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Billeder fra en dejlig dag

Minikonfirmander

Astrid Hjorth Christiansen, Stenild,
døbt i Stenild Kirke 01/10

Theis Christian Christiansen, Rørbæk,
døbt I Stenild Kirke 01/10

Gud og mad

I november havde vi den første børnegudstjeneste under overskriften
”Gud og mad”.
Det startede med en hyggelig seance
i kirken, hvor forældre og børn bl.a.
fik en spændende historie om ”lammet der blev væk” og efterfølgende
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selv skulle lede efter små får i karton
i kirken.
Efter gudstjenesten havde borgerforeningen sørget for lækker mad i form
af spaghetti og kødsovs.
Arrangementet var en stor succes, så
menighedsrådet og borgerforeningen
satser på en gentagelse sidst på foråret. Datoen for det kommende arrangement kan ses i næste kirkeblad
eller via vores annoncering på Facebook.

Der er i år 13 deltagere på holdet af
Mini-konfirmander fra 3. klasse, der
går til Indledende Konfirmationsforberedelse hver mandag efter skoletid.
Det er i år 20 år siden, vi havde det
første hold i Rørbæk præstegård og
kun et enkelt år blev undervisningen
delvist aflyst på grund af for få deltagere.
Søndag den 21. januar vil de medvirke ved en familiegudstjeneste kl.
16.00 i Stenild kirke. Gudstjenesten er
for alle, der har lyst til at deltage i en
gudstjeneste, der vil være lidt mere i
”børnehøjde” end normalt. Og børnene vil sikkert igen i år være rigtig
gode til at synge og optræde i kirken!
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Foredrag med Nils Malmros Indsamlinger
ved gudstjeneom ”Sorg og Glæde”
lighed, forståelse og tilgivelse mellem
mennesker. Det, der førte Nils Malmros og hans kone til at blive sammen
og bære den dybt tragiske hændelse
sammen.
Foredraget arrangeres i fællesskab af
Stenild Foredragsforening og menighedsrådet. Prisen for at deltage incl.
kaffe og kage er 100 kr., der betales
ved indgangen. Der kan ikke bestilles
billetter på forhånd

Baby
salmesang
Foredrag med Nils Malmros om ”Sorg
og Glæde”
Torsdag den 8. februar kl. 19.00 vil
filminstruktør Nils Malmros, Århus,
holde foredrag i Stenild Forsamlingshus om emnet ”Sorg og Glæde” med
udgangspunkt i filmen fra 2013 af
samme navn.
Kort fortalt skildrer filmen en meget
tragisk hændelse fra Nils Malmros’
eget liv, nemlig da hans kone i 1984
slog deres lille datter ihjel i en psykose. En film, som Nils Malmros holder et meget personligt og gribende
foredrag om. Dermed rører foredraget også ved store emner som kær-
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Har du barselsorlov og lyst til at hygge om dit barn sammen med andre
i samme situation, så er du velkommen til babysalmesang i Sognehuset i
Nørager, hvor vi synger, leger og danser til kirkens musik. Er du i mødregruppe, er du velkommen til at tage
alle med. Babysalmesangen er et
samarbejde mellem 8 sogne, hvoraf
Rørbæk, Grynderup og Stenild udgør
de 3 sogne. Vi mødes torsdage kl. 10
på følgende datoer: 11.01., 18.01.,
25.01., 01.02., 08.02., 15.02., 01.03.,
08.03., 15.03. og 22.03. Vi slutter af
med at drikke en kop kaffe eller the
sammen. Kontakt Helena Schmidt på
tlf. 24 84 55 82 for yderligere information og tilmelding.

ster

I løbet af det sidste år er der ved gudstjenesterne i de tre kirker i alt indsamlet kr. 9.529,00, som modtagerne, der
er en række forskellige velgørende og
kirkelige organisationer, hermed kvitterer for med tak. Den største del af
beløbet, kr. 6.070,00, indkom ved de
tre høstgudstjenester.
Det samlede beløb er fordelt på denne måde:
Rørbæk kirke: Kr. 4.206,00
Grynderup kirke: Kr. 3.170,00
Stenild kirke: Kr. Kr. 2.153,00

Kirkerne er nu
på Facebook

I løbet af efteråret har vore tre kirker
fået deres egen Facebook side. Her
bliver forskellige arrangementer, af
og til også søndagens gudstjeneste,
annonceret. Og hvis vi er heldige og
har husket at få taget billeder fra noget, der er sket i kirken, kommer de
også på Facebook. I det hele taget kan
Facebook siden også med dine kommentarer være med til at skabe lidt
mere liv i og omkring vore tre gamle
landsbykirker.
Så følg med i Rørbæk, Grynderup og
Stenild kirker, hvis du alligevel er på
Facebook, og del siden eller ”synes
godt om”, hvis der er skrevet noget,
som du synes fortjener det!
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

24. december Juleaftensdag						

14.45 (A)

16.00 (-A)

13.30 (-A)

		
10.30

9.30

11.00		

14.00 (-A)

25. december 1. juledag						
11.00		
26. december 2. juledag								
31. december Julesøndag						

10.30

1. januar
		

Nytårsdag								
Indsamling til Det danske Bibelselskab

7. januar
		

Helligtrekongersfejring				
med kirken oplyst af levende lys.
Se side 5			

14. januar
		
		

2. søndag efter Helligtre-				
Konger. Sognepræst Caris
Johansen, Støvring kirke, er dagens præst

19.30 (-A)		

10.30			

21. januar
Minikonfirmanderne med-								
		
virker i dagens familieguds tjeneste.
					
