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for alle kirker i Rebild Kommune

Skørping Kirke

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

Side 2 | 

Rebild Provsti | Oktober 2021

Præstens hjørne

nu – fælles om en grøn fra kassen.
For der sker noget! Det er netop i det sociale
møde over en øl, at kampens bedste øjeblikke
genfortælles, eller den tabte kamp evalueres,
og der gøres status. Holdidentiteten bliver
skabt lige så meget i omklædningsrummet, som
på banen.
Og ligesom der efter en god fodboldkamp
er tredje halvleg, har vi også i kirken det tredje
sakramente.
Som alle ved, har den danske folkekirke jo
ellers kun to sakramenter: dåben og nadveren.
Et sakramente er en tegnhandling; altså ikke
kun noget vi gør symbolsk, men tværtimod en
handling, der rækker ud over det rene symbol.
Kort sagt, der sker noget i sakramentet.

Og der sker noget! Både i den tredje halvleg
og i det tredje sakramente.
Om dette tredje sakramente så lige er indstiftet af Jesus selv kan måske nok vække til
debat, men i vores menigheder er der stor begejstring omkring det. Vigtigheden kan ikke underkendes, og det minder faktisk utrolig meget
om omklædningsrummets sociale og selskabelige atmosfære.
Men hvad er det tredje sakramente, så? Ja,
det er naturligvis kirkekaffen!
Den hyggelige sociale komsammen efter at
gudstjenesten omsider er afsluttet, og vi nu kan
vende stort og små med hinanden, både fra
gudstjenesten og fra livet. Lidt smånynnende
på sidste salme, mens man går hen og henter
sig en kop kaffe og lidt hjemmebag.
For lige så vel som gudstjenesten forener os
ved Ordet, troen og nadveren, forener kirkekaffen livet ’udenfor’ med livet ’indenfor’ kirkens

mure. Det minder os om hverdagen, det giver
os muligheden for at se sammenhængen mellem
det ene og det andet, og endelig er det ligesom
fodboldkampens tredje halvleg med til at cementere vores tilhørsforhold, vores holdidentitet.
Kirkekaffens vigtighed bliver tit undervurderet, men i løbet af nedlukningen og den langsomme genåbning kom det virkelig til at kunne
mærkes, hvordan kirkekaffen også er et vigtigt
samlende element i gudstjenesten.
For vi mennesker har det ikke så nemt ved
at sidde og holde mund - uden at ytre vores
mening - i en hel time, så under kirkekaffen har
vi mulighed for at vende gudstjenesten, salmerne, dagens emne, pastorens udlægning, kaffens
brygning, kagens pyntning og hverdagens små
og store udfordringer med hinanden. Vi kan se
hinanden i øjnene og nogle gange opstår den
dybe samtale over kaffekoppen.
Tilbage da gudstjenesterne kun måtte vare
30 minutter, og vi så bare skulle gå hjem alene
og hver for sig uden en venlig snak, føltes det
virkelig tomt. For kirkekaffen er stedet, hvor vi
mødes og bliver mødt – lige så vel som vi gør
det i både dåben og nadveren.
Også selvom vi ikke fejrer sejren over naboklubben – eller nabokirken – og også selvom
det vist kun var til Kim Larsen-gudstjenesten at
det blev til en grøn fra kassen, så er det også
her fællesskab, samling og humør. Der er altid
plads til én til, og nok er man småtræt, når man
kommer hjem, men man er også fyldt med en
varm og rar følelse, en følelse af, at måske har
vi ikke vundet superligaen, men vi har fundet
menneskelig varme og fællesskab, og vi fejrer
det med kaffe og smørrebrød. For kirkekaffen
er både det tredje sakramente, men det er
også søndagskaffen med familien – en handling,
der rækker ud over det rene symbol.
God kirkekaffe til jer alle!
Rikke Visby/Kgs. Tisted,
Binderup og Durup Kirkekaffedistrikt.

Aarestrup-Haverslev pastorat

Midthimmerlands
Kirkehøjskole

Adventstiden er ventetid og forberedelsestid.
Julen er forløsningen af håb og drømme. I advent læser vi om, hvordan det er at vente og
bliver klogere på, hvad det er, vi venter på at
fejre til jul. Et af symbolerne på Jesus er rosen, kærlighedens blomst. Den er et symbol på
Guds kærlighed og bringer håb i en mørk tid,
som vi synger om det i ”En rose så jeg skyde”
(Salmebogen nr. 117).

Efter endnu en god sæson med godt og vel
fuldt hus, er Midthimmerlands Kirkehøjskole nu
klar med et nyt program for 2022.

1. søndag i advent fejrer vi med en musikgudstjeneste i Haverslev Kirken kl. 19.30, hvor der gennem ni læsninger fortælles om Guds historie med
mennesker. Fra skabelse og syndefald gennem
profeternes håbsfortællinger til inkarnationen i Jesus Kristus og bekendelsen af troen på ham.
Traditionen stammer fra England, hvor man
holder ni læsninger juleaften. I Danmark holdes
det mange steder i adventstiden.

”Sprækker i virkeligheden”
De 9 læsninger med solister og kor.
Aarestrup kirke danner d. 22. november kl.
19.30 rammen om en opførelse af et nyskrevet
værk med tekst og musik til De 9 læsninger af
hhv. Lisbeth Smedegaard Andersen og Henrik
Thorngaard. Ved koncerten medvirker en solistkvartet bestående af professionelle sange-

re. De fire sangere er Jane Marcussen, sopran,
Marie Keller Sørensen, mezzosopran, Morten
Porsborg, tenor og Søren Ohlsen, basbaryton.
Endvidere medvirker Aarestrup - Haverslev
kirkekor, Inger Marie Jakobsen, klaver og Anette
Kjær, korledelse og oplæsning.
Der er gratis adgang.

Julekoncert

sianske kor for at sikre koncerter i høj klasse.
Koret har vundet en lang række prestigefyldte
priser. BarbAros har til julekoncerten i Haverslev sammensat et flot juleprogram med julestemning og barbershop-korsang på højt niveau. Koret dirigeres af Jonas Rasmussen. HCIs
venner serverer kaffe og kage efter koncerten.
Køb billet allerede nu.
Billetsalget åbner d. 8. november. I uge 45 (8.15. november) kan der købes billet hos Spar
Købmanden i Haverslev. Desuden kan der
købes billet på www.himmerlandsbilletten.dk.
Eventuelle overskydende billetter sælges ved
indgangen. Prisen inkl. aftenkaffe er 75 kr.

Skumringstimer i Ravnkilde forsamlingshus
21. november kl. 14.30 – 16.30
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige
tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om
sangene.
Søndagens gæst er pianist, komponist og
foredragsholder Rasmus Skov Borring,
Frederiksberg.
Rasmus Skov Borring (f. 1981) modtog i
2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde med
at formidle fællessangstraditionen både i Danmark og i udlandet. Han er repræsenteret med
flere sange i den nye Højskolesangbog – bl.a.
med ”Gi’ os lyset tilbage”, som i 2015 landede
på en tredjeplads på.

Gi’ os tiden tilbag’,
og lad os bruge ethvert timeslag.
Dørene åbne og smilene slidt.
Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit.

2. Lykken du holder i hænderne nu,
den er vist egentlig min.
Og at du lever og bærer og er,
gør at jeg også kan værne om din;

4. Alt hvad vi kom for at give og få:
dele og elske og slås.
Blev på et år, det vi levede på,
fællesskab fødes når JEG bli’r til OS!
Og vi vandrer med Helios.
Gi’ os landet tilbag’.
Gi’ tolerancen et nyt folkeslag.
Hjertet er åbent og sindet er frit.
Sådan er landet, jeg gerne

Her kommer teksten til Giv os lyset tilbage!
Mel. Rasmus Skov Borring
Tekst Per Krøis Kjærsgaard
1. Kloden har mange forskellige slags.
Alle må leve og dø.
Glæd dig – du er her alligevel nu!
Meningen er vel at så sine frø,
på en overladt stjerneø.
Brorstrup Kirke

Gi’ os lyset tilbage.
Vi vender op på ethvert nederlag.
Lukket bli’r åbnet og støjen bli’r tyst.
Nu skal der danses og elskes, hvor mørket
er ly__st!

Ravnkilde Kirke

denne smukkeste disciplin.
Gi’ os glæden tilbag’,
og lad os leve af dét trylleslag:
Kroppene mange, men styrken er en.
Sådan er landet, der står på de viseste sten.
3. Ser du kun mørke, hvor du vender hen?
Tomhedens sorte protest?
Skyggerne lever kun hvor der er lys.
Husk nu at solsiden klæder dig bedst!
Og i aften, så se mod vest!

