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for alle kirker i Rebild Kommune

Durup Kirke

Brorstrup · Ravnkilde · Skibsted · Bælum · Solbjerg · Gerding · Blenstrup
Kgs Tisted · Binderup · Durup · Lyngby · Terndrup · Rørbæk · Stenild
Grynderup · Skørping Nykirke · Gl. Skørping · Fræer · St. Brøndum
Siem · Torup · Støvring · Sørup · Gravlev · Sønderup · Suldrup · Veggerby
Øster Hornum · Haverslev · Aarestrup
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Præstens hjørne

bål både tryghed og varme og den glæde,
det er, at stå sammen omkring det. Måske
rummer det endda også hjertevarme.
Vi føler, at Sct. Hans er noget af det mest
ærkedanske, vi har. Sange om den danske
sommer. Malerier af danske malere – lige
fra Bornholm med Oluf Høst’s Sct. Hansbål
ved Gudhjems klippekyst til Skagen med
P.S. Krøyer’s maleri af bålet ved den hvide
sandstrand.
Men som alle gode traditioner er også
Sct. Hans en blanding af lidt af hvert, som vi
har taget til os gennem tiden.
For os nordboere er sommersolhvervet,
midsommeren, først og fremmest et naturfænomen, som vi deler med det øvrige
Skandinavien, Storbritannien og Irland.
I adskillige tilfælde har vi bibeholdt den

gamle katolske tradition med at begynde
fejringen af højtids- eller helgendagen aftenen før. Den 24. juni er i kirkekalenderen
helgendag for Johannes Døberen. Den er
placeret her, fordi han ifølge evangelisten
Lukas blev født præcis et halvt år før Jesus
som den, der skulle bane vejen for ham.
Johannes siger om forholdet de to imellem: ”Han skal blive større, jeg skal blive
mindre.” (Johs.ev. kap. 3 vers 30) Hvilket jo
også afspejles i naturen ved, at dagslængden efter Sct. Hans aftager mens den efter
Jesu fødsel tiltager.
Det er imidlertid fra tysk tradition, vi i
middelalderen overtog skikken med at
brænde bål denne særlige aften – for at
holde det onde væk. Og samme tyske
folketro mente, at på midsommeraftenen
drog alle hekse til heksesabbat på Bloksbjerg i Harzen. Derfor skulle man tænde
bål for at holde hekse og andet ondt langt
væk. Og derfor er der en heks, som vi symbolsk sender af sted, i toppen af bålet.
Det betyder, at vi Sct. Hans aften forener
traditioner fra Storbritannien, Tyskland og
Skandinavien – og lad os også bare tænke
Iran ind. Så kommer vi næsten hele verden
rundt.
For vores jordklode er rund, verden hænger sammen, og Danmark er en del af den
verden. Vi bliver inspirerede af hinanden, vi
deler traditioner og blander af hjertens lyst,
så der opstår nye skikke og fester. Og det
er en god metode, dette at lade sig inspirere ude fra og finde frem til en form, som vi

selv kan være i, holde af og give vores særpræg, som tiden og historien nu ændrer sig.
Kultur er levende og dynamisk, når den
stadigt udfordres og bevæges. Lukker en
kultur sig om sig selv, vil den langsomt dø
hen. Det gælder også for mennesker, at vi
hele tiden er på vej og bliver påvirkede af
det, livet byder os. Vi kan selvfølgelig vælge at lægge armene over kors og lukke af
for alt det, vi ikke lige forstår eller kender.
Men det er en illusion, at tro, at traditioner
og kulturer er lukkede enheder. Traditioner
ændres og tilpasser sig tiden. Noget går
tabt, andet kommer til. Det afgørende er, at
vi skaber nogle traditioner sammen – som
binder os sammen som familie, folk og som
land. At vi bliver ved med at udvikle vores
fællesskaber, så de passer til den tid, vi lever
i.
Sct. Hansbålet er et smukt symbol på det,
der forbinder os med hinanden – på tværs
af de grænser, vi fysisk eller mentalt sætter op over for hinanden. Det er der ingen
god grund til at gøre – der er tværtimod
grund til at lade nogle gnister fra vores bål
få hjerterne til at brænde i os, så vi også
rækker ud efter hinanden og samles i årets
mørkere tider. Men nu har vi midsommer
og lyse nætter.
God Sct. Hansfejring og god sommer!

Lille Viggo, vil du ride ranke
Fra min barndom husker jeg så tydeligt
sangen ”Lille Viggo, vil du ride ranke.”
Sangen er skrevet af H. C. Andersen i 1832.
Aldrig har jeg dog tænkt på, hvem lille
Viggo kunne være, og slet ikke så meget på
sangens sidste to vers. Men Bertel Haarder
skrev i Kristeligt Dagblad den 20. april d.å.
om Lille Viggo, og det fik mig til at lede efter
mere om denne Viggo.

Brorstrup Kirke

H.C. Andersen blev jo aldrig selv far, derfor måtte han ”låne” andres børn. Det gjorde han så, også når han var på besøg hos lille Viggos forældre. Der tog han vel ofte den
bette purk på sine knæ for at ride ranke.
Viggo hed Drewsen til efternavn og
var født i 1830 som søn af Adolph Ludvig Drewsen og hans kone Nicoline, født
Collin. I 1864 meldte han sig som frivillig
i Danmarks krig mod Preussen. Han blev
såret og taget til fange ved Dybbøl.
Den stakkels Viggo kom sig aldrig helt
over sine kvæstelser, men fik dog en pæn
karriere i Finansministeriet og senere i finansverdenen. Lille Viggo blev i 1872 gift
Henriette Louise Collin, og sammen fik de
sønnen Sten Drewsen.
Det slog mig, at der bag mange sange og salmer for den sags skyld - findes virkelige skæbner. Prøv også at læse i salmebogen
nr. 502 Jeg har en angst som aldrig før, hvor
H C. Andersen i 1864 beskriver sin angst,
med i hans angst i 1864 spillede vel også
Ravnkilde Kirke

Sognepræst Laila Olesen

tanker over, hvordan det skal gå den lille
Viggo, som nu er i krig og måske slet ikke
dur til at slås!
Prøv at google ”Lille Viggo, vil du ride ranke” og lyt til Hannah Bjarnhofs fortolkning
af børnesangen. Hendes stemme passer så
godt til H. C. Andersens ord.

Konfirmander
2021:
Brorstrup kirke den 19. juni:
Andreas Rask Jørgensen, Haverslev
Amalie Nyegaard Frank Sørensen,
Mejlby
Christian Mourit Søndergaard,
Brorstrup
Ravnkilde kirke 20. juni:
Gustav Degn, Ravnkilde		
Isabella Jasmin Sørensen, Ravnkilde
Julius Bødstrup, Nysum
Kristian Andersen, Ravnkilde		
Paulina Patrycja Paszkowska, Ravnkilde
Rasmus Lund Petersen, Ravnkilde
Sebastian Bargmann Beier, Ravnkilde		
Vallentina Brouer Kåre Jacobsen,
Ravnkilde
Victoria Marie Kønig Nielsen,
Ravnkilde
Hjertelig til lykke på den store dag!

