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Billeder fra en dejlig dag

Agnes Hammershøj Vestergaard,
Stenild, døbt i Stenild kirke 3/12

Christian Boesgaard Lauridsen,
Svenstrup, døbt i Grynderup kirke
3/2

Amaryllis Dany Krogstrup Saabye,
Nørager, døbt i Stenild kirke 27/1

Alma Kristoffersen, Rørbæk, døbt i
Rørbæk kirke 4/2		

Naya Elgaard Mejer, Rørbæk, døbt i
Rørbæk kirke 28/1		

Christian Hansen, Stenild, døbt i
Stenild kirke 4/2
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Årets konfirmander

Rørbæk kirke
lørdag den 5. maj kl. 9.30
Camilla Krebs Eilertsen, Rosbjergvej
13, Volstrup
Kasper Shanke Andersen, Løgstørvej
141, Boldrup
Rasmus Boerskov Jensen, Kiddalsvej
3, Stenild
Jeppe Sinkjær Korsgaard, Rosbjergvej
7, Volstrup
Lucas Stork Svane, Allestrupvej 16,
Rørbæk
Rørbæk kirke
lørdag den 5. maj kl. 11.00
Laura Damgaard Knudsen, Ømarksvej
1D, Nørager
Alberte Dahl Rasmussen, Skovmosevej 30, Rørbæk
Oliver Pedersen da Silva Cardoso,
Mejlbyvej 102, Mejlby
Viktor Jung Madsen, Grønnebakken
34, Rørbæk
Jonas Reinholt Nielsen, Skovmosevej
33, Rørbæk
Stenild kirke
søndag den 6. maj kl. 10.00
Frederikke Hvilshøj, Rosenvænget 3,
Rørbæk
Daniel Lundgaard Eskildsen, Stenildtoften 4, Stenild
Marcus Nørholm Jensen, Nørredamsvej 2, Stenild
Tobias Hjorth Nielsen, Løgstørvej 151,
Boldrup
Daniel Høy Olesen, Søndermarksvej
5, Stenild
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Konfirmation
i 2019 og 2020

I 2019 bliver der konfirmation lørdag
den 4. maj i Grynderup og Stenild kirker og søndag den 5. maj i Rørbæk
kirke.
I 2020 bliver der konfirmation lørdag
den 2. maj i Rørbæk kirke og søndag
den 3. maj i Grynderup og Stenild kirker.

naturligt mødes – og derfor bliver pinsegudstjenesten i Grynderup en del af
den årlige Landsbyfest, der holdes på
sportspladsen i pinsen. Så pinsedag
den 20. maj kl. 12.00 er alle velkomne
til pinsegudstjeneste i det fri!
Vi håber på solskin og stille vejr til
en kort og enkel gudstjeneste under
åben himmel. Skulle vejret imod forventning være mindre godt, flytter vi
gudstjenesten indenfor i byfestteltet.

14.06. og 21.06. og fremover udenfor skolernes ferier. 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.

Gud og Mad

”Gud og Mad” blev afholdt for første
gang her i sognene i efteråret 2017,
og det gik så godt, at vi prøver igen og
håber, at endnu flere børnefamilier vil
være med.
Det er meget kort sagt:
- En kort og enkel gudstjeneste i ”børnehøjde” i Rørbæk kirke.
- Efter gudstjenesten gratis aftensmad i Rørbæk Forsamlingshus. Der
bliver serveret en børnevenlig og
enkel menu, som Rørbæk Borgerforening laver.
- Det foregår torsdag den 19. april kl.
17.00 – og vi forventer at være færdige omkring kl. 18.30.
- Der er tilmelding senest 16. april via
kirkens Facebook-side eller til præstegården på 3030 6155 / hsc@km.dk.
Gud og Mad arrangeres i fællesskab
af Rørbæk Borgerforening og menighedsrådet.

Friluftsgudstjeneste i Grynderup

Det kristne budskab skal ikke kun forkyndes i vore gamle kirker. Det gode
budskab skal også fortælles, hvor folk
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Børnekor
Babysalmesang

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: 08.03., 15.03.,
22.03., 05.04., 12.04., 19.04., 26.04.,
03.05., 17.05., 24.05., 31.05., 07.06.,

Går du i 2.-5. klasse og har du lyst til
at synge i kor og lære lidt om noder
og rytmer, så er du velkommen i Sognehuset i Nørager torsdag eftermiddage kl. 15-16, også når du bor i Rørbæk, Grynderup eller Stenild Sogn.
Vi synger kendte og helt nye sange og
salmer til klaverakkompagnement.
Kontakt Helena Schmidt på tlf. 24 84
55 82 for tilmelding.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
11. marts
18. marts

