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Lyngby Kirke
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Side 2 | 

Rebild Provsti | Marts 2022

Præstens hjørne

Livets lys
»Hvis man slukker for en pære i et mørkt rum
uden vinduer, forsvinder lyset. Det ryger vel
ikke igennem væggen, da man jo ikke kan se
det på den anden side, og det bliver jo heller
ikke i rummet. Så hvor forsvinder det egentlig
hen?«
Sådan har en fyr ved navn Nicolai skrevet og
spurgt folkene bag den hjemmeside, der hedder videnskab.dk.

der tændt endnu et. Lyset blev født ind i verden, som et lille barn i en krybbe, som skulle
vokse sig større – og det skinner endnu her
2000 år efter sin første fødselsdag.

Jeg er verdens lys, sagde han om sig selv, Kristus
– for han vidste, at vi ikke bare har brug for det
fysiske lys at leve af, men at vi også har brug
for en anden slags lys. Lys som kan absorberes

Hvor forsvinder lyset hen?
Lys er forudsætningen for alting. I Bibelens skabelsesberetning er det allerførste der sker da
også, at Gud skiller lyset fra mørket. Først derefter kan resten af skabelsen blive til.
Lyset får verden til at spire, det viser os vej og
giver os varme. Uden lys bliver vi blege og syge
og humøret daler.
Hvis ikke det var for det lys, der vækker os,
bruner os, og strømmer ud af lamper og stearinlys og solen især, så ville livet ikke være meget værd, hvis det overhovedet ville være liv.
Og hvor forsvinder det så hen, når det slukkes, spørger Nicolai? Det forbliver jo ikke i
rummet – og det forsvinder heller ikke ud på
den anden side af væggen.
Nej, lyset absorberes og optages i vægge og
materialer i selve rummet, forklarer de kloge
folk bag videnskab.dk.
Vi mærker det fx en lys sommerdag, hvor
mursten og bare ben og badebassiner bliver
opvarmet – og vi mærker det når en gammeldags glødepære har været lidt for tæt på et
eller andet. Det absorberes.
Så vidt det fysiske lys, det som blev tændt på
skabelsens allerførste dag og er hele forudsætningen for vores liv.
Mange år efter det første lys blev tændt, blev

i hjerter og sind, og blive til glæde og håb og
mod og tro, som er forudsætningen, hvis vi skal
være livsduelige og ikke bare overleve fysisk.
Kristus er det lys. Og han gik helt ned i mørket og tomheden og op i solen igen påskemorgen, for at vise os, at det er dér vi hører til;
i Guds lys. Livets lys.
Måske mærker vi det tydeligt i os, Guds lys.
Mærker varmen og tilliden og troen brænde
i os.
Eller måske længes vi efter det, fordi vi ligesom ikke selv kan få greb om tændstikken og få
det til at flamme.
Måske ser vi det især i andre; i dem som tænder lys for os på alle mulige måder, og vækker
glæde og håb og mod og tro. Måske er det
faktisk ofte dér, vi stærkest fornemmer livets
lys – i vore medmennesker. For Kristus sagde
det ikke bare om sig selv – han sagde også til
os: ”I er verdens lys”.
Vi skal altså lyse for hinanden og tænde lys
og skabe lys. Som små fyrtårne, der genspejler
Guds lys og kærlighed i verden, imens vi venter
på, at solens lys for alvor får fat og sætter fart
i alt det, der spirer under overfladen – også
troen og håbet og glæden og modet i vore
egne hjerter.
Lyset skinner i mørket, - og det tiltager dag
for dag, helt uden at vi skal gøre noget for det.
Det er sådan set en rar tanke; at det allermest nødvendige i det her liv kommer til os
helt uden, at vi skal eller kan gøre noget for det:
Solen står op, og Kristus står op for os.
Dernæst er det op til at os at åbne alle sanser
og suge til os, så det absorberes i os. Til liv og
til tro.
Sanne Birkely Sørensen,
Skørping-Fræer

Aarestrup-Haverslev pastorat

Præstevikar

Musik i kirkerne
(Læs mere på fællessiderne)

Mens jeres sognepræst, Anna Margrethe Dith
Dige Saxild, er på studieorlov, har jeg fået fornøjelsen af at vikariere hos jer i Aarestrup og
Haverslev sogne, og det glæder jeg mig til.
Det sidste lille års tid har jeg været præstevikar i Viborg stift, det meste af tiden som diakonipræst og ellers som sognepræst. Før den
tid var jeg i 10 år sognepræst i et landsogn i
Haderslev stift, hvor jeg udover det almindelige præstearbejde underviste konfirmander fra
specialklasser.
Desuden har jeg arbejdet som sygeplejerske i
21 år før og imens, jeg læste teologi, og jeg har
været udsendt med Danmission til Tanzania og
Madagaskar.
Jeg ser frem til at møde jer, hvor I end er i
jeres liv.

Byen synger morgensang
Aarestrup kirke
Fredag d. 25. marts kl. 8.30 – 9.00
Friskolens elever og lærere og organist Anette
Kjær medvirker. Alle er velkomne. Efter morgensangen er menighedsrådet vært ved morgenkaffen i Aarestrup forsamlingshus.
Jesu syv korsord i ord og toner
Aarestrup kirke
Langfredag d. 15. april kl. 19.30
Passionsgudstjeneste med musik, tekstlæsninger og fællessang. Kimbrekvartetten, der består
af musikere fra Aalborg Symfoniorkester medvirker.

Mange hilsner fra
Marianne Nielsen, præstevikar
Mail: mn@km.dk
Telefon 61427628

Aarestrup Kirke

Sognepræsten
holder orlov
Haverslev Kirke

Fra d. 1.3-30.5 har jeg fået bevilget orlov fra
præstearbejdet. I orloven skal jeg arbejde med
at videreudvikle ”Hvad er meningen?”, som vi
her i foråret har sat i søen i Rebild Provsti. Jeg
skal for Stiftsrådet udarbejde et koncept, som
kan bruges i alle provstier i Stiftet. Arbejdet
tager udgangspunkt i Stiftsprojektet for gymnasieelever, som jeg har været projektleder for
gennem de sidste 5 år. Jeg glæder mig til dette
arbejde og til at kunne fordybe mig i det. Og
så vil jeg ønske alle i sognene et dejligt forår og
på gensyn til Pinse.
Sognepræst Anna Margrethe Saxild

2. påskedag
Haverslev kirke
Mandag d. 18. april
Vokalduo (Anne-Dorte Simoni og Dorthe
Møllebjerg) medvirker ved gudstjenesten.

