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Kirkelig vejviser
Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
Fax 9855 7201
E-mail: hsc@km.dk
Træffes hver dag undtagen fredag bedst mellem 12 og 13
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup og Stenild
kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen, Grynderup.
Tlf. 9855 1254
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 9855 7848
Hjemmesider
En ny fælles hjemmeside for de tre
sogne er under forberedelse – se www.
rgs-sogne.dk.
Her er der også et link til Rørbæk
sogns gamle hjemmeside.

Kirkebladet redigeres af sognepræst Herluf Christensen
i samarbejde med et redaktionsudvalg bestående af menighedsrådsmedlemmerne Poul
Flou Pedersen, Rikke Højen og
Knud Erik Høgh.
Sidste frist for indlevering af
stof og meddelelser til næste
blad er 9. august til Herluf
Christensen.

Grynderup sogn:
Oplysninger om sognet og kirkegården
på www.sogn.dk/grynderup
Stenild sogn:
www.stenild-kirke.dk

Menighedsrådet
Formand Poul Flou Pedersen,
Grynderup. Tlf. 9855 1254
nop.aars@post.tele.dk
Kirkeværge for Rørbæk kirke
Villy Jensen,
Rørbæk. Tlf. 9855 7848
villy@ny-post.dk
Kirkeværge for Grynderup kirke
Anne-Grete Nielsen,
Allestrup. Tlf. 9855 1327
bratbjerg@ofir.dk
Kirkeværge for Stenild kirke
Poul Erik Bundgaard,
Stenild. Tlf. 9854 8436
kape@live.dk
Kasserer Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 9855 7955
ulladt@mail.dk
Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:
Rikke Højen, Stenild.
Tlf. 9854 8516
r.hoejen@gmail.com
Vivi Provst Jensen, Stenild.
Tlf. 9854 8220
mogvivi@tiscali.dk
Knud Erik Høgh, Rørbæk.
Tlf. 9855 7909
monake@mail.tele.dk
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch, Rørbæk
kirke
Endvidere er sognepræst Herluf Christensen ”født” medlem af menighedsrådet
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Hjertelig til lykke til årets konfirmander
Stenild kirke den 1. maj
På billedet ses forfra fra venstre side:
Christina Binderup Mikkelsen
Gitte Bjørn Mogensen
Thomas Andreasen
Nikolaj Rosengreen Kristensen

		

Rørbæk kirke den 8. maj
På billedet ses forfra fra venstre side:
Anne Lykke Jensen
Pernille Flarup Rasmussen
Julie Malthe Kristiansen
Casper Bøje Nielsen
Samuel Mørk Isager
Mathias Schmidt Wulff Andersen
Lasse Krathmann Nyrup Jensen
Emil Sand Christensen
Oliver Mejlby Nielsen
Martin Berglund Nielsen

Fotos ved Foto-Lab, Aars
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Sogneudflugt for Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne

Pilgrimsvandring
- både gammelt og moderne

Aftenvandringen i juni, som man kan læse om på bagsiden af dette blad, er en lille bitte smagsprøve på et
både meget gammelt og meget moderne fænomen: Pilgrimsvandringen.
Hvad er en pilgrimsvandring? Det er at gå i naturen,
ikke bare for at komme fra ét sted til et andet eller for
at få motion. Det er at vandre for at blive klogere på
sig selv og på livet. Og at vandre for at søge Gud eller
for at få kontakt til en guddommelig eller religiøs dimension i tilværelsen.
Der er små korte ture som vores - og der er længere
pilgrimsruter i Danmark eller i udlandet. De mest
kendte pilgrimsruter i udlandet går til Santiago de
Compostela i det nordvestlige Spanien og til Nidaros
domkirken i Trondheim i Norge. Mange mennesker
også fra Danmark har gået på disse ruter, og der er i
de sidste år endda blevet ansat et par pilgrimspræster
i folkekirken. Pilgrimsvandringen er en af de måder,
som nogle moderne mennesker bruger for at finde sig
selv og deres gud.
I virkeligheden er det et meget gammelt fænomen.
Den ældste kristne pilgrimsvandring man kender til,
fandt sted for næsten 1700 år siden som en rejse til
Jerusalem og i middelalderen var det meget udbredt at
tage på pilgrimsvandring. I andre perioder er det ikke
blevet brugt i vores del af verden - men i de sidste år er
traditionen blevet genopdaget også i de protestantiske
kirker.
Mennesker er forskellige. Nogle er meget tiltrukket af
pilgrimsvandringen og det bliver en stor oplevelse for
dem at deltage - og andre kan gå den samme rute og
synes, at det er spild af tid. Men nogle er faktisk også
blevet overrasket over, at det blev en større oplevelse,
end de havde regnet med.
Hvis du som læser er interesseret i at vide mere, kan
biblioteket skaffe bøger hjem om emnet. Eller du kan
læse på Internettet på www.pilgrim-nordjylland.dk.
		