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

Advent og gudstjeneste med
’De Ni Læsninger’

i Haverslev med det prisvindende
Barbershopkor, BarbAros.
Idrætsefterskolen HCI i Haverslev, HCIs venner og Haverslev kirke har taget initiativ til et
koncertsamarbejde for på denne måde at bygge bro mellem efterskole, by og kirke.
Den første koncert bliver en fælles julekoncert d. 8. december kl. 19.30 på HCI med det
aarhusianske prisbelønnede barbershop-kor,
BarbAros. Koret BarbAros består af 35 mandlige korsangere i alderen 16 – 35 år, der er
udvalgt blandt de bedste sangere i de aarhu-
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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Det tredje sakramente
Efter en rigtig god fodboldkamps to halvlege
ude på grønsværen, følger tit og ofte tredje
halvleg i omklædningsrummet. Her diskuteres
banens beskaffenhed, og hvorfor den var årsag
til at man tabte, eller man jubler over det afgørende måls utrolige finesse, og hvor dygtige
holdets spillere er, hvor gode de er i samspillet
og hvor pragtfuldt det var endeligt at banke
naboklubben.
Men uanset om det er taberøl eller sejr-bajer,
så bliver der talt om kampen, godt og dårligt,
nogle bliver klappet på ryggen, andre opmuntret til at gøre det bedre næste gang. Fællesskabet cementeres. I den tredje halvleg bliver det
slået fast med naglesøm, at man var fælles om
kampen, fælles om sejren eller nederlaget, og

Rebild Provsti | Oktober 2021

Årets tema og foredragsholdere
Det overordnede emne i 2022 er ”Det usynlige” og sæsonens 6 højskoleformiddage vil
belyse emnet på forskellig vis med afsæt i samfundsdebatten, kunsten, litteraturen, filosofien,
historien og forskningen.
Igen i år er der indbudt en række erfarne
foredragsholdere, der alle er kendt som værende gode formidlere med stor indsigt i de
emner, de skal fortælle om.
I forårssæsonen kan man møde Poul Duedal,
historieprofessor ved Aalborg Universitet, forfatteren Eva Tind og Gert Tinggaard Svendsen,
professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. I efteråret kommer Anne Odgaard Eyermann, der har været medlem af redaktionsudvalget bag den nye højskolesangbog, David
Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet
og Henrik Bækgaard, fhv. sognepræst og seminarielektor.
Det fulde program kan hentes i kirkernes våbenhus og ses på kirkernes hjemmeside.
Tid og sted i 2022
Højskoleformiddagene foregår i 2022 på skift
i Haverslev og Aarestrup kl. 9.00 – 12.00 følgende onsdage: 2.2. - 2.3. - 6.4. - 14.9. - 12.10.
- 9.11. Formiddagene begynder med morgensang og fortælling i kirken ved Anette Kjær, herefter formiddagskaffe og foredrag, og for dem,
der ønsker det, er der mulighed for at spise
frokost bagefter.

Billetsalg
Billetsalget til højskoleformiddagene i 2022
åbner mandag d. 15. november kl. 12.00. Billetterne købes på www.himmerlandsbilletten.
dk. Der kan højest købes 4 billetter ad gangen.
Prisen er 450 kr. for alle 6 højskoleformiddage
inkl. morgensang, formiddagskaffe og foredrag.
Billetten refunderes kun i tilfælde af, at arrangøren aflyser. Frokost bestilles og betales særskilt.
Vi glæder os til at byde velkommen til endnu
en sæson med livsoplysning, fællessang og fællesskab. Vel mødt!
Organist Anette Kjær,
leder af Midthimmerlands kirkehøjskole.
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

De ni
Julekoncert i
læsninger i
Bælum Kirke
Solbjerg Kirke
Søndag den 5. december kl. 16.00
Kom og vær med til en stemningsfuld julegudstjeneste, når vi holder De ni læsninger i Solbjerg Kirke, hvor Børnekoret deltager.
Historien om ”De ni læsninger” går tilbage til
England, hvor den blev afholdt for første gang
den 24. december 1918 og den var tænkt som
beredelse til den forestående højtid, julen.
De ni læsninger kommer til at forløbe som en
vekslen mellem læsninger og musik, bestående af
forskellige musikindslag fra
Børnekoret, sanger Rikke
Quorning Poulsen og ikke
mindst fællessang fra menigheden.
Velkommen til en stemningsfuld og nærværende
juleoplevelse
Bælum Kirke

Torsdag den 9. december kl. 19.00
Julen står for døren og det skal kunne mærkes.
Børnekoret ved Bælum, Solbjerg og Skibsted Kirker samt en kvartet, bestående af Rikke
Sommer Eriksen (sopran), Caroline Pedersen
(alt), Anders Tranholm-Bjerg (tenor) og Michael Mariager (bas), vil fremføre forskellige
kendte julesalmer og sange og hjælpe til at alle
kommer i julestemning.
Der er også fællessang ved Julekoncerten, så
alt i alt bliver det en festlig optakt til julen.
Ved orgel/klaver – kirkens
organist og korleder Natasha Kutsko Jensen.
Efter koncerten i kirken
er menighedsrådet vært
ved kaffe og julekage i Sognegården.
Vel mødt til en hyggelig
og smuk julekoncert!

Solbjerg Kirke

Sogneeftermiddag
i Bælum Sognegård
Torsdag den 18. november kl. 14.30
Bruno Bruun fra Terndrup kommer og fortæller om at være ung under besættelsen. Bruno,
der voksede op i Veddum, var med i en nedkastningsgruppe og vil dele sine erindringer fra
modstandsbevægelsen med os.
Bruno havde oprindelig lovet os at komme
og fortælle i marts 2020 i anledning af befrielsesjubilæet, men det arrangement blev det før-

Skibsted Kirke

ste, der blev ramt af corona-aflysning. Så, med
halvandet års forsinkelse, godt og vel, glæder vi
os til den første sogneeftermiddag.
Alle er velkomne. Kirkebil kan bestilles, gerne
dagen før, på tlf. 98 33 58 00.
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

Novembertanker
Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske – og plante et træ:
frugter kan uspået komme.
Når vi har løvfaldssommer som i år, hvor efteråret og sommeren kæmper om magten langt
ind i oktober, mens træerne pure nægter at

Kgs. Tisted Kirke

smide bladene, fordi solen stadig giver varme,
ja, der virker det så meget mere barskt, når
det endelig vender. Vi vænner os ikke til kulden
gradvist, nej, en dag står vi op til morgendis,
der fylder haven, og en luft så klar og kold, at
den fryder lungerne. Men mørket har megen
magt, både om morgenen, hvor solen putter
sig under sin dyne, og om aftenen, hvor den
hurtigt nok forsvinder fra horisonten og tager
de sidste rødgyldne farver med sig.
Men netop når mørket fylder så stor en del
af vores dag, må vi insistere på, at sangen og legen har magt. Og mere magt end frygt og kulde, beregning og foragt. For lysene vi tænder er
vores modstand mod mørket, og sangen, som
klinger både i kirken, i bilradioen og hjemme
under bruseren (hvor ingen andre end os selv
kan høre det), er vores bidrag til dagens humør.
Legen med børnene omkring perleplader, legoklodser, kastanjedyr og i bunkerne med visne
blade sammen med hundehvalpene, den første
julepynt, der flettes, de første lys, der kommer
op, er vores insisteren på at holde kærligheden,
livet og håbet i hævd, selvom kulden og mørket
præger årets gang.
Det fortælles, at Luther engang blev spurgt
Binderup Kirke

om, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide,
at verden ville gå under i morgen. ”Så ville jeg
plante et træ”, lød svaret. Med andre ord: håbet skal holdes i live, for så længe, der er liv, er
der håb.
Og latter og sang, leg og musik er med til at
holde håbet højt. Det er også det håb, vi holder højt i adventstiden.Vi ved aldrig, hvad vores
smil, latter og sang kan bære med sig. Måske
kan det bringe håbet videre til andre. Det håb,
den frugt, vi alle venter på i december.
Glædelig adventstid!
Rikke Visby Wickberg

Det sker i sognene
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Døbte i Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastotrat

Familiegudstjeneste
med krybbespil:
1. søndag i advent inviterer vi alle familier
til familiegudstjeneste i Durup kirke kl.
10.30.
Vi håber at vi har samlet nogle børn, som
har lyst til at lave et lille krybbespil for os.
Det plejer at være rigtig hyggeligt, så kom
endelig ud til en rigtig familieformiddag i
kirken. Vi synger
kendte sange og
salmer og slutter
af med en kop
kaffe!

Babysalmesang:
Tirsdage kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager
Torsdagscafé: 18.11. og 09. 12.
kl. 14 i Sognehuset i Nørager
Børneklubben Banditterne:
20.11. kl. 16 i Sortebakkehallerne,
25.11. og 09.12. kl. 15.15 i Skrænten
Julekoncert med Gospel D’Light:
14.12. kl. 19.30

Durup Kirke

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
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
Viola blev døbt i Kongens Tisted kirke - Lørdag den 26. juni 2021

Esther blev døbt i Durup kirke - Lørdag den 26. juni 2021

Sebastian blev døbt i Durup kirke - Lørdag den 3. juli 2021

Caroline blev døbt i Durup kirke - Søndag den 22. august 2021

Lyngby-Terndrup pastorat

Arrangementer med fællessang i Terndrup og Lyngby
set ud de sidste par hundrede år. Der kommer
også nyere juleviser, og sjove julehistorier.
Menighedsrådet er bagefter vært ved en kop
kaffe i Lyngby gl. Skole.

