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Billeder fra en dejlig dag

Laila Kjeldsen og Steen Christiansen,
viet i Grynderup kirke 16/7

Camilla Jensen og Martin Storvang,
viet i Rørbæk kirke 6/8, hvor også
deres søn Philip Peter Storvang blev
døbt.

Lærke Boye Sørensen og Morten
Lykke Hansen, viet i Stenild kirke 27/8

Emil Bach Nielsen, døbt i Grynderup
kirke 28/8

Alba Hollen Eiskjær, døbt i Rørbæk
kirke 4/9

Lis Mikkelsen og Brian Petersen, viet i
Rørbæk kirke 17/9

(foto - IMGP 1698)
Kirsten Lykke Vestergaard, døbt i
Rørbæk kirke 14/8
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Rebekka Lillie Røntved Thagaard,
døbt i Stenild kirke 3/9

Magnus Bak Dalum, døbt i Grynderup kirke 2/10
Hjertelig til lykke!
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Alle Helgens søndag Det nye
Den 6. november er det Alle Helgens
menighedsråd
søndag, og der er gudstjeneste i alle
tre kirker denne dag. Efter prædikenen vil vi mindes de mennesker, der
er døde i sognet eller er blevet begravet eller bisat fra kirken i løbet af
det sidste år. Det gør vi ved at nævne
deres navne og tænde et lys for hver
enkelt.
Fra 1. september sidste år og til 1. oktober i år er i alt 20 personer blevet
begravet eller bisat fra de tre kirker.
Det drejer sig om følgende:

Rørbæk kirke:
Kresten Ebdrup, Vejby – Kaj Betzer,
Rørbæk – Anna Jensen, Nørager –
Erna Kristence Nielsen, Rørbæk – Poul
Ingemann Jørgensen, Rørbæk – Kristence Jørgensen, Rørbæk – Mitchell
Winther, Brejning – Augusta Frederikke Pedersen, Rørbæk – Dagny Margrethe Nielsen, Rørbæk – Inge-Marie
Sall, Nørager – Hans Christian Jensen,
Rørbæk – Else Marie Nielsen, Rørbæk
– Karl Anders Lindgaard Pedersen,
Rørbæk – Henrik Madsen, Rørbæk.
Grynderup kirke:
Marisha Elena Graversen, Grynderup
– Mikkel Thomassen Kjeldsen, Grynderup – Per Flarup Rasmussen, Kjemtrup.
Stenild kirke:
Ella Hansen, Nørager – Mary Jensen,
Stenild – Danny Krogstrup Uldbjerg,
Stenild.
Æret være deres minde!
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Der er skiftedag i landets menighedsråd her i efteråret. Det er det også
hos os, når det nyvalgte fælles menighedsråd for de tre sogne første søndag i advent indleder deres fireårige
valgperiode. Det er blevet besluttet,
at menighedsrådet fortsat skal have 9
medlemmer ud over sognepræsten, 3
fra hvert sogn.
Der blev inviteret til orienteringsmøder her i vore sogne om valget af nyt
menighedsråd den 13. september.
Det resulterede i, at der blev opstillet én kandidatliste i hvert sogn og
afstemningen den 8. november er
hermed aflyst.
Det nye menighedsråd kommer til at
bestå af følgende folkekirkemedlemmer:
Fra Rørbæk sogn: Villy Jensen, Ulla
Sørensen og Gitte Vejen Hornbech.
Fra Grynderup sogn: Regnar Jensen,
Laila Kjeldsen og Niels Hans Nielsen.
Fra Stenild sogn: Helle Skriver, Karin
Olesen og Anders Møller.
Fordelingen af poster i menighedsrådet vil kunne ses på kirkens hjemmeside i slutningen af november og
i næste nummer af kirkebladet, der
kommer inden jul.

