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Præstens hjørne

Maria snart er det forår…..
1. Maria snart er det forår
det tøver i buske og træer
i havens krukker med liljer
der venter på mildere vejr
og spurve pusler i hækken
med første kuld unger på vej
Maria naturen venter
den venter og tier med dig
2. Maria mennesker længes
på kryds og på tværs og på skrå
mod sol og haver med stier
som man kan forelske sig på
og børn der trives og aldrig
skal mangle det daglige brød
Maria! et sted at leve
og dø en almindelig død
3. Maria Herren er med dig
han blir til den yderste dag
når tvivlen lurer ved døren
og englen er fløjet herfra
han er der hver gang du ængstes
og beder for dem du har kær
han venter belyst af mørket
og våger og er dig nær
4. Maria himlens veninde
dit forår er brusende hvidt
en solsort synger mod solen
på naboens gule stakit
og barnet under dit hjerte
er fyldt af Guds hellige ånd –
det største og alt det mindste
forenet til ét i hans hånd.
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2014
Melodi: Birgitte Buur
© Lisbeth Smedegaard Andersen og
Salmedatabasen / salmer.dk

I denne smukke salme til Maria bebudelsesdag som falder her i marts måned har
salmedigter og tidligere sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen indfanget den
følelse, den stemning som hører forårets
komme til.
Det er følelsen af længsel efter atter at
høre børn lege uden for, det er længslen
efter at kunne nyde livet uden for alt imens
livet atter folder sig ud, ja at livet så småt
genopstår lige for øjnene af os.
Mennesker længes på kryds og på tværs
og på skrå – jo vi længes alle i denne tid.
For nu er der gået ét år siden alt blev for-

andret i Danmark og i verden. Èt år er der
gået med, at vi dagligt har set os over skulderen, for vi skulle nødigt stå for tæt. Èt år
hvor vi har holdt afstand til alle også dem
vi kender og holder af. Vi længes, vi længes
efter at mærke livet både i sind og krop.
Mærke varmen strømme igennem os, når
dem vi holder af omfavner os i en tæt og
varm omfavnelse.
Vi længes efter at kunne færdes frit, gå
i biografen, på café eller restaurant, ud at
handle, til koncert eller i teateret, eller til
frisøren, vi længes efter at mærke, at vi er
en del af et fællesskab, en fælles levende

puls.
Uanset om landet i skrivende stund stadig
er lukket ned, skolebørnene i folkeskoler, på
ungdomsuddannelser og på videregående
uddannelser er fortsat hjemsendte, og
mange fortsat arbejder hjemmefra, så bringer forårets komme alligevel håbet med sig.
Der er håb om bedre tider.
Vi låner nemlig håbet fra naturen. At se
den genopstå fra de døde forstærker troen
og håbet på, at livet også genopstår for os.
Både nu og her og på den yderste dag.
Guds skaberkraft er stor, så stor og så
forunderlig, at vi af og til må forundres. Andre gange kan tvivlen slå sine grimme klør
i os, så vi ængstes for om alt nogensinde
bliver som før, om vores liv atter kan folde
sig ud og vi kan leve frit. Da siger Lisbeth
Smedgaard Andersen:
”Maria Herren er med dig
han blir til den yderste dag
når tvivlen lurer ved døren
og englen er fløjet herfra
han er der hver gang du ængstes
og beder for dem du har kær
han venter belyst af mørket
og våger og er dig nær”
Det er trøsterige ord i en tid, hvor vi
venter på forår. Både udenfor og i vores liv.
Vi venter på, at livet atter kan folde sig ud.
Men selv der i vores venten er Gud hos os.
Sognepræst Caris E.T. Johansen

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Historien om Jesus
Vi kender alle historien: Om Jesus, der rejser til Jerusalem for at deltage i påskefejringen; om indtoget i Jerusalem, hvor den
forventede konge kommer ridende på et
æsel - et usselt trækdyr.
Men i stedet for at blive forargede over
kongens ydmygelse af sig selv, så nikker vi
vidende. Vi kender jo historien. Men kun
fordi vi kender historiens slutning, kan vi
tage det så roligt. Vi ved, at Jesus er Guds
Søn og at slutningen er god.
Israelitterne ventede på en konge, en kriger, en befrier. Én, der kunne redde dem
fra romernes tyngende åg. Og nu kommer
han, men han opfører sig helt forkert! Hvis
han blot ville gøre anskrig, så var folk parat
til at slås og smide romerne på porten. Så
kunne alt blive som de gode gamle dage
med en konge af Davids egen slægt på tronen. Men Jesus ydmyger sig og skuffer dem.
Fra første skridt ind i Jerusalem ændrer
han deres forestillinger og fortæller dem, at
verden ikke er, som vi mennesker forven-

ter. Verden bør være på en anden måde,
og han har allerede brugt tre år på at vise
præcis hvordan. Han falder på knæ for dem;
siger, at han er en tjener, vasker endda deres fødder.

Kgs. Tisted Kirke

Binderup Kirke

Dåb
Jesus gør det for at vise os en ny verden.
En ny måde at se mennesker, en ny måde
at behandle hinanden på: som ligeværdige.
Han vender verden på hovedet og beder
os elske vores fjender; bede for dem, der
forfølger os; være næste for hinanden.
Det ved vi da godt, har vi lyst til at sige,
men som sædvanligt har vi misset, at det
også gælder os. Jesus sagde til os, at vi skal
behandle alle som vores næste, og elske
vores næste som os selv. Hvis nogen vil være
den første, skal han være den sidste af alle
og alles tjener.
Vi opfordres til at efterfølge Jesus, når han
viser os, at alt vendes på hovedet, mesteren bliver tjener, den første den sidste, og
døden bliver en indgang til livet. Det bringer håb og lys til verden, til os alle sammen.
God påske!
Sognepræst Rikke Visby Wickberg

Durup Kirke

Den 2. februar blev Lukas døbt i Durup
Kirke
Kontakt:
Sognepræst Rikke Visby Wickberg
Esgevej 1, 9610 Nørager,
tlf. 9865 6102 / 2056 9989,
e-mail: rvw@km.dk
Organist og præstesekretær:
Helena M. M. Schmidt
Kongens Tisted kirke og
Binderup kirker:
Graver: Erik Nyborg Madsen,
tlf. 2620 6179
Kirkesanger: Anni Sørensen
Durup Kirke:
Graver: Kirsten Byrialsen, tlf. 2965 1819
Kirkesanger: Michael Kallestrup og
Gertrud Bak
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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Langfredagsrefleksion
Dette krucifiks er det ældste danske krucifiks og fandtes i Åby Kirke ved Århus.
Krucifikset er fremstillet ca. 1050-1100 af
forgyldte kobberplader på en trækerne og
illustrerer middelalderens magtfusion mellem konge og kirke.
Den stiliserede figur viser Kristus som
kongeguden, en sejrende konge med en
borglignende krone på hovedet, åbne øjne
og klædt i kongedragt. Der er intet forpint
eller smertefuldt over denne Kristus.
Måske var det sådan, at de gæve vikinger
skulle kunne spejle sig i en sejrrig og magtfuld Kristus, de kunne ikke bruge en lidende
hængende magtesløs figur.
”Den tyske munk og historieskriver Widukind
af Corvey skriver i sin ”Sakserkrønike”, at danerne anerkendte Kristus som en gud, omend
knap så mægtig som andre guder: ”Danerne
havde været kristne fra Arilds tid, men tilbad
alligevel de hedenske guder. Det må betyde,
at Kristus, opfattet som sejrrig himmelkonge,
gennem vikingetiden var blevet dyrket ved siden af Odin,Thor, Frej, Freja med flere. I denne
Brorstrup Kirke

