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Billeder fra en dejlig dag

Anastasia Mørch Jensen, Stenild, døbt i Stenild kirke 17.11.18

Årets konfirmander

Grynderup kirke den 4. maj kl. 9.30
Lykke Jensen, Borshøjvej 8, Kjemtrup
Laura Albrecht Møller Nielsen, Allestrupvej 3, Allestrup.
Lukas Hammer Christensen, Jernbanegade 3, Hobro
Malte Høgfeldt Lundquist, Kjemtrupvej 10, Thulstrup.
Stenild kirke den 4. maj kl. 11.00
Nikoline Bach Brandt, Borgergade 16, Stenild
Line Vittrup Hansen, Bratbjergvej 5, Grynderup
Laura Maretty Højen, Søndermarksvej 26, Stenild
Dina Bjørn Nielsen, Hannerupskovvej 22, Hannerup
Emilie Bisgaard Skytte-Larsen, Nørredamsvej 7, Stenild
Lui Clausen, Wilhelm Jensens Vej 28A, Hobro

Marcus Vang Madsen, Hobro, døbt i Stenild kirke 27.01.19

Rørbæk kirke den 5. maj kl. 10.30
Sofie Malthe Kristiansen, Præstevej 17, Rørbæk
Cirkeline Mejlby, Rosenvænget 7, Rørbæk
Thea Bay Rasmussen, Kjemtrupvej 3, Rørbæk
Monika Christensen Sveistrup, Hougaardsvej 4, Rørbæk
Lasse Bech Christensen, Kjemtrupvej 8, Thulstrup
Søren Vejen Hornbech, Skovmosevej 36, Rørbæk
Mik Ketwat Smed, Engblommevej 2, Rørbæk
Skibsted kirke den 12. maj kl. 10.30
Tim Nymann Madsen, Nørregade 9, Rørbæk

Konfirmation i 2020 og 2021

I 2020 bliver der konfirmation lørdag den 2. maj i Rørbæk kirke og søndag den 3. maj i Grynderup og Stenild kirker.
I 2021 bliver der konfirmation lørdag den 1. maj i Grynderup og Stenild kirker og søndag den 2. maj i Rørbæk kirke.
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Kirkebladet

Foredrag med
Pernille Vigsø Bagge

Torsdag den 28. februar kl. 19.00 er alle velkomne til foredragsaften i Stenild Forsamlingshus arrangeret i fællesskab af menighedsrådet og Stenild Foredragsforening.
Sognepræst og tidligere folketingsmedlem 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.
Prisen for at deltage incl. kaffe og kage er 50 kr. og man
kan ikke bestille billet i forvejen.

Det er en gudstjeneste, ikke en koncert – med salmer,
prædiken og nadver. Men musikken i gudstjenesten bliver
ekstra smuk, når orgel og klaver spiller sammen med violinmusik ved fællessangen og når vi må lytte til violinmusik i løbet af gudstjenesten.
Kasia Christiansen stammer fra Polen, hvor hun er uddannet på musikkonservatoriet med violin som hovedinstrument. For godt og vel 10 år siden flyttede hun til Danmark
og har spillet i Randers Kammerorkester og også bl.a. ved
symfoniorkestrene i Aalborg og Århus.

Fastelavnsfest
i Grynderup

Som det efterhånden er blevet en god tradition bliver der også
i 2019 Fastelavnsfest i Grynderup fastelavnssøndag den 3.
marts.
Vi begynder kl. 13.30 i Grynderup kirke med en kort familiegudstjeneste. Derefter fortsætter vi i Klubhuset med
tøndeslagning, kaffe/saftevand, fastelavnsboller og kage.
Og der bliver kåring af bedste udklædning.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag arrangeret af alle
de aktive foreninger i Grynderup samt menighedsrådet og
sognepræsten.

Gudstjeneste
med ekstra musik
Søndag den 24. marts har vi en aftengudstjeneste i Rørbæk kirke kl. 19.00 med ekstra musik. Violinisten Kasia
Christiansen fra Testrup vil sammen med kirkens organist
spille musikstykker af Schumann, Rameau, Beethoven og
Mozart og hun vil også præsentere solospil på violin med
musik af Bach og Händel.

Kirkebladet

Kasia Christiansen

Gud og Mad

”Gud og Mad” er meget kort sagt:
- En kort og enkel gudstjeneste i ”børnehøjde” i Rørbæk
kirke, hvor Inger Christensen fortæller bibelhistorie for
børn og voksne.
- Efter gudstjenesten gratis aftensmad i Rørbæk Forsamlingshus. Der bliver serveret en børnevenlig og enkel
menu, som Rørbæk Borgerforening laver.
- Det foregår tirsdag den 2. april kl. 17.00 – og vi forventer
at være færdige omkring kl. 18.30.
- Der er tilmelding senest 29. marts via kirkens Facebookside eller til præstegården på 3030 6155 / hsc@km.dk.
Gud og Mad arrangeres i fællesskab af Rørbæk Borgerforening og menighedsrådet.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
										
28.
februar Foredrag i Stenild Forsamlingshus kl. 19.00
			
med Pernille Vigsø Bagge. Se side 3.			

