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KIRKEAVISEN

for alle kirker i Rebild Kommune

Bælum 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

i kirkerne. Og et sted siger Jesu sådan her:
Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og
sandheden skal gøre jer frie.
Jesus kender os mennesker og har levet
imellem os. Han kender synden, og han
ved, hvad syndens træl er. Man er slaver af
synden, hvis man kun er sig selv nok, og er
i sin egen tilfredshed med sig selv. Når man
er fri af fællesskabet og ansvaret for de andre og ansvaret for fællesskabet.
Jesu ord er et løfte om, at der altid vil
være noget, der er det bindende og grundlæggende i vores liv. Gennem hans ord får
vi sandhedens bånd, kærlighedens bånd og
fællesskabets bånd Vi får det, hvis vi bliver i
hans ord, hvis vi bliver i ham.
Måske er det dét, vi har mærket de sidste
mange måneder, hvor vi har siddet hver for
sig. Fællesskabet og ansvaret for hinanden

bliver så tydeligt, når vi er tvunget til at
være hver for sig, når vi er fri for de andre.
Kærlighed og sandheds Ånd!
Jord og Himmels hjertebånd
knytter du (Gud) alene.
skriver Grundtvig i en salme.
Grundtvig kalder det: hjertebåndet. Det
bånd, der gør, at vi alle kan leve vores liv i
tryghed, og aldrig er alene med os selv i vores eget lille ensomme liv, men altid er bundet til Gud og hans Søn i deres kærlighed
med Jesu ord. Hjertebåndet, der er knyttet
og derved gør os frie til at leve vores liv
med hinanden og i glæde.
Måske er det det, vi skal have med os efter alle vores måneder hver for sig. Nu vi
så småt må begynde at være sammen med
hinanden igen. Vi gives tilbage til hinanden
og de bånd, der binder os sammen med
hinanden i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Af Spr. Ingeborg Sebbelin

Kære Gud
At bede til dig
giver mening i det
forvirrede liv, vi lever.
Jeg beder om din velsignelse
Giv mig fri til fælleskabet med de andre.
Gud
Tak for sommeren
der slår sit lyse hvælv
over vores liv som en katedral
der minder om dig.
Lad den blive til nyskabelse
og fornyelse for os
så også vores liv kan blive en katedral
der minder om dig
du, vores oprindelse og mål.
Lad din ånds vind
spille på alle vores slumrende
mulige strenge
så vi vågner op til hinanden
Lad os vandre gennem sommerens
dage
med Jesus som rejsefælle og vejviser
og hjælp os til sammen med ham
at finde rastepladserne ved vejkanten
og hinanden.

At have travlt
”Af alle latterlige Ting forekommer det mig
at være det allerlatterligste at have travlt i
Verden ... Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som
det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at
der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen?
Hvad mere redde de vel ud af Livets store
Ildebrand?”
(Enten – Eller, 1843)
Et rent hjerte
”Hjertets Reenhed er at ville Eet.”
(Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, 1847)
Lykkens dør
”Lykkens dør den går ikke indad, så at man
ved at storme løs på den kan trykke den
op; men den går ud efter, og man har derfor intet at gøre.”
(Enten – Eller, 1843)
Brorstrup Kirke

At løbe efter nydelse
”De fleste mennesker haste så stærkt efter
nydelsen, at de haste den forbi.”
(Enten – Eller, 1843)		
Vanen er en fjende
”Ak, af alle Fjender er maaskee Vanen den
lumskeste, og fremfor Alt er den lumsk nok
til aldrig at lade sig blive seet, thi Den, der
saae Vanen, han er frelst fra Vanen.”
(Kærlighedens gerninger, 1847)

du vil også fortryde det. Gift dig eller gift
dig ikke, du vil fortryde begge dele.”
(Enten – Eller, 1843)
Begynd der, hvor du er
”At man, naar det i Sandhed skal lykkes
En at føre et Menneske hen til et bestemt
Sted, først og fremmest maa passe paa at
finde ham der, hvor han er, og begynde der.”
(Synspunktet for min Forfatter-Virksom-

Alle kan være sig selv
”Det Store er ikke at være Dette eller
Hiint; men at være sig selv - og dette kan
ethvert Menneske, naar han vil det.”
(Enten – Eller, 1843)

hed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til
Historien, 1859)
Børn er de bedste samtalepartnere
”Jeg taler helst med Børn; thi om dem
tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der er blevne det!
Herre Jemini!”
(Enten – Eller, 1843)
Kilde: Wikipedia og Søren Kierkegaard
Forskningscenter, hvor man kan læse meget
mere om denne helt specielle danske mand.
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

Skal man gifte sig eller lade være?
”Gift dig, du vil fortryde det. Gift dig ikke,
Ravnkilde Kirke

Aarestrup-Haverslev pastorat

Altertavle i Kongens Tisted Kirke

Kgs. Tisted Kirke

Her kommer nogle Kierkegaards citater,
som er gode at få forstand af:

Bøn fra ”Himlen i Mine fodsåler”,
2011 forlaget Aros. (tilrettet)