28. januar
Septuagesima søndag					
11.00		
09.30
		
Indsamling til Danmarks
		
Folkekirkelige Søndagsskoler

16.00 (-A)

4. februar

Seksagesima søndag					

11.00

8. februar
		

Foredrag i Stenild Forsamlingshus kl. 19.00 med Nils
Malmros med emnet ”Sorg og Glæde”. Se side 3

11. februar
		

Fastelavns fest indledt med
Familiegudstjeneste i kirken. Se side 5					

18. februar

Ingen gudstjeneste denne dag.
Der henvises i stedet til nabokirkerne.

4

09.30				

13.30 (-A)
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

Grynderup

25. februar

2. søndag i fasten					

11.00				

4. marts

3. søndag i fasten 							

09.00 (-A)

11. marts

Midfaste søndag					

10.30

09.00		

Stenild
09.30

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver
Kirkebil til gudstjenester – se side 6
lys. Det giver en god og hyggelig oplevelse af den gamle
kirke.
Programmet bliver denne gang en god blanding af sange
og salmer, sunget af kirkesanger Louise Boie Schmidt og
akkompagneret af Kim Bernt. Og der er fællessalmer og
bøn, for det er både en koncert og en gudstjeneste. Og
selvfølgelig skal vi også høre og synge om stjernen, der
ledte de vise mænd til Betlehem for at finde den nyfødte
kongesøn.
Forhåbentlig bliver Grynderup kirke endnu engang fyldt
– ikke bare af mennesker men også af glæde over fællesskabet og budskabet om lyset, der skinner i mørket!

Fastelavn i Grynderup
Helligtrekongersfejring
i Grynderup kirke

Søndag den 7. januar kl. 19.30 runder vi endnu engang
jule- og nytårstiden af med Helligtrekongersfejring i Grynderup kirke, hvor kirken udelukkende er oplyst af levende
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Vi fortsætter den gode tradition og mødes igen til familiegudstjeneste i Grynderup kirke søndag den 11. februar
kl. 13.30.
Efter gudstjenesten går vi i Klubhuset til tøndeslagning, og
får derefter kaffe, saftevand, fastelavnsboller og kage. Der
er præmie til bedste udklædning.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag arrangeret af
Grynderup Landsbyforening, Grynderup KFUM IF, menighedsrådet, Røddernes Familieklub, Indre Mission og
KFUM & KFUK.
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Grynderup
missionshus

Januar:
Torsdag d. 11. kl. 19.00: Nytårsfest.
Alle deltagere bedes bidrage til aftenens program (sange, taler, underholdning, forplejning). Tilmelding senest 8/1 til Elin, 21665587.
Fredag d. 12. kl. 18.00. Røddernes Familieklub. Nytårsfest.
Tirsdag d. 16. kl. 14.00 og 19.00: Kredsens Vinterstævne i Nørager missionshus med tale ved fritidsforkynder
Anders Jørgen Jensen, Fandrup.
Torsdag d. 25. kl. 19.30: Møde ved
sognepræst Herluf Christensen.
Februar:
Torsdag d. 1. kl. 19.30: Generalforsamling KFUM & KFUK.
Søndag d. 11. kl. 13.30: Fastelavnsfest
– se side ??
Torsdag d. 22. kl. 19.30: Generalforsamling Indre Mission.
Marts:
Torsdag d. 8. kl. 19.30 Møde ved Arne
Hjul Pedersen – skipper på skibet
AGAPE, der bruges i behandlingen af
utilpassede unge.
Fredag d. 9. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Besøg af Inger Christensen,
Rørbæk.
Lørdag d. 10.: Hobrokredsens Pigefridag i Hobro missionshus.
Tirsdag d. 13. og torsdag d. 15. kl.
19.30: Hobrokredsens Bibelkursus i
Hobro missionshus.
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Torsdag d. 15. kl. 19.30: Møde ved pastor Bent Hedemand, Frejlev.

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier, og mødes i Klubhuset i
Grynderup:
Fredag d. 12. januar kl. 18.00: Nytårsfest. Fællesspisning og derefter
forskellige aktiviteter og indslag. Hver
familie bedes bidrage hertil. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 9/1 til til Irma, 25393913 eller
Elin, 21665587.
Søndag d. 11. februar kl. 13.30: Fastelavnsfest. Vi begynder i Grynderup
kirke og efter familiegudstjenesten
fortsætter vi i Klubhuset. Se omtale
på side ??.
Fredag d. 9. marts kl. 18.00: Fællesspisning. Herefter får vi besøg af Inger
Christensen. Godnatkaffe. Tilmelding
senest 6/3.

