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Billeder fra en dejlig dag

Peter Østergaard Hansen, Hobro,
døbt i Rørbæk Kirke 25/08.
Nanna Skov Kristensen, Stenild, døbt
i Stenild Kirke 26/10.

Johnny Cash
koncertforedrag
i Stenild
Forsamlingshus
Ina Buus Hein, Røjdrup, døbt i Stenild
Kirke 13/10.
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Torsdag den 6. februar kl. 19 fortæller
Dennis Lydom om Johnny Cash i Stenild Forsamlingshus. Vi følger Johnny

Cash fra hans kristne opvækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie over hans
ungdom i flyvevåbnet til hans liv i
musikbranchen. Ind i mellem hører vi
sange fra Johnnys lange karriere over
seks årtier.
Dennis Lydom begyndte allerede
som 5-årig at interessere sig for Johnny Cash og har siden brugt utallige
timer på musik af - og litteratur om
Johnny Cash og har endog mødt flere
af legendens familiemedlemmer og
venner.
Entrè: 50,- kr. inkl. kaffe og kage.
Menighedsrådet i Rørbæk,
Grynderup og Stenild og Stenild
Foredrags- og Aktivitetsforening.
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Pensionist på deltid
For en periode er min pensionisttilværelse igen sat på pause.

Finn Carpentier

pensionist og bor sammen med min
kone, Bente, i Hadsund, når vi da ikke
lige opholder os i vort sommerhus
ude ved den smukke Kattegatkyst.
I mit aktive liv som præst var jeg i næsten 35 år ansat i Skelund og Visborg
sogne, hvorfra jeg gik på pension i
2013.
Siden da har jeg i et par omgange
været tilknyttet Skibsted-LyngbyTerndrup pastorat i forbindelse med
vakancer i sognene der. I alt blev det
til næsten 3 år.
Før og efter den opgave har jeg varetaget flere enkelte gudstjenester, begravelser og bryllupper.
Ved udgangen af september 2017
stoppede jeg i Skibsted-Lyngby-Terndrup og gik endnu engang på pension. Egentlig havde jeg tænkt mig
at fortsætte som pensionist, men de

tanker blev sat på pause ved henvendelsen om at hjælpe en tid i Arden og
St. Arden.
Siden blev der kaldt fra Aarestrup-Haverslev, hvor jeg fik lov til at være i 4
måneder med tillæg af en konfirmation og en særlig 4.maj-gudstjeneste.
Nu gælder det så jer i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne plus det, der
måtte føjes til fra Støvring, Gravlev og
Sørup.
Det bliver spændende. Jeg glæder
mig og vil tillade mig at glæde mig
over tilliden. Jeg vil prøve at lære sted
og folk at kende, så godt som det er
muligt den begrænsede tid taget i betragtning.
I sagens natur kan det kun blive ”stykkevis og delt”, men jeg håber, det er
godt nok i sammenhængen.
Jeg vil i det mindste prøve at løfte opgaven og lover at gøre mit bedste.
Finn Carpentier
fung. sognepræst

Jeg er blevet spurgt om - og har sagt
”ja” til - at vikariere bl.a. hos jer i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne en
tid, i første omgang frem til udgangen
af januar måned 2020 ”med mulighed
for forlængelse”, som det hedder.
Det betyder, at det i den nærmeste
fremtid ofte vil være mig, I møder,
når I søger til kirke, selvom vi er flere
præster, der deler sognets opgaver
mellem os.
Jeg hedder Finn Carpentier og er for
tiden 71 år gammel.
Jeg kommer som nævnt fra et liv som
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
										
Rørbæk		
Grynderup
1.
december
1. søndag i advent						
11.00		
				
Pastor emeritus Knud Olav Petersen er dagens præst.
			
8.
december
2. søndag i advent				
10.30
			
15.
december
3. søndag i advent 								
				
Julekoncert med Hobro Y’s Men’s Kor
				
Se omtale side 5.
			
22.
december
4. søndag i advent		
				
Ingen gudstjeneste denne søndag. Der henvises til nabokirkerne.

Stenild
9.30		

16.00

24.

december

Juleaften					

15.30		

13.00		

14.15

25.

december

Juledag						

9.30				

11.00

26.

december

2. juledag							

29.

december

Julesøndag									

1.

januar		

Nytårsdag					

Helligtrekongersfejring med musik og sang 			
Se omtale side 5.

12.

1. søndag e. Helligtrekonger			

19.00

11.00				

19.
januar		
			

2. søndag e. Helligtrekonger					
Sognepræst Caris Johansen er dagens præst

26.

januar		

3. søndag e. Helligtrekonger							

2.

februar		

Sidste søndag e. Helligtrekonger			

9.

februar		

Septuagesima søndag								

9.30		

16.
februar		
				

Seksagesima søndag
Ingen gudstjeneste denne søndag. Der henvises til nabokirkerne.

