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Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra Corona 
og tydelige konsekvenser af klimaforandrin-
ger har kastet verden ud i en alvorlig føde-
varekrise. Lige nu mærker vi alle de stigende 
priser og den skyhøje inflation, og særligt 
verdens fattigste lande er hårdt ramt. Lige nu 
har 345 millioner mennesker brug for akut 
fødevarehjælp. Det tal var i 2019 på 135 mil-
lioner. Særligt lande som Etiopien og Kenya 
er hårdt ramt. Afrikas Horn oplever den vær-
ste sultkatastrofe i 40 år og ikke mindst her, 
dør mennesker af sult. Mere end 37 millioner 
børn og voksne oplever akut sult, og syv mil-
lioner børn under fem år er fejlernærede i 
regionen. Behovet for hjælp har aldrig været 
større.  

Træer et spørgsmål om liv eller død
Søndag den 12. marts kan du være med til 
at gøre en forskel ved at samle ind til kon-

krete løsninger og akut nødhjælp, der red-
der liv. Det kan være uddeling af kontanter, 
så familier kan købe mad og vand. Det kan 
være såsæd til nye afgrøder, der kan overleve 
i lange perioder uden vand. Det kan være 
opsamlingssøer og vandingsanlæg, så høsten 
ikke går tabt. 

For verdens fattigste familier er træer et 
spørgsmål om liv eller død. Træer giver næ-
ring og skygge til jorden, og uden træer risi-
kerer både mennesker og dyr at sulte. Når 
træer forsvinder, bliver marker forvandlet til 
ørken, hvor ingenting kan gro. Når regnen 
endelig kommer, er det i så store mængder, 
at den fosser ned ad skrænterne og tager alt 
med sig. Træer kan redde familier fra at miste 
deres hus og endda deres liv, fordi de store 
stammer og rødder stabiliserer jorden. Træ-
erne, som bliver plantet i forbindelse med 

sogneindsamlingen, er hovedsageligt frugt-
træer og supplerer både familiernes kost og 
indtægt, da frugten kan spises og sælges på 
det lokale marked.

Du kan også bidrage, selvom du ikke er 
hjemme den 12. marts
Som noget nyt, kan du allerede nu bidrage til 
Folkekirkens Nødhjælp. Vi har en lokal online 
indsamling som du kan støtte via kirkernes 
mobilepay på 550635. Skriv FN ved over-
førsel.

Meld dig direkte hos indsamlingslederne i 
Skørping eller Støvring eller på www.noed-
hjaelp.dk.

I såvel Støvring som Skørping er der mulig-
hed for at nå gudstjenesten kl. 9.00 og ind-
samlingen kl. 10.00.

”Hvornår er et menneske et individ?”
”Hvor kan robotter erstatte mennesker?”
Sådan lyder temaerne til de to første Hvad er Meningen? arrangementer i Rebild Provsti 2023.

Vi glæder os til at se jer i  
Nørager Sognehus torsdag den 2. marts 2023 kl. 17.00-19.00
Her vil dr.theol. Ulrik Nissen og dr.med. Hans Jakob Ingerslev blandt andet snakke om,  
hvor meget man kan manipulere med et tidligt foster?  
Og om det er en menneskeret at få perfekte børn?

Vi byder også velkommen på  
Støvring Gymnasium tirsdag den 18. april 2023 kl. 17.00-19.00 
Her vil  ph.d.-studerende Simon Nøddebo Balle og ph.d. Karl Damkjær Hansen gøre os  
klogere på kunstig intelligens; Hvor langt kan den udvikles? Hvem kontrollerer robotterne? 
Og kan den kunstige intelligens få en bevidsthed?

Vær med, når Folkekirkens  
Nødhjælps Sogneindsamling  
løber af stablen  
søndag den 12. marts 2023

Sammen gør vi en forskel  
for mennesker i nød

Alle arrangementer er gratis – og der er endda mad!
Tilmelding: kirdith@gmail.com eller tlf. 2684 4232.



Præsten har ordet af Carsten Bøgh Pedersen

Her i skrivende stund op mod dead-
line for materialer til Kirkeavisen, 
kender vi endnu ikke navnet på 

jeres kommende provst, men når dette 
læses, tænker jeg, at vi er blevet bekendt 
med – eller i hver t fald tæt på Dronnin-
gens udnævnelse af den nye provst for 
Rebild Provsti. Dermed kan jeg øjne en-
den på min konstitution som provst for 
Rebild Provsti. Det har været en spæn-
dende rejse, som kom til at strække sig 
over 9 måneder – den tid, det tager et 
befrugtet æg i livmoderen at blive til et 
fuldbårent barn. Nu er ”fødselsveerne” så 
begyndt, og jeg håber på et godt resultat 
af min tid som vikarprovst i Rebild Provsti. 

En stor opgave 
Eftersom jeres tidligere provst nærmede 
sig 70 år i foråret og dermed aldersgræn-
sen for tjenestemandsansatte i folkekirken, 
kunne det jo ikke komme bag på mig, at 
jeg sidste sommer skulle overtage Rebild 
Provsti, indtil en ny provst var udnævnt. 
Men det kom måske lidt bag på mig, hvor 
stor en opgave det skulle vise sig at være. 
Biskoppen overgav mig opgaven med føl-
gende ord: ”Udover de almindelige løben-
de ting, er der seks ledige præstestillinger 
og en provstestilling, der skal besættes og 
hertil et par pastoratændringer – det hå-
ber jeg, du får klaret, inden den nye provst 
tiltræder.” Opgaven var dermed klart de-
fineret og det var bare med at komme i 

gang. Heldigvis kendte jeg til størstedelen af 
provstiet i forvejen – dels har jeg 
vikarieret i provstiet før og 
dels hørte 12 af de 29 sog-
ne i Rebild Provsti under 
Hadsund Provsti indtil 
kommunalreformen og 
provstireformen i 2007, 
hvor Rebild Provsti blev 
”født” sammen med 
kommunen.

Glædeligvis overtog jeg sam-
men med provstiet også en særde-
les dygtig og kompetent provstisekretær og 
hertil også et dedikeret og velfungerende 
provstiudvalg. Samarbejdet med Lone Jun-
cher og fungerende formand for provstiud-
valget, Kaj Møller Kristensen samt de øvrige 
provstiudvalgsmedlemmer har været beri-
gende, og jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at rette en stor tak til dem alle for deres 
dygtighed og engagement i provstiets drift.

Mange overvejelser og drøftelser
Der er ingen tvivl om, at både præster og 
menighedsråd i Rebild Provsti har været 
særlig udfordret gennem flere år med usik-
kerhed om den fremtidige sognestruktur i 
provstiet. Embeder er ikke blevet besat med 
faste præster, men derimod med vikarpræ-
ster og pensionerede præster under hele 
strukturarbejdet. Især spørgsmålet om hvil-
ket pastorat den kommende provstestilling 

skulle tilknyttes, har krævet mange overve-
jelser og drøftelser i det til opgaven ned-

satte strukturudvalg. Udvalget afgav sin 
anbefaling og indstilling om provste-

stillingens fremtidige placering til 
biskoppen samtidig med, at jeg 
overtog provstiet i juni sidste år 
og inden længe var vi i gang med 
pastoratændringerne.

Der er udbredt præstemangel i 
Danmark og rigtig mange stillinger 

kræver flere genopslag før der er ”bid”. 
Således har vi også i Rebild Provsti måtte 
genopslå stillinger, og i skrivende stund er 
vi ude for 3. gang med 2 præstestillinger i 
den østlige ende af provstiet. I Støvring er 
det dog lykkes inden for nogle få måneder 
at få besat alle 3 præstestillinger med gode 
og dygtige sognepræster, og når disse lin-
jer læses, er vi forhåbentlig i fuld gang med 
at besætte præstestillingen i Bælum-Sol-
bjerg-Skibsted Pastorat.

Arbejdsomme menighedsrådsmedlemmer
Om alt går vel kommer jeg i mål med den 
opgave, biskoppen gav mig for nu 9 måne-
der siden, men intet af det ville være lykkes 
uden alle de trofaste og arbejdsomme me-
nighedsrådsmedlemmers store velvilje til at 
udføre et for folkekirken og dermed os alle 
værdifuldt arbejde. Vort fælles mål er at for-
kynde Kristus som verdens frelser, så enhver 
i folkets kirke får livsmod og oplever glæde. 
I den forbindelse vil jeg gerne takke alle 
præsterne i provstiet for den store tillid og 
samarbejdsvilje, I har vist mig – tak for jeres 
ukuelighed og løsningsparate tilgang til jeres 
mange opgaver i en tid præget af udfordrin-
ger både indadtil og udadtil. I har løftet i flok 
og til alle jer, der trofast tjener jeres ”kirke-
bænkeembede” vil jeg sige: I har valgt dygtige 
menighedsråd, som på jeres vegne har kaldet 
gode præster til jeres sogne.

Må Gud velsigne jer alle og jeres opgave 
med at være folkekirke til glæde og gavn for 
alle i Rebild Provsti.  Tak for en god og beri-
gende tid som konstitueret provst for Rebild 
Provsti.

Carsten Bøgh Pedersen,
provst for Hadsund Provsti

En spændende rejse nærmer sig enden
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Gennem hele livet oplever vi kriser og svære 
stunder, som kan være vanskelige at håndtere 
og komme igennem. Det kan være tabet af 
et nært familiemedlem, der pludselig sender 
mørke skyer ind over tilværelsen og sætter 
alt på stand-by. Sorg og savn er den normale 
reaktion på at miste noget betydningsfuldt. 

Som regel aftager reaktioner-
ne med tiden, selvom 

man fortsat savner 
det, man har mi-

stet. Gennem 
musik og sang 
får man mu-
lighed for at 
komme af 
med følelser, 
udtrykke fø-
lelser og være 

sammen om 
følelser. Nogle 

sange frembringer 
minder, og andre 

sætter gennem deres 
tekstunivers direkte ord på 

savn, sorg, den største kærlighed, det sidste 
farvel og det største spørgsmål af alle, hvad 
sker der med os, når vi skal herfra.    

Der er øveaften i Skørping, hvor jeg møder 
Hans Hjort, Peter Borup og Leah Jacobsen 
til en snak om projektet ”Lyse sange til svæ-
re stunder”, som trioen har kastet sig over. 
Ved pianoet sidder Hans Hjort, guitaren er i 

hænderne på Peter Borup, og Leah Jacobsen 
synger ”Pianomand”. Når Gasolin og andre 
kendte danske musikere skulle optræde på 
Bornholm, overnattede de altid på Gæstgi-
vergården i Allinge, der blev bestyret af ægte-
parret Monica og Niels Pallesen. Kim Larsen 
skrev sangen til sin gode ven, Niels Pallesen, 
der døde i 1988. I andet vers af ”Piano-
mand”, der er på sætlisten, når trioen tager 
ud at spille, sendes tanker til de dødes land.      

Er der koldt og mørkt i den sorte grav
eller stråler himlen som det klareste rav
er der sang og musik i de dødes land
og swinger det
pianomand

 
Et paradis med bibliotek
- Titlen ”Lyse sange til svære stunder” dækker 
over sange, der på forskellig vis handler om, 
når livet bliver svært, fortæller Leah Jacob-
sen. Der er en masse tabuer forbundet med 
døden, som bl.a. afdøde præst og forfatter Jo-
hannes Møllehave beskæftige-
de sig med – både fra den 
alvorlige og den mere 
humoristiske side. 
Han skrev bl.a., at 
man skal huske 
at leve sit liv, 
så selv bede-
manden bliver 
ked af det, når 
man dør. Dø-
den kan være 
naturlig, men 

den kan også skyldes, at livet er blevet så 
svært, at man ikke kan holde ud at leve. Møl-
lehave, som jeg bruger i løbet af vores sangaf-
ten, siger også, at vi alle skal dø, men ingen 
tror på det, og ingen ved, om der er en anden 
tilværelse efter døden. Selv forestillede han 
sig et paradis med et bibliotek, da han ikke 
kunne klare tanken om et liv uden bøger.

- Idéen til at samle ”Lyse sange til svære stun-
der” fik jeg, da jeg mistede mine forældre for 
snart mange år siden. Jeg er den yngst i en 
stor børneflok, så jeg mente, at alt omkring 
begravelsen, det var noget, mine ældre sø-
skende tog sig af. Det blev i stedet min op-
gave at sige det, der skulle siges og vælge de 
sange, som skulle synges under og efter be-
gravelsen. Det var en stor opgave, men det 
viste sig også at være en gave. Det svære ved 
sorgen er, at den kan tage sproget fra os. Vi 
ved ikke, hvordan vi skal håndtere situatio-
nen. Jeg tog selv udgangspunkt i mine foræl-
dres liv, og hvordan de var som mennesker. 

Der har som i alle andre familier været 
fortrædeligheder, men det er ikke 

dem, der står tilbage, det er 
derimod kærligheden, og 

det de har givet til os. 
Kærlighed gør at man 
føler sorg, men hellere 
føle sorg end aldrig 
at elske. Jeg valgte 
nogle sange, der for-
talte noget om mine 
forældre – og her var 
plads til både at være 

Lyse sangeLyse sange
til svære      stunder
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sørgmodig og humoristisk, 
så vi fik sagt farvel til et liv, 
der var slut. 

Når håbløshed og sorg 
rammer
- Tidligere var der meget fir-
kantede rammer for, hvilke 
sange og salmer, der kunne 
synges til en begravelse. I 
dag er der vide rammer for 
sangvalget, hvilket gør høj-
tideligheden mere person-
lig. Når håbløshed og sorg 
virkelig rammer én, og det 
er næsten uudholdeligt, så 
tror jeg musik og sang kan være med til at 
give livsmodet og håbet tilbage. Ikke på den 
måde, at tiden læger alle sår, men den læger 
de sår, vi får. Musik kan være med til at løfte 
en stemning, og man kan som pårørende ud-
trykke sig gennem sangen. Der er også flere 
og flere, der skriver ned eller fortæller til de-
res nærmeste, hvordan de ønsker, at deres be-
gravelse skal foregå, og hvilke sange, der skal 
synges. Der er mere fokus på, at det bliver 
personligt.             

- Jeg har til vores koncert valgt nogle sange, 
som virkelig har gjort indtryk, og hver en-
kelt sang ledsages af en historie eller en ople-
velse. Jeg har bl.a. valgt ”Jeg vil takke livet”, 
der blev sunget ved Olof Palmes begravelse, 
”Hvor går vi hen, når vi går” skrevet af Lars 
Lilholt, Kim Larsens ”Om lidt bli’r her stil-
le” og Anne Linnets og Johannes Møllehaves 
”Levende hænder”. En sang, der beskriver 
afmagten og håbløsheden konfronteret med 
døden, men som også beskriver det håb, vi 

har, om at døden ikke får det sidste ord. At 
der er nogen, der griber os, når vi falder, at 
vi i dødens stund ”falder i levende hænder”.

