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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

Formand Poul Flou Pedersen,
Grynderup. Tlf. 9855 1254
nop.aars@post.tele.dk

Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335

Kirkeværge for Grynderup kirke
Anne-Grete Nielsen,
Allestrup. Tlf. 9855 1327
bratbjerg@ofir.dk

Kirkeværge for Rørbæk kirke
Villy Jensen,
Rørbæk. Tlf. 9855 7848
villy@ny-post.dk

Graver ved Grynderup og Stenild
kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818

Kirkeværge for Stenild kirke
Poul Erik Bundgaard,
Stenild. Tlf. 9854 8436
kape@live.dk

Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen, Grynderup.
Tlf. 9855 1254

Kasserer Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 9855 7955
ulladt@mail.dk

Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 9855 7848

Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:

Hjemmesider
En ny fælles hjemmeside for de tre
sogne er under forberedelse – se www.
rgs-sogne.dk.

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 3. november til Herluf
Christensen. Billeder side 3 og 8
ved Niels Sørensen.

Menighedsrådet

Her er der også et link til Rørbæk
sogns gamle hjemmeside.
Vi forventer, at den nye hjemmeside er
klar i løbet af efteråret.
Grynderup sogn:
Oplysninger om sognet og kirkegården
på www.sogn.dk/grynderup
Stenild sogn:
www.stenild-kirke.dk
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Rikke Højen, Stenild.
Tlf. 9854 8516
r.hoejen@gmail.com
Vivi Provst Jensen, Stenild.
Tlf. 9854 8220
mogvivi@tiscali.dk
Knud Erik Høgh, Nørlund.
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

Høstgudstjeneste i Rørbæk kirke
den 11. september kl. 10.00

Efter gudstjenesten bliver der igen i år budt på kaffe
og småkager i kirkens våbenhus.

Høstgudstjeneste i Grynderup kirke
den 18. september kl. 9.30

Efter gudstjenesten er alle indbudt til gratis kaffe og
rundstykker i Klubhuset i Grynderup.

Børnehøstgudstjeneste i Stenild kirke
den 18. september kl. 14.00

Som noget nyt i år holder Rørbæk-Grynderup-Stenild
menighedsråd børnehøstgudstjeneste i Stenild kirke.
Alle børn er velkomne til at medbringe afgrøder fra
haven, drivhuset, frugttræerne eller marken. Efter
gudstjenesten går både børn og voksne i forsamlingshuset, hvor forældre og bedsteforældre kan byde på
afgrøderne. Menighedsrådet vil være vært ved en kop
kaffe.
***
Ved høstgudstjenesterne er der som tidligere år i alle
tre kirker indsamling af høstoffergave med mulighed
for offergang under salmen efter prædikenen. Vedlagte kuvert kan benyttes, hvis man ønsker det - og der
ligger ekstra kuverter i våbenhusene. Beløb, der ikke
er øremærket til et bestemt formål, bliver fordelt af
menighedsrådet.

Indtryk fra en vandretur
Deltagerne i aftenvandringen den 28. juni plukkede
undervejs blomster i vejgrøften og pyntede døbefonten
i Stenild kirke med dem inden den afsluttende aftensang i kirken.
Disse blomster er et smukt billede på sammenhængen
mellem kirken og hverdagslivet - netop når de er lagt
på døbefonten.
Vi indledte og afsluttede aftenvandringen i kirken
med en salme og en bøn. Det blev hermed et billede
på, at vi må have kirkens budskab som vort udgangspunkt og vort mål i livets vandring. Og blomsterne
lagt på døbefonten viser os den kristne dåb som den
begivenhed, vi igen og igen må vende tilbage til som
det sted, hvor Gud har mødt os og skabt sit nye liv i os.
Der er sammenhæng mellem dåb og hverdagsliv. Vi
må netop igen og igen vende tilbage med blomsterne,
der har været på vores vej - alt det vi har glædet os
over. Men vi må også vende tilbage til dåben og Guds
møde med os med tidslerne og alt ukrudtet fra livets
vandring - alt det vi har brug for at bede om tilgivelse
for.
Og så kan sidste vers i salmebogens nr. 448, som vi
ofte synger ved barnedåb, fint og med meget enkle
ord, sige hvad sammenhængen mellem dåb og hverdagsliv er:
Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre skænk os troen fuld af glæde!

