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Til lykke med en dejlig dag

Amalie Margrethe Toft Larsen,
Kiddalsvej 1, Stenild
Karoline Dahl Rasmussen,
Skovmosevej 30, Rørbæk
Magnus Maretty Højen,
Søndermarksvej 26, Stenild

Konfirmation den 14. maj kl.
10.00 i Rørbæk kirke

Magnus Skov Kristensen, Stenild,
døbt i Stenild kirke 7/1

Maria Jensen og Kasper Bjerring,
Hammerum,
viet i Stenild kirke 11/2
Louise Serup Nielsen, Rørbæk, døbt i
Rørbæk kirke 15/1

Årets
konfirmander

Konfirmation den 7. maj kl.
9.30 i Grynderup kirke
Martin Baade Andersen,
Allestrupvej 2, Allestrup
Asian Lykke,
Kjemtrupvej 14, Thulstrup

Oskar Gravholt Andersen, Nørager,
døbt i Stenild kirke 5/3
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Konfirmation den 7. maj kl.
11.00 i Stenild kirke
Julie Rahbek Bundgaard Bjørn,
Ørnbjergvej 2, Stenild

Mathilde Krebs Eilertsen,
Rosbjergvej 13, Volstrup
Anne Vittrup Hansen,
Bratbjergvej 5, Grynderup
Eline Rønne Ugilt Hansen,
Rosbjergvej 2, Volstrup
Astrid Østergaard Larsen,
Nørregade 14, Rørbæk
Mille Høgfeldt Lundquist,
Bredgade 35, Nørager
Kit Nymann Madsen,
Nørregade 9, Rørbæk
Laura Vittrup Olesen,
Engblommevej 8, Rørbæk
Mathias Sveistrup Baade,
Solkrogen 12, Rørbæk
Kristoffer Thorbjørn Overgård,
Ågade 18, Rørbæk

Konfirmationsdatoer i 2018
og 2019

I 2018 bliver der konfirmation lørdag
den 5. maj i Rørbæk kirke og søndag
den 6. maj i Grynderup og Stenild
kirker.
I 2019 bliver der konfirmation lørdag
den 4. maj i Grynderup og Stenild
kirker og søndag den 5. maj i Rørbæk
kirke.
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Skærtorsdags guds- Friluftsgudstjeneste Musical lejr
for 14-20 årige
tjeneste med besøg i Grynderup
Det er efterhånden en fast og god Et nyt initiativ i Himmerland for unge
af Tine Lilholt
tradition, at søndagens program ved fra 14-20 år ser dagens lys her til som-

Mange her på egnen er rigtig glade
for at lytte til Tine Lilholts fløjtespil.
Det bliver der lejlighed til i Rørbæk
kirke ved gudstjenesten Skærtorsdag
aften kl. 19.00.
Det er en gudstjeneste, ikke en koncert – med salmer, prædiken og nadver, da det jo er dagen, hvor vi særligt
fejrer Jesu indstiftelse af nadveren.
Men musikken i gudstjenesten bliver
ekstra smuk, når orgel og fløjte spiller
sammen ved fællessangen og når vi
må lytte til fløjtemusik i løbet af gudstjenesten!
Så hjertelig velkommen til en festlig
Skærtorsdags gudstjeneste den 13.
april kl. 19.00 i Rørbæk kirke.

(Foto: 2835)
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Landsbyfesten i Grynderup indledes
med en friluftsgudstjeneste på byens
sportsplads. Det sker også i år søndag
den 21. 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.

