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25 år som præst i
Kastanjen
Rørbæk, Grynderup Måske undrede du dig over, da du sad
med kirkebladet i hånden, hvorfor der
og Stenild

er et billede af kastanjer på forsiden.
Der er to forklaringer, og du må selv
vælge, hvilken forklaring du synes er
bedst.
Den ene forklaring er, at det er et
smukt efterårsmotiv, og kastanjen i
sig selv er smuk, når man tager sig tid
til at se nærmere på den. Det er i sig
selv forklaring nok.

Vores præst, Herluf Christensen, kan
i oktober fejre 25-års jubilæum som
sognepræst i vores pastorat. Det vil
vi gerne markere med en sammenkomst i Rørbæk Forsamlingshus, lørdag den 25. oktober, hvor alle er meget velkomne.

Den anden forklaring er, at kastanjen
kan minde os om sider ved vores liv,
som det er godt at huske på. Hvordan
det?
Jo, ikke to kastanjer er helt ens, ligesom to mennesker ikke er helt ens.
Hver for sig er de smukke, men de
er ikke lige store og har ikke samme
form. Alligevel kan de alle sammen
bruges til at pynte op med og til at
lege med – og de kan blive til nye ka-

stanjetræer, hvis de bliver lagt i jorden og spirer, så en ny generation af
kastanjetræer kan vokse op.
På samme måde med os mennesker.
Vi er hver især værdifulde som dem,
vi er, uanset om vi er små eller store.
Vi pynter alle sammen på Guds skaberværk, vi kan alle sammen være til
glæde for andre mennesker, og vi er
alle sammen en del af en sammenhæng, hvor ”slægt skal følge slægters
gang”, som vi synger det i salmen
”Dejlig er jorden”. Ja, faktisk må vi
have lov at tro, at vi på denne måde
opfylder Guds tanke med os mennesker, når der siges om os mennesker i
Bibelen, at vi er skabt og elsket af Gud
og skabt i Guds billede.
Selvfølgelig kan der siges meget mere
om det end en kastanje kan fortælle.
Men også de små glimt af Gud har vi
brug for.

Vi begynder dagen med en lille gudstjeneste i Rørbæk Kirke klokken 13.30,
og derefter samles vi i forsamlingshuset til kaffebord.
Venlig hilsen menighedsrådet
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Alle Helgens
søndag

Den 2. november er det Alle Helgens
søndag og der er 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. september sidste år og til 10.
september i år er i alt 9 mennesker
blevet begravet eller bisat fra de tre
kirker. Det drejer sig om følgende:
Rørbæk kirke:
Ernst Laursen - Niels Rasmussen - Kirsten Moth Henriksen
Grynderup kirke:
Zitta Johanne Zack - Arne Larsen Møller - Arne Hjul Andersen
Stenild kirke:
Bente Korsgård Nielsen – Bent Børge
Jensen – Henriette Larsen

Adventsgudstjeneste
i Rørbæk kirke

torsdag den 27. 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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Til lykke med dåben
(foto 0789)

Johannes Vels Vestergaard
døbt i Rørbæk kirke 15/6

Dit lys er kommet

Når nogen dør, står vi ansigt til ansigt
med den udfordring, troen på Gud
giver os. Det er, som om døden modsiger alt det, Jesus bragte til os. Han
kom for at give, men når nogen dør,
mister vi. Han besejrede døden ved
sin opstandelse, men ved en kiste synes det, som om dødens magt fortsat
er skræmmende stor.
Sådan er troen. Troen knytter sig først
og fremmest til det, som skal komme.
Den er ”fast tillid til det, der håbes
på”, som der står i Hebræerbrevet.
Troen knytter sig til et håb, og håbet knytter sig til Gud, som oprejste
Kristus fra de døde.

Vel ser vi også glimt af Guds kraft her
og nu. Det sker, at syge bliver raske,
eller at Gud på anden vis lader os få et
glimt af sin store magt. Vi bliver også
velsignet af Gud med familie, venskaber og jordiske glæder. Men livet
er stadig en række af tab. Jo mere vi
ejer, jo mere vil vi også miste, og en
dag er der nogen, som kommer til at
miste mig.
Det er, hvad erfaringen fortæller os.
Det er blandt andet den erfaring,
som får Prædikeren (i Det gamle Testamente) til at udbryde: ”Alt er tomhed”.
Men Prædikeren tager fejl. Alt er ikke
tomhed. For Gud har givet os løfter.
En dag skal det være slut med uretfærdighed, vold, undertrykkelse og
ulykke. En dag skal vi se Herren. En
dag skal alle sørgedage være forbi.
Alle Guds løfter knytter sig til Jesus.
Hans liv, død, opstandelse og himmelfart er tegn for os på, at Gud står ved
sine løfter. Gud har styr på tiden. Når
den er inde, vil han handle. Indtil da
beder han os leve i troen og i håbet.
Robert Bladt
– i andagtsbogen Anno Domini