Herluf Christensen

Torsdag den 9. juni er der sogneudflugt til Ørslev
Kloster Refugium og kirke for alle, der har lyst til at
komme med. Turen er arrangeret af menighedsrådets aktivitetsudvalg. Bussen kører fra P-pladsen ved
Grynderup missionshus kl. 18.00.
Der er tilmelding senest 1. juni til Anne-Grete Nielsen, tlf. 20327327, Vivi Provst Jensen, tlf. 98548220,
eller Herluf Christensen, tlf. 98557292. Og hvis der er
behov for transport til Grynderup, så giv besked herom ved tilmeldingen, så bliver det arrangeret.
Vel mødt til denne fælles udflugt for de tre sogne.
Prisen for at deltage er 30 kr. incl. rundvisning, kaffe
på Lundø Kro og bustur.

Kirkesangerstillingen
ved Stenild kirke

Det blev desværre kun kort tid, vi fik glæde af at have
Astrid Holm Olsen ansat som kirkesanger ved Stenild
kirke. I begyndelsen af april blev hun ansat i en noget større stilling rent lønmæssigt som kirkesanger
ved Støvring, Gravlev og Sørup kirker. En stor tak til
Astrid for tiden som kirkesanger i Stenild.
Menighedsrådet har derefter tilbudt Irma Jensen fra
Rørbæk at blive kirkesanger også ved Stenild kirke.
Det har hun sagt ja til, så hun nu er ansat som kirkesanger ved alle tre kirker i pastoratet. Irma har ofte
afløst ved gudstjenester i Stenild kirke - men velkommen som fast kirkesanger også i Stenild. Vi glæder os
til godt fællesskab og samarbejde omkring gudstjenesterne og de kirkelige handlinger i årene fremover.
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Konfirmandundervisning
2011-2012

Røddernes familieklub

tager fat på en ny sæson fredag den 2. september kl.
18.00 i Klubhuset i Grynderup (se program side 7 under Grynderup missionshus).
Der bliver arrangementer følgende datoer i 2. halvår
af 2011: 2. september, 30. september, 4. november, 2.
december og 28. december.

Elever, der skal gå i 7. klasse på Sortebakkeskolen
efter sommerferien og som bor i Rørbæk, Grynderup
eller Stenild sogne, vil i løbet af sommeren få et brev
med indbydelse til konfirmandundervisning. Undervisningen indledes med en gudstjeneste, som konfirmanderne og deres forældre bliver specielt indbudt
til. Det bliver søndag den 4. september kl. 19.30
i Stenild kirke. Efter gudstjenesten vil der blive givet en kort orientering om undervisningens indhold
og formål.
Hvis der er konfirmander fra sognene, der går på
andre skoler men ønsker at blive konfirmeret i en af
de tre kirker, er man velkommen til at henvende sig
i præstegården på tlf. 98557292 eller på hsc@km.dk
inden undervisningens start. Der er planlagt konfirmation i Rørbæk kirke den 6. maj og i Grynderup og
Stenild kirker den 13. maj.

