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Til lykke med dåben Årets konfirmander
Konfirmation den 1. maj kl. 9.30
i Rørbæk kirke

Markus Skov Olsen, Nørager
døbt i Rørbæk kirke 10/1

Lærke Høgfeldt Lundquist,
Kjemtrupvej 10, Thulstrup
Camilla Trads,
Rindhøjvej 1, Thulstrup
Daniel Pedersen da Silva Cardoso,
Mejlbyvej 102, Mejlby
Nicolaj Bech Christensen,
Kjemtrupvej 8, Thulstrup
Nicklas Stork Svane,
Allestrupvej 16, Rørbæk

Konfirmation den 1. maj kl. 11.00
i Rørbæk kirke

Ellen Dorthea Gartner Avlskarl, Nørager, døbt i Stenild kirke 30/1
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Karen Sinkjær Korsgaard,
Rosbjergvej 7, Volstrup
Clara Løhde Nørgaard,
Hougaardsvej 2, Rørbæk
Benjamin Kjærulf Andersen,
Grynderupvejen 38, Grynderup
Dan Nymann Madsen,
Nørregade 9, Rørbæk
Oliver Mortensen,
Kildevej 1, Rørbæk
William Christensen Sveistrup,
Hougaardsvej 4, Rørbæk

Konfirmation den 8. maj kl. 9.30
i Grynderup kirke
Laura Hammer Christensen,
Roldvej 38, Mosbæk
Sofia Ozerova Flou Pedersen,
Ålbjergvej 3, Grynderup
Rasmus Bøgh Poulsen,
Ålbjergvej 6, Grynderup

Konfirmation den 8. maj kl. 11.00
i Stenild kirke
Nanna Bach Brandt,
Borgergade 16, Stenild
Anna Brøndum,
Røjdrupvej 9, Røjdrup
Lærke Højgaard Fogh,
Ørnbjergvej 23, Boldrup
Olivia Gakiri Jørgensen,
Nørredamsvej 3, Stenild
Caroline Hjorth Nielsen,
Løgstørvej 151, Boldrup
Naja Bjørn Nielsen,
Hannerupskovvej 22,
Hannerup

Konfirmationsdatoer
i 2017 og 2018

I 2017 bliver der konfirmation
søndag den 7. maj Grynderup og
Stenild kirker og søndag den 14. maj i
Rørbæk kirke.
Menighedsrådet har besluttet, at
konfirmationer i de tre kirker fra og
med 2018 holdes lørdag og søndag
i den første weekend i maj. I 2018
bliver der derfor konfirmation den
5. maj i Rørbæk kirke og den 6. maj i
Grynderup og Stenild kirker.

Forsidefoto af Rørbæk kirke,
fotograferet fra en drone, er venligst
udlånt af fotografen, landinspektør
Peter Eistrup, Aalborg
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Sognepræstens studieorlov
Der findes den gode ordning, at vi som
præster i folkekirken kan få bevilget 3
måneders studieorlov med fuld løn.
Aalborg stift har hvert år mulighed for
at tildele 6-8 præster en sådan orlov,
og det betyder at en præst kan regne
med at få studieorlov 1 eller 2 gange
i løbet af sit arbejdsliv. Pengene hertil
stammer i sidste ende fra præsternes
egen lønpulje, så vi får lidt mindre i
løn mod til gengæld at have mulighed
for at søge studieorlov, og det er biskoppen, der sammen med to præster og en repræsentant for Præsteforeningen forvalter ordningen.
Denne mulighed har jeg gjort brug af
og har fået bevilget orlov fra 1. juni til
31. august i år. Formålet med at søge
studieorlov er for mit vedkommende,
at jeg gerne vil have tid til at fordybe
mig i emnet ”velsignelse” og i et af de
fire evangelier i Det nye Testamente.
Det skulle så også gerne komme ikke
bare mig selv men også jer som kirkegængere og menighed til gode, idet
jeg håber at få fyldt en masse inspiration og viden og ideer på til de kommende års prædikener, undervisning
og samtaler.