Frygten for det uvisse
- Vi har det svært med døden, og det er no-
get, vi helst ikke taler om. Vi er meget frem-
medgjorte over for denne del af livet, og det, 
selv om døden er en lige så naturlig del som 
fødslen. Det er ikke en naturlig del af vores 
opdragelse og kultur. Der er en frygt for det 
uvisse. Jeg har ikke selv svært ved at tale om 
den og har overvejet at blive vågekone, der 
sidder hos folk, der skal dø. Jeg håber selv, 
jeg får en hurtig død uden et langstrakt syg-
domsforløb, hvor man langsomt forsvinder 
fra livet og ændrer karakter. Jeg er overbevist 
om, at der er noget på den anden side. I vores 
omgangskreds og i familien er der heller ikke 
berøringsangst for at tale om døden. Det kan 
naturligvis være en svær snak, ikke mindst 
når man involverer ens børn, hvor jeg selv har 
oplevet, at de helst ikke vil konfronteres med 

døden. Men jeg synes, det er vigtigt, at også 
de ved, hvordan jeg ønsker at bliver begravet, 
når det en dag er mig der sidder yderst på 
bænken.      

- Når vi synger de forskellige sange – der er 
også fællessange – og jeg fortæller ind imel-
lem, er der helt naturligt, at man bliver påvir-
ket, og tårerne begynder at trille, for alle, der 
sidder og lytter, bærer på et savn og en sorg. 
Efter vores optræden får folk mulighed for at 
tale sammen og dele deres beretning, hvis de 
har lyst. Sang og musik kan være med til at 
løsne op, og tårer er også forløsende. Vi dyk-
ker ned i vores store og rige sangskat, hvor 
savn, sorg, kærlighed, tab og smerte fortælles 
på vidt forskellig vis. Vi håber med sådan en 
aften at skabe et rum, hvor det handler om 
den svære del af livet set fra forskellige vink-
ler. Vi skaber sammen et rum, et fællesskab, 
hvor musikken og sangen taler og skaber in-
dre billeder.             

Caféaften –
Lyse sange til  
svære stunder

Torsdag den 20. april  
kl. 19.00  

i Støvring Sognegård
Sange kan være med til at udtrykke 

forskellige følelser. De kan sætte ord på 
det svære og skabe et musikalsk minde. 

Eller den kan udtrykke taknemme-
lighed for det, der var - samt håb for 
fremtiden. Efterfølgende vil der være 
ostebord og afslutningsvis fællessang. 
Pris kr. 75 som betales i forbindelse 

med tilmelding. Tilmelding på  
www.støvring-sørup-gravlev.dk
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Øster Hornum-Veggerby Pastorat

Det sker

Kvinder, kunst og kristendom 
Sognedag med  
Lisbeth Smedegaard Andersen
Sognehuset i Øster Hornum  
søndag den 26. marts kl. 12.00
Bibelen er skrevet af mænd, for mænd og 
om mænd. I bogen ”Bibelens Kvinder” har 
Lisbeth Smedegaard Andersen nærlæst Bi-
belen ud fra kvindernes synspunkt og fun-
det frem til nogle underliggende upåagtede 
strukturer, der viser, hvordan kvinderne i et 
mandsdomineret samfund måtte gribe til 
utraditionelle midler for at sætte deres vilje 
igennem. Der vil under foredraget blive vist 
billeder af både ældre og nyere kunstvær-
ker.

Lisbeth Smedegaard Andersen er teolog, 
salmedigter og kunsthistoriker. Hun er re-
præsenteret med adskillige salmer i Den 
Danske Salmebog og mangfoldige andre 
salmeudgivelser. 

Inden frokost og foredrag er alle velkomne 
til gudstjeneste kl. 10.30.

Dagens program:
12.00-12.45:  Suppeanretning med brød og 

drikkevarer
12.45-14.15: Foredrag
14.15-15.15: Kaffe og samtale

Deltagelse: 40 kr. pr. person
Tilmelding:  på mail til  

kirke.kathrine@outlook.dk 

Altid allerede elsket 
Forårskoncert med Line Mortensen-trio
Tirsdag den 18. april kl. 19.30 i  
Øster Hornum Kirke
Koncerten - Altid 
allerede elsket - er 
en refleksionskon-
cert over Peter Ba-
stians bog af samme 
navn. Line har selv 
skrevet musikken, 
som bevæger sig 
mellem det tekst-
nære fra singer-
songwriter-stilen og 
jazzens kommenterende, legende univers. 
Line akkompagneres af de forrygende og 
internationale anerkendte musikere: Jakob 
Mygind (sax) og Carsten Kær Nielsen (pia-
no). Velkommen til en levende og nærvæ-
rende koncert med en fantastisk trio.

Gratis entré.

Fra køjesæk til bispestol 
Sogneaften med tidligere  
biskop Henning Toft Bro
Torsdag den 20. april kl. 18.30 i  
Hjeds Kultur – og Forsamlingshus
”Fra køjesæk til bispestol” er en person-
lig fortælling om en rejse fra fiskersøn til 
biskop. Foredraget krydres med sang og 
musik og fortælling, og der bliver rig mulig-
hed for at synge med både på rigsdansk og 
vestjysk dialekt. Aftenen indledes med fæl-
lesspisning. Tilmelding til spisning på mail: 
kirke.kathrine@outlook.dk eller til Karen 
Borup, tlf. 7178 9939. Pris kr. 100 pr. person.

Påskekoncert Palmesøndag 
Traditionen tro holdes der forårs- og på-
skekoncert i Veggerby Kirke palmesøn-
dag den 2. april kl. 19.30. Veggerby Kirkes 
Mandskor og Øster Hornum Kirkes klassi-
ske kor vil i fællesskab synge en buket skøn-
ne forårs – og påskesange og der bliver 
selvfølgelig også mulighed for selv at synge 
med på fællessange. Organister og korle-
dere Inger-Marie Larsen og Sune Bendsen 
vil lede aftenen. Efter koncerten er menig-
hedsrådet vært ved en kop kaffe i kirken.

Forårssangaften og varme hveder         
Torsdag den 4. maj kl. 19.30 i  
kredshuset i Kirketerp
Veggerby Kirkes Mandskor og korleder In-
ger-Marie Larsen holder sangaften for alle 
aftenen før Store Bededag. 

Mandskoret vil synge nogle af de nye sange 
fra den nye højskolesangbog. De nye sange 
tæller både helt nye sange og ældre sange, 
der ikke tidligere har været med. Derefter 
er der frit slag med ”ønskekoncert” efter 
Højskolesangbogen af såvel kendte som 
nye sange.

Menighedsrådet er vært ved kaffe, the og 
varme hveder.Arrangementet er gratis og 
uden tilmelding.

Befrielsesaften
Onsdag den 4. maj kl. 19.00
Alle er velkomne til en sangaften på æl-
drecenter Birkehøj i Øster Hornum, hvor 
vi traditionen tro markerer Danmarks 
befrielse. Vi synger forårets og befrielsens 
dejlige sange, hører 
historier og får kaf-
fe og kage. Der vil 
også i løbet af afte-
nen være mulighed 
for at foreslå sange.

Kontakt:
Sognepræst  
Jack Nørdam Pedersen 
tlf. 2388 2225, e-mail: jnp@km.dk 

Graver ved Øster Hornum Kirke 
Heidi Thrysøe, tlf. 9838 5342, 
e-mail: tilkirken@mail.dk
Graver ved Veggerby Kirke 
Ellen Godiksen, tlf. 4012 5808, 
e-mail: veggerbygraver@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

Fotograf 
Lars Horn
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Øster Hornum-Veggerby Pastorat

Det sker
Bibelkreds
Bibelkredsen mødes torsdage kl. 09.30 i 
sognehuset i Øster Hornum. Man begyn-
der med brød og kaffe, hvorefter vi læser, 
lytter og samtaler over en tekst fra Bibe-
len. Bibelkredsen ledes af pastor emeritus 
Svend Schultz-Hansen. 

Alle er velkomne, også selv om man ikke 
har været med tidligere.

Der er bibelkreds følgende datoer: 2., 16. 
og 30. marts, 13. og 27. april

Æggejagt i både Øster Hornum og 
Veggerby
I både Veggerby og Øster Hornum invite-
rer vi til et par hyggelige arrangementer for 
børnefamilier omkring påsketiden.

Veggerbys Familier mødes lørdag 25. 
marts kl. 09.30-11.30 sammen med Fa-
milie FDF ved Kredshuset i Kirketerp. Her 
skal vi puste og farve påskeæg, vi skal på 
æggejagt, hører en fortælling og have en 
forfriskning.

I Øster Hornum er der påskevandring og 
æggejagt torsdag den 30. marts kl. 17.00.
Det foregår udenfor kirken, hvor man vil 
kunne møde forskellige personer fra bibe-
lens påskeberetning og så skal der selvføl-
gelig findes påskeæg. Som afslutning serve-
res pølser og brød til alle udenfor. I tilfælde 
af dårligt vejr rykker vi indenfor.

Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder 
Kathrine Kofod på mail: kirke.kathrine@
outlook.dk eller tlf. 5119 0011.

For børn, unge og familier
I vores sogne er der forskellige arrange-
menter målrettet familier med børn i alle 
aldersgrupper. Nedenfor kan du se en 
oversigt over, hvad der foregår de næste 
par måneder:

Babysalmesang: Hver onsdag kl. 10.00 – 
frem til den 29. marts

Legestue: Onsdag kl. 09.45-11.30 følgende 
datoer: 1. marts, 12. april, 3. maj

Kirke for de Små: Fredag den 3. marts og 
Fredag den 12. maj kl. 16.30

Æggejagt: Torsdag den 30. marts kl. 17.00

Veggerbys Familier: Lørdag den 25. marts 
kl. 09.30-11.30 – Æggejagt

Klub-K: Torsdage kl. 19.00-20.30 i ulige 
uger frem til og med uge 15

Læs mere om de forskellige arrangementer, 
om målgrupper og tilmelding på kirkernes 
hjemmeside: www.øhveggerby.dk.

Gerding-Blenstrup Pastorat 

Kirkekontoret, Skørping-Fræer,  
Gerding-Blenstrup, St. Brøndum- 
Siem-Torup:
Kordegn Lise Mejlholm 
Præstevænget 14, 9520 Skørping, 
tlf. 9839 1066,  
e-mail: skoerping.sogn@km.dk

Se mere på www.skoerping-fraer.dk

Kontakt Skørping / Fræer:
Sognepræst, kbf.  
Sanne Birkely Sørensen 
Præstevænget 12, 9520 Skørping, 
tlf. 9839 1017, e-mail: sabs@km.dk 
Ugentlig fridag: mandag
Menighedsrådet: Formand Finn Munk 
Bækkedalsvej 9, 9520 Skørping,  
tlf. 2095 5570,  
e-mail: finnmunk@gmail.com

Gerding / Blenstrup:
Sognepræst, kbf.   
Jonas Langdahl Gormsen 
Sct Jørgensvej 1, Gerding, 9520 Skørping 
tlf. 9839 6125, e-mail: jolg@km.dk. 
Ugentlig fridag: mandag
Menighedsrådet: 
Formand Kjeld Juhl Nielsen 
Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping, 
tlf. 5170 9020

Kan du lide at synge? Så kom og vær med! Vi 
synger vores yndlingssange fra Højskolesang-
bogen og Salmebogen.

Kirkens sanger og organist spiller og synger 
sammen med jer, og leverer også et par kon-
certindslag undervejs.

Det foregår mandag 
den 20. marts kl. 19.30-
21.00. Og så holder vi 
naturligvis en pause i 
midten, hvor man kan 
få lidt godt til ganen, 
og få snakket med de 
øvrige deltagere.

Vi glæder os til at se 
jer!

Hyggelig sangaften med  
koncert i Blenstrup Kirke
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Menighedsrådet håber, at de nyind-
købte bord/bænkesæt må blive til 
glæde og gavn for de besøgende 

på vores tre kirkegårde.

Det er vores håb, at kirkegårdens gæster ta-
ger sig tid til fordybelse og at komme ned i 
gear, når man kommer på kirkegården. Man 
må meget gerne medbringe en kop kaffe el-
ler en sodavand til formålet. Man skal dog 
huske at rydde op efter sig.

Bord/bænke sættene er købt ved Thors De-
sign. Træet til bord og bænke stammer fra 
bolværket i Knuds Hoved Havn, der hvor 
færgerne Dronning Ingrid og senere Kron-
prins Frederik lagde til. Træet er derfor ved-
ligeholdesfrit, da det er mættet af saltvand 
gennem årtier. Træet er blevet savet op på 
savværket, der hører til Møltrup Optagelses-
hjem. Stedet er et hjem for mænd, som for 
kortere eller længere tid har brug for støt-
te i deres liv. Møltrup bygger på et kristent 

grundlag. Mændene som kommer på hjem-
met betragtes ikke som klienter, men som 
mennesker, der kommer til Møltrup, for at 
være med til at drive gården. Der findes på 
gården et savværk, landbrugsproduktion og 
en socialøkonomisk inspireret cafe. Så det er 
en alsidig produktion. 
 
Menighedsrådet kan godt lide tanken om, at 
det er genbrug, og at Møltrup Optagelses-
hjem bygger på et kristent grundlag. Derfor 
blev der truffet beslutning om, at det var dis-
se bord/bænkesæt, vi ville have på kirkegår-
dene. Så kom og sæt jer ned og nyd roen på 
kirkegården.

Kontakt:
Kirkekontor og sognepræst:  
Laila Olesen, Ågade17, Rørbæk, 
Tlf. 9855 7292, e-mail: LKLO@km.dk
Menighedsrådsformand: 
Anders Bisgaard Møller, tlf. 6175 3308 
e-mail: andersbisgaardmoller@gmail.com
Kasserer : Pia Nørgaard, tlf. 4055 4382 
e-mail: ncn@123dk.dk

Kirkeværger: 
Rørbæk: Lone Watson Kjær, tlf. 2946 3523 
Grynderup: Regnar Jensen, tlf. 2194 7350
Stenild: Steen K. Christensen, tlf. 5092 7538
Kirkesanger: Irma Jensen, tlf. 2539 3913
Graver Rørbæk:  
Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver Stenild og Grynderup: 
Margith Koch, tlf. 2927 5818

Hjemmeside: www.rgs-sogne.dk

Facebook: 
Rørbæk, Grynderup og Stenild kirker

Kirkebil: 
Kørsel til gudstjenester kan bestilles fra 
alle tre sogne senest dagen før hos  
Terndrup Taxa, tlf. 9833 5800.

Rørbæk-Grynderup-Stenild Pastorat

Bord/bænkesæt  
på vores kirkegårde

Det sker
Det sker i Klubhuset i Grynderup
23. februar kl. 19.30  
I.M. generalforsamling hos Anne-Grete og 
Niels Nielsen, Allestrup.
2. marts kl. 19.30
Bibeltime

16. marts kl. 19.30  
Soldatervennefest. Soldaterhjemsleder 
Kasper Klarskov, Hvorup taler.  
Amerikansk Lotteri. 
20. marts kl. 10.00
Formiddagscafé. Leder af Barnets Blå Hus 
i Aars, Ole Smed, og Pia Møller, tidligere 
bruger af stedet, fortæller.