Kontakt:
Sognepræst - Vikar under orlov
Marianne Nielsen
tlf. 6142 7628,
e-mail: mn@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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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Koncert i Ravnkilde kirke
Lørdag den 2. april kl. 16.00
Denne lørdag eftermiddag får man lejlighed til at lytte til musik,
som vist aldrig har kunnet høres i Ravnkilde
kirke.
Vi får nemlig besøg af
fire ukrainske sangere,
som kalder sig
Rakhmaninov - A Cappella -Ensemble
De fire sangere vil give
prøve på den ortodokse kirkes sangtradition.
Om koncerten kan
fortælles:
Koncerten vil bestå af
traditionelle ortodokse
salmer/hymner til fastetiden, og alle steder,
hvor de har optrådt,
har ensemblet vakt beBrorstrup Kirke

Ravnkilde Kirke

gejstring.
Koncerten tager os med i den ortodokse
kirkes righoldige sangtradition med rod langt
langt tilbage i historien.
Ortodoks kirkemusik rækker tilbage til Johannes Chrysostomos, som fødtes i år 347 i
Antiochia i den allernordligste del af Syrien på
grænsen til det nuværende Tyrkiet og døde i
1407 oppe ved Sortehavet.
Hans navn betyder Johannes Guldimund eller Gyldenmund, og det henviser til hans store
talegaver, som kom frem i hans smukke prædikner. Han stod såatsige ”fadder” til den ortodokse gudstjeneste, som ikke har ændret sig
meget siden hans tid.
Det er jo spøjst at tænke på, at mens vi i Vestens kirker taler om gudstjenestens fornyelse
og modernisering, som den kan forstås i vor
tid, så er fornyelse og modernisering nærmest
et fy-ord i den ortodokse kirke. Den ortodokse kirke ser det som en af sine opgaver at bevare uændret hvad man modtog i den tidlige
kristne kirke. Man bøjer sig ikke for en sætning
som: Gudstjenesten kan moderne menneske
ikke forstå. Her er svaret: Gudstjenesten er et
mysterium, som ikke kan forstås.
Alle fire har enten en præsteeksamen eller
en grad fra et musikakademi, og de synger fast
i ortodokse kirker
Ensemblet er på tourné i Danmark, og vi har
truffet en aftale om, at de lægger vejen forbi
Ravnkilde kirke. For at få enderne til at nå sammen, ligger koncerten på et lidt ”skævt” tidspunkt.
Vi håber, koncerten kan gennemføres, og at
intet stiller sig hindrende i vejen for besøget.

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
Organist ved begge kirker:
Karl Alfred Petersen, tlf. 9856 9128
e-mail: karlalfred-petersen@mail.dk
Kirkesanger Camilla Hyttel,
tlf. 4073 3876,
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com

Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Babysalmesang i Skibsted Kirke Aalborg-Hadsund Jernbane
Vi starter igen med babysalmesang i Skibsted Kirke
mandag den 28. februar kl. 9.30-11.30. Forløbet strækker sig over 8 gange.

taget kommer rundt i banens skarpe sving mellem Bjerregaarde og Bælum.
Af hensyn til kaffebord er der tilmelding på
tlf.: 5148 0449 til Majbritt Mikkelsen eller 6169
0852 til Mettea Frølund – Sidste tilmelding er
tirsdag den 15. marts.
Entré kr. 50,- inkl. kaffe og kage.
Alle er velkomne!

Babysalmesang er:
• e n dejlig og stemningsfuld oplevelse for
dig og dit barn (0-9 måneder)
• en utraditionel måde for jer at opleve
kirkens rum på
• at synge, lege og vugge de smukke salmer
for de små
• hygge med andre forældre og babyer
Vi tænder stearinlys rundt omkring i kirken, ruller vattæpper ud, tager legetøj, bløde tørklæder,
en farverig vifte, klokkespil og sæbebobler.
Efter ca. 35 min. sang og bevægelse, er der gratis kaffe, brød og frugt samt hyggeligt samvær.
Kendskab til salmer er ikke nødvendigt, da du og din baby vil blive ledt igennem sangen og
musikken af organist Sigrid Mollwitz.
Mød blot op i kirken med din baby og jeres gode humør.
Har du spørgsmål, kan Mettea Frølund kontaktes på tlf.: 6169 0852.
Vi ses

☺.

Venlig hilsen
Sigrid Mollwitz og Mettea Frølund

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Foredrag af Søren Chr. Jensen i Skibsted
Kulturhus torsdag den 24. marts kl. 19.00
Foredraget er opdelt i to afsnit: først turen Aalborg-Hadsund, hvor vi stopper ved alle stationerne, dernæst om det lokale omkring banen
med et særtog fra Kongerslev til Bælum.
Aalborg-Hadsund Jernbane var i drift 1. december 1900 til 31. marts 1969.
På foredragsaftenen er det næsten 53 år siden den lukkede - lukket af politikere, der ikke
så konsekvenserne.
På foredragsaftenen får du muligheden for at
stå af ved ”Niels Peters tørvestak” samt at få
dine træsko gratis med toget, hvis vi i det hele
Skibsted Kirke

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

Maria Bebudelse
Her midt i forårets væld af nye farver og nye
dufte, som vi nær havde glemt i vintersneen
og kuldens favntag, møder vi Maria. Jesus’ mor.
En ung kvinde i en lille landsby, for hvem det
største sker. Englen fortæller hende, at hun skal
føde Guds Søn, verdens frelser. At blive gravid
uden for ægteskabet er en handling, der kan
medføre dødsstraf og stening, men samtidig

var det en handling, der gjorde Maria til mor til
Guds søn. Og på Maria Bebudelsesdag hører
vi i kirken teksten fra Lukasevangeliet kapitel
1,46-55. Den kaldes Marias lovsang, for nok var
Maria i starten bange, men hun løftede hovedet og synger en lovsang, en hyldest til Gud.
Hun lagde sit liv i Guds hænder, og Han lagde
sit liv i hendes.

Johannes Johansen har skrevet det smukkeste digt om det:
I verden var du intet værd, en verden fuld af løgne,
en perle kostelig og skær, det var du i Guds øjne.
Du simple landsby-pige, blev grunden i Guds rige.
Det var ej mandedrift og -dåd, der første gang var grunden,
men ordet mellem smil og gråd, det ord fra pigemunden:
”Det ske mig som du ville!” Det store i det lille!
Du leved’ under folks foragt, parat med skarpe stene.
Hvad du begyndte, blev fuldbragt, af Sønnen helt alene.
Maria, du har båret, Guds Søn til døden såret.
Maria, du, som selv har hørt, foragtens kolde stemme,
den har dit eget hjerte rørt, det kan du aldrig glemme.
Maria-hjertet rummer, al slægtens kval og kummer.
Maria, du ved korsets fod, fandt nåde i din smerte,
Maria, du vort kød og blod, Guds Søn du bar ved hjerte,
for alle slægters vrimmel, du åbned’ først Guds himmel.
Dengang du lovsang und’rets Gud, da lytted’ englekoret.
Du sang den store glæde ud, du lovsang ene Ordet.
Din lovsang evigt lyder: vor ånd i Gud sig fryder.
Og du har lært os tro derpå: vi lever af Guds nåde,
at vi er af Gud Faders små, om end det er en gåde.
Lad al vor lovsang være. Til Jesu Kristi ære!
Rikke Visby Wickberg

Pizzagudstjeneste
i Binderup

Det sker i sognene
Babysalmesang:
Tirsdage kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager
udenfor skolernes ferier
Torsdagscafé:
17.03. kl. 14.00 i Sognehuset i Nørager
Børneklubben Banditterne:
17.03. og 31.03. kl. 15.15 i Skrænten

Efter en lang coronapause inviterer vi
nu igen til pizzagudstjeneste i Binderup
Missionshus den 11. marts kl. 17.30-19.00.
Rikke holder en kort gudstjeneste for os
og bagefter spiser vi pizza sammen.