Minikonfirmander

På kirkens hjemmeside, www.rgssogne.dk, kan du se mere om undervisning af ”Mini-konfirmander” i 3.
klasse. Her vil vi høre fortællinger fra
Bibelen, synge, lege, se nærmere på
kirken og medvirke i en familiegudstjeneste.
Det bliver to timer mandag eftermiddag lige efter skoletid fra 21. november til 6. februar og det foregår i præstegården i Rørbæk. Tidspunktet er
afpasset med skolebussen, der kører
til Rørbæk og videre til Stenild.
Alle børn i 3. klasse fra vore tre sogne
er velkomne. Det plejer at være rigtig
hyggeligt. De, der går på Sortebakkeskolen, vil få et brev fra kirken med
indbydelse sidst i oktober. Hvis dit
barn går på en anden skole og har lyst
til at være med, er du velkommen til
at henvende dig i præstegården om
det.

Adventsgudstjenesten i Rørbæk kirke

Vi har ved indgangen til adventstiden
igennem mange år haft gudstjeneste
en torsdag eftermiddag i Rørbæk kirke
med efterfølgende kaffe i Engparken.
Gudstjenesten er i år udsat til foråret,
hvor vi forhåbentlig kan få serveret
kaffe i de nye lokaler i Engparken, når
ombygningen er overstået. Så om alt
går vel vil vi invitere til en ”forårsgudstjeneste” i Rørbæk kirke. Men indtil
da er der jo masser af andre muligheder for at mødes i vore kirker – også i
adventstiden. Og alle er velkomne til
gudstjenesterne i Engparken torsdag
formiddag kl. 10.30 et par gange om
måneden.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

Stenild

30. oktober

BUSK-gudstjeneste i samarbejde med Nørager FDF					

14.00 (-A)

6. november

Alle Helgens dag. Se side 3				

9.30

14.00 (-A)

13. november 25. søndag efter trinitatis				
		
Rikke Visby Wickberg, Kgs. Tisted, er dagens præst

9.00

20. november Gudstjenesten i Rørbæk kirke planlægges		
		
sammen med konfirmanderne

19.00 (-A)

27. november 1. søndag i advent							
		
Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende
4. december

2. søndag i advent					

11.00		

10.30
9.30		

11.00				

11. december Julekoncert fælles for alle tre sogne med						
		
”De rytmiske Unoder”. Se side 5								

11.00
9.30
16.00
Koncert

18. december Ingen gudstjenester denne søndag.
		
Der henvises i stedet til nabokirkerne
24. december Juleaftensdag						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd

13.30 (-A)

14.45 (-A)

25. december Juledag							

9.30		

11.00

26. december Anden juledag										
1. januar

Nytårsdag						

11.00		

14.00 (-A)

8. januar
		

Helligtrekongersfejring med musik ved duoen				
Pihl og Schelling og kirken oplyst af levende lys

19.30 (-A)

16.00 (-A)

10.30

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver
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Nye opgaver
i præstestillingen

Julekoncert med ”De Rytmiske Unoder”
Koncerten bliver 3. søndag i advent,
den 11. december, kl. 16.00 i Stenild
kirke.
Stenild kirke er som bekendt den
største af vore tre gamle landsbykirker. Her er der bedst plads til et kor,
og derfor bliver det igen i år Stenild
kirke, der er rammen om årets fælles
julekoncert for alle tre sogne – og for
hvem, der ellers har lyst til at være
med.
”De Rytmiske Unoder” er et kor under
Rebild Kulturskole. Det har eksisteret i
mere end tyve år, og de sidste 4 år er
koret blevet ledet af musiklærer Lene
Grønbech Hansen.
Koret øver i Sognegården i Skørping
hver mandag aften, og de synger et
meget blandet repertoire, men som
det fremgår af korets navn, synger de
fortrinsvis rytmisk musik. Nogle san-
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ge med go i og andre helt inderlige
og fredfyldte, og koret lægger meget
vægt på at skabe glæde og god stemning ved deres koncerter.
Til en kirkekoncert 3. søndag i advent
hører også, at vi sammen synger et
par af vore bedst kendte advents- og
julesalmer.
Der er gratis adgang til koncerten og
alle er meget velkomne.

