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Billeder fra en dejlig dag

Malthe Myrup Hjorth, Mariager
døbt i Rørbæk kirke 22/2
Karoline Elisabeth Nielsen, Mejlby
døbt i Stenild kirke 18/1

Ella Bach Nielsen, Grynderup
døbt i Stenild kirke 4/1

Frederik Søtbæk Dybdal Nielsen,
Rørbæk, døbt i Rørbæk kirke 8/2

Kirkens
Korshærs
Forårsmøde

Kirkens Korshær ønsker med baggrund i det kristne budskab at hjælpe
de allerdårligst stillede i dagens Danmark. Det vil Helle Christiansen, der
er chef for Kirkens Korshær i Danmark, fortælle om ved Forårsmødet
tirsdag den 21. april kl. 19.30, Skårupvej 20, Klejtrup.
Aftenens emne er: ”Fattigdom i Danmark – et billede af Danmark, som
Kirkens Korshær oplever det i mødet
med nødstedte mennesker”.
Alle er meget velkomne!
Storkreds Rebild Syd

Offentligt
menighedsmøde
Sara og Lars Krogh Christensen,
Arden, viet i Stenild kirke 18/1,
hvor også deres søn
Lucas Krogh Christensen, blev døbt

2

Niclas Harboe Madsen, Stenild
døbt i Stenild kirke 15/2

i Stenild forsamlingshus onsdag den
22. april kl. 19.30, hvor menighedsrådet fremlægger beretning og regnskab for 2014 og redegør for planer
for fremtiden.
Alle er velkomne. Der serveres gratis
kaffe og hvad dertil hører.
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Konfirmation den 3. maj
kl. 9.30 i Grynderup kirke
med følgende konfirmander:
Anders Baade Andersen,
Allestrupvej 2, Allestrup
Mikkel Sveistrup Baade,
Solkrogen 12, Rørbæk
Jakob Bro Nielsen,
Risrækken 1, Skårup

Konfirmation den 3. maj
kl. 11.00 i Stenild kirke
med følgende konfirmander:
Anna Kristensen,
Nørredamsvej 18, Stenild
Kristian Maretty Højen,
Søndermarksvej 26, Stenild

Dennis Baade,
Engblommevej 4, Rørbæk
Jacob Bech Christensen,
Kjemtrupvej 8, Thulstrup
Marcus Bøje Højsgaard,
Rosbjergvej 15, Rørbæk
Jonas Spanggaard Olesen,
Engblommevej 5, Rørbæk

Konfirmationsdatoer
i 2016 og 2017

I 2016 bliver der konfirmation søndag
den 1. maj i Rørbæk kirke og søndag
den 8. maj i Grynderup og Stenild kirker.
I 2017 bliver der konfirmation søndag
den 7. maj Grynderup og Stenild kirker og søndag den 14. maj i Rørbæk
kirke.

Minikonfirmander
I 3 måneder i løbet af vinteren har 10 børn fra 3. klasse været Minikonfirmander i Rørbæk præstegård. De har hver mandag eftermiddag efter skoletid
deltaget i det, der mere officielt kaldes Indledende konfirmationsforberedelse
med bibelfortælling, kristne sange, besøg i kirken og forskellige kreative aktiviteter og lege.
De deltog også alle sammen med deres familie i familiegudstjenesten i Rørbæk kirke den 1. februar, hvor de bl.a. sang tre børnesange og opførte et lille
optrin, der var lavet som en nutidig udgave af søndagens evangelielæsning om
arbejderne i vingården.

Mathias Nørholm Jensen,
Nørredamsvej 2, Stenild
Niclas Harboe Madsen,
Søndermarksvej 5, Stenild
Jannik Ljungberg Magnussen,
Hannerupskovvej 35, Hannerup

Konfirmation den 10. maj
kl. 10.00 i Rørbæk kirke
med følgende konfirmander:
Anne Katrine Buskbjerg,
Kjemtrupvej 15, Thulstrup
Louise Mortensen,
Kildevej 1, Rørbæk
Sofie Bay Rasmussen,
Kjemtrupvej 3, Rørbæk

Kirkebladet
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
29. marts
Palmesøndag						

Rørbæk		
Grynderup
10.30				

Stenild
9.00

2. april		

Skærtorsdag								

19.00		

3. april		

Langfredag						

9.00 (-A)

10.30 (-A)

5. april		
		
		
6. april		
		

Påskedag						
Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark

10.30				

12. april

1. søndag efter påske					

9.00				

19. april

2. søndag efter påske					

10.30		

22. april

Offentligt menighedsmøde kl. 19.30 i Stenild Forsamlingshus fælles for alle tre sogne – se side 2