25. marts

29. marts
30. marts
1. april
2. april

8. april

15. april
19. april

22. april
27. april
29. april
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Rørbæk
Grynderup
Midfaste søndag
9.00
10.30
Mariæ bebudelsesdag			
Sognepræst Bente Madsen,
Støvring-Sørup-Gravlev
kirker, er dagens præst
Palmesøndag
10.30 (-A)		
”Vi synger påsken ind” ved
de to gudstjenester med
bibellæsninger og salmer,
men ikke med traditionel
prædiken.
Skærtorsdag
9.00
10.30
Langfredag			
Påskedag
10.30
9.00
Indsamling til KFUM og
KFUK i Danmark
2. påskedag			
Sognepræst Caris Johansen,
Støvring-Sørup-Gravlev
kirker, er dagens præst
1. søndag efter påske
9.00
10.30
Der er derudover en særlig
gudstjeneste for hørehæmmede kl. 10.30 i Øster
Hornum Kirke. Se side 5
Ingen gudstjenester denne dag.
Der henvises til nabokirkerne.
Gud og Mad
17.00 (-A)
– en kort gudstjeneste i børnehøjde og fællesspisning i
Forsamlingshuset. Se side 3
3. søndag efter påske		
9.00
Bededag
10.30		
4. søndag efter påske		
10.30
Sognepræst Laila Olesen,
Støvring-Sørup-Gravlev kirker,
er dagens præst

Stenild
10.30

19.00 (-A)

10.30 (-A)

9.00 (-A)

10.30
9.00
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Kirkekalender

- det sker i vore sogne
Rørbæk		

5. maj
6. maj
10. maj
13. maj
20. maj

21. maj
27. maj
3. juni

10. juni

Grynderup

Konfirmation ved begge
9.30 og 11.00 (-A)
gudstjenester
Konfirmation			
Kristi Himmelfartsdag
10.30
9.00
Ingen gudstjenester denne dag.
Der henvises til nabokirkerne.
Pinsedag		
12.00 (-A)
Gudstjenesten i Grynderup
foregår på sportspladsen som
en del af Landsbyfesten - Se
Side 3.
2. pinsedag
10.30
Trinitatis søndag		
10.30
1. søndag efter trinitatis
10.30
Sognepræst Caris Johansen,
Støvring-Sørup-Gravlev Kirker,
er dagens præst
2. søndag efter trinitatis		
9.00

Stenild
10.00 (-A)

10.00

9.00

10.30

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver
Kirkebil til gudstjenester – se side 6

Sogneudflugt
til Børglum Kloster

Gudstjeneste
for hørehæmmede

Årets sogneudflugt bliver den 14. juni til Børglum Kloster i
Vendsyssel, hvor der bliver både rundvisning i det smukke
gamle kloster og servering af kaffe.
Bussen kører fra Grynderup missionshus kl. 17.30, fra Rørbæk Forsamlingshus kl. 17.35 og fra Stenild kirke kl. 17.45.
Tilmelding senest 7. 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 – og alle er velkomne.
Menighedsrådets Aktivitetsudvalg

Søndag den 8. april kl. 10.30 er gudstjenesten i Øster Hornum kirke særligt tilrettelagt for hørehæmmede. Alt hvad
der bliver sagt, bliver skrevet på storskærm, så alle kan
læse med. Prædikant er landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen og gudstjenesten arrangeres i
samarbejde med Høreforeningen i Rebild kommune. Efter
gudstjenesten er der kirkefrokost á 35 kr. i konfirmandhuset i Øster Hornum, hvor Søren Skov Johansen vil fortælle
om emnet: ”Gode råd ved anskaffelse af høreapparat”.
Der er tilmelding til frokosten senest tirsdag den 3. april
til Høreforeningen på tlf. 9865 3047 eller til sognepræst
Herluf Christensen på tlf. 3030 6155.

Kirkebladet
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Grynderup
missionshus

Marts:
Tirsdag d. 13. og torsdag d. 15. kl.
19.30: Hobrokredsens Bibelkursus i
Hobro missionshus med tale ved fhv.
missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 15. kl. 19.30: Møde ved
pastor Bent Hedemand, Frejlev.
April:
Torsdag d. 5. kl. 19.30: Sangaften.
Tirsdag d. 10. kl. 19.30: Hobrokredsens Forårsmøde i Grynderup missionshus. Tale ved fhv. missionær Villy
Sørensen, Hammel.
Fredag d. 13. kl. 18.00: Røddernes
familieklub.
Torsdag d. 19. kl. 19.30: Filmaften
hos Lene og Ivan Andersen, Hejringvej 6, Snæbum.
Torsdag d. 26. kl. 19.30: Møde ved
Bent Jensen, Nørresundby.
Maj:
Torsdag d. 3. kl. 19.30: Møde ved
Birthe Christiansen, Randers.
Fredag d. 11. kl. 18.00: Røddernes
familieklub.
Torsdag d. 17. kl. 19.00: Aftentur
med fælles afgang fra klubhuset.
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Møde ved
Louise Larsen, Visse.

Røddernes
familieklub

har følgende på programmet,
særligt for børnefamilier, og mødes i
Klubhuset i Grynderup:
Fredag d. 13. april kl. 18.00:
Fællesspisning og derefter
familieaktiviteter, bibelfortælling
og godnatkaffe. Tilmelding senest
10/4 til Irma, 25393913 eller Elin,
21665587.
Fredag den 11. maj kl. 18.00:
Sæsonafslutning. Nærmere program
senere.

