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Billeder fra en dejlig dag
Dåb

Johan Hansen blev døbt i Stenild kirke My Krogstrup Aarup Uldbjerg blev
døbt i Stenild kirke den 12. september
den 30. august

Foredrag
i Stenild
forsamlingshus
10. februar

I dag skal jeg ikke
drikke alkohol
Foredragsholdere:
Annemette Skov og
datteren Signe Skov

Ida Josephine Andersen blev døbt i Rosa Mejlstrup Bøgh blev døbt i SteStenild kirke den 5. september
nild kirke den 11. oktober
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Annemette Skov (f. 1959) er gift med
Peer Skov. De har sammen tre børn:
Signe, Sarah og Jesper Johan. Annemette har fra tidligere ægteskab sønnen Richard. I 2008 kom Annemette
i Minnesotabehandling for sit alkoholmisbrug. Hun har siden arbejdet
meget med sig selv. I den forbindelse
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valgte hun at skifte erhverv fra teknisk
assistent til pædagogmedhjælper på
Blå Kors Hjemmet i Hobro. Her er hun
hver dag med til at gøre en forskel for
mennesker med bl.a. misbrug, hvor
hun kan gøre brug af sin egen historie
og erfaringer.
Annemette er vokset op i en familie, hvor alkohol var en sjælden begivenhed, hendes misbrug startede
i hendes samliv med en psykisk syg
misbruger af både medicin og alkohol. Alkoholen blev hendes middel
til at udholde angst og smerte. Hendes hang til alkohol fortsatte på trods
af, at hun i ægteskabet med Peer fik
en helt almindelig familie, hvor alt
grundlæggende var i orden.
Bogen om Annemettes historie er
blevet til i samarbejde med hendes
familie. Ønsket er at vise, at et misbrug påvirker hele familien. Men også
vise, at det kan lykkes at komme ud
på den anden side og leve et ædru liv.
Per Bundgård – voksent barn af ædru
alkoholiker:
”Ikke lediggang, men dårlig samvittighed, er roden til alt ondt!
Efter det kommer skyld og skam og til
sidst alkohol plus det løse og et gedigent misbrug til at kapere livets modgang og selvforståede uretfærdig.
Alkoholikeren er født, og ikke mindst,
fordi sygdommen og emnet er så
tabubelagt, trækkes ofte et unødvendigt langstrakt spor af ulykke og
i yderste konsekvens død. Men som
denne hudløse beretning her så entydigt vidner om, er der altid håb!”
Foredraget ” I dag, skal jeg ikke drik-
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Billeder fra en dejlig dag

Konfirmation

Lørdag den 5. September blev årets sidste konfirmander konfirmeret I Rørbæk
Kirke. Øverst fra venstre efter sognepræsten ses Nicklas Horsdal og Emil Bjerregaard Midjord og nederst fra ventre ses Karoline Øskov Olesen, Victoria Engberg og Tilde Vittrup Olesen.

ke alkohol” er arrangeret af Rørbæk,
Grynderup og Stenild menighedsråd
i samarbejde med Stenild Foredragsog Aktivitetsforening.
Tidspunkt, den 10. februar kl. 19.00
i Stenild Forsamlingshus, Borgergade
2, 9500 Hobro
Entre 75,- kr. inkl. Kaffe/te og kage.
Eventuelle corona-retningslinjer vil
blive fulgt.

Konfirmationsdatoer i 2021 og 2022
			
2021
2022
Rørbæk
02. maj 06. maj
Grynderup 01. maj 01. maj
Stenild
01. maj 01. maj
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
										

Rørbæk		

Grynderup

29.

nov.

1. søndag i advent					

11.00		

09.30

06.

dec.

2. søndag i advent 									

09.30

13.

dec.

3. søndag i advent					

11.00

09.30				

20.
dec.
			

4. søndag i advent
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.

25.

dec.

Juledag							

26.

dec.

2. juledag								

27.

dec.

Julesøndag						

01.

jan.

Nytårsdag										

03.

jan.

Helligtrekongers søndag							

10.

jan.

1. s. e. Helligtrekonger					

09.30				

17.

jan.

2. s. e. Helligtrekonger					

11.00		

09.30				

11.00

jan.