23. marts kl. 19.30  
Møde ved Anne Lise Larsen, Visse
13. april kl. 19.30 Møde ved pensioneret 
missionær Søren Skovenborg, Ans
17. april kl. 10.00 Formiddagscafé.  
”Hvornår er man gammel? ” Oplæg ved 
Niels H. Nielsen og Sonja Larsen
20. april kl. 19.30 Forårssangaften

NYT FRA  
MENIGHEDSRÅDET

På sidste møde i 2022 konstituerede  
menighedsrådet sig for 2023 således:

Formand Anders B. Møller
Næstformand Villy Jensen
Kasserer Pia Nørgaard
Kontaktperson Kim Jensen

Kirkeværge for Rørbæk, Lone Watson,  
for Grynderup, Regnar Jensen og  
for Stenild, Steen K. Christensen

De næste menighedsrådsmøder er tirs-
dag den 21. marts og onsdag den 26. 
april. Rådets møder er offentlige og af-
holdes i præstegårdens konfirmandstue 
kl. 18.30.

Konfirmation
29. april kl. 10 i Grynderup kirke
Nikoline Thybo Tinnesen
Caroline Husum Poulsen
Jack Bloch Holmberg
Daniel Kastrup Bærentzen
Alfred Asferg Madsen
Liva Freya Sondrudottir

30. april kl. 10 i Rørbæk kirkeielsen
Lucas Møller Pedersen
Karoly Zoltan Nagy
Zakarias Rønne Ugilt Hansen
Noah Kjær Nørgaard
Gustav Brink Dich Sørensen
Rebekka Linnemann Toft Jensen.
Kristian Serup Nielsen
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Kontakt:
Sognepræst Rikke Visby Wickberg 
Esgevej 1, 9610 Nørager,  
tlf. 9865 6102 / 2056 9989, 
e-mail: rvw@km.dk
Menighedsrådsformand: 
Orla Kastrup Kristensen, tlf. 5196 2265

Præstesekretær: 
Helena M. M. Schmidt, tlf. 2484 5582
Graver Kongens Tisted og Binderup:  
Erik Nyborg Madsen, tlf. 2620 6179
Graver Durup:  
Kirsten Byrialsen, tlf. 2965 1819

Facebook: 
Kongens Tisted – Binderup – Durup 
Kirker
Hjemmeside: https://www.ktbd-sogn.dk

– er et projekt om aktuelle emner, hvor emnet belyses ud fra naturvidenskabelige og 
teologiske/filosofiske vinkler. Målet er at få mennesker til at samtale om eksistentielle 
emner.

Har du lyst til at være med, så mød op i Sognehuset i Nørager  
torsdag den 2. marts kl. 17-19.

Dr. med. Hans Jakob Ingerslev og dr.theol. Ulrik Nissen vil blandt andet tale om, hvor 
meget man kan manipulere med et tidligt foster, og om det er en menneskeret at få 
perfekte børn.
Arrangementet er gratis – og der er endda mad.
Tilmelding: kirdith@gmail.com eller tlf. 26 84 42 32.

Forårsmøde og generalforsamling i Danmis-
sions Distrikt 46 afholdes i Nørager Sogne-
hus, Stationsvej 9, 9610 Nørager onsdag den 
8. marts 2023 kl. 19.00 .

Tom Bangslund Hansen, Seniorkonsulent - 
Netværk og engagement kommer og for-
tæller om Danmission og de projekter, der 
er i gang med Danmissions medvirken ude i 

verden. Nye måder at sende medarbejdere 
ud i verden. Og nye måder at holde kontakt 
til netværk og menighedsråd.

Menighedsrådet sørger for kaffe og kage. 
Under kaffen vil distrikt 46 holde en kort ge-
neralforsamling. Efter kaffen vil der være mu-
lighed for spørgsmål til Tom og en snak om 
Danmission, indsamlinger og hjælpearbejdet.

Kgs. Tisted-Binderup-Durup Pastorat

Hvad er meningen?

Forårsmøde og generalforsamling 
i Danmission

Babysalmesang
Tirsdag kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager 
udenfor skolernes ferier.

Torsdagscafé
09. marts og 11. maj kl. 14.00  
i Sognehuset i Nørager

Morgenandagt
Onsdag den 22. februar  og 19. april  
kl. 09.00 i Sognehuset i Nørager. 
Vi begynder med kaffe og rundstykker.

Aftensang
1. marts kl. 19.30 i Kongens Tisted Kirke

Børneklubben Banditterne  
mødes i Skrænten i Nørager:
1. marts kl. 15.15  
Jakobs hjemkomst. Vi laver gaver.
15. marts kl. 15.15  
Josef og hans brødre. Quiz.
29. marts kl. 15.15  
Påske 1. del. Vi laver påskearmbånd.

12. april   kl. 15.15  
Påske 2. del. Vi går i skoven.
26. april   kl. 15.15  
Josef i Egypten. Børneråd, bål og snobrød.

Påskemåltid i Sognehuset

Konfirmationer

Skærtorsdag den 6. april, holder vi guds-
tjeneste kl. 12.00 i Sognehuset i Nørager. 
Vi begynder med en kort andagt og fort-
sætter derefter med et let påskemåltid. 

Hertil beder vi om tilmelding senest 3. 
april til Ellen Christine Vestergaard på 
tlf./sms 3025 7478.

I Binderup Kirke konfirmeres  
den 29. april kl. 09.30
Kasper Ølgaard
Theodor Boe Christensen
Noah Kant Bjerregaard
Kristian Ravn Kristensen
Marius Winfeld

I Kongens Tisted Kirke konfirmeres 
den 29. april kl. 11.00
Cecilie Agnete Kristensen
Anna Emilie Dines Strunge
Daniel Vestergaard Jensen
Sara Kaastrup Christensen
Maja Stick Høgh
Zander Sørensen
Søren Klitgaard Rasmussen
Jalte Kjær Andersen

I Durup Kirke konfirmeres  
den 30. april kl. 10.00
Oliver Lindstrøm Andersen
Viktor Lindstrøm Andersen
Sander Bach Giversen
Gustav Rysz Pedersen
Nadia Leth Nielsen

Det sker
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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
Organist: Kim Bernt 
e-mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk 
tlf. 2345 3349

Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte 
Pedersen, Tlf. 26274664 e-mail: kkmedar-
bejder@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4068, 
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Sønderup-Suldrup Pastorat

Liv og glade dage
Der er liv i det gamle 

sognehus disse dage. 
Faktisk myldrer der 

af liv! Og det er skønt. 
Konfirmanderne stor-
mer kirken hver tirs-
dag eftermiddag. Der 
bliver banket støv af 
salmebøgerne – og 
nærmest klatret i gar-
dinerne nogle dage. 

Med 35 teenagere i 
huset er der godt gang 

i den. Hver uge holder 
vi minigudstjeneste, hvor vi 

synger og øver os i at være stille og mær-
ke efter, hvordan stilhed også kan gøre 
noget godt for os. Og så er der trosbe-
kendelsen – vi har snar t lær t den udenad! 
Midt i det hele holder vi frikvar ter. 

Pauser er vigtigt – og der er plads til både 
fodbold, cykler, snak og kage! Nå ja, vi lærer 
altså også lidt om Gud ind i mellem, om Bi-
belen, om de ti bud og hvem Jesus er for en 
størrelse. Og så taler vi om kjoler og jakke-
sæt, sko og hår – og tæller dage og uger – vi 
glæder os til konfirmationsdagen – og nu er 
det jo allerede lige om lidt! 

Om lidt bliver der stille… pludselig er 
der gået et år og konfirmanderne flyver 
fra reden – øh mm altså sognehuset. Det 
bliver mærkelig, så uhyggelig stille – må-
ske bliver der ro til at drikke kaffen mens 
den er varm, og dog. De 
bliver savnet! 
Konfirmander-
ne altså. Hver 
eneste en. Hel-
digvis dukker 
der nogle nye 
konfirmander 
op i august.

Forårskoncert i Suldrup Kirke  
med Nordjysk VokalEnsemble  
7. marts kl.19.30
Forår skoncer ten 
med Nordjysk Vo-
kalEnsemble vil be-
stå af et program 
med flere kendte 
og elskede forårs-
sange. Koret vil også præsentere nogle af 
vore nye salmer og sange i flotte korarran-
gementer sammen med klassiske stykker 
som f.eks. Griegs berømte "Våren". Koret 
ledes af Kristian Echwald og Jens Mathiasen.

Forårsfest
9. marts kl.14.00 
Traditionen tro inviterer 
Sønderup Suldrup Me-
nighedsråd til forårsfest 
på Himmerlandshave 
den 9. marts. Det bli-
ver en skøn eftermiddag, hvor vi inviterer 
foråret indenfor med sang og musik – og 
nyder fællesskabet med hinanden.
Tenor Thomas W Christensen og Himmer-
lands Have koret deltager. De vil synge for 
og med os alle.

Sangaften
15. marts kl. 19.00
Alle er velkommen til 
en aften i godt selskab 
med skøn fællessang 
fra Højskolesangbogen. 
Der serveres kaffe og 
kage i løbet af aftenen. Vel mødt til både 
nye og gamle kendte!

Familiegudstjeneste  
26. marts kl.16.30
Velkommen til gudstjeneste for hele famili-
en. Vi mødes i kirken til en kort gudstjene-
ste, hvor alle kan være med! Efter gudstje-
nesten går vi over i sognehuset og spiser 
aftensmad.
Tilmelding til spisning på e-mail tilmelding@
sonderupsuldrupkirke.dk 
Spisning kr. 25 pr. voksen. Børn under 12 
år er gratis.

Påskegudstjeneste for seniorer i  
Suldrup Kirke 
20. april kl.14.30
Alle er velkomne. Der 
serveres kaffe og kage 
i sognehuset efter guds-
tjenesten.

Det sker

I år bliver konfirmanderne 
konfirmeret på følgende  

tidspunkter:
Sønderup Kirke 

den 30. april kl.10.30

Sønderup Kirke  
den 5. maj kl.10.30

Suldrup Kirke  
den 7. maj kl.09.00. og kl.10.50

Stort tillykke til årets konfirmander!
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Før Påske – for de ældre
Vær med til at synge påskens stærke salmer 
og høre påskebudskabet sammen med Møl-
levangens beboere onsdag den 29. marts  
kl. 10.30 i Bælum kirke.
 
Palmesøndag – for små og store

Kom og være med 
til en familiegudstje-
neste i Bælum Kirke 
Palmesøndag den 2. 
april kl. 10.30 med 
fortælling, sang, pal-
megrene, og hvor 
børnekoret vil synge 
både for og med os.

Ved gudstjene-
sten fejrer vi også 
de børn fra Bælum 
Sogn, der har 5-års 
dåbsjubilæum i år. 

Hvis man er født i 2018, og man ikke har fået 
en invitation fra præsten inden en uge før 
gudstjenesten, er man velkommen til at kon-
takte Ingeborg Sebbelin på tlf. 6122 3779.
 

Skærtorsdag den 6. april
Der er almindelig højmesse i Skibsted Kirke 
kl. 10.30.
Senere på dagen kl. 18.00 holder vi påske-
måltid i Bælum Kirke, hvor vi deler et tradi-
tionelt påskemåltid med lam, bitre urter, usy-
ret brød og vin med hinanden på nadverens 
plads. Da gudstjenesten er både gudstjene-
ste og aftensmad, er der forhåndstilmelding 
til Inger Marie Engelbrektsen på tlf. 2078 
1255. Tilmeldingsfrist: lørdag den 1. april.
 

Langfredag den 7. april kl. 10.30
I Solbjerg Kirkes 
stemningsfyldte kir-
kerum vil vi samles 
om læsninger, bøn-
ner og salmer, der 
minder os om Jesu 
vej til domfældelse 
og korsfæstelse på 
Golgata.
 
Påskedag den 9. april og  
2. påskedag den 10. april
Vi fejrer med stor glæde 
Jesu opstandelse påske-
morgen med påskelil-
jer, lys og sang: 
Påskedag kl. 9.00 i 
Solbjerg Kirke og 
kl. 10.30 i Bælum 
Kirke.
2. påskedag i Bælum 
Kirke kl. 10.30.

Påskefejring i Kirkerne
Bælum-Solbjerg-Skibsted Pastorat

Kontakt:
Konst. Sognepræst Ingeborg Sebbelin
Bælum Sognegård,
Smidievej 1B, 9574 Bælum
tlf. 9833 7050 eller 6122 3779,  
e-mail: ibse@km.dk
Hjemmeside: www.bælumkirke.dk 
Facebook: Bælum, Solbjerg og Skibsted 
Kirker

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

Sogneaften i Bælum Sognegård med 
Susanne og Preben Christensen 
Torsdag den 9. marts kl. 19.00
Susanne og Preben er klar til at give en ny 
rejseberetning med billeder.

De har besøgt 
mange forskelli-
ge destinationer i 
hele verdenen, og 
denne gang er tu-
ren gået til Afrika 

- nærmere betegnet Tanzania. Susanne og 
Preben har længe haft et stort ønske om 
at bestige bjerget Kilimanjaro, som er 5895 
meter højt. Turen blev til virkelighed i sep-
tember-oktober 2022. 

Susanne og Preben vil give et kort indblik i 
forberedelserne af turen, inden de "trækker" 

alle med op ad bjergsiden, ved at fortæl-
le om nogle af de udfordringer, de mødte 
i forsøget på at nå den eftertragtede top af 
Kilimanjaro.

”Det bliver en fantastisk tur igennem et va-
rieret landskab, der går lige fra regnskov til 
is klædte gletsjere. Vi bevæger os langsomt 
op gennem højdernes forskellige klimabæl-
ter, præget af smukke scenarier, der får gåse-
huden frem, fysiske anstrengelser, der giver 
varmen og trætheden til nattesøvnen i tel-
tet samt psykiske og fysiske belastninger, der 
både forårsager ubehag, angst og tårer”.

Filmaften i Skibsted Kulturhus
Torsdag den 23. marts kl. 19.00
Skibsted Menighedsråd i samarbejde med 
Kulturhuset afholder spændende Filmaften, 
hvor Hans Flou viser sin nye film "Kilder ved 

Lindenborg å", der viser kilder og vandløb 
fra udspringet ved Nysum hele vejen igen-
nem Rold skov. Der er både kendte og 
ukendte kilder, og filmen er den første af 
to film. Film nr. 2 udkommer næste år og 
starter ved nordkanten af Rold Skov og hele 
vejen til udløbet i Limfjorden.

Af hensyn til kaffebord er der tilmelding 
på tlf. 6169 0852 til Mettea Frølund senest 
torsdag den 16. marts.

Det sker
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Nørlunds Pastorat er det nye navn 
for sognene Brorstrup-Ravnkil-
de og Aarestrup-Haverslev. Vi er 

ved at vænne os til det. Fra mar ts for-
ventes en ny provst ansat, og der vil ske 
ændringer i planlægningen af det daglige 
arbejde. Det betyder, at præsterne i de to 
gamle pastorater skal fordele arbejdet, så 
begge præster arbejder ved alle kirkerne, 
den ene præst på fuld tid, den anden som 
præst på deltid ved siden af provstear-
bejdet.

Der er nu også tilknyttet en fælles præste-
sekretær, Helena Schmidt, som står for Per-
sonregistreringen og konfirmandtilmeldinger. 

