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Billeder fra en dejlig dag

Matthæus Johan Krogstrup Saabye, Nørager, døbt i Stenild kirke 29/6

Koncert med
Villads,
Valdemar
og Taya
i Stenild kirke

Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 er
Stenild kirke rammen om en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige!
Der er koncert med trioen Valdemar,
Villads og Taya. Valdemar og Villads
er brødre og er trods deres unge alder meget erfarne violinister med et
meget alsidigt program. De har spillet
masser af koncerter og vundet internationale musikkonkurrencer, samtidig med at de stadig er i gang med deres uddannelse i Berlin til violinister.
Villads’ kæreste hedder Taya Lukashova og kommer fra Ukraine. Hun
vil ledsage de to brødres spil med sin
smukke sangstemme.
Der er gratis adgang til koncerten og
alle er meget velkomne!

Nadia Mørch og Kristoffer Bo Jensen, Stenild, viet i Stenild kirke 29/6
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AFSKEDSFROKOST for Inger og Herluf

Menighedsrådet vil hermed gerne rette en meget stor tak til vort afholdte præstepar, Inger og Herluf, for den
store indsats, de gennem 30 år har ydet for sognebørnene i de tre sogne.
I den anledning inviteres alle, der vil være med til at sige ”pænt farvel og TAK” til Inger og Herluf til afskedsgudstjeneste i Rørbæk kirke søndag den 8. september kl. 10.30 og til en lille sammenkomst i Rørbæk Forsamlingshus
umiddelbart efter gudstjenesten.
Af hensyn til traktementet er tilmelding til frokosten nødvendig – senest tirsdag den 3. september på tlf. 22 59
89 19 eller mail villy@ny-post.dk
ALLE er hjerteligt velkomne.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Tak

I oktober 1989 flyttede vi som ung præstefamilie med to små drenge ind i præstegården i Rørbæk. Jeg var blevet udnævnt som sognepræst i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne og vi blev taget godt imod og har gennem alle årene
mødt megen velvilje og varme fra sognenes og egnens mennesker.
For 3 år siden blev der ændret i præstestillingen, så en tredjedel af arbejdstiden skulle bruges til at være sognepræst i
Støvring, Sørup og Gravlev sogne sammen med tre andre præster. Også her blev jeg taget godt imod og mødte megen
velvilje og fik gode kolleger at arbejde sammen med.
Der er gået næsten 30 år, og de to drenge og deres lillesøster, der kom til siden, er for længst fløjet fra reden. Og nu er
tiden så også kommet for Inger og jeg til at sige tak for tiden, vi har delt med jer alle. Fra 9. september er jeg udnævnt
til sognepræst i et vikariat i Sahl-Gullev og Bjerringbro sogne i Viborg Østre provsti og vi er i skrivende stund i gang med
at rydde op og pakke sammen i Rørbæk præstegård og vi flytter i første omgang ned på Bjerringbro-egnen.
Der har været mange både lyse og mere mørke dage i løbet af de næsten 30 år. Sådan vil det være, når man som præst
møder mennesker i både glæde og sorg og når man lever sit eget liv som familie midt i det hele. To ting står stærkest i
erindringen om de 30 år i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne – udover de helt nære familiære ting: Det ene er at følge
familier igennem dåb, minikonfirmand og juniorklub, konfirmandundervisning og konfirmation, bryllup og begravelser
– og blive lukket ind i andres glæde og sorg. Det andet er alle de mange juniorer og teenagere, vi begge to kom til at
kende og holde af igennem juniorklub og teenklub og konfirmandundervisning.
Ja, meget mere kunne siges – og det vil vi sikkert gøre i forbindelse med afskedssamværet den 8. september.
TAK for al velvilje, forbøn og opbakning igennem årene.
Herluf Christensen
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
Rørbæk		
Grynderup
1.
september
11. søndag e. trinitatis								
				
Sognepræst Inge Frandsen er dagens præst
				
Der er også gudstjeneste i Buderup Ødekirke
				
kl. 17.00. Se side 5
8.
september
				

Afskedsgudstjeneste for sognepræst		
Herluf Christensen. Se side 3

15.
september
				

Høstgudstjeneste i begge kirker med 				
kirkekaffe efter gudstjenesterne. Se side 5

17.
september
				

Offentligt menighedsmøde kl. 19.00
I Stenild Forsamlingshus. Se side 5

22.
september
				

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

29.
september
				

Høstgudstjeneste med kirkekaffe		
efter gudstjenesten. Se side 5

6.

oktober		

Stenild
9.00

10.30
9.30		

19.00

9.00

10.00

16. søndag e. trinitatis						

9.00

9.
oktober		
				

Koncert i Stenild kirke med Villads,						
Valdemar og Taya – se side 2

19.00

13.