Minikonfirmand
Går du i 3. eller 4. klasse og bor i Kongens
Tisted, Binderup eller Durup sogne, har du
nu mulighed for at lære lidt om, hvad der
foregår i kirken.Vi skal høre historier, synge
og lave forskellige aktiviteter, der har noget
med kirken at gøre. Vi finder også tid til at
spise en bolle og drikke saftevand.
Har du lyst til at være med, er du velkommen til Pizzagudstjeneste i Binderup Missionshus 11. marts kl. 17.30 og derefter i
Kongens Tisted kirke 18.03, 25.03., 01.04.
og 07.04. efter skoletid.
Vi vil gerne bede om tilmelding til Rikke
på tlf. 2056 9989. Når vi ved, hvem der
vil være med, sætter vi tidspunktet, så det
kommer til at passe med bussen fra skolen. Vi vil gerne hygge os med jer 1½ time.
Rikke og Helena

Menighedsrådsmøde:
24.03. kl. 18.30 i Sognehuset

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
Organist og præstesekretær:
Helena M. M. Schmidt, tlf. 2484 5582
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: Gertrud Bak
Facebook:
Kongens Tisted – Binderup – Durup Kirker
Hjemmeside: https://www.ktbd-sogn.dk

Lyngby-Terndrup pastorat

Måske en martsnat
Mens dette skrives, er det stadig vinter. Denne vinter har været hård ved vores sogn, og

mange har mistet deres kære. Vores tanker
drages igen mod det ufattelige, at vi skal miste

dem, vi holder allermest af. Man taler om, at vi
mennesker, der har mistet, er efterladte. Det er
en forståelig følelse, at vi føler os forladte, ensomme og nøgne. Men måske skulle vi i stedet
for tale om, at de døde, vi har mistet, er gået
forud til Gud, ligesom Jesus vendte hjem ved
Kristi Himmelfart for at kunne hente os hjem
til Guds hus med de mange boliger.
Vi er derfor ikke ladt alene tilbage. Dem vi har
levet med, de gør, at vi heller ikke er alene på
vores livs rejse, men at de døde på en måde,
slår følge med os. Om det med døden og livet skriver den danske digter Grethe Risbjerg
Thomsen så smukt i det digt fra 1948:
Måske en martsnat
Jeg dør en smule
for hvert sekund der går
jeg bærer døden med mig
igennem livets år
En nat, måske en martsnat
så fuld af regn og tø
skal jeg gå bort i mørket
og holde op at dø.

Lyngby Kirke

Terndrup Kirke

Så smukt kan livet beskrives, og at evigheden
venter. Og nu snart kan vi begynde at glæde os
til marts. Vi kan synge Kaj Munks uforlignelige
”Den blå anemone”. Vi kan synge ”Velkommen
lærkelil” og alle de andre forårshymner, der gør,
at vi kan leve med savnet og smerten og glæde os over livet, trods al den modgang, som vi
møder.
Peter Hedegaard

Koncert med
Aalborg Mandskor

Den 24. marts får vi besøg af Aalborg
mandskor, der giver koncert i Terndrup
kirke og sognegård.
Koncerten er kl. 19:30 i Terndrup kirke. Efter ca. 1/2 time går vi i sognegården, hvor
der vil være kaffe og kage, inden mandskoret slutter af med anden del af koncerten.
Vi glæder os til en glad og spændende aften i selskab med Aalborg Mandskor
Se annonce under DET SKER.

Kontakt:
Sognepræst Thomas Jakobsen
tlf. 4146 9000
e-mail: tja@km.dk
Menighedsrådsformand Kurt Pedersen
tlf. 4051 1440
e-mail: murermester@kurtpedersen.dk
Organist Gunhild Kjær
tlf. 4111 2520
e-mail: gunhildgk@gmail.com
Kirkesanger Bent Hvilshøj
tlf. 3082 9235
Graver v/ Terndrup kirke
Niels Pedersen
tlf. 2210 5586
e-mail: kirkekontor.terndrup@gmail.com
Graver v/ Lyngby kirke
Ole Christensen
tlf. 2481 2694
e-mail: olemil1@hotmail.com
Facebook Lyngby-Terndrup Sogn
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DET SKER
Foredrag i Sognehuset Nørager
med Poul Erik Jensen

Aalborg-Hadsund Jernbane

”Solsorten synger videre” er titlen på Poul Erik Jensens digtsamling, som danner udgangspunkt for hans foredrag i Sognehuset.

Foredraget er opdelt i to afsnit: først turen Aalborg-Hadsund, dernæst om det lokale
omkring banen med et særtog fra Kongerslev til Bælum.

Poul Erik Jensen mistede i 2009 sin kone, og i de følgende år skrev han digtsamlingen, der
handler om følelserne i forbindelse med hans kones kræftsygdom. Foredraget ledsages af
sang, klaver-, fløjte- og guitarspil ved Hanne Møller, organist ved Lindholm kirke,

På foredragsaftenen får du muligheden for at
stå af ved ”Niels Peters tørvestak” samt at få
dine træsko gratis med toget, hvis vi i det hele
taget kommer rundt i banens skarpe sving
mellem Bjerregaarde og Bælum.

Efter en kaffepause vil Poul Erik Jensen fortsætte med at fortælle om hans opstart af Carpe
Diem i Aalestrup, der er en forening, der støtter kræftramte og socialt udsatte børn og
deres familier.
Arrangører: Kgs.Tisted-Binderup-Durup Menighedsråd og Kgs.Tisted-Binderup KFUM & K.

Foredrag af Søren Chr. Jensen

Tilmelding senest tirsdag den 15. marts på
tlf.: 5148 0449 til Majbritt Mikkelsen eller
6169 0852 til Mettea Frølund.
Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 24. marts kl. 19.00
Skibsted Kulturhus
50 kr. inkl. kaffe og kage

Æggejagt
Vi tager på påskevandring inden for
og uden for kirken – og oplever
påskens dage med alle sanser.
Herefter er der æggejagt udenfor,
inden vi spiser sammen i sognehuset.
Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk
– men får I jer ikke tilmeldt,
så kom endelig alligevel

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 22. marts kl. 19.00
Sognehuset i Nørager
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Fredag den 8. april kl. 16.30
Øster Hornum Kirke og Sognehus
20 kr. for voksne for spisning, gratis for børn

Strejftur i Lille Vildmose

Hvad er religion?

Hans Flou har lavet en ny film med titlen “Strejftur i Lille Vildmose”, som er en jubilæumsfilm,
hans film nr. 10.

Menighedsrådet i St. Brøndum, Siem og Torup
har afviklet en foredragsrække om de store
verdensreligioner.

Der er en ren naturfilm med lidt af hvert lige fra rævehvalpe til de store elgtyre. Filmen viser,
hvad der er sket efter at elgkalve blev hentet fra Sverige.
Den omhandler, hvordan de har udviklet sig over al forventning, hvordan de er trivedes og nu er kraftige tyre
med store gevirer.
Desuden viser filmen andre sider af det fantastiske fugleog dyreliv i Vildmosen f.eks. rævehvalpe.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe, og der er
gratis adgang.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 16. marts kl. 15.00
Siem Forsamlingshus
Gratis

Ved det sidste foredrag i Siem Forsamlingshus fortalte Marianne Qvortrup fra Afdeling
for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, om
Buddhisme.
Begreberne i Buddhisme virkede så fjernt fra
tilhørernes virkelighed, at flere spurgte til, hvad
der kendetegner religion?
På tværs af tid og sted har mennesker dyrket,
bedt og ofret til guder eller mytologiske væsner.
Hvad er det, der gør, at vi har brug for religion? Hvordan kan det egentlig være, at mennesket har behov for religion
Religion er nemlig mere end tro.

