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Årets første konfirmander

I weekenden den 6. og 7. juni blev årets første konfirmander konfirmeret i Stenild kirke.
Øverst fra venstre ses: Severin Rønne Ugilt Hansen, Zilas Gaardbye Madsen, Patrick Nørgaard Bærentsen Andersen,
Thomas Jung Madsen og Mikkel Wilson Buus Jensen.
Forrest fra venstre: Klara Vejen Hornbech, Mathilde Stork Svane, Thilde Marie Henriksen og Pernille Krebs Eilertsen
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Uændret
præstesituation

Forårets corona-pandemi har, foruden mange ulyksaligheder, betydet aflysning og udsættelse af mangt og meget.
F.eks. har provstiets nedsatte strukturudvalg ikke haft mulighed for at færdiggøre deres arbejde. Det bevirker bl.a.,
at der det næste halvår ikke kommer ny præstevikar i Rørbæk, Grynderup og Stenild.
Jeg ser frem til vores fortsatte samvirke i kirke og præstegård.
De bedste sommerhilsner
Laila Olesen

Den begyndende genåbning af folkekirken
Vi glæder os over fra Kristi himmelfarts dag igen at kunne
samles til gudstjeneste. I skrivende stund er vi stadig underlagt kirkeministeriets retningslinjer af 17. maj, men vi
håber, at pandemi-situationen fortsat bedres, så vi fra 8.
juni vil kunne nyde godt af yderligere lempelser.
På nuværende tidspunkt, og foreløbigt sommeren over,
har menighedsrådet bestemt, at alle vore gudstjenester
afkortes således, at der ingen altergang er, at salmesangen reduceres til to fællessalmer, og at deltagerantallet i
Stenild kirke er max. 16, i Grynderup 11 og i Rørbæk 9.
Vore kirker vil også fortsat være aflukkede uden for gudstjenestetider.
Kirkebladets deadline er som altid en måned før udgivelsesdato, hvilket betyder, at vi ikke her i bladet kan oplyse
om eventuelle lempelser i kirkeministeriets retningslinjer
for genåbningen af folkekirken fra den 8. juni, men - og så
vidt som det vil ske - vil de ændringer som måtte vedrøre
kirkelivet blive annonceret i Nørager avis og på kirkens
hjemmeside.
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Gudstjeneste
i Præstegårdshaven

Søndag den 23. august kl. 14.00 inviteres til gudstjeneste
og efterfølgende eftermiddagskaffe i præstegårdshaven.
Medbring selv tæppe eller klapstol til at sidde på. Vi håber, at der også vil blive brug for solhat, men skulle vejret
blive storm- og regnfuldt, flyttes gudstjenesten til Rørbæk
kirke.

Offentligt orienteringsmøde om valg til menighedsrådet d. 10. august
2020
Her vil der blive orienteret om valg i sognet. På mødet
vil der bl.a. blive orienteret om arbejdet i den forgangne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler
for valgforsamlingen, og antallet af kandidater, der skal
vælges.
Den endelige valgforsamling finder sted d. 15. september.
Orienteringsmødet holdes i kaffestuen i Rørbæk Forsamlingshus kl. 19.
Der vil blive serveret smørrebrød og vand.
Kom og gør din indflydelse gældende.
Menighedsrådet
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
										

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

09.00		

10.30

10.30				

09.00

28.

juni

3. søndag e. Trinitatis							

5.

juli

4. søndag e. Trinitatis					

12.
juli
			

5. søndag e. Trinitatis
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.

19.

6. søndag e. Trinitatis					

juli

09.00		

26.
juli
			

7. søndag e. Trinitatis
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.

2.
august
			
			
9.
august
			

8. søndag e. Trinitatis							
Holger Lyngberg er dagens præst.

16.

10.30

09.00

9. søndag e. Trinitatis
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.

august 10. søndag e. Trinitatis					

10.30				

09.00

09.00				

10.30

23.
august 11. søndag e. Trinitatis		
			
Gudstjeneste i præstegårdshaven i Rørbæk kl. 14.00
30. august

12. søndag e. Trinitatis					

Under præstens sommerferie i uge 30, 31 og 32 passes embedet af Holger Lyngberg, tlf. 98 56 90 55.
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Grønnere
kirkegårde
Med den overskrift, blev det så lettere at være graver.
Hvis vi bare skal lade ukrudtet gro, og arealerne blive
grønnere….
Men nej, det var så (desværre) ikke tanken.
Næh ideen er, at vi skal væk fra alle de store ”kedelige”
arealer med grus og tomme jordgravsteder.
Vi har ved samarbejde med kirkegårdsudvalget lavet nogle skitser og forslag til nye gravsteder, og ideer til parklignende arealer. Derfor er der nu ved at ske nogle større
ændringer, som udvikler sig i de tempi vi har energi og
penge til. Vi glæder os til, at vi kan få penge nok til at købe
bord-bænkesæt, som gæster på kirkegårdene kan sidde
og mindes på. Flere pårørende kommer langt væk fra, og
et besøg på gravstedet tager bare 5 minutter. - OG VI VIL
GERNE HAVE I BLIVER LIDT LÆNGERE……
Tag en tur på kirkegårdene og oplev, at de er i udvikling og
ikke afvikling.
Graverteamet

Gravhøje Rørbæk: På nordside af Rørbæk kirke har vi lavet et areal som vi til daglig kalder ”gravhøjene”. Dette
areal kan bruges til både kister og urner. Det er muligt at
få sat et gravminde på højen, der hvor man er er begravet.
Arealet har obligatorisk pasning.