Rørbæk		

3.
marts
			

Fastelavnsfest indledt med 						
familiegudstjeneste i kirken. Se side 3.		

10.
marts
			

1. søndag i fasten						
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

17.
marts
			
			

2. søndag i fasten								
Sognepræst Inge Frandsen, StøvringSørup-Gravlev kirker, er dagens præst.

24
marts.
			

Gudstjeneste med musikalske indslag på 			
violin ved Kasia Christiansen. Se side 3.

31.
marts
			
02.
april
			
			

Midfaste søndag								

07.
april
			
			
			

Ingen gudstjeneste denne søndag.
Der henvises i stedet til nabokirkerne og
til en gudstjeneste for hørehæmmede i
Bælum kirke kl. 10.30. Se side 5.

14.

april

Palmesøndag						

18.

april

Skærtorsdag								

Gud og Mad – en kort gudstjeneste i			
Børnehøjde og fællesspisning i Rørbæk
Forsamlingshus. Se side 3

Grynderup
13.30 (-A)

10.30				

9.00

10.30

19.00
9.00		

10.30

17.00 (-A)

10.30				
19.00		

19.
april
			

Langfredag. Gudstjeneste med læsninger			
og salmer

10.30 (-A)

21.
april
			

Påskedag						
Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark

9.00		

22.
april
			
			

2. påskedag										
Sognepræst Caris Johansen, StøvringSørup-Gravlev kirker, er dagens præst.

28.
april
			
			

1. søndag e. påske					
Sognepræst Laila Olesen, Støvring-SørupGravlev kirker, er dagens præst.

9.00
10.30

10.30
9.00 (-A)		

10.30

4.

maj

Konfirmation i begge kirker						

5.

maj

Konfirmation						
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Stenild

9.30 (-A)		

11.00 (-A)

10.30 (-A)

Kirkebladet

Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

12.

maj

3. søndag e. påske							

17.

maj

Bededag							

19.
maj
			

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

26.
maj
			

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

30.

Kristi Himmelfartsdag					

maj

2.
juni
			
			

Grynderup
10.30		

Stenild
9.00

9.00				

10.30

10.30				

9.00

6. søndag e. påske							
Sognepræst Caris Johansen, Støvring-SørupGravlev kirker, er dagens præst.

9.

juni

Pinsedag						

10.

juni

2.pinsedag								

10.30

9.00				

10.30

10.30

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

Gudstjeneste
for hørehæmmede

Søndag den 7. april kl. 10.30 er gudstjenesten i Bælum
kirke særligt tilrettelagt for hørehæmmede i hele Rebild
Kommune. Alt, hvad der bliver sagt, bliver skrevet på storskærm, så alle 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 sognehuset ved Bælum kirke, hvor Søren Skov Johansen vil fortælle om emnet: ”Hvorfor har hørehæmmede brug for den
bedste lyd? ’De kan jo alligevel ikke høre noget’!!”
Der er tilmelding til frokosten senest tirsdag den 2. april til
Herluf Christensen på 3030 6155 / hsc@km.dk.

Kirkebladet

Gudstjeneste
i Rebild Bakker

for alle i Rebild kommune den 26. maj kl. 14.00.
For 3. år i træk arrangeres der en fælles friluftsgudstjeneste for alle sogne i Rebild kommune. Det bliver igen i år i
”gryden”, og man skal selv medbringe klapstole eller tæpper at sidde på – og evt. en paraply, hvis vejret ikke bliver
lige så godt, som det har været de sidste to år.
Tag også gerne kaffekurven under armen og drik eftermiddagskaffen sammen efter gudstjenesten. Det har været en god oplevelse de foregående år at holde gudstjeneste i det fri sammen med 2-300 andre. Det bliver det
forhåbentlig igen i år!
Der bliver arrangeret fælleskørsel til gudstjenesten i Rebild Bakker for dem, der ønsker det. Kontakt derfor sognepræst Herluf Christensen senest torsdag den 23. maj, hvis
du gerne vil med og ikke selv kan køre – eller hvis du kører
og har mulighed for at have flere med. Ring eller skriv på
3030 6155 eller hsc@km.dk.
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Grynderup
missionshus
Marts:
Søndag d. 3. kl. 13.30: Fastelavnsfest.
Torsdag d. 7. kl. 19.00: Filmaften hos
Elin og Niels Jørgen Jensen, Banevænget 1, Nørager.
Tirsdag d. 12. kl. 19.00: Danmissions
Forårsmøde. Else Højvang fortæller
om sine 27 år i Tanzania.
Tirsdag d. 12. og torsdag d. 14. kl.
19.30: Hobrokredsens Bibelkursus i
Hobro missionshus.
Torsdag d. 21. kl. 19.30: Soldatervennefest. Poul Nielsen, leder af KFUMs
Orlogshjem i Frederikshavn, taler og
fortæller om arbejdet. Amerikansk
lotteri, hvortil gevinster modtages
med tak.
April:
Torsdag d. 4. kl. 19.30: Sangaften.
Fredag d. 5. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Tilmelding senest 2/4.
Tirsdag d. 9. kl. 19.30: Hobrokredsens
Forårsmøde i Grynderup missionshus. Tale ved fhv. missionær Henri
Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 25. kl. 19.30: Møde ved fhv.
missionær Søren Skovenborg, Ans.
Maj:
Torsdag d. 2. kl. 19.30: Bibeltime ved
pastor Arndt Jessen Hansen, Aars. Efter kaffen fortæller han om sit arbejde med sorggrupper.
Fredag d. 10. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Sæsonafslutning. Nærmere
program senere.
Torsdag d. 16. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset.
Torsdag d. 23. kl. 19.30: Møde ved pastor Bent Hedemand, Frejlev.
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Juni:
Torsdag d. 6. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset.
Torsdag d.13. kl. 19.30: Møde ved Anders Jørgen Jensen, Fandrup.