Hvem skal afløse?

Der bliver ansat en fuldtids afløser
som præst i de tre måneder. Det
bliver Lise Nedergaard, som på en
spændende og inspirerende måde
fortalte om Skørping Nykirke på sidste
sommers sogneudflugt.
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Efter 11 år som sognepræst i Skørping-Fræer Pastorat valgte Lise Nedergaard at søge sin afsked med udgangen af november måned sidste
år for at blive vikarpræst og prøve at
være præst andre steder og på andre
måder. I skrivende stund er hun vikar
i Støvring. Sammen med sin mand,
som er præst i Sønderholm-Frejlev,
har hun lejet sig ind i en tidligere
skovfogedbolig i Tveden lidt nord for
Rold.
Det er en både erfaren og dygtig
præst, der skal varetage stillingen i de
tre måneder, og Lise Nedergaard kan
efter 1. juni træffes i Rørbæk præstegård efter aftale på tlf. 3030 6155.
		
Herluf Christensen

Lise Nedergaard

Kirkens Korshærs
Forårsmøde

Kirkens Korshær ønsker med baggrund i det kristne budskab at hjælpe
de allerdårligst stillede i dagens Danmark, og dem er der desværre alt for

mange af. Det vil Birgit Friis, der er
formand for Kirkens Korshærs Landsstyrelse og sognepræst i Åkirkeby,
fortælle om ved Forårsmødet torsdag
den 26. maj kl. 19.30 i Sognehuset i
Skals, Ejstrupvej 14, Skals. Aftenens
emne er: ”Kirkens Korshær før og nu”.
Alle er meget velkomne. Vi har som
kirke et ansvar for at hjælpe mennesker i nød, og det gøres på mange forskellige måder. Kom og hør, hvordan
Kirkens Korshær hjælper mennesker.
Arrangører er Kirkens Korshærs Storkreds Rebild Syd.

Koncert i Mariager
kirke

Der bliver hver sommer afholdt en
række sommerkoncerter i Mariager
kirke med dygtige organister, der spiller på kirkens store og næsten nye
orgel.
Tirsdag den 28. juni er der mulighed
for at komme med på en fælles aftentur til en af disse koncerter, der
begynder kl. 19.30. Det er en koncert
med kirkens egen meget dygtige organist, Michael Ustrup. Programmet
kan ses på Mariager Kirkes hjemmeside.
Der er tilmelding til menighedsrådsmedlem Ulla Sørensen, Solkrogen 4,
Rørbæk, senest lørdag den 25. juni.
Hun kan som regel træffes efter kl. 17
på tlf. 9852 5021. Hun vil arrangere
kørsel til Mariager i private biler. Der
opkræves et mindre beløb i entré, afhængig af deltagerantallet.

3

Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

3. april		

1. søndag efter påske									

10. april

2. søndag efter påske					

12. april

Offentligt menighedsmøde kl. 19.30 i Rørbæk Forsamlinghus fælles for alle tre sogne – se side 6

17. april

3. søndag efter påske							

22. april

Bededag						

24. april
		

4. søndag efter påske							
Pastor Knud Olav Petersen er dagens præst

10.30		

10.30

9.00

10.30		

9.00

9.00 (-A)

10.30

10.30

1. maj		
Konfirmation ved begge gudstjenester			
									

9.30 (-A) og
11.00 (-A)

5. maj		

Kristi Himmelfartsdag					

9.00		

8. maj		

Konfirmation i begge kirker						

9.30 (-A)

11.00 (-A)

10. maj		

Jagtgudstjeneste – se side 5								

19.00 (-A)

15. maj		

Pinsedag						

16. maj		
		

2. pinsedag										
Pastor Inge Frandsen er dagens præst

22. maj		
		

Friluftsgudstjeneste – se side 5						
Pastor Knud Olav Petersen er dagens præst

29. maj		
		
		

