voksne er velkomne til denne gudstjeneste,
hvor det forhåbentlig lykkes at opnå det, som BUSK betyder: At Børn, Unge, Sogn og Kirke forenes i en gudstjeneste, som alle har glæde af at deltage i og som er lidt mere i
børnehøjde end almindelige gudstjenester ofte er.
Efter gudstjenesten inviterer Nørager FDF alle på eftermiddagskaffe i FDF-huset på Skrænten i Nørager.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde kan fås på www.fdf.
dk/noerager eller på tlf. 2483 1968.
Puslinge, tumlinge og pilte (fra 6 år til og med 4. klasse)
mødes tirsdag kl. 18.00 - 19.30.
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer (fra 5. klasse og opefter) mødes onsdag kl. 19.00 - 21.00.
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Gud og Mad

”Gud og Mad” er et nyt initiativ her i vore sogne – men det
findes allerede mange andre steder i Danmark.
Det er meget kort sagt:
- En kort og enkel gudstjeneste i ”børnehøjde” Rørbæk
kirke.
- Efter gudstjenesten gratis aftensmad i Rørbæk Forsamlingshus. Der bliver serveret en børnevenlig og enkel
menu, som Rørbæk Borgerforening laver.
- Det foregår torsdag den 2. november kl. 17.00 – og vi
forventer at være færdige omkring kl. 18.30.
- Der er tilmelding senest 30. oktober via Facebook eller
direkte til præstegården på 3030 6155 / hsc@km.dk.
Kom alle børnefamilier (også fra Grynderup og Stenild og
andre steder) og vær med til at bakke op om dette nye
initiativ, som menighedsrådet og Rørbæk Borgerforening
står bag!
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Torsdag d. 30. kl. 19.30: Adventssangaften.

Grynderup
missionshus
Oktober:
Torsdag d. 5. kl. 19.30: Laura og Amalie fortæller om deres rejse som volontører.
Fredag d. 6. kl. 18.00: Røddernes familieklub med besøg af Tina Mejdahl.
Tilmelding senest 3/10.
Tirsdag d. 6 kl. 19.00 og torsdag d. 8.
kl. 19.30: Oktobermøder i Hobro kirke
og missionshus.
Tirsdag d. 24. kl. 19.30: Kredsens efterårsmøde i Arden Kirkecenter med
tale ved missionær Jørgen Bloch, Randers.
November:
Torsdag d. 2. kl. 19.30: fælles med Haverslev.
Torsdag d. 9. kl. 19.30: Møde ved pastor Arndt Jessen Hansen, Aars.
Fredag d. 10. kl. 18.00: Røddernes Familieklub med familieaktiviteter. Tilmelding senest 7/11.
Torsdag d. 16. kl. 19.30: Møde og
bogsalg ved missionær Søren Skovenborg, Ans.
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December:
Torsdag d. 8. kl. 19.30: Årsfest. Tale
ved fritidsforkynder Anders Jørgen
Jensen, Fandrup. Amerikansk lotteri,
gevinster hertil modtages med tak.
Fredag d. 15. kl. 18.00: Røddernes
familieklub – julefrokost m.m. Tilmelding senest 12/12.
Torsdag d. 21. kl. 19.00: Julehygge og
pyntning af juletræ.
Onsdag d. 28. kl. 19.00: Julefest for
hele familien. Tale ved lærer Torben
Kiel, Ålestrup.

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier, og mødes i Klubhuset i
Grynderup:
Fredag d. 6. oktober kl. 18.00: Fællesspisning og derefter besøg af Tina
Mejdahl. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 3/10 til Irma,
25393913 / ij@ny-post.dk eller Elin,
21665587 / eonjensen@gmail.com.
Fredag d. 10. november kl. 18.00:
Fællesspisning og familieaktiviteter.
Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 7/11.
Fredag d. 15. december kl. 18.00: Julefrokost, bagning m.m. Bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest 12/12.
Onsdag d. 28. december kl. 19.00:
Julefest. Juletalen holdes af lærer
Torben Kiel, Ålestrup. Sang og leg

omkring juletræet, godteposer til alle
børn, kaffe, saftevand, boller og lagkage til alle. Ingen tilmelding.

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.
I begge klubber er 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.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 og til Adventsgudstjenesten
den 29/11 kan bestilles fra alle tre
sogne senest dagen før hos Terndrup
Taxa, tlf. 9833 5800.
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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
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen, Grynderup.
Tlf. 9855 1254
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
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 58. 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 25. november.
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Menighedsrådet

Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk

Hvor henvender
man sig?

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
Rørbæk-Grynderup-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

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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31. oktober

Guldkonfirmander mødtes
i Rørbæk kirke

Lørdag den 17. juni mødtes 50-års jubilarerne fra konfirmationerne i 1967 til en kort gudstjeneste kl. 11.00 i
Rørbæk kirke og til efterfølgende frokost og udveksling af
gamle minder m.m.

Adventsgudstjeneste
i Rørbæk kirke

Efter en pause sidste advent bliver der i år igen Adventsgudstjeneste i Rørbæk kirke onsdag den 29. november kl.
14.00. Efter gudstjenesten er der gratis kaffe og hyggeligt
samvær med oplæsning og fællessang i salen i Engparken
i Rørbæk. Alle er velkomne. Kørsel kan bestilles hos Terndrup Taxa på tlf. 9833 5800.

31. oktober i år er det 500 år siden, der skete noget helt
afgørende i den tyske by Wittenberg. Den katolske munk
og præst Martin Luther slog den dag et papir med 95 teser (sætninger) op på døren til slotskirken i byen. Det blev
begyndelsen til reformationen, der forandrede Europas
historie og førte til, at den danske folkekirke siden 1536
har været luthersk (eller protestantisk) i stedet for at være
en del af den katolske kirke, som den var indtil da.
Martin Luther ønskede ikke at bryde ud af den katolske
kirke. Han ønskede at forny kirken ud fra den fornyede tro
på Kristus, som han var nået frem til ved at læse i Bibelen.
Indtil da havde han haft det sådan, at uanset hvor fromt
han levede og hvor meget han bad til Gud, så følte han sig
under Guds retfærdige dom. Men pludselig så han Bibelen
og den kristne tro i et helt nyt lys: Guds retfærdighed er
ikke hans dom, men hans frelse. Nemlig den frelse, som
Jesus har vundet til os ved sin død og opstandelse.
Luther skriver, at han ved denne oplevelse følte sig lukket ind i paradiset. Gud frelser de ufuldkomne, som ikke
kan yde Gud gengæld ved at elske ham fuldkomment. Gud
frelser den, som tror på Kristus. Det var det, han ønskede
at diskutere og fortælle om gennem de 95 teser på kirkedøren.
Den 31. oktober kl. 19.00 bliver dette fejret ved en festgudstjeneste i Budolfi kirke i Aalborg med biskop Henning
Toft Bro som prædikant.
Herluf Christensen

Julekoncert med ”Stemmer
uden grænser”
Årets julekoncert bliver onsdag den 6. december kl. 19.00
i Stenild kirke.
”Stemmer uden Grænser” er et rytmisk kor bestående af
30 kvinder i alderen 20-35 år, der til daglig øver hos Den
Rytmiske i Nordkraft i Aalborg. Vi kan denne aften glæde
os til at høre både danske og engelske klassikere og sange
fra deres julerepertoire.
Der er gratis adgang og alle er meget velkomne til at være
med til at synge julen ind sammen med koret og deres
glade sange.
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