23.
februar		
				

Fastelavnsfest indledt med					
familiegudstjeneste i kirken; Se omtale side 5

1.
marts		
				

1. søndag i fasten				
Sognepræst Caris Johansen er dagens præst
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10.30

16.00				

5.
januar		
				
januar		

10.30

9.30

10.30
10.30

11.00
10.30

13.30 (-A)

10.30
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Julen synges ind
i Stenild Kirke

I år vil julen på bedste måde blive sunget ind ved julekoncerten i Stenild Kirke søndag 15. december. Her medvirker
Hobro Y’s Men’s Kor, der trods navnet består af 13 damer
fra Hobro og omegn. De har alle tilknytning til Hobro Y’s
Men’s Club, hvor koret blev oprettet helt spontant i 2005.
Damerne mødes en gang om måneden på skift hos hinanden og øver sig på et bredt repertoire af sange og salmer.
Sangglæden er stor, og den er baggrunden for, at de stadig
synger nu på 14. år.
I den tid har koret optrådt adskillige steder rundt om i
landsdelen, men dog mest i klubbens regi. Korets leder er
Karen Skammelsen, Hobro, der også spiller til. Med denne
koncert bliver der lagt op til en god og festlig jul i pastoratet.

Vi fejrer Helligtrekonger
i Grynderup Kirke

Kom til Grynderup Kirke den 5. januar kl. 19 og oplev kirken oplyst af levende lys kombineret med en intim koncert
med Hans Jørn Østerby, som synger og spiller guitar.
Menighedsrådet

Fastelavnsfest i Grynderup

Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi fejrer fastelavn i Grynderup og således også i 2020. Søndag den
23. februar kl. 13.30 mødes vi i Grynderup kirke til en kort
familiegudstjeneste. Derefter går vi i klubhuset, hvor der
er tøndeslagning, fastelavnsboller, kage, saftevand og kaffe til alle. Der er præmie til bedste udklædning. – Velkommen til en festlig eftermiddag for alle.
Menighedsrådet og alle foreninger i Grynderup

Børneklubben Banditterne

mødes torsdag i lige uger kl. 14.15 – 16,00 i FDF-huset Skrænten. Det er for alle børn i alderen 4 år til 3. klasse og
klubben er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Programmet for december er:
12/12: Jul – Vi skal på juleløb
Flere oplysninger og tilmelding hos Anja Sloth på tlf. 2294 9745.

Kirkebladet
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Grynderup
missionshus

December:
Torsdag den 5. kl. 19.30: Missionshusets årsfest. Tale ved Martina Larsen,
Visse. Amrk. lotteri, hvortil gevinster
modtages med tak.
Mandag den 9. kl. 10.00: Formiddagscafé. Formiddagskaffe – derefter
fortæller ”Storvildtjæger” John Bro,
Grynderup om sin safaritur.
Fredag den 13. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Julefrokost m.m. Tilmelding senest den 10. dec.
Torsdag den 19. kl. 19.00: Julehygge
og juletræspyntning.
Lørdag den 28. kl. 19.00: Julefest. Tale
ved Thomas Christensen, Hadsund.
Sang og leg omkring juletræet – godteposer til alle børn – kaffebord.
Januar:
Torsdag den 9. kl. 19.00: Nytårsfest.
”Adgangsbilletten” er et bidrag til
aftenens indhold. Tilmelding senest
den 6. jan. Til Elin 2166 5587.
Fredag den 17. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Nytårsfest. Tilmelding senest den 14. jan.
Mandag den 20. kl. 10.00: Formiddagscafé. Sonja og Poul Larsen, Nørager, fortæller om deres tur til Estland
i anledning af fejringen af Dannebrog.
Torsdag den 23. kl. 19.30 i Grynderup
kirke. Pastor Knud Olav Pedersen, Onsild, prædiker. Eftersamvær i klubhuset.
Februar:
Torsdag den 6. kl. 19.30: Generalforsamling KFUM & KFUK.
Torsdag den 13. kl. 19.30: I.M. generalforsamling hos Anne-Grete og
Niels Hans Nielsen, Allestrup
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Søndag den 23. kl. 13.30: Fastelavnsfest: Familiegudstjeneste i Grynderup
Kirke – derefter går vi i klubhuset til
tøndeslagning og kaffe. (se omtale)
Mandag den 24. kl. 10.00: Formiddagscafé. Tina Baade Andersen, Allestrup, fortæller om at arbejde som
”reservemor” på Julemærkehjemmet
i Hobro.

