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Billeder fra en dejlig dag

(Foto: IMPG 1143)

Caleb Gramstrup Sloth, Nørager,
døbt i Grynderup kirke 28/6

(Foto: IMPG 1131)

Victoria Ravn Ranzau, Stenild,
døbt i Rørbæk kirke 11/7

Rebekka Kirsten Bjerggaard Midjord,
Rørbæk,
døbt i Rørbæk kirke 15/8

(Foto: IMPG 1166)

Ginny Boerskov Jensen
og Michael Juul Bech Rasmussen,
Stenild,
viet i Stenild kirke 22/8

(Foto: IMPG 1140)
(Foto: Dåb 29.08.2015)
Emilie Anna Christiansen, Rørbæk,
døbt i Rørbæk kirke 9/8

e
k
k
y
l
Til

2

Thor Krogstrup Sevola Haugland,
Stenild,
døbt i Stenild kirke 29/8

Kristendomskursus.dk
- Hvad ved vi om Gud?
- Hvem var Jesus?
- Er der liv efter døden?
- Hvordan skal jeg tro?
- Gør bøn en forskel?
Det er nogle af de spørgsmål, som et
nyt kristendomskursus for voksne vil
behandle. Sognepræst Herluf Christensen vil lede kurset, der bygger på
materialet fra hjemmesiden www.kristendomskursus.dk.
Kurset består af i alt 10 aftener, og
datoerne for de to første samlinger
er fastlagt til tirsdag den 20. oktober
og onsdag den 18. november. Det
foregår i konfirmandlokalet i Rørbæk
præstegård, og alle er velkomne uanset forkundskaber. Det vigtigste er
interesse i at blive klogere på Bibelen
og den kristne tros indhold igennem
oplæg og drøftelser. Kurset er baseret
på dialog og respekt for alle holdninger. Ingen spørgsmål eller indvendinger er forbudte.
Hvis du ikke helt ved, om det er noget
for dig, så mød op den første aften kl.
19.30 og hør nærmere. Kontakt også
gerne Herluf Christensen med spørgsmål eller se sognenes hjemmeside på
www.rgs-sogne.dk.
Og hvis det lige er det, du har ventet
på, så meld dig til og vær med!
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Alle Helgens søndag

Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst

Den 1. november er det Alle Helgens
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.
september i år er i alt 7 personer blevet begravet eller bisat fra de tre kirker. Det drejer sig om følgende:
Rørbæk kirke:
Kirsten Moth Henriksen – Ruth Ellen
Kannegaard – Daniel Franck – Erland
Kristian Mulvad.
Stenild kirke:
Svend Aage Johannessen – Aase Kirstine Vilhelmsen - Kristian Nielsen.

”Originaler og andre kloge folk” er emnet, som den kendte
nordjyske forfatter og foredragsholder vil fortælle om i SteAdventsgudstjeneste
nild Forsamlingshus onsdag den 21. oktober kl. 19.00
I dette foredrag portrætteres udvalgte og lokale nordjyske originaler, såsom Bette Lambert, Alverdens Casper
og Tordenkalven – mennesker, som
ikke var som de fleste, og som nogle
vil kalde sære.
Baseret på de fem bind ‘Originaler i
Nordjylland’ fra 2012-2014 og TV udsendelser fra TV2/Nord og TV2/MidtVest, fortæller Bjarne Nielsen Brovst
i foredraget om de spændende og
rørende skæbner, som han husker fra
sin barndom eller har mødt og kendt.
I foredraget minder Bjarne Nielsen
Brovst os om, at vi i det konforme,
moderne samfund mere end nogensinde har brug for mennesker med
‘skæve’ indgange til livet og samfun-
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det – netop som de skildrede personer havde.
Menighedsrådet og Stenild Foredragsforening indbyder i fællesskab
til denne spændende foredragsaften.
Der er gratis adgang, og der serveres
kaffe og kage for 50 kr. pr. person.

i Rørbæk kirke

torsdag den 26. november kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der gratis kaffe
og hyggeligt samvær med oplæsning
og fællessang på Aktivitetscentret
Engparken i Rørbæk.
Alle er velkomne. Kørsel kan bestilles
hos Terndrup Taxa, tlf. 98335800.

Adventssangaften
i Grynderup

torsdag den 26. november kl. 19.30 i
Klubhuset i Grynderup. Fra Salmebogen og Højskolesangbogen synger vi
vore dejlige adventssange og salmer.
Programmet laves efter forslag fra
deltagere.
Undervejs er der kaffe/the og hyggeligt samvær.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
									

Rørbæk		

Grynderup

27. september 17. søndag efter trinitatis				

9.00				

Stenild
10.30

4. oktober
		

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

11. oktober

19. søndag efter trinitatis				

18. oktober
		

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

21. oktober

Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst kl. 19.00. Se side 3

25. oktober
		

BUSK-familiegudstjeneste i samarbejde med						
Nørager FDF. Se side 5

13.30 (-A)