Et salmevers med lys og håb:

O kristelighed!
du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt;
mit land, siger Herren, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.
Salmebogen nr. 321
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

28. september 15. søndag efter trinitatis						
		
Knud Olav Petersen er dagens præst

Grynderup

Stenild

10.30

5. oktober

16. søndag efter trinitatis				

10.30				

12. oktober

17. søndag efter trinitatis						

19. oktober
		

18. søndag efter trinitatis				
Knud Olav Petersen er dagens præst

10.30

25. oktober

25 års jubilæums gudstjeneste – se side 2		

13.30 (-A)

26. oktober
		

BUSK-familiegudstjeneste i 								
samarbejde med Nørager FDF – se side 5

14.00 (-A)

2. november

Alle helgens dag. - Se side 3				

14.00 (-A)

9.30

9. november

21. søndag efter trinitatis				

11.00

16. november 22. søndag efter trinitatis						
		
Christian Grund Sørensen er dagens præst

14.00		

11.00		

9.30				

27. november Adventsgudstjeneste. Se side 3				

14.00 (-A)

30. november 1. søndag i advent							

11.00		

7. december

9.30

11.00		

14. december Julekoncert fælles for alle tre sogne med 						
		
Spirits of Joy – Hadsund Kirkes Gospelkor. Se side 8			
		
21. december 4. søndag i advent					
		
Christian Grund Sørensen er dagens præst
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10.30

9.30 (-A)

23. november Sidste søndag i kirkeåret				
		
Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende

2. søndag i advent					

9.00

11.00

9.30

16.00
Koncert

9.30 (-A)

Kirkebladet

Kirkekalender

- det sker i vore sogne

24. december Juleaftensdag						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

14.45 (A)

16.00 (-A)

13.30 (-A)

11.00		

9.30

25. december 1. juledag								
26. december 2. juledag						

10.30

28. December Julesøndag										

11.00

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver

BUSK-gudstjenesten Minikonfirmander
På www.rgs-sogne.dk kan du se mere
i Stenild Kirke
om undervisning af ”Mini-konfirmansøndag den 26. oktober kl. 14.00 arrangeres i samarbejde med piltene
fra Nørager FDF, der også vil medvirke
i gudstjenesten.

Alle børn og voksne er velkomne til
denne gudstjeneste, 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 og som er
lidt mere i børnehøjde end almindelige gudstjenester ofte er.
Efter gudstjenesten inviterer Nørager
FDF alle på eftermiddagskaffe i FDFhuset på Skrænten i Nørager.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager.
Puslinge, tumlinge og pilte mødes
tirsdag kl. 18.00 - 19.30.
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer
mødes onsdag kl. 19.00 - 21.00.
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der” i 3. klasse. Det bliver to timer en
eftermiddag om ugen lige efter skoletid fra midt i november til begyndelsen af februar og det foregår i præstegården i Rørbæk. Her vil vi høre
fortællinger fra Bibelen, synge, lege
og se nærmere på kirken.

En julesalme:

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.
For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem
Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.
Salmebogen nr. 117
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Grynderup
missionshus

rer Inge Dalum Falkesgård, Aars, taler.
Sang og leg omkring juletræet, kaffebord og slikposer til alle børn.

Oktober:
Torsdag d. 2. kl. 19.30: Sangaften. Vi
synger fra højskolesangbogen og salmebogen.
Fredag d. 10. kl. 18.00: Røddernes familieklub – kreativ aften.
Torsdag d. 23. kl. 19.30: Møde ved
missionær Søren Skovenborg, Hobro.
Torsdag d. 30. kl. 19.30: Møde ved
Poul Erik Jensen, Aalestrup. Emne:
”Men solsorten synger videre” – om
at komme igennem det svære, når
man har mistet.