Septuagesima søndag									

07.

febr.

Seksagesima søndag					

14.

febr.

Fastelavns søndag							

21.
febr.
			

1. søndag i fasten
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.

28.

2. søndag i fasten					

11.00

09.30

31.

09.30		

16.00

19.00

Sidste s. e. Helligtrekonger
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.
09.30

11.00
09.30		

11.00

11.00		

09.30		

11.00

07.
marts 3. søndag i fasten							
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11.00

11.00

24.
jan.
			

febr.

Stenild
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Menighedsrådsvalg 2020

Følgende personer takker af efter sidste periode i menighedsrådet for Rørbæk, Grynderup, Stenild sogn: Ulla Sørensen, Laila Kjeldsen, Helle Skriver, Niels Hans Nielsen,
Karin Jacobsen og Gitte Vejen Hornbech. Det nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent, består af Vagn
Flink, Villy Jensen, Lone Watson, Anders Bisgaard, Kim
Jensen, Anja Nielsen, Regnar Jensen, Pia Nørgaard samt
Stina Bergmann Toft.

Jul og nytår nærmer sig …

I denne, for os alle en mærkelig tid, hvor usikkerhed på
mange fronter presser sig på, tænker vi nok ofte, hvordan
klarer vi Julen, og hvad vil det nye år bringe?
Vi har også, i de 3 sogne, en uvished omkring vores præstestilling. Hvorvidt får vi lov til at opslå stillingen, eller
skal vi fortsætte med vikarer efter nytår? Vi har hele 2020
haft Laila Olesen som vikarierende sognepræst, og det har
vi været rigtig glade for. Men som det ser ud pt., skal Laila
tilbage til Støvring efter nytår. Stor tak for den tid vi har
fået lov at beholde dig og tusind tak for et godt samarbejde i det forløbne år.
De bedste ønsker om en glædelig højtid og godt nytår til
alle.
På menighedsrådets vegne
Villy Jensen

Dette års jul i kirken.

Når denne kirkebladsperiode udløber … til marts 2021 har
vi levet under Corona-pandemiens tunge åg – med bekymringer og restriktioner i vores livsudfoldelse i et helt
år. I den tid har mangt og meget i alles liv og færden på
både globalt og lokalt plan ændret sig. Vi har i lange perioder isoleret os i hjem og haver. Vi har samlet os foran
fjernsynet til Phillip Fabers fællessang hver for sig og statsministeriets utallige pressemøder. Vi har fokuseret på internationale og lokale smitte- og dødstal. Vi har i den grad
via medierne lært forskere, læger og direktører fra Statens
Seruminstitut, sundhedsstyrelsen og ministeriet så godt
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at kende, at vi nu bare er på fornavn med dem Kåre, Søren
og Magnus.
Verden over er rigtig mange menneskeliv gået tabt til Covid19, og rigtig mange er blevet smittet og er kommet sig.
De unge og raske har heldigvis så god helse, at mange knap
mærker til sygdommen, men mange ældre og svagere får
også alvorlige forløb. I alle aldersgrupper kan man efter
smitte i lang tid lide af mangeartede og alvorlige senfølger.
Senest er virus muteret i dyr og har smittet mennesker så
en ny genstart af pandemien kan opstå.
Der er mange tegn på, at vi fortsat langt ind i det nye år
skal ruste os til begrænsninger i vores vante dagligdag.
Fortsat vise samfundssind og passe godt på hverandre,
indtil en vaccine er udviklet og klar til at hjælpe os igennem og over pandemien.
”Det gælder overalt, hvor vi lever og færdes og i alle de
relationer, vi indgår i. Også i kirken, hvor vi nu skal bære
mundbind, når vi går ind og ud ad kirken. Men dog ikke
når vi sidder ned. Der er fortsat begrænsning på, hvor
mange og i hvor lang tid, vi under tag må være samlede.
Derfor er vores søndagsgudstjenester foreløbig uden altergang og med kun tre salmer. Ved gudstjenesterne må vi
i Rørbæk kirke være 12 kirkegængere, i Grynderup 14 og i
Stenild kirke 19.
Alle ser vi frem mod advents- og juletiden. Glæder os og
frygter alligevel det værste! Mon det vil kunne lade sig
gøre, at komme hjem til jul og fejre højtiden med vore
kære? For rigtig mange af de, som rejser hjem, indledes
år efter år julefejringen i den lokale kirke til eftermiddagsgudstjenesten den 24. december, men som I ser af
gudstjenestelisten, kan det desværre ikke blive sådan i år.
Den beslutning har menighedsrådet taget, fordi vi er i den
situation, vi er. Det vil blive næsten uoverstigeligt svært
at skulle fordele så få kirkepladser på en god måde eller
skulle stå ved kirkelågen og afvise forventningsfulde kirkesøgende. I Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne opfordres
derfor menigheden til at samles i jeres respektive husstande foran fjernsynet til den TV-transmitterede gudstjeneste juleaftens eftermiddag.
Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul i hjem og kirke.
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Grynderup
missionshus

