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Tillykke til årets konfirmander

Grynderup kirke den 4. maj

Foto-Lab, Aars.

På billedet ses forfra fra venstre side:
Laura Albrecht Møller Nielsen
Lykke Jensen
Lukas Hammer Christensen
Malte Høgfeldt Lundquist

Stenild kirke den 4. maj

Foto-Lab, Aars.
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På billedet ses forfra fra venstre side:
Nikoline Bach Brandt
Laura Maretty Højen
Line Vittrup Hansen
Emilie Bisgaard Skytte-Larsen
Dina Bjørn Nielsen
Lui Clausen
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Rørbæk kirke den 5. maj

Foto-Lab, Aars.

Gug kirke

Sogneudflugt

Mandag den 17. juni er der sogneudflugt for alle, der har lyst til at være
med. I år går turen til Aalborg, hvor vi
skal se Gug kirke.
Gug kirke er indviet i 1972, og den
skiller sig ud fra andre kirker ved ude-
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På billedet ses forfra fra venstre side:
Cirkeline Mejlby
Thea Bay Rasmussen
Monika Christensen Sveistrup
Mik Ketwat Smed
Lasse Bech Christensen
Søren Vejen Hornbech
Sofie Malthe Kristiansen

lukkende at være opført af beton.
Det er den, fordi den helt bevidst er
bygget i de samme materialer som
de omkringliggende boliger og institutioner. Det lyder måske lidt gråt og
kedeligt, men når man kommer ind
i kirken bliver man overrasket over
mange fine detaljer og et behageligt
rum at være i. Kirken er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner og i
1996 fik kirken ny udsmykning udført
af billedhuggeren Hein Heinsen og
maleren Stig Brøgger.

lingshus kl. 18.05 og fra Stenild kirke
kl. 18.15.
Tilmelding senest 12. juni til Anders B.
Møller, tlf. 6175 3308 (eller via mail til
abm@lmo.dk) eller til Niels Nielsen,
tlf. 2064 6737.
Prisen for at deltage er 40 kr. incl. bustur, rundvisning og kaffe.
Menighedsrådets
Aktivitetsudvalg

Efter rundvisningen i kirken får vi serveret kaffe og te med boller og lagkage på Hotel Scheelsminde i Aalborg.
Bussen kører fra Klubhuset i Grynderup kl. 18.00, fra Rørbæk Forsam-
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
										

Rørbæk		
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Kristi Himmelfartsdag					

6. søndag e. påske							
Sognepræst Caris Johansen.
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Pinsedag						
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2. pinsedag								

16.
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Trinitatis søndag					

Grynderup

30.
juni
			

2. søndag e. trinitatis					
9.00 (-A)
Pastor Esper Dalgaard er dagens præst				
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juli

14.
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3. søndag e. trinitatis							

10.30		

9.00

4. søndag e. trinitatis					

9.00

10.30		

21.
juli
			

5. søndag e. trinitatis									
Sognepræst Caris Johansen er dagens præst

28.
juli
			

6. søndag e. trinitatis					
Sognepræst Laila Olesen er dagens præst

9.00 (-A)

9.00 (-A)

4.

august Ingen gudstjenester denne søndag. Der henvises til nabokirkerne.

11.

august 8. søndag e. trinitatis							

18.

august 9. søndag e. trinitatis					

9.00				

25.

august 10. søndag e. trinitatis					

10.30		

1.
sept.
			
			

10.30

10.30		

10.30				

Sogneudflugt til Gud kirke med afgang
kl. 18.00/18.15. Se omtale side 3
1. søndag e. trinitatis							

9.00

10.30

9.00				

17.
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23.
juni

Stenild

19.00
10.30

9.00

11. søndag e. trinitatis									
Sognepræst Inge Frandsen er dagens præst.
Der er også gudstjeneste i Buderup Ødekirke kl. 17.00.

9.00 (-A)

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver.
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Billeder fra en dejlig dag

Aya Oline Steinmann Jensen, Stenild,
døbt i Stenild kirke 24/2

Naya Sia Thyrrestrup Rowedder,
Hornum, døbt i Stenild kirke 22/4

En treenigheds-bøn

Den første søndag efter pinse kaldes i
kirkeåret for Trinitatis søndag, og helt
frem til advent kaldes søndagene for
”… søndag efter trinitatis”. Ordet ”trinitatis” er et latinsk ord, der betyder
”treenighed”, altså troen på, at Gud
er tre-i-en: Faderen, Sønnen og Helligånden. Eller sagt med lidt andre ord:
Gud møder os mennesker både som
skaber og som frelser (Jesus) og som
Guds nærvær i dag (Helligånden).
Nogle gange er det lettere at forholde
sig til disse dybe ting i den kristne tro
igennem sange og vers. Præsten Jens
Lomborg har skrevet denne fine lille
sang:
Vær stille for ham, hele jorden.
Vær stille for Herren, din Gud.
Den mægtige skaber vil føre din sag.
Vær stille for Herren, din Gud.
Vær stille for ham, hele jorden.
Vær stille for Jesus, Guds lam.
Han døde på korset, i ham er din
fred.
Vær stille for Jesus, Guds lam.

Marie Kirstine Vels Vestergaard,
Stenild, døbt i Rørbæk kirke 10/3

Anya og Bo Wendelboe Sørensen,
Aalborg, viet i Rørbæk kirke 27/4
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Vær stille for ham, hele jorden.
Vær stille for Herren, Guds Ånd.
Kom, Helligånd, peg på den levende
Gud.
Vær stille for Herren, Guds ånd.
Herluf Christensen
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Grynderup
missionshus
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.
Juli:
Sommerpause med mulighed for deltagelse i teltmøder og bibelcamping,
bl.a. i Hadsund 12-19. juli.
August:
Torsdag d. 8. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset.
Torsdag d. 15. kl. 19.30: Møde ved
Knud Olav Petersen, Onsild.
Torsdag d. 22. kl. 19.30: Bibeltime.