(citat fra Kristeligt dagblad 27. marts
2017 ved Niels Ishøj Christensen)
Pudsigt er det på Åbykrucifikset at se den
forholdsvis lille krop til de lange arme og
ben. Det fortæller måske, at skaberen af
krucifikset ikke ønskede en naturtro gengivelse, tværtimod er hans værk en tolkning
af den betydning, som den korsfæstede
havde for ham.
Asger Degn fra Ravnkilde har på fornem
vis snedkeret et kors, som vores kopi af krucifikset hænger på. Det blev anbragt på alteret i Ravnkilde første gang langfredag ved
aftengudstjenesten i 2019 med en krans af
kristtjørn, flettet af Søren Chr. Bentzen.
Glædelig påske.
Holger Lyngberg

Ravnkilde Kirke

før-katolske periode, inden Romerkirken for
alvor fik fodfæste og magt i Danmark, blev
han æret og tilbedt som kong Kristus eller
Hvide Krist. Normannernes accept af Hvide
Krist rummer i virkeligheden nøglen til forståelsen af ordet ”viking”, som tiden 750-1050
er blevet navngivet efter. På baggrund af de
skriftlige kilder, hvor ordet optræder for første
gang, må det antages at stamme fra det oldengelske ord wicinga, en sammentrækning
af hwit for farven hvid og cyninga for konge.”

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

Aarestrup-Haverslev pastorat

Det skal være kort i
kirken!
Kan man lave en meningsfuld gudstjeneste
på 30 min.? Nu har vi flere søndage i træk
arbejdet under det vilkår, at gudstjenester
og kirkelige handlinger skal være meget afkortede og så vidt mulig uden fællessang
- og svaret på indledningsspørgsmålet må
være, at det kan man.
Det er ikke, som det plejer i kirken, det er
det kun få steder i samfundet i øjeblikket,
men det giver god mening at mødes om
Guds ord i læsning, prædiken og bøn, at lytte til musikken, at høre salmernes ord blive
sunget af kirkesangeren eller læst højt. Det

giver mulighed for en anden refleksion, når
man kun må nynne og læse med og åbner
måske teksten op på en ny måde.
Så kom glad i kirke – hvis der skulle være
fyldt, så kom næste søndag, der er 52 på
et år og flere ekstra helligdage, så der er
muligheder nok.
Påsken nærmer sig og vi forventer, at det
også bliver på den korte facon. Langfredag
bliver liturgisk med ekstra musik og Marie
Bebudelse i ugen før bliver med ekstra
sang.

Konfirmationer
Konfirmationerne bliver også i år flyttet i
håb om, at forsamlingsloftet bliver bedre
jo mere vi nærmer os sommeren, der er
følgende aftalt med forældre og menighedsråd:
Haverslev Kirke – lørdag d. 19. juni
Aarestrup Kirke – søndag d. 20. juni

Kirkequiz

– månedens præmie
er en æske chokolade
Ring eller send en mail til præsten med
dit svar.
Vinderen får præmien efter påske.

Altergang
i en
Coronatid

Det har været drøftet i kirkelige sammenhænge, hvordan man kan lave altergang i en
tid med mundbind og afstandskrav. Vi har
valgt at lave et engangssæt, som man får i
våbenhuset og tager med ind på sin plads i
kirken. Ved altergangen bliver man siddende på sin plads og indtager brød og vin, når
nadveren er indstiftet.

1.	Hvad handler Skærtorsdag om?
2.	Hvad er første linje i salmeverset,
der slutter med ”går over land og
by”?
3.	Hvordan udregnes, hvilken dato
det er Påskedag?
4.	Hvilket ord mangler i salmelinjen
”verden dig med kroner”?
5.	Hvad hed ham, der forrådte Jesus
med et kys?
6.	Hvem var de første, der kom til
Jesu grav påskemorgen?
7.	Hvem skrev en salme om påskeblomsten (påskeliljen)?

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan
konfirmationerne kan afvikles, det vil foråret vise.
I januar blev konfirmanderne undervist
via opgaver, som de skulle sende besvarelser på. Februar er undervisningsfri og så
håber vi meget, vi igen kan mødes i marts –
ellers finder vi også gode løsninger på det.
Kontakt:
Sognepræst
Anna Margrethe Dith Dige Saxild
tlf. 9837 5041,
e-mail: amsa@km.dk
Sekretær – ved attester og
navneændringer
Helena Schmidt
tlf: 2484 5582, e-mail: hmms@km.dk
Graver ved Haverslev Kirke:
Anne-Dorte Simoni, tlf.: 2024 0987
e-mail: graver@haverslev-sogn.dk
Graver ved Aarestrup Kirke:
Dorete Husum, tlf.: 9152 1815
e-mail: aarestrup-graver@hotmail.com
Organist ved begge kirker:
Anette Kjær, tlf: 2992 7122,
e-mail: anettekjaer2@live.dk
Formand, Aarestrup Sogn:
Aage Haarup-Jensen
tlf: 9837 5274, e-mail: haarup-j@mail.dk
Formand, Haverslev Sogn:
Dorthe Møllebjerg, tlf: 6169 4178,
e-mail: formand@haverslev-sogn.dk
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Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

Du skal plante et træ
Sådan lyder det i teksten både til et digt
af Piet Hein og nogenlunde enslydende i
sangen af Erik Busk.

Gravsteder

I Skørping har vi placeret et træ i hækken
ved Nykirken.
I skrivende stund er træet ment som et

fastelavnsris, hvor byens børn og unge kan
kigge forbi og hænge fastelavnspynt på.
Fra marts vil træet blive ændret til et
bønnetræ, med mulighed for at hænge en
bøn på grenene.
I Nykirkens våbenhus vil der være hjerter
til bønnerne og skriveredskaber samt yderligere forklaring.
i forbindelse med påske, vil træet endnu
engang ændre funktion.
Vi håber, I vil medvirke til at lade træet
vokse sig stort og være en ting som skal
være til lykke og læ.