December:
Torsdag den 10. kl. 19.30: Årsfest. Pastor Herluf Christensen, Bjerringbro,
taler. Kaffebord - amerikansk Lotteri,
hvortil gevinster modtages med tak.
Fredag den 11. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Julefrokost. Tilmelding
senest den 8. dec.
Mandag den 14. kl. 10.00: Formiddagscafé. Mona og Knud Erik Høgh
fortæller om at være i Indien.
Torsdag den 17. kl. 19.00: Juletræspyntning og julehygge.
Mandag den 28. kr. 19.00: Julefest.
Juletalen holdes af Inger Christensen,
Bjerringbro. ”Juleleg” – kaffebord –
godteposer til alle børn.
Januar:
Torsdag den 14. kl. 19.00: Nytårsfest.
”Adgangsbillet” er et indslag til aftenens program. Tilmelding til Elin 2166
5587 senest den 10.01.
Fredag den 15. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Nytårsfest. Tilmelding senest den 12.01.
Mandag den 18. kl. 10.00: Formiddagscafé. Bent Ringgård, Hobro, fortæller om at cykle til Berlin med unge,
der har det svært.
Torsdag den 28. kl. 19.30: Møde v/
pastor emer. Svend Schultz Hansen,
Haverslev.
Februar:
Torsdag den 11. kl. 19.30: KFUM og
KFUK’s generalforsamling.
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Hvis forholdene bliver til det, bliver
der fastelavnsfest den 13. eller 14. (Vi
afventer)
Mandag den 15. februar kl. 10.00:
Formiddagscafé. Birgit Thomsen,
Ravnkilde, fortæller om fruen på Nørlund.
Torsdag den 25. kl. 19.30: IM’s generalforsamling hos Anne-Grete og Niels
Hans Nielsen, Allestrup.

Røddernes
familieklub

December:
Fredag den 11. kl. 18.00: Julefrokost
– hyggelige ”julesysler” – bibelfortælling – godnatkaffe. Tilmelding senest
den 8. dec. Til Irma 2539 3913 eller
Elin 2166 5587.
Mandag den 28. kl. 19.00: Julefest.
Juletalen holdes af Inger Christensen,
Bjerringbro. Juleleg – kaffebord – godteposer til alle børn. Ingen tilmelding.

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 2483
1968.

Kirkebil

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

Januar:
Fredag den 15. kl. 18.00: Nytårsfest.
”Nytårstaffel” – hygge og leg, hvortil
hver familie bedes medbringe et indslag – bibelfortælling – godnatkaffe.
Tilmelding senest den 12. januar.
Februar:
Arrangementet er ikke helt fastlagt.
Alt efter restriktionerne til den tid
planlægger vi en form for fastelavnsfest den 12., 13. eller 14. februar.
Nærmere herom, så snart vi ved det.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

nuar: Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
Mail: LKLO@km.dk

til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk

Kirkekontor og vikarpræst til 1. ja- Alle henvendelser via e-post sendes

Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver ved
rynderup 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 61.
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. januar.
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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 28
dage efter fødslen. Anmeldelse senere end 28 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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Lucia - hvem er det?