Efter et trist år med mange restriktioner og
uden ret meget fællessang, må vi nu heldigvis
igen synge sammen i kirken. Det er dejligt at
fylde kirkerummet med sang, og vi vil derfor
gerne byde på et par arrangementer, med fokus på fællessang, og det fællesskab, der følger
deraf.

Sygemelding
Sognepræst Thomas Jacobsen er sygemeldt, men telefon og mail bliver omstillet
til den vikarierende præst.

Fyraftens-fællessang i Terndrup Kirke
Den 18. november 2021 kl. 17.00 inviterer vi
til en hyggelig stund med fællessang i Terndrup
Kirke, hvor vi vil synge salmer og sange sammen med kirkens organist Gunhild Kjær, og
kirkesanger Bent Hvilshøj.
Når vi er godt sunget sammen, går vi over
i sognegården, hvor menighedsrådet byder på
Lyngby Kirke

Terndrup Kirke

et måltid mad. Tilmelding seneste den 14. november til Kurt Pedersen tlf.: 4051 1440 eller
mail.: murermester@kurtpedersen.dk
Alle er velkomne, så kom og vær med til en
hyggelig aften i sangen og fællesskabets tegn.
Flemming Både i Lyngby Kirke
den 9. december 2021 kl. 19.00
Vi måtte desværre aflyse en aften med foredrag og fællessang i Lyngby i foråret 2020 på
grund af Coronaen.
Heldigvis kan vi nu råde bod på det, for Flemming kommer med et juleprogram den 9. december 2021 i Lyngby kirke. Vi skal sammen
med Flemming synge rigtig mange af de sange
og salmer, som vi år efter år nyder i december
måned, og han vil bl.a. fortælle om baggrunden
for nogle af de kendte salmer. Mange af vore
julesange afspejler juletraditioner, som de har

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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Messias i Sønderup Kirke

Gospel med Rune Herholdt

Bemærkede du det også i sidste avis?

Adventseftermiddag

Mandag d. 29.11. kl. 19.30
er der tid for årets store
julekoncert i Sønderup Kirke.

Vi glæder os for vildt til gospelkoncert i Suldrup Kirke med
Rune Herholdt & konfirmanderne.

I sidste udgave af kirkeavisen var der indsneget sig nogle underlige felter?

Traditionen tro holder vi en hyggelig
adventseftermiddag i december.

Ensemble Zimmermann
med sangsolister under
ledelse af Lars Colding Wolf
fremfører uddrag af den
klassiske jule-favorit
”Messias” af Händel.

Konfirmanderne mødes i
Sognehuset og synger gospel
med Rune. Det ender ud med
gospelkoncerten i Suldrup Kirke.

Entré kr. 100. Billetter sælges
ved indgangen fra kl. 18.30
på koncertdagen.

Du er ligesom konfirmandernes
familie, naboer og venner
hermed inviteret til en særlig
oplevelse, der plejer at gå ry af!

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Mandag den 29. november kl. 19.30
Sønderup Kirke
Entré 100 kr.

Felter der mest af alt mindede om dengang der kunne være sne på en tvskærm.
Disse felter er QR koder og er du udstyret med en smartphone (Android/ Iphone), så kan
du ved at holde kamera over QR koden gå direkte fra koden i avisen til et link på hjemmesiden.
QR koderne vil primært findes ved arrangementer, hvor der er tilmelding og du dirigeres
direkte til tilmeldingsformularen uden først at skulle ind på hjemmesiden og finde begivenheden og derefter linket til tilmelding.

Eftermiddagen begynder med gudstjeneste i kirken.
Herefter fortsætter vi i sognegården til
gløgg og æbleskiver, fortælling, sang og
luciaoptog

Det sidste er dog fortsat muligt, ligesom det også er
muligt at ringe for tilmelding.

Fredag den 19. november kl. 16.30
Suldrup Kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 14. december kl. 14.00
Støvring kirke og sognegård
50 kr.

Julekoncert

Jul for de Små

Syng-sammen

Julehjælp

Velkommen til Julekoncert hvor det,
som traditionen byder, er kirkens børne/
ungdomskor og rytmisk voksenkor, der
leverer musikalsk underholdning.

Velkommen til det hyggeligste
jule-arrangement for børn og
deres familier – med dukketeater, julesange og risengrød.

Kom til sogneaften i
sognegården i Støvring
omkring gode sange og
en masse fællessange.

Er juletiden svær - fordi du er økonomisk trængt - eller kender du nogen, som har svært ved
at få det hele til at hænge sammen. Så kunne de have glæde af julehjælp?

På bas, trommer og percussion får
korene den bedst mulige musikalske
opbakning af musikere Søren Jensen og
Jais Poulsen.

Målrettet børn i alderen
2-6 år, men hele familien er
velkommen.

Der vil være mulighed for
at vælge en sang, lytte til
solosang og musik samt
synge årstidens smukke
sange.

Alle er velkomne til en stemningsfuld
aften i Øster Hornum Kirke med stearinlys, julemusik fra ind- og udland, glad
energisk gospel og fællessange.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 8. december kl. 19.00
Øster Hornum Kirke
Gratis

Kom og hør

Tid:
Sted:
Pris:

Fredag den 10. december kl. 16.30
Øster Hornum Kirke og sognehus
20 kr. for voksne, gratis for børn.

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag, den 23. november kl. 19.30
Sognegården i Støvring
Gratis

Ansøgningsfrist den 19. november.
Ved evt. spørgsmål - kontakt kirkekontoret på 9837 1686.

Syng julen ind med mandskoret

Julekoncert

Adventsgudstjenester

Veggerby Kirkes Mandskor og korleder Inger-Marie Larsen holder julehyggeaften for alle.

Traditionen tro inviterer
kirkernes voksenkor til
Julekoncert i Støvring kirke.

Søndag den 28. november
kl. 14.00 Sørup Kirke
Søndag den 28. november
kl. 16.00 Gravlev Kirke

Menighedsrådet er vært ved
kaffe/the, gløgg og æbleskiver.
Kom og vær med til en
hyggelig aften i julens tegn.

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 9. december kl 19.30
FDF’s Kredshus i Kirketerp
Gratis

Det bliver et genhør med
klassiske julesange og
gospelsange samt mulighed
for fællessang.
En lille halv time med
garanti for at komme i
julestemning.

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 8. december kl. 20.00
Støvring kirke
Gratis

Børnegudstjeneste m. børne – og ungdomskor

De ni læsninger

Kære alle børn og forældre i Øster Hornum og omegn!

Velkommen til en
stemningsfuld gudstjeneste,
hvor lokale medvirker ved
gudstjenesten.

Kom til en dejlig musikalsk børnegudstjeneste. Koret synger, og Sune spiller på klaveret; I skal
synge sammen og præsten Hanne fortæller en god historie og holder nadver for jer.
I må godt tage jeres mor og far og bedsteforældre med.
med Lise Petersen og hendes juleturnéband
Alletiders historie er et farverigt og musikalsk show bygget op omkring Jesusbarnet i
krybben. Kom og mød de talende kameler, brægende får, smukke engle og et træt æsel, der
bærer den højgravide Maria hele vejen til Betlehem.

Gudstjenesten er liturgisk
dvs. der veksles mellem
oplæsning og sang/musik.

Velkommen til hyggelige og festlige
adventsgudstjenester med luciapiger
(kirkernes børnekor). I Gravlev deltager traditionen tro også Gravlevkoret.
Efter begge gudstjenester bydes på kaffe
og sødt i kirkerne

Fyraftens-Fællessang
Vi synger salmer og sange i kirken, og bagefter er menighedsrådet vært
ved fællesspisning i sognegården.
Tilmelding senest den 14. november til Kurt Pedersen tlf.: 4051 1440
eller mail.: murermester@kurtpedersen.dk
Terndrup Kirke, torsdag den 18. november kl. 17.00.

Julens sange og historien om dem

Der serveres kaffe/saft og kage.
Arrangør: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i Himmerland.
Lørdag den 20. november kl. 16.00
Sortebakkehallerne, Løgstørvej 161 i Nørager
Fri entré

Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret eller downloades fra kirkens hjemmeside.

Alle er velkomne!

Mandskoret vil synge nogle af
adventens og julens skønne
sange og salmer, og herefter
er der ”ønskekoncert” efter
Højskolesangbogen.

Tid:
Sted:
Pris:

Kirkerne i Støvring, Sørup og Gravlev uddeler hvert år julehjælp i form af købmandskurve
med indhold udvalgt til den specifikke familie.

