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Hjertelig til lykke til årets konfirmander
Grynderup kirke den 3. maj
På billedet ses forfra fra venstre side:
Anders Baade Andersen
Mikkel Sveistrup Baade			
Jakob Bro Nielsen

(billede af konfirmander Grynderup kirke)

Stenild kirke den 3. maj
På billedet ses forfra fra venstre side:
Anna Kristensen
Mathias Nørholm Jensen
Niclas Harboe Madsen			
Kristian Maretty Højen
Jannik Ljungberg Magnussen
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(billede af konfirmander Stenild kirke)

Kirkebladet

Rørbæk kirke den 10. maj
På billedet ses forfra fra venstre side:
Anne Katrine Buskbjerg
Louise Mortensen
Sofie Bay Rasmussen
Marcus Bøje Højsgaard			
Jacob Bech Christensen
Dennis Baade
Jonas Spanggaard Olesen

(billede konfirmander Rørbæk kirke)

Fotos ved Foto-Lab, Aars

Konfirmandundervisningen

Konfirmandundervisningen vil i det kommende skoleår
foregå onsdag eftermiddag kl. 14.15 – 15.50 i Rørbæk præstegård. Første gang bliver onsdag den 9. september, og der
bliver undervisning de fleste onsdage frem til konfirmationen.
De elever fra Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne, der skal
gå i 7. klasse på Sortebakkeskolen efter sommerferien, vil i
løbet af sommeren få et brev fra kirken med nærmere orientering om og indbydelse til konfirmandundervisningen.
Hvis der er konfirmander fra sognene, der går på andre
skoler og gerne vil konfirmeres i en af de tre kirker her, så
kontakt sognepræsten i løbet af sommeren.
Der er planlagt konfirmation i Rørbæk kirke den 1. maj og i
Grynderup og Stenild kirker den 8. maj.
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En salme fra Salmebogen
Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!

Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.
I svaghed fremmer du dit værk,
vor nøgne kvist skal sætte knop!
Vi løfter vore hænder op
i bøn for verden.
Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne!
Fra Den danske Salmebog nr. 367, vers 1-3,
skrevet i 1975 af den norske salmedigter Svein Ellingsen
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									
Rørbæk		
28. juni		
4. søndag efter trinitatis							

Grynderup
10.30

Stenild

5. juli		
		
		

Sommermøde i præstegårdshaven kl. 14.00
med friluftsgudstjeneste og fortælling ved
Margrethe Rechendorff. Se mere side 8

Sommermøde fælles for alle tre sogne

11. juli		

Dåbsgudstjeneste					

11.00 (-A)

12. juli		

6. søndag efter trinitatis									

19. juli		
		

7. søndag efter trinitatis							
Pastor Knud Olav Petersen er dagens præst

26. juli		
		

8. søndag efter trinitatis					
9.00
Sognepræst Christian Grund Sørensen er dagens præst

2. august
		

Ingen gudstjenester denne dag.
Der henvises i stedet til nabokirkerne.

9. august

10. søndag efter trinitatis				

16. august

11. søndag efter trinitatis						

9.00		

23. august

12. søndag efter trinitatis				

10.30

30. august
		

Almindelig højmesse i Stenild kirke. 			
19.30 (-A)			
Musikgudstjeneste uden prædiken i Rørbæk kirke - program annonceres senere

6. september
		

14. søndag efter trinitatis						
Sognepræst Christian Grund Sørensen er dagens præst

13. september Høstgudstjeneste i begge kirker				
		
med kaffe efter gudstjenesten. Se mere side 5

9.00
10.30

10.30

9.00 (-A)

10.00 (-A)			

20. september Høstgudstjeneste med kaffe og rundstykker				
		
i Klubhuset efter gudstjenesten. Se mere side 5
27. september 17. søndag efter trinitatis				

10.30

10.30				

9.00		

10.30

14.00 (-A)

9.30 (-A)