1. november

Alle Helgens dag. Se side 3				

14.00 (-A)

9.30 (-A)

11.00

8. november
		

23. søndag efter trinitatis				
Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende

9.30		

11.00

10.30		

9.00
10.30

15. november 24. søndag efter trinitatis								
		
Sognepræst Christian Grund Sørensen er dagens præst
22. november Sidste søndag i kirkeåret				

11.00		

26. november Adventsgudstjeneste. Se side 3 				

14.00 (-A)

29. november 1. søndag i advent							
6. december

2. søndag i advent					

9.00 (-A)

9.30 (-A)

9.30

11.00		

9.30

10.30

10. december Julekoncert fælles for alle tre sogne med						
		
koret ”A piece of Cake” fra Aars. Se side 8						

19.30
Koncert

13. december 3. søndag i advent							

11.00

9.30		

20. december 4. søndag i advent					
9.30 (-A)
		
Sognepræst Christian Grund Sørensen er dagens præst

4

Kirkebladet

Kirkekalender

- det sker i vore sogne

24. december Juleaftensdag						
		
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
25. december Juledag							

Rørbæk		
16.00 (-A)

Grynderup
13.30 (-A)

11.00		

9.30

26. december Anden juledag										
27. december Julesøndag						
		
Provst Holger Lyngberg er dagens præst

Stenild
14.45 (-A)

11.00

9.30 (-A)

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

BUSK-gudstjenesten i Stenild Kirke
søndag den 25. oktober kl. 13.30 arrangeres i samarbejde med Nørager
FDF, der også vil medvirke i gudstjenesten.
Alle børn og voksne er velkomne til
denne gudstjeneste, hvor det forhåbentlig lykkes at opnå det, som BUSK
betyder: At Børn, Unge, Sogn og Kirke
forenes i en gudstjeneste, som alle
har glæde af at deltage i og som er
lidt mere i børnehøjde end almindelige gudstjenester ofte er.

Efter gudstjenesten inviterer Nørager
FDF alle på eftermiddagskaffe i FDFhuset på Skrænten i Nørager.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde
kan fås på www.fdf.dk/noerager.
Puslinge, tumlinge og pilte mødes
tirsdag kl. 18.00 - 19.30.
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer
mødes onsdag kl. 19.00 - 21.00.

Minikonfirmander

På www.rgs-sogne.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 midt i november til begyndelsen af februar og
det foregår i præstegården i Rørbæk.
Tidspunktet er afpasset med skolebussen, der kører til Rørbæk.
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 i løbet af oktober.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 samt til Adventsgudstjenesten
den 26. november kan bestilles fra
alle tre sogne senest dagen før hos
Terndrup Taxa, tlf. 98335800.

Kirkebladet
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Grynderup
missionshus
Oktober:
Torsdag d. 1. kl. 19.30: ”Livet er ikke
det værste man har – men har vi forberedt os på, at det en dag er slut”.
Oplæg ved bedemand Jens Møller,
Aalestrup.
Fredag d. 2. kl. 18.00: Røddernes familieklub. Vi får besøg af Inger. Tilmelding senest 29/9.
Tirsdag d. 6. kl. 19.00 og torsdag d. 8.
kl. 19.30: Oktobermøder i Hobro kirke
og missionshus.
Torsdag d. 15. kl. 19.30: Møde ved
missionær Preben Sørensen, Viborg.
November:
Tirsdag d. 3. kl. 19.30: Efterårsmøde i
Arden kirkecenter med tale ved Heri
Elttør, Aulum.
Torsdag d. 5. kl. 19.30: Fælles bibeltime med Haverslev KFUM & KFUK.
Torsdag d. 12. kl. 19.30: Møde ved
missionær Karin Lund Gydesen, Aalborg.
Fredag d. 13. kl. 18.00: Røddernes Familieklub. Vi får besøg af Bettina og
Flemming Schou Pedersen, Gunderup. Tilmelding senest 10/11.
Torsdag d. 26. kl. 19.30: Adventssangaften.
December:
Tirsdag d. 8. kl. 19.30: Årsfest. Missionær Søren Skovenborg, Hobro, taler.
Amerikansk lotteri, hvortil gevinster
modtages med tak.
Fredag d. 11. kl. 18.00: Røddernes
familieklub – julefrokost. Tilmelding
senest 8/12.
Torsdag d. 17. kl. 19.00: Julehygge og
juletræspyntning.
Mandag d. 28. kl. 19.00: Julefest for
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hele familien ved Hanne og Jens Edvard Vammen, Rold. Sang og leg omkring juletræet, kaffebord og slikposer til alle børn.

