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Menighedsrådsvalg
Her i efteråret skal der vælges
nyt menighedsråd i alle landets
sogne. Den officielle valgdato er
tirsdag den 13. november, og 1.
søndag i advent tiltræder de nye
menighedsråd.
De fleste steder vil valget dog
være afgjort allerede i løbet af
september, fordi der kun bliver
indleveret én kandidatliste, og så
bortfalder valget den 13. november. Sådan har det også været
igennem mange år her i vore sogne - men sådan behøver det ikke
være. Det er helt op til sognenes
indbyggere, om der skal være
valg eller ej.
Vi har i vore tre sogne et fælles
menighedsråd, hvortil hvert sogn
vælger 3 medlemmer, så der i menighedsrådet er i alt 9 medlemmer foruden sognepræsten og en
medarbejderrepræsentant.
Der indbydes til orienteringsmøder om valget og om arbejdet i
menighedsrådet i hvert sogn for
sig. Hvis der er interesse for det,
vil der endvidere ved disse møder
blive søgt lavet en fælles kandidatliste i hvert sogn.
Møderne bliver på følgende tidspunkter:
Rørbæk sogn: Tirsdag den 18.
september kl. 19.30 i Rørbæk
Forsamlingshus
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Grynderup sogn: Tirsdag den
11. september kl. 19.30 i Klubhuset i Grynderup
Stenild sogn: Onsdag den 12.
september kl. 19.30 i Stenild
Forsamlingshus
Menighedsrådet har meget stor
betydning for, at folkekirken
fungerer godt i de enkelte sogne.
Derfor en opfordring til ALLE
folkekirkemedlemmer: Vær med
til at vælge det nye menighedsråd
og overvej, om du selv skal stille
op til valget og tage medansvar
for folkekirken i dit sogn!
Rikke Højen, Stenild, der har siddet i menighedsrådet siden 2008,
siger følgende som begrundelse
for at engagere sig i menighedsrådet:
”Når man bor i et lille lokalsamfund mener jeg det er vigtigt at
engagere sig i hvad der sker. Det
kan både være i foreningslivet og
f. eks. i menighedsrådet.
Jeg vil gerne være med til at bibeholde en levende kirke i vores
by. Arbejdet i menighedsrådet
er overkommeligt, og man har
mulighed for at være med til at
præge hvad der sker i forskellige
nedsatte udvalg. Jeg har f.eks.
været med i ”kommunikationsudvalget”, hvor vi bl.a. har arbej-

det med udformning og opstart af
vores nye hjemmeside og nyt layout på kirkebladet.
Det har været rigtig spændende.”
Lad dette være en opfordring
også til andre om at engagere sig
i menighedsrådets arbejde. Folkekirkens fremtid afhænger af, at
der lokalt er mennesker, der vil
tage ansvar for, at den fortsat kan
fungere!

Minikonfirmander

I løbet af efteråret vil alle fra Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne,
der går i 3. klasse på Sortebakkeskolen, få tilsendt en indbydelse
til at være ”Mini-konfirmand” og
gå til indledende konfirmationsforberedelse i Rørbæk præstegård. Det bliver 2 timer onsdag
eftermiddag lige efter skoletid fra
midt i november og til midt i februar.
Her vil vi høre fortællinger fra Bibelen, synge, lege, se nærmere på
kirken og medvirke ved en gudstjeneste.
Hvis der er børn fra sognene, der
går i andre skoler og har lyst til at
være med, er man meget velkommen til at henvende sig i præstegården og høre nærmere om,
hvornår det foregår.
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Velkommen til
ny medarbejder
Først på sommeren tiltrådte Helle Sørensen som ny gravermedhjælper ved vore tre kirker. Hun
bor i Terndrup og er fast ansat i
en fleksjobstilling. Det betyder,
at hun skal arbejde på deltid med
løntilskud fra kommunen, og hun
skal bl.a. have weekendvagt hver
tredje weekend ved alle tre kirker.
Hjertelig velkommen til Helle!