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 14. november kl. 12.00
Øster Hornum Kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 9. december kl. 19.00
Gravlev Kirke
Gratis

En aften i selskab med Flemming Både omkring julens salmer og sange.
Bagefter går vi over i Lyngby gl. Skole, hvor menighedsrådet er vært ved
kaffe og kage.
Lyngby Kirke, torsdag den 9. december kl. 19.00
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Babygudstjeneste

Torsdagscafé

Krybbespil i Skørping Nykirke

1. adventssøndag

Som afslutning på efterårets babysalmesang, holder vi en gudstjeneste for de yngste.

18. november: Samtale om bordet.

Vi synger, danser, ser og hører historie sammen med de små børn en god halv times tid.

25. november: ”Helvede tur-retur i Oldtiden”
ved cand.theol. ph.d. Uffe Holmsgaard Eriksen.

Efterårets minikonfirmanderne vil
synge og spille det dejlige juleevangelie
med Maria, Josef, jesusbarnet, Herodes,
soldater, hyrder og engle. Og historien
om de tre vismænd vil også være med.

1. adventssøndag mødes vi i
Torup kirke kl. 16. Efter gudstjenesten følges vi ad til torvet
i Hellum, hvor juletræet tændes
og herefter videre til fællesspisning i Baptistspejdernes
hytte, der ligger på Bavnehøjvej
i Hellum.

Babyernes bedsteforældre, søskende og andet familie inviteres til at være med.
Af hensyn til pladsen i kirken bedes jer, der ikke er
en del af babysalmesang kontakte babysangsleder
Lise L. Behr på mail: illlb@rebild.dk. og høre, om der
er flere pladser ledige i kirken.
Babysalmesangs leder Lise L. Behr og præst
Ingeborg Sebbelin.
Tid:
Sted:
Pris:

Lørdag den 27. november kl.10.30
Skørping Nykirke
Gratis

2. december: Afslutning for efteråret i
Torsdagscaféen.Vi begynder med en kort
andagt i Nykirken ved sognepræst Sanne
Birkely Sørensen med efterfølgende samvær i
Sognegården.

Opførelsen er for minikonfirmandernes familier og andre interesserede.

Tilmelding til Annie Ovesen
på tlf. 20 82 36 81 eller annie.
ovesen@icloud.com senest den
22. november.

Der bliver serveret boller med tilbehør, kaffe
og the

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdage kl.10.30
Skørping Sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 7. december kl. 17.00
Skørping Nykirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 28. november kl. 16.00
Torup Kirke
50 kr. for voksne og børn over 14 år

Onsdagseftermiddag

Bibelstudiekreds

1. søndag i advent

Julekoncert i St. Brøndum kirke

Dorthe Elkjær-Gregersen fortæller
om ”Julen – der hvor jeg kommer fra”.
Om 196o’ernes jul i byen og på landet

Vi arbejder i øjeblikket med
at finde uf af, hvem personen
Paulus er.

Søndag den 28. november kl. 10.30
Juletiden er over os, og det fejrer vi med en gudstjeneste i Blenstrup Kirke,
efterfulgt at æbleskiver og gløgg.

Skørping kirkes dygtige børnekor
under ledelse af organisten
Per Bach vil sammen med solist
Lene Grønbech underholde os
med dejlig julemusik.

Du behøver ikke være bibelkyndig for at kunne deltage og
du får udleveret materiale, når
du kommer eller ved tilmelding
til kirkekontoret.
Kontakt gerne Erik Reckweg,
hvis du vil vide mere.
Telefon 2561 2965
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 24. november kl.14.30
Skørping Sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 3. november og 1. december kl.14.00
Skørping Sognegård
Gratis

Syng Julen ind i Gerding Kirke
Torsdag den 16. december kl. 19.00
Er du til julehygge ala Nøddebo Præstegård, så skal du være velkommen til
en aften i julestemningens tegn. Traditionen tro, vil der blive serveret brunkager og gløgg efter Graverens familieopskrift. Præsten læser et julehistorie
for os, og vi skal synge de kendte julesalmer.

Efter koncerten følges vi ad til St.
Brøndum forsamlingshus, hvor der
vil blive serveret gløgg, kaffe/te m.v.,
og hvor der kan synges videre med
hjælp fra vores organist Martin
Bruun-Jensen på klaveret og et til
lejligheden udarbejdet sangblad.
Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 14. december kl. 19.00
St. Brøndum kirke
Gratis

Kirkefrokost og menighedsrådets årsberetning

Læsninger til jul - i Skørping Nykirke

Julekoncert i Blenstrup Kirke

”Sprækker i virkeligheden”

Vi begynder med gudstjeneste i Nykirken
kl. 10.30 og går efterfølgende til frokost i
sognegården, hvorefter menighedsrådet
vil fortælle om året der gik, mens børnene
tegner og hygger i forstuen.

4. søndag i advent tager vi hul på højtiden med 9 læsninger af varierende karakter. Vi skal
høre fra skabelsens første dage og fødslen i Bethlehem – men også læsninger og digte, som
handler om jul, med andre ord end Bibelens.

De 9 læsninger med solister og kor.

Alle er velkomne, både børn og voksne.

De forskellige læsninger afbrydes af
fællessang af julens smukke salmer
og vores organist, Per Bach, har
sammensat et kor, der er garant for
julestemningen og vil synge julen ind
for os.

Listen Up er et rytmisk vokalensemble fra Aalborg. Listen Up’s ambitioner og niveau er højt,
og det samme gælder humøret, hvilket giver sig udtryk i en flot og energisk udstråling på
scenen.Smukke klange, indlevelse og ærligt udtryk er kendetegnende for gruppen.
Repertoiret spænder bredt fra
groovebaseret popmusik, til det
mere jazzede landskab, powerfull
gospel og den nordiske sangskat.
Ved koncerten bliver disse smukke
numre suppleret med kendte og
stemningsfyldte julesange.

Tilmeld dig gerne til kirkekontoret inden
den 18. november.

Når vi er færdige bydes på et lille
glas og juleknas.

Koret dirigeres af Børge Nørgaard
Asmussen

Jane Marcussen, sopran, Marie Keller
Sørensen, mezzosopran, Morten Porsborg,
tenor og Søren Ohlsen, basbaryton. Aarestrup - Haverslev kirkekor, Inger Marie
Jakobsen, klaver, Anette Kjær, korledelse og
oplæsning.

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Vi forventer at være færdige senest
kl. 14.00.

Søndag den 21. november kl. 10.30
Skørping Nykirke og sognegård
Gratis

Søndag den 19. december kl. 16.00
Skørping Nykirke
Gratis

Tirsdag den 7. december kl. 19.30
Blenstrup Kirke
Gratis

Et nyskrevet værk med tekst og musik til
De 9 læsninger af hhv. Lisbeth Smedegaard Andersen og Henrik Thorngaard.
Medvirkende:

Mandag den 22. november kl. 19.30
Aarestrup kirke
Gratis

Taizé sang

Adventssang

Julekoncert i Haverslev

Midthimmerlands Kirkehøjskole 2022

Taizé er navnet på et økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, hvortil der hvert år rejser
tusindvis for at dele en uge med bøn, samtale og fællesskab.

Vi mødes i kirken, hvor Per Bach
sidder ved tangenterne og præsten
leder os igennem udvalgte salmer
og sange til advents- og juletiden.

Idrætsefterskolen HCI, HCIs venner og Haverslev kirke inviterer til fælles julekoncert med
det prisbelønnede aarhusianske barbershopkor, BarbAros, der består af 35 mandlige
korsangere i alderen 16-35 år. Koret dirigeres af Jonas Rasmussen.

Billetsalget åbner
mandag d. 15. november kl. 12.00
på www.himmerlandsbilletten.dk

For at binde de mange forskellige nationaliteter og kirkelige ståsteder sammen opfandt man
de smukke Taize´-sange, som er korte vers, der
gentages mange gange, synges i flere stemmer og
efterfølges af stilhed med plads til eftertanke.
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.

Fællessangen er i højsædet indtil
vi runder af med en kop kaffe i
sognegården.
Vel mødt!

Kom og prøv om det er noget for dig.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage i lige uger kl. 16.30
Skørping Sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 16. december kl. 10.00
Skørping Nykirke
Gratis

Efter koncerten serverer HCIs venner kaffe
og kage.

Programmet kan ses på kirkernes
hjemmeside eller hentes i kirkerne.

