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Billeder fra en dejlig dag

Mini-konfirmander
Der er i år 13 deltagere på holdet af
Mini-konfirmander fra 3. klasse på
Sortebakkeskolen. De mødes 10 mandage kl. 14-16 i præstegården.

(Foto: IMPG 1212)

Christina Sika Michelsen og
Thomas Ladefoged Hvirring, Hobro,
viet i Stenild kirke 18/9

(Foto: IMPG 1253)
Jasmina Laura Hoberg Rathmann,
Nørager,
døbt i Rørbæk kirke 11/10

Fældning af træer
på Stenild kirkegård

(Foto: IMPG 1214)

Tristan Thrysøe Krogh, Elbjerg,
døbt i Stenild kirke 27/9

(Foto: IMPG 1244)

Isabella Lundø Frandsen, Rørbæk,
døbt i Rørbæk kirke 11/10

(Foto: IMG 4232)

Elie Bloch Holmberg, Grynderup,
døbt i Grynderup kirke 29/11
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Søndag den 24. januar 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. Det plejer
at være en rigtig god oplevelse at se
og høre børnene synge og optræde i
kirken!

De flotte kastanjetræer på Stenild kirkegård er desværre blevet angrebet
af kastanje minérmøl. Det får bladene til at visne for tidligt og svækker træerne og nogle af dem dør. Et
af træerne langs diget ud mod Løgstørvej væltede ud over diget i løbet af
efteråret, og nu har menighedsrådet
besluttet at fælde alle kastanjetræerne på kirkegården. Det gælder også
det meget store flotte kastanjetræ
lige ved indgangen til kirken fra parkeringspladsen.
Mange børn har i tidens løb samlet
kastanjer fra dette træ, men det er
desværre snart slut. Til gengæld vil
kirken ikke længere være mere eller
mindre gemt omme bag det store
træ, når man kommer kørende til kirken, så det kan vi så se frem til!

Kirkebladet

Helligtrekongersfejring i Grynderup
kirke

Tirsdag den 5. januar kl. 19.30 markerer vi afslutningen på jule- og nytårstiden med Helligtrekongersfejring
i Grynderup kirke. Som tidligere år
bliver kirken også denne gang udelukkende oplyst af levende lys. Det giver
en helt speciel oplevelse af det smukke gamle kirkerum.
Programmet vil bestå af solosang,
fællessang og læsninger fra Bibelen.
Som sangsolist medvirker sangeren
Eva Sun Nyo fra Langå. Hun er født i
Korea og kom til Danmark som adoptivbarn. Hendes borgerlige danske
navn er Eva Madsen, men hendes
kunstnernavn er Eva Sun Nyo og hun
kalder sig også for ”den lille pige med
den store stemme”.
Hun vil synge en række sange både fra
den kirkelige verden og fra populærmusikkens verden og vi vil binde det
hele sammen med fællessalmer og
læsninger med fokus på stjernen, der
ledte de vise mænd – og på lyset, der
lyser for os fra Gud.
Deltagerantallet har været støt stigende til denne aften i Grynderup
kirke igennem de senere år. Det håber
vi bliver tilfældet endnu engang – så
velkommen!

Eva Sun Nyo

Kirkebladet

Fastelavnsfest
i Grynderup

Søndag den 7. februar er alle, der har
lyst, velkomne til fælles fastelavnsfest
i Grynderup. Vi begynder med familiegudstjeneste i Grynderup kirke,
hvor man gerne må komme udklædt.
Derefter går vi i Klubhuset til tøndeslagning og servering af kaffe og
saftevand og fastelavnsboller. Der er
præmie til bedste udklædning.
Arrangører er Grynderup Landsbyforening, menighedsrådet og sognepræsten, Grynderup KFUMs IF, Indre
Mission, KFUM & KFUK og Røddernes
Familieklub.

Gudstjeneste
for hørehæmmede

Hvis du gerne vil til gudstjeneste men
har svært ved at høre, hvad præsten
siger, så er der en rigtig god mulighed søndag den 6. marts kl. 10.30 i
Haverslev 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 Sognets Hus i Haverslev.
Efter frokosten vil Søren Skov Johansen fortælle om emnet ”Teleslyngen
er et hit - hvorfor du skal huske at få
teleslyngefunktion i dit høreapparat”.
Der er tilmelding til frokosten senest
mandag den 29. februar til Hørefor-

eningen på tlf. 9865 3047 eller til sognepræst Herluf Christensen, tlf. 3030
6155 eller 9855 7292.

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.

