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Hjertelig til lykke med dåben

Kirkens Korshærs
Forårsmøde

Marcus Bjerggaard Midjord
døbt i Stenild kirke 1/12

Axel Thor Kristensen
døbt i Stenild kirke 23/2

Syng påsken ind

Jens og Marius Kielgast
døbt i Grynderup kirke 19/1

Mandag den 14. april kl. 19.30 vil vi
bruge en times tid på i fællesskab
at forberede os på den forestående
påskehøjtid. Det vil vi gøre ved at
synge en række påskesalmer og ved at
høre forskellige læsninger fra Bibelen
om de vigtige begivenheder, der skete
i Jerusalem for næsten 2000 år siden
og som stadig er omdrejningspunktet
i den kristne tro.
Aftenen er arrangeret i samarbejde
med Hobro Y-men klubber, og alle
er velkomne. Og når vi er mange
sammen, er glæden ved at synge som
regel endnu større, så lad os fylde
kirken denne aften - til fælles glæde!

Nærhed, varme og omsorg – om
det sociale arbejde i Kirkens Korshær. Det er emnet ved Forårsmødet
i Sognehuset i Nørager onsdag den 7.
maj kl. 19.30. Aftenens taler er landssekretær i Kirkens Korshær Dorte
Tranbjerg-Krab, Hornslet, og hun vil
bl.a. komme ind på, hvad der er de
diakonale organisationers rolle i et
velfærdssamfund, og hvad det kristne
menneskesyn betyder set i forhold til
de tendenser og den mentalitet, vi
møder i det omgivende samfund.
Aalestrup kirkekor medvirker og alle
er meget velkomne.
Storkreds Rebild Syd

Offentligt
menighedsmøde

i Klubhuset i Grynderup onsdag den
23. april kl. 19.30, hvor menighedsrådet fremlægger beretning og regnskab for 2013 og redegør for planer
for fremtiden.
Alle er velkomne!

Frederik Røntved Thagaard
døbt i Stenild kirke 26/1

2

Kirkebladet

Konfirmation den 4. maj
kl. 9.30 i Rørbæk kirke
med følgende konfirmander:
Stine Davidsen,
Fyrkildevej 3, Rørbæk
Camilla Vestergaard Muhlig,
Dværgvej 7, Lille Rørbæk
Mads Marienlund Nielsen,
Nyvangsvej 15, Rørbæk
Peter Baade Nielsen,
Nørregade 29, Rørbæk
Joakim Spanggaard Olesen,
Engblommevej 5, Rørbæk

Konfirmation den 4. maj
kl. 11.00 i Rørbæk kirke
med følgende konfirmander:
Sophie Krathmann Nyrup Jensen,
Rosenvænget 1, Rørbæk
Sissel Mathilde Løhde Nørgaard,
Hougaardsvej 2, Rørbæk
Andrea Christensen Sveistrup,
Hougaardsvej 4, Rørbæk
Victor Ejman Hanefeldt Henriksen,
Aagade 6, Rørbæk
Andreas Østergaard Larsen,
Nørregade 14, Rørbæk
Nicolai Trads,
Rindhøjvej 1, Thulstrup

Konfirmation den 11. maj
kl. 9.30 i Grynderup kirke
med følgende konfirmander:
Anastasia Ozerova Flou Pedersen,
Ålbjergvej 3, Grynderup
Thobias Frey Toft Bernlow,
Bratbjergvej 20, Grynderup
Karl Emil Lausten,
Højvang 27, Aars
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Konfirmation den 11. maj En konfirmationssalme
kl. 11.00 i Stenild Kirke
med følgende konfirmander:
Rikke Krogh Jensen,
Søndermarksvej 13, Stenild
Malte Hammershøj,
Søndermarksvej 30, Stenild
Christoffer Lau Jensen,
Hvalpsundvej 2, Stenild
Jannic Gaardbye Madsen,
Nørredamsvej 1, Stenild
Marc Jon Mogensen,
Løgstørvej 120, Volstrup
Matthew Stuart Potts,
Røjdrupvej 8, Røjdrup
Marcus Tovgaard Stensgaard,
Søndermarksvej 33, Stenild

Konfirmationsdatoer
i 2015 og 2016

I 2015 bliver der konfirmation
søndag den 3. maj i Grynderup og
Stenild kirker og søndag den 10. maj i
Rørbæk kirke.
I 2016 bliver der konfirmation søndag den 1. maj i Rørbæk kirke og
søndag den 8. maj i Grynderup og
Stenild kirker.

Flag til konfirmation
i Rørbæk

Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben.
Det navn blir aldrig slettet ud,
vi fik hos dig i dåben.
I dåben har du givet os
dit Himmerig i eje,
selv om du vidste, vi i trods
gik bort fra dine veje.
Du lærte os at sige far
til dig, da vi var spæde.
Du sa’: I disse små jeg har
min allerstørste glæde.