Helle Sørensen
I løbet af foråret og sommeren er
der sket nogle ændringer af gravernes arbejde ved kirkerne og
kirkegårdene. Det udspringer af
en ny overenskomst for gravere,
så de nu ligesom de fleste andre
lønmodtagere har 5-dages arbejdsuge. Samtidig er det uhensigtsmæssigt, hvis for mange
af arbejdsdagene ligger i weekenderne, da det så er vanskeligt
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at nå arbejdet på kirkegårdene i
hverdagene.
Det er blevet aftalt, at de i højere grad end tidligere arbejder
sammen, selvom det stadig er
Anders Koch, der er graver ved
Rørbæk kirke, og Margith Koch,
der er graver ved Grynderup og
Stenild kirker. Graverne og gravermedhjælperen skal fremover
arbejde hver tredje weekend, så
der altid kun er én, der skal arbejde i weekenden. Her har de så
til gengæld alle tre kirker. Derfor
kan man ikke længere vide, når
man kommer til gudstjeneste om
søndagen, hvem der den dag står i
våbenhuset og tager imod os.
Endvidere er der blevet installeret automatiske ringeanlæg og
automatiske dørlåse i alle tre kirker. Det giver en mere effektiv udnyttelse af arbejdstimerne og en
mere fleksibel arbejdsdag for de
ansatte, og det aflaster det hårde
fysiske arbejde med ringningerne. Besparelsen i arbejdstimer og
i kørsel mellem kirkerne skal så
bruges til at betale indkøbene af
ringeanlæggene.

Ny studiekreds
i præstegården
Hvad er det egentlig, den kristne
tro handler om? Og Bibelen - det
er jo en spændende bog, men

hvordan får man noget ud af at
læse i den? Der er så mange ting
i Bibelen, der er svære at forstå.
Mange siger sådan, og derfor vil
jeg indbyde til en studiekreds i
præstegårdens konfirmandstue,
hvor vi i fællesskab vil læse et af
evangelierne i Bibelen igennem
og hjælpe hinanden til at forstå,
hvad det handler om.
Jeg forestiller mig, at studiekredsen mødes ca. en gang om måneden og at vi læser lidt derhjemme
fra gang til gang. I fællesskab kan
vi så tale om, hvad vi har fået ud
af det læste og hvad vi gerne vil
have hjælp til at forstå lidt bedre.
Hvis du har lyst til at være med,
så mød op i præstegården på Ågade 17 i Rørbæk torsdag den 20.
september kl. 19.00. Her vil vi aftale, hvad vi vil læse og hvornår vi
skal mødes. Det afhænger helt af
deltagerne, om det skal være om
dagen eller om aftenen og hvilken
dag i ugen, det skal være.
Herluf Christensen

Adventsgudstjeneste
i Rørbæk kirke

torsdag den 29. 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.
98335800.
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Kirkekalender
Det sker i vore sogne

Søndag den 2. september
13. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10.30 i Rørbæk
kirke ved sognepræst Knud Olav
Petersen, Veggerby
Søndag den 9. september
14. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 9.00 i Grynderup
kirke og kl. 10.30 i Stenild kirke
Tirsdag den 11. september
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Grynderup sogn
kl. 19.30 i Klubhuset
Onsdag den 12. september
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Stenild sogn kl.
19.30 i Stenild Forsamlingshus
Søndag den 16. september
15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste kl. 10.00 i Rør-

Rørbæk kirke
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bæk kirke med kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Børnehøstgudstjeneste kl. 14.00
i Stenild kirke med kirkekaffe i
Forsamlingshuset efter gudstjenesten.
Se omtale på bagsiden af kirkebladet
Tirsdag den 18. september
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Rørbæk sogn kl.
19.30 i Rørbæk Forsamlingshus
Søndag den 23. september
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste kl. 9.30 i Grynderup kirke med kirkekaffe i
Klubhuset efter gudstjenesten
Søndag den 30. september
17. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10.30 i Stenild
kirke og kl. 14.00 i Rørbæk kirke