Røddernes
familieklub

November:
Torsdag d. 6. kl. 19.30: Bibeltime fælles med Haverslev KFUM & KFUK i
Sognets Hus i Haverslev.
Fredag d. 7. kl. 18.00: Røddernes familieklub – vi får besøg af Inger.
Torsdag d. 20. kl. 19.30: Møde og bogsalg ved Jens V. Kristensen, Hobro.
Torsdag d. 27. kl. 19.30: Adventsfest
ved Jørgen Smed, Hvalpsund.
December:
Mandag d. 8. kl. 19.30: Årsfest. Missionær Preben Sørensen, Viborg, taler.
Amerikansk lotteri, hvortil gevinster
modtages med tak.
Fredag d. 12. kl. 18.00: Røddernes
familieklub – med julefrokost og juleforberedelser.
Torsdag d. 18. kl. 19.00: Juletræspyntning og julehygge.
Søndag d. 28. kl. 19.00: Julefest. Læ-
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har følgende på programmet, særligt
for børnefamilier:
Fredag den 10. oktober kl. 18.00 i
Klubhuset i Grynderup med fællesspisning, kreativ aften, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest
7/10 til Irma, tlf. 98557848, Elin, tlf.
98551329, eller Lilli, tlf. 98651060 –
eller på enjensen@post10.tele.dk.
Fredag den 7. november kl. 18.00:
Fællesspisning, besøg af Inger, godnatkaffe. Tilmelding senest 4/11.
Fredag den 12. december kl. 18.00:
Julefrokost og juleforberedelser, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 9/12.
Søndag den 28. december kl. 19.00:
Julefest med tale ved efterskolelærer
Inge Dalum Falkesgård, Aars. Sang og
leg omkring juletræet og slikposer til
børnene. Ingen tilmelding.

Rørbæk Juniorklub
og Teenklub

Rørbæk Juniorklub 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 er for alle fra 7.
klasse til ca. 17 år. Klubben mødes
de øvrige mandage kl. 19.00 - 21.15,
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 kan ses på www.
rgs-sogne.dk og de ligger også i kirkerne og kan fås ved henvendelse i
præstegården.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 i Rørbæk kirke kan bestilles senest dagen før hos Terndrup Taxa, tlf.
98335800. Kørsel til gudstjenester i
Grynderup og Stenild kirker kan bestilles igennem sognepræsten.

Sognepræsten

holder ferie 13-19. oktober og friweekend 15-16. november og 20-21.
december. Præstegårdens telefonsvarer henviser til afløser. Den ugentlige
fridag derudover er normalt fredag.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
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
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
Kirkebladet, som nu er nået til 55. årgang, er redigeret af sognepræsten i
samarbejde med Poul Flou Pedersen,
Rikke Højen og Ulla Sørensen.
Sidste frist for stof til næste nummer
er 26. november.
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Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen,
Rørbæk. Tlf. 9855 7848
villy@ny-post.dk
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen,
Kjemtrup. Tlf. 9865 1045
Kirkeværge ved Stenild kirke
Kirsten Jensen,
Stenild. Tlf. 9854 8267
Kasserer
Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455
ulladt@mail.dk
Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:
Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 9854 8516
r.hoejen@gmail.com
Helle Skriver,
Boldrup. Tlf. 2173 2376
ghhj@mail.tele.dk
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch,
Rørbæk kirke

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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rituals og traditionelle salmer. Gospelmusikken vandt dog hurtigt frem,
specielt i storbyerne, og er i dag en
væsentlig bestanddel af gudstjenesterne overalt i de sorte kirker i USA.
Spirits of Joy synger det, der ofte kaldes ”Black Gospel” (sort gospel), en
form for gospelmusik, der også af
nogle kaldes for den gode gamle gospeltradition med en forsanger og et
kor, der gentager forsangerens sang,
og udelukkende med en enkelt guitar
som musikledsagelse.
Og nu er der endnu engang mulighed
for at deltage i en rigtig gospel-julekoncert i Stenild kirke. Der er gratis
adgang og alle er hjerteligt velkomne!

Julekoncert

I år bliver der en fælles julekoncert for alle tre sogne
i Stenild kirke søndag den 14. december kl. 16.00
Koncerten er med Spirits of Joy – også
kaldet Hadsund Kirkes Gospelkor – ledet af den anerkendte musiker og
korleder og gospelsanger Steve Cameron fra Århus. Steve Cameron er
måske knap så kendt som sin nu afdøde mor Etta Cameron og sin søster
Debbie Cameron, men det er i høj
grad den samme musiktradition og
livsglæde, han repræsenterer. Han er
leder af ikke mindre end 4 gospelkor
rundt omkring i Jylland og har derudover spillet og sunget i mange andre
sammenhænge.
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Ordet gospel kommer fra det engelske ord for evangelium og gospelmusikken må således betragtes som religiøs musik/sang. Gospelmusik, som
den kendes i dag, tog sin begyndelse
i Chicago i USA i starten af 1930´erne,
da en tidligere blues- og ragtimemusiker ved navn Thomas A. Dorsey begyndte at skrive gospelsange.
Mange kirker var i begyndelsen mistænksomme overfor Dorseys bluesbaggrund, og endnu mere imod, at
han blandede blues med gamle spi-

Julebillede kirkerne 2013
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