Det var kun takket være en ihærdig
indsats fra de daværende menighedsråd, at præstestillingen blev bevaret i
1989, da der sidst skulle ansættes ny
præst i Rørbæk, Grynderup og Stenild
sogne. Og allerede dengang var det
en betingelse ved ansættelsen, at jeg
som sognepræst skulle være indstillet på ændringer i min stilling med
flere arbejdsopgaver i andre sogne.
Begrundelsen var, at befolkningstallet ikke er stort nok til at oppebære
en fuldtidspræstestilling, selvom der
altid er ting, man kan gå i gang med at
lave som præst.
Indtil nu har det medført nogle ekstra
opgaver i form af afløsning af nabopræster og forskellige mindre opgaver
på provstiplan, men fremover vil ekstraarbejdet fortrinsvis blive i form af
opgaver i Støvring. Der vil bl.a. blive
tale om undervisning af et hold konfirmander, nogle søndagsgudstjenester samt et antal kirkelige handlinger,
især dåb og begravelser. Den endelige
form er ikke helt på plads i skrivende
stund, men det vil ikke kunne undgås,
at det vil betyde mindre tid til at være
præst i Rørbæk, Grynderup og Stenild
sogne. Det må vi så ved fælles hjælp
få det bedst mulige ud af.
Inden næste udgave af kirkebladet
har vi forhåbentlig fået mere afklaring
af, hvad det får af praktiske følger for
kirkelivet i vore sogne.
		
Herluf Christensen
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Grynderup
missionshus

November:
Torsdag d. 3. kl. 19.30: Fælles bibeltime med Haverslev KFUM & KFUK i
Sognets Hus i Haverslev.
Torsdag d. 17. kl. 19.30: Møde ved
Knud Olav Petersen, Sdr. Onsild.
Fredag d. 18. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Tilmelding senest 15/11.
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Adventssangaften.
December:
Torsdag d. 8. kl. 19.30: Årsfest. Tale
ved Herluf Christensen. Amerikansk
lotteri, hvortil gevinster modtages
med tak.
Fredag d. 9. kl. 18.00: Røddernes familieklub – julefrokost. Tilmelding senest 6/12.
Torsdag d. 15. kl. 19.00: Julehygge og
juletræspyntning.
Onsdag d. 28. kl. 19.00: Julefest for
hele familien. Tale ved Inger Christensen, Rørbæk. Sang og leg omkring juletræet.

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier, og mødes i Klubhuset i
Grynderup:
Fredag d. 18. november kl. 18.00: Fællesspisning og familieaktiviteter. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 15/11 til Irma, 25393913,
eller Elin, 21665587 /
eonjensen@gmail.com.
Fredag d. 9. december kl. 18.00: Julefrokost, og derefter bager vi julekager og laver juledekorationer. Bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 6/12.
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Onsdag d. 28. december kl. 19.00: Julefest for hele familien med tale ved
Inger Christensen, Rørbæk. Sang og
leg omkring juletræet, kaffebord og
slikposer til alle børn. Ingen tilmelding.

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 der igen i år rigtig mange deltagere, og hver gang er
der 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.

Advent og lys

Sommertiden er slut, dagene bliver
korte og adventstiden nærmer sig. Vi
får brug for at tænde lys, og når vi når
til 1. søndag i advent, tænder vi adventskransen i vore kirker og måske
også derhjemme.
En af de nye salmer, mange er glade
for at synge til gudstjenester i advent,
er Johannes Johansens lille fine salme, nr. 87 i salmebogen: ”Det første
lys er Ordet, talt af Gud”, på en smuk
melodi af Peter Møller. På en fin og
enkel måde får vi sat både Guds lys
og adventskransens lys i forbindelse
med vi menneskers liv og med det
kristne budskab i jul, påske og pinse.
Vi vil synge den til gudstjenesterne
1. og 2. søndag i advent – så kom og
syng med!
Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster,
der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.
Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Kirkebladet

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
Kirkebladet, som nu er nået til 57. årgang, er redigeret af sognepræsten i
samarbejde med Poul Flou Pedersen,
Rikke Højen og Ulla Sørensen.
Sidste frist for stof til næste nummer
er 25. november.