Fælles gudstjeneste
i Rebild Bakker den
28. maj

Søndag den 28. maj har vi ingen gudstjenester i vore egne tre kirker. Der
bliver nemlig den dag kl. 14.00 en fælles gudstjeneste for hele Rebild provsti i Rebild Bakker i anledning af 500året for reformationens begyndelse i
Wittenberg i Tyskland. Musikgruppen
Zenobia spiller til gudstjenesten – og
nærmere informationer kommer, når
tiden nærmer sig!
Vi vil gerne arrangere fælleskørsel til
gudstjenesten i Rebild Bakker. Kontakt derfor sognepræst Herluf Christensen senest tirsdag den 23. maj,
hvis du kører og har mulighed for at
have flere med – eller hvis du gerne
vil med og ikke selv kan køre. Så kan
vi hjælpe hinanden med at få en god
tur til Rebild Bakker! Ring eller skriv
på 9855 7292 / 3030 6155 eller hsc@
km.dk.

mer. På fem dage skal Jesu lignelse
om den fortabte søn laves til en musical og arrangørerne søger unge fra 14
til 20 år, der vil
- danse
- lave scenografi og/eller kostumer
- synge solo
- synge i kor
- spille i band
- spille skuespil.
Det hele foregår 31. juli til 4 august
på Østhimmerlands Ungdomsskole i
Bælum og arrangeres som et fælles
folkekirkeligt projekt fra tre provstier,
herunder Rebild provsti. Se nærmere
på www.rgs-sogne.dk.

Sjælesorg på nettet

Hvis man går rundt og har ondt i livet
eller kæmper med at finde ud af, hvad
man skal tro på, er man altid velkommen til at kontakte sin præst. Og der
er mulighed for at ringe til Sct. Nikolaj Tjenesten eller snakke med en god
ven.
Men nu er der en mulighed mere via
Internettet. Der er etableret en hjemmeside, der hedder Sjælesorg.nu som
folkekirkens tilbud om en fortrolig
samtale gennem chat med en præst
på nettet.
På www.sjælesorg.nu kan du gratis
chatte med en præst på internettet
via computer, smartphone eller tablet mandag-torsdag kl. 13-17 og 1922.30. Projektet er støttet over en
tre-årig periode af Folkekirkens Fællesfond og landets ti stifter.
Gør brug af det, hvis du tænker, at det
kan være en hjælp for dig!
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

2. april		

Mariæ bebudelses dag					

10.30		

9.00

9. april		

Palmesøndag								

13. april
		

Skærtorsdag. Tine Lilholt medvirker med 		
fløjtespil. Se side 3

14. april

Langfredag. Gudstjeneste med salmer og læsninger			

16. april
		

Påskedag						
Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark

17. april
		

Anden påskedag							
Knud Olav Petersen er dagens præst

23. april
		

Ingen gudstjenester denne søndag.
Der henvises i stedet til nabokirkerne

30. april

2. søndag efter påske					

7. maj		

Konfirmation i begge kirker						

9.30 (-A)

12. maj		
		

Bededag						
Knud Olav Petersen er dagens præst

10.30		

9.00

14. maj		

Konfirmation						

10.00 (-A)

21. maj		

Friluftsgudstjeneste på sportspladsen. Se side 3				

25. maj		

Kristi Himmelfartsdag					

28. maj		
		

Fælles gudstjeneste for hele Rebild provsti kl. 14.00 i Rebild Bakker. Se side 3.
Der arrangeres fælles kørsel.
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Stenild

10.30		

9.00

9.00 (-A)

10.30 (-A)

19.00		

10.30				

9.00

10.30

9.00				

10.30
11.00 (-A)

11.00 (-A)

9.00				

10.30
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

Grynderup

Stenild

10.30		

9.00

9.00		

10.30

4. juni		

Pinsedag								

5. juni		
		

Anden pinsedag						
Knud Olav Petersen er dagens præst

11. juni		

Trinitatis søndag							

12. juni		

Sogneudflugt til Viborg Domkirke med afgang kl. 18.00 / 18.15. Se omtale her på denne side.