Spis-sammen-aften i Stenild

I et samarbejde mellem Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening og Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd afholdes spis-sammen-aften torsdag den 13.
oktober med start i Forsamlingshuset kl. 18.00 og
med afslutning i kirken med en kort og enkel gudstjeneste i børnehøjde kl. ca. 20.00.
Nærmere oplysning om pris og tilmelding senere.
Alle fra alle tre sogne er velkomne!
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Kirkegårdene

gran eller grus på eller skifte planter ud. Så får man naturligvis bare en regning på udgiften.
De øvrige gravsteder passes af graveren imod betaling.
Man kan lave en aftale om at få en regning en gang om
året, eller man kan betale forud for resten af fredningstiden, f.eks. 10 eller 25 år i form af en såkaldt ”legataftale”. Det kan være et stort beløb at betale på én gang,
men det er i længden alligevel det billigste, idet det også
omfatter udskiftning af planter, der enten er blevet for
store eller er gået ud, og man er sikret imod fremtidige
prisstigninger.
Man kan sagtens beholde gravstedet udover fredningstiden, hvis man ønsker det. Så skal der bare laves en ny
aftale om, hvem der sørger for vedligeholdelsen.

Vi gør meget ud af kirkegårde og gravsteder i Danmark.
Den tanke får man ikke mindst, når man sammenligner
med kirkegårde i andre lande.
Men hvordan er reglerne omkring driften af kirkegårdene ved kirker som Rørbæk, Grynderup og Stenild kirker
egentlig? Hvem bestemmer, hvordan kirkegården skal se
ud og hvorfor er det i de senere år blevet så dyrt at få
gravsteder passet?
Reglerne for kirkegårdenes drift er samlet i en vedtægt,
der er udarbejdet af menighedsrådet og godkendt af
provstiet. Den fortæller, at kirkegårdene ejes af Rørbæk,
Grynderup og Stenild kirker og bestyres af kirkernes
menighedsråd. Det er hermed folkekirkens medlemmer
i sognet, der har valgt menighedsrådet til at bestemme,
hvordan kirkegården skal drives og se ud.
Det daglige ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af kirkegården varetages af graveren ved kirken. Menighedsrådet har desuden valgt tre kirkeværger, en for hver kirke,
der på vegne af menighedsrådet har et særligt tilsyn med
kirkegårdens drift og har ansvaret for, at der er styr på
aftaler med indehaverne af de enkelte gravsteder.
Fredningstiden er den tid, hvor en grav skal henligge
urørt og ikke må anvendes til nye begravelser. Den er
her hos os 25 år for kistegrave og 10 år for urnegrave.
Det betyder også, at de pårørende til en, der bliver begravet, påtager sig at sørge for, at gravstedet bliver holdt
pænt og rent i hele fredningstiden. Det kan de enten selv
gøre, eller de kan lave en aftale med graveren om at passe
gravstedet. Kirkeværgen har ansvaret for at kontakte indehaverne af gravstedet, hvis ikke det bliver holdt rent.
Det er ikke tilladt at bruge sprøjtemidler på kirkegårdene og det er heller ikke tilladt at lægge f.eks. plastic
eller fiber ud under gruset, så der er ingen vej udenom
at bruge hakke og rive og håndkraft, når ukrudtet skal
holdes nede.

Motiv fra grandækningskursus på Rørbæk kirkegård efteråret 2010

Tidligere har der været et forholdsvis stort underskud
på driften af kirkegårdene. Dette underskud blev dækket
af kirkeskatten. Men i de senere år har man arbejdet på
at nedbringe dette underskud ved at sætte priserne på
grandækning og vedligeholdelse af gravsteder op, så de
så vidt muligt dækker den reelle udgift for den tid, der
går med arbejdet. Det har man gjort for at undgå stigninger i kirkeskatten, der jo også skal betales af dem, der
ikke har gravsteder. Men stadig er der forskel fra stift til
stift, så man kan godt opleve at have familiemedlemmer
begravet i et andet stift, hvor det er enten dyrere eller
billigere end i Aalborg stift.
fortsættes

På vore kirkegårde bliver 15-20 % af gravstederne passet
af de pårørende, og så er det gratis at have et gravsted.
Man kan dog altid bestille graveren til f.eks. at lægge
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Røddernes
familieklub