Rørbæk
Juniorklub og
Teenklub

rige mandage kl. 19.00 - 21.15, også i
Rørbæk præstegård. Første gang efter
nytår den 22/1.
I begge klubber er 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.

Nørager FDF

mødes i FDF-huset på Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, tumlinge og pilte mødes
tirsdag kl. 18.00 - 19.30.
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer
mødes onsdag kl. 19.00 - 21.00.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 kan bestilles fra alle tre sogne
senest dagen før hos Terndrup Taxa,
tlf. 9833 5800.

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, første gang efter
nytår den 15/1.
Rørbæk Teenklub er for alle fra 7. klasse og opefter. Klubben mødes de øv-
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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
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup og Stenild kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818
E-post til graverne kan sendes til grysteroe@hotmail.dk

Menighedsrådet

Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk
Formand
Villy Jensen, Nørregade 2, Rørbæk,
9500 Hobro.
Tlf. 2259 8919
Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376
Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Ulla Sørensen, Rørbæk.
Tlf. 9852 5021

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

Kirkeværge ved Grynderup kirke Regnar Jensen, Kjemtrup. Tlf. 2194 7350

Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 2539 3913

Kirkeværge ved Stenild kirke
Karin Jacobsen Olesen, Stenild.
Tlf. 9854 8530

Hjemmeside
En fælles hjemmeside for de tre sogne findes på www.rgs-sogne.dk - eller
brug navnet på din lokale kirke: www.
roerbaek-kirke.dk
www.grynderup-kirke.dk
eller www.stenild-kirke.dk

Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:

Kirkebladet, som nu er nået til 59. årgang, er redigeret af sognepræsten
og sekretær Helena Schmidt i samarbejde med Gitte Vejen Hornbech,
Niels Nielsen og Anders Møller fra
menighedsrådet. Sidste frist for stof
til næste nummer er 7. februar.
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Gitte Vejen Hornbech, Rørbæk,
Rørbæk. Tlf. 6160 2333
Laila Kjeldsen,
Grynderup. Tlf. 2829 3700
Niels H. Nielsen, Allestrup.
Tlf. 2064 6737
Anders B. Møller,
Stenild. Tlf. 6175 3308

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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Tid

Tid er en underlig uforklarlig størrelse. Omkring årsskiftet
bliver vi særligt mindet om tidens skiften og tidens gang.
Nogle gange kan kort tid opleves som uendelig lang tid.
Når vi holder i kø på motorvejen. Eller når vi står ved busstoppestedet, og bussen er forsinket, og det er regnvejr.
Andre gange kan lang tid opleves som kort tid. Mon ikke vi
alle sammen kender til det, at vi snakker med andre om:
Hvor mange år er det nu siden, at den eller den begivenhed indtraf. Og så finder vi frem til, at det er langt flere
år siden, end vi troede. Vi spørger os selv: Hvor er alle de
mange år dog blevet af? Som tiden dog går. Og vi kan blive
helt deprimerede over tidens flygtighed.

En gammel indisk legende fortæller om en ung prinsesse,
som af en god ånd blev ført ud på en kornmark fuld af
modne aks. Ånden sagde til hende:
”Se alle disse aks. Når du plukker dem, vil de forvandles til
kongelige juveler. Jo fuldere akset er, desto herligere bliver ædelstenene. Men du kan kun gå igennem marken én
gang”.
Prinsessen glædede sig over det herlige tilbud. Mens
hun gik gennem marken, så hun mange store og tunge
aks, men hun ville ikke plukke dem. Hun ventede stadig at
finde nogen endnu bedre længere fremme.
Men efterhånden blev aksene tyndere. Der var næsten
intet korn i dem, og hun syntes knap, det var værd at plukke dem.
Og så stod hun til sidst ved enden af marken, bedrøvet
over de smukke aks, hun var gået forbi.
Så lad denne lille legende fortælle os: Dagen i dag er en
gave fra Gud. Vi skal ikke hengive os til drømme om, at
”længere fremme” venter der os noget bedre. Nej, dagen
i dag er kostbar og rummer muligheder.
Lad os ”plukke” hver dags muligheder, mens vi går forbi.
Og stole på, at der er en Gud, som også kan holde vort
livsløb i sin hånd.
Godt nytår.
Jens Henrik Jakobsen, sognepræst, Solvang kirke

Men så er det godt at tænke Gud med ind i tiden. I et
enkelt vers i den bog i Gamle Testamente, som hedder
Salmernes bog står der: ”Mit livsløb er i din hånd” (Salme
31,16). Det er Gud, der tales til her.
Vi er ikke selv herrer over tiden, men må tage livet som en
gave af Guds hånd.
Af Guds hånd må vi også tage hver ny dag – og hvert nyt
år - som en gave og mulighed.
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