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Billeder fra en dejlig dag
Dåb

Konfirmation

Ellie Hannah Jørgensen blev døbt i Stenild kirke
den 08. marts

Lasse Bøgh Poulsen og Nikolaj Bøgh Poulsen blev konfirmeret i Grynderup kirke den 20. juni.

Emma Bodil Rosengreen Heidelbach blev døbt i Stenild
kirke den 4. juli.
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Kommende konfirmationer
I Rørbæk kirke konfirmeres lørdag den 5. september kl. 11,00
Karoline Øskov Olesen
Tilde Vittrup Olesen
Victoria Engberg
Emil Bjerregaard Midjord
Nicklas Horsdal

Konfirmation i 2021

Selvom alle konfirmander i 2020 endnu ikke er konfirmeret, så er det nu tid
for næste års konfirmander at tilmelde sig konfirmationsforberedelse og
konfirmation.
Vi skal derfor bede om tilmelding via
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
eller via følgende QR kode:

Konfirmationsdatoerne i 2021 og 2022 er:
		
Rørbæk
Grynderup
Stenild

2021		
02. maj		
01. maj		
01. maj		

2022
06. maj
01. maj
01. maj

Konfirmationsforberedelsen foregår i Rørbæk præstegård om onsdagen fra kl.
13.15 til 15.00 i perioden 30. september 2020 til og med onsdag den 17. marts
2021. Der vil ikke være forberedelse i skolernes efterårs- og vinterferie, og juleferien er fra onsdag den 09. december til onsdag den 06. januar. Desuden er
hele februar forberedelsesfri bortset fra kirkegang.
Onsdag den 24. marts er, med tilsagn fra skolen, ”udflugtsdag”.
Laila Olesen

Minikonfirmand

Vi prøver igen og ser, om ikke det kan lykkes at mødes til minikonfirmand i efteråret. Har du lyst til at være minikonfirmand, så har du muligheden, hvis du
går i 3. eller 4. klasse og bor i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne.
Minikonfirmand er et tilbud fra kirken, og det handler om, at børnene lærer
deres kirke at kende på en hyggelig, spændende og uformel måde samtidig
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med, at man har det sjovt sammen
med sine klassekammerater. Man behøver ikke at være døbt for at gå til
minikonfirmand - kom bare de første
par gange og se, om det er noget for
dig.

Til minikonfirmand skal vi :

• rundt i kirken og se alle hjørner og
kroge
• høre spændende historier fra Bibelen og lave små skuespil
• øve os på Fadervor
• være kreative - synge, lege, tegne,
klippe, klistre m.m.
• hygge, snakke, grine og have lidt at
spise hver gang
Undervisningen er hver tirsdag fra kl.
14.15 til 15.50 i Rørbæk præstegård.
Første gang er tirsdag d. 20. oktober
og så de næste to måneder frem.
Vi afslutter minikonfirmandforløbet
ved at deltage i en gudstjeneste om
eftermiddagen søndag d. 13. december, hvor forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede er
meget velkomne til at komme og se,
hvad vi har lavet.
Der bliver sendt en indbydelse til september til alle fra sognene, der går i 3.
og 4. klasse på Sortebakkeskolen.
For at høre nærmere om minikonfirmand kan du kontakte sognepræst
Laila Olesen eller minikonfirmandunderviser Heidi Bunk Sørensen,
tlf. 61 54 84 30 eller
mail: heidibunksorensen@me.com.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
Rørbæk		
06.
sept. 13. søndag e. Trinitatis							
13.

sept.

14. søndag e. Trinitatis					

Grynderup
10.30

10.30				

20.
sept.
		

15. søndag e. Trinitatis					
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.

27.
sept.
		

16. søndag e. Trinitatis					
Høstgudstjenester

09.00

09.30		

19.00

04.
okt.
17. søndag e. Trinitatis									
			
11.
okt.
18. søndag e. Trinitatis					
09.00		
10.30
						
18.
okt.
19. søndag e. Trinitatis					
10.30
			
25.
okt.
20. søndag e. Trinitatis									
		
BUSK-familiegudstjeneste i samarbejde med Nørager FDF

10.30

01.

14.00

nov.

Alle Helgens dag					

14.00		

Stenild

09.30		

11.00		

08.
nov.
		

22. søndag e. Trinitatis		
Ingen gudstjeneste denne søndag, der henvises til nabokirkerne.

15.
nov.
		

23. søndag e. Trinitatis							
Holger Lyngberg er dagens præst.

22.

nov.

Sidste søndag i kirkeåret				

09.00				

29.

nov.

01. søndag i advent					

11.00		

06.

dec.