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

For nyligt havde jeg besøg af en pilgrimspræst. Som jeg selv er hun meget interesseret både i baggrunden for den voksende interesse for pilgrimsvandringer og
pilgrimsbevægelsen som sådan, men også i
selv at komme ud at vandre.
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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Frihedens nye klang
Vi har siddet måned efter måned hver for
sig og har ventet på, at alting igen skulle bliver, som det var før. Og selvom der løsnes
op for restriktionerne her i forårets og håbets tid, venter vi stadig på, at vores gamle
hverdag vender helt tilbage.
Imens kan jeg ikke lade være med at tænke på, ordet: FRIHED. Frihed, der har fået
en ny klang det sidste års tid. De sidste 200
år har alt, hvad det moderne menneske har
stræbt efter, været: FRIHED. Frihed forstået
på den måde, som Pinocchio, der ikke vil,
at nogen bånd skal binde ham. Vi har villet
være frie til at være ubundne, -til at være
os selv.
Og pludselig bliver det en mulighed. Ja,
faktisk den eneste mulighed. Muligheden
for at stå på hver sin lille ø eller isflage og
kikke på hinanden, eller væk fra hinanden,
men hele tiden uden at kunne nå hinanden.
Og hvad sker der så? Ja, der sker det,
at vi savner hinanden. Vi savner at kunne
mødes og være sammen og at mærke
hinanden og røre ved hinanden. Vi savner
fællesskabet. Vi opdager, hvor bundet vi er
til hinanden til dem, vi ikke har måttet være
sammen med i mange måneder. Til dem vi
elsker, men også alle de andre. Vi savner
at være bundet til andre og være fri for at
være frie med os selv. Pludselig er 200 års
frihedstrang, ikke så spændende mere.
Og måske er det godt. Måske har vi de
sidste mange måneder, genfundet noget,
der er meget vigtigt.
I denne tid hører vi Johannes Evangeliet
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Vi snakkede længe og bredt og sluttede
af med at følges over i Kongens Tisted Kirke. Hun havde aldrig tidligere været på disse kanter, så hun var ganske nysgerrig efter
at se kirken, også indvendigt.
Da vi kom ind og lyset blev tændt kastede
hun et enkelt blik på vores altertavle, der er
ganske særpræget malet som i pixels, altså
massevis af små farvede firkanter, der på
afstand lader billedet stå tydeligt, mens det
bliver mere og mere uklart, jo tættere på
man kommer. Jeg var spændt på hendes reaktion, for folk tager ganske forskelligt imod
det anderledes alterbillede. Men jeg må
indrømme en vis forbløffelse, da hun efter
blot et enkelt blik gik grinende ud af kirken!
Lidt forundret stod jeg tilbage og overvejede, hvad dét gik ud på, men hun vendte
dog hurtigt tilbage igen. Hun havde været
ude i sin bil og kom nu ind igen med et
bundt magasiner under armen fra et nyligt
afholdt pilgrimsmøde. Forsidebilledet var
det berømte ikon malet af Andrej Rubljov,

og ganske tydeligt det samme billede, som
pryder Kongens Tisteds altertavle.
Rubljov var en af de største russiske
kunstnere inden for ikonmaleri. Hans mest
berømte værk kaldes ’Treenigheden’, og
det er således en variant over dette motiv,
som vi har på altertavlen i Kongens Tisted.
Det oprindelige ikon stammer fra cirka
1410 og er baseret på et ældre værk kaldet
’Abrahams gæstfrihed’.
I det nye motiv kaldet ’Treenigheden’
fjernede Rubljov figurerne af Abraham og
Sarah fra scenen. Så vi altså har Faderen,
Sønnen og Helligånden ved et bord, hvor
på der står en alterkalk, der viser frem mod
Jesu død og opstandelse, og i baggrunden
en kirke og en palmegren. Alle tre mænd i
billedet er afbilledet med glorie. I Kongens
Tisted er Abraham og Sarah placeret på
hver sin fløj på altertavlen, de har altså igen
fundet nåde for kunstnerens øjne.
Indtil dette møde var jeg uvidende om
baggrundshistorien for vores altermale-

Binderup Kirke

Durup Kirke

ri, men hvor er det spændende, når man
møder folk udefra, der genkender et motiv, der går igen her hos os. Viden kan altid
komme fra uventede kanter, og så kræver
det blot at man har et åbent og fleksibelt
sind, der er villig til at omfavne det nye.

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

Er kirken bare kultur?
Min datter har lavet dette mosaik-vindue til
mig, som hænger i mit kontorvindue mod
øst, hvor morgensolen spiller i farverne og
lyser gennem de gennemsigtige perler, som
hvis man stod i en af de mægtige katedraler
i Sydeuropa og så ud ad de store mosaikruder, som findes i mange af dem.
Jeg gætter på, at flere af jer har været i en
af disse kirker for at betragte deres skønhed og lade sig overvælde af oplevelsen af
århundredes ælde og brug.
I Danmark har vi over 2000 kirker, og her
i Rebild Provsti har vi 30. Det er huse, der
er beregnet til at bruges. Gudshuse, hvor
mennesker kan søge hen – enten for at
deltage i det, som foregår eller at være i
stilheden for sig selv eller for at lade sig
opsluge af skønheden, bygget til Guds ære.
Der burde aldrig være en låst dør til
kirkens rum, det er der kun af praktiske
grunde, men adgangen til kirkens rum burde altid være tilgængelig, så ingen skulle gå
forgæves.
Aarestrup Kirke

I øjeblikket går en del forgæves, for kirkerne er ikke kun lukkede ind i mellem,
der er også skrappe begrænsninger på,
hvor mange der må være i rummet. For
det er blevet tydeligt i denne tid, at kirken
i genoplukningsfasen regnes for en kulturinstitution, som var den et museum. Men
kirken er meget mere end det. Kirken er
det sted, hvor mennesker kan komme med
glæde eller sorg og altid vil blive taget imod
af Guds nåde. Det må vi ikke udelukke no-

gen fra.
Derfor skal vi hver især lokalt huske at gå
hen i kirkerne, bruge dem, komme i dem til
det, som foregår, så vi holder fast i, at kirken
er meget mere end en kulturinstitution.
Det er også et sted til oplysning, åndelig og
musikalsk berigelse, lærdom, æstetisk nydelse – også selvom der ikke er mosaikruder
– og meget mere.

Kirkequiz

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

om Aarestrup Kirke og Sogn:

Månedens præmie er
en buket blomster!
Ring eller send en mail til præsten med
dit svar.

Haverslev Kirke

Vinderen får præmien sidst i juni.
1)	Hvad hed den modstandsmand,
hvis mindesten findes i våbenhuset?
2)	Hvad er bysbarnet
Anders Bundgaard kendt for?
3)	Hvad forestiller relieffet i
korets sydside?
4)	Hvad ligner symbolet på stenen
på våbenhusets østre side?
5)	Hvad forestiller figuren
midt på alteret?
6)	Hvilket ord mangler i salmelinjen
”nu spår os mer end”?
7)	Hvad handler Pinsen om?