Det betyder, at skal man have en navneæn-
dring eller en ny dåbsattest, skal man hen-
vende sig til Helena. Vi er også i færd med 
at lave et nyt atteststempel for Nørlunds 
Pastorat. Det kommer til at se sådan ud:

Der er mange detaljer, der endnu ikke er af-
talt, men vi er godt i gang. Menighedsrådene 
vil mødes i løbet af foråret til forventningsaf-
stemning og finde nogle fælles retningslinjer 
for bl.a. gudstjenestetider og liturgier, konfir-
mand- og mini-konfirmandundervisning, ba-
bysalmesang og hjemmeside. 

Følg her i bladet med i, hvordan det kommer 
til at blive fremover, og er du i tvivl om noget, 
så ring og spørg!

Mange hilsner
Præsterne

Kontakt:
Sognepræst 
Anna Margrethe Dith Dige Saxild 
tlf. 9837 5041, e-mail: amsa@km.dk
Konstitueret sognepræst
Marianne Nielsen
tlf. 6142 7628, e-mail: mn@km.dk

Sekretær
Helena Schmidt 
tlf. 2484 55 82,  
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
Konstitueret graver ved  
Brorstrup-Ravnkilde Kirker
Lene Knudsen Svenstrup
tlf. 2943 7180
e-mail: graver@brorstrup-ravnkilde.dk

Hvad er Nørlunds Pastorat?
Nørlunds Pastorat

Velkommen til 
Babysalmesang i 
Ravnkilde Kirke
I 2023 tilbyder vi igen babysalmesang 
for børn fra hele Nørlunds Pastorat, dvs. 
Brorstrup/Ravnkilde Sogne og Aarestrup/
Haverslev Sogne, i alderen ca. 2-12 måne-
der. Vi begynder tirsdag den 14. marts kl. 
10.00. Herefter datoer:  14., 21., 28. marts, 
11., 18., 25. april, 2. og 9. maj. Vi plejer gerne 
at runde af med lidt kaffe og kage. Vi håber, 
vi ses til en fin og hyggelig stund med san-
sesange og musik, let bevægelse, rasleæg, 
bobler, tørklæder og nærvær i Ravnkilde 
Kirkes stemningsfulde rammer. Tilmelding 
til kirkesanger Camilla Hyttel på mail: ca-
milla.hyttel@gmail.com.

Skulle man være forhindret nogle af gan-
gene, sender man blot afbud til Camilla 
Hyttel. Det koster ikke noget at være med, 
så mød endelig op.

Camilla Hyttel, Kirkesanger

Disse skønne unge mennesker skal 
konfirmeres inden længe:
Konfirmander i Haverslev Kirke  
lørdag den 29. april kl. 10.00
Sofus Alexander Dissing
Vibe Høyer
Mika Egmose
Rasmus Thorup Christoffersen
Asja Rise Vraa
Steffen Bundgaard Aggerholm Jensen
Juliane Greibe Byrialsen
Benjamin Krebs Nielsen
Lasse Holm Sørensen
Sophia Møller Lyng Nielsen
Elisabet Corfitz Kildedal
Marcus Bilskov Christensen
Frederik Stubberup Møller
Rasmus Resdal Dixen

Konfirmander i Aarestrup Kirke  
søndag den 30. april kl. 10.00
Ida Glinvad Bonde
Amalie Steilborg Svejstrup
Jonathan Cornelius Hertz Gerlach
Nikolaj Emil Sanderhoff Asp

Konfirmander i Brorstrup Kirke  
søndag den 30. april kl. 10.30
Andreas Brusgaard Dahl
Caroline Buus Jørgensen
Henry Møller Rask

Konrad Møller Rask
Caroline Marie Munch Vase
 
Konfirmander i Ravnkilde Kirke  
søndag den 7. maj. kl. 10.30
Milas Peter Hald
Kathrine Sjælland Langgaard
Luca Hejlesen Lundsgaard
Tobias Clifford Nielsen
Madeline Randers
Silas Rousing
 
Et stort tillykke til jer og jeres familier. 
Håber, I får en helt vidunderlig dag, som I 
altid vil huske med glæde.
 
Konfirmationer i 2024
Ravnkilde Kirke: Lørdag den 27. april
Aarestrup Kirke: Lørdag den 27. april
Brorstrup Kirke: Søndag den 28. april
Haverslev Kirke: Søndag den 28. april
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Nørlunds Pastorat

Organist ved Brorstrup-Ravnkilde Kirker
Karl Alfred Petersen, tlf. 9856 9128
e-mail: karlalfred-petersen@mail.dk
Organist ved Aarestrup-Haverslev Kirker
Anette Kjær, tlf. 2992 7122
e-mail: anettekjaer2@live.dk
Kirkesanger ved  
Brorstrup-Ravnkilde Kirker
Camilla Hyttel, tlf. 4073 3876
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com

Kirkesanger ved Aarestrup Kirke
Jørn Krogholm Pedersen
e-mail: j@krogholm.com
Kirkesanger ved Haverslev Kirke
Esben Nielsen
tlf. 2916 4034
Formand, Brorstrup-Ravnkilde Sogn
Aase Bisgaard, tlf. 2233 2090
e-mail: aasebisgaard@hotmail.com

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

Påskens gudstjenester
Palmesøndag den 2. april kl. 9.00 i Ravnkilde 
Kirke og kl. 10.30 i Haverslev Kirke. 
Påskeugen begynder med, at Jesus rider ind 
i Jerusalem på et æsel. Alle jubler af glæde 
og svinger med palmegrene, men så skifter 
stemningen…

Skærtorsdag den 6. april kl. 9.00 i Brorstrup 
Kirke og kl. 10.30 i Haverslev Kirke. 
Det er her, Jesus gør det mærkelige, at han 
tager et brød og siger, at det er hans lege-
me. Og han siger om vinen, at det er hans 
blod. Så deler han det ud til sine disciple, og 
det har vi gjort lige siden. Vi kalder det nad-
ver eller altergang, og vi omgiver det med 
højtidelighed. Det er lidt mystisk, og hvad er 
meningen med det?

Langfredag den 7. april kl. 10.30 i Ravnkilde 
Kirke og kl. 19.30 i Aarestrup Kirke. 
Det er den store dramadag. Her rejses kor-
set, solen formørkes, og døden vinder over 
Jesus. Vi vil synge salmer og midt i det, der ser 
mørkt ud for Jesus, vil vi glæde os over, at der 
venter os en påskemorgen.

Påskedag den 9. april kl. 9.00 i Ravnkilde og 
Haverslev Kirker og kl. 10.30 i Brorstrup 
og Aarestrup Kirker. 
Her er der glæde og jubel! Vi fejrer, at Jesus 
opstår fra de døde. Livet og Guds kærlighed 
er stærkere end alt det onde, og Jesus vil 
også give os evigt liv i troen på ham. Vi hol-
der gudstjenester med de skønne påskesal-
mer og kirkerne vil være smukt pyntede. 

2. Påskedag den 10. april kl. 10.30 i Haver-
slev Kirke. Vi møder to disciple, som har 
svært ved at tro, at Jesus virkelig er opstået 
fra de døde, men så møder de ham selv… 
Påskeglæden fortsætter denne dag med 
endnu flere af de skønne påskesalmer.

Velkommen til en dejlig påske-fejring!

Det sker
Koncert med  
Michala Petri og Østjysk Kammerkor

Tirsdag den 28. 
marts kl. 19.30 er 
der en helt ene-
stående mulighed 
for at opleve den 
internationalt kend-
te danske blokfløj-
tevirtuos Michala 

Petri, når hun sammen med Østjysk Kam-
merkor under ledelse af Erling Lindgren 
kommer til Haverslev Kirke med et spæn-
dende koncertsamarbejde og et flot og 
afvekslende program. Her er musik både 
for soloblokfløjte, for kor og for blokfløj-
te og kor, heriblandt uropførelsen af Erling 
Lindgrens ”Missa brevis for altblokfløjte og 
blandet kor”.

Billetsalg
Fra tirsdag den 28. februar kan der købes 
billetter hos SPAR i Haverslev. Prisen er 50 
kr. pr. stk. Max 2 billetter pr. køb. Eventuelt 
overskydende billetter sælges ved indgan-
gen. 

Læs mere om Østjysk Kammerkor, Michala 
Petri og Erling Lindgren på kirkernes hjem-
meside. 

Liturgisk  
gudstjeneste 
Langfredag 
den 7. april 
kl. 19.30 
medvirker 
fløjtenisten 
Trine Geltzer 
Dinesen ved en 
liturgisk gudstje-
neste med tekstlæsning, fællessalmer og 
musik i Aarestrup kirke. Trine Dinesen er 
uddannet klassisk fløjtenist fra Det jyske 
Musikkonservatorium.

Vandretur med fællessang
Onsdag den 26. april kl. 10.00 inviterer 
Aarestrup Seniorer i samarbejde med or-
ganist Anette Kjær til forårsvandretur rundt 
om Store Økssø, hvor vi undervejs synger 
en række morgensange og forårssange 
midt i den natur, sangene beskriver. Turen 

er på ca. 3-4 km ad anlagte stier. 
Mødested: P-pladsen ved Store Økssø 
(Mosskov pavillonen).
Aarestrup Seniorerne medbringer kaffe og 
rundstykker til alle tilmeldte. 
Tilmelding senest mandag 24. april til Mar-
git Kragelund (tlf. 60 77 99 57).

Midthimmerlands Kirkehøjskole 2023 
Kom på venteliste…
Der er højskoleformiddag i hhv. Aarestrup 
og Haverslev den 8. marts og den 19. april. 
Alle billetter er solgt, men der er mulighed 
for at blive skrevet på ”Billet søges-listen” 
og på denne måde måske få tilbudt en bil-
let. Kontakt organist Anette Kjær. Læs mere 
om program m.m. på kirkernes hjemme-
side. 
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Kontakt:
Sognepræst Finn Carpentier 
Lyngbyvej 47, St Brøndum,  
9520 Skørping 
tlf. 9833 9207, e-mail: fic@km.dk

Formand Maria Ohrt-Nissen 
Skørpingvej 19, Siem, 9575 Terndrup,  
tlf. 2164 0846 
e-mail: mariaohrt@mail.dk

Graver ved Siem, Torup og  
Store Brøndrum Kirker  
Annette Winther, tlf. 4148 4977 
e-mail: annettewhh@gmail.com

S ådan endte vores nye fælles pastorat 
sit navn.  Vi havde noget tovtrække-
ri med stiftet, idet vi havde foreslået 

Hellum Herreds Pastorat, men det bød 
biskoppen imod, fordi Hellum Herred 
oprindeligt dækkede over et meget stor t 
område – fra Sønder og Nørre Konger-
slev i nord, Skørping i vest, Bælum-Sol-
berg i øst og syd og med de 5 sogne lig-
gende lunt i midten. Midt Hellum Herreds 
Pastorat blev derfor kompromiset, som 
alle kunne erklære sig enig i.

Ved et ordinært menighedsrådsmøde den 
16. november blev Maria Ohrt-Nissen fra 
Siem Sogn enstemmigt valgt som ny for-
mand efter afdøde Anton Ohrt-Nissen. 
Maria har i de sidste 2 perioder været me-
nighedsrådets sekretær for Anton, og havde 
derfor naturligt nok arbejdet tæt sammen 
med ham, og hun tilkendegav at have en 
stærk fornemmelse for de tanker, som An-
ton havde, specielt hvad angår restaurerin-
gen af St. Brøndum Kirke. Han havde sagt, at 
han ville forsætte sit arbejde i menighedsrå-
det, ”indtil alle 3 kirker var sat i stand”. Det 
nåede han ikke, men Maria vil fortsætte det 
arbejde, der er sat i gang. Hun har også fået 
menighedsrådets accept af at igangsætte et 
forsigtigt samarbejde med Lyngby-Terndrup 

Sogne, i første omgang omkring fælles arran-
gementer. 

Der har været møder med Nationalmuseet 
i St. Brøndum Kirke, hvor vi overfor museets 
folk og Aalborg Stift fremsatte vore ønsker 
om renoveringen. Nationalmuseets folk har 
dog foreslået et lang række restaurerings til-
tag – ikke kun af de indvendige vægge, som 
umiddelbart er vores første og største pri-
oritering. Vi afventer nu kun, at Nationalmu-
seets kalkningstjeneste kommer og foretager 
besigtigelse af vægfladerne. Opgaven er i 

gode hænder hos projekterende arkitekt, 
Per Seeberg. 

Præstesituationen er fortsat uafklaret. Der 
har været foretaget 2 opslag, hvor der ikke 
kom ansøgninger til 100 % stillingen med 
udgangspunkt i Lyngby-Terndrup, og kun 1 
ansøgning til den delte stilling med udgangs-
punkt i St. Brøndum-Siem-Torup. Biskoppen 
har bestemt nyt opslag af begge stillinger. 
Men vi er vist desværre ikke alene om den 
situation – der mangler præster overalt i lan-
det.

Midt Hellum Herreds Pastorat

Det sker
Foredrag i Siem Forsamlingshus  
Tirsdag den 15. marts 2023 kl. 15 -17
Hvis man står ved Normandiets kyst i dag, 
er det ikke svært at forestille sig, at synet 
af de tusinde og atter tusinde skibe, der i 
morgentågen den 6. juni 1944 mødte de 

tyske soldater, 
må have været 
skræmmende. 
Omkring 6300 
danskere sejlede 
for de allierede 
under krigen.

Kom og hør 
historien om 
denne del af 

Anden Verdenskrig ved historiker Jakob 
Tøtrup Kjærsgaard, som har arbejdet på 
Utah Beach Museum i Normandiet og 
Kystmuseet i Frederikshavn. 

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe, 
og der er gratis adgang.
Gerne tilmelding på SMS til 93958212

Som traditionen byder mødes vi til  
gudstjeneste i Siem kirke 
Skærtorsdag den 6. april 2023 kl. 17.00.
Efter gudstjenesten følges vi ad til Siem 
forsamlingshus, hvor menighedsrådet 
byder på påskemad, lam og skinke med 
tilbehør og is som dessert.  

Tilmelding skal ske til Maria Ohrt-Nissen 
– gerne som en sms – på tlf. 2164 0846 
senest søndag den 2. april.

Midt Hellum Herreds Pastorat –  
St. Brøndum-Siem-Torup Sogne 

Den færdigrenoverede præstegård i St. Brøndum.
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Jeg hedder Annette Petersen og begyndte som gravermedhjæl-
per ved Lyngby-Terndrup Sogne den 1. december 2022. Jeg 
bor i Terndrup, hvor jeg flyttede til med mand og børn i 2006. 
Som gravermedhjælper er  jeg at finde på kirkens arealer, hvor 

jeg blandt andet hjælper til med at holde gravstederne og de om-
givende arealer. Indimellem er jeg også at finde i kirken og i sogne-
gården, hvor jeg hjælper til.

Sognegården er dér, jeg er en del af min arbejdstid. Her er jeg ved de 
forskellige arrangementer, hvor jeg får lokalerne til at fremstå fine og 
klar til gæsterne. Vi har blandt andet begravelseskaffe, musikalske indslag, 
foredrag mv. Jeg sørger også for, at vores konfirmander ikke går sultne 
tilbage til skolen efter konfirmandforberedelsen. 