Nørager FDF

mødes i spejderhytten Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, 5 år – 0. klasse, tirsdag 17.00 – 18.30
Tumlinge, 1–2. klasse, tirsdag 18.30 – 20.00
Pilte, 3–4. klasse, tirsdag 18.30 – 20.00
Væbnere, 5–6. klasse, torsdag 19.00 – 21.00
Seniorvæbnere, 7–8. klasse og
Senior, 15–18 år, torsdag 19.00 – 21.00
Oplysninger om FDFs lokale arbejde kan fås ved at
ringe til Skrænten på tlf. 98551549. Og så er der en
lille opfordring fra FDF: Vi må desværre ikke samle
aviser mere. Men vores aviscontainer står ved spejderhytten Skrænten, og der er I alle mere end velkomne til at aflevere jeres aviser.
Containeren bliver tømt regelmæssigt og på denne
måde er I med til at støtte FDF. Så på forhånd tusind
tak for hjælpen.
Foto fra FDFs hjemmeside

Konfirmandudgave af Bibelen

Indsamlinger i kirkerne

Fra 1. maj 2010 til 30. april 2011 er der ved indsamlinger ved gudstjenester i de tre kirker i alt indkommet
kr. 8.730,50, som modtagerne, der er forskellige velgørende formål, hermed kvitterer for med tak.
Beløbene er fordelt på denne måde:
Rørbæk kirke: Kr. 2,855,00 – heraf ved høstgudstjenesten kr. 1.850,00.
Grynderup kirke: Kr. 3.390,00 – heraf ved høstgudstjenesten kr. 2.400,00.
Stenild kirke: Kr. 2.485,50 – heraf ved høstgudstjenesten kr. 1.650,00.
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GUDSTJENESTER
Rørbæk		

Grynderup		

Stenild

2. juni		

Kristi Himmelfartsdag					

9.00			

10.30

5. juni		

6. søndag efter påske		

12. juni		

Pinsedag						

10.30			

9.00

13. juni		

2. pinsedag			

10.30

Dato						

19. juni		
Trinitatis søndag			
						
						
						

10.30

10.30
14.00 (-A) (se s.8)
Friluftsgudstjeneste
og sommermøde i
præstegårdshaven

26. juni		

1. søndag efter trinitatis					

9.00			

3. juli		

2. søndag efter trinitatis		

10.30

9.00			

10. juli		
3. søndag efter trinitatis								
												
17. juli		

4. søndag efter trinitatis		

24. juli		

5. søndag efter trinitatis					

31. juli		
6. søndag efter trinitatis		
						

10.30			

Knud Olav Petersen

9.00
19.30 (-A)		

10.30

9.00 (-A)

S. A. Kristoffersen

7. august
7. søndag efter trinitatis								
												
14. august

8. søndag efter trinitatis		

21. august

9. søndag efter trinitatis								

28. august
10. søndag efter trinitatis		
						

9.00 (-A)

9.30			

9.00 (-A)

Holger Lyngberg

11.00
10.30

9.00 (-A)

Knud Olav Petersen

4. september
11. søndag efter trinitatis					
10.30			
												

												

Mærket (-A) betyder, at der ikke er altergang ved gudstjenesten.
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19.30 (-A) (se s.5)

Indledningsgudstjeneste
for de nye konfirmander

Grynderup missionshus

Hvor henvender man sig?

Juni:
Torsdag d. 16. kl. 19.00: Aftentur med fælles afgang
fra missionshuset.
Torsdag d. 23. kl. 19.00: Skt. Hansfest hos Lilli og
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrupvej 26, Kjemtrup.
Vi griller vores medbragte mad. Derefter tale ved
Anne Lise Larsen, kaffebord og afslutning ved bålet.

VED FØDSEL:
Faderskab kan anmeldes til sognepræsten inden
14 dage efter fødslen. Anmeldelse af faderskab
skal kun finde sted, hvis barnets forældre ikke er
gift med hinanden. Anmeldelse kan også ske på
www.personregistrering.dk eller til statsforvaltningen.
VED DÅB:
Dåb aftales med sognepræsten. Der træffes aftale
om en samtale forud for dåben.
VED KIRKELIG VIELSE:
Vielse aftales med sognepræsten i god tid. 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. Se telefonnumre på side 2.
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.