Anna Margrethe Saxild
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Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

en gang ladet jorden grønnes og viser os, at
der liv på den anden side af døden.
Var livet et år, er foråret ungdommen,
hvor alle muligheder står åbne og håbet
om en bedre fremtid for os selv, hinanden
og jorden står stærkest.
Forår plejer også at være konfirmationer,
men igen i år har vi været nød til at flytte

konfirmationerne fra deres traditionelle
plads i Store bededagsferien. Det har vi
gjort, fordi vi håber, tror og beder for, at
det kan lade sig gøre i slutningen af juni.
For det lugter genåbning af samfundet,
som vi kender det
Med Coronapas i hånden kan vi atter
komme ud at spise, i biografen og få klippet
de efterhånden lange hårtotter.

Vi fryder og glæder os over, at det hele
langsomt bliver bedre.
Jonas Langdahl Gormsen, Sognepræst

Onsdagseftermiddag
i foråret er aflyst pga. Corona.
Vi informerer om efterårets program
i en senere udgave af Kirkeavisen
Vi ønsker jer alle en dejlig sommer.

Konfirmationer
På grund af Corona er forårets konfirmationer blevet flyttet til følgende
datoer:
7.A konfirmeres i Skørping Nykirke
lørdag den 26. juni
7.B konfirmeres i Skørping Nykirke
lørdag den 19. juni
7.C konfirmeres i Skørping Nykirke
søndag den 20. juni
AK konfirmeres i Skørping Nykirke
søndag den 27. juni
Blenstrup kirke: konfirmation
søndag den 20. juni

Nyt fra Menighedsrådet
Vi har, sammen med de øvrige
sogne i Rebild Provsti, besluttet
at slå vore kirkeblade sammen
i en fælles kirkeavis. Foreløbig
prøver vi det af i et år, men
meget tyder på, at det ender
i en permanent løsning. Har du
synspunkter om dette eller forslag til ændringer, så henvend
dig endelig til dit menighedsråd.
Det er nu et år siden verden
forandrede sig og dermed også
forholdene for vores kirker og
vores kirkelige samvær. Det har
været en underlig og svær tid,
med skiftende regler for vores

muligheder for at gennemføre
vore sædvanlige aktiviteter.
Noget tyder på, at restriktionerne nu slækkes lidt ad gangen, og vi håber at vi snart kan
invitere indenfor til aktiviteter i
både kirker og sognegård.
Vi fik et nyt menighedsråd
ved starten af kirkeåret. Dette råd markerer sidste skridt
i sammenlægningen af rådene
for Skørping og Fræer Sogne,
idet vi nu har reduceret rådets
størrelse til ”normal” størrelse.
I sidste periode bestod rådet i
princippet af medlemsantallet

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

for de to gamle råd, det vil sige
5 fra Fræer og 8 fra Skørping.
I dette råd er der indvalgt 9
medlemmer i alt fra de 2 sogne.
Vi har i rådet været heldige
at få indvalgt 4 helt nye medlemmer. Vi er dog stadig plaget en del af, at det er svært
at komme i gang på grund af
forsamlingsforbuddet. Vi klarer
os med virtuelle møder, men
trænger hårdt til at samles og
komme rigtig i gang.
Rådet består i dag af Finn
Munk, formand, Kim Hjorth.

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

Næstformand og kirkeværge
for Skørping og Fræer, Merethe Christiansen, kasserer, Ilone
Dolmer, sekretær, Dorte Friis,
Jette Nielsen, Gry Tange, Simon
Pedersen og Kirsten Nymark
Jensen. Udover disse valgte
medlemmer består rådet af
vore tre præster og medarbejderrepræsentant.
Nu må det da være blevet
forår.
Med venlig hilsen
Finn Munk

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
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DET SKER

Forår i luften
Så er foråret for alvor over os. Blade og
blomster skyder frit, man kan næsten mærke hvordan alt det grønne renser sindet for
et mørkt og vissent låg, der har ligget henover os i vinterhalvåret.
Foråret er håbets tid.
Håb, fordi Kristus nu har sejret over døden, håb for kirken for Helligånden er kommet og håb for os for Faderen har endnu
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Navnene på konfirmanderne kan ses
på kirkens hjemmeside i starten af juni:
Vi gør opmærksom på, at det ikke
er alle konfirmander, der ønsker deres
navne offentliggjort.

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

Bibelstudiekreds

Torsdagscafé

Er du interesseret i, hvad Biblen fortæller, er det måske noget for dig?

”Kongen – Den hvide Hest – og den lille Pige” - Torsdag den 20. maj
Kresten Hansen fortæller om genforeningen i Sønderjylland i anledning af 100 års
jubilæet i 2020.
”Selv stilhed hører op” - Torsdag den 27. maj
Kirsten Dollerup fortæller historien om Ingrid Betancourt, som i 1998 blev valgt til
senator i Colombia og i 2002 stillede op som præsidentkandidat. Samme år blev hun
taget til fange af guerillabevægelsen FARC, som holdt hende som gidsel i seks et halvt
år i den colombianske jungle, inden hun blev befriet.
Havevandring og formiddagskaffe hos Lillian og Peter - Torsdag den 3. juni
I den gamle sognefogedgård på Gl. Skørpingvej og deres smukke park-lignende have.
Afgang fra sognegården 10.30. Tilmelding er nødvendig – til kirkekontoret eller Erik
Reckweg.

Kirkens Bibelstudiekreds, som er
åben for alle, fortsætter med at
gennemgå Korintherbrevene
Det er ikke nødvendigt med
forhåndskendskab til emnet.
Nærmere oplysning kan fås hos
Erik Reckweg på telefon:
2561 2965.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 5. maj kl.14.00-16.00
Skørping Sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdage kl. 10.30
Skørping Sognegård
Gratis

Musikgudstjeneste, 2. pinsedag

Andagter online

Pinsen fejres og afsluttes 2. pinsedag med musikgudstjeneste i Skørping Nykirke

Hver onsdag inviterer Støvring,
Sørup og Gravlevs præster til en
andagt på nettet.

Vi håber alting er løsnet op, så vi kan synge sammen – men vi LOVER, at der vil være
dejlig musik og sang!
Hvis vejret er til det og restriktionerne fortsat indbyder til det, rykker vi ned til præstegårdssøen.
Under alle omstændigheder er mødestedet Skørping Nykirke.