17. søndag e. trinitatis								

10.30

oktober		

20.
oktober		
				

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

27.
oktober		
				

BUSK-familiegudstjeneste i samarbejde 						
med Nørager FDF

14.00

november

Alle Helgens søndag				

11.00		

14.00

9.30

10.
november
				

21. søndag e. trinitatis				
Indsamling til Kirkens Korshær

9.30		

11.00

17.

Ingen gudstjenester denne søndag. Der henvises til nabokirkerne

3.

november

24.
november
				

Sidste søndag i kirkeåret					
Sognepræst Laila Olesen er dagens præst

27.
november
				

Adventsgudstjeneste – se side 5			
Kirkebil og kaffe i Engparken

1.

1. søndag i advent						

december

10.30

9.00

14.00
11.00

9.30

Det bliver offentliggjort på Rørbæk kirkes hjemmeside, hvem der er konstitueret sognepræst fra den 9/9.
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Fælles
provstigudstjeneste
i Buderup Ødekirke
Buderup Ødekirke, der ligger lidt sydøst for Støvring på vejen mod Skørping, blev taget ud af brug som kirke,
da der i 1907 blev bygget en ny kirke
inde i Støvring by. Kirken bruges nu
til koncerter og kunstudstillinger – og
til en årlig fælles provstigudstjeneste.
Det bliver i år søndag den 1. september kl. 17.00. Gudstjenesten er igen i
år tilrettelagt af provst Holger Lyngberg og sognepræst Inger Margrethe
Andersen.
Hold øje med kirkesiden i ”Vores Avis”
med hensyn til yderligere oplysninger
om gudstjenesten.

Offentligt
menighedsmøde
Der afholdes offentligt menighedsmøde fælles for alle tre sogne tirsdag
den 17. september kl. 19.00 i Stenild
Forsamlingshus. Her vil menighedsrådet fremlægge beretning og regnskab
for 2018 og redegøre for planer for
fremtiden, herunder budget for 2020.
Alle er velkomne. Der er gratis kaffebord.

Høstgudstjenester
Traditionen tro vil vi også i år invitere
til høstgudstjenester i vore tre kirker.
Her kan vi alle sammen være med til
at takke Gud for dagligt brød og et
sted at bo og et frit land at leve i. Alt
det som mange mennesker rundt omkring i verden har langt dårligere mu-
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ligheder for end vi har her i Danmark.
I Grynderup kirke er der høstgudstjeneste søndag den 15. september kl.
9.30, efterfulgt af kaffe og rundstykker i Klubhuset.
I Stenild kirke er der høstgudstjeneste søndag den 15. september kl.
19.00 med efterfølgende kaffe og
kage i Stenild Forsamlingshus.
Høstgudstjenesten i Rørbæk kirke
bliver søndag den 29. september kl.
10.00. Efter gudstjenesten bliver der
serveret kaffe og småkager i våbenhuset.
Også i år er der mulighed for at give
en høstoffergave i en af de kuverter,
der vil ligge i våbenhuset.

Rørbæk kirke
og kirkegård
Rørbæk kirke vil være lukket det meste af oktober måned, fordi der skal
installeres nyt varmeanlæg i kirken.
Det gamle varmeanlæg blæser varmen ind bag i kirken, og det betyder,
at der er store temperaturforskelle
i kirken og det er vanskeligt at styre
temperaturen. Det bliver nu erstattet af et moderne varmeanlæg med
elradiatorer under bænkene. I samme forbindelse skal kirken også kalkes indvendigt, hvilket den i høj grad
trænger til.
I løbet af efteråret vil der også ske
en ombygning af huset i den vestlige ende af Rørbæk kirkegård, der
rummer både kapel, redskabsrum
og medarbejderfaciliteter. Kapellet

ændres der ikke ved, men der bliver
bygget et større redskabsrum i en ny
træbygning i det sydvestlige hjørne af
kirkegården, og det nuværende redskabsrum inddrages til offentligt toilet og til forbedrede forhold for personalet.

Alle Helgens søndag
Den 3. november er det Alle Helgens
søndag og vi har tradition for at have
gudstjeneste i alle tre kirker denne
dag. Efter prædikenen vil vi mindes
de mennesker, der er døde i sognet
eller er blevet begravet eller bisat fra
kirken i løbet af det sidste år. Det gør
vi ved at nævne deres navne og tænde et lys for hver enkelt.
Fra 1. august sidste år og til 1. august i
år er i alt 15 personer blevet begravet
eller bisat fra de tre kirker.

