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Billeder fra en dejlig dag

Indsamlinger
ved gudstjenester
I løbet af det det sidste år er der ved gudstjenesterne i
de tre kirker i alt indsamlet kr. 10.599,50. Modtagerne,
der er forskellige velgørende og kirkelige organisationer,
kvitterer herfor med tak. Den største del af beløbet, kr.
6.650,00, blev givet ved de tre høstgudstjenester.
Det samlede beløb er fordelt på denne måde:
Rørbæk kirke: kr. 3.394,50
Grynderup kirke: kr. 5.100,00
Stenild kirke: kr. 2.105,00

Max Krogstrup Aarup Uldbjerg, døbt i Stenild Kirke 11.08.

Minikonfirmander
og familiegudstjeneste
Søndag den 3. februar vil årets hold af minikonfirmander
i 3. klasse 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!

Valde Mørk Sørensen, døbt i Rørbæk Kirke 11.08.

Babysalmesang
Er du på barselsorlov, har du og dit barn stadig mulighed
for at hygge jer med andre i samme situation i Sognehuset i Nørager torsdag formiddage kl. 10 og et par timer
frem. Vi synger og leger med børnene ½-1 time og slutter
af med en snak over en kop kaffe eller the. I de kommende 3 måneder er du velkommen torsdagene 06.12.,
10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 07.02., 14.02. og 28.02.

Louise og Martin Rosengreen Heidelbach,
viet i Stenild Kirke 01.09.
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Adventsgudstjeneste
i Rørbæk kirke

Helligtrekongersfejring i
Grynderup kirke

Vi fortsætter den gode tradition med at invitere til Adventsgudstjeneste i Rørbæk kirke en hverdag omkring 1.
søndag i advent. Det foregår onsdag den 28. november kl.
14.00 med efterfølgende kaffe, oplæsning og fællessang i
salen i Engparken. Alle er velkomne og kørsel kan bestilles
senest dagen før hos Terndrup Taxa på tlf. 9833 5800.

Søndag den 6. januar kl. 19.00 runder vi traditionen tro
jule- og nytårstiden af med Helligtrekongersfejring i Grynderup kirke med kirken udelukkende oplyst af levende lys.
Det giver en helt særlig oplevelse af kirkerummet.

Julekoncert med Als-Øster
Hurup kirkekor

Als – Øster Hurup kirkekor. Foto: Iben Brejner Højgaard
Årets julekoncert bliver 2. søndag i advent den 9. december kl. 15.00 i Stenild kirke.
Als-Øster Hurup kirkekor er et stort kor med mere end 30
sangere under ledelse af organist og korleder Troels Kold.
Deres program består af julesalmer, julefantasier og bl.a.
en sats fra Niels W. Gades kantate ”Die heilige Nacht” (”Julenat”).
Vi får også alle sammen lov til at synge med på nogle af
julesalmerne. Der er gratis adgang og alle er meget velkomne til at synge julen ind sammen med koret og deres
glade sange.
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Den musikalske del af programmet bliver ved trioen Valdemar, Villads og Taya. Valdemar og Villads er brødre og
er trods deres unge alder meget erfarne violinister og har
spillet masser af koncerter og vundet internationale musikkonkurrencer, samtidig med at de stadig er i gang med
deres uddannelse til violinister.
Villads’ kæreste hedder Taya Lukashova, er 18 år og kommer fra Ukraine. Hun vil ledsage de to brødres spil med sin
smukke sangstemme.
Alt i alt kan vi se frem til en musikalsk oplevelse og en
stemningsfuld aften. Og selvfølgelig skal vi også høre og
synge om stjernen, der ledte de vise mænd til Betlehem
for at finde den nyfødte kongesøn.
Der er gratis adgang og alle er meget velkomne! Forhåbentlig bliver Grynderup kirke endnu engang fyldt – ikke
bare af mennesker og musik men også af glæde over fællesskabet og budskabet om lyset, der skinner i mørket.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
										
28.
november
Adventsgudstjeneste. Se side 3. 		
				
Kirkebil og kaffe i Engparken
2.

december

Rørbæk		
Grynderup
14.00 (-A)		

1. søndag i advent						

11.00		

9.
december
				

Julekoncert fælles for alle tre sogne
med Als-Ø. Hurup kirkekor. Se side 3.						

16.

3. søndag i advent				

december

11.00		

9.30

13.00 (-A)

23.
december
				

Julegudstjeneste i Engparken kl. 10.30
Alle er velkomne til at deltage

24.
december
				

Juleaftensdag					
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

15.30 (-A)

25.

december

Juledag						

9.30				

26.

december

2. juledag							
Julesøndag					
Inge Frandsen fra Støvring-Sørup-Gravlev
Kirker er dagens præst.