9.00				

10.30

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

Billeder fra en dejlig dag

I Rørbæk kirke er der høstgudstjeneste søndag den 13. september kl.
10.00. Efter gudstjenesten bliver der
budt på kaffe og småkager i våbenhuset.
I Stenild kirke er der ligeledes høstgudstjeneste søndag den 13. september kl. 14.00. Efter gudstjenesten er
alle inviteret på gratis kaffe og kage i
Stenild Forsamlingshus.
Og i Grynderup kirke foregår høstgudstjenesten søndag den 20. september kl. 9.30. Efter gudstjenesten
bliver der budt på kaffe og rundstykker i Klubhuset i Grynderup.
Ved alle tre høstgudstjenester vil vi
byde sognets nye konfirmander velkommen, og de vil få overrakt en bibel fra kirken.
Ved høstgudstjenesterne er der som
tidligere år indsamling af høstoffergave. Der ligger kuverter i våbenhusene,
som kan bruges til formålet, så der er
mulighed for at øremærke beløbet til
et bestemt formål.
Velkommen til høstgudstjeneste!
Kirkerne vil også i år være smukt pyntede med blomster og markens afgrøder, og sammen vil vi takke Gud for
dagligt brød og Guds gode gaver til os
i det forløbne år.

Kirkebladet

Marcus Paarup Jensen, Mejlby,
døbt i Grynderup kirke 9/5
Pernille Naja Michelsen
og Mark Jankowski Hymøller, Århus,
viet i Stenild kirke 18/4

Grynderup kirkegård

På Rørbæk og Stenild kirkegårde er der mulighed for at nedsætte urner i en
græsplæne og få en plade i plænen med afdødes navn.
Det bliver nu også en mulighed på Grynderup kirkegård. Nogle tomme gravsteder nord for kirken er blevet sløjfet og et nyt smukt anlæg vil i løbet af sommeren tage form.

Kirkebil

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

Foredrag

Sæt kryds i kalenderen ved onsdag den 21. oktober, for her bliver der mulighed for at høre den kendte forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst
fortælle i Stenild Forsamlingshus om ”Originaler og andre kloge folk”.
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Grynderup
missionshus

Juli:
Sommerferie – med mulighed for at
deltage i bibelcamping og teltmøder,
f.eks. i Hadsund 10-17. juli.
August:
Torsdag d. 6. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra missionshuset.
Torsdag d. 13. kl. 19.30: Møde ved
Poul Erik Hansen, Farsø.
Mandag d. 24. kl. 19.30: Kredsgeneralforsamling i Binderup missionshus.
Torsdag d. 27. kl. 19.30: Bibeltime.
September:
Tirsdag d. 1. kl. 14.00 og 19.30: Kvindestævne i Hobro missionshus.
Torsdag d. 3. kl. 19.30: Sangaften.
Fredag d. 4. kl. 18.00: Røddernes familieklub.
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Høstfest. Tale
ved pastor Knud Olav Petersen, Sdr.
Onsild.

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier:
Fredag d. 4. september kl. 18.00: Vi
starter på en ny sæson med fællesspisning, familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding
senest 1/9 til Irma, tlf. 98557848 /
25393913 eller Elin, tlf. 21665587
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Rørbæk
Juniorklub
og Teenklub

Programmet for efteråret vil være
klar i løbet af august og blive lagt ud
på kirkernes hjemmeside
- se www.rgs-sogne.dk. Programmet
bliver også sendt til jer, der har været
med i foråret, og det bliver lagt frem
i kirkerne.
Der bliver klubaften hver anden mandag aften i præstegården med opstart
i Juniorklubben den 31. august og i
Teenklubben den 7. september.

Nørager FDF

mødes i FDF-huset på Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, tumlinge og pilte (fra 5 år
og til og med 4. kl.) mødes tirsdag kl.
18.00 - 19.30.
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer
(fra 5. kl. og opefter) mødes onsdag
kl. 19.00 - 21.00.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager eller
på tlf. 24831968.

yderligere kr. 455,00 til det gode formål.
I perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015
er der ved indsamlinger ved gudstjenester i de tre kirker i alt indkommet
kr. 10.993,00 til gavn for forskellige
velgørende formål. Det er næsten
3.000 kr. mere end året før.
Beløbene er fordelt på denne måde:
Rørbæk kirke: Kr. 2.349,00
Grynderup kirke: Kr. 5.510,00
Stenild kirke: Kr. 3.134,00
Hjertelig tak for alle bidrag – både
store og små!