Juli:
Sommerferie med mulighed for at deltage i teltmøder.
August:
Torsdag d. 4. kl. 19.00: Aftentur med fælles afgang fra
missionshuset.
Torsdag d. 11. kl. 19.30: Møde ved Lis Saugbjerg, Ålestrup, om Danmission.
Torsdag d. 25. kl. 19.30: Bibeltime.
September:
Fredag d. 2. kl. 18.00: Røddernes familieklub med fællesspisning, familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 30. august til Irma, tlf.
98557848, Lilli, tlf. 98651060 eller Elin, tlf. 98551329.

Kredsmøder i Indre Mission

8-15. juli: Bibelcamping i Hadsund.
Søndag d. 7. august: Kredsudflugt.
Mandag d. 29. august: Kredsgeneralforsamling i
Grynderup missionshus.

Kirkebil

Sommerlejr på Lejrgården

I Rørbæk sogn kan kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 bestilles senest dagen før hos Terndrup Taxa,
tlf. 9833 5800.
I Grynderup og Stenild sogne kan kørsel til gudstjenester bestilles igennem sognepræsten.

Er du barn eller junior og har lyst til at komme på
lejr i sommerferien, så er der alle tiders mulighed på
Lejrgården i Dollerup ved Hvalpsund. Der bliver en
juniorlejr fra 29. juni til 3. juli for jer, der efter sommerferien skal gå i 5-9. klasse, og en børnelejr 3-6. juli
for jer, der skal gå i 1-5. klasse.
Lejrene arrangeres af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i Himmerland. Programmer kan fås i præstegården og de ligger også i kirkerne.

Sognepræsten

holder fri 4-10. juli, 25. juli - 7. august og 27-28. august.
Præstegårdens telefonsvarer henviser til afløser.
Den ugentlige fridag derudover er normalt fredag.
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Aftenvandring i juni

Sommermøde i præstegården

Det bliver tirsdag den 28. juni med start kl. 18.00
i Grynderup kirke og med afslutning omkring kl. 21
i Stenild kirke. Vi begynder og slutter i kirken for at
sætte kirken og dens budskab som en ramme om vandringen. Undervejs vil vi holde 2-3 pauser, hvor vi vil
lade os inspirere i fællesskab af menneskers oplevelse
af naturen og af den almægtige Gud. Vi kan tale sammen, hvis vi har lyst - men vi vil også være stille sammen og bare høre fuglene synge og tænke over livet.
Og undervejs vil vi høre om nogle russiske flygtninge,
der var indkvarteret efter 2. verdenskrig.

- Servering af kaffe

Lige efter Skt. Hans, når sommeraftenerne er lyse og
lange og vejret forhåbentlig er godt, vil vi invitere alle,
der har lyst, med på en aftenvandring med indlagte
”stationer” undervejs.

Søndag den 19. juni kl. 14.00 afholdes det årlige Sommermøde i haven ved Rørbæk præstegård.
Det er i år med følgende program:
- Kort friluftsgudstjeneste ved Herluf Christensen
- Fortælling om ”Astrid Lindgren og kristendommen”
ved pastor Jørgen Dolmer, Skørping. Jørgen Dolmer
var i mange år sognepræst i Støvring og er nu pensioneret - men stadig meget aktiv - præst.
Alle er velkomne - også jer, der ikke bor i Rørbæk
sogn. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs i
præstegården.

Det er bedst at lave vandringer af denne her slags,
hvor der er mindst trafik, så vi går ikke den nærmeste
vej! Første del af turen vil vi derfor køre i bil, så vandreturen bliver på ca. 5 km.
Når vandringen er slut vil chaufførerne blive kørt tilbage til deres biler, så de kan hente dem og hente de
øvrige deltagere i Stenild.
Vi håber, at der er nogle, der har lyst til at gå denne
tur sammen med os. Vi tror, det kan blive en rigtig
dejlig vandretur, hvor vi på en fin måde kan få forenet
kirken, naturen og hverdagslivet med hinanden. Og så
får vi oven i købet både motion og en lille forfriskning
undervejs.

Solnedgang over Jammerbugten

Der er ingen tilmelding - bare mød op i Grynderup
kirke og tag vandreskoene på!

Bliv hos os, når dagen hælder,
du kære Fader og Gud!
Bliv hos os, når mørket vælder
af nattens sluser ud!
B.S. Ingemann, 1838

Hanne Sørensen, Grynderup
Herluf Christensen, Rørbæk
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