Billetsalget åbner d. 8. november.
Billetter kan købes på www.himmerlandsbilletten.dk, hos Spar i Haverslev i uge 45 og
ved indgangen.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 8. december kl. 19.30
Idrætsefterskolen HCI, Haverslev
75 kr. (billet + aftenkaffe)

Tid:
Sted:
Pris:

Kl. 9.00-12.00 flg. onsdage: d. 2.2. - 2.3. - 6.4. - 14.9. - 12.10. - 9.11. 2022
På skift i Haverslev og Aarestrup
450 kr. (6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe)
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Fra mørk og lukket til lys og åben
Forandringen af Øster Hurup kirkegård har stået på i cirka 20 år. Søndag 12. september var der indvielsesgudsjeneste af arealerne, som i dag nærmest ligner en
park og inviterer besøgende til at tage ophold forskellige steder.
Tekst: Alex Kjær I Foto: Flemming Jeppesen
Graver Torben Overgaard åbner fotobogen og
viser, hvordan kirkegården ved Øster Hurup
kirke så ud for 20 år siden. Vi sidder i kirke
gårdspersonalets lille frokoststue, som ikke

fandtes dengang, og et kig ud ad døren og vinduerne viser tydeligt, at der er sket mange ting.
Omlægningen af kirkegården har været nødvendig, fordi mange gravsteder bliver nedlagt, og
der opstod store, tomme arealer. Målet har været at skabe en mere harmonisk kirkegård, sDm

stadig kan justeres, hvis der opstår behov for
ekstra gravsteder. Samtidig ville menighedsrådet
gerne have en mere lys og åben kirkegård.
Mod vejen var en række træer, som stod helt
tæt og nærmest lukkede kirken og kirkegården
inde. De er fældet, og der er lavet store, åbne

Fra venstre mod højre er det graver Torben
Overgaard, menighedsrådsformand IngerLis Jepsen og kontaktperson Ib Poulsen.

arealer med blandt andet en mindeplads ved
den fælles urnegrav. Der er sat en lang række forskellige buske og træer, så kirkegården i
dag fremstår åben og lys med græsarealer, hvor
man kan sidde ned.
- Det var ikke alle, som var lige begejstrede,
da menighedsrådet første gang fortalte om
planerne med kirkegården. Det er nok meget
menneskeligt, at vi helst vil have tingene, som
de altid var været. Men i dag er folk i byen glade for forandringerne, og vi hører kun positive
ord, siger graveren.
Det genkender hans arbejdsgiver, kontaktperson i menighedsrådet Ib Poulsen, som tidligere har været kirkeværge.
- Vi har løbende lånt penge i provstiet til omlægningen af kirkegården, men i forhold til lignende projekter andre steder har vi gjort det
utrolig billigt. Det skyldes, at vores graver selv
har stået for projektering og indkøb af beplantning og materialer.
Lav tærskel
Menighedsrådsformand Inger-Lis Jepsen er i
gang med sin anden periode i menighedsrådet.
For hende har det især været vigtigt at åbne
kirken og kirkegården op, så tærsklen ind til
kirken kan blive lavere.
- Vi er cykelkirke og har luft, vand og åbne toiletter til dem, som finder vej til kirken. Det sker
jævnligt i løbet af sommeren, at cyklister sætter
sig i græsset og spiser deres medbragte mad
på et tæppe. Derfor har vi planer om at sætte
borde og bænke op på et område af græsset,
hvor der er god afstand til gravstederne.
Hun fortæller, at kirken har et samarbejde
med fællesskabet ”Det gode liv”, som tæller 15
foreninger i Øster Hurup.
- Jeg er med i bestyrelsen, og vi forsøger
at gøre kirken synlig ved at deltage i byem
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liv på for
skellige måder. Om sommeren er
der aftensang på havnen, hvor vi deltager sammen med vores organist, og i løbet af sommeren har vi også en andagt på havnen.
Øster Hurup oplever en tilvækst af folk, som
er kommet i deres sommerhus i området og
senere beslutter at bo her permanent.
- Mange kommer til byen, fordi de ved, at der
er en stor gruppe frivillige, som skaber aktiviteter, og det vil de gerne være med til. Der kommer også folk, som ikke tror, at kirken er noget
for dem. De finder så ud af, at vi har meget at
byde på ud over gudstjenesten om søndagen,
siger menighedsrådsformanden.
Hun tilføjer, at også mange turister lægger vejen forbi kirken og kommer ind for at gå på kirkegården. Det har betydet meget, at de store træer
er fældet, og at kirken og kirkegår- den kan ses
ude fra vejen. Der er installeret en del lys på
arealerne, så også i den mørke tid er kirkegården et besøg værd.
For menighedsrådet og de ansatte har det
især været positivt, at også de ældre sognebørn
har taget godt imod forandringerne.
Lyst og flot
- Jeg møder nogle gange en dame på 90 år,
som kommer for at gå på kirkegården. Hun siger, at hun er blevet gladere for at komme her,
fordi det er lyst og flot, siger Torben Overgaard.
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Inger-Lis Jepsen talte for nylig med en ældre
dame, som kom fra et andet sogn. Hun fortalte, at hun får helt fred, når hun kommer op
til Øster Hurup kirkegård. Hun synes, det hele
skinner, mens det er mere mørkt, hvor hun
kommer fra.
I nogle sogne kan der være økono
miske
overvejelser bag en omlægning af kirkegården,
fordi den bliver billigere at holde, når man laver
mindre plejekrævende områder.
- Det er ikke tilfældet hos os. Faktisk er der
mere arbejde for graveren, fordi menighedsrådet besluttede, at vi vil have en park i stedet for
en kirkegård, siger Inger-Lis Jepsen.
Det er blevet tid til en kirkegårdsvandring,
og det viser sig hurtigt, at menighedsrådsformanden har ret. Der er anlagt adskillige bede
med flotte planter i afgrænsede områder, der
er frugttræer, insekthotel og bælter med blomster, som både kan bidrage til biodiversiteten
og levere pynt til kirken.
- Vi er en grønkirke, så miljøet spiller en vigtig
rolle for kirken, fortæller Ib Poulsen.
Blandt andet anvendes der eldrevne maskiner, hvor det kan lade sig gøre, og alt lys i kirken
og på kirkegården er fra energisparepærer.
På fliserne fra havelågen og frem til kirkedøren er fadervor skrevet med hvid maling.
- Det var ikke alle, som med det samme sagde ja til den ide, men vi gjorde det i påsken
i forbindelse med et løb, hvor børnene skulle
hoppe på ordene for på den måde at lære tek
sten, og de var glade for det. Derfor har vi holdt
fast. ordene, og de skal have ny maling, lnden
efteråret sætter ind, fortæller Inger-Lis Jepsen.
Fra havelågen er der 50-100 meter frem til
kirken, sil ordene er meget synlige, når besøgende træder ind på kirkegården.
Læser teksten
- Det handler igen om at gøre tærsklen lavere. Vi vil gerne signalere, at kirken er meget
mere end gamle salmer og orgelmusik. Det
er fantastisk at opleve, når børnene hopper
på ordene og læser teksten, siger menig
hedsrådsformanden.
Der er stort set ikke noget perlegrus tilbage
på kirkegården efter omlægningen, og det er
der en grund til.
- De ældre kan ikke køre med rollatoren i

gruset, derfor har vi valgt at have kort græs
over det hele. Vi har også lavet en tilgang til
trappen, så folk i kørestol kan komme ind, og
menighedsrådet har prioriteret at lave handicapvenlige toiletter, siger graveren.
Mens vi taler, kommer en gruppe besøgende forbi. De er kørt fra Viborg og er her for
anden gang, fordi de synes, at kirkegården er
helt speciel.
- Vi hører jævnligt, at folk er imponerede over
kirkegården, og det er selvfølgelig dejligt at opleve, siger menighedsrådsformanden.
Ved indgangen til kirkegården, på den anden
side af havelågen, står en stor træskulptur formet som en hånd. Den blev til i samarbejde med
borgerforeningen, da der blev fældet nogle store
egetræer i byens strandpark. Foreninger kunne
byde ind, hvis de havde ønsker til de fældede
træer, og kirken valgte at få lavet en stor hånd.
- Tanken er, at kirken tager hånd om samfundets svage og samtidig er imødekommende
over for alle, som har lyst til at blive en del af
fællesskabet. Det er vigtigt for os, at kirken er
åben for alle, som har lyst til at komme, siger
Inger-Lis Jepsen.
Hun tilføjer med et smil, at hånden er sat
uden for kirkegården, fordi menighedsrådet
så ikke behøver at spørge provstiet om lov. På
kirkegården er der en række regler, som skal
følges, men uden for kirkegården bestemmer
menighedsrådet.
Før det store omlægningsprojekt gik i gang,
blev alle ejere af gravstederne på kirkegården
spurgt, om de kunne sige ja til projektet, og det
gjorde ejerne heldigvis.
- Vi har under hele forløbet været i kontakt
med provstiet, siger Ib Poulsen, der har siddet
ni år i menighedsrådet.
- Men vi har ikke på noget tidspunkt skullet spørge arkitekter eller konsulenter til
råds, og det har været en stor fordel. Skulle vi have brugt penge på det, kunne vi ikke
have lavet det halve af det, som vi har planlagt. Arbejdsgangen kan godt være tung
i folkekirken, derfor er det vigtigt, at menighedsrådene får lov til at gøre tingene selv i
samartejde med medarbejderne, siger han.
Artiklen er fra Menighedsrådendes blad
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Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

Tanker om tilgivelse

Noget for børn i kirken? Det store Hallelujakor
i Skørping

De kirkelige børne- og ungdomsorganisationer
står bag den årligt tilbagevendende BUSK-dag
med inspiration til fælles gudstjenestefejring
den sidste søndag i oktober. Igen i år er den på
festligste vis blevet fejret rundt om i provstiet.
Hos os i Stenild kirke i samarbejde med FDF.
Denne gang under temaet ”Kan du tilgive?”,
hvilket jo for os alle er et vigtigt spørgsmål at
stille sig selv.
I Fadervor beder vi Vorherre ”forlad os vor
skyld, som også vi forlader vore skyldnere”, og
her lyder det både som en selvfølge og det naturligste i verden, at vi tilgiver dem, der gør os
uret. Som Vorherres elskede børn, der lever og
ånder i Hans kærlighedsrige, ER det selvfølgelig
sådan, det er … let og ligetil.
Men nu lever vi også i denne verden og under denne verdens vilkår, hvor det kan opleves
som svært - endda overmåde svært - at tage
et ”undskyld og kan du tilgive mig!?” fra en anden ind og lade det bundfælde sig i en som
tilgivelse.
At tilgive og lade fare er en gave, man giver
sig selv og den anden. En renvasket platform at
fortsætte den fælles livsvej på. Johannes siger i
sit første brev kapitel 2 vers 10-11: ”Den, der
Rørbæk Kirke

Kan du
tilgive?