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Viggo Drewsen

Kontakt:
Sognepræst Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, 9610 Nørager,
tlf. 9856 9055, e-mail: hly@km.dk
Graver ved Brorstrup Kirke:
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Kirkesanger Jens Erik Jensen,
tlf. 9837 5011, e-mail: jeje@pc.dk
Graver ved Ravnkilde Kirke:
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Kirkesanger Camilla Hyttel,
tlf. 4073 3876,
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com

Aarestrup-Haverslev pastorat

Konfirmander 2021
Konfirmationen er en glædens dag for mange unge mennesker. Ja, hvert år bliver mere
end 46.000 unge mennesker konfirmerede
rundt omkring i de smukke hvide landsbykirker, røde murstenskirker og i de moderne storbykirker. Fælles er det for dem alle,
at de vælger at gå ind i voksenlivet med kristendommen som deres livsgrundlag.
I vores tre sogne vil vi i år lykønske vores
unge mennesker med deres konfirmation,
og naturligvis alle de unge mennesker både
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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Midsommer & Sct. Hans
Sct. Hans er OGSÅ hjerternes fest! Også
- fordi det jo plejer at være julen, vi kalder
hjerternes fest. Så lad os sige, at vi har hele
to hjertefester i vores kalender.
Til Sct. Hans står vi omkring et bål i en
krans, der er bundet af sommerens hjerter,
så varme, så glade – som vi synger i Drachmanns midsommervise. I øvrigt på en af
de sværeste melodier, vi overhovedet har i
højskolesangbogen – men denne aften klør
vi på over alt i landet og synger glade og
gerne – af hjertets lyst.
Mange af os har nok minder om en midsommeraften, der af en eller anden grund
står særlig lysende klart. For mig er det en
Sct. Hans, hvor vi var sejlet ud på Århus
bugten, og så ind mod alle bålene langs
kysten. Et smukt syn med alle de lys, der
skinnede ud til os.
Men det er nu også godt at stå midt i det
og være til stede ved ét bestemt bål! Der
er noget med ild. Varme, mystik, tryghed.
Bål og ild og lys. Det går på tværs af kulturer, at bålet samler mennesker og giver
os tryghed.
I Iran er der en ældgammel skik med at
tænde bål ude på gaderne onsdagen før 21.
marts, som er det iranske nytår. Mennesker
samles og springer over bålene for at aflevere alt det triste og onde og tyngende
– og tage imod ildens varme og energi til
endnu et nyt år. Bålet og ilden som det, der
renser og giver nyt liv.
Og nu vores Sct. Hansbål. For højt til at
springe over, men alligevel rummer vores
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Årets
konfirmander

i Danmark og i verden, som bliver konfirmerede.
STORT TILLYKKE TIL JER ALLE!

Lørdag d. 19. juni kl. 9.30 og 11.00
konfirmeres i Haverslev Kirke:
Hjalte Høyer
Kasper Lykke Bech Pedersen
Sarah Møller Sørensen
Magnus Bro Glerup
Filippa Elisabeth Dissing
Signe Holm Sørensen
Mads Klünder Nielsen
Simon Dahl Jepsen

19. juni 2021, Kongens Tisted kirke
• Karoline Ølgaard
• Angela Gammelholm Jensen
• Emma Heiberg Olesen
• Tobias Zesach Lykkegaard Sørensen.
• Bjørn Skjold Nielsen-Hannerup
• Emma Steen Christensen

20. juni 2021, Durup kirke
• Freja Bunch Jensen
• Alberte Hougaard Eriksen
• Nicklas Bach Giversen
• Victoria Christensen
• Karen Funder Sørensen
• Kasper Emil Dam Petersen
• Sofie Skødt
• Maria Schlünssen
• Tobias Borg Jørgensen
• Thea Kamilla Juul Jensen
• Magnus Nolsøe Hansen
Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel og
lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud
er med dig overalt, hvor du går

Kontakt:
Sognepræst Rikke Visby Wickberg
Esgevej 1, 9610 Nørager,
tlf. 9865 6102 / 2056 9989,
e-mail: rvw@km.dk
Organist og præstesekretær:
Helena M. M. Schmidt
Kongens Tisted kirke og
Binderup kirker:
Graver: Erik Nyborg Madsen,
tlf. 2620 6179
Kirkesanger: Anni Sørensen
Durup Kirke:
Graver: Kirsten Byrialsen, tlf. 2965 1819
Kirkesanger: Michael Kallestrup og
Gertrud Bak

Koncert i Aarestrup kirke
Mandag d. 9. august kl. 19.30
”Tandem på klangveje”
En vandrende guitarist og en cyklende cellist er på koncerttur ad Hærvejen. Duoen
Munk-Riegels spiller klassiske værker for
cello og guitar samt et stykke, de komponerer til netop denne tur. De fortæller

om musikken og om livet som omrejsende
musikere.
Frederik Munk Larsen og Ida Riegels har
spillet et hav af koncerter, vundet musikpriser og indspillet en lang række cd’er.
Fri entré.

Søndag d. 20. juni kl. 10.00
konfirmeres i Aarestrup Kirke:
Jessica Isabella Møller
Mike Borup Helme
Klara Nordskov Krabek Kaspersen
Magnus Møller Pedersen
Alberte Steilborg Svejstrup
Natasja Djørup Kristensen
Frederik Emil Sanderhoff Asp
Konfirmationer i 2022 og 2023
2022
Aarestrup Kirke d. 23. april (lørdag)
Haverslev Kirke d. 24. april
2023
Haverslev Kirke d. 29. april (lørdag)
Aarestrup Kirke d. 30. april

Aarestrup Kirke

Haverslev Kirke

Læs mere på www.sogn.dk/aarestrup/
Koncerten afholdes i overensstemmelse med
de gældende Covid19-restriktioner

Kontakt:
Sognepræst
Anna Margrethe Dith Dige Saxild
tlf. 9837 5041,
e-mail: amsa@km.dk
Sekretær – ved attester og
navneændringer
Helena Schmidt
tlf: 2484 5582, e-mail: hmms@km.dk
Graver ved Haverslev Kirke:
Anne-Dorte Simoni, tlf.: 2024 0987
e-mail: graver@haverslev-sogn.dk
Graver ved Aarestrup Kirke:
Dorete Husum, tlf.: 9152 1815
e-mail: aarestrup-graver@hotmail.com
Organist ved begge kirker:
Anette Kjær, tlf: 2992 7122,
e-mail: anettekjaer2@live.dk
Formand, Aarestrup Sogn:
Aage Haarup-Jensen
tlf: 9837 5274, e-mail: haarup-j@mail.dk
Formand, Haverslev Sogn:
Dorthe Møllebjerg, tlf: 6169 4178,
e-mail: formand@haverslev-sogn.dk
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Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat
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DET SKER

Kære alle i Blenstrup-Gerding Sogne
Det har været en sjov opgave, som jeg
fortsætter med fremover.
I har et rigtig godt orgel i Blenstrup, som
det er en stor fornøjelse at spille på. Det
har spændende klanglige muligheder, der
kan bidrage fint og værdigt til de kirkelige
handlinger. Der er blandt andet en rigtig
god fylde i det dybe register, som jeg vil
sørge for at udnytte, når det giver mening.
Det lille orgel i Gerding Kirke understøtter
fint den intime og hyggelige stemming der
er der.
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for
den varme og venlige velkomst, som jeg
har fået. Jeg ser frem til det kommende
samarbejde i årene fremover.