26. april
		

3. søndag efter påske									
Knud Olav Petersen er dagens præst

1. maj		

Bededag						

3. maj		
		

4. søndag efter påske							
Konfirmation i begge kirker

10. maj		
		

5. søndag efter påske					
Konfirmation

10.00 (-A)

14. maj		

Kristi Himmelfartsdag					

10.30				

17. maj		
		

6. søndag efter påske							
Friluftsgudstjeneste – se side 5						

11.00 (-A)
på sportspladsen

24. maj		

Pinsedag								

9.00		

25. maj		
		

2. pinsedag						
Knud Olav Petersen er dagens præst
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2. påskedag								
Knud Olav Petersen er dagens præst

9.00		

10.30

9.00

10.30
10.30

9.00

10.30

10.30
9.30 (-A)

11.00 (-A)

9.00

10.30

10.30
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- det sker i vore sogne

31. maj		

Rørbæk		
Trinitatis søndag							

7. juni		
		

1. søndag efter trinitatis									
Christian Grund Sørensen er dagens præst

14. juni		

2. søndag efter trinitatis					

18. juni		

Sogneudflugt til Skørping Nykirke med afgang kl. 17.45 / 18.00. Se omtale her på denne side

21. juni		

3. søndag efter trinitatis					

28. juni		

4. søndag efter trinitatis							

10.30		

Grynderup
10.30

Stenild
9.00 (-A)

9.00

9.00				

10.30

10.30

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

Sogneudflugt

Torsdag den 18. juni er der sogneudflugt for alle, der har lyst til at komme
med. Der er efterhånden tradition
for rigtig mange deltagere, og det håber vi også på i år, hvor vi vil se lidt
nærmere på steder i vores egen kommune.
Turens mål er først og fremmest den
nyrestaurerede Skørping Nykirke. Kirken bliver genåbnet i påsken efter en
omfattende renovering med bl.a. ny
kunstnerisk udsmykning i form af et
stort glasmaleri i koret udført af den
færøske kunstner Trôndur Patursson.
Måske når vi at se også lidt mere omkring Skørping, men under alle omstændigheder vil aftenen blive sluttet
af med kaffebord på Rebildhus, inden
bussen igen kører os hjem.
Bussen kører fra Grynderup missi-
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onshus kl. 17.45, fra Stenild Kirke kl.
17.50 og fra Rørbæk Forsamlingshus
kl. 18.00.
Tilmelding senest 11. juni til Herluf
Christensen, tlf. 98557292 (eller via
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

Friluftsgudstjeneste
i Grynderup

Igen i år indledes søndagens program ved Landsbyfesten i Grynderup
med en friluftsgudstjeneste på byens
sportsplads søndag den 17. maj kl.
11.00. Forhåbentlig i solskin og godt
vejr, så vi kan være udendørs og nyde
naturen, mens vi holder en kort og
enkel gudstjeneste. Skulle vejret imod
forventning være mindre godt, flytter
vi gudstjenesten indenfor i byfestteltet.
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Grynderup
missionshus
April:
Tirsdag d. 14. kl. 19.30: IM Hobrokredsens Forårsmøde i Grynderup
missionshus. Missionær Søren Skovenborg, Hobro, taler.
Fredag d. 17. kl. 18.00: Røddernes
familieklub. Besøg af forstander Jens
Medom Madsen, Skrødstrup Efterskole.
Torsdag d. 23. kl. 19.30: Møde ved
Erik Nielsen, Farstrup.
Torsdag d. 30. kl. 19.30: Filmaften
hos Elin og Niels Jørgen Jensen, Banevænget 1, Nørager. Vi ser filmen
”Gracecard”.
Maj:
Fredag d. 8. kl. 17.30: Røddernes familieklub. Bowlingaften i Hobro.
Torsdag d. 21. kl. 19.30: Møde ved
Bent Hedemand, Frejlev.
Torsdag d. 28. kl. 19.00: Aftentur
med fælles afgang fra Klubhuset.
Juni:
Lørdag d. 6.: Røddernes familieklub
- afslutningstur. Nærmere program
senere.
Torsdag d. 11. kl. 19.30: Møde.
Tirsdag d. 23. kl. 19.00: Skt. Hansfest
hos Lilli og Niels Kristian Holmgaard,
Kjemtrupvej 26. Vi griller vores medbragte aftensmad.
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Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier:
Fredag den 17. april kl. 18.00 i Klubhuset i Grynderup: Fællesspisning
og derefter får vi besøg af Jens Medom Madsen, Skrødstrup Efterskole.
Tilmelding senest 13/4 til Irma, tlf.
98557848, Lilli, tlf. 98651060 eller
Elin, tlf. 21665587.
Fredag den 8. maj kl. 17.30 (bemærk
tidspunkt): Fællesspisning – og derefter kører vi til Bowl’n Fun Hobro og
bowler fra kl. 19-20. Bibelfortælling
og godnatkaffe i Klubhset. Tilmelding
senest 5/5.
Lørdag den 6. juni: Afslutningsudflugt. Nærmere program senere.