Kirkebladet

Lapidarium Rørbæk
Der er som nævnt i et tidligere kirkeblad kommet nye regulativer, der foreskriver sikring af gravminder. Menighedsrådet har i den forbindelse været nødsaget til at rydde op i
gemte gravminder. Fremover bliver kun fredede gravminder bevaret og sikret. De fredede gravsten i Rørbæk er sat
i nyt lapidarium, endnu Ikke helt færdigt, men godt på vej.
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Grynderup
missionshus
Juli:
Sommerferie

Stenild nyt areal
Efter oprydning i gemte gravminder på nordside af Stenild
kirke, grundet nye regulativer, har vi fået et stort friareal.
Her har vi påbegyndt arbejdet med nye gravstedsformer.
Runddeller med urnegravsteder, og firkantede med mulighed for både urner og kister. Disse er lavet i et større
græsareal, som gør det noget mere spændende at besøge
og se på. Er under udvikling.

Georginer i Grynderup
Menighedsrådet har valgt at friholde et stort areal på
vestsiden af kirkegården, da der var mange tomme gravsteder. Her har vi for andet år i træk plantet op mod 250
georginer. Disse forventer vi bliver til et flot blomsterflor,
som pårørende frit kan tage en buket af, til sit gravsted på
kirkegården. Fremadrettet er vi ved at skitsere ideer til et
større parkareal, hvor vi integrere en del af det bestående
beplantning, med noget mere grønt areal . Skitsearbejde
er vinterarbejde for gravere, når sne og is ikke tager vores
tid.
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August:
Torsdag den 6. kl. 19.00: Aftentur med fælles afgang fra
klubhuset.
Torsdag den 20. august kl. 19.30: Møde v/ Anders Jørgen
Jensen, Fandrup.

Røddernes familieklub
Ny sæson starter i september.

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.

Vil du være konfirmand eller
minikonfirmand i 2020 – 2021?!

På kirkens hjemmeside og i næste kirkeblad, som udkommer til september, vil du kunne finde information om
tilmelding samt opstarts- og mødedatoer.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30, 10.00 og 10.30 kan
bestilles fra alle tre sogne senest dagen før hos Terndrup
Taxa, tlf. 98335800.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser
Kirkekontor og vikarpræst indtil videre: Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
Mail: LKLO@km.dk
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
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.grynderupkirke.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 31. juli.
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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
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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Mit konfirmandord
Til og med den 11. marts foregik konfirmandforberedelsen på hel traditionel vis som fællessamling i konfirmandstuen i Rørbæk. Så småt var vi begyndt at se frem til at
planlægge konfirmationerne den 2. og 3. maj, da samfundet pga. corona-krisen blev lukket ned.
Som følge deraf blev alle landets konfirmationer udsat til
tidligst efter pinse. I vores glade forventning og iver satte
vi ny dato til den 6. og 7. juni. Og derfor genoptog vi også
konfirmationsforberedelsen så hurtigt som overhovedet
muligt. Denne gang som walk&talk enkeltvis med præsten
rundt om i hele pastoratet.
Vores unge har nu på beundringsværdig vis stået både
hjemmeskole og udekirke igennem.
Små andagter med trosbekendelse og Fadervor har I siden
påske set os holde i vejkant og læhegn og vinket opmuntrende til os, når I er kørt forbi.
Fra uge til anden har digitale gudstjenester været fast
”lektiepunkt”, mens et tredje har været valg af konfirmationsord.

vi blev gift!”. En del bedagede salmebøger og Bibler, hvori
ens konfirmationsord er indskrevet, er blevet fundet frem
i den anledning så også i år gives adskillige gode ”arveord”
videre ved konfirmationerne.
Skulle nogen af bladets læsere have fået interesse i at
forny forholdet til det skriftsted, man i sin tid fik ved konfirmationen, er det bare med at få fundet sin konfirmationssalmebog eller – Bibel frem, og reflektere over, om
det mon fortsat kan stå som rettesnor eller motto for ens
ståsted i livet.
Vækker dit konfirmationsord nu ikke længere genklang i
dig, kan man gå på jagt efter et nyt.
På internettet findes mange lister med gode konfirmationsord, eller man kan tage en snak med yngre familiemedlemmer om deres ord, og eventuelt dér finde sig et
”arveord”. I tilfælde af, at man gerne vil have et nyt, er
men velkommen hos præsten til at få det indskrevet i sin
oprindelige konfirmationssalmebog/Bibel eller i en indkøbt ny-autoriseret udgave.
Laila Olesen

”Hvad er et konfirmationsord egentlig?”
har været et genemgående spørgsmål fra de unge
Mit svar har alle gange været ”Et kort udsagn fra Biblen,
som taler til dig med ord, der siger dig noget stort!” eller
”Et citat fra Biblen, som du kan bruge som en slags rettesnor for dit ståsted i livet.”
”Hvor får jeg sådan et ord fra?”
Dette års konfirmander fik i lighed med mange foregående konfirmandhold to muligheder; at vælge et ud fra et
katalog over gode konfirmationsord eller at ”arve” et fra
et ældre familiemedlem.
Det har igen i år for de unge ført til mange gode samtaler
med konfirmerede søskende, forældre, mostre, onkler og
bedsteforældre om, hvilket ord de fik i kirken, og hvad det
ord sidenhen har betydet for dem.
Svarene spænder lige fra ”Fik jeg overhovedet et konfirmandord?” til ”Det bad vi også præsten prædike over da
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