Ud af prostitution
Gennem de seneste år, har vi i kirkene og
sognegård samlet ind til et ydremissions
projekt der støtter arbejdet med at få unge
kvinder ud af prostitution i Etiopiens hovedstad Addis Ababa.
I de sidste 25 år er Addis Ababa vokset
med ca. 2,5 millioner, så den i dag har ca. 4,5
mill. indbyggere
Tiggeri, overgreb, kulde, ydmygelse, sygdom og evig søgen efter mad, er hverdag
for 150.000 mennesker i landets hovedstad.
Mange af dem er børn og unge, og alt for
mange piger ender i prostitution.
Deborah Center er Win Souls for God´s
rehabiliteringscenter for unge prostituerede piger. Her får pigerne konkret hjælp til
Kirkekontoret, Skørping-Fræer,
Gerding-Blenstrup, St. BrøndumSiem-Torup:
Kordegn
Lise Mejlholm
Præstevænget 14, 9520 Skørping ,
tlf.: 9839 1066,
e-mail: skoerping.sogn@km.dk
I perioden med Coronanedlukning
er kontoret åbent for telefonisk
henvendelse tirsdag til torsdag 9-12

at komme ud af prostitutionen og omsorg
efter den både fysiske og psykiske hårde
tid på gaden. Det sker ved at de får ophold
på hjemmet, en uddannelse og eventuelt et
lille beløb til at starte egen virksomhed for.
Moskrom Geefooth, beboer på Deborah Center, udtaler: ”Det er et vidunderligt
sted at være. Før så vi ikke engang os selv
som mennesker, men nu er vi kommet ud
af det ødelæggende miljø og bliver mødt
som mennesker og vi har lært Gud at kende. Vi har indset, at der er håb for os”
Facts:
Win Souls for God driver Deborah Center som årligt bebos af op til 16 tidligere
prostituerede
Gerding / Blenstrup:
Sognepræst, kbf.
Jonas Langdahl Gormsen
Sct Jørgensvej 1, Gerding, 9520 Skørping
tlf. 9839 6125,
e-mail: jolg@km.dk.
Ugentlig fridag: mandag
Graver
Peter Mikkelsen
Tinghusvej 5, Blenstrup, 9520 Skørping
tlf.: 9833 9580 / 2066 2275
Kirkesanger
Nina Madsen, tlf. 2082 1552
Menighedsrådet:
Formand Kjeld Juhl Nielsen
Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping,
tlf. 5170 9020

Win Souls for God opsøger de prostituerede på gaden og forsøger at bygge
relationer.
Omkostningerne for en pige i en måned
på Deborah Center er ca.
1550 kr.
I 2020 blev der i Skørping-Fræer Pastorat indsamlet 4081 kr. som er overført til
Prommissio (tidl. Dansk Etioper Mission),
der står for samarbejdet med Deborah
Center.
Også i Etiopien er man hårdt ramt af
Corona panddmien, som ikke mindst rammer de fattige, hvorfor bidraget herfra er
hårdt tiltrængt. Vi siger tak for hvert et bidrag til arbejdet. Ønsker du at støtte projektet kan du benytte MobilePay 878726
(Ydre Mission)
Kontakt Skørping / Fræer:
Sognepræst, kbf.
Sanne Birkely Sørensen
Præstevænget 12, 9520 Skørping,
tlf.: 9839 1017, e-mail: sabs@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Sognepræst
Jonas Langdahl Gormsen
tlf. 9839 6125, e-mail: jolg@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Sognepræst
Ingeborg Bruun Sebbelin
tlf. 6122 3779, e-mail Ibse@km.dk
Ugentlig fridag fredag

Der kan være sikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med (løse) gravsten på
landets kirkegårde. Blandt andet har der
været en tragisk dødsulykke på Sjælland i
august 2016, samt flere anmeldte arbejdsulykker i forbindelse med arbejde ved/med
gravsten. Arbejdstilsynet har fået øget fokus
på ulykkesforebyggelsen i forbindelse med
løse/usikre gravsten. Arbejdstilsynet har, flere steder i landet, afgivet påbud om sikring
af løse gravsten.
Stenene vælter blandt andet, når ansatte
skal ind og arbejde med hækkeklipning og
rammer stenen med maskine eller egen
krop. Men vi har også set større sten, der
er væltet i stormvejr.
Efter en gennemgang af samtlige gravsten
på vores kirkegårde, har vi kunnet konstatere, at der er en del sten, der ikke lever op
til trykafprøvningen og dermed udgør en
sikkerhedsrisiko.
Graverteamet har afmærket de berørte
gravsteder med en besked til de besøgende og sendt et brev til gravstedsejeren.
Vi vil bede jer være opmærksomme på
dette og kontakte graverkontoret for udbedring af risici.

Folkekirkens
landsindsamling
I år er folkekirkens landsindsamling blevet digital i Skørping har vi en flot tradition med at samle ind.
Ønsker du at støtte verdens fattigste
i kampen mod klimaforandringer og
Corona, så kan du støtte via MobilePay
til 114400. Brug koden 8301 i beskedfeltet, så bliver det registreret, hvor meget vi har samlet ind i Skørpingområdet.

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

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

Mariæ bebudelse
Torsdag den 21. marts kl. 10.15 udsendes
på DR 1 en meget spændende gudstjeneste. Udsendelsen er lavet af Danmarks Radio i et samarbejde med Anders Laugesen
og sognepræst Therese Strand Kudajewski,
tidligere St. Brøndum-Siem-Torup pastorat
(nu Svanninge sogn).
Anders Laugesen er cand.phil. i kristendomskundskab og autodidakt journalist og
mange gange prisbelønnet for sin tv- og
radiojournalistik, der belyser forholdet mellem tro og eksistens, mellem lokalt og globalt engagement, mellem etik og den krise
menneskeheden står over for. Udsendelsen
er en del af et forløb, hvor Anders Laugesen sammen med skiftende kulturpersonligheder besøger kirker, sognepræster
og menigheder for sammen at debattere
kirkens rolle i det moderne samfund.
Anders Laugesen har denne dag besøg
af fortæller, danser og foredragsholder Else
Marie Mathiassen, Mors. Else Marie Mathi-

assen har arbejdet med den folkelige oplysning i 30 år gennem sit virke på Vestjyllands
højskole 1988 – 2018.
På klaver medvirker organist ved St. Brøndum-Siem-Torup kirker Martin Brunn-Jensen, på kontrabas Søren Hald og på harpe
og fløjte Tine Lilholt. Salmesangen varetages af De rytmiske Unoder fra Skørping.
Gudstjenesten er tænkt som en kommentar til den aktuelle debat om liturgi.
Therese Strand Kudajewski skriver følgende om gudstjenesten:
Gudstjenesten tager sin begyndelse ved
kildefremspringet i Rebild bakker og fortsætter i Buderup Ødekirke med pilgrimsgang fra kilde til kilde som det sammenbindende led.
Kildens vand symboliser bevægelsen tilbage til altings begyndelse, da Guds ånd
svævede over vandene og videre frem
mod inkarnationsøjeblikket, da undfangelsen af Kristus ved Helligånden sker i Marias