Røddernes
familieklub
Fredag den 2. oktober kl. 18.00: Fællesspisning – og derefter får vi besøg
af Inger. Bibelfortælling og ”godnatkaffe”. Tilmelding senest 29/9 til Irma,
tlf. 25393913/98557848, eller Elin, tlf.
21665587.
Fredag den 13. november kl. 18.00:
Fællesspisning. Vi får besøg af Bettina
og Flemming Schou Pedersen, Gunderup. Bibelfortælling og ”godnatkaffe”. Tilmelding senest 10/11.
Fredag den 11. december kl. 18.00:
Julefrokost og derefter forskellige
juleforberedelser,
bibelfortælling
og ”godnatkaffe”. Tilmelding senest
8/12.
Mandag den 28. december kl. 19.00:
Julefest for hele familien ved Hanne
og Jens Edvard Vammen, Rold. Sang
og leg omkring juletræet, kaffebord
og slikposer til alle børn. Ingen tilmelding.
Alle arrangementer foregår i Klubhuset i Grynderup.

også i Rørbæk præstegård.
I begge klubber er der 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.

(Evt. foto: DSC_0022, hvis der er
plads)
Her ses nogle af de 35 deltagere ved
sæsonstarten i Juniorklubben ivrigt
optaget af en konkurrence.

Sognepræsten
har ferie 12-18. oktober og friweekend 3-4. oktober, 14-15. november
og 19-20. december. Præstegårdens
telefonsvarer henviser til afløser. Den
ugentlige fridag derudover er normalt
fredag.

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 til ca. 16 år. Klubben mødes
de øvrige mandage kl. 19.00 - 21.15,

Kirkebladet

Kirkelig vejviser
Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-mail: hsc@km.dk
Træffes hver dag undtagen fredag bedst mellem 12 og 13
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, Nørager.
Tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup og Stenild
kirker:
Margith S. Koch, Nørager.
Tlf. 2927 5818

Menighedsrådet
Alle henvendelser via E-post sendes
til menighedsrådets officielle E-postadresse, der er 8292@sogn.dk
Formand
Poul Flou Pedersen,
Ålbjergvej 3, Grynderup.
Tlf. 9855 1254
Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376
Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Villy Jensen, Rørbæk.
Tlf. 2259 8919

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

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

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:

www.roerbaek-kirke.dk
www.grynderup-kirke.dk
www.stenild-kirke.dk

Ulla Sørensen,
Rørbæk. Tlf. 9852 5021

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 25.
november.
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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

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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Vejen frem
en efterårsdag

Julekoncert

Igen i år bliver der en fælles julekoncert for alle tre sogne i Stenild kirke
– og det er torsdag den 10. december
kl. 19.30
Koncerten er med det rytmiske kor
”A Piece Of Cake” fra Aars, ledet af
Anne Verdelin. Mange her i sognene
kender hende fra hendes tid som kirkesanger i Stenild kirke og fra hendes
medvirken ved både en sangaften og
en musikgudstjeneste i Rørbæk kirke.
Har du endnu ikke stiftet bekendtskab
med A Piece Of Cake, eller har du lyst
til et glædeligt genhør med koret fra
Aars, så er muligheden her nu.
Koret har eksisteret siden 2008 og
holder til daglig til i Vesthimmerlands
Musikhus ALFA, hvor det begiver sig
ud i nye og gamle fortolkninger af den
rytmiske kormusik. Repertoiret spæn-
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der fra gospelklassikere til nyere danske sange og satser.
Anne Verdelin, der til daglig underviser på Vesthimmerlands Gymnasium,
formår med kyndig vejledning at indstudere korets sange, så de til tider
8 forskellige stemmer klinger i smuk
harmoni. Det rytmiske islæt kommer
helt sikkert også fra den sprudlende
korleder, der med hele kroppen får
både kor og publikum til at svinge
med.
Ved julekoncerten i Stenild kirke bliver der mulighed for at høre et bredt
udsnit af korets rytmiske repertoire,
som spænder lige fra de stille popballader til gospel og rocksatser, herunder også sange, der særligt hører december måned til.
Der er gratis adgang, og alle er meget
velkomne!

Lagde du mærke til billedet på forsiden af kirkebladet? Et rigtigt efterårsbillede med birketræer i smukke
efterårsfarver som allé langs en vej et
eller andet sted i Danmark.
Træerne står og skærmer fodgængere og cyklister på vejen mod blæst
og regn. Sådan kan vi alle få brug for
læ på en efterårsdag – også i overført
betydning, når vi tænker på vores livsvej. For ingen af os undgår at komme
ud for tider, hvor vi også i livets stærke modvind skal finde vores vej frem
gennem de kommende dage og år.
På den vej skal vi ikke gå alene. Gud
vil gå med os og Gud vil give os læ
og ly undervejs, som træerne giver
det langs vejen. Og når alle bladene
er faldet af træerne og vintermørket
sænker sig over os, så skal vi fejre
advent og jul – og blive mindet om,
at Gud har tændt et lys i verden, der
aldrig kan slukkes. Det er lyset fra barnet i Betlehem, Jesus, der som voksen
sagde om sig selv: ”Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig, skal aldrig vandre
i mørket, men have livets lys.”
Lad os give dette lys fra Gud lov til at
lyse for os på vores vej frem!
		
Herluf Christensen
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