Jeg er glad for at arbejde ved kirken. Det er meningsfuldt og givende. Jeg 
er hver dag blandt gode mennesker, som alle har for øje, at kirken er et 
godt sted at være - både som kirkegænger og ansat. 

Et nyt ansigt                                 

Kontakt:
Sognepræst Finn Carpentier 
tlf. 4146 9000, e-mail: fic@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 og Lyngby kirker 
Niels Pedersen 
tlf. 2210 5586 
e-mail: kirkekontor.terndrup@gmail.com
Facebook Lyngby-Terndrup Sogn

Kirkebil 
Kirkebilen kan benyttes gratis ved alle 
kirkelige handlinger.
Ring til Terndrup Taxa og Turistbusser 
på tlf. 9833 5800

Det sker
Gudstjeneste med spisning
Skærtorsdag den 6. april kl. 10.30
har vi traditionen tro gudstjeneste i Lyng-
by Kirke, med efterfølgende spisning i Den 
gamle Skole i Lyngby.
Alle er velkommen, og det er gratis at spise 
med, men tilmelding til spisning er nødven-
dig.

Tilmelding til Menighedsrådsformand  
Kurt Pedersen senest den 30. marts 2023 
kl. 12.00 på tlf. 4051 1440 eller mail mu-
rermester@kurtpedersen.dk

Når kommer 
våren vel?
9. marts kl. 19.00
Er det når de før-
ste forårsblomster 
titter frem, eller 
er det når svalen, 
storken eller stæ-
ren kommer? Det er spørgsmålet, men vi 
vil i hvert fald gøre alt for at synge foråret 
frem, med en fællessangsaften i Lyngby Kir-
ke torsdag den 9. marts kl. 19.
Aftenen vil blive krydret med forskellige 
musikalske indslag, ved Bent Hvilshøj, An-
nette Petersen og Gunhild Kjær. Bagefter er 
der kaffe og kage i Lyngby gamle Skole, så 
kom og vær med til en aften med et udvalg 
af vores skønne forårssange. 

Fyraftensgudstjeneste 
23. marts kl. 17.00 er 
der fyraftensgudstjene-
ste i Terndrup Kirke.
Efter gudstjenesten er 
der fællesspisning i sog-
negården, hvor alle er 
velkomne.

Tilmelding til spisning senest den 17. marts 
kl. 12 hos menighedsrådsformand  
Kurt Pedersen,  
e-mail: murermester@kurtpedersen.dk,  
tlf. 4051 1440

Midt Hellum Herreds Pastorat –  
Lyngby-Terndrup Sogne
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Støvring-Sørup-Gravlev Pastorat

Kontakt:
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.
Se mere på støvring-sørup-gravlev.dk

Sognepræst, kbf.: 
Inge Frandsen 4040 8851, ifr@km.dk 
Fridag: Mandag
Menighedsrådsformænd: 
Støvring: Allan Vest, 6159 3806 
Sørup:  Grete L. Bach, 6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

Du har mulighed for at benytte kirkebilen til 
kirkernes arrangementer og gudstjenester. 
Kirkebilen bestilles senest hverdagen før 
hos Olesens busser på 9837 1150.

Tilbagevendende aktiviteter
Suppeaften
Sognegården i Støvring,  
mandag den 6. marts og 3. april  
kl. 18.00-20.00
Velkommen til en god aften med suppe ef-
terfulgt af kaffe og småkager. Der vil være 
sang, musik og hyggeligt samvær.

Tilmelding senest torsdag inden arrangemen-
tet til: Tora Kristensen, tlf. 4045 0022 eller 
torambk@gmail.com

Arrangeres i samarbejde med Ældresagen
Pris: 50 kr. kontant.

Nødhjælpsstrik
Sognegården i Støvring,  
mandag den 6. marts og 3. april  
kl. 14.00-17.00
Nødhjælpsstrik arbejder flittigt den første 
mandag eftermiddag i måneden. 
Klubben fremstiller tæpper og trøjer til 
nødlidende børn og familier i Østeuropa.

Der er altid plads til flere i vores hygge-
lige fællesskab. Så mød op i Sognegården 
i Støvring, hvis du har tid, overskud og 
lyst, første mandag i måneden kl. 14.00 til 
17.00. Kontaktperson: Hanne Kristopher-
sen, 2196 1090

Vi strikker og hækler dåbsklude
Sognegården i Støvring,  
tirsdag den 28. marts og 25. april  
kl. 14.00-16.00
Vi mødes sidste tirsdag i måneden kl. 
13.00-15.00. Her hjælpes vi ad med at 
strikke og hækle dåbsklude til alle vores 
dåbsbørn. Pak strikkepinde eller hæklenåle 
str. 2,5-3 i tasken. Vi har garn og kaffe på 
kanden. Kontaktperson: Grete Lundgren 
Bach, tlf. 6175 5857

Kom og syng med
Sognegården i Støvring,  
tirsdage i ulige uger  
kl. 14.00-16.00
Sangglade mennesker i alle aldre mødes i 
et musikalsk fællesskab omkring højskole-
sangbogen, hvor glæden ved at synge med 
andre er i højsædet. Du er velkommen - 
både til at synge med eller bare lytte og 
nyde de andres sang.

For børn 

Børnekirke
Velkommen til en kort gudstjeneste
i børnehøjde med fortælling og  
sange i Støvring Kirke kl. 17.00
Børnekirkedage, er dage, hvor du har lidt 
mere hyggetid med familien. Du sparer tid 
på madlavning og opvask, da vi efter guds-
tjenesten har fællesspisning, kreahygge, 
snak og leg i sognegården.

Onsdag den 15. marts, torsdag den 13. 
april og onsdag den 24. maj 
Børnekirke er gratis, men du skal tilmelde 
dig og din familie via kirkens hjemmeside.

Babysalmesang 
Nyt hold mandag den 20. marts
Få pladser tilbage. Babysalmesang er et 
tilbud til dig og dit barn om samvær, hvor 
forælderens stemme, salmesangen og kir-
kerummet danner den smukkeste ramme. 
Vi mødes 8 mandag-formiddage. Babysal-
mesang er gratis.

Børnekor
Sognegården i Støvring tirsdage  
kl. 16.00-17.00
Vi er i gang med en ny sæson. Koret er for 
børn fra 1.-5. klasse. Vi mødes hver tirsdag 

i sognegården. Vi synger, hygger, rapper og 
optræder til bl.a. Børnekirke. 
Ved spørgsmål, kontakt korleder Rikke 
Winkler tlf. 4021 1686.
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Støvring-Sørup-Gravlev Pastorat

Det sker

Spillemandskredsen Aalborg  
besøger Sørup Kirke
fredag den 3. marts kl. 19.30
Velkommen til spillemandskoncert  
i Sørup Kirke.

Spillemandskredsen i Aalborg består af 
omkring 15 spillemænd under ledelse af 
Ivan Amtoft.

Orkestret er et sammenrend af spillemænd 
fra Aalborg, Himmerland og Vendsyssel, der 
også spiller i andre sammenhænge. Denne 
fredag aften i Sørup Kirke kan man høre 
et varieret program af klassiske såvel som 
genfundne melodier fra de gamle nodebø-
ger på Spillemandsmuseet i Rebild. Under 
koncerten serveres der en forfriskning.

Eftermiddagscafé  
Herberts Livsfortælling del 2
Sognegården i Støvring,  
onsdag den 8. marts kl. 14.00
Alle kan være med i fortsættelsen af Her-
berts livsfortælling, selvom man ikke var 
med i efteråret. Herbert havde meget 
på hjerte, da han startede sin livsfor-
tælling i efteråret. Og da tilhørerne slet 
ikke var færdige med at lytte til Her-
berts fortælling, så fortsætter han med 
sine Erindringer om livet som præst  
og feltpræst.

Velkommen til 
en fortælling 
om hvordan 
det var at være 
sognepræst på 
landet og lejlig-
hedsvis at følge 
med soldater på 
øvelser. Senere 
fulgte Herbert 
Wilson med sol-
daterne ud i verden, hvor de oplevede at 
se de forfærdelige ødelæggelser, som krige 
fører med sig. Efter Herberts pensionering 
i 2006 blev det til rigtig mange vikarjobs. 
Herunder også i Støvring, Sørup og Grav-
lev, hvor Herbert vikarierede i 2022. Som 
Herbert skriver : ”Det var forfriskende og 

førte til mange gode oplevelser. Tiden i 
Støvring, Gravlev og Sørup mindes jeg med 
stor glæde”.

Skærtorsdag med fællesspisning  
og gudstjeneste
Torsdag den 6. april
Ligesom sidste år inviterer vi til at starte 
påskeugen sammen. 

Kl. 17.00 Hyggeligt samvær omkring fælles-
spisning i sognegården.

Kl. 19.00 Gudstjeneste i Støvring Kirke ved 
Inge Frandsen.

Arrangementet er gratis. De som har lyst 
og overskud kan do-
nere et beløb til sog-
nets julehjælp på da-
gen.Tilmelding senest 
29. marts via tilmel-
dingslink på hjemme-
siden eller QR-koden.

Caféaften -  
Lyse sange til svære stunder
Torsdag den 20. april kl. 19.00
Til denne caféaften vil Leah (sang) og Pe-
ter Borup Jacobsen (guitar) og Hans Hjort 
(klaver) dele deres ”LYSE SANGE TIL 
SVÆRE STUNDER” med os. 

Lyse sange til svære stunder; om at sige 
farvel til en af sine nærmeste; familie, kæ-
reste, venner og bekendte. Sange kan være 
med til at udtrykke forskellige følelser. De 
kan sætte ord på det svære, og skabe et 
musikalsk minde. Eller den kan udtrykke 
taknemmelighed for det der var - samt håb 
for fremtiden. 

Efterfølgende vil der være ostebord og af-
slutningsvis fællessang.  Pris 75,- som beta-
les i forbindelse med tilmelding på kirker-
nes hjemmeside.

GØR EN  
FORSKEL 

- meld dig som 
indsamler i  

Støvring, Gravlev 
eller Sørup

Kontakt din lokale indsamlingsle-
der Torsten Topbjerg på tlf. 5258 
4736 eller torsten@topbjerg.dk 
hvis du vil være med til at samle 
ind. Alternativt kan du tilmelde dig 
via hjemmesiden blivindsamler.dk. 
Vi mødes i Sognegården i Støvring 
søndag den 12. marts kl. 10.00 
og det tager typisk to til tre timer 
at samle ind. Læs mere på side 2.

Kirkerne i Rebild Provsti · Marts 2023 | Side 17



Støvring-Sørup-Gravlev Pastorat

Trods præstemangel, melder de fuldt hus  
i Støvring, Sørup og Gravlev

Der er ingen tvivl om, at menig-
hedsrådene ved Støvring, Sørup 
og Gravlev smiler. 2023 kunne 

skydes i gang med alle 3 præstestillinger 
besat og det skaber naturligvis stor glæ-
de. En glæde over at have et fast team, 
som med deres forskellighed og samtidi-
ge lyst til samarbejde bliver de ansigter, 
menigheden kommer til at møde i mange 
forskellige sammenhænge. Formand for 
fællesrådet Allan Vest udtrykker det såle-
des: ”Kirke er mange ting, men fælles for 
det hele er, at en stor del af kirkernes ar-
bejdsområder handler om relationer. Re-
lationerne får vanskelige kår med skiften-
de vikarer, som alle har været ualmindelig 
dygtige men dog ikke varige bekendtska-
ber for menigheden.”

Således er det nu Inge Frandsen, Ulla Bøn-
løkke Pedersen og Herluf Christensen som 
danner trekløveret af præster ved Støvring 
Sørup og Gravlev.

Inge Frandsen er med 4 års vikariat allerede 
et særdeles kendt ansigt i kirkerne. Inge har 
tidligere været præst i Godthåb ved Sven-
strup samt i Ulstrup og Gundersted kirker 
i Vesthimmerland. Hun har i mange år des-
uden virket som feltpræst, hvor hun har væ-
ret udsendt til Kosovo ad flere omgange.

Inge giver udtryk for at Støvring, Gravlev og 
Sørup er gode steder at være præst. Det er 
kirker med dygtige og engagerede medar-
bejdere. Den høje grad af professionalisme 
gør at kirkerne kan tage godt imod deres 
sognebørn i sorg såvel som i glæde. Inge bor 
i Rold på en landejendom sammen med sin 
mand, Svend. Fritiden går blandt andet med 
at uddanne sine heste til at bære modne ryt-
tere over sø og land. 

Ulla Bønløkke har være præst siden 1994 
og har været med til at bygge Folkekirkens 
Skoletjeneste i Randers op. På samme tid var 
hun præst i Sct. Mortens sogn. Efterfølgende 
har hun været præst i både store bysogne og 
i små landsogne.

Ulla Bønløkke bor med sin mand Steen ved 
Fløjstrup i Randers Kommune, på en lille 
landejendom med skov, eng og mark. 

I sit arbejder holder Ulla Bønløkke især af de 
helt grundlæggende præsteopgaver: Guds-
tjenester og kirkelige handlinger, undervis-

ning af minikonfirmander og konfirmander, 
og samarbejde med spejdere og FDF og 
hvad der ellers byder sig til af muligheder 
lokalt.

Herluf Christensen er sidst ankomne og 
tiltrådte sin faste stilling pr. 1. januar 2023. 
Herluf er allerede kendt af mange, da han 
tidligere har været præst i de tre sogne. 

I næsten 30 år, frem til 2019 har Herluf væ-
ret præst ved Rørbæk, Grynderup og Stenild 
Kirker og boet i Rørbæk præstegård med sin 
familie. Herefter valgte Herluf at opsige sin 
faste stilling og i stedet vikariere som præst 
fra en ny bopæl, nemlig i Bjerringbro, hvor 
han og hans kone, Inger, også har sommer-
hus.

Nu glæder Herluf sig over at være flyttet til 
Støvring i den nyindkøbte præstebolig på 
Mosbæksallé 9 og at lære byen og sognene 
bedre at kende. Parret synes det er skønt er 
være tilbage i Himmerland. Og så gør det jo 
ikke noget, at det bliver lettere at følge med 
i, hvordan det går med fodboldklubben AaB, 
som Herluf har fulgt i mange år.

Herluf er flyttet ind i præstegården på  
Mosbæksallé, hvor han har kontor, ligesom han  
også kan træffes på sit kontor i sognegården.

Det og mange andre ting får du indflydelse 
på, hvis du kommer med i Menighedsrådet.

Du har muligheden lige nu, hvor der skal 
vælges 4 nye medlemmer for to år.

Udfyldningsvalg
Tirsdag 21.marts kl. 19.00  
i Sognegården i Støvring

På denne aften er der opstilling og valg 
af kandidater. Man kan selv stille op, eller 
foreslå andre. Kandidaterne præsenteres, 
der er lejlighed til debat, og der foretages 
skriftligt valg. Hvis ikke der indkommer flere 
valglister inden 18.april, er de valgte med i 
menighedsrådet indtil november 2024.