Gode fotos
efterlyses

Vi vil gerne lave et læseværdigt og
indbydende kirkeblad, som man som
læser har lyst til at åbne og læse i.
For at opnå det er det vigtigt med
gode billeder, meget gerne af aktuelle, lokale steder eller begivenheder.
Men alt for ofte kommer vi, der laver
bladet, først for sent i tanker om, at
kameraet skulle have været fundet
frem!
Derfor, kære læsere, hvis der er nogle
af jer, der har lyst til at hjælpe os med
billeder til kirkebladet, så er I meget
velkomne. Vi kan naturligvis ikke garantere, at alle bliver trykt i bladet,
men alle bliver taget imod med taknemmelighed.
Fotos kan sendes digitalt på adressen
hsc@km.dk.
Venlig hilsen fra
kirkebladets redaktion
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

24. december Juleaftensdag						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

16.00 (-A)

13.30 (-A)

14.45 (-A)

25. december Juledag							

11.00		

9.30

26. december Anden juledag										
27. december Julesøndag						
		
Provst Holger Lyngberg er dagens præst

9.30 (-A)

1. januar
		

Nytårsdag								
Indsamling til Det danske Bibelselskab

3. januar

Helligtrekongers søndag					

5. januar
		
		

Helligtrekongersfejring med kirken kun oplyst				
med levende lys og sang ved Eva Sun Nyo.
Se side 3

10. januar
		

1. søndag efter Helligtrekonger				
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

17. januar
		

Sidste søndag efter Helligtrekonger					
Pastor Knud Olav Petersen er dagens præst

24. januar
		
		

Septuagesima søndag					
Ved gudstjenesten i Rørbæk kirke medvirker
Minikonfirmanderne fra 3. klasse

28. januar
		

Aftengudstjeneste med sognepræst Torben Haahr,			
Skarp Salling. Kaffe i Klubhuset efter gudstjenesten

31. januar

Seksagesima søndag					
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11.00

11.00		

11.00				

14.00 (-A)
9.30

19.30 (-A)			

10.30
9.00

16.00 (-A)			

10.30

19.30 (-A)

9.30				

11.00

Kirkebladet

Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

Grynderup

7. februar
		
		

Fastelavns søndag							
Fastelavns fest indledt med familiegudstjeneste
i kirken. Se side 3.

13.30 (-A)

14. februar

1. søndag i fasten					

9.30

21. februar
		

2. søndag i fasten									
Pastor Knud Olav Petersen er dagens præst

28. februar

3. søndag i fasten					

6. marts
		
		
		

Midfaste søndag					
19.00 (-A)
Gudstjenesten planlægges sammen med konfirmanderne.
Der er gudstjeneste for hørehæmmede i
Haverslev kirke kl. 10.30 – se side 3

13. marts
		
		
		

Mariæ Bebudelsesdag									
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i
anledning af Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp denne dag

20. marts

Palmesøndag						

24. marts

Skærtorsdag								

25 marts

Langfredag						

27. marts
		

Påskedag								
Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark

28. marts
		

2. påskedag						
Provst Holger Lyngberg er dagens præst

11.00		

9.30		

10.30		

Stenild

9.00 (-A)

11.00

10.30

9.00
19.00		

10.30

10.30		

9.00

10.30 (-A)

9.00 (-A)

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver
Kirkebil - se side 3

Kirkebladet
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Grynderup
missionshus

Januar:
Torsdag d. 7. kl. 19.30: Nytårsfest.
”Adgangsbillet” er et indslag i festen
(sang, mad, underholdning, andagt
m.m.). Tilmelding senest 3. januar til
Elin, tlf. 2166 5587.
Tirsdag d. 19. kl. 14.00 og 19.00:
Hobro-kredsens Vinterstævne i Nørager Sognehus. Tale ved missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 21. kl. 19.30: Filmaften
hos Elin og Niels Jørgen Jensen,
Banevænget 1, Nørager.
Fredag d. 22. kl. 18.00: Røddernes
Familieklub. Nytårsfest. Tilmelding
senest 19. januar.
Torsdag d. 28. kl. 19.30: Gudstjeneste i Grynderup kirke ved sognepræst
Torben Haahr, Skarp Salling. Eftersamvær i Klubhuset.
Februar:
Søndag d. 7. kl. 13.30: Fastelavnsfest
med familiegudstjeneste i Grynderup
kirke. Se omtale side 3.
Torsdag d. 11. kl. 19.30: KFUM &
KFUK generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 19.30: IM generalforsamling hos Anne-Grete og Niels
H. Nielsen, Bratbjergvej 34, Allestrup.
Marts:
Torsdag d. 3. kl. 19.30: Bibeltime.
Oplæg ved sognepræst Herluf Christensen.
Fredag d. 4. kl. 18.00: Røddernes
Familieklub. Besøg af Inge Dalum
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Falkesgaard, Aars. Tilmelding senest
1. marts.
Lørdag d. 5.: Hobro-kredsens Pigefridag i Hobro missionshus.
Tirsdag d. 15. og torsdag d. 17. kl.
19,30: Hobro-kredsens Bibelkursus i
Hobro missionshus.
Torsdag d. 17. kl. 19,30: Sangaften.
Torsdag d. 31. kl. 19,30: Møde ved
Erik Nielsen, Farstrup.