Jeg hedder Thomas Boe Mikkelsen, og jeg
tiltræder som organist og sognemedhjælper ved jeres kirker den 1. juni. Jeg har
spillet hos jer et par gange som vikar, og
glæder mig til at komme rigtigt i gang.
Jeg er gift, og har to børn på henholdsvis
9 og 12 år. Jeg bor i en lille landsby uden
for Aars, og jeg er så heldig, at jeg arbejder
med mine to store interesser – musik og
fotografering. Derudover følger jeg blandt
andet meget med i landevejscykling.
Jeg er uddannet pianist fra musikkonservatoriet, og har en bachelor i musik
fra universitet. Jeg har et godt kendskab til
både den klassiske og den rytmiske musik,
og jeg vil gerne præsentere jer for et alsidigt musikalsk indhold – naturligvis med
stor respekt for kirkens rum og traditioner.
Til Kristi Himmelfart spillede jeg (på bas)
sammen med Jonas (på guitar og sang)
ved andagten. Det er dejligt, at vi også har
mulighed for at variere musikken for jer på
den måde.
Jeg arbejder i forvejen i en lille organiststilling, og siden jeg startede der for ca. 1½
år siden, har jeg arbejdet med at overføre
min kompetencer som pianist til orgelet.

Med venlig hilsen
Thomas Boe Mikkelsen

Konfirmationer
Vi har konfirmation i Skørping Nykirke
på følgende datoer:
19. juni konfirmeres 7.B
20. juni kornfirmeres 7. C
26. juni konfirmeres 7.A
27. juni kornfirmeres AK-klassen

I Blenstrup er der konfirmation:
20. juni
Vi ønsker årets konfirmander STORT tillykke

24. juli

Indskrivningsgudstjeneste
for
konfirmander
Konfirmander der skal konfirmeres, og
som bor i Gerding og Blenstrup sogn, er
velkomne til indskrivningsgudstjeneste i
Blenstrup Kirke 8. august kl. 10.30. Her vil
de kommende konfirmander præsenteres
for menigheden, som ønsker dem god vind
og Guds velsignelse over deres forberedelse.
Her vil være information om tilmelding til
undervisningen både i Terndrup og Skørping.
Konfirmation i 2022 i Blenstrup Kirke er
Store Bededag kl. 10.30.

Kirkekontoret, Skørping-Fræer,
Gerding-Blenstrup, St. BrøndumSiem-Torup:
Kordegn
Lise Mejlholm
Præstevænget 14, 9520 Skørping ,
tlf.: 9839 1066,
e-mail: skoerping.sogn@km.dk
I perioden med Coronanedlukning
er kontoret åbent for telefonisk
henvendelse tirsdag til torsdag 9-12

Gerding / Blenstrup:
Sognepræst, kbf.
Jonas Langdahl Gormsen
Sct Jørgensvej 1, Gerding, 9520 Skørping
tlf. 9839 6125,
e-mail: jolg@km.dk.
Ugentlig fridag: mandag
Graver
Peter Mikkelsen
Tinghusvej 5, Blenstrup, 9520 Skørping
tlf.: 9833 9580 / 2066 2275
Kirkesanger
Nina Madsen, tlf. 2082 1552
Menighedsrådet:
Formand Kjeld Juhl Nielsen
Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping,
tlf. 5170 9020

Kontakt Skørping / Fræer:
Sognepræst, kbf.
Sanne Birkely Sørensen
Præstevænget 12, 9520 Skørping,
tlf.: 9839 1017, e-mail: sabs@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Sognepræst
Jonas Langdahl Gormsen
tlf. 9839 6125, e-mail: jolg@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Sognepræst
Ingeborg Bruun Sebbelin
tlf. 6122 3779, e-mail Ibse@km.dk
Ugentlig fridag fredag

Byfest
Efter et langt år med Corona glæder
vi os til at møde jer alle til Byfesten i
Skørping.
Vi har en stand i Jyllandsgade fredag,
hvor I velkomne til at kigge forbi.
Søndag er der gudstjeneste i Nykirken
kl. 12.00, da der i år intet byfesttelt er.

kl. 11.00

Støvring kirke

Sommerorgelmatine med Maren Tang, orgel

3. august kl. 19.30 Terndrup kirke
					

Fløjtenist Ide Bylin Bundgaard:
”Fuglenes klang og fællessang”

5. august kl. 19.30

Veggerby kirke

Klezmerduo: ”Hvor finder vi glæden?”

9. august kl. 19.30

Aarestrup Kirke

Duoen Munk-Riegels: ”Tandem på klangveje”

Øster Hornum kirke

Arne Andreassen: ”Lysets længde - en messe i mørket”

12. august kl. 19.30

Vi arbejder på højtryk for at få stykket
et spændende program sammen, men
mon ikke der går lidt valg i årets tema.

18. august kl. 19.30 Bælum kirke
					

Sensommerkoncert med Caroline Pedersen, Mezzosopran,
Jens Olav Heckmann, tenor, Natasha Kutsko Jensen, klaver

Hold øje med Facebook og
Hjemmesiden for yderligere info.

22. august kl. 19.30

Coro Misto under ledelse af Søren Birch

OBS Vi tager forbehold for ændringer/
aflysninger! For yderligere opdateringer henviser vi til vores facebookside;
”Skørping og Fræer sogne” og vores
hjemmeside www.skørping-fraer.dk.
Gudstjenester finder sted under
skærpede vilkår ift. deltagerantal, afstand, gudstjenestens længde og sang.
Husk mundbind.

Graver ved Skørping Kirke og
Skørping Nykirke: Tina Rugholm
Graverkontor i Sognegården,
Præstevænget 14, 9520 Skørping
tlf. 9839 1662
Graver ved Fræer Kirke:
Margit Ravn Johannesen
Kontor i Graverhuset ved Fræer Kirke,
Fræer Kirkevej 4 - 9520 Skørping,
tlf. 9839 3025 / 2636 7791
Organist Per Mathiasen Bach
tlf. 6128 2965, e-mail:
organistskoerpingfraer@gmail.com
Menighedsrådet: Formand Finn Munk
Bækkedalsvej 9, 9520 Skørping,
tlf.: 2095 5570,
e-mail: finnmunk@gmail.com

Skørping Nykirke

24. august kl. 19.30 Støvring kirke
					
					

Sang og tværfløjte. Tine Lilholt, tværfløjte.
Grete Skjødsholm, sang.
Else-Marie Christiansen, orgel/klaver

26. august kl. 19.30

Clemens Knejterne

Ravnkilde Kirke

Fri entré til alle koncerter.
Koncerterne afholdes i henhold til de
gældende Covid-19 – restriktioner.
Coro Misto

Læs mere på kirkernes hjemmesider
www.facebook.com/mhsommerkoncerter
Kontakt: mhsommerkoncerter@gmail.com

Clemens Knejterne
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Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat

20. juni

27. juni

4. juli

11. juli

Pastorat

10.00 Holger Lyngberg
Konfimation

10.30 Holger Lyngberg

10.30 Holger Lyngberg

9.00 Holger Lyngberg

9.00 Holger Lyngberg

10.30 Holger Lyngberg

Bælum-Solbjerg-Skibsted
10.30 Inger Margrethe Andersen			

10.30 Inger Margrethe Andersen

Solbjerg

Brorstrup					
Ravnkilde

Solbjerg

Gerding-Blenstrup

Gerding-Blenstrup

Gerding							

Gerding

Blenstrup					

Blenstrup

9.00 Sanne Birkely Sørensen

Kgs. Tisted, Binderup og Durup

Binderup			

10.30 Rikke Wickberg		

19.00 Rikke Wickberg				

9.45 og 11.00 Rikke Wickberg					
Konfimation

9.00 Helge Maagaard

Lyngby-Terndrup

Skibsted			

10.30 Holger Lyngberg

9.00 Dorit Wium-Andersen

9.00 Dorit Wium-Andersen

9.00 Ingeborg Sebbelin					

Kgs Tisted			
Binderup

10.30 Jonas Gormsen

10.30 Rikke Wickberg

10.30 Rikke Wickberg					

Durup					

10.30 Dorit Wium-Andersen

9.00 Inger Margrethe Andersen		

9.00 Inger Margrethe Andersen			

10.30 Dorit Wium-Andersen

Lyngby 					
Terndrup

9.00 Inger Margrethe Andersen

Rørbæk, Grynderup og Stenild

Rørbæk

Rørbæk			

9.45 og 11.00 Konfirmation
14.00 Laila Olesen, i præstegårdshaven 10.30 Laila Olesen
ved Laila Olesen
Grynderup		
			
9.00 Laila Olesen

Grynderup

Stenild

Stenild			

Skørping-Fræer

Skørping-Fræer

Skørping Nykirke

9.00 og 11.00
10.30 Ingeborg Sebbelin
10.30 Sanne Birkely Sørensen
Konfimation, Sanne Birkely Sørensen
Gl. Skørping							

10.30 Rikke Wickberg

10.30 Knud Olav Petersen

9.00 Sanne Birkely Sørensen
10.30 Sanne Birkely Sørensen

Skørping Nykirke

10.30 Ingeborg Sebbelin

St. Brøndum-Siem-Torup

St. Brøndum-Siem-Torup

St. Brøndum			

Siem

Torup							

Torup

Støvring-Sørup-Gravlev

Støvring-Sørup-Gravlev
10.30 Herbert Wilson

Sørup					

10.30 Caris Johansen

10.30 Herbert Wilson

9.00 Caris Johansen		

10.30 Inge Frandsen					

10.30 Dorit Wium-Andersen

9.00 Holger Lyngberg

9.00 Laila Olesen

9.00 Laila Olesen

9.00 Ingeborg Sebbelin

10.30 Jonas Gormsen

9.00 Jonas Gormsen

9.00 Jonas Gormsen

10.30 Ingeborg Sebbelin

St. Brøndum

10.30 Finn Carpentier			

Siem								

9.00 Inge Frandsen

10.30 Laila Olesen			

Gl. Skørping					
Fræer			

9.00 Inger Margrethe Andersen

10.30 Dorit Wium-Andersen			

10.30 Laila Olesen			

Fræer					

9.00 Herbert Wilson

Støvring

10.30 Caris Johansen

10.30 Inge Frandsen

9.00 Herbert Wilson

Sørup							
Gravlev					

10.30 Inge Frandsen
9.00 Inge Frandsen

10.30 Herbert Wilson

Sønderup-Suldrup

Sønderup-Suldrup
10.30 Helge Maagaard

9.00 Rikke Wickberg			

9.00 Helge Maagaard			

10.30 Helge Maagaard

9.00 Rikke Wickberg		

Sønderup			
Suldrup

10.30 Helge Maagaard			

10.30 Helge Maagaard			

9.00 Anna Margrethe Saxild

9.00 Knud Olav Petersen

Veggerby-Øster Hornum

Veggerby-Øster Hornum
Øster Hornum

19.30 Holger Lyngberg

10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Inger Margrethe Andersen					

Rørbæk, Grynderup og Stenild

Suldrup

10.30 Laila Olesen

Lyngby-Terndrup

Lyngby					

Sønderup

8. august

Kgs. Tisted, Binderup og Durup

Kgs Tisted					

Gravlev

1. august

9.00 Laila Olesen					

Bælum					

10.00 Inger Margrethe Andersen			
10.30 Inger Margrethe Andersen		
Konfimation
Skibsted							
9.00 Inger Margrethe Andersen

Støvring

25. juli

Bælum-Solbjerg-Skibsted

Bælum			

Terndrup

18. juli

Brorstrup-Ravnkilde

Brorstrup					

Durup
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Brorstrup-Ravnkilde

Ravnkilde
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10.30 Hanne Eggers

Veggerby			

9.00 Hanne Eggers

9.00 Esper Dalgaard

10.30 Hanne Eggers			

10.30 Hanne Eggers

Øster Hornum

9.00 Helge Maagaard			

19.30 Hanne Eggers

Veggerby			

9.00 Anna Margrethe Saxild

9.00 Helge Maagaard			

9.00 Rikke Wickberg

Aarestrup-Haverslev

Aarestrup-Haverslev
Aarestrup

10.00 Konfirmation			

Haverslev

9.30 & 11.00 Konfirmation (19/6)

10.30 Esper Dalgaard		

10.30 Anna Margrethe Saxild			

9.00 Hanne Eggers

Aarestrup

9.00 Rikke Wickberg			

Haverslev			

10.30 Anna Margrethe Saxild

9.00 Rikke Wickberg			

10.30 Anna Margrethe Saxild
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Sønderup-Suldrup pastorat

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Velkommen til en ny og spæn- Konfirmandernes
dende sæson med Højskole- omtumlede tilværelse
dage i Suldrup Sognehus

En tid til glæden

De lokale højskoledages styregruppe glæder sig til at kunne holde højskoledage i
den kommende sæson 21/22. Den kommende sæson byder på meget forskelligt.
Vi indleder med et historisk foredrag om
“Berlinmurens fald” med den tidligere chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen.
Så kommer vi omkring “ Genforeningsjubilæet ” med højskolelærer Hans-Tyge Haarlev; en beretning om “Anden verdenskrig i
børnehøjde” fortælles af Olga Krogh. Marianne Jørgensen fortæller om “At være
bondekone og forfatter i vandkanten”,
Helge Teglgaard tager os med på “ Besøg i
digterens/ Benny Andersens værksted“ og
så slutter sæsonen med “ Kærlighed og Kildevand” med sognepræst Gudmund Rask
Pedersen.

Højskoledagene holdes på torsdage efter
den velkendte model:
En fælles sangtime, foredrag, frokost og
fortsættelse af foredraget.
Programmet vil blive annonceret sammen med oplysninger om salg af sæsonkort, og programfolderen vil også kunne
hentes i kirker og sognegårde efter sommerferien.
Vi glæder os til at se kendte brugere og
nye interesserede.