Man kan blive begravet på folkekirkens kirkegårde uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Mennesker,
der ikke er medlem af folkekirken, skal dog betale et vist
beløb for at blive begravet og få et gravsted, idet de jo
ikke har været med til at betale de fælles udgifter for
kirkegårdene via deres kirkeskat.

begynder på en ny sæson fredag den 2. september kl.
18.00 i Klubhuset i Grynderup med fællesspisning,
”gå-banko”, bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest den 30/8 til Irma, tlf. 9855 7848,
Lilli, tlf. 9865 1060 eller Elin, tlf. 2032 1329.
Fredag den 30. september kl. 18.00: Fællesspisning,
familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest den 27/9 - se ovenfor.
Fredag den 4. november kl. 18.00: Fællesspisning herefter får vi besøg af Vibeke Solhøj. Godnatkaffe.
Tilmelding senest den 1/11 - se ovenfor.

Gudstjeneste
for hørehæmmede

Der er arrangeret en særlig gudstjeneste for hørehæmmede i Støvring kirke søndag den 11. september
kl. 10.30.
Gudstjenesten er med tekstning, teleslynge og trykt
prædiken. Prædikant er landsdelspræst Søren Skov
Johansen og gudstjenesten afvikles i samarbejde med
sognepræst Ellen Balle Christensen og Høreforeningen Rebild Lokalafdeling.
Der er frokost i sognegården i Støvring til en pris på
35 kr. efter gudstjenesten.
Tilmelding til frokost og gratis kirkebil på tlf. 98 37
16 86 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: amkn@km.dk
eller SMS: 29 66 06 50.
Ny kontaktpræst for hørehæmmede i Rebild kommune og provsti er sognepræst Herluf Christensen.

Rørbæk Juniorklub

er en klub for dig, der går i 4-7. klasse. Klubben mødes i Rørbæk præstegård hver anden mandag aften
kl. 18.30 - 20.30, første gang efter sommerferien den
29. august.
Som noget nyt har Juniorklubben i år fået en ”overbygning” i form af en klub for dem, der går i 7-9. klasse. Denne klub mødes ligeledes hver anden mandag
aften kl. 19.00 - 21.30, første gang den 5. september.
Begge klubber har forskellige klubaktiviteter på programmet, og derudover er der hver gang en eller anden form for kristen forkyndelse. Klubprogrammerne
ligger i kirkerne og kan fås ved henvendelse i præstegården.

BUSK-gudstjenesten
i Stenild kirke

Nørager FDF

søndag den 30. oktober kl. 14.00 er arrangeret i samarbejde med væbnerne fra Nørager FDF. Væbnerne vil
også medvirke ved gudstjenesten. Alle børn og voksne
er velkomne - uanset om man er FDF-er eller ej.

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.
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GUDSTJENESTER
Dato						

Rørbæk		

28. august
10. søndag efter trinitatis
						

9.00 (-A)

Grynderup		

Knud Olav Petersen

4. september
11. søndag efter trinitatis				
10.30			
											
											

11. september 12. søndag efter trinitatis
						

2. oktober

10.00 (-A)

9.30 (-A) 		
Høstgudstjeneste

9.00

9.00			

6. oktober					
						

19.30 (se side 8)

						

Sangaften med
Rasmus Skov Borring

9. oktober

10.30						

16. oktober
17. søndag efter trinitatis				
									

19.30 (-A)

23. oktober

10.30

18. søndag efter trinitatis

14.00 (-A)

Børnehøstgudstjeneste

Chr. Grund Sørensen

15. søndag efter trinitatis				

16. søndag efter trinitatis

19.30 (-A)

Indledningsgudstjeneste
for de nye konfirmander

Høstgudstjeneste

18. september 13. søndag efter trinitatis				
									
25. september 14. søndag efter trinitatis
						

Stenild

9.00			

10.30

9.00

Knud Olav Petersen

30. oktober
19. søndag efter trinitatis							
												

BUSK-gudstjeneste

6. november

Alle helgens dag			

11.00			

14.00 (-A)		

9.30

13. november

21. søndag efter trinitatis

9.30			

11.00

20. november Sidste søndag i kirkeåret							
												
24. november					
						
27. november

14.00 (-A)

9.00 (-A)

Knud Olav Petersen

14.00 (-A)

Adventsgudstjeneste

1. søndag i advent					

Mærket (-A) betyder, at der ikke er altergang ved gudstjenesten.
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9.30			

11.00

Grynderup missionshus

Hvor henvender man sig?