01.
januar		
				

Nytårsdag							
Indsamling til Det Danske Bibelselskab

11.00		

6.
januar		
				

Helligtrekongersfejring med musik og sang			
og kirken oplyst af levede lys. Se side 3.

19.00 (-A)

13.

1. søndag efter Helligtrekonger			

15.00

14.15 (-A)
11.00

9.00 (-A)

11.00				

20.
januar		
				

2. søndag efter Helligtrekonger					
10.30
Caris Johansen fra Støvring-Sørup-Gravlev kirker er dagens præst

24.
januar		
				

Aftengudstjeneste med sognepræst Jørn A.			
Pedersen, Bjerring. Kaffe i Klubhuset efter gudstjenesten.
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9.30

10.30

30.
december
				
				

januar		

Stenild

14.00 (-A)

9.30

19.30 (A)
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Kirkekalender
27.

- det sker i vore sogne
Rørbæk		
Grynderup
9.30				

januar		

3. søndag efter Helligtrekonger			

3.
februar		
				

Minikonfirmanderne medvirker i dagens
familiegudstjeneste

10.
februar		
				
				

Sidste søndag efter Helligtrekonger.				
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

17.
februar		
				

Ingen gudstjeneste denne dag.
Der henvises i stedet til nabokirkerne.

24.

Seksagesima søndag				

februar		

28.
februar		
				
03.
marts		
				

Stenild
11.00

16.00 (-A)
11.00		

9.30				

Foredrag i Stenild Forsamlingshus kl. 19.00
med Pernille Vigsø Bagge. Se nederst på siden
Fastelavnsfest indledt med					
familiegudstjeneste i kirken

9.30

11.00

13.30 (-A)

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

Foredrag med Pernille Vigsø Bagge

Torsdag den 28. februar kl. 19.00 er
alle velkomne til foredragsaften i Stenild Forsamlingshus arrangeret i fæl-
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lesskab af menighedsrådet og Stenild
Foredragsforening.
Sognepræst Pernille Vigsø Bagge fra
Løgstør fortæller om sin vej ind i politik, om årene på Christiansborg og
om sin vej fra Folketinget og til et embede som sognepræst i folkekirken i
Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted
sogne.
Hvilke forskelle og ligheder er der
mellem Folketingets talerstol og folkekirkens prædikestol?
Hvorfor er det vigtigt med folkelige

fællesskaber og steder hvor vi kan
ånde i en tid, hvor det på overfladen
ser ud til, at vi har mindre og mindre
til fælles?
Hvad kan folkekirken i et moderne
samfund, og hvorfor er den næsten
umulig at undvære?
Det er spørgsmål, som Pernille Vigsø
Bagge vil tage op i sit foredrag. Kom
og lyt og stil også gerne spørgsmål!
Prisen for at deltage incl. kaffe og
kage er 50 kr.
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Grynderup
missionshus
December:
Torsdag d. 6. kl. 19.30: Missionshusets Årsfest. Tale ved sognepræst
Herluf Christensen. Kaffebord og
amerikansk lotteri, hvortil gevinster
modtages med tak.
Fredag d. 14. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Julefrokost m.m. Tilmelding senest 11/12.
Torsdag d. 20. kl. 19.00: Juletræspyntning og julehygge.
Fredag d. 28. kl. 19.00: Julefest for
hele familien. Sang og leg omkring
træet og juletale ved Inge Dalum Falkesgaard, Aars. Kaffebord og godteposer til alle børn.
Januar:
Torsdag d. 10. kl. 19.00: Nytårsfest.
”Adgangsbillet” er et indslag i aftenens program. Tilmelding til Elin,
21665587, senest 7/1.
Fredag d. 11. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Nytårsfest. Tilmelding senest 8/1.
Tirsdag d. 15. kl. 14.00 og 19.00: Hobrokredsens Vinterstævne i Nørager
Sognehus med tale ved tidl. missionær Søren Juul Skovenborg, Ans.
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Gudstjeneste i Grynderup kirke ved sognepræst
Jørn Andreas Pedersen, Bjerring. Eftersamvær i Klubhuset.
Februar:
Torsdag d. 7. kl. 19.30: KFUM & KFUKs
generalforsamling.
Fredag d. 8. kl. 18.00: Røddernes familieklub. Fællesspisning. Derefter
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program ved Inger Christensen, Rørbæk. Tilmelding senest 5/2
Torsdag d. 21. kl. 19.30: IMs generalforsamling hos Anne-Grete og Niels
Nielsen, Bratbjergvej 34, Allestrup.