Menighedsrådet

Hvor henvender
man sig?

Formand
Poul Flou Pedersen,
Ålbjergvej 3, Grynderup.
Tlf. 9855 1254

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.

Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk.
Nedenstående fordeling af poster
gælder frem til 1. søndag i advent,
hvor det nyvalgte menighedsråd
tiltræder.

Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376
Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen, Rørbæk.
Tlf. 2259 8919
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1045
Kirkeværge ved Stenild kirke

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

Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:

VED DØDSFALD:
Dødsfaldet anmeldes til sognepræsten
hurtigst muligt og der træffes aftale
med sognepræst og bedemand om
begravelsestidspunkt.

Kirsten Jensen, Stenild.
Tlf. 9854 8267

Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455
Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021
Niels Kristian Holmgaard,
Kjemtrup. Tlf. 9865 1060
Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 6176 8183
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VED DÅB:
Dåb aftales med sognepræsten. Der
træffes aftale om en samtale forud for
dåben.

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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Nyt fra kirkegårdene

Byggeriet af nyt redskabshus og udendørs plads til materialer og affald ved Stenild kirkegård er afsluttet med et
meget smukt resultat, der falder fint ind i omgivelserne
ved Stenild kirke. Byggeriet er tegnet og projekteret af
arkitekt Søren Kibsgaard, Skørping, og arbejdet er udført
af lokale håndværkere. Og så blev det hele oven i købet
mere end 100.000 kr. billigere end oprindelig budgetteret,
selvom der undervejs blev besluttet nogle mindre forbedringer af byggeriet. Den samlede pris blev lige godt og vel
550.000 kr.

Det er igennem flere år blevet mere og mere tydeligt, at
thuja-hækkene på de tre kirkegårde har det dårligt, muligvis fordi de er angrebet af en svampesygdom. Det er
heldigvis ikke lige slemt alle steder, men nogle steder er
hækkene næsten helt gået ud og det ser ikke godt ud.
Nu er det besluttet at gå i gang med at plante nye takshække i stedet. Første etape er den del af Stenild kirkegård, der ligger tættest på Løgstørvej, hvor kirkegårdspersonalet gik i gang med arbejdet i begyndelsen af oktober.
Det er både arbejdskrævende og dyrt at skifte hække på
kirkegårdene, men i takt med at der bliver tid og økonomi
til det, vil arbejdet med at plante nye hække forhåbentlig
skride godt frem i de kommende år.
Den sidste nyhed fra kirkegårdene i denne omgang er, at
der er blevet etableret et område på Grynderup kirkegård
med urnegravsteder med plader i plænen. Dermed har vi
nu denne form for gravsted på alle tre kirkegårde. Der er
blevet lavet et smukt anlæg nord for kirken, hvor nogle
tomme gravsteder er blevet til et smukt lille anlæg.
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Bønnebogen
i salmebogen

Fra side 881 i den nuværende udgave af den danske salmebog er der ca. 65 sider med gode bønner, beregnet til
at læse og bede for sig selv. Det er måske en lidt overset
del af salmebogen – og dog er der sikkert mange, der i en
stille stund for sig selv læser og beder en af disse bønner.
Det kan anbefales, og der er bønner beregnet til brug i
vidt forskellige situationer i livet. F.eks. denne ”Aftenbøn
for de lidende” på side 895:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

”Våg du, Herre,
med dem, der våger
eller græder i denne nat.
Beskærm dine syge,
lad dine trætte finde hvile,
velsign dine døende,
trøst dine lidende,
forbarm dig over dine bedrøvede,
og vær med dine glade.”

Det nye anlæg på Grynderup kirkegård
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