Grynderup kirke

Søndag den 7. oktober
18. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 9.00 i Grynderup
kirke og kl. 10.30 i Rørbæk kirke
Søndag den 14. oktober
19. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 9.00 i Stenild
kirke ved sognepræst Christian
Grund Sørensen, Kgs. Tisted
Søndag den 21. oktober
20. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 9.00 i Rørbæk
kirke og kl. 10.30 i Grynderup
kirke
Søndag den 28. oktober
21. søndag efter trinitatis
BUSK-gudstjeneste kl. 10.30 i
Stenild kirke i samarbejde med
Nørager FDF.
Se omtale side 5
Søndag den 4. november
Alle Helgens dag
Gudstjeneste kl. 9.30 i Stenild
kirke, kl. 11.00 i Grynderup kirke
og kl. 14.00 i Rørbæk kirke.
Ved gudstjenesterne denne dag
vil vi særligt mindes dem, der er
døde i løbet af det sidste år
Søndag den 11. november
23. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 9.30 i Grynderup
kirke og kl. 11.00 i Rørbæk kirke
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Søndag den 18. november
24. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 9.30 i Rørbæk
kirke og kl. 11.00 i Stenild kirke
Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste kl. 9.00 i Grynderup kirke ved sognepræst Knud
Olav Petersen, Veggerby
Tirsdag den 27. november
Julekoncert kl. 19.30 i Stenild
kirke med Happy Voices. Koncerten afholdes i samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse i Rebild
kommune.
Se omtale side 5
Torsdag den 29. november
Adventsgudstjeneste kl. 14.00 i
Rørbæk kirke med efterfølgende
gratis kaffe og hyggeligt samvær
i Engparken.
Se omtale side 3
Søndag den 2. december
1. søndag i advent
Gudstjeneste kl. 9.30 i Stenild
kirke og kl. 11.00 i Grynderup
kirke

BUSK-gudstjenesten i Stenild
kirke

søndag den 28. oktober kl. 10.30
er arrangeret i samarbejde med
piltene fra Nørager FDF. Piltene
vil også medvirke ved gudstjenesten og FDFs faner vil naturligvis
være på plads i kirken.
Alle børn og voksne er velkomne
til denne gudstjeneste i børnehøjde, hvor det forhåbentlig lykkes
at opnå det, som BUSK betyder:
At Børn, Unge, Sogn og Kirke forenes i en gudstjeneste, som alle
har glæde af at deltage i.

Oplysninger om FDFs lokale arbejde i FDF-huset på Skrænten i
Nørager kan fås på www.fdf.dk/
noerager eller på tlf. 98551549.
Puslinge, tumlinge og pilte mødes
tirsdag kl. 18.30 - 20.00.
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer mødes onsdag kl. 19.00 21.00.

Kirkebil

Stenild kirke
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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.

Julekoncert
i Stenild kirke

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Rebild kommune arrangerer i samarbejde med menighedsrådet årets julekoncert i
Stenild kirke, der afholdes tirsdag den 27. november kl. 19.30.
Kræftens Bekæmpelse i Rebild
kommune har igennem flere år
arrangeret julekoncerter rundt
omkring i Rebild kommune i
samarbejde med de lokale kirker
og i år er turen kommet til Stenild kirke og den sydlige del af
kommunen.
Koncerten bliver med gospelkoret Happy Voices fra Viborg. Når
tiden for koncerten nærmer sig,
vil der på kirkens hjemmeside og
i de lokale aviser komme en nærmere præsentation af koret.
Der er gratis adgang til koncerten
og alle er meget velkomne. Efter
koncerten er der mulighed for at
få en kop kaffe i våbenhuset.
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Rørbæk
Juniorklub
og Teenklub

Juniorklubben er en klub for
dig, der går i 4-6. klasse. Klubben
mødes i Rørbæk præstegård hver
anden mandag kl. 18.30 - 20.30.
Rørbæk Teenklub - også kaldet
”klubben for 7-10. klasse” - mødes de øvrige mandage kl. 19.00 21.30, også i Rørbæk præstegård.
I begge klubber er der hver gang
en klubaktivitet og en eller anden
form for kristen forkyndelse. Og så
skal vi selvfølgelig også have kage.
Klubprogrammerne for efteråret
kan ses på sognenes hjemmeside
(www.rgs-sogne.dk) og de ligger
også i kirkerne og kan fås ved henvendelse i præstegården.

