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Tillykke til årets konfirmander
Rørbæk kirke den 05. maj:

På billedet ses forfra fra venstre side:
Camilla Krebs Eilertsen
Alberte Dahl Rasmussen
Laura Damgaard Knudsen
Rasmus Boerskov Jensen
Lucas Stork Svane
Jeppe Sinkjær Korsgaard
Kasper Shanke Andersen
Jonas Reinholt Nielsen
Viktor Jung Madsen
Oliver Pedersen da Silva Cardoso

Stenild kirke den 06. maj:

På billedet ses forfra fra venstre side:
Frederikke Hvilshøj
Tobias Hjorth Nielsen
Marcus Nørholm Jensen
Daniel Lundgaard Eskildsen
Daniel Høy Olesen
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Billeder fra en dejlig dag
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Tommy Henrik Jørgensen, Stenild,
døbt i Stenild kirke den 30. marts.

Christina Buus Hein og Carsten Hein, Røjdrup,
viet I Stenild kirke den 5. maj.

Konfirmandundervisningen

Konfirmandundervisningen vil i det kommende skoleår foregå onsdag eftermiddag kl. 14.15 – 15.50 i Rørbæk præstegård. Første gang bliver onsdag den
26. september, og der bliver derefter undervisning de fleste onsdage frem til
konfirmationen.
De elever fra Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne, der skal gå i 7. klasse på
Sortebakkeskolen efter sommerferien, vil i løbet af sommeren få et brev fra
kirken med nærmere orientering om konfirmandundervisningen.
Hvis der er konfirmander fra sognene, der går på andre skoler og gerne vil konfirmeres i en af de tre kirker her, så kontakt sognepræsten i løbet af sommeren.
Der er planlagt konfirmation i Grynderup og Stenild lørdag den 4. maj og i Rørbæk kirke søndag den 5. maj.
I 2020 bliver der konfirmation lørdag den 2. maj i Rørbæk kirke og søndag
den 3. maj i Grynderup og Stenild kirker.

Kirkebladet
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

3.
juni
		
		

1. søndag efter trinitatis				
Caris Johansen, Støvring-Sørup-Gravlev kirker,
er dagens præst

10.30

10.

2. søndag efter trinitatis						

juni

14. juni
		

Sogneudflugt til Børglum Kloster med afgang
Kl. 17.30/17.45. Se omtale på side 5

17.

3. søndag efter trinitatis				

juni

9.00		

Grynderup

Stenild

9.00		

10.30

10.30			

24. juni
		

Fælles gudstjeneste for hele Rebild provsti
Kl. 14.00 i Rebild Bakker. Se side 5.								

01.

5. søndag efter trinitatis								

juli

9.00 (-A)

8.
juli
		
		

6. søndag efter trinitatis				
10.30
Laila Olesen, Støvring-Sørup-Gravlev kirker,
er dagens præst										

15.

juli

7. søndag efter trinitatis						

22.

juli

8. søndag efter trinitatis				

9.00		

10.30				

10.30
9.00

29. juli
		

9. søndag efter trinitatis						
9.00(-A)			
Bente Madsen, Støvring-Sørup-Gravlev kirker, er dagens præst				

5.

august

Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabokirkerne		

12.

august

11. søndag efter trinitatis				

19.00 (-A)

19.

august

12. søndag efter trinitatis				

10.30				

26. august
		
		

13. søndag efter trinitatis						
Caris Johansen, Støvring-Sørup-Gravlev kirker,
er dagens præst				

2.
september
		
		

14. søndag efter trinitatis				
Der er også gudstjeneste i Buderup Ødekirke
Kl. 17. Se side 5				

9.00

10.30

9.00				

10.30

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver.
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Sommergudstjeneste
i Rebild Bakker