Højmesse i Stenild kirke					
50-års jubilæumsgudstjeneste i Rørbæk kirke
for konfirmander fra 1966

11.30 (-A)			

5. juni		

2. søndag efter trinitatis					

9.00		

7. juni		

Sogneudflugt til Spentrup kirke og Hvidsten Kro med afgang kl. 18.00 / 18.15. Se omtale side 8
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10.30		

10.30

9.00
9.00

11.00 (-A)
10.00

10.30
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

Grynderup

12. juni		

3. søndag efter trinitatis					

10.30				

19. juni		

4. søndag efter trinitatis							

26. juni		

5. søndag efter trinitatis					

28. juni		

Aftentur til koncert i Mariager kirke – se side 3

3. juli		

6. søndag efter trinitatis							

10. juli		
		

7. søndag efter trinitatis									
Sognepræst Bodil Nørager, Sønderup, er dagens præst

17. juli		
		

8. søndag efter trinitatis					
10.30
Sognepræst Bodil Nørager, Sønderup, er dagens præst

24. juli		

Ingen gudstjenester – der henvises til nabokirkerne

31. juli		

10. søndag efter trinitatis						

9.00		

Stenild
9.00
10.30

9.00 (-A)

10.30

9.00		

9.00 (-A)

10.30

Hvis ikke andet er nævnt, er gudstjenesterne i april og maj måned ved sognepræst Herluf Christensen og i juni og juli
måned ved konst. sognepræst Lise Nedergaard
Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver

Jagtgudstjeneste i
Stenild kirke

Som optakt til bukkejagten og dermed den nye jagtsæson bliver der
i samarbejde med Nørager Jagt og
Hundesports Forening afholdt ”Jagtgudstjeneste” i Stenild kirke – men
våbnene må blive ude i våbenhuset
og hundene må pænt blive hjemme!
Det foregår tirsdag den 10. maj kl.
19.00 – og alle uanset om man er
jæger eller ej er velkomne. Kirken vil
blive smukt pyntet op med ting fra
naturens og jagtens verden og en del
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af musikken bliver leveret af jægere
på jagthorn.
Det er et nyt tiltag her i vore sogne
med en jagtgudstjeneste, men det
har været fast tradition i nogle andre
kirker i både Danmark og i udlandet.
Og hvem ved, om det kan blive en
ny god tradition også hos os? I hvert
fald er det godt at forbinde kirken og
dens budskab med naturoplevelserne
og fællesskabet omkring jagt og dyr,
for vi har altid brug for at se vores almindelige liv og de ting, vi er optaget
af som noget, som Gud også vil være
med i.

Friluftsgudstjeneste
i Grynderup
Igen i år indledes søndagens program ved Landsbyfesten i Grynderup
med en friluftsgudstjeneste på byens
sportsplads. Det foregår søndag den
22. maj kl. 11.00 – og i år ligesom for
to år siden med pastor Knud Olav Petersen som præst ved gudstjenesten.
Vi håber på solskin og stille vejr til en
kort og enkel gudstjeneste i det fri.
Skulle vejret imod forventning være
mindre godt, bliver gudstjenesten
holdt indenfor i teltet.
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Grynderup
missionshus