Røddernes
familieklub

Fredag den 22. januar kl. 18.00: Nytårsfest. Fællesspisning – og derefter
trylleshow ved tryllekunstner Helge
Gaarn. Nytårssjov, bibelfortælling
og ”godnatkaffe”. Tilmelding senest
19/1 til Irma, tlf. 25393913, eller Elin,
tlf. 21665587.
Søndag den 7. februar kl. 13.30:
Fastelavnsfest. Vi begynder med familiegudstjeneste i Grynderup kirke
(gerne udklædt). Se omtale side 3.
Ingen tilmelding.
Fredag den 4. marts kl. 18.00:
Fællesspisning. Derefter får vi besøg
af Inge Dalum Falkesgaard, Aars.
Tilmelding senest 1/4.

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.

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.

Byggeri ved
Stenild kirke

Medarbejderne ved Stenild kirkegård
har i flere år kun haft en lejet garage
et stykke væk fra kirken til de redskaber og materialer, de skal bruge. Det
er ikke holdbart i længden, og derfor
er det rigtig godt, at provstiudvalget
har givet grønt lys til, at menighedsrådet i begyndelsen af 2016 kan sætte
gang i byggeri af et nyt redskabshus
og en ny udendørs plads til materialer
og affald. Det hele bliver placeret der,
hvor den nuværende materielplads
ligger, og derudover bliver der også
inddraget en lille smule af parkeringspladsen ved kirken.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
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
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen, Grynderup.
Tlf. 9855 1254

Menighedsrådet

Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk
Formand
Poul Flou Pedersen,
Ålbjergvej 3, Grynderup.
Tlf. 9855 1254
Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376
Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen, Rørbæk.
Tlf. 2259 8919
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
Kirsten Jensen, Stenild.
Tlf. 9854 8267

Hjemmeside
En fælles hjemmeside for de tre
sogne findes på www.rgs-sogne.dk.
Hjemmesiden kan også findes ved at
skrive:

Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:

www.roerbaek-kirke.dk
www.grynderup-kirke.dk
www.stenild-kirke.dk

Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021

Kirkebladet, som nu er nået til 57.
årgang, er redigeret af sognepræsten
i samarbejde med Poul Flou Pedersen, Rikke Højen og Ulla Sørensen.
Sidste frist for stof til næste nummer
er 1. marts.

Kirkebladet

Hvor henvender
man sig?

Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455

Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 6176 8183
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch,
Rørbæk kirke

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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Glædelig jul
Danmarks Radio udskrev i sommer en konkurrence om at
skrive Danmarks nye julesang. Det var helt op til deltagerne, hvad sangen skulle handle om. Den skulle bare handle
om julen og den skulle egne sig til fællessang. En jury af
specialister blev bedt om at vælge de 10 bedste af de 515
indsendte sange. Og så skulle DRs lyttere derefter blandt
disse 10 sange vælge den allerbedste.
Vinderen blev denne sang - med musik af Peter Sander
Andersen og tekst af Svend Erik Petersen, begge fra Ringkøbing:
Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

nisser og julemænd kunne vinde konkurrencen om Danmarks nye julesang. Men det passer fint sammen med de
mange mennesker, der går i kirke juleaftensdag. Det viser
nemlig, at ganske vist vil vi gerne have alle de mange gode
danske juletraditioner og mange af os bruger også mange
penge på at fejre julen og give hinanden gaver, men når
det kommer til stykket, så ved vi godt, at vi fejrer jul fordi
”det barn i krybben er så meget mer”.
Barnet i krybben bliver ikke præsenteret nærmere i julesangen, men så er det dejligt, at der er nogle, der har fortalt os, at han hedder Jesus og blev født i Betlehem og er
Guds og Marias søn. Det skal vi blive ved med at fortælle
hinanden, og vi får det beskrevet i Bibelen, hvorfra vi også
i år i kirken juleaftensdag skal høre de gode ord, som englen sagde til hyrderne: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en
stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født
jer en frelser i Davids by; han er Kristus Herren.”
Og derfor har vi al mulig grund til at ønske hinanden en
rigtig glædelig jul!
		
Herluf Christensen

Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Det er en rigtig fin tekst med en rigtig dejlig melodi. DRs
jury og lyttere har truffet et godt valg.
Der er nogle, der har undret sig over, at en julesang uden
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