for alle i og på tværs af Rebild kommune og med
musik ved Rebild Spillemændene

Børglum Kloster

Sogneudflugt
til Børglum Kloster

Årets sogneudflugt bliver den 14. juni til Børglum Kloster i
Vendsyssel, hvor der bliver både rundvisning i det smukke
gamle kloster og servering af kaffe.
Det velbevarede og restaurerede kloster har en rig og
spændende historie: den smukke, gamle domkirke fra
1200-tallet, der stadig bruges til gudstjenester, urtehaven
med et væld af lægeurter fra munketiden, de gamle hestevogne i Vognmuseet, ”Kongeboligen” i nordfløjen og
den gamle mølle ved landevejen. Derudover er der ofte
historiske og kunstneriske udstillinger i klosteret.
Bussen kører fra Grynderup missionshus kl. 17.30, fra Rørbæk Forsamlingshus kl. 17.35 og fra Stenild kirke kl. 17.45.
Tilmelding senest 7. juni til Anders B. Møller, tlf. 6175
3308 (eller via mail til abm@lmo.dk) eller til Niels Nielsen,
tlf. 2064 6737.
Prisen for at deltage er 40 kr. incl. bustur, rundvisning og
kaffe – og alle er velkomne.
Menighedsrådets Aktivitetsudvalg

Kirkebladet

Sidste år blev der for første gang afholdt en fælles friluftsgudstjeneste for alle sogne i Rebild kommune. Det var en
stor succes med et godt program, mange deltagere og et
helt fantastisk vejr.
Det har givet mod på at arrangere en fælles friluftsgudstjeneste for hele provstiet igen i år. Det bliver søndag den
24. juni kl. 14.00. Det bliver igen i år i ”gryden” i Rebild
Bakker med deltagelse af alle provstiets præster, kirkesangere og Rebild Spillemændene - og ikke mindst sommerglade mennesker fra nær og fjern.
Det bliver en gudstjeneste helt nede på jorden! Medbring
derfor egne tæpper og evt. klapstole. Gudstjenesten gennemføres uanset vejret, så husk solbriller eller paraply!
Tag gerne kaffekurven under armen og drik eftermiddagskaffen efter gudstjenesten.
Vi vil gerne arrangere fælleskørsel til gudstjenesten i Rebild Bakker. Kontakt derfor sognepræst Herluf Christensen
senest torsdag den 20. juni, hvis du kører og har mulighed for at have flere med – eller hvis du gerne vil med og
ikke selv kan køre. Ring eller skriv på 3030 6155 eller hsc@
km.dk.

Fælles provstigudstjeneste i Buderup Ødekirke

Buderup Ødekirke, der ligger lidt sydøst for Støvring på
vejen mod Skørping, blev taget ud af brug som kirke, da
der i 1907 blev bygget en ny kirke inde i Støvring by. Der
er stadigvæk enkelte gravsteder på kirkegården omkring
kirken, og kirken bruges til koncerter og kunstudstillinger.
Og så blev der for første gang i 2017 holdt en fælles provstigudstjeneste i Ødekirken. Det gik så godt, at det vil ske
igen søndag den 2. september kl. 17.00. Nærmere information om gudstjenesten vil fremgå at de lokale ugeaviser
og næste kirkeblad.
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Grynderup
missionshus

Juni:
Torsdag d. 7. kl. 19.30: Bibeltime ved
sognepræst Kristoffer Garne, Aarestrup.
Torsdag d. 28. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset.
Juli:
Sommerferie – med mulighed for at
deltage i bibelcampingmøder, f.eks. i
Hadsund 13-20. juli.
August:
Torsdag d. 9. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset.
Torsdag d. 16. kl. 19.30: Møde ved
pastor emer. Svend Schultz-Hansen,
Haverslev.
Mandag d. 27. kl. 19.30: Kredsgeneralforsamling i Hobro missionshus.
Fredag d. 31. kl. 18.00: Røddernes familieklub.

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier:
Fredag d. 31. august kl. 18.00 i Klubhuset Grynderup: Fællesspisning, familieaktiviteter (udendørs hvis vejret
er godt), bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 28/8 til Irma,
tlf. 25393913, eller Elin, tlf. 21665587
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Rørbæk Juniorklub og Teenklub

Programmet for efteråret vil være
klar i løbet af august og blive lagt ud
på kirkernes hjemmeside – se www.
rgs-sogne.dk. Programmet bliver også
sendt til jer, der har været med i foråret, og det bliver lagt frem i kirkerne.
Der bliver klubaften hver anden mandag aften i præstegården med opstart
i slutningen af august.

Sommerlejre

Rigtig mange børn og juniorer har i tidens løb haft en god sommerferieoplevelse ved at være på sommerlejr på
Lejrgården i Dollerup. Det er der mulighed for igen i år. Se nærmere herom på www.sommerlejrdollerup.dk.
Der er juniorlejr 4-8. juli og børnelejr
8-11. juli. De børn, der skal i 5. klasse
efter ferien, kan selv bestemme, om
de vil på børnelejr eller juniorlejr. Program for lejrene kan også fås i præstegården.