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.

Sognepræsten

holder fri 23-29. april og 4-7. juni samt
2. påskedag og 2. pinsedag. Præstegårdens telefonsvarer henviser til afløser. Den ugentlige fridag derudover
er normalt fredag.

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. Der er juniorlejr 1-5.
juli og børnelejr 5-8. 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.
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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 56. årgang, er redigeret af sognepræsten i
samarbejde med Poul Flou Pedersen,
Rikke Højen og Ulla Sørensen. Sidste
frist for stof til næste nummer er 2.
juni.
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Kasserer
Helle Skriver,
Boldrup. Tlf. 2173 2376
gh-skriver@hotmail.com
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
Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:
Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455
ulladt@mail.dk
Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021
Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 9854 8516
r.hoejen@gmail.com
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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Opstandelsen

I vintermånederne i år var der en ganske livlig og omfattende debat i medierne om opstandelsen, der jo må
siges at være et helt centralt begreb
i den kristne kirke. Det startede med,
at en præst i København gav udtryk
for, at han ikke kunne tro på Jesu legemlige opstandelse eller på opstandelse i det hele taget. Det er for ham
kun billedsprog og livspoesi og skal
ikke tages bogstaveligt.
Nu er han slet ikke den eneste, der
har sagt sådan i tidens løb i den danske folkekirke. Og debatten har da
også raset, så det efterhånden blev
svært at finde ud af, hvad de forskellige kloge mennesker mente med de
mange ord, de brugte.
Men når jeg nu, mens dette skrives,
tænker frem mod påskens gudstjenester, så giver det for mig ingen mening
at holde gudstjeneste, hvis Jesus stadig ligger i sin grav i Jerusalem. Derfor
har jeg også ofte sagt til konfirmanderne, at hvis det en aften bliver sagt
i nyhederne i TV, at resterne af Jesu
krop er blevet fundet i Jerusalem, så
må vi lukke kirken og fyre præsten.
Ikke at jeg på nogen måde kan fatte
eller forklare, hvordan Jesus kunne
opstå fra de døde efter mere end
1½ døgns død. Der findes heller ingen skudsikre beviser. Men alligevel
er det i mine øjne afgørende for den
kristne tro og for mit eget liv at holde
fast ved, at Gud formåede at gøre den
døde Jesus levende, så han aldrig igen
skulle dø. Det giver for os et håb at
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leve og dø på. Et håb om et evigt liv
med Gud.
Så lad os fejre påske i tro på den korsfæstede og opstandne frelser, Jesus
Kristus. Og lad os synge med Grundtvig om Jesu død og opstandelse i salmen ”Tag det sorte kors fra graven”:
Solen sortned, da han blegned,
som for os udgød sit blod,
graven lyste, mørket segned,
da forklaret han opstod.
Ton, vor lovsang, højt i sky,
sødt i påske-morgengry:
Jesus Kristus er opstanden!
Evig lever Guddoms-manden!
Eller sagt med den ortodokse kirkes
påskehilsen: ”Kristus er opstanden –
ja, han er sandelig opstanden!”
Glædelig påske!
		
Herluf Christensen

Sorggrupper

Sorgen er kærlighedens pris. Når vi
vover at knytte os til et andet menneske, så udsætter vi os for at kunne
blive ramt af sorg og savn, fordi vi risikerer at miste en, vi holder meget af.
Det gælder også for det menneske,
der tror på opstandelsen og det evige
liv.
I den situation er det godt at få sat
ord på sorgen og savnet og måske
også en hel række andre følelser og
tanker, der dukker op. Det kan mange
mennesker gøre sammen med familie
og venner, men der er også mange,
der har brug for at mødes med andre,
der er i samme situation, som de selv
er i. Det er der mulighed for i såkaldte
”sorggrupper”. Der er netop startet
en sorggruppe for helt unge mennesker i Rebild kommune. Det er i
Bælum sognegård. Og der er en sorggruppe for voksne i alle aldre i Hobro
Kirkecenter.
Nærmere oplysninger kan fås hos
sognepræsten eller på vore kirkers
hjemmeside. Det er helt sikkert en
hjælp for mange mennesker at være
med i en sorggruppe.
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