02. søndag i advent									

14.00

14.00
10.30

09.30
09.30

Under præstens efterårsferie i uge 46 passes embedet af Holger Lyngberg, tlf. 98 56 90 55.
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Derfor VELKOMMEN i Grynderup kirke til høstgudstjeneste kl. 9.30 med efterfølgende samvær over kaffe og rundstykker i klubhuset.
I Rørbæk kirke kl. 14.00 og i Stenild kirke kl. 19.00.
I både Rørbæk og Stenild inviteres til efterfølgende kaffe
og kage i våbenhus og kirke.

Alle Helgen

Søndag den 1. november er det Alle Helgen søndag.
Den dag i kirkeåret, hvor vi mindes dem, som vi hver især
har mistet, og dem, som op gennem tiden er gået forud
for os i liv og død.

Høstgudstjeneste
søndag den 27. september
Pyntede kirker, høstkollekt og vore pragtfulde høstsalmer
er år efter år faste bestanddele ved den festgudstjeneste,
der sætter fokus på:
Vi pløjed og vi så’de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja pris dog Gud
for al hans kærlighed!
DDS 678,1
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Der er mange ting i hverdagen, der kræver vore tanker,
vore kræfter og vor tid, så vi ikke til stadighed går og tænker på vore døde. Og sådan skal det også være. Men engang imellem er det godt at tage sig tid til at stoppe op og
tænke på dem, som var, og med taknemmelighed i hjerte
og sind, at mindes det, de gav os af glæde og tro til livet,
- takke Vor Herre for, hvad han gennem dem gav os af kærlighed og hjertevarme.
At deltage i kirkens Alle Helgens gudstjeneste kan være
et godt afsæt for en selv og ens familie til at få talt sammen om det tab, man har lidt, at dele minder, at besøge
graven og til over for hinanden at give udtryk for glæde
og taknemmelighed for, at Vor Herre tager vare på vore
kære, nu hvor vi ikke længere selv kan nå dem med vores
kærlighed og omsorg.
På altergangens plads i gudstjenesten vil vi ved navns
nævnelse mindes de mennesker, som er blevet begravet
eller bisat fra vore kirker siden sidste Alle Helgen.
Laila Olesen
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Grynderup
missionshus
September:
Torsdag den 3. kl. 19.30: Sangaften.
Fredag den 4. kl. 18.00: Røddernes
familieklub.
Mandag den 14. kl. 10.00: Formiddagscafé. Mogens Kruse, Onsild, fortæller om at være ”På rejefiskeri i
Nordatlanten.
Torsdag den 17. kl. 19.30: Høstfest.
Pastor emer. Knud Olav Petersen, Onsild, taler.
Oktober:
Torsdag den 1. kl. 19.30: Møde/bibeltime v/sognepræst Anna Margrethe
Saxild, Aarestrup.
Fredag den 2. kl. 18.00: Røddernes
familieklub.
Torsdag den 8. kl. 19.30: Møde v/
Anne Lise Larsen, Visse.
Torsdag den 15. kl. 19.30: Møde v/
korshærspræst Lena Bentsen, Aalborg.
Mandag den 19. kl. 10.00: Formiddagscafé. Leder af Blå Kors værested
Madam Blå, Hobro, Alfred Møller Frederiksen, fortæller om hverdagen der.
November:
Torsdag den 5. kl. 19.30: Møde v/
Anne Marie og Bent Jensen, Nørresundby.
Fredag den 6. kl. 18.00: Røddernes
familieklub.
Torsdag den 12. kl. 19.30: Fælles bibeltime med Haverslev i Sognets Hus,
Haverslev.
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Mandag den 16. kl. 10.00: Formiddagscafé. Sognepræst Rikke Visby
Wickberg tager os med på vandretur.
Torsdag den 26. kl. 19.30: Adventssangaften.

Røddernes
familieklub

September
Fredag den 04. kl. 18.00: Fællesspisning – familieaktiviteter (udendørs,
hvis vejret tillader det), bibelfortælling – godnatkaffe.
Tilmelding senest den 2. september
til
Irma 2539 3913
Elin 2166 5587

FDFs seniorer mødes tirsdag kl. 19.45
– 21.30.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på
www.fdf.dk/noerager
eller på 24831968.

Kirkebil
Kørsel til gudstjenester kl. 9.30, 10.00
og 10.30 kan bestilles fra alle tre
sogne senest dagen før hos Terndrup
Taxa, tlf. 98335800.

Oktober:
Fredag den 2. kl. 18.00: Fællesspisning – familieaktiviteter – bibelfortælling – godnatkaffe. Tilmelding senest den 29. september.
November:
Fredag den 6. kl. 18.00: Fællesspisning – en” dramatisk” aften – bibelfortælling – godnatkaffe.
Tilmelding senest den 03. november.

Nørager FDF
mødes i FDF-huset Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, tumlinge og pilte (fra 6 år
til og med 4. klasse) mødes tirsdag kl.
18.00 – 19.30.
Væbnere og seniorvæbnere (fra 5.
klasse og opefter) mødes onsdag kl.
19.00 – 21.00.