Røddernes
familieklub
Et fællesskab særligt for børnefamilier i Klubhuset i Grynderup:
Fredag d. 14. december kl. 18.00: Julefrokost, bagning og juledekorationer. Bibelfortælling og ”godnatkaffe”,
hvor vi spiser de fremstillede ”lækkerier”. Tilmelding senest 11/12 til Irma,
25393913, eller Elin, 21665587.
Fredag d. 28. december kl. 19.00: Julefest. Sang og leg omkring juletræet.
Juletale ved Inge Dalum Falkesgaard,
Aars. Kaffe, saftevand, boller og lagkage. Godteposer til alle børn. Ingen
tilmelding.
Fredag d. 11. januar kl. 18.00: Fællesspisning = ”nytårstaffel”. Hver familie
medbringer et indslag i aftenens program (leg – konkurrence - ??). Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 8/1.
Fredag d. 8. februar kl. 18.00: Fællesspisning. Derefter program ved Inger
Christensen, Rørbæk. Godnatkaffe.
Tilmelding senest 5/2.
Søndag d. 3. marts kl. 13.30: Fastelavnsfest. Familiegudstjeneste i Grynderup kirke – derefter tøndeslagning i
Klubhuset og kaffe, saftevand, fastelavnsboller og kage. Præmie til bedste
udklædning.

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 7-10.
klasse. 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 Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, tumlinge og pilte (fra 6 år
til og med 4. klasse) mødes tirsdag kl.
18.00 – 19.30.
Væbnere og seniorvæbnere (fra 5.
klasse og opefter) mødes onsdag kl.
19.00 – 21.00.
FDFs seniorer mødes tirsdag kl. 19.45
– 21.30.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager eller
på 24831968.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 kan bestilles fra alle tre sogne
senest dagen før hos Terndrup Taxa,
tlf. 98335800. Der kører også kirkebil
til Adventsgudstjenesten i Rørbæk
kirke.

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 60.
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 1. februar.
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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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Kirken til salg?
Der er sikkert læsere af kirkebladet, der har bemærket,
at der har stået et Til Salg skilt ved Stenild kirke her i efteråret. Det har nogle sikkert undret sig over – og jeg kan
berolige læserne med, at der ingen planer er om at sælge
hverken Stenild kirke eller vore to andre gamle kirker.
Men at det ikke er utænkeligt at sælge en kirke, er blevet fint beskrevet i TV-serien ”Herrens Veje”. Kirken, hvor
sønnen August var præst, bliver i TV-serien solgt og lavet
om til moske. Og i virkelighedens verden er nogle kirker
i København blevet solgt til andet formål, fordi der ikke
længere var brug for dem og der heller ikke var økonomi
til at bevare dem. Det drejer sig dog om kirker uden kirkegård, for det er næsten umuligt at forestille sig, at en
landsbykirke med kirkegård omkring kan sælges.
Som sagt er der ingen planer om at sælge vore kirker, selvom man næsten helt sikkert ikke ville bygge lige så mange
kirker i Rebild kommune, som vi har nu, hvis de skulle bygges i dag. Og det er godt, at de ikke skal sælges, for hvert
sogns beboere holder for de allerflestes vedkommende af
deres egen kirke og ønsker at værne om den.
Men vi må også huske at sige til os selv og til hinanden,
at den bedste måde vi kan værne om vore kirker er ved
at bruge dem, så der fortsat er liv i dem. Og meget gerne
ikke bare til jul og til de store livsbegivenheder - men også
en helt almindelig søndag og til påske og pinse til en helt
almindelig gudstjeneste, hvor vi får kristenlivets ”rugbrød
og hverdagskost”. Det som i længden giver næring til vores tro, håb og kærlighed!

Betlehem - og dette barn, som vi tæller vore år efter, er
virkelig værd at lytte til også i dag så mange år efter.
Det er fint beskrevet i en af de nyere salmer i Salmebogen,
nr. 331, skrevet af Lars Busk Sørenen:
”Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens
fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.”
Lad os værne om vore gamle kirker ved at bruge dem. Det
er den bedste måde vi kan bevare dem også til vore efterkommere!
		
Herluf Christensen

Når dette blad bliver delt ud i sognene og forhåbentlig
bliver læst af mange mennesker, så står advent og jul for
døren. Det er en god anledning til at bruge kirken og høre
om Guds søn, der er kommet til verden. Et barn er født i
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