Sognepræsten

har sommerferie 16. juli – 5. august
og friweekend 5-6. september. Præstegårdens telefonsvarer henviser til
afløser. Den ugentlige fridag derudover er normalt fredag.

Indsamlinger
i kirkerne

Ved sogneindsamlingen den 8. marts
til Folkekirkens Nødhjælp blev der
indsamlet kr. 4.664,00. Ved gudstjenesterne samme dag blev der givet

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292
E-post: hsc@km.dk
Træffes hver dag undtagen fredag
- bedst mellem 12 og 13

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

Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335

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

Hvor henvender
man sig?

Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen,
Rørbæk. Tlf. 9855 7848

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.

Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen, Grynderup.
Tlf. 9855 1254

Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen,
Kjemtrup. Tlf. 9865 1045

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

Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, Rørbæk.
Tlf. 9855 7848

Kirkeværge ved Stenild kirke
Kirsten Jensen,
Stenild. Tlf. 9854 8267

Hjemmeside
En fælles hjemmeside for de tre sogne findes på www.rgs-sogne.dk.
Hjemmesiden kan også findes ved at
skrive:

Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:

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

www.roerbaek-kirke.dk

Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021

Graver ved Grynderup
og Stenild kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818

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 1.
september.
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Kasserer
Helle Skriver,
Boldrup. Tlf. 2173 2376

Ulla Drejer Trendholm,
Rørbæk. Tlf. 2144 4455

Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup.
Tlf. 9865 1060
Rikke Højen,
Stenild. Tlf. 6176 8183
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch,
Rørbæk kirke

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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Guldkonfirmander

Pinselørdag den 23. maj var 9 af de unge mennesker, der
blev konfirmeret i 1965 i Rørbæk, Grynderup og Stenild
kirker, samlet for at fejre deres 50 års konfirmationsjubilæum. Jubilæet blev indledt med en kort gudstjeneste i
Grynderup kirke, hvorefter det obligatoriske konfirmationsbillede blev taget.
Og derefter var der god tid over en middag til udveksling
af gamle minder fra skoletiden og fra konfirmandundervisningen hos Breiner Henriksen i Rørbæk præstegård.

Sommermøde
i præstegården

Søndag den 5. juli kl. 14.00 er alle velkomne til Sommermøde i Rørbæk præstegårdshave, hvor programmet i år
bliver:
- Kort friluftsgudstjeneste ved Herluf Christensen
- Servering af gratis kaffe og kage
- Margrethe Rechendorff fra Ertebølle vil fortælle om emnet ”Lærer i Umánák i Grønland i 1960-erne”. Hun var der
i 2 år og oplevede den sidste del af det gamle Grønland,
før moderne teknologi vandt indpas og meget blev forandret i Grønland.
Alle er velkomne. Forhåbentlig skinner solen varmt og
godt, så vi kan være udendørs, men i tilfælde af dårligt
vejr rykker vi indendørs i konfirmandstuen.
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Den grønne eng

Lagde du mærke til billedet på forsiden af kirkebladet med
den grønne eng, træerne og markvejen? Et rigtigt sommerbillede, der kalder på afslapning og ro i tanker og sind
og krop.
Den grønne eng er et udtryk, der findes i Salme 23 i Bibelen. Salmen er skrevet af kong David for 3000 år siden og
handler om Guds omsorg, men den er stadig lige aktuel.
Salmen opfordrer vi mennesker til at have ubetinget tillid
til Gud, uanset hvad vi møder af godt og ondt i livet. Salme
23 er værd at læse igen, selvom du måske har læst den
mange gange før:
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.
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