Sommerlejre

Mange børn og juniorer fra hele Himmerland har gennem mange år haft
en god sommerferieoplevelse og
fået nye venner ved at være på sommerlejr på Lejrgården i Dollerup, arrangeret af Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
Det er der mulighed for igen i år. Se
nærmere om program og tilmelding
på www.sommerlejrdollerup.dk. Der
er børnelejr for 0-5. klasse 3-6. juli, og
juniorlejr for 5-9. klasse 6-10. juli. Lejren koster 350 kr. for børnelejren og
400 kr. for juniorlejren.
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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.

Konfirmandundervisning
Konfirmandundervisningen vil i næste
skoleår foregå onsdag eftermiddag kl.
13.30 – 15.15 i Rørbæk præstegård.
Første gang bliver onsdag den 25.
september, og der bliver derefter undervisning de fleste onsdage frem til
konfirmationen.
De elever fra Rørbæk, Grynderup og
Stenild sogne, der skal gå i 7. klasse
på Sortebakkeskolen efter sommerferien, vil i løbet af sommeren få et brev
fra kirken med nærmere orientering
om konfirmandundervisningen.
Hvis der er konfirmander fra sognene,
der går på andre skoler og gerne vil
konfirmeres i en af de tre kirker her,
så kontakt sognepræsten i løbet af
sommeren.
Der er planlagt konfirmation lørdag
den 2. maj i Rørbæk kirke og søndag
den 3. maj i Grynderup og Stenild kirker.

Babysalmesang

Har du barselsorlov, er du og din baby
velkommen til at kigge ind i Sognehuset i Nørager torsdag formiddage kl.
10. Her synger, leger og danser vi til
kirkens musik og forskellige børnesange. Er du i mødregruppe, er du
velkommen til at tage alle med, uanset hvor de bor.
Vi mødes på torsdagene 6/6, 13/6,
20/6, 27/6 og igen efter skolernes
sommerferie. Vi slutter hver torsdag
af med at drikke en kop kaffe eller the
sammen. Kontakt Helena Schmidt på
tlf. 24 84 55 82 for yderligere information og tilmelding.

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

Menighedsrådet

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-post: hsc@km.dk
Fridag fredag

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
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 5. august.
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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 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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Frivilligt engagement
og arbejde
57 weekender plus det løse – i form af aftener og fridage.
Så lang tid har det taget ihærdige mennesker fra Rørbæk
og omegn at bygge en ny multihal med tilhørende festlokale og samlingsrum til bl.a. byens dagplejere. I alt en bygning på 990 kvadratmeter. En imponerende indsats, hvor
mange har været involveret, men hvor det alligevel er en
forholdsvis lille gruppe mennesker, der ihærdigt weekend
efter weekend har givet deres tid og arbejdskraft til dette
projekt. Det ville have været umuligt at skaffe penge til
multihallen, hvis der skulle betales løn for arbejdet. Til
lykke til Rørbæks borgere med resultatet, som helt sikkert
kommer mange til gavn i de kommende år!

Men det er ikke det eneste sted, der er frivilligt engagement og arbejde: Stenild Forsamlingshus er blevet sat i
stand – også i høj grad takket være frivilligt arbejde og engagement. Og i Rørbæk har Borgerforeningens bestyrelse
stået i spidsen for en istandsættelse af forsamlingshuset.
Jo, der sker gode ting i vore sogne takket være frivilliges
engagement og arbejde!
Og vi kunne fortsætte med at nævne bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i de forskellige foreninger, skolebestyrelse, vandværksbestyrelse, idrætsforeninger og hvad
vi ellers har af sammenhænge, hvor der kaldes på men-
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nesker, der vil bruge deres tid på ulønnet at gøre noget
for andre mennesker og for vore landsbyer og sogne. Og
så er der også alle dem, der gør et mere usynligt arbejde
som besøgsvenner eller giver en hjælpende hånd hos en
nabo uden at forvente at få lige så meget igen. Det er i allerhøjeste grad dette engagement, der giver liv og giver os
mulighed for at trives med at bo her i vore sogne!
Det samme gælder også kirken og de kirkelige foreninger. Ganske vist er vi nogle, der bliver betalt for at gøre et
stykke arbejde i kirkerne og på kirkegårdene. Men uden
de frivillige, såsom menighedsrådsmedlemmer og andre,
der bruger en del af deres fritid på at være engageret i det
kirkelige arbejde og foreningsliv, så ville det meste lukke.
Vi kunne måske nok i nogle år endnu holde kirkerne åbne
og få de kirkelige handlinger nogenlunde afviklet, fordi vi
stadig har en stor medlemsprocent og en fornuftig økonomi i folkekirken – men uden frivillige ville livet omkring
kirkerne stille og roligt dø ud og de kirkelige foreninger
ville lukke! Og modsat: Hvis der var endnu flere, der ville
bruge tid og kræfter på at engagere sig i det kirkelige liv, så
ville vi også i fællesskab kunne skabe nye gode aktiviteter
og fællesskaber til gavn for os, der bor her i sognene og til
gavn for forkyndelsen af evangeliet!
Tak til alle, der på den ene eller anden måde engagerer sig
i frivilligt arbejde! Det er selvfølgelig forskelligt, hvad den
enkelte har mulighed for at bidrage med, men vi har brug
for alle kræfter i vore sogne til at gøre det til et endnu
bedre sted at bo og til at gøre det mere attraktivt at være
med i kirkens fællesskab.
		
Herluf Christensen
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