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Hjertelig tillykke til årets konfirmander

Grynderup kirke
den 7. maj:
På billedet ses fra venstre side:
Martin Baade Andersen
Asian Lykke

Stenild kirke
den 7. maj:
På billedet ses forfra fra venstre side:
Amalie Margrethe Toft Larsen
Julie Rahbek Bundgaard Bjørn
Magnus Maretty Højen
Karoline Dahl Rasmussen
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Rørbæk kirke
den 14. maj
På billedet ses forfra fra venstre side:
Astrid Østergaard Larsen
Mathilde Krebs Eilertsen
Mille Høgfeldt Lundquist
Anne Vittrup Hansen
Laura Vittrup Olesen
Eline Rønne Ugilt Hansen
Kit Nymann Madsen
Mathias Sveistrup Baade
Kristoffer Thorbjørn Overgård
Fotos ved Foto-Lab, Aars

Konfirmandundervisning Babysalmesang
Undervisningen for næste års konfirmander vil i det kommende skoleår ligge på onsdag eftermiddage kl. 14.15 –
15.50 og vil foregå i Rørbæk Præstegård. Første gang bliver onsdag den 13. september.

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 indbydelse til konfirmandundervisningen og nærmere orientering herom.
Der er planlagt konfirmation i Rørbæk Kirke lørdag den 5.
maj og i Grynderup og Stenild kirker søndag den 6. maj.
Konfirmationerne er hermed for første gang lagt samlet i
den første weekend i maj, og vi forventer, at dette bliver
det faste tidpunkt for konfirmationer i vore kirker i årene
fremover.
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I februar måned kunne vi for første gang byde velkommen
til Babysalmesang i Sognehuset i Nørager. Det er blevet
til i et samarbejde mellem Brorstrup/Ravnkilde, Rørbæk/
Grynderup/Stenild og Kongens Tisted/Binderup/Durup
Sogne og ledes af Manuela Rauff (kirkesanger i Brorstrup
og Ravnkilde) og Helena Schmidt. Sognepræst Rikke Visby
Wickberg deltager så ofte som muligt.
Babysalmesang er ca. 40 min. i tæt samvær mellem forælder og baby, hvor vi synger, danser og leger til nogle af
kirkens salmer. Bagefter drikker vi en kop kaffe eller the
sammen.
Har du barselsorlov og lyst til at være med, så kontakt
Helena Schmidt på tlf. 24 84 55 82 for information og tilmelding. Vi starter op efter sommerferien torsdag den 17.
august kl. 10.00.
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Kirkekalender - det sker i vore sogne
								
Rørbæk		
2. juli
3. søndag efter trinitatis						

Grynderup
10.30		

9. juli

4. søndag efter trinitatis				

9.00				

16. juli

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

23. juli

6. søndag efter trinitatis				
10.30		
Sognepræst Bente Madsen, Støvring kirke, er dagens præst

30. juli

7. søndag efter trinitatis				

6. august

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

13. august

9. søndag efter trinitatis				

9.00		

20. august

10. søndag efter trinitatis				

10.30				

27. august

11. søndag efter trinitatis						

9.00		

3. september

12. søndag efter trinitatis				
9.00		
Sognepræst Laila Olesen, Støvring kirke, er dagens præst

10.30

10. september

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

Stenild
9.00
10.30

9.00

19.00 (-A)
10.30

10.30
9.00 (-A)
10.30

17. september

Høstgudstjeneste med kirkekaffe i våbenhuset		
10.00 (-A)
efter gudstjenesten. Se mere side 5.
			
19. september Offentligt menighedsmøde kl. 19.00 i Klubhuset i Grynderup fælles for alle tre sogne - se side 5
24. september

Høstgudstjeneste i begge kirker med kirkekaffe
efter gudstjenesten. Se mere side 5.					
		
Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver

9.30 (-A)

19.00 (-A)

Kirkebil til gudstjenester - se side 6.
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Høstgudstjenester
Også i år vil vi byde velkommen til høstgudstjenester i
vore tre smukke kirker, som til lejligheden vil være særlig
smukt pyntede med blomster og markens afgrøder. Her vil
vi sammen takke Gud for dagligt brød og alle gode gaver,
vi har fået i det forløbne år.
Som tidligere år er der mulighed for at lægge en evt. øremærket høstoffergave i en af de kuverter, der vil ligge i
våbenhuset ved denne lejlighed.

Billeder fra
en dejlig dag
Asian Lykke,
Thulstrup,
døbt i Grynderup kirke 19. marts

Høstgudstjenesten i Rørbæk Kirke bliver i år søndag den
17. september kl. 10.00. Efter gudstjenesten bliver der
budt på kaffe og småkager i våbenhuset.
I Grynderup Kirke afholdes høstgudstjenesten søndag den
24. september kl. 9.30. Her er man velkommen til kaffe og
rundstykker i Klubhuset efter gudstjenesten.
I Stenild Kirke er der ligeledes høstgudstjeneste søndag
den 24. september. Men her kl. 19.00 med efterfølgende
kaffe og kage i Stenild Forsamlingshus.

Anton Rahbek Ladegaard,
Binderup, døbt i
Grynderup kirke 19. marts

Ved alle tre høstgudstjenester vil vi benytte lejligheden
til at byde årets konfirmander velkommen og overrække
dem en bibel.

Offentligt
menighedsmøde
Der afholdes offentligt menighedsmøde i Klubhuset i
Grynderup tirsdag den 19. september kl. 19.00. Her vil
menighedsrådet fremlægge beretning og regnskab for
2016 og redegøre for planer for fremtiden, herunder budget for 2018. Alle er velkomne. Der er gratis kaffebord.
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Karlo Nielsen, Mejlby,
døbt i Stenild kirke 4. juni

Mace Maximillian Borup-Andersen,
Sønderup,
døbt i Stenild kirke 25. maj
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Grynderup
missionshus
Juli:
Sommerferie – med mulighed for at
deltage i bibelcampingmøder, f.eks. i
Hadsund 7-14. juli.
August:
Torsdag d. 10. kl. 19.00: Aftentur med
fælles afgang fra missionshuset.
Torsdag d. 17. kl. 19.30: Møde ved
Erik Nielsen, Farstrup.
Mandag d. 28. kl. 19.30: Kredsgeneralforsamling i Binderup missionshus.
September:
Fredag d. 1. kl. 18.00 Røddernes familieklub. Tilmelding senest 29/8.
Tirsdag d. 5. kl. 14.00 og 19.30: Kvindestævne i Hobro missionshus.
Torsdag d. 7. kl. 19.30: Sangaften.
Torsdag d. 14. kl. 19.30: Høstfest. Pastor emer. Knud Olav Petersen, Sdr.
Onsild, taler

Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har
følgende på programmet, særligt for
børnefamilier:
Fredag d. 1. september kl. 18.00: Sæsonopstart med fællesspisning, udendørs aktiviteter, bibelfortælling og
godnatkaffe. Tilmelding senest 29/8
til Irma, tlf. 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
omkring 1. september.

Nørager FDF

mødes i FDF-huset på Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider:
Puslinge, tumlinge og pilte (fra 6 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.

Børnekor

Går du i 2-5. klasse og kunne du tænke dig at synge i kor, så får du muligheden nu. Der starter nemlig børnekor
op til august. Børnekoret er for dig,
som har lyst til at have det sjovt med
at synge sange og salmer, bevæge dig
til musik, lære lidt om noder og rytmer, og måske synge i kirken en gang
i mellem. Vi vil gerne mødes med jer
torsdag eftermiddage efter skoletid i
Sognehuset i Nørager. Klokkeslettet
fastsætter vi, når vi hører, hvornår du
har fri fra skole. Kontakt gerne Helena Schmidt på tlf. 24 84 55 82 eller
E-mail: HMMS@km.dk eller mød op
i Sognehuset torsdag den 24. august
kl. 15.