18. juni		

1. søndag efter trinitatis					

10.30				

25. juni		

2. søndag efter trinitatis					

9.00 (-A)

10.30

9.00

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver
kim Skovgaards smukke bibelhistoriske billeder. Billederne er Joakim
Skovgaards kunstneriske mesterværk,
som folk kommer rejsende langvejs
fra for at opleve.
Bussen kører fra Grynderup missionshus kl. 18.00, fra Rørbæk Forsamlingshus kl. 18.05 og fra Stenild kirke
kl. 18.15.

Sogneudflugt

Mandag den 12. juni er der sogneudflugt for alle, der har lyst til at komme
med. Der er tradition for rigtig mange
deltagere, og det håber vi også på i år,
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hvor turen går til Viborg med rundvisning i Viborg Domkirke og med kaffe
på Restaurant Golf Salonen, der ligger
lige ned til søerne i Viborg.
Der bliver rundvisning i Domkirken,
hvor vi først og fremmest skal se Joa-

Tilmelding senest 5. juni til Anders B.
Møller, tlf. 6175 3308 (eller via mail til
abm@lmo.dk) eller til Niels Nielsen,
tlf. 2064 6737.
Prisen for at deltage er 40 kr. incl. bustur, rundvisning og kaffe.
Menighedsrådets Aktivitetsudvalg
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Grynderup
missionshus

April:
Tirsdag d. 4. kl. 19.30: IM Hobro-kredsens Forårsmøde i Grynderup missionshus. Fhv. missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj, taler.
Torsdag d. 6. kl. 19.30: Bibeltime.
Torsdag d. 20. kl. 19.30: Filmaften hos
Lene og Ivan Andersen, Hejringvej 6,
Snæbum. Film: Mercy streets.
Fredag d. 28. kl. 18.00: Røddernes Familieklub med besøg af sognepræst
Rikke Visby Wickberg – se nedenfor.
Maj:
Torsdag d. 11. kl. 19.30: Møde ved
missionær Preben Sørensen, Viborg.
Torsdag d. 18. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra klubhuset. Kaffe hos
Elin og Niels Jørgen.
Fredag d. 26. kl. 18.00: Røddernes Familieklub.
Juni:
Torsdag d. 1. kl. 19.30: Møde ved pastor emer. Villy Jørgensen, Vilsted.
Mandag d. 12. kl. 18.00: Sogneudflugt
– se side 3.
Torsdag d. 15. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra klubhuset.
Fredag d. 23. kl. 19.00: Skt. Hansfest
hos Lilli og Niels Kristian Holmgaard,
Kjemtrupvej 26. Vi griller vores medbragte aftensmad. Sang, tale og bål.
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Røddernes
familieklub

Et fællesskab særligt for børnefamilier i Klubhuset i Grynderup:
Fredag d. 28. april kl. 18.00: Fællesspisning. Derefter får vi besøg af
præst Rikke Visby Wickberg, Kgs. Tisted. Bibelfortælling og godnatkaffe.
Tilmelding senest 25/4 til Irma, 2539
3913, eller Elin, 2166 5587 / eonjensen@gmail.com.
Fredag d. 26. maj kl. 18.00: Sæsonafslutning. Nærmere program udsendes senere. Tilmelding senest 23/5.

Kirkens Korshærs
Forårsmøde

holdes i år i Sognehuset i Nørager
onsdag den 26. april kl. 19.30. Her
vil Lene Højland Laursen fortælle om
emnet: ”Rundt om Kirkens Korshærs
sociale arbejde i Aalborg”. Lene Højland Laursen har tidligere været sognepræst i Sønderup og Suldrup sogne
og er nu leder af Kirkens Korshærs
familiearbejde i Aalborg. Arrangører
er Kirkens Korshærs Storkreds Rebild
Syd.
I januar i år var konfirmanderne her
fra sognene på tur til Aalborg, hvor
Lene Højland Laursen på en særdeles fin måde fortalte dem om Kirkens
Korshærs arbejde med at hjælpe
hjemløse og mennesker, der er havnet i misbrug.