Grynderup
missionshus

September:
Tirsdag d. 4. kl. 14.00 og onsdag
den 5. kl. 14.00 og 19.30: Husmoderstævne i Haverslev Kirkecenter.
Torsdag d. 13. kl. 19.30: Bibeltime.
Torsdag d. 27. kl. 19.30 Høstfest.
Fhv. indremissionær Henning
Kristensen, Frejlev, taler.
Fredag d. 28. kl. 18.00: Røddernes Familieklub.
Oktober:
Tirsdag d. 2. og torsdag d. 4.: Oktobermøde i Hobro kirke og missionshus.
Fredag d. 12. kl. 17.30 - fælles for
Røddernes Familieklub og KFUM
& KFUK: Spisning og derefter
bowling i Hobro kl. 19-20. Afslutning og kaffe i klubhuset.
Tilmelding til Elin tlf. 98551329
eller Lene tlf. 98548583 senest 9.
oktober.
Torsdag d. 18. kl. 19.30: Møde ved
Jørgen Andreasen, Nr. Onsild.
Tirsdag d. 23. kl. 19.30: Efterårsmøde i Arden Kirkecenter. Tale
ved sognepræst Henning Smidt,
Kettrup.
November:
Torsdag d. 1. kl. 19.30: Sangaften.
Torsdag d. 8. kl. 19.30: Bibeltime
fælles med Haverslev KFUM &
KFUK i Haverslev Kirkecenter.
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Torsdag d. 22. kl. 19.30: Møde og
bogsalg ved Jens V. Kristensen,
Hobro.
Torsdag d. 29. kl. 19.30: Adventsfest ved sognepræst Line Karman
Børding, Simested.
Fredag d. 30. kl. 18.00: Røddernes Familieklub.

Røddernes
familieklub

samles fredag den 28. september
kl. 18 i Klubhuset i Grynderup
med fællesspisning, besøg af Inger Christensen og godnatkaffe.
Tilmelding senest 25. september til Irma, tlf. 98557848, Lilli, tlf. 98651060, eller Elin, tlf.
98551329.
Fredag den 12. oktober kl. 17.30:
Fællesspisning og derefter Bowling i Hobro kl. 19-20. Afslutning
og godnatkaffe i klubhuset. Tilmelding senest 9. oktober.
Fredag den 30. november kl.
18.00: Fællesspisning og derefter
bager vi og laver slik og kalenderdekorationer. Bibelfortælling og
godnatkaffe. Tilmelding senest
27. november.

Sognepræsten

holder fri 1-2. september, 29. september, 13-19. oktober og 24-25.
november. Præstegårdens telefonsvarer henviser til afløser.
Den ugentlige fridag derudover
er normalt fredag.
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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

Hjemmeside

En fælles hjemmeside for de tre sogne
findes på www.rgs-sogne.dk.
Hjemmesiden kan også findes ved at
skrive:
www.roerbaek-kirke.dk
www.grynderup-kirke.dk
www.stenild-kirke.dk
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redigeres af sognepræsten i samarbejde med et udvalg bestående af Poul
Flou Pedersen, Rikke Højen og Bent
Mejlby Hansen. Sidste frist for stof til
næste nummer er 6. november.
Forsidebillede: Udsigt mod Stenild,
fotograferet af Rikke Højen.
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Menighedsrådet
Formand Poul Flou Pedersen,
Grynderup. Tlf. 9855 1254
nop.aars@post.tele.dk

Hvor henvender
man sig?

Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen,
Rørbæk. Tlf. 9855 7848
villy@ny-post.dk
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Anne-Grete Nielsen,
Allestrup. Tlf. 9855 1327
bratbjerg@ofir.dk
Kirkeværge ved Stenild kirke
Poul Erik Bundgaard,
Stenild. Tlf. 9854 8436
kape@live.dk
Kasserer
Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455
ulladt@mail.dk
Øvrige valgte medlemmer af
Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd:
Rikke Højen, Stenild.
Tlf. 9854 8516
r.hoejen@gmail.com
Vivi Provst Jensen, Stenild.
Tlf. 9854 8220
mogvivi@tiscali.dk
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Bent Mejlby Hansen, Rørbæk,
Tlf. 9855 7802
mejlby@dlgmail.dk
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch.

VED FØDSEL:
Fødslen anmeldes til sognepræsten
inden 14 dage efter fødslen. Medbring
fødselsanmeldelse, så vidt muligt forældrenes attester og evt. omsorgs- og
ansvarserklæring. Anmeldelse kan også
ske på www.personregistrering.dk.
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.
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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Husk at sige tak!
Det er god skik at sige tak, når
man får en gave. De fleste af os
har lært at sige tak, når vi får
fødselsdagsgaver eller når andre
gør os en tjeneste. Og når vi selv
er giveren eller den, der hjælper
en anden, varmer det os, når andre husker at sige tak. Vi siger
”tak for mad”, ”tak for sidst” og
”tak for hjælpen” den ene gang
efter den anden, og det er godt
for vores indbyrdes forhold til
hinanden. Hvis andres gaver eller hjælp bliver en selvfølge, som
vi ikke behøver at sige tak for, så
går der noget i stykker i vores
forhold til hinanden.
Taknemmelighed er også en vigtig del af det at tro på Gud. Livet
og de gode kår er ingen selvfølge.
Guds kærlighed og tilgivelse er
heller ingen selvfølge eller menneskerettighed. Det er Guds gode
gaver, som vi har al mulig grund
til at sige tak til Gud for. Det må
vi gøre hver dag - men én gang
om året har vi en særlig takke-

Årets høstgudstjenester

I Rørbæk kirke er der høstgudstjeneste søndag den 16.
september kl. 10.00. Efter
gudstjenesten bliver der budt på
kaffe og småkager i våbenhuset.

gudstjeneste. Det er høstgudstjenesten. Og den er ikke kun for
landmænd, der har høstet markens afgrøder. Den er for os alle
sammen - som en takkegudstjeneste for livet og det daglige brød
og for al Guds kærlighed til os
mennesker.
Lad os huske at sige tak - til hinanden og til Gud!

I Stenild kirke ligeledes søndag den 16. september kl.
14.00. Denne gudstjeneste bliver
lidt mere ”i børnehøjde” end de
andre høstgudstjenester og alle
børn er velkomne til at medbringe afgrøder fra haven eller marken, som vi vil indlede gudstjenesten med at bære ind i kirken.
Efter gudstjenesten bliver der
budt på kaffe og kage i Stenild
Forsamlingshus.
I Grynderup kirke er der høstgudstjeneste søndag den 23.
september kl. 9.30. Efter gudstjenesten er alle indbudt til gratis kaffe og rundstykker i Klubhuset i Grynderup.
Ved høstgudstjenesterne er der
som tidligere år indsamling af
høstoffergave. Herigennem får
vi mulighed for at gøre taknemmeligheden konkret ved at give
noget af det, vi har fået råderet
over, til et godt formål. Vedlagte
kuvert kan benyttes, hvis man
ønsker det. Der ligger ekstra kuverter i våbenhuset. Beløb, der
ikke er øremærket til et bestemt
formål, bliver fordelt af menighedsrådet.
På forhånd tak - og velkommen
til høstgudstjeneste!
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