”ja”, og Gud inkarnerer sig i kødet.
Denne bevægelse af evighedens nedslag i
tiden i Marias ”ja” bliver søgt afspejlet igennem både liturgi, salmer, bønner og tekstlæsninger. Det gamle alterparti bliver af
billedkunstner Sophie Hjerl skabt til gudstjenesten som et forløb af videosekvenser,
som bevæger sig over tid sammen med
gudstjenestens forløb.
Kontrasten mellem det analoge og det
digitale rum er noget, som optager Sophie
Hjerl og hun syntes, det er vigtigt, at vi også
får videreført og overført traditioner, billeder og sansninger til i de nyere medier.
Alterpartiet i Buderup Ødekirke bliver ifølge kunstnerens eget udsagn til et interessant møde mellem en ældre fortælling, et
tidløst rum og et nutidigt billede.
Fanger man ikke udsendelsen kl. 10.15
– f.eks. fordi man er i kirke - genudsendes
den samme dag på DR 2 kl. 14.00.

Foto: Sophie Hjerl

Sognepræst Therese Strand Kudajewski, Else Marie Mathiassen og Anders Laugesen. Foto: DR

Fortæl om din sorg!

Gå en tur med en ny ven

Sorg har en indvirkning på livskvaliteten. Den kan være ødelæggende i det daglige liv
og stå i vejen for en naturlig glæde.

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

I denne tid kan en sorg være ekstra stor at bære alene.
Hvis du har en sorg, uanset hvad sorgen skyldes, og du har brug for én at tale med om
den, så kontakt sognepræst Inge Frandsen på
tlf. 40 40 88 51 eller på mail: ifr@km.dk
Hvis du vil dele din fortælling med andre, som
også bærer sorg, så kontakt mig og alt efter
hvor mange, der ønsker det, kan vi danne en
gruppe som kan tage hensyn til personlige
forhold og eventuelt også alder.
Med venlig hilsen Inge Frandsen

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

Drive-in gudstjeneste ved Skørping hallen

Taizésang er for alle, der har lyst til at være sammen om både at synge og at holde
stilhed.

Påskens budskab om opstandelse vil UD i verden – og derfor afholder vi 2.påskedag
gudstjeneste foran Skørping hallen!

Vi synger de korte fine strofer om og om igen, mens vi lytter udad til hinanden og
ind i os selv.

Deltagerne parkerer i hver sin
p-bås og deltager i gudstjenesten
fra bilen. Lyden transmitteres via
bilradioen.

Vi tager ikke ud og optræder, og du kommer, når du har lyst og mulighed – alle kan
deltage, og alle stemmer er med til at farve dagens klang – så dejligt.
Mød blot op og find ud af, om det er noget for dig, eller skriv til:
charlottewedel@gmail.com

Ved ankomst til p-pladsen modtager du nærmere anvisninger og
program for gudstjenesten.
På gensyn

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage i lige uger kl. 16.30-18.00
Sognegården
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

2. påskedag kl. 10.30
Skørping hallen
Gratis

Onsdagseftermiddag i Sognegården

Musikandagt i Veggerby Kirke

Vi har bedt Niels Peter Gadegård Gubi
komme og fortælle om ”Brødremenighedens teologi og tradition”.

Ved dette års palmesøndagskoncert må vi undvære tonerne fra Veggerby kirkes
mandskor og Øster Hornum kirkes klassiske kor, som plejer at stemme vore sind til
forår og påske.

Vi hygger os med en god kop kaffe og
et stykke kage, medens vi lytter til et
spændende foredrag.

I stedet indbydes alle til
en kortere musik-andagt,
hvor vi i stearinlysenes
skær lytter til musik og
påskens tekster.

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 17. marts kl. 14.30
Sognegården
Gratis

Skal vi tales ved?
Selv når vi ikke kan mødes og forsamles, kan vi sagtens komme hinanden ved.
Du er altid meget velkommen til at ringe til os til en sludder eller en snak eller en
dybere samtale.
Vi ringer også meget gerne op, hvis du kender én, som har lyst eller behov for det.
Kontakt os på:

Lise Mejlholm, kordegn,
tlf. 98391066
Ingeborg Sebbelin, præst,
tlf. 61223779
Sanne B. Sørensen, præst,
tlf. 98391017

Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

Fasteandagt i Skørping kirke

Søndag d. 28. marts kl. 19.30
Veggerby Kirke
Gratis

Midthimmerlandske
sommerkoncerter 2021
Der er stadig længe til sommer, men en arbejdsgruppe af organister i Rebild Provsti
er allerede nu i fuld gang med planlægningen af et stort fælles projekt med sommerkoncerter rundt om i provstiets kirker fra d. 24. juli - 22. august 2021.
Midthimmerlandske Sommerkoncerter er tænkt som en invitation til at besøge de
mange smukke kirker i provstiet og krydre besøget med koncerter med hhv. lokale
kirkemusikere og professionelle musikere og kor fra hele landet.
I sommertiden er mange andre kirkeaktiviteter sat på vågeblus, men musikken spiller
stadig, og det er vores håb, at vi gennem sommerkoncertrækken ville kunne gøre
opmærksom på kirkerne som en vigtig del af sommerlandet i Rebild Provsti.
Der vil i løbet af foråret blive lavet en folder om sommerkoncerterne, hvor de
enkelte koncerter er nærmere beskrevet. Folderen vil kunne hentes i kirkerne, på
bibliotekerne m.m. og der vil komme lokale annoncer og omtale.
Rebild Provsti har bevilget økonomisk støtter til Midthimmerlandske Sommerkoncerter, der er tænkt som en tilbagevendende sommerbegivenhed i provstiet.
På vegne af organister i Rebild Provsti
Anette Kjær, Aarestrup-Haverslev kirker

Vi afslutter fasten og lægger an til påskefejring
med en musikalsk stund i Skørping kirke.
Andagten er en ældgammel skik fra Dronning
Margrethes den førstes tid, som for mange år siden blev genoptaget én enkelt fredag i fastetiden.
Dengang var det til ære for hendes far Valdemar
Atterdag og hans sjæls frelse. Nu gør vi det som
en anledning til eftertænksomhed og ro inden
det er tid til at fejre påske.
Vel mødt!
Tid:
Sted:
Pris:

Fredag den 26. marts kl. 19.00
Skørping kirke
Gratis

Tid:

Fra den 24. juli - 22. august 2021

Rebild Provsti | Marts 2021

| Side 7

Påskegudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat

1. april - Skærtorsdag

2. april - Langfredag

4. april - Påskedag

5. april - 2. Påskedag

Brorstrup-Ravnkilde
Brorstrup

19.30 Holger Lyngberg			

Ravnkilde

10.30 Holger Lyngberg

19.30 Musikgudstjeneste

9.00 Holger Lyngberg

10.30 Holger Lyngberg

10.30 Holger Lyngberg

Bælum-Solbjerg-Skibsted
Bælum

19.00 Inger Margrethe Andersen			

Solbjerg			
Skibsted

10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Inger Margrethe Andersen				

10.30 Inger Margrethe Andersen			

9.00 Inger Margrethe Andersen		

Gerding-Blenstrup
Gerding						
Blenstrup			

9.00 Jonas Gormsen

10.30 Jonas Gormsen		

Kgs. Tisted, Binderup og Durup
Kgs Tisted			

10.30 Rikke Wickberg			

9.00 Rikke Wickberg

Binderup								
Durup

19.00 Rikke Wickberg			

10.30 Rikke Wickberg		

Lyngby-Terndrup
Lyngby

10.30 Dorit Wium-Andersen					

Terndrup			

10.30 Dorit Wium-Andersen

10.30 Dorit Wium-Andersen

10.30 Dorit Wium-Andersen		

Rørbæk, Grynderup og Stenild
Rørbæk
Grynderup

10.30 Laila Olesen

9.00 Laila Olesen

10.30 Laila Olesen		

9.00 Laila Olesen					

Stenild			

10.30 Laila Olesen

10.30 Laila Olesen

9.00 Laila Olesen		

10.30 Jonas Gormsen

9.00 Ingeborg Sebbelin

Skørping-Fræer
Skørping Nykirke

19.00 Sanne Birkely Sørensen

Gl. Skørping					
Fræer

10.30 Drive-in ved Skørping Hallen

10.30 Ingeborg Sebbelin		

10.30 Sanne Birkely Sørensen

St. Brøndum-Siem-Torup
St. Brøndum					
Siem

10.30 Finn Carpentier

10.30 Finn Carpentier (ingen fællesspisning)				

Torup			

10.30 Finn Carpentier		

Støvring-Sørup-Gravlev
Støvring

19.00 Caris Johansen			

Sørup			
Gravlev			

10.30 Inge Frandsen

9.00 Herbert Wilson			

9.00 Caris Johansen
10.30 Caris Johansen

10.30 Herbert Wilson				

Sønderup-Suldrup
Sønderup			
Suldrup

10.30 Helge Maagaard

9.00 Anna Margrethe Saxild			

9.00 Helge Maagaard

10.30 Helge Maagaard

10.30 Helge Maagaard		

Veggerby-Øster Hornum
Øster Hornum

19.00 Hanne Eggers			

Veggerby			

10.30 Hanne Eggers

11.00 Hanne Eggers
9.30 Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers
13.30 Pilgrimsvandring

Aarestrup-Haverslev
Aarestrup			
Haverslev

19.30 Anna Margrethe Saxild

10.30 Anna Margrethe Saxild			

10.30 Anna Margrethe Saxild		
9.00 Anna Margrethe Saxild

9.00 Hanne Eggers
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Sønderup-Suldrup pastorat

Konfirmationsdatoer
Vi har valgt at udsætte forårets konfirmationer til efter sommerferien.
Det betyder, at der bliver konfirmation i
Sønderup Kirke lørdag d. 21. august og i

Sønderup Kirke

Suldrup Kirke søndag d. 22. august.
Vi håber dermed, at konfirmanderne og
deres familier har bedre muligheder for at
samles til fest i både kirken og privat.

Afsked med
organist

Påske for
børn

Med stor beklagelse har Sønderup og
Suldrup kirker måttet tage afsked med organist Inger-Marie Larsen, som i lidt over 3
år har beriget vores gudstjenester med sit
smukke orgelspil.
Desuden har Inger-Marie medvirket levende ved en række andre kirkelige aktiviteter. Hun har således ledet 2 børnekor, ind
imellem også temakor for voksne, og hun
har arrangeret velbesøgte sangaftner i sognehuset. Også Himmerlandshave har nyt
godt af hendes fine spil til gudstjenester og
salmesangseftermiddage. Derudover har
hun haft babysalmesang og deltaget i undervisning af minikonfirmander. Ligeledes
har hun arrangeret koncerter og deltaget
aktivt i menighedsrådets arrangementer.
Vi vil savne Inger-Marie, men ønsker hende alt godt fremover, da hun nu har søgt
nye udfordringer.
Morten Jødal
Kontaktperson i menighedsrådet

Vi vil gerne give børnefamilierne en hyggelig oplevelse op til påske, så derfor planlægger vi at arrangere noget for netop denne
målgruppe, når
vi nærmer os
påske. Hvad og
hvornår vil blive
annonceret på
hjemmeside og
facebook, når
vi nærmer os
påsken – så følg
med der.

Suldrup Kirke

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

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Byens Fastelavn

Vi har efterhånden vænnet os til, at der er
meget, der ikke er som det plejer. Tidligt erkendte vi derfor ved Øster Hornum Kirke, at
vi i år ikke kunne samle alle de børn og familier, som vi plejer til fastelavn. FDF og Brugsen havde haft samme overvejelser og det
blev anledning til, at vi fik snakket sammen
om, hvilke muligheder der var for at give
børnene en god oplevelse på trods af restriktioner og forsamlingsforbud. Resultatet
Øster Hornum Kirke

blev forskellige aktiviteter, som var relateret
til fastelavn og som gav en fælles følelse af at
kunne fejre det sammen – hver for sig.
Der blev pakket fastelavns-hyggeposer til
92 børn (som de havde kunnet bestille via
mail), og for at undgå ”kødannelse” og forsamlinger ved kirken, kørte vi rundt og omdelte poserne – en hyggelig tur, hvor man
virkelig fornemmede taknemmeligheden og
forventningens glæde fra børn og voksne.
Vi kårede også en vinder for bedste udklædning. Det foregik på den måde, at man
kunne lægge et billede op af sit udklædte
barn ved et fælles facebook-opslag, og så
blev der til sidst kåret en vinder.
Derudover blev der opsat poster omkring æblehaven og kirken med forskellige aktiviteter og tekster om kyndelmisse
og fastelavn og endelig blev der pyntet et
stort fælles fastelavnsris nede ved Brugsen.
Det var skønt at erfare, at vi sammen kan
skabe gode oplevelser for byens børn og
familier – ikke mindst i en tid, hvor der netop er brug for lyspunkter og fællesskab.
Veggerby Kirke

Konfirmationsdatoer

Konfirmationerne i vores to sogne er udsat til efter sommerferien i håb om, at det
giver bedre muligheder for at samles til fest
i både kirken og privat.
I Øster Hornum bliver der konfirmation
lørdag d. 21. august og søndag d. 22. august.
I Veggerby bliver der konfirmation
søndag d. 22. august.