Koncert med Aalborg Mandskor

Tro er blot en del af de tanker og handlinger, der sammen med værdier, ritualer og genstande udgør religion.

Kom og oplev en dejlig aften i selskab med Aalborg Mandskor.

På TV kan man for øjeblikket se en udsendelse, hvor DR som et eksperiment har samlet 3
skarpe reklamefolk, som vil sælge 4 religioner til den moderne forbruger.

Første del af koncerten foregår
i Terndrup kirke.
I pausen går vi over i sognegården, hvor der er kaffe og
kage, inden koret slutter af med
sidste del af koncerten.

Begrebet religion bliver flittigt brugt, både i medier og i daglig tale. Og det synes, som om de
fleste af os ikke er i tvivl om, at religion – også selvom det ikke betyder noget særligt for os i
vores dagligdag – alligevel betegner noget særligt. Men hvad er det egentlig for en størrelse?
Og kan det overhovedet adskilles fra alt muligt andet?
Begrebet religion ofte blevet betegnelsen for en klar markering af noget, som danner basis
for eksempelvis en etisk og moralsk livsførelse, som et vigtigt udgangspunkt for en given
kultur eller som sammenhængskraften i et samfund.
Det er svære og nærmest umulige spørgsmål om, hvad religion er, vil Marianne Qvortrup
give sin fortolkning af på i et foredrag.

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 24. marts kl. 19.30
Terndrup kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 9 marts kl.19.00
Siem Forsamlingshus
Der er gratis adgang og menighedsrådet er vært ved en kop kaffe

Side 6 | 

Rebild Provsti | Marts 2022

DET SKER
Taizé sang

Bibelstudiekreds

Taize´ er sange, bestående af korte vers, der gentages mange gange, synges i flere stemmer
og efterfølges af stilhed med
plads til eftertanke.

Velkommen til Bibelstudiekreds i
Sognegården.
Du behøver ikke at være bibelkyndig
for at deltage, men meget gerne
være nysgerrig på bibelen.
Vi arbejder med Paulus i øjeblikket
og du vil få materialer udleveret, så
du kan følge med
Paulus – Missionær og
menighedsplanter 9. marts
Paulus – Mirakkelmager og magtesløs
6. april

Taize´-sang handler om at
blive ved med at være i
sangen og er en kærkommen
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
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage i lige uger kl. 16.30-18.00
Skørping Nykirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 9. marts og 6. april kl.14.00
Skørping Sognegård
Gratis

Foredrag med Jens Nielsen

Torsdagscafé

En lokal fortælling fra Støvring gymnasium, hvor tidl. rektor gennem
22 år, Jens Nielsen, vil fortælle om hvordan elever og personale
sammen har skabt et fællesskab, hvor der skal være plads til alle.

Torsdagscafeen mødes i
sognegården til kaffe, snak,
samvær og foredrag.

Ved at skabe et stærkt og tydeligt værdigrundlag, kan man undgå
at dagligdagen på en skole pakkes ind i regler og forbud. Alle skal
opleve, at der er højt til loftet med rum til nye initiativer!

Det endelige program
afventer – hent en oversigt
i sognegården i begyndelsen
af marts.

Jens Nielsen vil fortælle om sin vej til rektorjobbet og om, hvorfra
han har fået inspiration til det værdigrundlag, der har præget hans
virke og gymnasiet i hans tid.
Foredraget finder sted i Skørping-Fræer sognegård og det er gratis at deltage.
Vi indleder og afrunder med en fællessang og holder en pause undervejs i foredraget.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 16. marts kl. 19.30
Skørping Sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdage kl.10.30
Skørping Sognegård
Gratis

Fredagsandagt i Skørping kirke i Gl. Skørping

Fællessang fra Højskolesangbogen

I år 1392 gav Margrethe Den Første ordre til, at sognepræsten i Skørping, til gengæld for
et alter, som hun skænkede til kirken, skulle holde andagter fredage i kirken, for at mindes
langfredag.

”Vi mødtes i sne”, ”Hver dag en ny dag”, ”Gi´ os lyset tilbag´” er
nogle af de nye fællessangshits fra Højskolesangbogen, som vi skal
mødes og synge sammen denne aften.

I år holdes fredagsandagt den 25. marts kl.
19.00. Jonas Gormsen er liturg og vil læse bibeltekster, der leder os på vejen mod påskens
begivenheder.

Tine Lilholt spiller med på fløjte, Klaus Bystrup på kontrabas og
kirkesanger Lene Grønbech og et lille kor vil synge, Per Bach sidder
ved flyglet.

Vi skal synge salmer til fastetiden og violinist
Klaus Pindstrup spiller bl.a. stykker fra Vivaldis
forår sammen med organist Per Bach.

Vi holder også en lille pause, hvor vi kan mødes over en kop kaffe.
Sognepræst Sanne Birkely Sørensen bidrager også med ord om
nogle af sangene. Alle er velkomne. Gratis adgang.

Andagten varer ca. en halv time.
Tid:
Sted:
Pris:

Fredag den 25. marts kl. 19.00
Skørping kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 29. marts kl. 19.30
Skørping-Fræer Sognegård
Gratis

Jesu syv korsord i Aarestrup kirke

Byen synger morgensang

Musik, tekstlæsning og fællessang

Skole, kirke og by mødes til fælles morgensang i Aarestrup kirke. Elever og lærere fra
Gregers Krabbe Friskolen deltager i fællessangen. Arrangementet er en del af skole-kirke
samarbejdet i Aarestrup og er tilrettelagt af
friskolens leder og lærere og kirkens organist.

Langfredag er der passionsgudstjeneste i Aarestrup
kirke, hvor Jesu syv korsord læses af vikarierende
sognepræst Marianne Nielsen. Læsningerne omkranses af fællessalmer og musik, der er inspireret
af og tager udgangspunkt i korsordenes indhold og
stemning. Kimbrerkvartetten, der består af Christina
Rudan, violin, Mette Marie Matthiesen, violin, Elsebeth
Schmidl, bratch og Kirsten Martinsen, cello medvirker med musik af bl.a. Mozart, Bach og Schubert. De
fire musikere, der alle ansat i Aalborg Symfoniorkester, akkompagnerer desuden til fællessalmerne.
Tid:
Sted:
Pris:

Langfredag, den 15. april kl. 19.30
Aarestrup kirke
Gratis

Efter morgensangen er Aarestrup
menighedsråd vært ved morgenkaffe i
Aarestrup forsamlingshus, for alle dem, der
ikke skal tilbage til skole.
Alle er meget velkomne.
Tid:
Sted:
Pris:

Fredag den 25. marts kl. 8.30-9.00
Aarestrup kirke
Gratis
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DET SKER
Familiegudstjeneste i Suldrup kirke

Forårskoncert med Penta Brass

Vi glæder os til igen at kunne invitere
indenfor til familiegudstjeneste i
Suldrup Kirke. Efter gudstjenesten
spiser vi sammen i Sognehuset.

Glæd dig til en festlig forårskoncert i Suldrup kirke
fredag den 25. marts kl.19.30, hvor lyden af messingblæsere vil fylde kirkens rum. Messingblæserkvintetten Penta Brass kommer på besøg, og de vil
blæse vinteren bort for os med en forårskoncert,
der byder på et meget varieret og festligt program.