September:
Fredag d. 2. kl. 18.00: Røddernes familieklub - se side 5.
Torsdag d. 15. kl. 19.30: Sangaften.
Torsdag d. 22. kl. 19.30: Høstfest. Sognepræst Herluf
Christensen taler.
Fredag d. 30. kl. 18.00: Røddernes familieklub - se side 5.

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.

Oktober:
Torsdag d. 13. kl. 19.30: Møde ved missionær Poul Erik
Hansen, Farsø.
Torsdag d. 27. kl. 19.30: Henrik Dalum, Aars, fortæller
om at være i krig (Afghanistan).
November:
Fredag d. 4. kl. 18.00: Røddernes familieklub - se side 5.
Torsdag d. 10. kl. 19.30: Fælles bibeltime med Haverslev
KFUM & KFUK.
Torsdag d. 17. kl. 19.30: Møde og bogsalg ved Jens V. Kristensen, Hobro.
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Adventsfest. Forstander Poul Johansen, Borremose, taler.

Kredsmøder i Indre Mission

Mandag d. 29. august: Kredsgeneralforsamling i Grynderup missionshus.
Tirsdag d. 6. september kl. 14.00 og onsdag d. 7. september kl. 14.00 og 19.30: Husmoderstævne i Sdr. Onsild
missionshus.
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30: Efterårsmøde i Arden
Kirkecenter. Sognepræst Esper Thidemann, Århus, taler.

Kirkebil

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

Sognepræsten

holder fri 27-28. august, 24-25. september, 15-21. oktober og 19-20. november. Præstegårdens telefonsvarer
henviser til afløser.
Den ugentlige fridag derudover er normalt fredag
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Fotografier efterlyses ....

Sangaften med
Rasmus Skov Borring

Det er altid godt med billeder og fotografier i et blad også i et kirkeblad. Det gør bladet mere vedkommende
og giver større lyst til at læse i bladet! Det samme gælder hjemmesider på Internettet. Men ofte mangler det
helt rigtige billede netop når bladet skal laves - og så
bliver det lidt for kedeligt!

Torsdag den 6. oktober kl. 19.30 får vi i Rørbæk kirke
besøg af musiker, komponist og efterskolelærer Rasmus Skov Borring til en fællessangsaften.
Rasmus Skov Borring er kendt af mange som lærer på
Bjergsnæsskolen i Viborg. Men han er også kendt som
komponist og fortolker af danske sange fra højskoletraditionen og har i begyndelsen af 2011 udgivet sin
tredie CD ”Den danske Sang 2”.

Derfor vil vi gerne have jeres hjælp, kære læsere. Vi vil
gerne have opbygget et lager af billeder til kirkebladet
og til en ny hjemmeside for de tre kirker, som vi arbejder på i øjeblikket. Så hvis du er fotointeresseret og
gerne vil hjælpe os, eller hvis du bare har et godt billede fra et arrangement eller fra et sted i de tre sogne,
må du meget gerne henvende dig til en af os, der laver
kirkebladet (se side 2). Så kan vi en dag måske bruge
netop dit billede.

Sangaftenen vil indeholde et bredt udsnit af forskellige tiders smukke tekster og melodier fra den danske
højskoletradition, kombineret med fortælling om sangene. Rasmus Skov Borring brænder for at holde sangskatten levende og tilgængelig for nye generationer
og har stor erfaring i at spille og synge sammen med
unge mennesker igennem sit arbejde på efterskolen.
Alle er meget velkomne. Der er gratis adgang og der
bliver serveret en forfriskning i pausen imellem de to
afdelinger af aftenens program.

Billederne skal helst være taget med et digitalkamera,
og så kan du bare sende dem på mail til hsc@km.dk.
Vi kan desværre ikke betale for billederne - men vi
tilbyder selvfølgelig at sætte fotografens navn i bladet
eller på hjemmesiden.
På forhånd tak for hjælpen!
Nogle af deltagerne i aftenvandring den 28. juni

Adventsgudstjeneste
i Rørbæk kirke

torsdag den 24. november kl. 14.00. Efter gudstjenesten er der gratis kaffe og hyggeligt samvær med
oplæsning og fællessang på Aktivitetscentret Engparken i Rørbæk.
Alle er velkomne. Kørsel kan bestilles hos Terndrup
Taxa, tlf. 9833 5800.
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