Tid:
Sted:
Pris:

Du er velkommen til at kigge med.
Find andagterne på kirkernes
facebookside eller på
www.støvring-sørup-gravlev.dk

2. pinsedag 24. maj kl. 19.00
Skørping Nykirke
Gratis

Konkurrence

Midthimmerlandske sommerkoncerter

I kirkeavisen vil vi forsøge med en lille konkurrence for børn og barnlige sjæle, der
hører til Gerding Blenstrup sogn.
Der vil være tre spørgsmål / opgaver, og der udtrækkes en vinder blandt dem, der
har flest rigtige svar. Præmien vil være et gavekort og en bogpræmie.
Svarene skal sendes til 8299@sogn.dk og skriv ”Konkurrence” som emne.
Husk at angive navn og telefonnummer på besvarelsen.
Svar fristen er senest den 10. juni 2021. Vi håber i er med på legen.
Spørgsmålene denne gang er følgende:
1. F ind og tage et billede af gravstenen med den ældste person på kirkegården i
Gerding eller Blenstrup
2. Hvor mange disciple var sammen, da Helligånden kom som ildtunger til Pinse?
3. Hvilken farve hører til pinsedag ?
Med venlig hilsen
Gerding Blenstrup Menighedsråd

Sommermusikfestival i Rebild Provsti
Som tidligere omtalt i Kirkeavisen er organisterne i Rebild Provsti i fuld gang med
planlægningen af en sommermusikfestival med en halv snes koncerter fordelt rundt i
provstiets kirker fra d. 24. juli - 26. august 2021. Sommermusikfestivalen Midthimmerlandske Sommerkoncerter, er tænkt som en invitation til at besøge de mange smukke
kirker i provstiet og krydre besøget med koncerter med hhv. lokale kirkemusikere og
professionelle musikere og kor fra hele landet.

Kristi Himmelfartsvandring
Traditionen tro er der
Kristi Himmelfartsvandring
torsdag 13. maj.
Vi begynder med en udendørs andagt i Gerding Kirke
kl. 9.00, dernæst går vi til
Fræer Kirke kl. 10.30, hvor
der vil være gudstjeneste.

Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

Spændende og alsidigt program
Programmet byder på mange forskellige musikgenrer og musikalske konstellationer. Her er bl.a.
kormusik med Coro Misto i Skørping Nykirke,
orgelmusik ved Støvring-organisten, Maren Tang
i Støvring kirke, en sensommerkoncert med
de to sangere Caroline Pedersen og Jens Olav
Heckmann akkompagneret af Natasha Kutsko
Jensen i Bælum kirke og en kammerkoncert med guitar/celloduoen Munk-Riegels i
Aarestrup kirke.
I Veggerby kirke bliver der mulighed for at opleve koncertprogrammet ”Hvor finder vi glæden?” med Klezmerduo,
Arne Andreassen gæster Øster Hornum kirke med en
koncertaften under overskriften ”Lysets længde – en messe i mørket” og koncertrækken rundes af med en koncert
med Clemens knejterne i Ravnkilde kirke.
Der vil i løbet af foråret blive lavet en folder om sommerkoncerterne, hvor de enkelte koncerter er nærmere beskrevet. Folderen vil
kunne hentes i kirkerne, på bibliotekerne m.m., og der vil komme lokale annoncer og
omtale.
Organisterne i Rebild Provsti glæder sig meget til at præsentere det fulde og færdige
program lidt senere på foråret, og ikke mindst til at søsætte dette nye initiativ, der
forhåbentlig ville kunne blive en årlig tilbagevendende begivenhed i Rebild Provsti.

På vegne af organisterne bag Midthimmerlandske Sommerkoncerter
Organist Anette Kjær, Aarestrup-Haverslev
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Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat

9.maj

13. maj Kr. Himmelfart

16.maj

23.maj Pinsedag

10.30 Holger Lyngberg					
10.30 Holger Lyngberg			

10.30 Holger Lyngberg
9.00 Holger Lyngberg

Bælum-Solbjerg-Skibsted
10.30 Inger Margrethe Andersen			

Solbjerg					

10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Inger Margrethe Andersen		

9.00 Dorit Wium-Andersen					

9.00 Inger Margrethe Andersen

Gerding-Blenstrup
9.00 Jonas Gormsen				

Blenstrup							

10.30 Ingeborg Sebbelin

Kgs. Tisted, Binderup og Durup
9.00 Helge Maagaard

9.00 Helge Maagaard			

10.30 Friluftsgudstjeneste Rikke Wickberg

Lyngby 							
10.30 Dorit Wium-Andersen

9.30 Dorit Wium-Andersen

10.30 Dorit Wium-Andersen

Ravnkilde

10.30 Holger Lyngberg

11.00 Sommerfest i præstegårdshaven

10.30 Holger Lyngberg

10.30 Holger Lyngberg						

Bælum			
Solbjerg

9.00 Inger Margrethe Andersen

9.00 Dorit Wium-Andersen		

9.00 Dorit Wium-Andersen					

Skibsted			

10.30 Inger Margrethe Andersen			

9.00 Inger Margrethe Andersen
10.30 Inger Margrethe Andersen

Gerding							
Blenstrup							

Binderup

10.30 Rikke Wickberg			

10.30 Rikke Wickberg			

Durup			

9.00 Rikke Wickberg

Lyngby 					
Terndrup

9.00 Inger Margrethe Andersen

9.00 Ingeborg Sebbelin

9.00 Helge Maagaard

9.00 Rikke Wickberg		
10.30 Rikke Wickberg		

10.30 Dorit Wium-Andersen

10.30 Dorit Wium-Andersen		

10.30 Dorit Wium-Andersen			

10.30 Dorit Wium-Andersen

Rørbæk, Grynderup og Stenild

Rørbæk, Grynderup og Stenild
Rørbæk			

9.00 Laila Olesen			

10.30 Laila Olesen

10.30 Laila Olesen						
9.00 Laila Olesen

10.30 Laila Olesen			

9.00 Laila Olesen

Rørbæk			
Grynderup

9.00 Laila Olesen			

10.30 Laila Olesen			

Stenild					

10.30 Laila Olesen

9.00 Laila Olesen		
10.30 Laila Olesen

9.00 Laila Olesen

Skørping-Fræer

Skørping-Fræer

Gl. Skørping

13. juni

Lyngby-Terndrup

Lyngby-Terndrup

Skørping Nykirke

Brorstrup			

Kgs Tisted			

10.30 Rikke Wickberg						

Durup			

Stenild

6. juni

Kgs. Tisted, Binderup og Durup

Kgs Tisted					

Grynderup

30. maj

Gerding-Blenstrup

Gerding			

Terndrup

24.maj 2. Pinsedag

Bælum-Solbjerg-Skibsted

Bælum			

Binderup

Pastorat
Brorstrup-Ravnkilde

Ravnkilde			

Skibsted
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9.00 Ingeborg Sebbelin

9.00 Sanne Birkely Sørensen

10.30 Jonas Gormsen

10.30 Ingeborg Sebbelin					

Fræer			

9.00 Sanne Birkely Sørensen
10.30 Sanne Birkely Sørensen

10.30 Jonas Gormsen				

Skørping Nykirke

19.00 Sanne Birkely Sørensen

10.30 Jonas Gormsen

Gl. Skørping					
Fræer			

10.30 Sanne Birkely Sørensen

10.30 Ingeborg Sebbelin

9.00 Sanne Birkely Sørensen		

9.00 Jonas Gormsen			

19.00 Ingeborg Sebbelin

St. Brøndum-Siem-Torup

St. Brøndum-Siem-Torup

St. Brøndum								

St. Brøndum					

Siem								

Siem								

Torup							

Torup							

10.30 Finn Carpentier

Støvring-Sørup-Gravlev

Støvring-Sørup-Gravlev
Støvring

9.00 Herbert Wilson

Konfirmation v. Herbert Wilson

Konfirmation v. Inge Frandsen

10.30 Caris Johansen

Støvring			

10.30 Herbert Wilson

Sørup							

Sørup

19.00 Herbert Wilson					

Gravlev

10.30 Herbert Wilson						

Sønderup			

Vandring Se opslag			

9.00 Rikke Wickberg			

10.30 Helge Maagaard

10.30 Helge Maagaard
9.00 Helge Maagaard

Øster Hornum			

10.30 i Æblehaven Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers

Sønderup			
Suldrup

10.30 Inge Frandsen
9.00 Inge Frandsen

9.00 Caris Johansen		

9.00 Helge Maagaard

10.30 Helge Maagaard		

9.00 Rikke Wickberg

10.30 Helge Maagaard

9.00 Anna Margrethe Saxild

10.30 Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers

9.00 Anna Margrethe Saxild					

9.00 Hanne Eggers

19.30 Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers

Øster Hornum

19.30 Hanne Eggers

Veggerby			

9.00 Helge Maagaard

10.30 Helge Maagaard

9.00 Anna Margrethe Saxild

Aarestrup-Haverslev

Aarestrup-Haverslev
Aarestrup			
Haverslev

10.30 Inge Frandsen			

10.30 Caris Johansen

Veggerby-Øster Hornum

Veggerby-Øster Hornum

Veggerby

Gravlev

10.30 Herbert Wilson

Sønderup-Suldrup

Sønderup-Suldrup

Suldrup

10.30 Finn Carpentier

9.00 Hanne Eggers			

10.30 Anna Margrethe Saxild			

9.00 Hanne Eggers

10.30 Anna Margrethe Saxild
9.00 Anna Margrethe Saxild

Aarestrup			
Haverslev

10.30 Anna Margrethe Saxild			

10.30 Anna Margrethe Saxild			

10.30 Anna Margrethe Saxild

9.00 Hanne Eggers		
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Sønderup-Suldrup pastorat

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Gå-gudstjeneste Kristi him- Hilsen fra
melfartsdag ved Suldrup Sø den nye organist

Pinseliljetid

Kristi himmelfartsdag den 13. maj er planen, at vi skal gå gudstjenesten. Vi mødes kl.

Sønderup Kirke

10.30 på P-pladsen Dalumvej ved Suldrup
Sø. Ruten bliver fra P-pladsen til Hjedsbæk
via Kirkestien og videre tilbage ad Hjedsbækvej og Dalumvej til Suldrup Sø ved
P-pladsen igen, ca. 2,7 km. Alternativt kan
man gå rundt om Suldrup Sø, og så mødes
vi alle igen ved P-pladsen.
Vi begynder med en fælles sang og undervejs vil vi ved nogle stop bl.a. høre historien bag dagens navn, Kristi himmelfart
og få en tanke at gå med. Vi slutter af med
en bøn, velsignelsen og en sang – og, og
selvfølgelig en kop kaffe, juice og hvis coronaregler og vejret tillader det: noget spiseligt. I skrivende stund må vi være op til 50
personer udenfor til en gudstjeneste og
med 2 meter afstand, undtagen hvis man
er i samme husstand.
Vi overholder selvfølgelig gældende coronaregler på det tidspunkt.
Suldrup Kirke

Kære alle i Sønderup og Suldrup sogne
Mit navn er Arne Jørgen Fæø, og jeg har
den ære og glæde at være Sønderup og
Suldrup kirkers nye organist fra og med
den 1. juni.
Jeg blev født i det nordlige Norge for lige
omkring 47 år siden, i et hjem med klaver.
Klaveret og jeg blev gode venner, og det
bragte mig efterhånden til København,
hvor jeg studerede på det Kgl. Danske Musikkonservatorium i syv år. Her mødte jeg
også min skønne hustru Synnøve. Hun spiller violin, og da hun i 2004 fik en stilling i
Aalborg Symfoniorkester, valgte vi at flytte
til det nordjyske. Her befinder vi os stadig
meget vel.
Vi bor i Vestbjerg sammen med vores tre
drenge Nicolas, Benjamin og Leonard, der
er 15, 13 og 8 år gamle.
Min første stilling som organist fik jeg i
2005, i Bjergby og Mygdal kirker. Der var
jeg i 5 år, indtil jeg i 2010 blev ansat i Hirts-

Nu kom vor pinseliljetid, nu har vi sommer skær og blid

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
Æblehaven
HUSK at tage en tur forbi Æblehaven ved Øster Hornum Kirke her i
maj – det er nu alle frugttræerne blomstrer og står allersmukkest.