En familiegudstjeneste er for hele
familien – for store og små, unge og
gamle. Her er højt til loftet og plads
til alle! Håber vi ses til en anderledes
eftermiddagsgudstjeneste i Suldrup
Kirke.

Velkommen til en festlig forårskoncert med masser
af frisk blæserklang!
Vi afslutter med efterspil – der vil være let
servering i sognehuset.

Gerne tilmelding til spisning på
tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk
Tid:
Sted:
Pris:

Alle er velkomne!

Søndag den 6. marts og søndag den 3. april kl. 16.30
Suldrup kirke
Fællesspisning – børn gratis, voksne 25,-

Tid:
Sted:
Pris:

Fredag den 25. marts kl.19.30
Suldrup kirke
Fri entré

Børneteater - Den lille prins

Børnekirke

Børneteater med musik over fortællingen om Den lille prins med Stine Michel og band, samt
kirkernes børnekor. Stykket henvender sig især til børn fra 6 år.

Velkommen til børnekirke

Stine Michel har gennem de seneste mange år tryllebundet børn og voksne med sine
forunderlige musikalske universer, hvor hun i et mix af musik, sang og fortælling har skabt
en række uforglemmelige koncertproduktioner i
skiftende samarbejder med en række fremragende
musikere. I denne produktion bringer hun Antoine
de Saint-Exupéry’s magiske historie om Den lille
prins til live i en koncert, der i en medrivende
musikalsk ramme folder historien ud i fortælling,
musik og en stak helt nyskrevne sange.

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste i børnehøjde. En god fortælling og
sange med fagter. Børnekoret synger også for og med os.
Inden vi går hjem, spiser, leger
og hygger vi i sognegården.
Børnekirke er gratis, men I skal
tilmelde jer på hjemmesiden
eller qr-koden, så er vi sikre på,
at der er plads og mad nok til
os alle sammen.

Tilmelding på vores hjemmeside eller qr-koden.
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 13. marts kl. 14.00
Støvring kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Forårskoncert med voksenkoret
Velkommen til en hyggelig
time, hvor voksenkoret
byder forårsstemningen
velkommen med smukke
toner.

Tirsdag den 22. marts kl. 17.00
Støvring kirke
Gratis

Koncert med Musica Ficta
Velkommen til en storslået
musikalsk oplevelse.
I samarbejde med Rebild
Musikforening gæster
vokalemsemblet Musica Ficta
med Bo Holten som
dirigent Støvring kirke.
Programmet er ”Madrigaler
ved Christian IV’ hof ”.
Køb din billet hos Himmerlandsbilletten eller ved indgangen på mobilpay eller kontant.

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 6. april kl. 20.00
Støvring kirke
Gratis

Søndag den 10. april kl. 16.00
Støvring kirke
60 kr.

VI SAMLER IND TIL VERDENS FATTIGSTE DEN 13. MARTS
Gør en forskel - meld dig som lokal indsamler
for Folkekirkens Nødhjælps i Støvring, Gravlev
eller Sørup
Du kan gøre en verden til forskel ved at melde
dig som indsamler.
Kontakt din lokale indsamlingsleder Torsten
Topbjerg på tlf. 5258 4736 eller via
e-mail torsten@topbjerg.dk hvis du vil være
med til at samle ind den 13. marts.
Alternativt kan du tilmelde dig via hjemmesiden blivindsamler.dk. Vi mødes i Sognegården i
Støvring søndag den 13. marts kl. 10.00 og det tager typisk to til tre timer at samle ind.
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Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Vi vil gerne have, I bliver lidt længere..
”55 millioner KISTE-gr avpladser
indenfor de danske
kirkegårdsmure.”
Det var ordene
fra en oplægsholder til en workshop
på Nyborg strand om kirkegårdenes fremtidige
udtryk. Derfor har Rørbæk-Grynderup og Stenild – RGS - kirker det, som tusinde af andre
kirkegårde i det ganske land. Mere end rigelig
plads. Kirkegårde er lavet til begravelse af de
døde på sømmelig vis. Og kirkegårdene er ofte
et lille miniaturebillede af det omkringliggende
samfund: Ved kystkirkegårde – skibsforlis. Ved
handelsbyer – grossistgrave. Ved grænselandet
– krigsgrave. Ved landsbykirker – større familiegravsteder.
Samfundet ændrer sig hurtigt, men det går lidt
langsommere på kirkegårdene. Kirkegårdenes
udtryk og indretning er én af de spændende opgaver, som menighedsrådet har indflydelse på.
Og med lidt udskiftning på de poster hvert 4. år,
så bliver der selvfølgelig også ændrede ønsker.
RGS´ kirkegårde er også under forandring.
Ditto afspejles det omkringliggende samfund.

De forskellige husparceller har for det meste
en lille ”parklignende” have. Nogle har lidt nyttehave, som dog ikke er kopieret på kirkegården. Der kendes kirkegårde, hvor pyntegræskar, bærbuske og frugttræer er blevet en del af
arealudnyttelsen. På RGS´ kirkegårde er der
plantet små frugttræer både på gravsteder og
på friarealer. Flere kan komme til. De store familiegravsteder forsvinder fra landsbykirkerne
på grund af urbaniseringen. Godser og større gårde går ikke længere i arv. Der er flere
ønsker om urnegravsteder. Alt sammen noget,
der frigiver arealer til andet end begravelse.
Biodiversitet – variation i den levende natur
– bliver implementeret. Det er ikke længere
kun stedsegrønne planter og store ”døde”
grusarealer, der tager billedet. Der bliver sået
større græsarealer, der bliver plantet stauder
og blomstrende buske. Og som vores gæster
nok har bemærket, så bliver der sat et hav af
georginer. 400 – 500 stk. på de 2 kirkegårde
tilsammen. De bliver senere brugt som pynt på
alteret og til høstgudstjenester i kirkerne.
Vi i graverteamet har i ca. 10 år ønsket os et
borde-bænkesæt på kirkegårdene. Pårørende/
besøgende kommer lige forbi, når de er på vej

til noget andet. De har sat lidt tid af til at gå
en tur, strække benene, en pause på køreturen.
Der giver det mening med et borde-bænkesæt. Ved huset derhjemme er der også indsneget sig et uderum, og flotte havemøbler er
et ”must have”. Vi kopierer blot samfundet
omkring os…
Året 2022 bliver året, hvor vi får vores ønske opfyldt. Vi glæder os til at finde en god
placering på alle 3 kirkegårde. Vi håber, de
besøgende vil blive lidt længere, nyde roen,
slukke mobilen, høre biernes summen og tage
sig tid til eftertanke.
Margith Koch

Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

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.