Så blev vi børn af dig, som bor
på jorden og i Himlen.
Den mindste her, som på dig tror,
blir ikke væk i vrimlen.
Den grund, du har i dåben lagt,
dit stærke ja til svage,
bekræfter du, skal stå ved magt
i dag og alle dage.
O Herre, hvor skal vi gå hen?
din dør er altid åben.
Her taler du til os igen
som første gang i dåben.
Salmebogen nr. 478

Kultur- og Borgerforeningen i Rørbæk
oplyser, at de i år på konfirmationsdagen sætter flag op langs Ågade og
Nørregade og op til kirken. Vil nogen
derudover låne flag og flagstænger
til at sætte op udenfor deres hus, er
de meget velkomne til at låne dem af
Kultur- og Borgerforeningen. Robert
Skovrider, Engblommevej 8, kan kontaktes herom.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

30. marts

Midfaste søndag					

10.30		

9.00

6. april		
		

Mariæ bebudelsesdag									
Christian Grund Sørensen er dagens præst					

9.00 (-A)

13. april

Palmesøndag						

10.30

14. april

Vi synger påsken ind – se omtale side 2					

17. april

Skærtorsdag						

18. april

Langfredag								

20. april
		

Påskedag						
Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark

21. april
		

2. påskedag								
Christian Grund Sørensen er dagens præst

23. april

Offentligt menighedsmøde kl. 19.30 i Klubhuset i Grynderup fælles for alle tre sogne - se side 2

27. april

1. søndag efter påske					

10.30				

4. maj		
		

2. søndag efter påske 					
Konfirmation ved begge gudstjenester		

9.30 og 11.00
(-A)

11. maj		
		

3. søndag efter påske							
Konfirmation ved begge gudstjenester

16. maj		
		

Bededag						
Holger Lyngberg er dagens præst

18. maj		
		
		

4. søndag efter påske							
Friluftsgudstjeneste – se side 5. Knud Olav				
Petersen er dagens præst.

25. maj		

5. søndag efter påske					
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9.00				

Stenild

19.30

10.30
10.30 (-A)

9.00				

9.00 (-A)
10.30

9.00

9.30 (-A)

9.00

11.00 (-A)

19.30
11.00 (-A)
på sportspladsen

10.30				

9.00

Kirkebladet

Kirkekalender

- det sker i vore sogne

Rørbæk		
									
29. maj 		
Kristi Himmelfartsdag							

Grynderup
9.00		

1. juni		

6. søndag efter påske					

9.00		

10.30

8. juni		

Pinsedag						

10.30				

9. juni		

2. pinsedag								

10. juni		

Sogneudflugt til Asmild kirke med afgang kl. 17.45 / 18.00. Se omtale her på denne side.

15. juni		
		

Trinitatis søndag					
Holger Lyngberg er dagens præst

22. juni		

1. søndag efter trinitatis							

29. juni		
2. søndag efter trinitatis					
					
Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver

Sogneudflugt

Tirsdag den 10. juni er der sogneudflugt til Asmild kirke i Viborg for alle,
der har lyst til at komme med.
Der bliver rundvisning i Asmild kirke,
og vi vil få fortalt historien bag den
smukke, gamle kirke, der er en af
landets ældste kirker og har en fortid
både som Viborg stifts domkirke og
som klosterkirke. Efter rundvisningen
bliver der serveret kaffe på Rindsholm Kro.
Bussen kører fra Grynderup missionshus kl. 17.45, fra Rørbæk Forsamlingshus kl. 17.50 og fra Stenild kirke
kl. 18.00.
Tilmelding senest 5. juni til Herluf
Christensen, tlf. 98557292 (eller via

Kirkebladet

Stenild
10.30

9.00

10.30

9.00 (-A)

9.00		

mail til hsc@km.dk) eller til Niels Kristian Holmgaard, tlf. 98651060.
Prisen for at deltage er 30 kr. incl. bustur, rundvisning og kaffe.
Menighedsrådets Aktivitetsudvalg

9.00		

10.30

10.30

Friluftsgudstjeneste
i Grynderup

Traditionen tro indledes søndagens
program ved Landsbyfesten i Grynderup med en friluftsgudstjeneste
på byens sportsplads søndag den 18.
maj kl. 11.00. I år med sognepræst
Knud Olav Petersen, Veggerby, som
præst ved gudstjenesten. Det bliver
en kort og enkel gudstjeneste under
åben himmel - eller i tilfælde af dårligt vejr indenfor i byfestteltet.
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Grynderup missionshus

April:
Tirsdag d. 8. april kl. 19.30: Forårsmøde i Arden Kirkecenter med tale ved
pastor Jens Arne Skjøtt, Århus.
Torsdag d. 10. april kl. 19.30: Møde
ved sognepræst Svend Schultz-Hansen, Aarestrup.
Torsdag d. 24. april kl. 19.30: Anne Kathrine Lykkegård og Gitte Hjul Andersen fortæller om deres arbejde som
volontører.
Maj:
Fredag d. 2. kl. 18.00: Røddernes familieklub med stor dukketeaterforestilling.
Torsdag d. 8. kl. 19.30: Møde ved
Niels Jørgen Andreasen, Nr. Onsild.
Torsdag d. 15. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra Klubhuset. Efter turen kaffe med varme hveder hos Elin
og Niels Jørgen Jensen, Banevænget
1, Nørager.
Torsdag d. 29. kl. 12.00 (Kristi Himmelfartsdag): Udflugt fælles med
Røddernes Familieklub til Rebild Naturlegeplads. Nærmere program senere.
Juni:
Torsdag d. 12. kl. 19.30: Møde ved
missionær Poul Erik Hansen, Farsø.
Mandag d. 23. kl. 19.00: Skt. Hansfest
hos Lilli og Niels Kristian Holmgaard,
Kjemtrupvej 26. Vi griller den medbragte aftensmad. Derefter tale ved
Niels Ole Ladefoged, Nørager, kaffe
og afslutning ved bålet.
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Røddernes familieklub