For børn og juniorer

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. Her har rigtig mange
børn og juniorer i tidens løb haft en
god sommerferieoplevelse. Der er juniorlejr 28. juni til 2. juli og børnelejr
2-5. 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.

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. 10.30 og
Skærtorsdag kl. 19.00 kan bestilles fra
alle tre sogne senest dagen før hos
Terndrup Taxa, tlf. 9833 5800.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-post: hsc@km.dk
Fridag fredag

Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk

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
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen, Grynderup.
Tlf. 9855 1254
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 2539 3913
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.grynderupkirke.dk eller www.stenild-kirke.dk
Kirkebladet, som nu er nået til 58.
årgang, er redigeret af sognepræsten
i samarbejde med Gitte Vejen Hornbech, Niels Nielsen og Anders Møller.
Sidste frist for stof til næste nummer
er 1. juni.

Kirkebladet

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
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen, Kjemtrup.
Tlf. 2194 7350
Kirkeværge ved Stenild kirke
Karin Jacobsen Olesen, Stenild.
Tlf. 9854 8530
Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:
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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Glædelig påske!

Det fortælles om Martin Luther, at han engang havde sat
sig for at skrive en prædiken om Jesu ord på korset ”Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Han sad ved
sit skrivebord og tyggede på betydningen af disse ord i
lang tid. Til sidst slog han armene op i luften og udbrød:
”Gud forladt af Gud – hvem kan forstå det?” Og han opgav
at skrive en prædiken om det.
Jesu død på korset er og bliver en gåde. Dybden i betydningen af den kan ikke forstås med vores menneskelige
forstand. Det er som apostlen Paulus skriver et sted en
forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Det er
anstødeligt, at Gud skulle lide og dø.
Men trods det er korset de kristnes tegn. Vores allervigtigste tegn. I det danske flag har vi et kors. Hvis vi ser en
bygning med et kors på facaden, gætter vi på, at det må
være en kirke eller et missionshus. Og Paulus fortsatte
med at skrive, at ordet om korset er ’Guds kraft’ for den,
der frelses.
Det er det, fordi straffen for alt ondt i verden blev lagt på
Jesus på korset, for at vi skulle få fred med Gud. Ved korset
er forsoningen vundet og alt det, der skiller os fra Gud,
fordi det er ondt, er slettet ud. Hver gang der er dåb lyder
det: ”Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt
og for dit bryst til et vidnesbyrd om at du skal tilhøre den
korsfæstede Herre Jesus Kristus”. Ved hver gudstjeneste
bliver korset tegnet for os efter velsignelsen inden vi går
hjem. Og vi synger med Grundtvig i ”Hil dig, frelser og forsoner”: ”Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det Frelser, af din
nåde”.
Da Jesus blev begravet Langfredag sidst på eftermiddagen
var han lige så død, som vi er det, den dag vi ligger i en
kiste. Men da kvinderne kom for at se til graven påskemorgen, var han der ikke mere, fordi han var levende. Gud
overvandt døden ved at blæse ny livsånde i Jesus, så han
blev levende igen for aldrig mere at dø. Tænk hvor forvirrende det må have været for kvinderne og disciplene.
Men dette ene lyser igennem al forvirringen, at de havde
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mødt ham, der før var død, men som nu levede igen. Han
kunne spise, de kunne røre ved ham, de kunne tale med
ham. Han var ikke et spøgelse eller et fatamorgana. Han
var virkelig - og alligevel virkelig på en anden måde end
før, for han gik gennem lukkede døre og kunne forsvinde
for øjnene af dem.
Det er heller ikke til at forstå. Vi er henvist til at tro på, at
det alligevel er sandt. Og det er større end vi forstår, fordi
vi har med Gud at gøre, og ham kan vi ikke forstå. Kun
vende os til i tro og tak og bøn.
Glædelig påske!
		
Herluf Christensen

Altertavlen i Rørbæk kirke med Jesus på korset – og opstandelsen fra de døde i billedet over korset
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