Kirkebil

Det er muligt at bestille kørsel med
kirkebilen til gudstjenester kl. 10.30
og endvidere til høstgudstjenesten i
Rørbæk Kirke kl. 10.00 og i Grynderup
kirke kl. 9.30. Kørslen kan bestilles senest dagen før hos Terndrup Taxa tlf.
9833 5800.

Kirkebladet

Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-post: hsc@km.dk
Fridag fredag

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

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
www.stenild-kirke.dk
Kirkebladet, som nu er nået til 58. 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 29. august.
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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 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

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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”Er kanden fuld?” spørger han. Eleverne svarer i kor: ”Ja.”
”Forkert”, siger læreren.
Han tager en kasse grus og hælder gruset i kanden; gruset
fordeler sig mellem stenene.
”Er kanden fuld?” spørger han. Eleverne svarer igen ja.
”Nej” siger læreren.
Nu tager han en kasse tørt strandsand frem og hælder
sand ned i kanden. Det fordeler sig mellem sten og grus.
”Er kanden fuld?” spørger han. Nu har klassen lært det, så
de svarer ”nej”.
”Rigtigt”, siger læreren.
Denne gang tager han en flaske vand, som han hælder i
kanden, til vandet står helt op til kanten.
”Nu er den fuld – og hvad kan vi så lære af det?” spørger
han, som lærere har for vane.
En af de unge svarer: ”Man kan lære, at lige meget hvor
fyldt kalenderen er, kan du altid presse nogle flere små
opgaver og aftaler ind i den.”
Ofte står gravere helt alene på kirkegårde uden nogen at ”Forkert”, lyder svaret. ”Det, vi kan lære, er, at hvis vi ikke
kommer de store sten i først, bliver der aldrig plads til
sparre med, og derfor afholdes der kurser på kirkegårde til
dem, for pladsen bliver optaget af småting.”
oplæring og inspiration.
Denne gang var det Rørbæk, der lagde kirkegård til et anDet er vigtigt at kunne skelne mellem, hvad der er stort og
lægskursus for gravere. 25 friske gravere og medhjælpere
småt. Hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt.
fik omlagt 11 gravsteder.
Tiden kan vi se som en beholder, som vi uafbrudt fylder
Opgaven går ud på, at nye bliver sat sammen med ”gamle” noget i. Både store skelsættende begivenheder og små
gravere, for at få lært at anlægge gravsteder. Vi havde trivielle daglige gøremål.
efter aftale med gravstedsejere fået frie hænder til at om- De daglige gøremål, i perioder måske endda slid, er nødlægge deres gravsteder.
vendige. Vi skal tjene til dagen og vejen og have mad på
Det gode vejr og rigtig mange flotte materialer fra gart- bordet og tag over hovedet. Dér, hvor det går galt, det er
nere, stenhuggere m.m. resulterede i, at de 25 tilmeldte dér, hvor slid og slæb og alle de dagligdags pligter – ligegravere fik givet gravstederne et helt nyt udseende. De som sandet og vandet i glaskanden – kommer til at fylde
kan nu beundres ved selvsyn på kirkegården.
det hele. Så er det, det bliver surt.
Vi takker for menighedsrådets velvilje og deres fine op- Der skal også være plads til stenene, de mindre og større
vartning i forsamlingshuset i forbindelse med bespisnin- sten, som vi skal huske at fylde i vores tidsbeholder, ingerne.
den den bliver fyldt af alt det daglige. Gode venner, tid til
Venlig hilsen Helle, Anders og Margith. familien – og så alt det, som vi bliver mindet om i kirken:
At Jesus som Guds søn har været på jorden som frelser,
og at Gud er en levende virkelighed også i vores tid og
vil skænke os den fred og nåde og kærlighed, som vi må
Lad os forestille os en lærer, der står overfor en flok unge leve vort liv i. Og at vi må være Guds døbte børn og kalde
mennesker på et kursus eller et gymnasium. Han tager en Himlens Gud for Far og bede til ham. Det er virkelig værd
stor glaskande og tager nogle sten frem og fylder kanden at huske på!
		
Herluf Christensen
med stenene.

Anlægskursus
2. maj 2017

De store sten
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