Det sker i sognene
Møde i Klubhuset v. Lone Dolmer, Aars
Torsdag den 10. marts kl. 19.30.
Formiddagscafé
Poul Anker Johansen, Hobro
Mandag den 14. marts kl. 10.00.
Møde i Klubhuset
v. Jens Jacob Jensen, Aars
Torsdag den 24. marts kl. 19.30

Kontakt:
Kirkekontor og vikarpræst:
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: Kim Jensen, tlf. 2961 8925
Organist:
Natasja Ozerova Pedersen, tlf. 3035 9877
Kirkesanger:
Irma Jensen, tlf. 2539 3913
Graver Rørbæk:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver Stenild og Grynderup:
Margith Koch, tlf. 2927 5818

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Præstegården
Borgerne i St. Brøndum har måske undret
sig lidt over en masse aktivitet i præstegården. Dels er vi med ansættelse af arkitekt Per Seeberg som tilsynsførende gået
i gang med at planlægge istandsættelsen
af præstegården, således at den fremstår
ny og lækker når en ny præst flytter ind.
Dels – desværre – er der konstateret en
større vandskade. Et vandrør, helt tilbage
fra Kong Ruders tid – eller i hvert fald fra
før Torsten Bjerg kom til – er sprunget.
Pludselig faldt loftet i præstegårdens vaskerum og badeværelse i stueetagen ned,
og der fossede vand ud. Finn Carpentier
kommer i huset hver uge og opdagede
skaden, ved at der ikke var strøm. Hurtigt
blev alverdens håndværkere tilkaldt, der
blev afbrudt for vandet, og nu står affugtere og arbejder. Så må vi se, hvad der nu
skal ske – hvor meget skade der er sket i
etageadskillelsen.

St. Brøndum Kirke

Ny præst
Selvom det kan føles, som om vi i coronatiden har stået stille, arbejder menighedsrådet
med mange store opgaver. Vigtigst af alt er at
få en ny præst. Ikke at vi ikke er glade for Finn
Carpentier, men jeg tror faktisk, at han meget
gerne snart vil hjem og gå sammen med Bente.
Han har stort set været i arbejde, siden han
gik på pension for efterhånden en del år siden.
Vi har utålmodigt ventet på biskoppens udmelding om vores nye struktur. Det er nu besluttet, at vi skal samles i et storpastorat med
Lyngby-Terndrup med 2 præster. Den ene
præst skal virke i Lyngby og Terndrup sogne,
og den anden præst skal virke hos os den halve
tid og med en funktion som præst for børn og
unge med særlige behov den anden halve tid.
Den præst, der som udgangspunkt skal virke
hos os, skal bo i præstegården i St. Brøndum.
Menighedsrådene skal fortsat arbejde hver
for sig – vi har eget ansvar for vores kirker
og kirkegårde og for vores personale. Præstegården skal vi efter bestemmelserne i lov om
menighedsråd være fælles om, dog således at
økonomien kommer til at ligge i vores råd. Præsterne skal arbejde sammen om afviklingen af
gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger.

Menighedsrådet har foreslå biskoppen, at
pastoratets nye navn bliver Hellum Herreds
Pastorat.
Der er lavet forslag til stillingsopslag. Vi har
i opslaget fremhævet, hvad vi har brug for, og
vi har lagt megen vægt på, at præsten kan formidle evangeliet nutidigt og aktuelt, vægter
samarbejdet med kolleger, ansatte, menighedsråd og frivillige med godt humør og åbenhed,
tager initiativ, inspirerer og deltager i sognenes
kirkeliv, er engageret, nærværende og ønsker
at være en del af sognenes liv, og endelig ser
kirken som en væsentlig og naturlig del af lokalsamfundet.
Vi kan til gengæld tilbyde en menighed med
pæn tilslutning til gudstjenestenene, et aktivt
menighedsråd, hvor man lytter til hinanden og
giver plads til, at nye tanker og ideer kan få lov
at udvikle sig, bl.a. om hvordan kirkens kerneopgaver skal prioriteres og udformes, i samarbejde med vores dygtige organist at prioritere
musikken i gudstjenesten, få indflydelse på et
mangfoldigt udbud af foredrag, sangaftener og
musik både i de 3 kirker og det lokale kultur- og
sognehus, samt engagerer sig i de traditionelle
sociale arrangementer knyttet til årets gang.
Vi har også i opslaget fremhævet en nyistandsat præstegård idyllisk beliggende midt i St.
Brøndum i et trygt og godt landsbysamfund
præget af fællesskab og nærvær.

Siem Kirke

Torup Kirke

Det sker i sognene
Foredrag med Marianne Qvortrup
Onsdag den 9. marts kl. 19.00
– se omtalen under ”Det sker”
Gudstjeneste i Torup kirke
Søndag den 13. marts kl. 10.30
Foredrag med Hans Flou
Onsdag den 16. marts kl. 15.00
– se omtalen under ”Det sker”
Koncert med Penta Brass
i St. Brøndum kirke
Onsdag den 23. marts kl. 19.30
Gudstjeneste i St. Brøndum kirke
Søndag den 27. marts kl. 10.30
HUSK skærtorsdags fælles spisning
Torsdag den 14. april i Siem efter
gudstjenesten kl. 17.00

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

Steen Hildebrandt om
Det bæredygtige velfærdssamfund

Folkekirkens
Nødhjælps
landsindsamling
Søndag den 13.marts 2022
Igen i år samler vi ind i
hele Skørping og Rebild.
Vi håber I vil tage godt
imod vores indsamlere,
uanset om I ønsker at
støtte Folkekirkens Nødhjælp eller ej.
Indsamlingen indledes med gudstjeneste i
Skørping Nykirke kl. 9 – og herefter går
alle indsamlere i sognegården og får udleveret ruter.
Årets konfirmander deltager i indsamlingen – vil du også være med, så mød op i
sognegården ca. kl. 10.
Midlerne fra indsamlingen går til at hjælpe
de mennesker rundt om i verden, som er
hårdest ramt af klimaforandringerne.
Læs mere på www.noedhjaelp.dk

Skærtorsdag
Bæredygtighed, verdensmålene og klimaet
er kommet på dagsordenen overalt i verden. Og det i et omfang og med en hastighed, som de færreste havde forudset

ligheden en mulighed – og ikke et problem
- for Danmark, og har vi en forpligtelse til
at være rollemodel og til at gå foran i den
bæredygtige udvikling?

I foredraget vil Steen Hildebrandt tale om
de aktuelle kriser og udfordringer og samtidig knytte an til udviklingen af det danske
velfærdssamfund. Hvordan skal det danske
velfærdssamfund blive til et bæredygtigt velfærdssamfund? Og hvad er et bæredygtigt
velfærdssamfund? Er verdensmålene i virke-

Dagens program:
Klokken 14.00-15.00:
Steen Hildebrandt er prædikant i Skørping
Nykirke samt almindelig gudstjeneste ved
sognepræst Sanne Birkely Sørensen

Klokken 15.30-17.00:
Kaffebord samt foredrag med Steen Hildebrandt i 100-salen på KulturStationen
Prisen inklusiv kaffe med brød: 100 kr.
Gudstjenesten er naturligvis gratis.
Billet købes via bibliotekets hjemmeside
(under punktet arrangementer) eller i døren.
Arrangeret i samarbejde mellem Skørping
og Fræer menighedsråd, Rebild Bibliotekerne og KulturStationen

14. april kl. 17.00
Endelig kan alting lade sig gøre igen, og
derfor gentager vi en tidligere succes.
Skærtorsdag er der en kort fyraftensgudstjeneste, ca. ½ time, hvor vi efterfølgende
vil spise et påskemåltid med pulled-lamb
burger, øl og sodavand, sammen i kirken.
Alt er gratis.