Røddernes
familieklub

Et fællesskab særligt for børnefamilier i Klubhuset i Grynderup:
Søndag d. 3. marts kl. 13.30: Fastelavnsfest. Vi begynder i Grynderup
kirke med familiegudstjeneste – derefter går vi i Klubhuset til tøndeslagning og kaffe/saftevand med fastelavnsboller og kage. Der er præmie til
bedste udklædning. Ingen tilmelding.
Fredag d. 5. april kl. 18.00: Fællesspisning og derefter familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest den 2/4 til Elin,
21665587, eller Irma, 25393913.
Fredag d. 10. maj kl. 18.00: Sæsonafslutning. Nærmere program senere.

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.

Kirkens Korshærs
Forårsmøde

afholdes tirsdag den 30. april kl. 19.30
i Sognehuset, Ejstrupvej 14, Skals. Her
vil korshærspræst Morten Aagaard,
Århus, tale om emnet ”Ti år for de
Hellige, ti år for de Rige og ti år for de
Fattige”. Morten Aagaard har tidligere
arbejdet som generalsekretær i Det
Danske Bibelselskab og som direktør
i LEGO Fondene.
Alle er velkomne!

Kirkebil

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

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 3. maj.

Kirkebladet

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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Sikring
af
gravsten
Der har været nogle alvorlige ulykker på kirkegårde, hvor

gravsten er væltet ned over mennesker. Derfor er der nu
en kampagne i gang for at undgå den slags ulykker fremover. Især mange ældre gravsten og gravmonumenter er
ret høje og meget tunge, og hvis de ikke står meget stabilt,
udgør de en risiko for at vælte, hvis der bliver skubbet til
dem.
På kirkegårdene er graverne og menighedsrådet i gang
med at sørge for, at de gravsten, der ikke længere er i brug
på gravstederne, bliver sikret imod at vælte eller bliver
fjernet fra kirkegårdene.
Men de gravsten, der stadig står på gravstederne, har
gravstedsindehaverne ansvaret for at sikre, fordi de ejer
gravstenen. Derfor vil nogle i den kommende tid få en
henvendelse herom, hvis der er en fare for, at gravstenen kan vælte og forårsage ulykker. Det drejer sig dog kun
om gravsten eller andre monumenter, der er over 60 cm.
høje. Der kan læses mere herom på www.viborgstift.dk/
gias/monumentsikkerhed.
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Det
stjålne krucifiks
Det fortælles fra Finland, at der engang var en ung teen-

ager, der sammen med en kammerat brød ind i et kirkecenter for at se, om der var noget at stjæle.
Midt under indbruddet blev de forstyrret og måtte skynde sig at stikke af, men Mats, som han hed, nåede lige at
snuppe noget, som viste sig at være et lille krucifiks - altså
et kors med en figur af den korsfæstede Jesus på.
Da Mats kom hjem, ville han smide krucifikset i skraldespanden, men der var noget, der holdt ham tilbage. Han
vidste ikke meget om Gud på det tidspunkt, men så meget
følte han dog, at det ikke var rigtigt at smide Jesus ud sammen med affaldet. Det endte med, at han gemte krucifikset inderst inde i skrivebordsskuffen.
Mange år senere skulle han rydde op i skuffen - og fandt
krucifikset. ”Jeg kan huske, at jeg syntes, at Jesus så så ked
ud af det”, fortalte Mats senere. Han kom i tanker om, hvor
han havde stjålet figuren og historien endte med, at Mats
gik hen til kirkens præst med krucifikset. Han kunne stadigvæk ikke bare smide det ud - men han kunne heller ikke
bare beholde det. Men præsten sagde til ham: ”Behold du
bare krucifikset. Det kommer nok til at betyde mere for
dig end for nogen anden.” Og det gjorde det. Mats blev
selv kristen og blev endda ungdomsleder i kirken.
Lad os tænke på den historie, når vi skal fejre påske. Det
var korset og Jesus på korset, der ændrede den unge finnes liv. Fordi det viser os Guds kærlighed til verden – og
fordi det viser os, at Jesus gav sit liv for at give os liv og
frelse og håb fra Gud.
		
Herluf Christensen

Kirkebladet