April:
Tirsdag d. 5. kl. 19.30: IM Hobro-kredsens Forårsmøde i Grynderup missionshus. Missionær Egild Kildeholm
Jensen, Rønde, taler.
Torsdag d. 7. kl. 18.30: Vi besøger Blå
Kors, Rold Skov i Arden. Fælles afgang
fra Klubhuset.
Fredag d. 8. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Fællesspisning og kreativ
aften.
Torsdag d. 21. kl 19.30: Møde ved
Jens V. Kristensen, Hobro.
Torsdag d. 28. kl. 19.30: Bibeltime i
Klubhuset.
Maj:
Fredag d. 6. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Fællesspisning, udendørs
løb og sang.
Torsdag d. 12. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset.
Torsdag d. 26. kl. 19.30: Besøg af repræsentanter fra KamillianerGårdens
Hospice i Aalborg.
Juni:
Torsdag d. 2. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset.
Tirsdag d. 7. kl. 18.00: Sogneudflugt
– se side 8.
Torsdag d. 23. kl. 19.00: Skt. Hansfest
hos Lilli og Niels Kristian Holmgaard,
Kjemtrupvej 26. Vi griller vores medbragte mad. Bål, kaffe og afslutning.
Juli: Sommerferie – med mulighed
for at deltage i bibelcamping i Hadsund 8-15. juli.
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Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier:
Fredag d. 8. april kl. 18.00 i Klubhuset
i Grynderup: Fællesspisning og derefter kreative aktiviteter for alle. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 5. april til Irma, 25393913,
eller Elin, 21665587 / eonjensen@
gmail.com.
Fredag d. 6. maj kl. 18.00 i Klubhuset:
Fællesspisning, udendørs løb og sangaktiviteter sammen med Lene. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 3. maj.

Offentligt
menighedsmøde

i Rørbæk forsamlingshus tirsdag den
12. april kl. 19.30, hvor menighedsrådet fremlægger beretning og regnskab for 2015 og redegør for planer
for fremtiden.
Alle er velkomne. Der serveres gratis
kaffe og hvad dertil hører.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 10.30 kan
bestilles fra alle tre sogne senest dagen før hos Terndrup Taxa, tlf. 9833
5800.

For børn, juniorer
og teenagere

Se program for Rørbæk Juniorklub og
Teenklub på sognenes hjemmeside –
www.rgs-sogne.dk, under rubrikken
”Liv og aktiviteter”.
På hjemmesiden kan også findes
oplysninger om årets søndagsskole
sommerlejre for børn og juniorer på
Lejrgården i Dollerup i begyndelsen af
sommerferien. Her har rigtig mange
børn og juniorer i tidens løb haft en
god sommerferieoplevelse. Der er juniorlejr 29. juni til 3. juli og børnelejr
3-6. juli. De børn, der skal i 5. klasse
efter ferien, kan selv bestemme, om
de vil på børnelejr eller juniorlejr. Program for lejrene kan også fås i præstegården.
Og så har FDF Landslejr 7-15. juli. Se
mere herom på bagsiden af kirkebladet.

Menighedsrådsvalg
2016

1. søndag i advent 2016 udløber den
nuværende 4-årige menighedsrådsperiode og et nyt menighedsråd skal
tiltræde. Sæt derfor kryds i kalenderen ved tirsdag den 13. september,
hvor der bliver holdt orienteringsmøder om valget i alle tre sogne og hvor
der også vil blive talt om opstilling af
kandidater til det nye menighedsråd.
Tænk også over, om det er noget for
dig at stille op til menighedsrådsvalget! Der skal vælges tre mennesker
fra hvert sogn, der på denne måde vil
tage ansvar for sognets kirke.
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Kirkelig vejviser

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-post: hsc@km.dk
Fridag fredag
1. juni - 31. august: Herluf Christensen har studieorlov, og stillingen som
sognepræst varetages af pastor Lise
Nedergaard, der træffes på tlf. 3030
6155. Fridag mandag.
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. 2539 3913
Hjemmeside
En fælles hjemmeside for de tre
sogne findes på www.rgs-sogne.dk
Kirkebladet, som nu er nået til 57.
årgang, er redigeret af sognepræsten
i samarbejde med Poul Flou Pedersen, Rikke Højen og Ulla Sørensen.
Sidste frist for stof til næste nummer
er 20. juni.
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Menighedsrådet

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

Hvor henvender
man sig?