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 og opefter. Klubben mødes
de øvrige mandage kl. 19.00 - 21.15,
også i Rørbæk præstegård.
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.

Kirkens Korshærs
Forårsmøde
afholdes i konfirmandlokalet i Ørum
præstegård tirsdag den 17. april kl.
19.30. Korshærsleder i Silkeborg,
Birger Storgaard Rask, vil fortælle
om ”Velfærdsstaten – og Kirkens
Korshærs arbejde”.
Alle er velkomne!

Kirkebil

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

Juni:
Torsdag d. 7. kl. 19.30: Bibeltime ved
sognepræst Kristoffer Garne, Aarestrup.
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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
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.grynderup-kirke.dk eller www.
stenild-kirke.dk
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. maj.
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Menighedsrådet

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

Hvor henvender
man sig?

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

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.

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

VED DÅB:
Dåb aftales med sognepræsten. Der
træffes aftale om en samtale forud for
dåben.

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

VED KIRKELIG VIELSE:
Vielse aftales med sognepræsten. Der
træffes aftale om en samtale forud for
vielsen.

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

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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Sorg og glæde
Stenild forsamlingshus var fyldt til sidste plads, da filminstruktør Nils Malmros den 8. februar holdt foredrag om
sine film og sit liv – med særlig fokus på filmen ”Sorg og
Glæde” fra 2013. Og jeg har ikke mødt nogen, der gik skuffede hjem efter foredraget!
Filmen skildrer den store tragedie i Nils Malmros’ eget
liv, nemlig da hans kone i en psykose i 1984 dræbte deres lille datter. Ulykkeligvis fik hun mulighed for at være
alene med deres datter, da hun var allermest syg – og Nils
Malmros fortalte om, hvordan han betragtede det skete
som en tvangshandling, som hun ikke kunne gøres ansvarlig for. Derfor havde han ikke brug for at tilgive sin kone,
men hans pligt var at støtte hende og sammen med hende
bære det forfærdelige, der var sket i deres lille familie og
som hun var den, der sørgede allermest over. Til gengæld
havde han brug for at tilgive sig selv, at han ikke havde
passet bedre på sin kone og datter.
”Kærligheden overvinder alt”. Det stod for mig tilbage
som et hovedord i Nils Malmros’ foredrag.
Og ”kærligheden overvinder alt” er også det, som vi altid
har brug for at blive mindet om. Det er slet ikke altid, at
vores egen kærlighed formår det. Tværtimod kommer vi
alt for ofte til kort og må erkende, at vi svigtede – selv
dem, vi holder allermest af. Desto mere har vi brug for at
møde Guds kærlighed og Guds tilgivelse.
Sorg og glæde er ikke bare en filmtitel og en livserfaring,
som vi kan gøre os, nemlig at livet vil veksle mellem sorg
og glæde. Ordene ’sorg og glæde’ er også en sammenfatning af påskens store fortælling om Jesu kærlighed og Jesu
død og opstandelse. Jesus mødte selv både sorg og glæde
– men først og fremmest handler påsken om, at midt i vores sorg eller dårlige samvittighed over den skyld, vi bærer
på, der kan Guds kærlighed og tilgivelse skabe ny glæde.
Glæde over, at Jesus i sin kærlighed bar vores skyld for at
række os Guds nåde og tilgivelse. Det har Grundtvig så fint
sat ord på i salmen ”Hil dig, frelser og forsoner” (Salmebogen nr. 192):
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”Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.”

Glædelig påske – uanset om det er sorgen eller glæden,
der fylder mest i livet lige nu!
		
Herluf Christensen

Hvad sker der
på kirkegårdene?

Der er blevet god plads på vore tre kirkegårde. Der er
mange tomme gravsteder, fordi flere vælger at blive kremeret og kun har brug for små urnegravsteder. Der er
også færre familiegravsteder, der bruges i generation efter generation.
Menighedsrådsformand Villy Jensen fortæller om planerne:
Kirkegårdsudvalget og graverteamet er i fællesskab i gang
med en del ændringer på kirkegårdene. Vi ønsker at tilpasse os, da der også er efterspørgsel på andre gravstedsformer end de helt traditionelle gravsteder såsom urnegravsteder, plader i plæne og gravsteder i parklignende
områder. Graverne er i gang med at fjerne hækkene fra
områder med mange tomme gravsteder og gøre klar til
plantning af træer, buske og blomster.
Vi ønsker dermed at få en mere afvekslende beplantning
og nogle mere parklignende områder, der vil give plads til
nogle bænke og borde. Planen er et projekt, som strækker
sig over flere år. Sideløbende er vi i gang med udskiftning
af hække om de eksisterende gravsteder, da der i nogle
områder har været mange udgåede hækplanter. Vi håber hermed at gøre vore kirkegårde mere indbydende og
åbne for alle til at gå en tur og nyde naturen.
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