Påske for
børn

Børnene i Øster Hornum og Veggerby
skal ikke snydes for lidt påskehygge.
Hold derfor øje med kirkernes facebookside og hjemmeside – her vil vi annoncere hvilke aktiviteter, der bliver op
mod påske.

Kontakt:
Sognepræst
Hanne Eggers
tlf. 9838 5092, e-mail: he@km.dk
Graver ved Øster Hornum Kirke
June Sørensen, tlf. 9838 5342,
e-mail: tilkirken@mail.dk
Graver ved Veggerby Kirke
Ellen Godiksen, tlf. 4012 5808,
e-mail: veggerbygraver@gmail.com
Organist
Sune Bendsen, tlf. 3024 1276,
e-mail: sunebendsen@gmail.com
Menighedsrådsformand Øster Hornum
Annette Søegaard, tlf. 9838 5548,
e-mail: annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby
Anders Langdahl, tlf. 9837 8612,
e-mail: andersla@post3.tele.dk
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Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Månedens portræt

Kirkens præster

Navn: Caris Johansen
Alder: 45 år
Bopæl: Præsteboligen
Hvor længe har du
været ansat: 6 år i
Støvring, Sørup og
Gravlev og før det 10
år på Lolland. Så i alt
16 år som præst.
Inge Frandsen

Herbert Wilson

Caris Johansen

De 100 første dage som
formand v/Allan Vest
Da jeg valgte at stille op til menighedsrådet i Støvring, havde jeg ikke forestillet mig,
at det skulle ende med, at jeg blev valgt til
formand og de opgaver det medførte. Men
når det er sagt, så er det opgave, som jeg
ser frem til at forvalte i de kommende 4 år.
Pga. forskellige omstændigheder, er menighedsrådet i Støvring endnu ikke fuldtalligt. Udfyldningsvalget er udsat til efteråret
pga. covid 19.
Som så mange andre steder har corona
fyldt meget.
Det har afstedkommet
debat
om
gudstjenester
i forbindelse
med julen og
om forårets
konfirmationer. Med restriktioner om
hvor mange vi
må mødes i
kirke og sognegård, har
Allan, konfirmeret i Støvring det været lidt

Konfirmationer
2021
Allerede nu vil vi gøre opmærksom på,
hvornår byens unge skal konfirmeres. På
grund af Covid -19 situationen er der
blevet mulighed for at vælge at udsætte
sin konfirmation til efteråret – derfor to
datoer.
Gravlev Kirke
30. april / 11. september kl. 11.00
Sørup Kirke
30. april / 11. september kl. 9.00
Støvring Kirke
Karensminde 8.A
30. april / 4. september
Karensminde 8.B
1. maj / 5. september
Karensminde 8.C
2. maj / 11. september
Bavnebakken 8.A
13. maj / 12. september
Bavnebakken 8.B
15. maj / 18. september
Bavnebakken 8.C
16. maj / 19. september

vanskeligt at træffe de nødvendige beslutninger, for nu at sige det på godt nordjysk.
Som formand havde jeg ellers tænkt, at vi
kunne komme godt fra start i menighedsrådet, ved at klare det praktiske i januar og
diskutere visioner i februar, så vi kunne lære
hinanden bedre at kende.
Sådan gik det ikke, landet blev lukket
yderligere ned og selv om vi kan afholde
virtuelle møder, så er det ikke den bedste måde at diskutere visioner. Så den del
venter stadig. Men jeg ser frem til at kunne
komme i gang med at diskutere samarbejde og fællesskab, samt respekt for andre og
andres arbejde. Om åbenhed, kommunikation og struktur.
Senest er vi blevet orienteret om forslag
til den fremtidige struktur i Rebild provsti.
I det oplæg er der ikke de store ændringer i Støvring, Sørup og Gravlev pastorat.
Fremover er der 3 fuldtids præster og som
der står i strukturudvalgets bemærkninger: ”Det er uomgængeligt nødvendigt, at
der ses på menighedsrådsstrukturen og den
deraf følgende uforholdsmæssige store mødemængde.” En opgave det bliver spændende
at tage fat på.

Nyt fra
Gravlev
I foråret vil du muligvis støde på et fremmed ansigt på kirkegården i Gravlev. Dette
fordi gravstenene skal sikres, så de står forsvarligt. Dette arbejde klarer en stenhugger.
Og mon ikke arbejdet er færdigt og der
er blevet ro omkring Covid 19 til pinse,
således at vores pinsegudstjeneste ved
Gravlev sø, kan blive afholdt som vanligt 2.
pinsedag.

Yndlingsferiested: Jeg er hjemmemenneske, så hjemme på terrassen.
Hvilke elementer i dit arbejde holder du
særligt af. At jeg får lov til at følge mennesker på et stykke af deres livsvej i sorg eller
glæde eller begge dele.
Hvad er kirkens vigtigste rolle: Se
den er svær lige nu midt i en pandemi, for
det oplagte svar ville være, at vi skal være
til stede, at vi skal være åbne og tilgængelige. Og det skal vi også, men bare ikke som
vi er vant til. Vi skal tænke i nye måder, så
vi passer på os selv og hinanden. Vi er alle
udfordrede lige nu og vi må hjælpe hinanden med at være kirke. Vi må række ud og
omvendt må menighederne også kalde og
fortælle os, hvad de har brug for. Er det flere andagter på nettet, er det et telefonopkald, er det at vi går forbi banker på ruden
og vinker ind? Det kan vi ikke gætte os til,
her må menigheden fortælle os, hvad der
er brug for, så vi er til stede med tilbud, der
giver mening.
Hvad betyder det i dit liv at du er
kristen: Visheden om, at jeg altid er elsket
også når jeg fejler både som præst, som
mor og som menneske.

Farvel og tak
Jeg har nu i to omgange
været præst i Støvring,
Sørup og Gravlev sogne, senest i et vikariat
fra 1. juli sidste år og
til midt i februar i år.
Når dette læses er jeg
blevet præst i et andet
vikariat meget tættere på Bjerringbro, hvor
Inger og jeg bor. Jeg vil gerne sige en stor
tak til alle, jeg har fået lov at møde eller har
arbejdet sammen med i den forløbne tid.
Tak for den åbenhed og fortrolighed, jeg
har mødt i forbindelse med kirkelige handlinger i de tre kirker. Og tak for opbakning
og venlige smil og ord ved gudstjenester og
konfirmandundervisning og møder.
Jeg vil ønske jer alle Guds velsignelse og
alt godt – både i jeres hjem og familier og
i fællesskabet omkring kirkerne og sognegården!
Venlig hilsen
Herluf Christensen

Velkommen og tak for nu

Siden sidst har vi budt velkommen til sognepræst Herbert Wilson, som vikarierer på
ubestemt tid. Herluf har afsluttet sit vikariat, hvilket I kan læse om andet sted på siden.
En stor tak for det gode samarbejde.