Sønderup Kirke

Suldrup Kirke

Gennem det seneste skoleår har konfirmanderne levet en lidt ”omtumlet” undervisningstilværelse. Der har været undervisning med corona-afstand, vi har haft
fjernundervisning og her i foråret har vi så
atter kunnet samles med dem igen og lave
minigudstjeneste og undervisning med forskellige aktiviteter.
Vi har været omkring mange forskellige
emner som f.eks. venner, bøn og tilgivelse
og så nåede vi også lige en påskevandring
med skuespilleren Jens Jødal til allersidst. Vi
håber, at de snart føler sig klar til at blive
konfirmeret og vi ser nu frem til konfirmationerne i august måned.

Venlig hilsen
Birgit August
“De lokale højskoledage i Suldrup”

Sogneudflugt
Årets sogneuflugt bliver
søndag d. 5. september og går til
Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.
Nærmere info kommer i løbet af sommeren i Folkebladet, på hjemmesiden
og i næste sogneblad.

Kontakt:
Sognepræst Helge Maagaard
tlf. 9865 3037, e-mail: helma@km.dk
Graver ved Sønderup Kirke:
Jette Krogh Pedersen, tlf. 2974 8716
e-mail:
sonderupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk
Graver ved Suldrup Kirke:
Helle Pajhede, tlf. 2078 3528
e-mail:
suldrupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4046,
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Sommerkoncerter
”Hvor finder vi glæden?”
med Klezmerduo
Vi glæder os til at præsentere livsbekræftende klezmermusik fra Østeuropa, når
Klezmerduo torsdag d. 5. august kl. 19.30
giver koncert i Veggerby Kirke.
Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord,
alias Klezmerduo, regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik – klezmer. I mere end 30 år
har duoen fordybet sig i klezmermusikkens

stemningsfulde og livsbekræftende univers,
som de formidler med humor og smittende spilleglæde. Musikken rummer længsel
og smerte – men insisterer samtidig på håbet, glæden, festen og viljen til livet.
”Hvor finder vi glæden” er titlen på Klezmerduos nyeste program.
Koncerten krydres med fortællinger.
Kombineret med en fornem teknik og et
sjælfuldt, sanseligt udtryk formår Klezmerduo at skabe intense, uforglemmelige oplevelser, der taler til hjertet.
”Lysets længde” med Arne Andreasen
Det er med stor glæde og forventning,
at Øster Hornum Kirke torsdag d. 12.
august kl. 19.30 åbner dørene til koncert
med Arne Andreasen. Med sig har han et
hold af dygtige musikere: Sigrid Agergaard
Svendsen og Anna Søegren på sang, Ina
Nybo-Andreasen på tværfløjte, Marie Rørbæk - digte og oplæsning, Peter Arendt på
orgel og Arne Andreasen på klaver.

Øster Hornum Kirke

Veggerby Kirke

Lidt om Johannes Møllehave, der afgik ved døden den 10. maj her i 2021. Han blev 84 år

Koncerten bliver med sange fra Arne
Andreasens seneste udgivelse – Lysets
længde: 10 sange om altings begyndelse,
godheden & ondskaben, glæden & sorgen,
øjeblikket & evigheden, bekendelsen & velsignelsen, himlen & jorden - og det sidste ”Lys
os hjem” som en fortrøstningsfuld replik om,
at det hele ender godt.
Arne Andreasen har et mangesidet virke
som højskolelærer, digter, komponist, kirkemusiker og pianist ved utallige musikalske
samlinger: koncerter, fællessangsarrangementer, højskoleaftener o.a.
Alle er hjertelig velkomne til to inspire-

Sommermøde i
Præstegårdshaven
Velkommen til sommermøde fredag
d. 18. juni kl. 14.30 – 16.30.
Det er efterhånden blevet tradition
at seniorforeningerne i Veggerby og
Øster Hornum sammen med kirken
afholder telt-møde i præstegårdshaven. Den smukke have danner en dejlig ramme om mødet som igennem
årene har nydt stor opbakning.
Det er nødvendigt med tilmelding til
Svend Erik Larsen på mail svend.erik@
outlook.dk eller tlf. 2934 5009 gerne
senest d. 14. juni.
Programmet for eftermiddagen vil
bl.a. afhænge af de, på det tidspunkt,
gældende corona-restriktioner. Det vil
blive annonceret på hjemmeside og i
Folkebladet.

rende og levende koncerter i vores kirker.
Koncerterne er en del af koncertrækken
”Midthimmerlandske sommerkoncerter”.
Der er fri éntre til begge koncerter og de afholdes i henhold til de gældende restriktioner
i forbindelse med covid-19.

Kontakt:
Sognepræst
Hanne Eggers
tlf. 9838 5092, e-mail: he@km.dk
Graver ved Øster Hornum Kirke
June Sørensen, tlf. 9838 5342,
e-mail: tilkirken@mail.dk
Graver ved Veggerby Kirke
Ellen Godiksen, tlf. 4012 5808,
e-mail: veggerbygraver@gmail.com
Organist
Sune Bendsen, tlf. 3024 1276,
e-mail: sunebendsen@gmail.com
Menighedsrådsformand Øster Hornum
Annette Søegaard, tlf. 2176 1448,
e-mail: annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby
Anders Langdahl, tlf. 5174 3706,
e-mail: andersla@post3.tele.dk

Møllehaves betydning for kirke og kulturliv
kan ikke overvurderes. Flere generationer
har haft fornøjelse af at læse hans bøger,
og mange er blevet inspireret til at læse
videre. Ikke kun litteratur og teologi på
universiteterne, men også til at læse af lyst
og nysgerrighed, fordi Johannes Møllehave
kunne åbne døre ind til de vanskeligste og
tungeste forfattere som især Dostojevskij,
ligesom han kunne gennemgå dele af Søren Kierkegaards store forfatterskab og
kalde det ”Til trøst”.

Det, som især kendetegnede Johannes
Møllehave, var hans humor. Han kunne øse
i timevis af citater fra hukommelsen, når
han blev interviewet. Men det var bedst,
når det var Møllehave selv, der blev interviewet, for når han skulle stå for at interviewe andre, var han altid så ivrig, at han ikke
kunne vente på deres svar, så han kunne
lige så godt færdiggøre deres sætninger.
Dengang var det ikke noget problem. Alle
kendte hans facon, og mange af de interviewede vidste også at Johannes Mølleha-

ve kendte deres bøger og baggrunden for
dem meget bedre end forfatterne selv!
Møllehaves prædikener var meget anderledes på det tidspunkt end noget man
– mig bekendt – tidligere havde både læst
og hørt, så budskabet kom ud til en langt
bredere kreds end det ellers ville have
gjort. De var fulde af vid og også temmelig uafhængige af tidens øvrige strømninger
inden for folkekirken, så jeg er sikker på,
at jeg som ganske ung ikke ville have læst
hverken Løgstrups eller for den sags skyld
Grundtvigs prædikener og da slet ikke have
haft dem med i den rigtige rygsæk på rejser.
Men Møllehave var med. Overalt.
Hans erindringsbøger var forrygende
morsomme og det var i det hele kendetegnende for Møllehave: Humor, glæden
ved at leve og læse og så selvfølgelig kærligheden. For Gud er kærlighed – og det
skulle alle vide.
Så tak fordi Johannes Møllehave kom
forbi os en tid og berigede os med sit talent for at fortælle historier samt tak for alt
det andet han også gjorde for mennesker
i nærheden af ham. Møllehave skal ingen
kunne komme uden om at læse.