Den kjedsom vinter gik sin gang
fristes man til at synge her, hvor foråret så småt er undervejs!
Hvor kedelig den var, er såmænd nok en smagssag, men i hvert fald blev det endnu en vinter, hvor aflyste arrangementer og høje smittetal prægede dagsordenen og også lagde en dæmper på kirkens aktiviteter.
Men nu… NU er det ved at være forår, og restriktioner og aflysninger er forhåbentlig snart bare et sagn fra svundne tider! Og mens vi venter på
lunere vejr, har vi i Skørping og Fræer glædet os til at kunne sætte i gang med gode muligheder for at få fyldt op af fællesskab, fællessang, eftertanke
og nye indsigter fra gode foredragsholdere.
Arrangementerne kan du finde omtalt på annoncesiderne (kig efter den lilla farve). Her følger et lille overblik:
13. marts: Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens nødhjælp.
16. marts: Aftenforedrag i sognegården om fællesskab med Jens Nielsen, tidl. rektor på Støvring Gymnasium.
25. marts: Fasteandagt i Skørping kirke. En stund til ro og eftertanke i den gamle kirke.
27. marts: Sognedag med Steen Hildebrandt, som prædiker ved gudstjenesten og holder foredrag i den nye 100-sal på Kulturstationen.
29. marts: Fællessang i sognegården: Per Bach har sammen med et lille ensemble sammensat et udvalg af nye sange fra højskolesangbogen.
Onsdagseftermiddagene og torsdagscafeen mødes som vanligt. Program fremgår af annoncesiderne.
Vel mødt i kirker og sognegård!

Kirkekontoret, Skørping-Fræer,
Gerding-Blenstrup, St. BrøndumSiem-Torup:
Kordegn Lise Mejlholm
Præstevænget 14, 9520 Skørping,
tlf.: 9839 1066,
e-mail: skoerping.sogn@km.dk
I perioden med Coronanedlukning er
kontoret åbent for telefonisk henvendelse
tirsdag til torsdag 9-12
Gerding / Blenstrup:
Sognepræst, kbf.
Jonas Langdahl Gormsen
Sct Jørgensvej 1, Gerding, 9520 Skørping
tlf. 9839 6125, e-mail: jolg@km.dk.
Ugentlig fridag: mandag

Graver
Peter Mikkelsen
Tinghusvej 5, Blenstrup, 9520 Skørping
tlf.: 9833 9580 / 2066 2275
Kirkesanger
Nina Madsen, tlf. 2082 1552
Organist/kirke-kulturmedarbejder
Thomas Boe Mikkelsen
tlf.: 2076 6687
Menighedsrådet:
Formand Kjeld Juhl Nielsen
Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping,
tlf. 5170 9020

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

Skørping kirke
lukkes
Pga. manglende varme er Skørping kirke
midlertidigt lukket.
Vi håber at kunne åbne igen sidst i marts.
Det er fortsat muligt at foretage en kirkelig handling, hvis det ønskes.

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

Side 10 | 

Rebild Provsti | Marts 2022

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Kunne du tænke dig at
være frivillig i
Sognegården i Støvring?
Kalenderspalten

Vi mangler af og til ekstra hænder i forbindelse med arrangementer i sognegården –
både til hjælp med borddækning, servering,
opvask og oprydning, men også enkelte gange til at stille borde og stole op. Vi har arrangementer såvel eftermiddage som aftener.

Læs mere om arrangementerne på vores
hjemmeside eller her i avisen på side 7.
Vi er de turkise.
Nødhjælpsstrik
7. marts og 4. april kl. 14.00, Sognegården
Suppeaften
7. marts og 4. april kl. 18.00, Sognegården

Har du et par timer til overs en gang imellem, og har du lyst at komme og være med i
et hyggeligt arbejdsfællesskab?
Kontakt sognegårdens værtinde:
Dorthe Bagger på 5123 1543

Hele Danmarks
Familieklub

Indsamling for Folkekirkens nødhjælp
13. marts kl. 10.00, Sognegården
Børneteater Den lille prins
13. marts kl. 14.00, Støvring Kirke
Børnekirke
22. marts kl. 17.00, Støvring Kirke

Hver anden
tirsdag mødes 14 familier i FDF huset i Støvring.
Her er børn
i alle aldre,
forældre og
bedsteforældre og et par timers godt samvær. Man laver mad og spiser sammen, laver
bål eller kreative værker, spiller brætspil eller
leger på plænen. Anne Margrethe og Karina er frivillige og sørger for forberedelserne,
men alle hjælper hinanden med opgaverne,
både spilleregler og opvask – det er som en

Dåbskludeklub
29. marts kl. 13.00, Sognegården
Koncert med voksenkoret
6. april kl. 20.00, Støvring Kirke
Koncert med Musica Ficta
10. april kl. 16.00, Støvring Kirke
Menighedsrådsmøder er offentlige
og du er velkommen
2. marts kl. 19.00 - Fællesmøde
16. marts kl. 19.00 - Gravlev
6. april kl. 19.00 - Støvring

2 timers storfamilie! Her er noget for enhver
smag, og for mange resulterer det i nye venskaber og private fælles ferier.
Kunne det være noget for din familie, så
tilmeld på www.heledanmarksfamilieklub.dk,
hvor du også kan læse mere.

www.støvring-sørup-gravlev.dk
Kirkekontor: tlf. 9837 1686
e-mail: stoevring.rebild.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-onsdag samt fredag
10.00-13.00. Torsdag kl. 13.00-17.00.
Kontakt:
Sognepræster:
Inge Frandsen
4040 8851, ifr@km.dk
Fridag: Mandag
Caris Elkjær Trads Johansen
2447 1814, cetj@km.dk
Fridag: Fredag
Herbert Wilson
6168 9002, hw@km.dk
Fridag: mandag
Kirkekontoret:
Daglig leder Charlotte Sander
Hedegaard Humphries
4015 2400, cshu@km.dk
Graver ved Støvring Kirke
Tage Jespersen
9837 3683,
graver.stoevringkirke@gmail.com
Graver ved Gravlev Kirke
Finn Andreasen, 9837 5016
graver.gravlevkirke@gmail.com
Graver ved Sørup Kirke
Lars Gindeberg, 2332 2770
soerup.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, 6159 3806
Sørup: G
 rete Lundgren Bach,
6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069
Kirkebil: Bestil hverdagen før på 98371150

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 1. april 2022
Begivenheden
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Vinder februar kommer i næste blad
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13

Vride

Kirkeligt arbejde
Kirkens Korshærs
Genbrugsbutik
Jernbanegade 10,
9530 Støvring, tlf. 2119 6073
Åbent: tirsdag-fredag kl. 12.30-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00.
Indre Mission
Kontaktperson:
Ove Hjort Henriksen
Tlf. 9838 4059,
hhbeov@gmail.com
Støvring Y’s Mens Club
Præsident: Ettie Jødal
Tlf. 2332 6774
FDF Støvring
FDF: Kredsleder Søren Norup
Tlf. 5142 8555,
norup13@FDF.dk
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Sønderup-Suldrup pastorat

Sangaften
den 6. april kl.19.00
– sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Gå ikke glip af forårets sidste sangaften i
Suldrup Sognehus! Man bliver glad i hele kroppen af at synge sammen, og det er rigtig hyggeligt at være med. Der er også rig mulighed
for at foreslå sange fra Højskolesangbogen, så

man kan få sunget sine yndlingssange. Og så er
der selvfølgelig også tid til kaffe og kage og en
god snak.
Alle er velkomne til at være med.

Voksenkor
i Suldrup
kirke
Sognets organist, Arne Jørgen Fæø, byder velkommen til voksenkor i sognehuset i Suldrup.
Alle er velkomne, og det kræver ingen særlige
forudsætninger at være med. Vi skal synge en
masse gode sange, drikke kaffe og nyde fællesskabet.
Koret mødes hver tirsdag aften kl. 19.00 til ca.
21.30, og deltager lejlighedsvis ved gudstjenester og andre arrangementer.