Advents
gudstjeneste
i Rørbæk kirke
Alle er meget velkomne til Adventsgudstjeneste i Rørbæk kirke onsdag
den 27. november kl. 14.00 med efterfølgende kaffe, fællessang og hyggeligt samvær i salen i Engparken.
Kørsel kan bestilles hos Terndrup Taxa
på tlf. 9833 5800.
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Grynderup
missionshus
September:
Tirsdag den 3. kl. 14.00 og 19.30:
Kvindestævne i Hobro missionshus
med tale ved Margit Skov Pedersen,
Gårslev.
Torsdag d. 5. kl. 19.30: Sangaften med
deltagernes forslag og solosang ved
Louise Boie Schmidt.
Fredag d. 6. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Tilmelding senest 3/9.
Torsdag d. 19. kl. 19.30: Vi mødes i
Klubhuset og ser hvad der sker.
Mandag d. 23. kl. 10.00: Formiddagscafé. Efter kaffen fortæller Knud Erik
Høgh om Nørlund Slots historie.
Torsdag d. 26. kl. 19.30: Høstfest. Pastor emer. Svend Schultz-Hansen, Haverslev, taler.
Oktober:
Tirsdag d. 1. kl. 19.00 og torsdag d. 3.
kl. 19.30: Oktobermøder i Hobro kirke
og missionshus.
Torsdag d. 3. kl. 19.30: Fhv. forstander for Blå Kors Rold Skov, Frede Follmann, taler om ”Udfordringer i diakonalt socialt arbejde”.
Fredag d. 11. kl. 18.00: Røddernes familieklub. Tilmelding senest 8/10.
Torsdag d. 17. Møde ved Dorte Bertelsen, Klejtrup.
Tirsdag d. 22. kl. 19.30: IM-kredsens
efterårsmøde i Arden Kirkecenter
med tale ved Egild Kildeholm Jensen,
Rønde.
Mandag d. 28. kl. 10.00: Formiddagscafé. Efter kaffen fortæller Leif Hove,
leder på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup, om arbejdet med veteraner.
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Torsdag d. 31. kl. 19.30: Fælles bibeltime med Haverslev.
November:
Fredag d. 8. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Tilmelding senest 5/11.
Torsdag d. 14. kl. 19.30: Møde.
Mandag d. 18. kl. 10.00: Formiddagscafé. Efter kaffen fortæller bedemand
Holger Skammelsen, Hobro, om sit
arbejde.
Torsdag d. 28. kl. 19.30: Adventssangaften med deltagernes forslag.

Røddernes
familieklub
er en del af KFUM & KFUK og har følgende på programmet i Klubhuset i
Grynderup, særligt for børnefamilier:
Fredag d. 6. september kl. 18.00: Vi
starter på en ny sæson. Forhåbentlig
er vejret til udendørs aktiviteter, når
vi har spist. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 3/9 til Irma,
2539 3913, eller Elin, 2166 5587.
Fredag d. 11. oktober kl. 18.00: Fællesspisning, familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 8/10.
Fredag d. 8. november kl. 18.00: Fællesspisning, familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest 5/11.

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.

Børneklubben
Banditterne

mødes torsdag i lige uger kl. 14.00 –
15.30 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 september er:
5/9: Vi får besøg af børnekonsulent
Elisabeth Holdensen og synger gospel.
19/9: Den fattige enkes gave – snobrød + børneråd.
Flere oplysninger og tilmelding hos
Anja Sloth på tlf. 2294 9745.

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.

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.
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Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Kirkekontor og sognepræst
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155

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
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 30. oktober.
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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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Guldkonfirmander mødtes i Rørbæk kirke

Lørdag den 25. maj var alle konfirmander fra konfirmationerne i vore kirker i 1969 samlet for at fejre deres 50 års
konfirmationsjubilæum. De mødtes til en kort gudstjeneste og efterfølgende fotografering i Rørbæk kirke. Og dagen
fortsatte med frokost og udveksling af gamle minder. Efter sigende en rigtig god dag!

Oprydning

I præstegården har vi sommerens løb været i gang med at rydde op i skabe og skuffer og kælder. Måske har du også
prøvet det. Der dukker ting frem, som vi engang var glade for, men som vi nu overvejer at kassere, for de har mistet
deres værdi for os. Noget er blevet helt ødelagt af tidens tand ved at ligge gemt væk, og det må straks kasseres, mens
andet bliver fundet frem med glæde og bliver støvet af og får igen en fremtrædende plads, selvom vi helt havde
glemt, at det var i vore gemmer.
Sådan er det også i livet. Engang imellem trænger vi til at få ryddet op i gamle uvaner og synder. Måske er der noget,
vi skal have sagt undskyld for overfor andre. Måske er der ting i vores liv, som ikke længere har den værdi for os, som
det havde engang, og vi må lægge det bag os. Eller måske er der gode ting i livet, som vi havde fortrængt og glemt,
som vi har glæde af igen at finde frem og give en plads i vores liv.
En sådan oprydning i livet kan give anledning til både at sige tak til Gud og sige ”tilgiv mig, Gud”. Det er godt at få ryddet op ind imellem – både i huset og i livet!
		
Herluf Christensen
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