Er der en oplevelse der har været
særlig eller sjov i forbindelse med
dit arbejde: Med fare for, at familien selv
kan genkende historie, så var det da jeg stod
med et brudepar og havde tilspurgt manden og han lige skulle til at sige ja, hvor så
parrets søn var et splitsekund hurtigere og
brølede et klart og tydeligt NEJ! Der måtte
vi alle kapitulere og overgive os til latteren.

Kirkenyheder
”Vil du holde dig ajour
så tilmeld dig
KIRKENYHEDER FOR
VOKSNE eller
KIRKENYHEDER
FOR BØRN
på hjemmesiden eller til
smh.stoevring@gmail.com

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

Sogneindsamling søndag den 14. marts
Vi har i mange år været med til sogneindsamlingen til verdens fattigste, som Folkekirkens Nødhjælp står for. Sidste år måtte vi
aflyse i allersidste øjeblik pga. corona – og
også i år bliver indsamlingen digital. Men
selv om vi ikke kommer til din dør, bety-

Bælum Kirke

der det jo ikke, at verdens fattigste ikke har
brug for din hjælp – tværtimod! De, der i
forvejen levede lige på kanten af overlevelse pga. fattigdom og klimaforandringer,
er blevet endnu mere katastrofalt stillet af
coronakrisen.
Derfor beder vi dig tænke på verdens
fattigste til sogneindsamlingen søndag den
14. marts. Et eksempel på, hvad dit bidrag
betyder: Aminit og hendes familie bor i et
landområde i Afrika, hvor klimaforandrin-

gerne betyder, at der mangler fersk vand
til at vande afgrøderne. Derfor får familien kun et enkelt måltid om dagen. For 50
kr. giver du en køkkenhave, der kan dyrkes
med mindre vand, til familier som Aminits,
så de kan få god og varieret kost – ikke blot
i år, men også i årene fremover.

Solbjerg Kirke

Skibsted Kirke

Målene for indsamlingen i år er:
- Køkkenhaver, så ingen skal gå sultne i seng.
- Rent drikkevand, så ingen skal tørste.

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

Lyngby-Terndrup pastorat

Et nyt ansigt
En forårshilsen fra den nye præst
Efter indstilling fra provst og biskop overtager Pastor Dorit Wium-Andersen Peter
Hedegaards stilling som konstitueret præst
i Lyngby-Terndrup. Der bliver en glidende
overgang hvor Dorit og Peter vil arbejde
tæt sammen om opgaverne. Vi ønsker Dorit velkommen.

boligsociale felt. Jeg har bl.a. arbejdet som
dramaturg på Aalborg teater, og været leder
af den forebyggende helhedsindsats i Aalborg Øst. Derudover har jeg afviklet mange
kurser, workshops og iscenesættelser af dramaforløb, specielt for børn og unge.
Privat er jeg gift og har tre store børn.
Alle mine børn har gået hele deres skoletid
på Skørping Skole og til svømning og tandlæge i Terndrup, så et vist lokalkendskab og
netværk tager jeg med mig.
Dorit Wium-Andersen

Kære menigheder i Lyngby og Terndrup.
Jeg glæder mig til det bliver forår, ikke kun
fordi vintergækker og erantis dukker op af
sneen, men fordi jeg får den glæde, at skulle
træde mine første præstesko til hos jer.
Mit navn er Dorit Wium-Andersen og
jeg er i en moden alder blevet uddannet
præst med udgangen af 2020. Jeg er 51 år,
hvilket røber at jeg ikke er en vårhare, men
et menneske med forskellige kompetencer
og erfaringer i bagagen og grå strejf i håret.
Jeg ser frem til at blive en del af det kirkelige og lokale fællesskab i sognet. For
mig er fællesskab en livgivende værdi for
os mennesker i al almindelighed, og for et
Lyngby Kirke

Terndrup Kirke

lokalsamfund en livsnerve. Min faglige livsnerve er, at kirken er et rum hvori vi kan
dele livets eksistentielle brændpunkter, og
folde dem ud og ind i det kristne budskab,
når vi fejrer gudstjeneste og andre kirkelige
handlinger.
Jeg er foruden præst, uddannet i religionshistorie og dramaturgi fra Aarhus Universitet tilbage i 1999. Jeg har arbejdet 20 år
med projektledelse indenfor kultur og det

Kontakt:
Sognepræst Peter Hedegaard
tlf. 4146 9000
e-mail: PHA@km.dk
Menighedsrådsformand Kurt Pedersen
tlf. 4051 1440
e-mail: murermester@kurtpedersen.dk
Organist Gunhild Kjær
tlf. 4111 2520
e-mail: gunhildgk@gmail.com
Kirkesanger Bent Hvilshøj
tlf. 3082 9235
Graver v/ Terndrup kirke
Niels Pedersen
tlf. 2210 5586
e-mail: kirkekontor.terndrup@gmail.com
Graver v/ Lyngby kirke
Ole Christensen
tlf. 2481 2694
e-mail: olemil1@hotmail.com
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Vore kirkegårde trænger til en opstramning
Vore kirkegårde trænger til en opstramning. Alle steder taler man om tomme
pladser – gammeldags gravsteder bliver til
urnegravsteder, som ikke fylder så meget i
landskabet.
Vi har bedt en landskabsarkitekt om at
se på vores kirkegårde. Han har afleveret
planer, der ser spændende ud – men også
med udfordringer. Han har virkelig testet

vores sædvanlige måde at se og indrette
kirkegårde på.
Ideen er, at kirkegården ikke kun skal
være for de døde, men i lige så høj grad –
måske endda mere – for de levende. Det
skal være en oplevelse at opholde sig på
kirkegården, men med mulighed for stille at
kunne sidde eller stå og savne.
Samtidig er vi i gang med at renovere kir-

kegårdenes gravsten, idet en del skal sikres
mod at vælte. I St. Brøndum er man godt
i gang, hvorimod vi venter lidt med Torup
og Siem. Der er så mange sten, der skal
fjernes, at kirkegården kommer til at blive
helt nøgen – næsten. Derfor har vi ventet
på kirkegårdplanen, inden vi kan vurdere
hvor vi skal sætte ind med at fjerne sten og
hvilke vi skal beholde.

Menighedsrådet forestiller sig under ingen
omstændigheder at skulle træffe så indgribende beslutninger uden at høre brugerne.
Problemet er imidlertid – Coronaen! Vi er
nød til at vente på at kunne samles.