Du kan stille op når du er :
• Over 18 år
• Medlem af folkekirken i Støvring Sogn
•  Har dansk indfødsret eller har boet i 

Danmark et år

Du kan gøre gavn
I dag kan folkekirken bruges på mange 
forskellige måder, og det er ikke et krav, at 
man er fast kirkegænger for at gøre gavn 
i menighedsrådet. Du får mulighed for at 
bidrage, med det, du kan og har lyst til, og 
deltage i de opgaver, som du bedst kan ud-
fylde til gavn for helheden i arbejdet. 

Menighedsrådet kan desuden være en god 
læreplads i kommunikation og debat, de-
mokrati, samarbejde, og meget mere.

Ny kirke i Støvring? 
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Kan du huske, hvordan det var at være teen-
ager? Vi tænkte dybt over livets store spørgs-
mål, og jeg har ikke senere i livet været så 
ærlig og seriøs. 

I dag har de unge mulighed for at snakke 
løs om disse spørgsmål og få fyldt på af ”fag-
folk”. Vi er på Støvring Gymnasium, det er 
tirsdag 24. januar, og kommunens 9.klasser 
er på vej ind for at deltage i ”Hvad er me-
ningen”, arrangeret af gymnasiet og kirken. 
I formiddagens løb skal de møde oplæg fra 
naturvidenskaben og teologien, som tanke-
starter til diskussionerne.

Emnerne er seriøse – ”Menneskets plads i 
verden”, ”Hvad er sandhed” og ”Når livet gør 
ondt”.

Menneskets plads i verden
Der bliver budt velkommen med Einsteins 
ord: Ikke alt, der kan tælles, tæller– og ikke 
alt, der tæller, kan tælles”. Den skal lige ven-

des et par gange i hovedet, og bliver 
så hængende som baggrund 

for resten af dagen.

Feltpræsten Oral 
Shaw fremhæver, 
hvordan vores plads 
i verden er reguleret 
af normer og reg-
ler – skrevne som 

uskrevne – fordi ”el-
lers er det ikke til at 

være her”. Vi tror må-
ske, at reglen om at elske 

sin næste er specielt kristen, 
men pointen står centralt i alle religioner – 
over hele verden skal du behandle andre, som 
du selv vil behandles.

Morten DD (museumsinspektør på Natur-
historisk museum Århus, og naturformidler 
i TV) opfordrer til undren over natu-
ren, og hans begejstring kommer 
højlydt til orde i hele oplægget 
med hop, råb og klask. Han 
har grafer og andet der vi-
ser, hvordan vi mennesker 
har maset os ind over me-
get mere plads end der til-
kommer os, og tilskynder 
til at afgive en lille bid. 

Hvad er sandhed?
”Tror du på atomer?” spørger 
fysiklærer Peter Aaquist Nissen, og 
da svaret er ja, vil han vide, om vi da har 
set et? Nu er vi gået i gang med workshops, 
hvor eleverne aktivt er med. Ved siden af 
snakker eleverne med gymnasiepræsten San-
ne Birkely Sørensen om, hvad man gør, når 
livet gør ondt. ”Man skal snakke med nogen” 
og ”Vi har alle sammen kriser” er udtalelser, 
som vi alle bakker op om.

Det er lettest at forstå præsten
Over en sandwich snakker jeg med nogen 
drenge fra Bavnebakkeskolen om, hvad de 
har oplevet i dag. De nævner bl.a. historien 
om, hvordan man har blendet en rottehjer-
ne for at tjekke for stresshormoner. DET 
var brutalt, synes de. De mener også, at op-
læggene fra præsterne er nemmest at snakke 
med om, for ”det er noget, man kan relatere 
sig til”. Videnskaben kan godt blive lidt ab-
strakt. 

Skolerne bakker op
Sognepræst Anna Margrethe Saxild er pro-
jektleder, og i styregruppen er desuden Rune 
Carstensen fra Støvring gymnasium, Kirsti-
ne Chemnitz og Rikke Wickberg. ”Ideen 
er blevet rigtig godt modtaget på alle sko-

lerne” siger Anna Margrethe og Rune. ”Det 
er spændende at arbejde sammen, og vi får 

noget ud af det, både som kirke og 
som gymnasium”. Begge parter 

ønsker at involvere sig i lo-
kalsamfundet, og det her 
giver mening. Gymnasiet 
stiller med oplægsholdere 
indenfor naturvidenskab, 
og kirken stiller med gym-
nasiepræster til den teo-
logiske del. Skolerne har 

fået spørgsmål med hjem, 
så man nemt kan følge op 

på dagen, og styregruppen vil 
gerne have lærerne med i forbere-

delserne næste gang – for de tror på, ideen 
står til gentagelse.

Du kan få samme oplevelse
Du har chancen for selv at få vendt dine tan-
ker og holdninger, når ”Hvad er meningen 
Rebild” holder to aftner i marts og april – se 
side 2.

FAKTA OM PROJEKTET
• Projektet ”Hvad er meningen?” har 

kørt i 7 år. Det startede som et samar-
bejde mellem Aalborg stift, universi-
tetet og gymnasierne.

• Konceptet er at udsætte teologi og 
naturvidenskab for samme spørgs-
mål, så man får svar fra to vinkler 
– spørgsmål som relaterer til livets 
mening.

• Årligt inviteres 3.G fra Nordjyllands 
gymnasier til Folkekirkens hus til 
oplæg og debat

”Hvad er meningen Rebild”  
er en lokal aflægger,  
betalt af Rebild provsti. 
• Der er afholdt 4 offentlige aftner i 

Rebild provsti, hvor alle kan deltage.  
De næste arrangementer er i marts 
og april – se opslaget på side 2 og 
meld dig til.

• I år afprøves konceptet for første 
gang for 9. klasserne
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Det sker

Skørping Kirke & Kulturdag: Hvem er vi 
danskere? Fællessangen giver svaret!
Gudstjeneste og foredrag ved Mathias 
Hammer Skørping Nykirke og Kultursta-
tionen i Skørping den 5. marts kl. 14
Med udgangspunkt i Højskolesangbogen 
tager Mathias Hammer temperaturen på 
danskheden. Hvad binder os sammen som 
befolkning? Hvilken betydning har fælles-
sangen for vores nationale identitet? Og 
hvad fortæller sangene om et moderne 
Danmark med stigende individualisering 
og polarisering? Kan vi synge os til fornyet 
sammenhold?

Mathias Hammer er pianist, musikformidler, 
radio- og TV-vært (bl.a. Danmark synger ju-
len ind og Den klassiske musikquiz) og har 
været en del af udvalget bag højskolesang-
bogen 2020.  

Kl. 14.00 Gudstjeneste i Skørping  
Nykirke. Prædikant: Mathias Hammer 

Kl. 15.30 Foredrag på Kulturstationen – 
indledes med kaffebord v. spejdere fra 
DDS Skørping
Gudstjenesten i Nykirken er åben for en-
hver, men foredrag og kaffebord på Kultur-
stationen koster 150 kr. Billetter købes via 
www.rebildbib.dk eller ved indgangen på 
Kulturstationen. 

Arr.: Kulturstationen, Rebild Bibliotekerne 
og Kirkerne i Skørping-Fræer, samt spejde-
re fra DDS Skørping gruppe.

Onsdagseftermiddag 
Onsdag i ulige uger fra 14.30-16.00  
i Sognegården i Skørping
Indholdet er forskellige foredrag af ca. en 
times varighed med plads til spørgsmål og 
diskussion. Efterfølgende hygger vi os med 
kaffe og kage.

15. marts
”Vilhelms historie. - De eksamensfrie 
børns muligheder i årene omkring 1960”
Vilhelm Paulsen tager udgangspunkt i kam-
meraters og egne muligheder efter util-
strækkelige skolekundskaber. Tilfældigheder 
var ofte bestemmende for i hvilket erhverv, 
man endte. Han kom selv til søs, da hans far 
fik tilbudt en friplads til ham på Skoleskibet 
Georg Stage.

29. marts
Så er det snart Påske, og vi går Påsken i 
møde sammen med Per og musik.

26. april
Ina Gudbjerg fortæller om:  
”Min barndom på Villestrup”.
Ina Gudbjerg voksede op omkring Vil-
lestrup i 1960èrne, hvor hendes far var 
smed på godset. Hun fortæller, at dengang 
var Villestrup ”et samfund i samfundet”, 
hvor man var selvforsynede, og hvor man 
havde egne håndværkere og beskæftigede 
mange mennesker. Ina vil dele sine oplevel-
ser fra dengang med os og samtidig fortæl-
le om Villestrups tilblivelse og historie.

Torsdagscafe
Alle torsdage kl. 10.30-12.30  
i Sognegården i Skørping
Hver gang er der sang, brød med ost, kaffe 
og the, inden vi går i gang med formidda-
gens program.

2. marts 
Samtale om bordet. Vi drøfter et aktuelt 
emne.

9. marts
Gud i musikken ved kirkens organist Per 
M. Bach.

16. marts
Sorg, trøst og livsmod – En personlig be-
retning om, hvordan vi bevarer modet og 
håbet, når vi skal miste v. Kirsten Dollerup.

23. marts
Islams 5 søjler 
Torben Næsby Christensen, Rebild, vil for-
tælle om Islam tilsat anekdoter fra sin tid i 
Marrakesh.

30. marts
Rundvisning i Fræer kirke. 
Vi begynder med kaffe i sognegården in-
den vi fylder bilerne og kører til Fræer, hvor 
Johan Rafaelsen vil vise rundt og fortælle 
om kirken.

13. april
Sange til livet - Vagn Mikkelsen spiller og 
synger egne sange.

20. april
Samtale om bordet.

27. april
Bodil og John fortæller om at være baptist.

Bibelstudiekreds i Sognegården, Skørping 
Onsdage den 8. marts og 5. april  
kl. 14.00-16.00
Bibelstudiekredsen er som noget nyt ble-
vet et samarbejde imellem baptistmenig-
heden i Vaarst og Skørping-Fræer Pastorat. 
Alle er velkomne uanset bibelkendskab. Du 
skal blot være nysgerrig på teksterne, som 
vi drøfter over en kop kaffe og en kage.
Materiale udleveres ved fremmøde. 

Taize i Nykirken
Onsdage i lige uger kl.16.30-18.00
Taizé er navnet på et økumenisk klosterfæl-
lesskab i Frankrig, hvortil der hvert år rejser 
tusindvis for at dele en uge med bøn, sam-
tale og fællesskab. For at binde de mange 
forskellige nationaliteter og kirkelige ståste-
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der sammen opfandt man de smukke Tai-
ze´-sange, som er korte vers, der gentages 
mange gange, synges i flere stemmer og ef-
terfølges af stilhed med plads til eftertanke. 
Taize´-sang handler om at blive ved med at 
være i sangen og er en kærkommen lytter 
ind i os selv og udad til hinanden. Kom og 
prøv om det er noget for dig. mulighed for 
at falde til ro og fordybe sig, mens vi lytter 
ind i os selv og udad til hinanden.
Kom og prøv om det er noget for dig.

Kom og prøv om det er noget for dig.

Babysalmesang
Tirsdage fra kl. 10.15-11.00 i Skørping 
Nykirke fra uge 9
Efterfølgende hygge ad libitum.  

Nu starter der et nyt hold babysalmesang 
for babyer som ved opstart er mellem 
0-12 måneder gamle. Vi synger salmer og 
børnesange, laver rim og remser. Vi danser, 
gynger og bevæger os på forskelligvis med 
barnet. Vi lytter til musik og lyde, ser sæbe-
bobler der svæver og masserer barnet blidt 
med bolde - alt sammen for at stimulere, 
styrke og udvikle barnets sanser.

Det foregår i Nykirkens smukke rum i en 
afslappet atmosfære, og der kræves ingen 
særlige sang- eller musikmæssige forudsæt-
ninger for at være med. Du skal bare have 
lyst til at synge, vugge, nynne og være sam-
men med dit barn.

Tilmelding sker til kordegn Lise Mejlholm 
på mail: Lisme@km.dk med oplysninger om 
barnets navn og alder samt den voksnes 
navn og mobilnummer. Der medbringes 
eget tæppe, som barnet kan ligge på i kir-
ken. Efter babysalmesang går vi i Sognegår-
den til kaffe og hygge.

Kirkebil
Har du brug for kørsel?
Bor du i Skørping eller Fræer og har du 
brug for kørsel til og fra vores gudstjene-
ster eller arrangementer. Så har vi et gratis 
tilbud til dig. Du er meget velkommen til at 
benytte ”kirkebilen”.

Dvs. at du ringer til Olesens Busser/Sørup 
Taxa og bestiller en taxa til din bopæl og til 
hjemtransporten fra kirken eller Sognegår-
den (Eller hvor arrangementer nu holdes)
Du skal blot oplyse, at det er Kirkebilen, du 
har brug for.
Regningen bliver sendt til kirkekontoret og 
turen/turene er derfor gratis for dig.
Vi glædes os til at se dig. Olesens Bussen 
kontaktes på tlf. 9837 1150.

Folkekirkens Nødhjælp
samler ind den 12. marts
Der er gudstjeneste i Nykirken kl. 09.00 og 
efterfølgende går vi i sognegården til info 
og uddeling af ruter mm. Når vi er tilbage 
fra ruterne bliver der serveret sandwich og 
sodavand. Læs mere side 2.

Fasteandagt
Søndag den 26. marts kl. 19.00 i  
Skørping kirke, Gammel Skørping
Traditionen tro indbyder vi til en aftenan-
dagt i Skørping kirke i tiden mellem faste-
lavn og påske. En andagt i stearinlysenes 
skær og med ekstra musik på programmet. 

Traditionen med fasteandagt strækker sig 
mange år tilbage og var oprindeligt en 
rest af den messe Dronning Margrethe 1. 
påbød Skørping kirkes præst at udføre til 
ære for hendes far Valdemar Atterdag. For 
at afholde messen fik præsten en ydelse i 

korn. Både lønnen og messen og næsten 
alt andet har ændret sig mange gange siden 
hen – men den gamle kirke består fortsat 
som ramme om gudstjenester og kirkelige 
handlinger, og som vidnesbyrd om næsten 
1000 års dansk historie og menneskeliv i 
slægt efter slægt. Foruden kirkens persona-
le medvirker Tine Lilholt ved fasteandagten.

Påskefrokost
2. påskedag (10. april) i Sognegården
Efter gudstjenesten i Nykirken 2.påskedag 
inviterer personale og menighedsråd til 
frokost i sognegården, så vi over en lækker 
lammesteg kan fejre påsken og hygge os 
i hinandens selskab. Vi slutter med en kop 
kaffe inden vi går hver til sit. Alle er vel-
komne og det er gratis at spise med, men 
du må gerne tilmelde dig til kirkekontoret 
senest 4. april (skoerping.sogn@km.dk – tlf. 
98301066).

Folk og musik
Søndag den 26. februar kl. 14.00-17.00  
i sognegården i Skørping
Klaus Pindstrup, Stefan Groot og Klaus 
Thrane er de musikalske tovholdere for 
en musikalsk eftermiddag. Publikum synger 
med og alle er velkomne til at medbringe 
instrumenter, der kan bidrage til spontane 
musikideer. Elever fra Himmerlands Folke-
musikskole deltager også.