BUSK 2021

Grynderup Kirke

1

elsker sin broder, bliver i lyset,
og i ham er der intet, som
bringer til fald. Men den, der
hader sin broder, er i mørket
og vandrer i mørket, og han
ved ikke, hvor han går.”
Helt ned i det hverdagsagtige kender vi til begge dele;
når der er noget eller nogen,
vi er glade for, bliver vi selv
glade. Når vi elsker nogen,
bliver vi ikke alene glade,
men fyldes af trangen til også
at gøre godt. Til at bringe
vore medmennesker glæde.
Og glade mennesker sårer
sjældent hinanden. Den, der
elsker sin broder, bliver i lyset!
Helt anderledes er det
med had og bitterhed. En
virkelig eller indbildt uret
kan fylde ens sind med en
altfortærende bitterhed, der
lammer evnen til at tænke og
handle ret. Den, der hader, er

Stenild Kirke

i mørket og ved ikke, hvor han går.
Lykkeligvis kan det mørke, den bitre og hadefulde befinder sig i, brydes ved at lade Vorherres kærlighedsblik kaste sit lys ind over mørket.
Et lys, som viser dig, at den, du afskyr, også er
et elsket Guds barn lige som dig selv. At det
menneske, du mener har gjort dig uret, også
er omfattet af Vorherres tilgivelse, lige som du
selv er det. Skulle vi så ikke i fællesskab frit og
frejdigt kunne bede ”forlad os vor skyld, som
også vi forlader vore skyldnere”!

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:
Margit Koch, tlf. 2927 5818

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Automatisk ringning – kvadresten i tårnet - diakoni
Så sagde vi goddag til automatisk ringning på
Siem kirke og farvel til den hyggelige stund,
som graver Annette Winther to gange om dagen fra mandag til lørdag året rundt skulle have
med at trække i klokkens knebel. Op og ned
100 gange og 9 bedeslag.
Selvom det kunne være irriterende at skulle
afbryde sit arbejde et andet sted for at tage
til Siem, og at skulle tage fra bopælen til Siem
to gange for at ringe, også de dage når man
egentlig har fri, så peb Annette en lille smule over aldrig mere at skulle sige godmorgen
og godaften til
Siem
kirkes
klokke. Vi andre er bare glade for fortsat
at kunne høre
den 259 år
gamle klokke.
Det har været et ønske
gennem flere
år, men vi blev
holdt tilbage af

grusomme historier fra andre kirker om hvor
rædselsfuldt, det lyder inde i kirken. Tålmodigt
har vi ventet på at finde det rigtige system, og
et besøg i Lyngby kirke gav os godt mod. Det
system, de har i deres kirke, som ligner vores
meget, er helt perfekt, og der kan næsten intet
høres inde i kirken. Et lineart system – for nørderne, som kunne være interesseret.

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

St. Brøndum kirke
På St. Brøndum kirke skrider arbejdet planmæssigt frem. Kalken er fjernet, og hvad der
skal repareres er repareret. Der bliver nu påført tårnet et tyndt lag kalk, og så bliver arbejdet gjort færdigt til foråret, når man er sikker
på, at det ikke kan blive ødelagt af frosten.
Under arbejdet med at fjerne den gamle kalk
opdagede man, at der nederst i tårnet er benyttet de gamle kvadre, som formentlig stammer fra den gavl, man måtte fjerne, da man
satte tårnet på. De bliver stående som kvadre
uden kalk – I kan se, hvorledes det kan komme
til at se ud på Torup kirke. Det er næsten som
en lille hilsen fra gamle tider.

Julen
Vi har glædet os utrolig meget til igen at kunne
invitere til de traditionelle julearrangementer.
Den 28. november – 1. adventssøndag – inviterer menighedsrådet igen til fællesspisning
efter gudstjenesten i Torup kirke. Se annoncen
på siderne ”Det sker”.
Den 14. december inviterer vi til julekoncert i
St. Brøndum kirke, hvor Skørping kirkes børnekor under ledelse af organist ved Skørping og
Fræer kirker, Per Bach, og solist Lene Grønbech
vil synge julen ind for os. Desværre bliver det
i år uden Luciabørnene. Efter koncerten tager
vi – også som vi plejer – over i St. Brøndums
forsamlingshus, hvor der vil blive sunget videre,
og hvor vi bliver beværtet med gløgg, kaffe og
te, alt sammen med tilbehør som det er skik.
Se annoncen på siderne ”Det sker”.

Sognepræsten har bedt om, at nedenstående
tekst bringes i kirkeavisen:
I St. Brøndum, Siem og Torup sogne kan der
i begrænset omfang ydes økonomisk hjælp til
personer i sognene, som er kommet i en akut
mangelsituation.
Man søger om hjælp hos sognepræsten ved
skriftlig eller telefonisk henvendelse.
Der kan maksimalt ydes 1.000 kroner i
hjælp.
Diakonikassen modtager bidrag til opgaven
ved indsamling i kirkerne og ved private gaver.
Ønsker man at støtte diakonikassen kan det
ske ved, at man indbetaler et beløb via Mobile
Pay
i St.Brøndum til modtagernummer 435796
i Siem til modtagernummer 320480
i Torup til modtagernummer 119803.

Diakonikassen
Der er gennem nogle år samlet ind ved høstgudstjenester og julegudstjenester til menighedsrådets diakonikonto som økonomisk skal
støtte beboere i vores pastorat, hvor der er
brug for det.

Med venlig hilsen
Finn Carpentier
fung. sognepræst

Torup Kirke

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

Indimellem bliver jeg spurgt, om vi ikke har noget for børn i vores kirker. Og spørgsmålet kan
jeg godt forstå. Tidligere havde vi børnegudstjenester hver måned og mange andre åbne
invitationer til børnene om at tage deres familier i hånden og komme i kirken. Men de sidste
år har vi skåret mange af de oplevelser væk,
og det først og fremmest fordi ikke ret mange
deltog. I Skørping er der mange tilbud til børn
og mange aktive forældre og børn, så vi kom
med vores invitationer til at være en af de ting,
man måske egentlig gerne vil i familierne, men
ikke har tid til.
Derfor arbejder vi nu mere og mere hen
imod at samarbejde med organisationer og
skolen om børnene i stedet for. Det er ikke
så synligt i Kirkeavisen, men betyder, at det i
perioder i virkeligheden vrimler med børn i
Nykirken og i Sognegården.
Vi har nemlig starter et mere målrettet samarbejde op med vuggestuerne, børnehaverne
og dagplejerne og med skolen på 0.- og 3.klassetrin. De kommer flere gange i kirken hen
over et skoleår og laver forskellige ting sammen med os. Vi arbejder også med at knytte
børnegudstjenester og andre ting i kirken for
børn til det, der sker i byen. F.eks. er vi med ved
Halloween i byen og Fastelavn og vil i frem-

tiden måske også være deltage med et eller
andet for børn f.eks. til Byfesten.
Vi laver også minikonfirmand, der slutter med
et hyggeligt krybbespil i Nykirken først i december. Og vores organist har børn i sine kor
helt ned til 2.klasse. Så har vi Babygudstjeneste som afslutning på Babysalmesang, og vi har
Dåbsgudstjeneste for 5 års dåbsjubilarer i januar. Til sidst vil vi også lige nævne, at vi selvfølgelig også har de traditionelle juleafslutninger i
december med skolen.
Med andre ord: Jo da, vi har børn i kirken. Vi
ser dem hele tiden. Og vi elsker at være kirke
sammen med dem.
I fremtiden vil vi lave endnu flere ting i samarbejde med organisationer og byen for børn
i vores kirker. Vi har flere ideer. Men hvis I også
har nogen, må I meget gerne komme med
dem til: Ingeborg Sebbelin, tlf.: 61223779 eller
mail: ibse@km.dk.
Ingeborg Sebbelin,
præst i Skørping-Fræer