Øster Hornum Kirke

Veggerby Kirke

Forårets traditionsrige fælles og
særlige gudstjenester i Øster
Hornum-Veggerby Pastorat
Jeg har den glæde at virke i Øster Hornum
- Veggerby Pastorat, og mon ikke noget af
det glædelige for os alle og for menighederne især, kan tænkes at være gode faste
kirkelige traditioner? Traditionerne synes at
være det ”kit,” der er med til at holde sammen på hverdagene - især i denne, mere
eller mindre vanskelige corona-tid.
Søndag d. 13. maj fejrer hele pastoratet,
som en relativ ny tradition, Kristi Himmelfart-gudstjeneste kl. 10.30 under en forhåbentlig blå og lun himmel i Æblehaven bag
ved Øster Hornum Kirke.
Kristi Himmelfart er dét så store underfulde og ganske uforståelige for tanken, at
lige som Gud ved Helligånden - i samarbejde med englen Gabriel og en udvalgt
jomfru, Maria, sendte sin Søn ned til os her
på jorden, således tager Gud ved Helligånden sin Søn tilbage til himlen, og giver ham
den plads ved sin højre hånd, som Han har
forudbestemt til Sønnen.
Kristi Himmelfartgudstjenesten begynder
som nævnt kl. 10.30, og vi håber at byde jer
på ekstra musikalske indslag. Efter gudstjenesten servers en let anretning.
Også Pinsemorgen på Nihøje i Øster Hornum er en fast tradition. Vi begynder med
kaffe og rundstykker kl. 9.30 og kl. 10.30 holder vi Pinsegudstjeneste udenfor ved sognehuset, hvor vi fejrer Helligåndens komme.

de smukke pinsestrofer, livsenergien tager
til. Egentlig er det viseligt, at alle de gode og
glade og udadvendte følelser falder sammen med vores Pinse!
Midt i den mørke vinter véd vi jo godt, at
det skal blive både forår og sommer. Men
det kan være svært at glæde sig over, hvis
livet handler grumt med dem, vi holder af,
eller med os selv i de grå og mørke dage.
I evangeliets fortælling om tiden op til
pinse, så det hele umuligt ud. Jesus var død.
Hans venner og familie var forvirrede, for
de havde opfattet ham som en helt, én, der
skulle være konge, og alt, hvad de nu havde,
var en grav og den var tom.
Det føltes så uvirkeligt. Jo, det var da rigtig
nok, at han havde sagt, at der var håb, og at
han ville være med dem alle dage indtil verdens ende. Min fred giver jeg jer, sagde han.
Og så fortalte han om den ånd og det fællesskab, der skulle komme med kristentroen.
Siden denne første pinse har denne tro
været en vigtig del af vores kultur. Vi skal
holde den tradition i live og lade den tro
give os styrke i vores fælles liv. Så midt i
alt hvad der kan ramme os - lever vi i en
tro, der kan give os ro i sindet. For vi lever
med en vished om, at det aldrig kan gå helt
galt, for Gud er med os. Sådan fejrer vi i
pinsen det åndelige fællesskab, som vi kan
leve i - livet ud.
Af Herbert Wilson

hals kirke. Efter 10 gode år, med gode kolleger og masser af god sang og musik, er
tiden nu kommet til at jeg flytter mit virke
syd for fjorden. Det hænger bl.a. sammen
med et ønske om gå en lille smule ned i arbejdstid. Her passer Sønderup og Suldrup
perfekt, med 31 timer om ugen, mod mine
hidtidige 37 timer.
Ved siden af mit virke som organist, har
jeg hele tiden haft et aktivt virke som pianist, bl.a. som orkesterpianist i Aalborg
Symfoniorkester.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang
i Sønderup og Suldrup, og ser frem til at
møde jer til gudstjenester, kor, sangaftener
og meget mere.
Vi ses!

Hjertelig velkommen!
Hanne Eggers, Kst. sognepræst
i Øster Hornum -Veggerby Pastorat
(Ps. I skrivende stund er myndighedernes krav
max 50 mennesker til gudstjenester udenfor. Vær
opmærksom på krav om mundbind og påkrævede
afstande.)

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. 9838 5548,
e-mail: annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby
Anders Langdahl, tlf. 5174 3706,
e-mail: andersla@post3.tele.dk

der blev alvorligt syge af denne nye sygDet er en strofe, som minder mig om de
skønneste stunder i naturen. Foråret der
dom.
var ovre. Solen, blomsterne og varmen, der
Men altså livet er stadig. Ligesom vi oplenu kom. Og selvfølgelig er det fra de lykkever gråvejrsdage eller regnfulde dage, så er
der meget vi må glæde os over. Det står så
ligste barneår på Mols omgivet af bakker
tydeligt nu. For vi ser jo alt det, regnen får
og lysende anemoner mellem træerne.
til at vokse og gro. Her får vi lyst til at synge
Det er jo Grundtvigs flotter strofer om
pinseunderet. Genial som
han var til at digte de fineste
billeder fra den danske natur
Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
sammen med kristendommen. Pædagogisk og smukt
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 20. maj
så alle kan forstå det.
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Glæden ved
at give
I anledningen af påsken var det muligt at
blive den glade giver, at opleve glæden ved
at glæde andre. I sognegården var det muligt at bestille en påske-pose til børn eller
voksne med guf og gøgl. Succesen var stor.
Der kom bestillinger på 50 godteposer til
voksne og 70 til børn. I ugen op til påske
stod de glade givere i kø for at modtage
posen og bringe den ud.
En af de Støvringenser, der fik besøg, var
Inga Hjelm. Inga blev meget overrasket og
glad for påske-posen.