Det sker
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SØNDERUP KIRKE
5. marts kl. 09.00 2.s.i fasten JNP

19. marts kl. 10.30 Midfaste HMA

2. april kl. 09.00 Palmesøndag HMA

7. april kl. 09.00 Langfredag JNP

9. april kl. 09.00 Påskedag HMA

10. april kl. 10.30 2. påskedag HMA

23. april kl. 10.30 2.s.e påske HMA

30. april kl. 10.30 3.s.e. påske HMA 
  Konfirmation

5. maj kl. 10.30 St. Bededag  HMA 
  Konfirmation

SULDRUP KIRKE 
26. februar kl. 16.30 1.s.i fasten HMA 
  Familiegudstjeneste

12. marts kl. 09.00 3.s.i fasten JNP

19. marts kl. 09.00 Midfaste HMA

26. marts kl. 16.30 Mariæ bebudelse HMA 
  Familiegudstjeneste

2. april kl. 10.30 Palmesøndag HMA

6. april kl. 10.30 Skærtorsdag HMA

9. april kl. 10.30 Påskedag HMA

10. april kl. 09.00 2. påskedag HMA

16. april kl. 09.00 1.s.e. påske JNP

20. april kl. 14.30 Påske for seniorer  HMA 
  & Himmerlandshave

7. maj kl. 09.00 4.s.e. påske HMA 
 kl. 10.50 Konfirmation

Skørping-Fræer Pastorat

Det sker

Ukrainsk og dansk musik
Søndag den 19. marts kl. 16.00  
i sognegården i Skørping
En musikalsk eftermiddag med ukrainsk og dansk musik ved mu-
sikerne Klaus Pindstrup og Vasyl Bernatskyi. 

Det er nok de færreste danskere, der kender ret meget til ukra-
insk musik – og omvendt. Men ved dette møde er der rig mulig-
hed for at blive klogere på musikkens forskelle og ligheder. Oplev 
de to musikere spille ud med det, de gerne vil præsentere for 
hinanden og de øvrige medvirkende ved arrangementet.

Вечір данської та української музики від музикантів Клауса 
Піндструпа та Василя Бернацького. Напевно, небагато датчан 
знаються на українській музиці – і навпаки. Але на цій музичній 
зустрічі є прекрасна можливість дізнатися більше про відмінності 
та схожість музики. Ви зможете послухати як два музиканти 
грають те, що вони хочуть подарувати один одному, іншим 
учасникам заходу, та гостям.

Påskesang med Spirekor og Kirkekor 
Torsdag den 30. marts kl. 17.00  
i Skørping Nykirke 
Kom til en halvtimes korsang med Spirekoret, som øver hver 
torsdag på Skørping Skole, koret er for sangere fra 2.-4.klasse. 
Kirkekoret medvirker også. Desuden medvirker Lene Grønbech 
Hansen og Per Bach. Alle er velkomne til koncerten.

Forårskoncert med Skørpingkoret
Torsdag den 27. april kl. 19.30  
i Skørping Nykirke
Dirigent Søren Rasmussen.

Befrielsesaften i Fræer Kirke
Torsdag den 4. maj kl. 19.00 i Fræer kirke
Kirkekoret synger korsatser og vi synger fællessang.
Velkommen til en stemningsfyldt aften.
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GUDSTJENESTER I REBILD PROVSTI

GERDING KIRKE
19. marts kl. 09.00 Midfaste JLG

7. april kl. 09.00 Langfredag JLG

BLENSTRUP KIRKE
5. marts kl. 10.30  2.s.i fasten SBS

2. april kl. 10.30 Palmesøndag JLG

9. april kl. 10.30 Påskedag JLG

16. april kl. 09.00 1.s.e. påske SBS

5. maj kl. 10.30 St. Bededag JLG  
  Konfirmatio

AARESTRUP KIRKE
5. marts kl. 10.30 2.s.i fasten AMS

19. marts kl. 09.00 Midfaste NN

7. april kl. 19.30 Langfredag Liturgisk

9. april kl. 10.30 Påskedag NN

16. april kl. 10.30 1.s.e.påske NN

30. april Kl. 10.00 3. s. e. påske AMS  
  Konfirmation

4. maj Kl. 19.30 Mindegudstjeneste  NN 
  for befrielsen

HAVERSLEV KIRKE
26. februar kl. 09.00 1.s.i fasten MN

12. marts kl. 10.30 3.s.i fasten NN 

26. marts kl. 09.00 Mariæ bebudelse NN

2. april kl. 10.30 Palmesøndag NN

6. april kl. 09.00 Skærtorsdag NN

9. april kl. 09.00 Påskedag NN

10. april kl. 10.30 2. påskedag NN

29. april kl. 10.00 3.s.e.påske AMS  
  Konfirmation

5. maj kl. 09.00 St. Bededag NN

BRORSTRUP KIRKE
26. februar kl. 10.30 1.s.i fasten MN

12. marts kl. 09.00 3.s.i fasten NN

26. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelse NN

6. april kl. 10.30 Skærtorsdag NN

9. april kl. 10.30 Påskedag NN

16. april kl. 09.00 1.s.e.påske NN

30. april kl. 10.30 3.s.e.påske MN 
  Konfirmation

5. maj kl. 10.30 St. Bededag NN

RAVNKILDE KIRKE
5. marts kl. 09.00 2.s.i fasten AMS

19. marts kl. 10.30 Midfaste NN

2. april kl. 09.00 Palmesøndag NN

7. april kl. 10.30 Langfredag Liturgisk

9. april kl. 09.00 Påskedag NN

23. april kl. 10.30 2.s.e påske LO

7. maj Kl. 10.30 4.s.e.påske MN 
  Konfirmation

STØVRING KIRKE
26. februar kl. 10.30 1.s.i fasten HSC

5. marts kl. 10.30 2.s.i fasten UMP

12. marts kl. 09.00 3.s.i fasten HSC 
  Indsamling

15. marts kl. 17.00 Børnekirke UMP

19. marts kl. 10.30 Midfaste IFR

26. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelse/ UMP 
  5.s.e.påske 

2. april kl. 10.30 Palmesøndag  IFR

6. april kl. 19.00 Skærtorsdag IFR

7. april kl. 10.30 Langfredag UMP

9. april kl. 10.30 Påskedag HSC

10. april kl. 10.30 2. påskedag HSC

13. april kl. 17.00 Børnekirke UMP

16. april kl. 10.30 1.s.e.påske UMP

23. april kl. 09.00 2.s.e påske IFR

30. april kl. 10.30 3.s.e.påske HSC

5. maj kl. 09.30 St. Bededag HSC 
 kl. 11.00 Konfirmation 

6. maj  Kl. 09.30 Konfirmation IFR 
 Kl 11.00 Konfirmation UMP

7. maj Kl. 10.30 4.s.e.påske.  IFR 
  Konfirmation 

GRAVLEV KIRKE
12. marts kl. 10.30 3.s.i fasten HSC

7. april kl. 09.00 Langfredag UMP

9. april kl. 09.00 Påskedag HSC

23. april kl. 10.30 2.s.e påske IFR

5. maj kl. 09.30 St. Bededag.  IFR 
  Konfirmation 

SØRUP KIRKE
5. marts kl. 09.00 2.s.i fasten UMP

6. april kl. 10.30 Skærtorsdag IFR

10. april kl. 09.00 2. påskedag HSC

30. april kl. 09.00 3.s e. påske HSC

5. maj kl. 11.00 St. Bededag UMP 
  Konfirmation 
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GUDSTJENESTER I REBILD PROVSTI

ØSTER HORNUM KIRKE
26. februar kl. 09.00 1.s.i fasten HMA

5. marts kl.16.00 2.s.i fasten JNP  
  Rytmisk musikgudstjeneste 
  Rytmisk kor medvirker 
  Spisning bagefter

19. marts kl.10.30 Midfaste JNP 
  Kirkekaffe

26. marts kl.10.30 Mariæ bebudelse/ HMA 
  5.s.e.påske 
   Frokost og sognedag med Lisbeth 

Smedegaard efter gudstjenesten. 
Kirkebus.

2. april kl.10.30 Palmesøndag JNP

6. april kl.19.00 Skærtorsdag HMA 
  Rytmisk kor medvirker 
  Ost og vin efter gudstjenesten

9. april kl. 10.30 Påskedag JNP 
  Klassisk kor medvirker

16. april kl. 10.30 1.s.e.påske JNP 
  Kirkekaffe. Kirkebus.

29. april kl. 09.00 Konfirmation JNP 
 kl. 11.00  Konfirmation JNP

5. maj kl. 10.30 St. Bededag JNP 
  Kirkekaffe

VEGGERBY KIRKE
12. marts kl. 10.30 3.s.i fasten JNP

19. marts kl. 19.30 Midfaste JNP

2. april kl. 19.30 Palmesøndag 
   Koncert med Veggerbys Mandskor og 

med Øster Hornum Kirkes klassiske kor

7. april kl. 10.30 Langfredag JNP

9. april kl. 09.00 Påskedag JNP

23. april kl. 09.00 2.s.e påske HMA

7. maj Kl. 10.30 4.s.e.påske JNP 
  Konfirmation

KONGENS TISTED KIRKE
1. marts kl. 19.30 Aftensang RVW

12. marts kl. 10.30 3.s.i fasten RVW

26. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelse/  RVW 
  5.s.e.påske 

7. april kl. 10.30 Langfredag RVW

10. april kl. 10.30 2. påskedag RVW

29. april kl. 11.00 Konfirmation RVW

BINDERUP KIRKE
5. marts kl. 10.30 2.s.i fasten RVW

24. marts kl. 17.30 Pizzagudstjeneste RVW  
  i Binderup Missionshus

9. april kl. 14.00 Påskedag RVW

23. april kl. 09.00 2.s.e påske LO

29. april kl. 09.30 Konfirmation RVW

5. maj kl. 10.30 St. Bededag.   RVW 
  Fællessangs-gudstj.  
  ifm. befrielsesjubilæet

DURUP KIRKE
26. februar kl. 10.30 1.s.i fasten RVW

19. marts kl. 09.00 Midfaste LO

2. april kl. 10.30 Palmesøndag RVW

6. april kl. 12.00 Skærtorsdag RVW 
  Andagt og påskemåltid 
  i Sognehuset  

8. april kl. 23.30 Midnatsgudstjeneste RVW

16. april kl. 10.30 1.s.e.påske RVW

19. april kl. 09.00 Morgenandagt RVW 
  i Sognehuset

30. april kl. 10.00 Konfirmation RVW

7. maj kl. 10.30 4.s.e. påske RVW

BÆLUM KIRKE
26. februar kl.10.30 1.s.i fasten IBSE

12. marts kl.10.30 3.s.i fasten IBSE

19. marts kl. 09.00 Midfaste IBSE

26. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelse/ IBSE 
  5.s.e.påske 

29.marts Kl.10.30 Før Påske, for de ældre IBSE

2. april kl. 10.30 Familiegudstjeneste IBSE 

6. april kl. 18.00 Skærtorsdag IBSE 
  med påskemåltid

9. april kl. 10.30 Påskedag IBSE

10. april kl. 10.30 2. påskedag IBSE

16. april kl. 09.00 1.s.e.påske NN

23. april kl.10.00 2.s.e påske NN  
  Konfirmation

5. maj kl.10.30 St. Bededag NN

SOLBJERG KIRKE
12. marts kl. 09.00 3.s.i fasten IBSE

19. marts kl.10.30 Midfaste IBSE

7. april kl.10.30 Langfredag IBSE

9. april kl. 09.00 Påskedag IBSE

16. april kl.10.30 1.s.e.påske NN

7. maj kl.10.00 4.s.e.påske NN 
  Konfirmation

SKIBSTED KIRKE
5. marts kl. 10.30 2.s.i fasten IMA

26. marts kl. 09.00 Mariæ bebudelse/ IBSE 
  5.s.e.påske 

6. april kl. 10.30 Skærtorsdag IBSE

30. april Kl.10.30 3.s.e.påske NN
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Præster: FIC (Finn Carpentier) - JLG (Jonas Langdahl Gormsen) - SBS (Sanne Birkely Sørensen ) - IBSE (Ingeborg Sebbelin) - LO (Laila Olesen) - 
UMP (Ulla Bønlykke Pedersen) - HSC (Herluf Steen Christensen) - RVW (Rikke Visby Wickberg) - MN (Marianne Nielsen) - ED (Esper Dalgaard) - 
AMS (Anna Margrethe Dith Dige Saxild) - JNP (Jack Nørdam Pedsersen) - IMA (Inger Margrethe Andersen) - HMA (Helge Maagaard) -  
IFR (Inge Frandsen) - NN (Endnu ikke bestemt)

TERNDRUP KIRKE
26. februar kl. 10.30 1.s.i fasten FIC

5. marts kl. 09.00  2.s.i fasten FIC

23. marts kl. 17.00  Fyraftensgudstjeneste FIC

26. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelse/  FIC 
  5.s.e.påske 

2. april kl. 10.30 Palmesøndag FIC

7. april kl. 10.30 Langfredag ED

9. april kl. 10.30 Påskedag ED

16. april kl. 10.30 1.s.e.påske FIC

23. april kl. 10.30 2.s.e påske JLG 
  Konfirmation

30. april kl.10.30 3.s.e.påske IBSE 
  Konfirmation

5. maj kl.10.30 St. Bededag NN

LYNGBY KIRKE
9. marts kl. 19.00 Torsdag - Syng sammen aften

19. marts kl. 10.30 Midfaste FIC

6. april kl. 10.30 Skærtorsdag FIC

10. april kl. 10.30 2. påskedag FIC

RØRBÆK KIRKE
5. marts kl. 10.30 2.s.i fasten LO

19. marts kl. 10.30 Midfaste LO

2. april kl. 09.00 Palmesøndag LO

7. april kl. 09.00 Langfredag Lo  
  Liturgisk

9. april kl. 10.30 Påskedag LO

16. april kl. 09.00 1.s.e.påske LO

30. april kl. 10.00 3.s.e.påske LO  
  Konfirmation

7. maj Kl. 09.00 4.s.e.påske RVW

GRYNDERUP KIRKE
12. marts kl. 09.00 3.s.i fasten LO

2. april kl. 10.30 Palmesøndag LO

9. april kl. 09.00 Påskedag LO

16. april kl. 10.30 1.s.e.påske LO

STENILD KIRKE 
26. februar kl. 10.30 1.s.i fasten LO

12. marts kl. 10.30 3.s.i fasten LO

26. marts kl. 09.00 Mariæ bebudelse/ RVW 
  5.s.e.påske 

6. april kl. 19.00 Skærtorsdag LO

10. april kl. 09.00 2. påskedag RVW

5. maj kl. 10.30 Bededag LO

ST. BRØNDUM KIRKE
12. marts kl. 10.30 3.s.i fasten FIC

9. april kl. 10.30 Påskedag FIC

7. maj Kl. 10.30 4.s.e.påske NN

SIEM KIRKE
6. april kl. 17.00 Skærtorsdag FIC

23. april kl. 10.30 2.s.e påske FIC

TORUP KIRKE
5. marts kl. 10.30 2.s.i fasten FIC

7. april kl. 10.30 Langfredag FIC

SKØRPING NYKIRKE
26. februar kl. 9.00 1.s.i fasten HP (Hanne 
Pahuus)

5. marts kl. 14.00  2.s.i fasten SBS 
  Kirke- og kulturdag 
  Prædikant Mattias Hammer

12. marts kl. 09.00 3.s.i fasten JLG 
  Indsamling til  
  Folkekirkens nødhjælp

19. marts kl. 10.30 Midfaste JLG

26. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelse/ SBS 
  5.s.e.påske  

2. april kl. 09.00 Palmesøndag JLG

6. april kl. 19.30 Skærtorsdag SBS

7. april kl. 10.30 Langfredag JLG

9. april kl. 10.30 Påskedag SBS

10. april kl. 10.30 2. påskedag  SBS 
  m. efterfølgende frokost 

16. april kl. 10.30 1.s.e. påske SBS

23. april kl. 09.00 2.s.e påske SBS

30. april kl. 10.30 3.s.e. påske JLG

5. maj  Konfirmation SBS 
  St. Bededag 

6.maj  Konfirmation SBS

7. maj  4.s.e. påske JLG 
  Konfirmation

SKØRPING KIRKE I GL. SKØRPING
26. februar kl. 10.30 1.s.i fasten HP

26. marts kl. 19.00  Mariæ bebudelse/ 
  5.s.e.påske SBS 

Fasteandagt

23. april kl. 10.30 2.s.e påske SBS

FRÆER KIRKE
12. marts kl. 10.30 3.s.i fasten JLG

9. april kl. 09.00 Påskedag SBS
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Legestue
Tid: 1. marts kl. 09.45
Sted: Øster Hornum Sognehus
Arr.:  Øster Hornum Menighedsråd
Læs mere:  se side 7 eller  

www.facebook.dk/ohkirke

Spillemandskredsen Aalborg  
besøger Sørup kirke
Tid: Fredag den 3. marts kl. 19.30
Sted: Sørup Kirke
Arr.:  Sørup Kirke
Læs mere: se side 17

Skørping kirke- og kulturdag
Tid: 5. marts kl. 14.00
Sted: Skørping Nykirke og Kulturstationen
Pris:  Gudstjeneste gratis.  