90 sangere og musikere under ledelse af
Morten Lønborg Friis, som til daglig er leder
for Rebild Kulturskole opfører den 5. dec. kl.
16 highlights fra Händels mesterværk: Messias. Oratoriet veksler mellem orkestersatser,
sangsolister og korsatser. Handlingen bæres af
skriftsteder fra Biblen: Vi følger historien om lyset i mørket, Jesu komme, død og opstandelse.
Troen, håbet og kærligheden. Kulturstationen
bliver således en flot ramme for årets julekoncert, som afsluttes med det berømte Hallelujakor.
Skørping-Fræer sognes menighedsråd er
arrangør af koncerten. Sognenes kirker kan
ikke rumme denne store opførelse, så derfor har menighedsrådet lejet den store sal på
Kulturstationen i Skørping. Koncerten afvikles
med støtte fra lokale kræfter: Skørping Sangforening, Skørping Borgerforening og Menu i
Skørping. Alle de udøvende opfører også værket i to store bykirker: Lindholm Kirke og Sct.
Mortens Kirke i Randers.
Aarhus Strygerensemble spiller musikken og
solisterne er: Sopran: Camilla Button. Alt: Marie
Keller Sørensen. Tenor: Jens Jagd og bas: Jens

Adventstiden i Skørping-Fræer
Torsdag d. 2. december - kl. 10.30 i Nykirken
Adventsandagt - Efterfølgende julehygge og afslutning
i torsdagscafeen i sognegården
Torsdag d. 2. december - kl. 17.00 i Fræer kirke
Syng julen ind ved Skørping-Fræer kirkekor.
Efterfølgende bydes på et lille glas og juleknas.
Søndag d. 5. december - kl. 16.00 på Kulturstationen
Händels Messiaskoncert opføres i et stort samarbejde
mellem Skørping-Fræer pastorat, Sct. Mortens Vokalensemble,
Nordjysk Vokalensemble og Skørping Sangforening.
Billet til koncerten købes på www.himmerlandsbilletten.dk

Der er igen i år mulighed for at søge om
julehjælp for dig, der bor i Skørping eller
Fræer sogne.
For at komme i betragtning skal du
sende en begrundet skriftlig ansøgning
til sognepræst Sanne Birkely Sørensen,
Præstevænget 12, 9520 Skørping.
Husk at anføre din adresse og kontaktoplysninger og hvor mange børn du
eventuelt har.
Ansøgningen kan også sendes
med nem-id via vores hjemmeside.
Se link på forsiden af
www.skoerping-fraer.dk
Ansøgning senest den 5. december.

Hermed næste spørgsmål til vores
konkurrence for børn og barnlige sjæle:
Spørgsmålene denne gang er følgende:
1: Der står en skulptur foran Blenstrup
skole. Hvad forestiller den, og hvornår
er den fra?
2: Hvad hed manden, der ifølge bibelen
byggede et kæmpe skib? (en ark):
1: Noa, 2: Peter, 3: Adam
3: Hvor mange år, den præst været i
Blenstrup, som har været der kortest?
Svar sendes til: 8299@sogn.dk.
Skriv konkurrence i emnefeltet
Husk at angive navn og telefonnummer
på besvarelsen.
Svarfrist er den 10. november

Torsdag d. 16. december - kl. 10.00 i Nykirken
Adventssang - Vi synger advents- og julesalmer i kirken
og runder af med en kop kaffe i sognegården
Søndag d. 19. december - kl. 16.00 i Nykirken
Læsninger til jul med kor og fællessang.
Efterfølgende bydes på et lille glas og juleknas.
Gudstjenester fremgår af gudstjenestelisten

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

Julehjælp

Konkurrence

Tirsdag d. 7. december - kl. 17.00 i Nykirken
Krybbespil med minikonfirmanderne

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

Bové. Trompet: Tristan Button. Og de store
korsatser bliver sunget af et kor bestående vores lokale kor Skørping Sangforening, som hver
torsdag øver i sognegården og Nordjysk Vokalensemble, Lindholm Kirkekor og Sct. Mortens
Vokalensemble.
Billetter koster 100 kr. + gebyr og kan købes på www.himmerlandsbilletten.dk. Der er
pladser efter først-til-mølle-princippet. Kontakt
organist Per Mathiasen Bach organistskoerpingfraer@gmail.com for spørgsmål om dette
arrangement.
Arrangør: Skørping-Fræer Menighedsråd.

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

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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Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Sønderup-Suldrup pastorat

Fortæller vi dig det, du vil vide?

Sangaften i
Suldrup
Sognehus

Som menighedsrådsmedlem er det muligt at
arbejde med det, der interesserer en. De 3
menighedsråd har fx et Kommunikationsudvalg
bestående af Vera fra Sørup, Hanne fra Gravlev
samt Heidi og Grethe fra Støvring, som sammen med Caris (præst) og Rikke (kirke- og
kulturmedarbejder) er ansvarlige for kommu-

nikationen ud til jer læsere.
Vi tager os først og fremmest af Kirkeavisen.
Vi har mange diskussioner for at finde ud af,
hvordan vi gør Kirkeavisen vedkommende for
dig som læser og borger. Hvilke emner vil du
læse om? Skal det være kort og med billeder,
eller skal der være plads til en ordentlig beskri-

velse? Er kirkegårdens udvikling interessant for
dig? Vil du gerne have en præsentation medarbejderne i Sognegården? Idéerne er mange.
Nogle idéer skrottes, andre gemmes og nogle
få får lov at være med!
Kommunikation rummer meget andet end
Kirkeavisen. Kan vi bruge Facebook og hjem-

mesiden bedre? Vi forsøger også at være innovative, så vi kan sende på flere og nye frekvenser!
Har du en kommentar/spørgsmål til menighedsrådenes kommunikation, hører vi gerne
om det. Vi kan kontaktes på flere frekvenser:
mail, tlf., personligt, brev mv.

Hvad sker der i menighedsrådene ?
Sidste efterår blev der i Folkebladet spurgt til,
hvad der sker i menighedsrådet, primært henvendt til Støvring menighedsråd, vi fik sendt et
enkelt svar afsted, men har så siden ikke fået
fulgt op. Det er beklageligt, men menigheds-

rådsarbejdet er et frivilligt arbejde og derfor
skal arbejdet her også forenes med de enkelte rådsmedlemmers øvrige gøremål og det er
ikke altid at timerne i døgnet derfor slår til.
Men vidste du, at menighedsrådsmøderne

er offentlige? Det er faktisk ikke et nyt tiltag,
sådan har det altid været. Enhver kan komme
og overvære et menighedsrådsmøde og på
den måde få direkte indkig i de enkelte sognes
styrende organ! Dagsordenener og referater

fremgår af kirkernes hjemmeside.

Kollekten i dag går til...
Sådan lyder det ofte ved gudstjenestens afslutning, når kirkesangeren læser søndagens meddelelser. En kollekt er en indsamling. Hver søndag samles der ind til forskellige formål. Hvem
der samles ind til beslutter menighedsrådene
på et ordinært menighedsrådsmøde.
Her i Støvring, Sørup og Gravlev lyder det
ofte, at kollekten i dag går til Julelegatet. Og det
er der en grund til. For også her hos os er der,
som så mange andre steder i landet, flere og
flere økonomisk trængte familier. Familier, hvor
der ikke er råd eller kun få penge til rådighed til
alt det, vi forbinder med jul, god mad og gaver.
Det er hårdt, og særligt hvis man er det barn
i en skoleklasse, som ikke får hverken julemad
eller julegaver, fordi pengene ikke slår til.
Derfor har vi ved Støvring, Sørup og Gravlev kirker et Julelegat, hvor økonomisk trængte
sognebørn og eller familier i sognet kan søge
om tilskud til julefejringen.