Ny struktur
Det sidste 2 år har et udvalg under Rebild
provsti arbejdet med en ny struktur for
provstiet – accentueret af, at provst Hoger
Lyngberg forventer at gå på pension i løbet
af sommeren 2022. Hans stilling som kombineret enesognepræst og næsten fuldtidsprovst er ikke længere mulig. En ændring
af provstestillingen får derfor betydning for
hele provstiet. Udvalget har arbejdet med

at vende op og ned på alle vanlige tanker,
og har til sidst rystet posen ud i biskoppens
hænder, og har bedt ham om at træffe en
beslutning.
Undervejs i dette forløb fik vores sognepræst, Therese, stilling på Fyn. Så vi skal ud
og finde en ny præst, men ved endnu ikke,
hvorledes vedkommendes stilling ser ud.
Biskoppens indstilling for den kirkelige

betjening i St. Brøndum-Siem-Torup pastorat er, at vi fortsat skal betjenes med en 50
% stilling. Den anden del af præstens stilling
bliver med en ”provstiopgave”, som vi endnu ikke kender indholdet af.
Der en del ledige stillinger rundt om i
provstiet, og alle disse stillinger bliver ikke
slået op på en gang. Vi ved, vi får en præst,
men ikke hvornår.

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

Torup Kirke

Kirkeavisen vil du kunne finde
på Facebook,
St. Brøndum-Siem-Torup sogne
Kontakt:
Sognepræst Finn Carpentier
Lyngbyvej 47, St Brøndum,
9520 Skørping
tlf. 9833 9207/ 2959 9858,
e-mail: fic@km.dk
Formand Anton Ohrt-Nissen
tlf. 3090 3694,
e-mail: antonohrtnissen@gmail.com
Graver ved St. Brøndum kirke:
Jesper Vittrup Larsen, tlf. 2082 4428
Graver ved Siem og Torup kirker:
Annette Winther, tlf. 4148 4977

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Status på de unges
konfirmationsforberedelse
I efteråret 2020 begyndte, under coronapandemiens fortegn, 17 unge deres konfirmationsforberedelse i præstegård og kirke.

Rørbæk Kirke

De måtte derfor som det første klasseadskilles; 7.A ind ad den ene dør mens 7.B
benyttede den anden. Dernæst opfyldte
konfirmandstuen ikke de daværende arealkrav, så de tomme præstegårdsstuer blev
indrettet med puder på gulvet til de unge,
mens præsten underviste fra døråbningen.
Ej heller måtte man opholde sig for mange
under samme tag i for lang tid ad gangen.
Derfor blev Rørbæk kirke og præstegårdshaven inddraget til gudstjenesteforståelse
og indøvning af Trosbekendelse og Fadervor. Siden kunne stuerne i coronasikret
afstand indrettes med aflagte borde fra
Nørager Sognehus. Konfirmandernes gudstjenestedeltagelse måtte efteråret igennem
aftales på forhånd, så de ikke kom til at optage alle tilladte pladser i kirken. Det var et
anderledes og udfordrende forløb, som de
unge tilgik ansvarligt og med godt humør.

Efterårets afslutning med en helt traditionel
julegudstjeneste i Rørbæk kirke – bare for
os – blev mindeværdig med salmesang, så

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

kirkeloftet nær havde løftet sig.
Onsdag den 6. januar skulle konfirmandforberedelsen genoptages, men så længe
de unge ikke kan komme i skole, kan de
heller ikke komme til præst. Nu står præstegårdsstuerne igen øde hen, men forberedelsen fortsætter … der hjemme. Præsten har været ved konfirmandernes dør
med Peter Madsens ”Menneskesønnen” og
dertilhørende opgaver, som i ugerne frem
til vinterferien skal besvares og afleveres
elektronisk. Også denne forandring har de
unge taget godt imod!
I skrivende stund ved vi endnu ikke, under hvilke forberedelsesmæssige vilkår vi
skal nå frem til konfirmationen, men det
ligger allerede nu fast at konfirmationsgudstjenesterne fremrykkes til lørdag den
19. juni i Stenild kirke og søndag den 20.
juni i Rørbæk kirke.
Laila Olesen

Kontakt:
Kirkekontor og vikarpræst:
Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
Tlf. 9855 7292, e-mail: LKLO@km.dk
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Graver ved Grynderup og
Stenild kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818,
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, tlf. 2539 3913

9.00 Inger Margrethe Andersen

10.30 Rikke Wickberg		

10.30 Jonas Gormsen		

9.00 Rikke Wickberg			

10.30 Rikke Wickberg

9.00 Inger Margrethe Andersen

10.30 Dorit-Wium-Andersen

10.30 Ingeborg Sebbelin

10.30 Sanne Birkely Sørensen

10.30 Finn Carpentier

9.00 Inge Frandsen

10.30 Caris Johansen

10.30 Herbert Wilson

9.00 Jonas Gormsen			

19.00 26. marts Sanne Birkely Sørensen

10.30 Sanne Birkely Sørensen

10.30 Helge Maagaard

Haverslev			

Aarestrup

9.00 Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers

9.00 Helge Maagaard

19.30 Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers

19.30 Anna Margrethe Saxild		

10.30 Anna Margrethe Saxild			

19.30 Hanne Eggers

Veggerby

Aarestrup-Haverslev

10.30 Hanne Eggers

Øster Hornum

Veggerby-Øster Hornum

10.30 Helge Maagaard

9.00 Herbert Wilson

10.30 Helge Maagaard		

9.00 Helge Maagaard

10.30 Inge Frandsen			

Suldrup			

Sønderup

Sønderup-Suldrup

Gravlev

Sørup						

Støvring

Støvring-Sørup-Gravlev

Torup		

Siem

St. Brøndum		

St. Brøndum-Siem-Torup

Fræer

Gl. Skørping					

Skørping Nykirke

9.00 Sanne Birkely Sørensen

9.00 Laila Olesen

Stenild					

Skørping-Fræer

10.30 Laila Olesen

10.30 Laila Olesen		

10.30 Peter Hedegaard

Grynderup					

Rørbæk			

Rørbæk, Grynderup og Stenild

Terndrup

Lyngby 						

Lyngby-Terndrup

Durup

Binderup						

Kgs Tisted			

Kgs. Tisted, Binderup og Durup

Blenstrup			

Gerding						

Gerding-Blenstrup

9.00 Peter Hedegaard		

Solbjerg					

Skibsted			

10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Holger Lyngberg		

10.30 Holger Lyngberg

28.marts

10.30 Inger Margrethe Andersen			

Bælum

Bælum-Solbjerg-Skibsted

21.marts

10.30 Holger Lyngberg			

14.marts

Ravnkilde			

Brorstrup

Brorstrup-Ravnkilde

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
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