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

Menighedsplejen for Bælum,
Solbjerg og Skibsted sogne
Også her hos os er der familier, der har
svært ved at få enderne til at nå sammen,
og hvor det er vanskeligt – ja, nærmest
umuligt – at få en meget begrænset økonomi til at række til fx en god jul.
Derfor har vi dannet en lokal menighedspleje, der kan gå ind med en beskeden,
men kærkommen støtte. Men corona-ned-

Bælum Kirke

lukningen det sidste år har jo også givet
dette initiativ en svær start. Så derfor fortæller vi om det her.
Man kan indbetale et beløb – stort eller lille – på Mobilepay 392612. Når vi må
genåbne igen, kan man også købe karklude
o. lign., strikket af Strikkeklubben. Alt, hvad
der kommer ind på kontoen, går ubeskåret
til familier imellem os, der har brug for en
håndsr ækning. Det er
sognepræsten,
der
under tavshedspligt og
i diskretion
formidler
hjælpen. Så
tak, om I vil
betænke os!

Solbjerg Kirke

Kristi Himmelfartsdag, den 13. maj 2021,
bliver der en pilgrimsvandring mellem Terndrup og Lyngby kirker.

Lyngby Kirke

Vi mødes kl. 9.00 ved Terndrup kirke,
hvor graver Niels Pedersen vil være klar
med kaffe og rundstykker. Dorit Wium-Andersen holder ”en lille andagt” inden vi går
ved 9.30-tiden.
Når vi kommer til Lyngby kirke vil graver
Ole Christensen være klar med lidt godt
til ganen. Her er igen ”en lille andagt” ved
sognepræsten.
Så skal vi jo også hjem igen – her går
turen gennem skoven. Bøgen skulle gerne
være sprunget ud og anemonerne blomstrer i skovbunden, så det bliver en rigtig
flot tur.
Tilbage ved Terndrup kirke vil der være et
let traktement som afslutning på en dejlig
dag. Menighedsrådet er vært ved dagens
forplejning.
Har du behov for at benytte kirkebilen på
vejen tilbage kan den bestilles på telefonnr.
98 33 58 00 Terndrup Taxa og Turistbusser.
Terndrup Kirke
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Her er billeder af Danmarks med
garanti dejligste konfirmander!
Hvor vi glæder os til at være
sammen med jer fysisk igen...

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

Lyngby-Terndrup pastorat

Pilgrimsvandring
Kristi Himmelfartsdag
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Sognepræst på gennemrejse
Siden 15. november 2020 har jeg været
ansat som fungerende sognepræst i de
tre Østhimmerlandske sogne: St. Brøndum,
Siem og Torup.
Tre smukke kirker har jeg fået betroet
som et lån i en periode frem mod, at der
kan ansættes en ny sognepræst på stedet.
Det er en gave.
Kirkerne er meget forskellige, men har
dog det til fælles, at de danner ramme
om sognenes gudstjeneste og de kirkelige
handlinger efter et planlagt og velfungerende mønster.
Det er små sogne, men sogne som man
hurtigt får indtryk af vil noget med deres
kirke. Et kig ned over aktivitetskalenderen
viser stor foretagsomhed og engagement.
Foruden de almindelige gudstjenester bydes der på koncerter eller musikalske arrangementer, foredrag, fastelavnsfest, sommerfest, fællesspisning og sikkert forskelligt
andet.
Sådan skulle det i det mindste være. Des-

værre er rytmen også her i sognene blevet
slået i stykker. Aflysning er fulgt på aflysning
og ikke nok med det. Vi må gerne samles
til gudstjeneste, men kun i et stærkt reduceret antal. Det anbefales oven i købet, at
man undlader at synge med på fællessalmerne, at man bærer mundbind ind og ud
af kirken, og at man inde i kirken forholder
sig i ro og ikke sidder tæt på andre, som
man ikke omgås med til daglig.

I skrivende stund kan vi se tilbage på en
aflyst julefest i kirken. Det er trist.
Heldigvis ser det ud til, at der er lempelser på vej, og at man begynder at indtage
en lidt ændret holdning i mødet med pandemien. Lad os håbe, at det normale liv er
på vej tilbage.
Hvor længe, det bliver mig forundt at
være jeres sognepræst, er der vist ingen,
der véd lige nu. Personligt har jeg ingen aktuelle planer om at stoppe, men det kan
komme. Helt ung er jeg jo ikke længere. Jeg
var præst i Skelund og Visborg i 35 år og
gik på pension i 2013. Siden har jeg været
vikarpræst en lang række forskellige steder
her i Østhimmerland.
For mig er det et privilegium at være her.
Jeg er blevet taget godt imod og befinder
mig rigtig godt på stedet både sammen
med menighedsråd, kirkebetjening og de
medlemmer af menigheden, jeg har mødt.
Tak for det til hver og een.
Finn Carpentier

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

Torup Kirke

Husk disse
datoer!
Pinsedag, den 23. maj, må vi forhåbentligt være lidt flere i Torup kirke til
at fejre den kristne kirkes fødselsdag
med fødselsdagslagkage.
Søndag den 15. august fejrer vi sommeren med sommerfest i præstens
have.

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/ 2959 9858,
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

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Friluftsgudstjeneste i
”Mølleskoven”
nika.
Terndrup spejderne vil stå for et let traktement, som menighedsrådet er vært for.
Alle er velkomne. Har du brug for kirkebil kan den gratis bestilles på 98 33 58 00
Terndrup taxa og Turistbusser.

Stedmoder
Der er ”kirkelatin” og der er
”kirkegårdslatin”

Som gammel graver på kirkegården er jeg
stærkest i de latinske navne på vores planter på kirkegården, og op til påske var det

Lyngby-Terndrup menighedsråd

Vi samles og holder gudstjeneste i Guds
frie natur, hvor der er højt til loftet.
Det er 2. pinsedag den 24. maj 2021
kl. 10.30, hvor gudstjenesten i Terndrup
kirke flytter til ”Mølleskoven” (som du finder, hvis du går ned ad Krogsholmvej ved
den gamle sygehusgrund.)
Her vil sognepræst Dorit Wium-Andersen stå for gudstjenesten, og organist Gunhild Kjær sørger for musikken på harmo-

Ud under åben
himmel

Sidste år blev alt aflyst, men i år satser
vi på at holde de gamle traditioner
ved lige, og afholde vores to udendørs arrangementer, og vi glæder
os til at kunne mødes under andre
former igen.