Tilskuddet til julefejringen består i en købmandskurv.
For at vi kan hjælpe de økonomisk trængte
familier er vi afhængige af, at der indsamles
midler. Og det gøres blandt andet ved hjælp
af bidrag på indsamlingsdagene til Julelegatet
samt fra vores sponsorer. Hvert et bidrag tæller, tak til jer for jeres indsats og arbejde og for
jeres bidrag.
Ansøgningsskemaer til julehjælpen fås via
henvendelse til kordegnekontoret og via hjemmesiden

Sønderup Kirke

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 20. november 2021
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De 7 læsninger i
Veggerby kirke
I Veggerby Kirke er der tradition for, at der første søndag i advent læses 7 læsninger - billedligt
talt som det lys, der vidner om Herrens komme. Denne aften deltager Mandskoret under
ledelse af organist Inger-Marie Larsen.
Gudstjenesten består af en vekslen mellem
det medvirkende kor og de tekster, der læses.
Salmerne har naturligvis samme tema som
teksterne og farver og uddyber dem.Teksterne

Drik
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Vinder september: Inga Hjelm, Støvring

Kodeord:

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
Organist:
Else-Marie Christiansen, 2911 4586
organist.i.stovring@gmail.com

By
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Vokaler

1

5

Plade

Aftenskole

Sverige

Kontakt:
Sognepræster:
Inge Frandsen
4040 8851, ifr@km.dk
Fridag: Mandag

Familiegudstjeneste i Suldrup Kirke adventssøndag (er ved at blive en tradition) og med
spisning i Sognehuset bagefter.
Alle er velkomne og vi ønsker at komme i
øjenhøjde også med mindre børn og op til 13
år.
Til familiegudstjeneste vil der ofte være fortælling, sange, m.fl. og et møde med ’Melvin’
(dukke, der bor i kirken eller deromkring). Vi
bestræber os på at gudstjenesten varer max
1 time.
Vi slutter af med nem mad i Sognehuset, så I
ikke behøver at tænke på aftensmad.
Tilmelding mad: tilmeld jer gerne af hensyn til
forberedelsen og på e-mail: tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk

Julekoncert med
Händels Messias
Mandag den 29. november kl. 19.30 er der julekoncert i Sønderup Kirke.
Der er virkelig lagt op til en stor oplevelse,
når Ensemble Zimmermann med solister gæster kirken denne aften. På programmet står
intet mindre end Händels berømte oratorium
Messias.
Barokensemblet har altid haft juleklassikeren på programmet og ofte i en lille besætning - denne gang kun med en strygekvartet
og en vokalkvartet samlet omkring cembaloet.
Det er imidlertid nok til et fyldigt uddrag af
musikken, når de fire sangsolister også synger
korsatserne med én på hver stemme. Dette
giver lejligheden til at opleve de kendte og elskede toner på en helt særlig måde, da man
som publikum her kommer usædvanlig tæt på
de udøvende kunstnere.
Ensemble Zimmermann har i over tyve år
været et væsentligt bidrag til barokmusik på
historiske instrumenter i Danmark. Ensemblet
har opført orkesterværker, de store kirkemusikalske klassikere foruden utallige kantater og
kammermusikværker under cembalisten Lars
Colding Wolfs ledelse.
Aftenens sangsolister er:
Cathrine Breinholt Højlund, sopran
Ulla Kudsk, alt
NN, tenor
Lauritz Thomsen, bas
Entré kr. 100. Billetter sælges ved indgangen
fra kl. 18.30 på koncertdagen.

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
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4046,
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Prosit

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.

Onsdag den 17. november kl. 19.00 er der
igen sangaften i Suldrup Sognehus.Vi synger en
masse skønne sange, hovedsageligt fra Højskolesangbogen, hvor vi fortsætter vores opdagelsesrejse i den nye udgave.
Sognets organist, Arne Jørgen Fæø sidder ved
klaveret og guider os igennem aftenen.
Efter kaffepausen bliver der også lejlighed
til at komme med sang-ønsker, så tænk gerne
efter inden du
kommer, om
der måske er
en sang, det er
alt for længe
siden, du har
sunget.
Gratis entré.

Familiegudstjeneste
med
risengrød
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3

4

Kirke- og kulturmedarbejder
Rikke Winkler, 4021 1686
smh.stoevring@gmail.com
Graver ved Støvring Kirke
Tage Jespersen
9837 3683,
graver.stoevringkirke@gmail.com
Graver ved Gravlev Kirke
Finn Andreasen, 9837 5016
graver.gravlevkirke@gmail.com
Graver ved Sørup Kirke
Lars Gindeberg, 2332 2770
soerup.kirke@gmail.com
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6

7

8

Kontakt ved arrangementer
i Sognegården:
Dorthe Bagger, tlf. 5123 1543,
sognegaarden9530@gmail.com
Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, 6159 3806
Sørup: G
 rete Lundgren Bach,
6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

Øster Hornum Kirke

er fra Det Gamle Testamente - Esajas profeti
i f.eks. 2,1-5 Synet om Fredsriget og Gud, der
skal vise os sine veje, som vi skal vandre i Herrens lys. Fra Lukasevangeliet skal vi lytte til Englen Gabriels budskab til Jomfru Maria - at hun
skal føde Guds Søn. Om Jesu fødsel og de ringest regnede, hyrderne på marken, der som de
første ser det allerstørste: det lille Jesus-barn.
Om, at Jesus ved sit lys synliggjort i Betlehemsstjernen kendes world-wide fortalt gennem de
vise mænd, deres observation på stjernehimlen og deres rejse. Om Guds visdom gennem
Apostlen Paulus’ eksempler på dårskab i Brevet
til Korinterne. De 7 læsninger rundes af med
endnu en Esajas profeti om Herrens tjener,
Jesus, der har fået Herrens ånd og er åndedrættet for jordens folk. Gud tager ham ved
hånden og gør ham til en pagt med folket. Til
et lys for jordens folk, for os alle. En lysfyldt og
stemningsfuld musikalsk Advents-Gudstjeneste,
en fin fælles optakt til Julens fælles glæde!
Veggerby Kirke

Ny præst ansat
Vi har glædet os til at offentliggøre, at vi har
valgt Jack Nørdam Pedersen fra Holstebro til
vores ledige præstestilling i vores sogne.Vi havde seks ansøgere til stillingen og havde udtaget
to til prøveprædikener og samtaler med de to
menighedsråd.
Jack og hans familie, hans hustru Lene og
deres to drenge på 13 og 14 år, flytter ind i
præstegården omkring 1. december. Jack tog
sin teologiske uddannelse fra Københavns Universitet samt efterfølgende pastoraleksamen i

1996. Herefter har han i de efterfølgende år
undervist på forskellige efterskoler, senest på
Orkesterefterskolen i Holstebro. I hans fritid
har han holdt sin teologiske uddannelse ved
lige med frivilligt arbejde omkring den lokale
kirke. Nu har han valgt at skifte efterskolelivet
ud med præsteembedet hos os. Det glæder vi
os meget til og vi vil byde Jack og hans familie
hjertelig velkommen hos os.
Der bliver indsættelsesgudstjeneste fredag d.
3. december kl. 17.00 i Ø. Hornum med efterfølgende spisning i forsamlingshuset og søndag
d. 5. december kl. 10.30 i Veggerby med efterfølgende kaffe i kirken.

Kontakt:
Sognepræst
Hanne Eggers
tlf. 9838 5092, e-mail: he@km.dk
Graver ved Øster Hornum Kirke
Vakant, 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

14. november
24.S.E.TRIN

21. november
Sidste søndag i kirkeåret

14.30 HLY Ravnkilde forsamlingshus

9.00 JOLG
10.30 JOLG			

9.00 IMA

Fræer					

12.00 HE Familiegudstj.

10.30 HE

Haverslev

10.30 Esper Dalgaard

10.30 IBS

9.00 IBS

10.30 IF

10.30 FIC

10.30 SBS

19.30 HE

10.30 HE

16.30 HELMA Familiegudstj.

10.30 JNP

9.00 JNP

10.30 HELMA

19.30 AMS

9.00 HELMA			

10.30 AMS

19.30 JNP

19.00 HELMA De 9 læsninger

13.00 HELMA Juletræ-andagt					

9.00 HW

10.30 HW

9.00 HE					

10.30 HE			

Aarestrup			

Aarestrup-Haverslev (AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - HE: Hanne Eggers)

Veggerby					

Øster Hornum

10.30 HELMA Kirkekaffe

9.00 RVW			

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)

16.00 CETJ

10.30 IF

Gravlev					

10.30 IF

14.00 CETJ

10.30 HW

11.00 LO

16.00 FIC			

Sørup					

Støvring

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

Torup					

Siem

St. Brøndum							

9.00 IBS

16.00 IBS					

10.30 IBS

Gl. Skørping

10.30 JOLG

10.30 NN

19.00 RVW

9.30 LO					

10.30 SBS

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

9.00 SBS

11.00 LO					

Skørping Nykirke

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

14.00 Julesalmer

10.30 PH			

10.30 LO			

Stenild					

Grynderup			

Rørbæk					

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

10.30 PH

Lyngby 							

Terndrup

9.00 LO

10.30 RVW			

10.30 RVW					

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

9.00 PH

10.00 HLY

9.00 HELMA							

Durup					

Binderup

Kgs Tisted			

12. december
3.S. i advent

10.30 IMA					

16.00 IMA De 9 læsninger

9.00 IMA			

14.30 HLY			

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

Blenstrup					

Gerding			

Gerding-Blenstrup (JOLG: Jonas Langdahl Gormsen)

Skibsted					

5. december
2.S. i advent

10.00 HLY					

28. november
1.S. i advent

10.30 IMA			

9.00 PH			

Solbjerg			

Bælum

Bælum-Solbjerg-Skibsted (KOP: Knud Olav Petersen - IMA: Inger Margrethe Andersen - TJA: Thomas Jakobsen)

Ravnkilde			

Brorstrup					

Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune

9.00 RVW

10.30 JNP

9.00 JNP

10.30

16.00 SBS

11.00 LO

9.30 LO

16.00 NN

10.30 RVW

9.00 IMA

10.30 IMA

16.00 HLY

10.00 HLY

19. december
4.S. i advent
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