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har følgende på programmet i Klubhuset i
Grynderup, særligt for børnefamilier:
Fredag den 13. dec. kl. 18.00: Julefrokost. Derefter bager vi – laver slik
– juledekorationer. Bibelfortælling –
godnatkaffe hvor vi spiser de fremstillede lækkerier. Tilmelding senest den
10. dec. til Irma 2539 3913 eller Elin
2166 5587.
Lørdag den 28. dec. kl. 19.00: Julefest
i klubhuset. Sang og leg omkring juletræet – juletalen holdes af Thomas
Christensen, Hadsund. Godteposer til
alle børn – kaffebord. Ingen tilmelding.
Fredag den 17. jan. Kl. 18.00: Nytårsfest. Hver familie bedes ”medbringe”
et indslag i aftenens program. Bibelfortælling - godnatkaffe. Tilmelding
senest d. 14. jan.
Søndag den 23. februar kl. 13.30: Fastelavnsfest. Vi begynder i Grynderup
kirke med en kort familiegudstjeneste. Derefter går vi i klubhuset og slår
katten af tønden – spiser fastelavnsboller og kage og hygger os. Præmie
til kattekonge og dronning og bedste
udklædning. 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 24831968.

Babysalmesang

Har du barselsorlov og lyst til at hygge om dit barn sammen med andre
i samme situation, så er I velkomne
i Sognehuset i Nørager, hvor vi synger, leger og danser til kirkens musik.
Du bestemmer selv hvornår og hvor
længe, I vil være med, og er du i mødregruppe, er du velkommen til at tage
alle med. Vi mødes i Sognehuset kl.
10 på alle torsdage uden for 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. 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 sognepræst
Finn Carpentier, Ågade 17, Rørbæk,
9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155

Menighedsrådet

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

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

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

Graver ved Grynderup og Stenild
kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818
E-post til graverne kan sendes
til grysteroe@hotmail.dk

Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376

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 30. januar.
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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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Julens evangelium
”Der var ikke plads til dem i herberget”! - Sådan læser vi i
julens evangelium om den virkelighed, som Maria og Josef
måtte forholde sig til, da de endelig ankom til Betlehem.
Fra sted til sted gik de uden held, og de var mere end én
gang ved at opgive det hele. Kun det forhold, at de ikke
kunne opgive holdt dem i gang.
De havde en pligt. En pligt pålagt dem udefra. En pligt fra
GUD. Den pligt, der lå i Marias mave, og som hun ikke selv
rådede over.
Kommer fra GUD,
bringer os glædskabens bud.
Æren er GUD’s i det høje.
Om noget oplevede Maria og Josef i den nat, som blev
den første julenat nogensinde, at verden er et u-fredeligt
sted at være. Et sted hvor der ikke er særlig god plads til
de svage og nødlidende, og til de mennesker der har behov for andre mennesker. Til de fremmede.
Men de oplevede også, at det var i den verden, at GUD
slog sig ned julenat.
Da Maria og Josef langt om længe havde fået stillet dyrenes stald til rådighed, skete underet. Lyset brød igennem
nattens mørke - men jo også igennem den symbolik, som
det mørke udtrykker, for mørket i Betlehems Nat var og
er jo ikke bare et almindeligt nattemørke. Det udtrykker
også det mørke, der råder i menneskers sind og tanker og
i rummet imellem os mennesker.
I det mørke er det, at GUD bryder ind som en kugle af lys
udefra, julenat. Ind midt i Betlehems Stald - og ind midt i
menneskers sind. Og da sker underet. Med eet forandres
verden, sådan som evangeliet fortæller det.

Mørkemændene udefra det store tavse intet. Dem, der er,
som mennesker er flest, måske endda uden selv at vide
det.
Med åbne øjne og munde går de ind i stalden, og de ser,
hvad der allerede var åbenbaret for dem i lyset ude på den
natmørke mark, at her er sket noget uforklarligt.
Engle havde besøgt dem ude på marken. Himmelske sange havde de hørt af deres munde. Budskab fra GUD på en
sådan måde, at de ikke kunne blive i mørket, hvor de var.
De måtte afsted. De måtte gå for at se, om det var rigtigt,
hvad der var blevet sagt til dem.
De hyrder er de første i stalden efter barnets fødsel. De
første af alle til at komme. Mørkemænd var de. Ensomme.
Tunge. Egensindige. Sig selv nok. - Men netop dem kaldte GUD som de første. Kaldte dem ud af ensomheden og
mørket og ind i en verden, hvor der nu er tændt et lys, der
aldrig mere skal slukkes, og hvor der gøres plads til os alle,
og hvor vi alle har betydning. En plads at fylde ud.
Til den plads er det, GUD kalder os. Han kalder os til barnet i Betlehems Stald. Til krybben. Ud af mørket. Ind i lyset! - Ind i det lys, der kom til jord julenat for at skinne for
hver og én af os og gøre de mange hverdage til festdage.
Til dage, hvor mørket er sat til side, og hvor lyset fra GUD
vil oplyse enhver, der kommer.
Født er i dag
barnet til GUD’s velbehag.
Æren er GUD’s i det høje.
Glædelig jul.
Finn Carpentier

De to derinde i stalden forbliver ikke alene efter barnefødslen. Et fællesskab er født til verden med det barn. Et
lys er tændt fra GUD, og GUDs lys drager og ses, og markens hyrder ser det, og de kommer til det.
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