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

Rørbæk Kirke

VIOLA TRICOLOR, der stod på programmet. Det flotte grandækning blev fjernet,
og erstattet af flere hundrede STEDMODER. Nu er det forår. Det varmer med det
væld af farver, og stedmoder tåler nemt
både lidt sne og frost, og kombineret med
de mange Tete a tete, så bliver det også påske på kirkegården.
Men det danske navn STEDMODER er
der en god forklaring på. De fleste har måske set et klip af Disneys udgave af Askepot
eventyret, med de små mus Tim og Bum,
der sammen med fuglene forvandler en
simpel kjole, til en prinsesserobe.
Stedmoderblomsten har 5 kronblade:
Et stort flerfarvet øverst - stedmoder i sin
flotteste pragt. To sidekronblade med enkelte farver – steddøtre i pæne kjoler. Nederst to ensfarvede blade, uden pomp og
pragt – ”til askepot”
Prøv lige at tjekke, når i ser den næste stedmoder, i finder dem nemt på kirkegårdene.
Gå en tur - nyd roen og det spirende forår.
Det ”kirkegårdslatin” er slet ikke så svært.
”Naturen er min kirke”, graver Margith
Skovrider Koch.
graver Margith Skovrider Koch
Grynderup Kirke

Hvad laver en skurvogn
dog ved Grynderup kirke
Jo ser I, den er blevet fast inventar til vores
gravere, men det er forhåbentlig kun en
midlertidig løsning.

Arbejdstilsynet har gennemgået personaleforholdene ved kirken og har fundet, at
de var under al kritik. Vi blev pålagt at finde
en løsning på meget kort tid, og måtte ty
til denne løsning. Vi skal nu til at sætte gang
i div. ideer, men problemet er pengene.
Dette er et større projekt, som vi ikke kan
klare i pastoratet, og vi må gå andre veje
for at skaffe midlerne. Vi kan ikke sige, hvor
længe vognen skal stå, om det bliver 1 år- 2
år eller mere. Måske kan næste provstesyn
bringe os nærmere en løsning?
Regnar Jensen
Kirkeværge ved Grynderup kirke

Stenild 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
Friluftsgudstjeneste i Gravlev

Gå en tur med en ny ven

2. Pinsedag, mandag den 24. maj 2021, kl. 10.30.

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

Velkommen til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på plænen ved Gravlev Kirke.
Der vil blive serveret et let traktement, efter gudstjenesten. Husk
stol eller tæppe til at sidde på.

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.

Vi forsamles 50 personer. så kom i
god tid så du er sikker på en plads.
I tilfælde af dårligt vejr, aflyses
arrangementet.

Arrangør:
Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Grundslovsfest i sognegården i Støvring

Grundlovsfest i præstegårdshaven i Sønderup

Lørdag den 5. juni 2021

Lørdag d. 5. juni kl. 14.00 – 16.00

Vi håber på at kunne gennemføre
grundslovsfesten den 5. juni. Musikere
og taler er booket, så nu handler det
om, hvordan coronasituationen ser
ud i juni.
Vi krydser fingre.

Bandet Zenobia kommer og underholder og Anny
Winther, født og opvokset i Sønderup-Suldrup og
fhv. borgmester i Rebild/Støvring Kommune, holder
grundlovstalen.

Hold øje med hjemmeside, facebook
og Folkebladet.

Der serveres kaffe/kage i løbet af eftermiddagen.
Det hele foregår naturligvis efter retningslinjerne
for corona, som er gældende til den tid.
Nærmere info i sogneblad, på hjemmesiden og i
Folkebladet.

Arrangør:
Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Arrangør:
Sønderup-Suldrup pastorat

Rejse med foreningen “Hør Godt”

Ud under åben himmel

”Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede vest for Storebælt” er i daglig tale navnet
på det kirkelige arbejde blandt hørehæmmede og døvblevne, der hører til indenfor
Folkekirken. Det overordnede formål med arbejdet er, at man skal kunne forblive i sin
menighed, også selv om man mister dele af eller hele sin hørelse. Hvert år arrangeres
en rejse med udvidet hørehensyn. Rejsen er for alle. Dette års rejse byder på følgende:

I Lyngby-Terndrup sogn har vi en tradition med to udendørs arrangementer

Stjernerejse i Slesvig
- En rejseoplevelse helt tæt på - den 13. - 18. juli 2021

Den ene er Kristi Himmelfartsdag, hvor vi går fra Terndrup kirke til Lyngby kirke og
tilbage igen, med en lille andagt begge steder, og lidt godt til ganen.
Den anden er 2. pinsedag, hvor vi flytter gudstjenesten ud i Mølleskoven, og hvor
spejderne igen i år står for et let traktement bagefter.
Arrangementerne er nærmere beskrevet på Lyngby-Terndrup siden.

Med udgangspunkt på Refugiet i Løgumkloster byder disse dage på oplevelser og udflugter i Sydslesvig og Sønderjylland. Turene forberedes ved foredrag på Refugiet. Der
vil bl.a. være udflugt til Vadehavsøen Føhr med besøg på museum Kunst der Westküste
og en tur til området omkring godset Emkendorf i nærheden af Kiel. En tur til Sønderborg og godset Sandbjerg byder turen også på.Skrivetolk medvirker på Refugiet og på
turene. Endvidere medbringes transportabelt FM-anlæg på turene.
Se mere her:
http://hoergodt.dk/index.php?id=43
http://www.hoergodt.dk/kb/Stjernerejse_2021_program.pdf

Arrangør:
Foreningen “Hør Godt”
- kontaktpræst i Rebild Provsti Anna Margrethe Saxild

Tid:
Sted:
Pris:
Tid:
Sted:
Pris:

Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj kl. 9.00
Terndrup kirke
Gratis
2. Pinsedag d. 24. maj kl. 10.30
Mølleskoven
Gratis