Inden lørdag den 1. maj 2021, var mit personlige svar NEJ, men alle mine bekymringer blev gjort godt og grundigt
til skamme.
tion i 2021 har givet mange vågne timer og
mange bekymringer, for hvad nu, hvordan
og hvorfor? Kan man holde fest, kan man
ikke holde fest? Og oven i alt det, så skulle
de unge mennesker pludselig konfirmeres
i en idrætshal. Jeg har da aldrig kendt mangen til mindre højtideligt sted, for så vigtig
en begivenhed i vores unge menneskers liv.
Ærligt jeg var personligt skeptisk og ikke
særlig positivt stemt, men valget var min
søn Williams. Han ønskede at holde fast i
datoen 1. maj 2021.

Kirsten og Grethe har begge meldt sig
som Gå-ven via Kirkeavisen, og det har
vist sig at være til stor fornøjelse for
begge. ”Allerede i de første 5 minutter
fandt jeg ud af, at vi passer rigtig godt
sammen. Vi har det samme tråd, og vi
har rigtig meget at tale om”, siger Kirsten, som er tilflytter og gerne vil lære
flere mennesker og mere af Støvring
by at kende. ”Vi snakker så godt om
både stort og småt, mens vi opdager de
mange skønne steder i vores by”, siger
Kirsten.
Vil du gerne have en gå-ven, så skriv til
Rikke på smh.stoevring@gmail.com

Af Inge Frandsen

Kan man trille en tåre og få en
klump i halsen, når en Konfirmation
foregår i en idrætshal?
De fleste starter konfirmationsforberedelserne flere år før den store dag og her
er vi ingen undtagelse. Vi bookede festen
i starten af 2019, inden nogen kendte til
ordet Corona. Corona vendte op og ned
på mange ting og ikke mindst konfirmationerne i både 2020 og 2021. Der er så
mange traditioner og en helt snorlige drejebog forbundet med en konfirmation, efterfulgt af en konfirmationsfest og så en blå
mandag. Jeg er sikker på, at jeg snakker på
de flestes vegne, når jeg siger, at konfirma-

Gå-venner
er en
fornøjelse!

Allerede da vi ankom til hallen og så
de unge mennesker i deres flotte tøj, der
glemte man lidt, at alt var anderledes end
”plejer” til en konfirmation. Hver familie
blev ledsaget ind på plads i hallen med
mundbind og afstand til de øvrige gæster.
Hallen var smukt pyntet med rød løber,
blomster, kunst, præstens ”alter” og et lille
orkester, som skabte de perfekte rammer
for de unge menneskers konfirmation. Da
musikken startede og de unge mennesker
kom samlet ind, der glemte man alt om
idrætshal, Corona, udskudt fest, blå mandag
og alle andre bekymringer.
Jeg har personligst kun ros tilovers for
dem, som skabte rammerne og pyntede
hallen. Til Caris for en fantastisk konfirmationsgudstjeneste og til orkesteret for at
levere en fortryllende stemning i hallen.
Efter endt gudstjeneste blev hver familie
igen ledsaget ud af hallen, og her ventede
køretøjer i mange forskellige afskygninger
på de ny-udklækkede konfirmander. Normalt bliver konfirmanderne kørt til deres
fest, men i 2021 blev de fleste sikkert bare
kørt hjem, men set med JA-hatten på, så
kan de unge mennesker nu se frem til
blå mandag i juni og konfirmationsfester i
august/september.
Af Ninna Dalsgaard Christensen
Mor til William Dalsgaard Christensen

www.støvring-sørup-gravlev.dk
Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6,
9530 Støvring, tlf. 9837 1686
e-mail: stoevring.rebild.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-onsdag samt fredag
10.00-13.00. Torsdag kl. 13.00-17.00.
Kontakt:
Sognepræster:
Inge Frandsen
4040 8851, ifr@km.dk
Fridag: Mandag
Caris Elkjær Trads Johansen
2447 1814, cetj@km.dk
Fridag: Fredag
Herbert Wilson
6168 9002, hw@km.dk
Fridag: mandag
Kirkekontoret:
Daglig leder Charlotte Sander
Hedegaard Humphries
4015 2400, cshu@km.dk
Organister:
Else-Marie Christiansen, 2911 4586
organist.i.stovring@gmail.com
Maren Sturis Tang
2177 8717, maren@tang.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Rikke Winkler, 4021 1686
smh.stoevring@gmail.com
Graver ved Støvring Kirke
Tage Jespersen
9837 3683,
graver.stoevringkirke@gmail.com
Graver ved Gravlev Kirke
Finn Andreasen, 9837 5016
graver.gravlevkirke@gmail.com
Graver ved Sørup Kirke
Lars Gindeberg, 2332 2770
soerup.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, 6159 3806
Sørup: Grete Lundgren Bach,
6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069
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Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Sensommerkoncert

En kirke hvor menigheden synger med,
og man klapper af postludiet

Vi byder publikum velkommen til Sensommerkoncert onsdag den 18. august kl.
19.30 i Bælum Kirke med Caroline Pedersen, mezzosopran, og Jens Olav Heckmann,
tenor, akkompagneret af Natasha Kutsko
Jensen på flygel.
De to sangere vil fremføre sange, viser og

andet godt fra den danske og udenlandske
sangskat. Aftenens program vil være sammensat i den lettere genre, og publikum
kan glæde sig til en oplevelse med smuk
sommerlig musik.
Der er fri entré til koncerten.

P-pladsindvielse
i Skibsted
Endelig kan vi få lov at fejre vores fine nye
p-plads! Det sker søndag den 13. juni.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.
10.30.
Efter gudstjenesten spiller Rebild Spillemændene og Slagter Stiller kommer med
sin pølsevogn.
Vi håber, at I har lyst til at fejre p-pladsen
og sommeren og det genåbnede land med
os!
Skibsted menighedsråd

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Skibsted Kirke

Kontakt:
Sognepræst Inger Margrethe Andersen
Bælum Sognegård,
Smidievej 1B, 9574 Bælum
tlf. 9833 7050, e-mail: ima@km.dk
Organist Natasha Kutsko Jensen
tlf.: 2144 0488,
e-mail: natasha.organist@gmail.com
Graver ved Bælum og Solbjerg Kirker:
Rasmus Vendelbo Vinther,
tlf.: 9833 7493
e-mail: graverrasmus@gmail.com
Gravermedhjælper ved Solbjerg Kirke:
Tina Kragelund Pedersen
tlf.: 9833 7211,
e-mail: tinasolbjergkirke@gmail.com
Graver ved Skibsted Kirke:
Palle Jensen, tlf.: 9833 7353
e-mail: graverpalle@hotmail.com
Kirkesanger Bælum og Solbjerg Kirker:
Caroline Pedersen, tlf. 2669 4106,
e-mail: cnppedersen@gmail.com
Kirkesanger Skibsted Kirke
Bent Hvilshøj Jakobsen, tlf. 3082 9235
e-mail: benthvils55@gmail.com