Menighedsrådsvalg
2020 for Rørbæk,
Grynderup, Stenild
sogn
Valgforsamlingsmøde afholdes i Stenild forsamligshus tirsdag d. 15/9 kl.
19. Opstilling og valg af kandidater
foregår på mødet.
Vel mødt
Mvh. Menighedsrådet
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Kirkelig vejviser

Kirkekontor og vikarpræst til 1. januar: Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
Mail: LKLO@km.dk
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup
og Stenild kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818
E-post til graverne kan sendes til
grysteroe@hotmail.dk
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen,
tlf. 9855 1254
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, 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 60. 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 31. oktober.
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Menighedsrådet
Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk
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
Rørbæk-Grynderup-Stenild
menighedsråd:
Gitte Vejen Hornbech,
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 28 dage efter fødslen.
Anmeldelse senere end 28 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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Den nødvendige fest
Det er året rundt næsten kun vejret, der kan true os, når vi
skal holde fest. Vi har vænnet os til at have et meget stort
ansvar for alt, hvad vi selv skal arrangere. Derfor har vi det
med at holde alle muligheder åbne, og vi gør i den forbindelse alt det, vi ellers ikke plejer at gøre. Nogle fester
holder vi, fordi vi blot trænger til at feste, og andre, fordi
de skal minde os om noget: fødselsdage, barnedåb, konfirmationer, bryllupper, jubilæer. Festlige sammenkomster
har vi mange af. Vi er jo et festfejrende folk, der gerne vil
både fejre og fejres.
Tit og ofte sker det imidlertid, at vi ånder lettet op, når
festen er ovre. “Så er det endelig overstået”- er et udtryk
vi ikke sjældent hører efter, at festen er forbi. Når vi siger
sådan, siger vi dermed samtidig at festen er hørt op, når
den er slut. At den ingen konsekvenser har i vores hverdag. Hverdagen står ikke i festens tegn, måske snarere det
modsatte. At vi efter en fest snarere fornemmer hverdagen endnu mere trist og grå.
Engang var det anderledes. Da var det festen, der gav hverdagen og livet kraft. Der var noget helligt over enhver fest,
fordi man festede for noget. Man slog sig løs, klædte sig
på og arbejdede med på festens iboende glæde. Efter festen var man ikke kun lettet over, at den var overstået. For
man vidste og oplevede det sådan, at fra festen hentede
man kraft og lyst til den hverdag, som uden den forekom
kedsommelig farveløs. Hverdag og fest hang altså ganske
nøje sammen, og måske vi trænger til at blive mindet om
denne sammenhæng mellem fest og dagligdag.
I festen sættes dagliglivets bundne kræfter løs, fordi det
er fra livet, at festen henter sin kraft. Derfor er festen, og
selve det festen er til for, ikke til at skille ad. Ligesom ønsket om livets fornyelse, dets fremgang og beståen heller
ikke er til at skille fra hverandre. Ligeledes forløber den
meningsgivende fest i en form, et ritual, der giver festen
et bestemt forløb, og når det er gennemlevet, er der givet
afløb for de følelser, som knytter sig til netop dén festlighed, det nu drejer sig om. Og lysten til med lyse sind at se
den kommende tid i møde har fået fornyet næring.
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I vore kirker bliver året igennem børn døbt, unge konfirmeret, brudepar viet og det afstedkommer altid festlighed. Vi glæder os alle med dem og fornemmer, at det for
dem alle hver især handler om længsler og håb. Med højtiden gives en sindets lethed, som vi ønsker for dem må
vare langt ind i de hverdage, der følger efter festen.
Enhver gudstjeneste i vore kirker er at betragte som en
sådan fest, hvor hverdagens længsler og håb holdes i live.
Her bekæmpes i Vorherres navn og med hele hans styrke
hverdagens trivialitet, mismod og resignation. Og her får
vi mod til at tage det ansvar på os, som vokser af glæde
over livet, som det nu engang er givet os.
Den førstkommende af de særlig festlige gudstjenester
er høstgudstjenesten, som er den dag, hvor vi takker Vorherre for livet og for alt det, vi får lov at leve af. Den dag
pynter vi kirkerne med al den pragt, som naturen netop
da beriger vore haver og vinterforrådskamre med, og med
en høstoffergave til organisationer af humanitær, social og
kristelig art, der arbejder for at afhjælpe nød og elendighed blandt mennesker, lader vi vores taksigelser konkretisere sig. På den måde bærer vi festens glæde og overskud
med ind i hverdagen, men det er mit håb at også alle vi,
der samles til høstgudstjeneste, vil opleve, at den lethed i
sindet, som Vorherre forlener vor fest med, virkeliggør, at
også hverdagen bliver en fest i sig selv.
Laila Olesen
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