Nørager FDF

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

Babysalmesang

Har du barselsorlov og lyst til at hygge om dit barn sammen med andre i
samme situation, så er du velkommen
til babysalmesang i Sognehuset i Nørager, hvor vi synger, leger og danser til
kirkens musik. Er du i mødregruppe,
er du velkommen til at tage alle med.
Vi mødes torsdage kl. 10 på følgende datoer: 31.05., 07.06., 14.06. og
21.06. Herefter holder vi sommerferie og begynder igen 23.08., 30.08.,
06.09 og fremover udenfor skolernes
ferier. 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.

Kirkebil

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

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335

Formand
Villy Jensen, Nørregade 2, Rørbæk,
9500 Hobro.
Tlf. 2259 8919

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-post: hsc@km.dk
Fridag fredag

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 59.
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 6. august.
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Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk

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

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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Højttaleranlæg
i kirkerne

Der har igennem et stykke tid været et ønske i menighedsrådet om at få installeret højttaleranlæg i vore tre kirker.
Det er der efterhånden i de allerfleste kirker og der har
også ved forskellige lejligheder vist sig et behov for bedre
lydforhold i vore kirker.
Provstiudvalget har nu bevilget de nødvendige midler til
at indkøbe tre nye højttaleranlæg og de er blevet installeret her i maj. Der er samtidig også kommet nyt og tidssvarende teleslyngeanlæg i kirkerne, så kirkegængere med
høreapparat får bedre mulighed for at høre, hvad der bliver sagt. Og endvidere er der også mulighed for at afspille
sange eller musikstykker fra f.eks. bærbare PCer eller moderne mobiltelefoner og få lyden ud gennem højttalerne.
Der er også fortsat mulighed for at tilslutte ekstra højttalere i våbenhuset eller udenfor kirken, når der er rigtig
mange mennesker til f.eks. en begravelse eller bisættelse.

En konfirmands
oplevelse af
konfirmationen

Den første weekend i maj blev 15 unge mennesker konfirmeret i vore kirker. Det var afslutningen på et forløb, der
startede med undervisning i september sidste år.
I den anledning har vi stillet Alberte fra Rørbæk nogle
spørgsmål:
Alberte, hvorfor har du valgt at blive konfirmeret?
Jeg har valgt at blive konfirmeret, fordi jeg er døbt og synes konfirmationen er en god tradition. Selvom jeg ikke
tror på alle ting, der sker i biblen, tror jeg på, at der er en
gud, og synes kristendommen har mange gode budskaber.
Kan du fortælle lidt om, hvad I har lavet i konfirmandundervisningen?
I konfirmandundervisningen har vi lavet meget forskelligt.
Vi starter altid med at bede en bøn og synge en salme.
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Derefter kan det f.eks. være, vi læser lidt fra biblen, eller
Herluf fortæller en historie, eller vi ser en film. Vi har også
været ude og besøge nogle forskellige kirker i Aalborg,
hvor vi fik en rundvisning og lærte lidt mere om kristendommen.
Hvad var det bedste ved din konfirmationsdag?
Det bedste ved min konfirmationsdag var lidt en blanding af kirken og festen bagefter. I kirken var jeg virkelig
spændt, og det var lidt mærkeligt, at det var den dag, man
havde øvet og set frem til, lige siden konfirmationsforberedelsen startede og også faktisk før. Festen var selvfølgelig også rigtig god, fordi man havde hele sin familie om
sig og var midtpunkt på en måde, man ikke rigtig havde
prøvet før.
Hvordan gik jeres Blå Mandag?
På Blå Mandag var vi i Fårup Sommerland, sammen med
hele årgangen. Vi startede i klassen, hvor vi spiste morgenmad sammen. Så kom der en bus og vi tog til Fårup
Sommerland, og var der resten af dagen. Det var også en
rigtig god dag.
Tak til Alberte og de 14 andre konfirmander for den tid, vi
har haft sammen. Det er rigtig dejligt, at så mange unge
mennesker her i vore sogne vælger at blive konfirmeret!
		
Herluf Christensen

Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!
Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.
O Gud, al godheds giver: Kom,
tag bolig i vor fattigdom!
Salmebogen nr. 367 vers 1 og 6
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