har følgende på programmet, særligt
for børnefamilier:
Fredag d. 2. maj kl. 18.00: Fællesspisning (evt. grill på stadion, hvis vejret
er til det). Derefter stor dukketeaterforestilling ved Randi Husby og Thomas Højen. Tilmelding senest 29/4
til Irma, tlf. 98557848, eller Elin, tlf.
98551329.
Torsdag d. 29. maj kl. 12.00 (Kristi
Himmelfartsdag): Udflugt fælles med
KFUM & KFUK til Rebild Naturlegeplads. Nærmere program senere.

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.

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 og seniorvæbnere mødes
onsdag kl. 19.00 - 21.00.
Seniorer mødes hver anden onsdag
kl. 19.00 - 21.00.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager.

Sognepræsten

holder fri 5-6. april, 21. april, 14-19.
maj og 14-15. juni. Præstegårdens
telefonsvarer henviser til afløser. Den
ugentlige fridag derudover er normalt
fredag.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 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.

Efter fastelavnsgudstjenesten i Grynderup kirke blev der slået katten
af tønden i Klubhuset. Her ses deltagerne efter veludført ”arbejde”.

Kirkebladet

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

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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Når det stormer
omkring os

Ved den afsluttende familiegudstjeneste i Stenild kirke den 2. februar for
årets hold af Minikonfirmander hørte
vi om, at Jesus kom gående på vandet
hen til disciplene, der befandt sig i en
lille båd i en storm på Genezaret Sø.
Og Peter bad Jesus om, at han også
måtte få lov at gå på vandet. Minikonfirmanderne viste denne beretning
fra Bibelen gennem et lille optrin,
som det ses på billedet, hvor Jesus
dog endnu ikke er nået frem til dem.

Minikonfirmander
Somme tider oplever vi mennesker
ligesom Jesu disciple, at det stormer
omkring os. Det kan være i form af
en orkan, der vælter træer i haver
og skove, men det kan også være en
storm i overført betydning, der rammer os i vores liv og slår os ud af kurs.
Måske i form af sygdom eller ulykke
i den nærmeste familie. Eller måske i
form af et familieliv, der går i stykker,
eller en økonomi, der kuldsejler. Der
er så mange slags storme til her i livet.
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Jesus kom til sine venner, disciplene,
da det stormede - og det vil han også
gøre i dag. Jesus gik på vandet hen til
dem midt i stormen og modvinden,
og det må vi lade betyde, at når modgangen er stor, er han stærkere end
situationen, uanset hvordan den er.
Det stormede stærkt, da Jesus kom til
disciplene og Peter ville ud til Jesus.
Men Jesus havde kontrol over situationen og reddede Peter fra at drukne,
og da han ville det, holdt det op med
at storme og blæse. Det havde Jesus
magt til, fordi han var og er Guds søn.
Et sted i Schweiz tog jeg engang sammen med min familie en svævebane
op til toppen af et bjerg. Der, på bjerget, noget længere ude end vi blev
anbefalet at gå, lå der en lille kirke
eller kapel. Vi så det af gode grunde
kun på lang afstand. Og vi undrede os
over, hvorfor det var bygget der. Ganske få meter fra kirken gik bjergsiden
lodret dybt ned. Hvorfor havde nogen
fundet på at bygge en kirke der? Jeg
ved det ikke.
Men bagefter kom jeg til at tænke på
det som et billede på, at selv helt derude, hvor livet er virkelig livsfarligt og
hvor vi kan føle os meget alene, der
er Gud også. Og Kristus er der med
sin frelse og velsignelse. Også helt
derude er der et Guds hus, vi må gå
ind i og finde fred og trøst og lys og
tilgivelse og vejledning i.
Det gælder også i vores mere jordnære daglige liv, hvor det er helt andre
farer eller bekymringer end de lodrette bjergsider, der møder os. Også her

har vi et Guds hus, hvor vi må søge
ly under Guds vingers skygge og lade
Jesu lys lyse op for os og søge Guds
tilgivelse, rakt til os fra Jesus, da han
hang på korset.
Jesus sagde det selv på denne måde
ifølge Johannes-evangeliet kap. 8 vers
12: Jeg er verdens lys. Den, der følger
mig, skal aldrig vandre i mørket, men
have livets lys.
		
Herluf Christensen

Minikonfirmanderne sang også et par
børnesange ved gudstjenesten i Stenild kirke
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