Kulturstationen med kaffe og kage  
kr. 150 kr

Arr.:  www.skoerping-fraer.dk og  
Kulturstationen, Rebild Bibliotekerne; 
Spejdere fra DDS Skørpinggruppe

Læs mere: se side 20

Forårskoncert med  
Nordjysk VokalEnsemble
Tid: Tirsdag den 7. marts. Kl. 19.30.
Sted: Suldrup Kirke
Pris: Gratis entré
Arr.:  Sønderup-Suldrup Menighedsråd
Læs mere: se side 10

Bibelstudiekreds
Tid: 8. marts og 5. april
Sted: Sognegården i Skørping
Pris: Gratis
Arr.:  www.skoerping-fraer.dk  

samt Baptistmenigheden i Vaarst
Læs mere: se side 20

Forårsmøde og Generalforsamling  
i Danmission
Tid: 8. marts kl. 19.00
Sted:  Sognehuset i Nørager,  

Stationsvej 9, 9610 Nørager
Pris: Gratis
Beskrivelse:  Tom Bangslund Hansen 

fortæller om Danmission og 
Danmissions projekter. Kort 
generalforsamling under kaffen. 

Arr.:  Danmission og Kongens Tisted,  
Binderup og Durup Kirker

Læs mere: se side 9

Eftermiddagscafé –  
Herberts Livsfortælling del 2
Tid: Onsdag den  
8. marts kl. 14.00
Sted: Sognegården i Støvring
Arr.:  Støvring, Sørup og Gravlev Kirker
Læs mere: se side 17

Sogneaften i Bælum Sognegård
Tid: Torsdag den 9. marts kl. 19.00
Sted: Bælum Sognegård
Arr.:  Bælum  

Menighedsråd
Læs mere:  se side 11 eller  

www.bælumkirke.dk 

Vi synger våren ind
Tid: 9. marts kl. 19.00
Sted: Lyngby Kirke
Arr.:  Lyngby-Terndrup menighedsråd
Læs mere: se side 15

Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling
Tid: 12. marts fra kl. 09.00
Sted: Skørping Nykirke samt Sognegården
Pris: Gratis
Arr.:   www.skoerping-fraer.dk og  

Folkekirkens Nødhjælp
Læs mere: se side 21

Den røde brænding ved Jacob Tøtrup
Tid: 15. marts 2023 kl. 15-17
Sted:  Siem Forsamlingshus,  

Skørpingvej 36, Siem,  
9575 Terndrup

Pris: Gratis
Arr.: St. Brøndum-Siem-forsamlingshus
Læs mere: se side 14

Ukrainsk og dansk musik
Tid: 19. marts kl. 16.00
Sted: Sognegården i Skørping.
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk 
Læs mere: se side 22

Udfyldningsvalg
Tid: Tirsdag den 21. marts kl. 19.00
Sted: Sognegården i Støvring
Arr.:  Støvring Menighedsråd
Læs mere: se side 18

Fyraftensgudstjeneste med  
efterfølgende spisning
Tid: 23. marts kl. 19.00
Sted: Terndrup Kirke og sognegård
Arr.:  Lyngby-Terndrup menighedsråd
Pris:  Gratis, men tilmelding til  

spisning nødvendig
Læs mere: side 15

Filmaften i Skibsted Kulturhus
Tid: Torsdag den  
23. marts kl. 19.00
Sted: Skibsted Kulturhus
Arr.:  Skibsted Menighedsråd & Kulturhuset
Læs mere:  se side 11 eller  

www.bælumkirke.dk

Fasteandagt
Tid: Søndag den 26. marts kl. 19.00
Sted: Skørping kirke, Gammel Skørping
Arr.:  www.skoerping-fraer.dk 
Læs mere: se side 21

ARRANGEMENTER I REBILD PROVSTI
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Kvinder, kunst og kristendom
Foredrag ved  
Lisbeth Smedegaard Andersen
Tid: 26. marts kl. 12.00
Sted: Øster Hornum sognehus
Pris: 40 kr. for voksne for spisning
Arr.:  Øster Hornum Menighedsråd
Læs mere:  se side 6 eller  

www.øhveggerby.dk

Koncert med Michala Petri, Østjysk  
Kammerkor og dirigent Erling  
Lindgren
Tid: Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 
Sted: Haverslev Kirke
Pris:  50 kr. Billetsalg åbner den  

28. februar hos SPAR i Haverslev.  
Max 2 billetter pr. køb.  
Evt. overskydende billetter sælges ved 
indgangen

Arr.:   Haverslev og Aarestrup Kirker  
https://sogn.dk/haverslev-rebild/

Læs mere: se side 13

Påskemåltid i Bælum Kirke
Tid: Torsdag den 6. april kl. 18.00
Sted: Bælum Kirke
Arr.:  Bælum Menighedsråd
Tilmelding:  Inger Marie Engelbrektsen  

på tlf. 2078 1255 senest  
lørdag den 1. april 

Læs mere:  se side 11 eller  
www.bælumkirke.dk

Skærtorsdag med fællesspisning og  
gudstjeneste
Tid: Torsdag den 6. april kl. 17.00
Sted: Sognegården og Støvring Kirke
Arr.:  Støvring, Sørup og Gravlev Kirker
Læs mere: se side 17

Liturgisk gudstjeneste.  
Trine Geltzer Dinesen, fløjte medvirker 
Tid: Langfredag den 7. april kl. 19.30
Sted: Aarestrup Kirke
Arr.:   Aarestrup og Haverslev Kirker  

https://sogn.dk/aarestrup/
Læs mere: se side 13

Påskefrokost
Tid.  10. april (2. påskedag)
Sted: Sognegården i Skørping
Arr.:  www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: se side 21

Legestue
Tid: 12. april kl. 09.45
Sted: Øster Hornum Sognehus
Arr.:  Øster Hornum Menighedsråd
Pris: Gratis
Læs mere:  se side 7 eller  

www.facebook.dk/ohkirke

Altid allerede elsket
Forårskoncert med Line Mortensen-trio
Tid: 18. april kl. 19.30
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis
Arr.:   Øster Hornum Menighedsråd
Læs mere:  se side 6  

www.facebook.dk/ohkirke

Fra køjesæk til bispestol
Ved tidligere biskop Henning Toft Bro
Tid: 20. april kl. 18.30
Sted: Hjeds Kultur – og Forsamlingshus
Pris: Gratis
Arr.:   Veggerby Menighedsråd og  

Husmoderforeningen
Læs mere:  se side 6 eller  

www.øhveggerby.dk

Caféaften - Lyse sange til svære stunder
Tid: Torsdag den 20. april kl. 19.00
Sted: Sognegården i Støvring 
Pris: 75 kr.
Arr.:  Støvring, Sørup og Gravlev Kirker
Læs mere: se side 17

Vandretur med morgenkaffe og fællessang
Tid:  Onsdag den 26. april  

kl. 10.00-ca. kl. 12.00
Sted:  P-pladsen ved Store Økssø  

(Mosskov pavillonen)
Pris:  Gratis. Husk tilmelding på  

tlf. 60 77 99 57 senest 24. april.
Arr.:  Aarestrup Seniorer og Aarestrup 

kirke. https://sogn.dk/aarestrup/
Læs mere: se side 13

Byen synger 4. maj-morgensang 
Tid: Torsdag den 4. maj kl. 08.30-09.00
Sted: Haverslev Kirke
Arr.:  Haverslev-Ravnkilde Skole og  

Haverslev Kirke.  
https://sogn.dk/haverslev-rebild/

Læs mere:  på kirkernes hjemmeside og i 
næste udgave af kirkeavisen 

20-års jubilæumsforårssangaften med 
Aarestrup-Haverslev Kirkekor
Tid: Mandag den 8. maj kl. 19.30
Sted: Aarestrup Kirke
Arr.:   Aarestrup-Haverslev kirker.  

https://sogn.dk/aarestrup/
Læs mere:  på kirkernes hjemmeside og i 

næste udgave af kirkeavisen

Oversigt over arrangementer, der er sorteret efter dato
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Vejret bliver lysere, dagene længere 
og vi mærker hvordan sanserne 
vågner af deres  vinterdvale. Fugle 

synger, blomster spirer og vi ved det er 
forår og med foråret følger også en hel 
del helligdage, hvor venner og familie har 
ekstra god tid sammen. 

Én af forårspauserne er påsken. Vi holder 
fri og har masser af traditioner. Vi mødes til 
påskekomsammen, børn finder påskeæg i 
haven, der klippes gækkebreve og males på 
æg. Alt sammen så hyggeligt. Men har vi mon 
helt styr på, hvorfor vi holder fri? Hvis ikke, 
får du her mulighed for en lille genopfrisk-
ning af påskedagenes indhold.

Palmesøndag
Jesus rejser til Jerusalem med sine disciple 
for at fejre den jødiske påske. Da Jesus rider 
ind i Jerusalem på et æsel, hyldes han 
som en konge af jublende menne-
skemængder. De har lagt deres 
kapper som en rød løber og 
vifter med palmeblade i hæn-
derne, præcis ligesom vi i 
dag ville vifte med flag. Ne-
top palmebladene har givet 
navn til dagen.

Skærtorsdag
Skærtorsdagsnavnet er 
straks lidt mere kryptisk. 
Navnet er også inspireret af 
dagens hændelser. På Skærtors-
dag spiser Jesus det sidste måltid 
med sine disciple. Det er her, han indstift-
er nadveren, idet han bryder brødet og del-
er vinen og siger : Dette er mit legeme” og 
”Dette er mit blod”. 

Forud for måltidet har Jesus vasket disci-
plenes fødder. Det gør han for at vise, at den 
største er ham, der tjener andre. Fodvask-
ningen foregår hvert år på skærtorsdag i Va-
tikanstaten, hvor paven vasker kardinalernes 
fødder. Det er netop fodvaskningen, som 
har lagt navn til dagen. Skær betyder rense 
og hentyder netop til fodvaskningen, som 
gik forud for måltidet. Efter fodvaskningen 
og måltidet går Jesus ud i Getsemane Have. 
Han er bange, han ved hvad der snart skal 
ske. Men han ved også at det der skal ske, 
må ske.

Den romerske besættelsesmagt og de skrift-
kloge jøder er siden palmesøndag blevet 
irriterede på Jesus. De er bekymrede for 
at miste autoritet. Så de vil gerne have fat i 
Jesus og udlover en dusør på 30 sølvpenge. 
Én af disciplene, Judas, er blevet fristet af det 

gode tilbud og forråder Jesus. Han udpeger 
Jesus for soldaterne ved at give ham et kys 
og de romerske soldater arresterer og fæng-
sler Jesus. 

Langfredag
Langfredag er lang og tung. Jesus bliver kors-
fæstet. Efter at Jesus blev taget til fange er han 
blevet pisket og dømt til døden ved kors-
fæstelse. Jøderne får i anledning af påsken, af 
den romerske besættelsesmagts repræsent-
ant Pontius Pilatus lov til at vælge, hvem der 
skal gå fri: En berygtet røver Barabbas eller 
Jesus. Menneskemængden råber ”korsfest 
ham, korsfest ham” og dermed afgør de, 
at Jesus skal korsfæstes og Barabbas går fri. 
Jesus bærer selv korset ad Via Dolorosa – 
smertens vej – til Golgata, hvor han bliver 
korsfæstet.

På hver side af Jesus hænger to kriminelle. 
Den ene håner ham og siger, at hvis han vir-
kelig er Guds søn, så kan han vel bare stige 
ned af korset og frelse sig selv. Men den 

anden beder Jesus om at huske ham, 
når han kommer til sin far. Hertil 

svarer Jesus: Sandelig siger jeg, i 
dag er du med mig i Paradis. 
Men til sidst tvivler selv Jesus 
og udbryder: Min Gud, min 
Gud, hvorfor har du forladt 
mig – og så råber han højt 
og dør. Det fortælles, at 
der på samme tid, da Jesus 
udåndede, var et forhæng i 
templet, som blev flænget 

itu. Et mørke lægger sig over 
landet, og mange bliver bange 

og tænker, at Jesus nok alligevel 
var Guds søn.

Påskedag
Tidligt søndag morgen kommer nogle kvin-
der ud til Jesu grav. Til deres store overras-
kelse er stenen rullet væk fra graven, graven 
er tom. I stedet bliver kvinderne mødt af en 
lysende engel, som fortæller dem, at Jesus 
ikke er her, men at han er opstanden.

2. påskedag
To disciple er på vej til en lille landsby, Em-
maus. Her får de følgeskab af Jesus. I første 
omgang genkender de ham ikke. Men da han, 
mens de spiser sammen, bryder brødet og 
giver dem vin, genkender de ham. Og netop 
i det øjeblik, de genkender ham, er han væk.
Symbolsk har ægget mange betydninger, 
for eksempel graven, som Jesus bryder ud 
af påskemorgen eller som et tegn på forår 
og frugtbarhed - livet, der bryder igennem 
vinterens hårde skal. Nogle tilskriver endda 
det lille runde æg magiske evner som sund-
hedsgiver.

Tekst: Rikke Winkler

VIDSTE DU, AT ...

Påske
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