Da jeg var til samtale hos St. Brøndum –
Siem- Torup menighedsråd, blev jeg lovet
en menighed med mange gode sangere, og
hvor menigheden lyttede til det, jeg spillede. Det var egentlig ikke meningen, at jeg
skulle være organist igen, men med det løfte… og jeg må bare sige, at menigheden
ikke har skuffet mig.
Når ikke lige coronaen blander sig, er
kirken fyldt af vellyd og salmesang, om det
er de nye salmer fra tillægget eller nogle
af de ældre, der er på programmet. Når
gudstjenesten er forbi, er der stor spørgelyst til ”hvad var det, du spillede der?”, ”var
det…?” og sandheden er, at jeg ofte ikke
selv ved det. Jeg hylder den gamle forståelse af gudstjenesten, hvor en del af musikken er improvisation. Hvor præludiet er en
indføring til den gudstjeneste, der kommer,

og hvor postludiet bliver en metarefleksion
over den samlede gudstjeneste der var –
som den blev oplevet og ikke, som den på
forhånd var planlagt.
Jeg er uddannet cand. mag i orkesterledelse, og har taget diplom i ledelse. Jeg arbejder som souschef på musikskolen i Thy
ved siden af organistjobbet (eller hvordan
nu det er). Jeg spiller udelukkende i kirken
fordi jeg har lyst, fordi der er nogle, der lytter og synger med. Det er mit frirum, her
handler det kun om at være tilstede, spille
og sammen med præsten opbygge den
stemning og sfære, som handlingen tilskriver.
Jeg er egentlig pianist og har mine rødder
i den rytmiske musik. Jeg blev kun organist,
fordi jeg for snart mange år siden sang i
Coro Mistro, og under en prøve fik en lap

papir sendt op med teksten ”skal du ikke
være den nye organist i Rørdal Kirke?” Dette opfattede jeg som ganske humoristisk
(og bestemt ikke relevant) så jeg svarede
”jo, da!” – en uge efter spillede jeg min første gudstjeneste. De var tålmodige i Rørdal,
for det må have lydt forfærdeligt i starten.
Min rytmiske og verdslige baggrund sætter sit præg på musikken til vore gudstjenester. Tillægget bruges ofte, nyere melodier
vælges, og det er ikke mig, der siger nej, hvis
nogle foreslår noget uden for koralbogen.
Jeg synes I skal kigge forbi og opleve vores kirker, og det behøver ikke kun være til
de kirkelige handlinger – salmesangen og
den gode stemning er der altid.

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

Torup Kirke

Martin Bruun-Jensen
Organist

Lyngby-Terndrup pastorat

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Fuglenes klang og fællessang En lærke letted’…

Udkast til ny struktur i
Rebild Provsti

Som et led i Midthimmerlandske sommerkoncerter byder vi på en koncertaften i
fuglenes tegn i Terndrup Kirke, tirsdag den.
3. august kl. 19.30.
Fuglene er beskrevet på utallige måder,
både i ord og toner, og vi dykker ned i sange, toner og tekster og kredser omkring
fuglenes klang, så musikken får vinger.

Lyngby Kirke

Fløjtenisten Ide Bylin Bundgaard vil sætte
tonen an sammen med organist Gunhild
Kjær. Der vil være oplæsning ved Dorit
Wium-Andersen og vi vil alle synge om
fuglene med kirkesanger Bent Hvilshøj.
Kom, lyt, syng og vær med til en helt særlig aften med fugleklang og fællessang.

Terndrup Kirke

En lærke letted’ og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
Lærker og klokkers klang klinger velkendt
i vores ører, men der findes også andre
klangkombinationer mellem kirkeklokker
og fugle, ja mellem Guds fugle under himlen og os mennesker på jord.
Hen over sommeren vil vi have fuglesang
og fællessang i fokus her i Lyngby-Terndrup,
kulminerende med sommerkoncerten den
3. august i Terndrup Kirke. Vi vil udfordre
vores ører og synge med mange næb,
mens vi udforsker fugleklange fra bibelens
univers og vores danske sangskat. Her i
området klinger f.eks. både uglers tuden,
duers kaglen og allikernes dybe klang sammen med vore kirkeklokker. Alle tre fugle
er repræsenteret i Bibelen, og knytter sig
på forskellig vis an til den kristne historie.
Det kigger vi nærmere på til koncerten.
Søren Kierkegaard har lært os, at fuglene
under himlen, er ubekymrede, og derfor
synger Gud en tak med hvert deres næb,
modsat os mennesker, der oftest tænker og
tøver, før vi synger. Til gengæld er vi fælles
med fuglene om, at når vi synger, kommer
vi i samklang med den samme himmel,
Guds Himmel! Vi kommer i samklang med
det kristne budskab om, at for Gud er vi
alle lige, fugl som menneske- lærke som allike – operasanger som menig mand.
Så, som Faber har lært os hen over Coro-

na-vinteren, skal vi bare synge igennem
med hvert vores næb, for fælles sang skaber livgivende fællesskaber, der vækker næste kærlighedsfølelserne og minder os om,
at Guds kærlighed altid er vågen.
(for)- når sangen er forstummet,
vil vi høre end en klang
lys og klar fra himmelrummet,
(”Nu er jord og himmel stille”)
Dorit Wium-Andersen
Kontakt:
Sognepræst Dorit Wium-Andersen
tlf. 4146 9000
e-mail: dow@km.dk
Menighedsrådsformand Kurt Pedersen
tlf. 4051 1440
e-mail: murermester@kurtpedersen.dk
Organist Gunhild Kjær
tlf. 4111 2520
e-mail: gunhildgk@gmail.com
Kirkesanger Bent Hvilshøj
tlf. 3082 9235
Graver v/ Terndrup kirke
Niels Pedersen
tlf. 2210 5586
e-mail: kirkekontor.terndrup@gmail.com
Graver v/ Lyngby kirke
Ole Christensen
tlf. 2481 2694
e-mail: olemil1@hotmail.com
Facebook Lyngby-Terndrup Sogn

Indbyggertallet i vore sogne har været faldende og ventes forsat faldende i en ny
prognose frem til 2030. Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat er i dag normeret til
0,67 fuldtidspræst. Det er reelt en normering, som er lidt højere end medlemstallet
berettiger. Derfor var vores sognepræst
tidligere udlånt med 0,33% af tiden til opgaver i andre pastorater.
Strukturudvalget er kommet med et forslag, hvor et af formålene bl.a. er at undgå
stillinger, hvor andre pastorater skal betjenes. I stedet er provstiopgaver lagt ud, sådan at der skabes hele stillinger, som f.eks
skole-kirke samarbejde, som kunne ligge
godt til stillingen i vore sogne.
Dertil er oplægget, at der skal være et
styrket samarbejde mellem pastoraterne,
og i vore sogne primært med Kongens

Tisted-Binderup-Durup sogne, sådan at
der her skal være 2 sognepræstestillinger,
hvoraf den ene stilling er inklusiv en provstiopgave. I det forslag bliver vores sogn nomineret til 0,5 fuldtidspræst og suppleret
med 0,5 provstiopgave, sådan at der skabes
en fuldtidsstilling.
Menighedsrådet er generelt positiv stemt
for det forslag, som er fremlagt. Der er
sendt et høringssvar til provstiet, hvori vi
gør rede for vores holdning til forslaget.
”Vi er indstillet på et positivt og ligeværdigt samarbejde med Kgs. Tisted/Binderup/
Durup sogn til gavn for det kirkelige liv, og
med mulighed for flere og større arrangementer.
Muligheden for at supplere stillingen er
bestemt også i vores interesse. Særligt
funktionen kirke/skole samarbejde synes vi

er oplagt, og ikke mindst fordi Ungdomsskole Vest har udgangspunkt i Nørager.
Det er også en prioritet fra menighedsrådets side, at præsteboligen i Rørbæk fortsat kan benyttes til kirkelige aktiviteter og
være med til at give mere liv i vores sogne.”

Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

Sogneudflugt
18. september
Sæt stort X i kalenderen for dette års
sogneudflugt! Menighedsrådet håber
at kunne invitere alle interesserede på
sogneudflugt lørdag den 18. september
kl. 13.30 – 17.30.
Læs nærmere herom i næste kirkeavis.

Kirkeavisen vil du kunne finde
på Facebook,
St. Brøndum-Siem-Torup sogne
Kontakt:
Sognepræst Finn Carpentier
Lyngbyvej 47, St Brøndum,
9520 Skørping
tlf. 9833 9207, e-mail: fic@km.dk
Formand Anton Ohrt-Nissen
tlf. 3090 3694,
e-mail: antonohrtnissen@gmail.com
Graver ved St. Brøndum kirke:
Jesper Vittrup Larsen, tlf. 2082 4428
Graver ved Siem og Torup kirker:
Annette Winther, tlf. 4148 4977

Der ligger ikke i skrivende stund et endeligt forslag fra biskoppen ud fra udkast og
høringssvar fra sognene.
På menighedsrådets vegne
Anders Bisgaard Møller

Gudstjeneste i
præstegårdshaven
Søndag den 27. juni kl. 14.00 inviteres til gudstjeneste og efterfølgende
eftermiddagskaffe i præstegårdshaven i
Rørbæk.
Vi håber, at der vil blive brug for
parasol, men skulle vejret blive stormog regnfuldt, flyttes gudstjenesten til
Rørbæk kirke.
Kontakt:
Kirkekontor og vikarpræst:
Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
Tlf. 9855 7292, e-mail: LKLO@km.dk
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Graver ved Grynderup og
Stenild kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818,
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, tlf. 2539 3913
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DET SKER
Sct. Hans bål

Gå en tur med en ny ven

* Aktiviteter for alle aldre

I denne tid kan vi alle have behov for at blive opløftet eller adspredt. Vi kan hjælpe
hinanden med dette.

* Båltale: Birgitte Wilsted Simonsen,
formand for Rebild Kulturråd

ST
AFLY

* Musik og bålsange
* Bål og brandbil

Så har du lyst til at mødes med en fast gåtursven en til to gange om ugen? Kontakt
koordinator Rikke Winkler 4021 1686 eller smh.stoevring@gmail.com. Vi formidler
kontakten og derefter former I selv jeres ture efter interesse og ønsker.

På pladsen kan købes drikkevarer, pølser, popcorn og slushIce, m.m.
Gratis adgang - aktivitetskort 20 kr.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage den 23. juni kl. 17.00 - 20.00
Søerne i Støvring
Gratis

Sommergospel- og kreakirke for børn

Sommerorgelmatiné ved Maren Tang

For dig der skal i 3. - 8. klasse

Sommerorgelmatiné er en
tradition, som er kommet for
at blive.

Vi møder kl. 9.45 - 14.30 i Sognegården i Støvring
Vi medvirker ved gudstjenesten i Støvring Kirke søndag eller
laver vores egen koncert om eftermiddagen den 4. juli.
Hvad skal vi?
Vi skal synge en masse gospel, være kreative og hygge os sammen i 3 dage.
Om søndagen får vi mulighed for at vise alt det, vi har lært.
Kom og vær med - Det er helt GRATIS!
Tilmelding til: Rikke på smh.stoevring@gmail.com eller 4021 1686, senest 20. juni.
Sommerhilsner fra Mette og Rikke
Tid:
Sted:
Pris:

30. juni - 2. juli
Sognegården, Støvring
Gratis

Velkommen denne sommerformiddag til en smuk og hyggelig
halv time, i Støvring Kirke, med
orgelmusik ved organist Maren
Tang.
I vil kunne nyde værker af
bl.a. Joan Cabanilles og J. P. E
Hartmann.
Tid:
Sted:
Pris:

Lørdag den 24. juli kl. 11.00
Støvring Kirke
Gratis

Koncert med Coro Misto

Kirkegårdsvandring og aftensang

Coro Misto er et kammerkor bestående af sangere i miljøet omkring
musik-uddannelsesinstitutionerne og det øvrige musikliv i Aalborg.

Velkommen kl. 18.30 ved
Nykirken, hvor Johan Rafaelsen
vil tage os med på en
kirkegårdsvandring.

Koret har eksisteret siden 1991. I den periode har det, gennem koncerter og
radiooptagelser, markeret sig i det nordjyske musikmiljø som et kammerkor af høj
standard. Medvirkende hertil er givetvis også det løbende samarbejde med
NUT, Aalborg Symfoniorkester og Det jyske Musikkonservatorium.
Coro Misto bevæger sig indenfor det klassiske repertoire, kirkeligt som verdsligt,
spændende fra tidlig musik, over romantikken til nyere værker. Koret anser det
for særligt vigtigt at fremme kendskabet til den nye danske kompositionsmusik og
samarbejdet med forskellige komponister har gennem tiden resulteret i en række
uropførelser.
I 2000 blev Coro Misto blevet optaget i Foreningen Danske Kammerkor, og har
desuden vundet konkurrencen ”Holmboe i Horsens”.

Vi afslutter med en halv times
aftensang i Nykirken kl. 20.00
ved liturg Ingeborg Bruun
Sebbelin.

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 30. juni kl.18.30-20.00
Skørping Nykirke
Gratis

Konkurrence

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 22. august kl.19.30
Skørping Nykirke
Gratis

Hermed næste spørgsmål til vores lille konkurrence for børn og barnlige sjæle, der
hører til Gerding Blenstrup sogn.
Svarene skal sendes til 8299@sogn.dk og skriv Konkurrence som emne.
Husk at angive navn og telefonnummer på besvarelsen.
Vi håber i er med på legen.
Svar fristen er senest den 10. juli 2021. Vi håber i er med på legen.
Spørgsmålene denne gang er følgende:
1. Find og tag et billede af gravstenen med det ældste årstal i Gerding eller Blenstrup
2. Bibelen er delt op i to hoved dele. Hvad kalder man de to dele?
3. Hvor kommer stolaen fra, som Jonas har på til gudstjeneste?
Med venlig hilsen
Gerding Blenstrup Menighedsråd
Der udtrækkes en vinder blandt dem, der har flest rigtige svar. Præmien vil være et gavekort og en bogpræmie, der kan hentes i forbindelse med en gudstjeneste i Blenstrup.