Formand
Poul Flou Pedersen,
Ålbjergvej 3, Grynderup.
Tlf. 9855 1254
Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376
Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen, Rørbæk.
Tlf. 2259 8919
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1045
Kirkeværge ved Stenild kirke
Kirsten Jensen, Stenild.
Tlf. 9854 8267
Øvrige valgte medlemmer af
Rørbæk-Grynderup-Stenild
menighedsråd:
Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455
Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 6176 8183
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch,
Rørbæk kirke

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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Sogneudflugt
Tirsdag den 7. juni er alle velkomne til at nyde en forhåbentlig dejlig sommeraften i godt selskab på den årlige
sogneudflugt, der i år går til Spentrup kirke og Hvidsten
Kro.
Fhv. lærer Hans Nejsum fra Hvidsten, der er kendt som en
dygtig fortæller, vil vise rundt i kirken og bl.a. fortælle om
kirkens mest berømte præst Steen Steensen Blicher.
Efter besøget i kirken er der kaffe på den nærliggende
Hvidsten Kro, der jo er blevet særlig kendt for sin betydning for modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.
Bussen kører fra Grynderup missionshus kl. 18.00, fra Rørbæk Forsamlingshus kl. 18.05 og fra Stenild kirke kl. 18.15.
Tilmelding senest 31. maj til Helle Skriver, tlf. 2173 2376
(eller via mail til gh-skriver@hotmail.com) eller til Niels
Kristian Holmgaard, tlf. 9865 1060.
Prisen for at deltage er 30 kr. incl. bustur, rundvisning og
kaffe.
Menighedsrådets Aktivitetsudvalg

FDF Nørager skal på landslejr

Det sker kun hvert 5. år, så det er værd at høre lidt mere
om. Derfor har vi fået Sofie Rasmussen og Leah Christensen, der er seniorvæbnere i FDF i Nørager, til at skrive om
landslejren:

Seniorcity er et særligt rige for Seniorer. Seniorcity er for
dem, som bliver 15 i år 2016 og højest fylder 19 i samme
år. Familielejr er der også, det er et særligt rige, hvor man
som familie kan være.
Det stærke fællesskab.
Legen er vigtig i FDF, og på landslejren skal leg være kendetegnet. Her skal der være mulighed for at udtrykke sig
på kreative måder, som kan styrke fællesskabet. På landslejren er der altid rigtig mange, som deltager, så man kan
ikke undgå at lære nogle nye at kende. Selvom der er
mange på en landslejr, og der vil være mange forskelligheder, har vi alle mindst én ting til fælles, og det er at vi er
FDFere, som gerne vil have en på opleveren!
Lejrbål.
Lejrbålene er noget helt særligt. Alle mødes til lejrbål,
hvor der bliver sunget og grinet.
Man mærker især fællesskabet mens lejrbålet foregår.
Man kommer til at sidde helt tæt og man kan ikke undgå
at føle sig som en del af fællesskabet. Til et lejrbål er der
selvfølgelig underholdning. De, som står for underholdningen er også de, som har stået for det praktiske omkring
lejren. Sidste landslejr i 2011 var der bl.a. navne som Xander og Pelle B på scenen. Der bliver også sunget fra March
og lejr sangbogen, hvor landslejrsangen (”Leg løs”) nok
skal blive sunget igennem!

Landslejr er et sted hvor FDF kredse fra hele Danmark mødes. Landslejren foregår på Sletten (tæt på Himmelbjerget
og Ry) den 7-15. juli. Landslejren bliver holdt hvert 5. år,
og indtil videre er lejren blevet holdt siden 1967 på Sletten.
Sådan kommer vi til at bo.
Den måde vi skal bo på er, at vi i er delt op i landsbyer.
Det vil sige, at man er samlet 5-8 kredse fra de samme
landsdele. Landsbyerne er samlet i riger, i rigerne er der
5-8 landsbyer.
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