Kontakt:
Sognepræst Helge Maagaard
tlf. 9865 3037, e-mail: helma@km.dk
Organist
Arne Jørgen Fæø, tlf. 5363 2304,
e-mail: organist@sonderupsuldrupkirke.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
Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte
Pedersen, Tlf. 26274664 e-mail: kkmedarbejder@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4046,
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Vi synger og synger – en bred vifte af kortilbud til voksne
I Veggerby og Øster Hornum prioriterer vi
korsang højt.Vi ved, at kor giver glæde og energi, både til dem, der selv synger og til dem, der
lytter. Derfor har vi forskellige tilbud om at synge i kor – og det kræver ingen forudsætninger,
blot at du har lysten til at synge. For alle kor
gælder det, at der ikke er optagelsesprøve, og
det er gratis at være med.
Du er meget velkommen til at komme og
være med et par gange for at se, om det er
noget for dig.
Alle kor medvirker lejlighedsvis på skift ved

Øster Hornum Kirke

gudstjenester og andre arrangementer i sognene. Det vil altid fremgå af den aktuelle gudstjenesteoversigt.
Mandskoret
Ved Veggerby Kirke opstod i 2013 et ønske i
menighedsrådet om at oprette et nyt og særligt musiktilbud – et mandskor.
Mandskoret er et tilbud til alle mænd, uanset
alder og forudsætninger udi sang. Er du ikke
allerede glad for at synge – så bliver du det!
Repertoiret er meget alsidigt – en god blanding af nyt/gammelt,
salmer/sange, klassisk/
rytmisk, lystigt/eftertænksomt, dansk/ lidt
engelsk og sågar jysk!
Så der er noget for
enhver smag.
Vi lægger meget
vægt på hyggeligt samvær og en god kop
kaffe i pausen, samtidig
med at vi også arbejder seriøst og fremadrettet med vores sang.
Veggerby Kirke

Rytmisk / Gospelkor
Er du til rytmisk og
gospel, så er det rytmiske kor i Øster
Hornum måske noget for dig. Her synger man det rytmiske kirkerepertoire,
primært gospel på
engelsk, både inden
for den amerikanske og skandinaviske tradition. Koret synger
flestemmigt, primært opdelt i sopran, alt og
tenorstemme.
Vi begynder med en kop kaffe sammen med
kirkens klassiske kor, som øver lige inden.
Klassisk kor
Klassisk kor synger, som man måske kan regne ud, det mere traditionelle kirkerepertoire,
som oftest på dansk, men har dog også prøvet
kræfter med større korværker: f.eks satser fra
Händels ”Messias”.
Koret synger flerstemmigt - primært
tre-stemmigt - sopran, alt og herrestemme.
ØVETIDER FOR VOKSENKORENE
Veggerby
Torsdage kl. 19.30 – 21.15
Koret øver i Veggerby Kirke
Inger-Marie Larsen, imlaars@gmail.com, tlf. 20
35 93 62
Øster Hornum
Klassisk voksenkor: Onsdage kl. 18.30 – 20.10
Rytmisk voksenkor: Onsdage kl. 19.50 – 21.30
Begge kor øver i sognehuset ved kirken.

Korleder: Sune Bendsen, Sune Bendsen, sunebendsen@gmail.com, tlf. 30 24 12 76

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
Organist
Sune Bendsen, tlf. 3024 1276,
e-mail: sunebendsen@gmail.com
Menighedsrådsformand Øster Hornum
Annette Søegaard, tlf. 2176 1448,
e-mail: annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby
Anders Langdahl, tlf. 5174 3706,
e-mail: andersla@post3.tele.dk

6. marts
1.s.i fasten

13. marts
2.s.i fasten

20. marts
3.s.i fasten

9.00 NN			

9.00 JLG			

9.00 AMS			

9.00 RVW

10.30 NN

10.30 SBS

9.00 IBS

9.00 SBS

14.00 SBS

10.30 IBS			

10.30 FIC

10.30 HW

9.00 HW			

9.00 IF

10.30 IF

10.30 MN

9.00 HELMA

10.30 JNP

9.00 JNP

16.30 HELMA Familiegudstjeneste

9.00 MN			

10.30 MN

10.30 MN			

10.30 JNP			

10.30 MN					

Haverslev			

Aarestrup

Aarestrup-Haverslev (AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - MN: Marianne Nielsen)

19.30 JNP			

Veggerby

9.00 IF

10.30 IF

9.00 IBS

10.30 IBS

10.30 HELMA			
9.00 JNP			

10.30 JNP			

10.30 JNP

Øster Hornum

10.30 HW

10.30 FIC

9.00 JLG

10.30 CETJ			

9.00 CETJ

9.00 JNP			

16.30 HELMA Familiegudstjeneste			

Veggerby-Øster Hornum (JNP: Jack Nørdam Pedersen - HE: Hanne Eggers)

Suldrup

Sønderup			

Sønderup-Suldrup (HELMA: Helge Maagaard - JNP: Jack Nørdam Pedersen - RVW: Rikke Visby Wickberg)

Gravlev

Sørup			

Støvring

Støvring-Sørup-Gravlev (CETJ: Caris Elkjær Trads Johansen - HW: Herbert Wilson - IF: Inge Frandsen)

Torup			

Siem

St. Brøndum							

St. Brøndum-Siem-Torup (FIC: Finn Carpentier)

Fræer			

Gl. Skørping									

Skørping Nykirke

Skørping-Fræer (SBS: Sanne Birkely Sørensen - JOLG: Jonas Langdahl Gormsen)

10.30 LO

9.00 LO			

11.00 LO					

10.30 LO

9.00 LO

10.30 NN			

10.30 MN			

10.30 NN

Stenild

9.30 LO			

10.30 IMA

10.30 RVW

Grynderup							

Rørbæk

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

Terndrup			

9.00 IMA

10.30 IMA

10.30 RVW			

10.30 JLG

10.30 PHA							

Lyngby-Terndrup (IMA: Inger Margrethe Andersen - PH: Peter Hedegaard)

Durup			

Lyngby

10.30 RVW

10.30 RVW					

Kgs Tisted					

10.30 HLY

3. april
Mariæ bebudelses dag

10.30 SBS					

Kgs. Tisted, Binderup og Durup (AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - RVW: Rikke Visby Wickberg - HELMA: Helge Maagaard - LO: Laila Olesen)

Blenstrup			

Gerding					

10.30 IMA

10.30 IMA							

Gerding-Blenstrup (JLG: Jonas Langdahl Gormsen)

Binderup

10.30 HLY

27. marts
Midfaste

10.30 HLY					

Skibsted							

Solbjerg

Bælum			

9.00 IMA

10.30 HLY			

Bælum-Solbjerg-Skibsted (IMA: Inger Margrethe Andersen - PH: Peter Hedegaard)

Ravnkilde

Brorstrup							

Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune

9.00 LO

19.30 JNP

10.30 JNP

10.30 HELMA

9.00 HELMA

10.30 CETJ

10.30 JLG

10.30 LO

10.30 NN

10.30 RVW

9.00 JLG

9.00 IMA

10.30 IMA Påskefamiliegudstjeneste

10.30 HLY

10. april
Palmesøndag
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