Efter den gamle julianske kalender, som vi fulgte til år
1700, er årets korteste og mørkeste dag den 13. december, og dagen er samtidig Sct. Lucia dag. Den dag børn i
hvide kjoler med lys i hænderne danner procession og i en
ganske speciel gangart går i optog gennem kirker, skoler og
plejehjem, mens de synger luciasangen. Det kommer ikke
til at ske i år, at vi sammen kan glædes over den smukke
tradition. Derfor; desto større grund til at huske på den!
Ifølge katolsk overlevering er Lucia lysets helgeninde. På
latin betyder ordet lux lys. Lys midt i den mørke tid fortæller os, at dagene snart bliver længere, ja, at lyset snart
igen vil få bugt med mørket.
Med reformationen, hvor de fleste helgendage blev slettet af vores festkalender, gik luciafejringen her i Danmark efterhånden også i glemmebogen. Det gjorde den
ikke i vores naboland Sverige. Under 2. verdenskrig, hvor
mange flygtede til Sverige, genopdagede man traditionen
med at fejre luciadag. Efter krigen foreslog derfor generalsekretær Frans Wendt fra Foreningen Norden, at denne
festdag blev genindført i Danmark, og nu har den efterhånden vundet indpas som en af de adventstraditioner, vi
skatter højt.
Hvem denne lysets helgeninde var, hvad der overgik hende, og hvorfor hun huskes og fortsat fejres, står dog de
fleste af os noget uklart. Derfor har jeg til fælles oplysning
læst lidt op på legendehistorierne.
Lucia var en ung siciliansk pige, der led martyrdøden under Kejser Diokletians forfølgelser i årene 303 til 305. Det
fortælles, at hun en dag ledsagede sin syge mor til den
hellige Agathe af Cathanias grav for dér at bede om helbredelse. Den hellige Agathe viste sig for kvinderne; helbredte moderen og forudsagde Lucias martyrdød.
Efter den oplevelse besluttede Lucia at vie sig selv, sin arbejdsindsats og alt, hvad hun ejede og havde, til de fattige.
En dag, hvor hun ville bringe mad ud til dem, der skjulte
sig i de mørke bjerghuler uden for byen, satte hun - for at
have hænderne fri til at bære så meget som muligt - lys i
sit hår. Derfor bærer luciabruden en lyskrans om sit hoved. Lucias nye livsførelse fik i den grad hendes forlovede
i affekt, at han angav hende til myndighederne. Da man
kom for at arrestere hende, stod hun så tungt og fast, at
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end ikke adskillige okser og mænd kunne rokke hende ud
af stedet. Også den idømte afbrænding af hende slog fejl,
så man til sidst måtte jage et sværd gennem hendes hals,
hvorefter hun døde.
Lucias død får katolikker til at mene, at hun er særlig god
at bede til, hvis man har ondt i halsen. Gammel nordisk
folketro tilsiger én Lucias hjælp, hvis man ønsker at vide,
hvem ens tilkommende bliver. Da skal man på lucianat
holde et tændt lys i hver hånd, mens man ser i et spejl
og fremsiger følgende vers: ”Lucia du blide skal lade mig
vide; hvis dug jeg skal brede, hvis seng jeg skal rede, hvis
kærest´ jeg skal være, hvis barn jeg skal bære, i hvis arm
jeg skal sove”.
Umiddelbart synes legenden om den hellige Lucia eller de
forestillinger, der fra gammel tid knytter sig til hende, ikke
at være forenelige med den måde, vi i dag ser verden eller
lever vores liv på, men traditionen med luciaoptog er vi
blevet så glade for, at vi også nytolker dets indhold. Blandt
andre har tidligere sognepræst Holger Lissner skrevet nye
evangeliske ord til den folkekære luciasang:
Midt i den mørke nat lysene brænder
Vi bærer lyset frem i vore hænder
Nu skal det stråle ud og mørket sprede
Det bringer bud fra Gud, alt er nu rede
Budskab vi bringer med, budskab om julefred
Santa Lucia, Santa Lucia
Nu brydes mørkets magt, natten må vige
Som det var forudsagt, kommer Guds rige
Lyset kom til os ned, søgte og fandt os
Vi så hans herlighed, stå midt iblandt os
Budskab vi bringer med, budskab om julefred
Santa Lucia, Santa Lucia
En lys og hjertevarm advent, en glædelig jul samt et velsignet nyt år ønskes alle i Rørbæk, Grynderup og Stenild
sogne.
Laila Olesen
fung. sognepræst
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