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KIRKEAVISEN

for alle kirker i Rebild Kommune

Gravlev Kirke

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

Brorstrup-Ravnkilde pastorat

”UDE GODT – HJEMME BEDST…”

HØST

Mon ikke de fleste kender følelsen, når man
efter en rejse sætter nøglen i egen dør, slæber
sine kufferter ind og nusser lidt omkring, mens
man nyder, at nu er man hjemme igen? Sådan
har jeg det selv i disse dage: jeg er netop kommet hjem fra et spændende møde med kirkelivet i Holland. Et kursus for 16 danske præster,
hvor vi har mødt præster og kirkefolk fra vidt
forskellige menigheder. Men i al deres forskellighed havde de samme udfordring: I Holland
styrtbløder de selvstændige menigheder medlemmer, så at nu kun omkring en femtedel af
befolkningen forstår sig selv som del af kirken.
Kirkelivet i Holland er struktureret meget
anderledes end herhjemme: Hver enkelt menighed – og dem er der rigtigt mange af - er
en selvstændig organisation og alt finansieres af
medlemsbidrag. Når medlemmerne falder fra,
kan det blive nødvendigt at sælge sin kirke, som
I kan se det af billedet: En gammel kirke er omdannet til restaurant, bar, hotel og vandrehjem
– både mad og øl var udmærket, men megen
ro og eftertanke gav rummet nu ikke mulighed
for. Det fine, gamle orgel hang tilbage som en
mindelse om dengang, hvor huset var ramme
om gudstjeneste og salmesang.
Nogen stor ekspert på hollandske kirkeforhold bliver man jo ikke på en uges tid. Så mit
største udbytte – og det, jeg gerne vil dele med
jer i dag - er det lys, mødet med de anderledes
forhold har kastet på det hjemlige og velkendte. Især er jeg dybt taknemmelig for den danske folkekirkehverdag, hvor der, i hvert fald i et
område som vores, er sammenhæng mellem
det folkelige og det kirkelige fællesskab. I det
daglige tænker vi måske ikke så meget over det.
Men i vores tradition ligger, at vi hver på vores
plads i livet og fællesskabet yder vores. Og at

vi ikke drømmer om at stille det ene op som
mere fromt end det andet.
Alt efter, hvor man er i sit liv og hvilke opgaver, der lige nu synes vigtige, så lægger man sin

energi og sine kræfter der, hvor der er brug for
det. Måske er det lige nu at være spejderleder
eller træner for lilleputholdet i idrætsforeningen, ligesom der engang var frivillige, der lagde

tid og engagement i at give dig selv gode oplevelser og en plads i et fællesskab. Måske er du
medlem af vandværkets bestyrelse eller kasserer i borgerforeningen. Eller du er en af dem,
der bare stiller op, når der skal bruges frivillige
på plejehjemmet eller i Røde Kors-butikken.
Måske er du aktiv på dit barns skole eller kommer trofast til bedsteforældredag i børnehaven.
Det kan også være, at du lige nu tager din tørn
i menighedsrådet eller giver en hånd, når I arrangerer fællesspisning i forsamlingshuset. Eller
også går al din tid og dine kræfter lige nu med
at passe dit arbejde og din familie. Det kan
også være, at du holder et vågent øje med din
nabo: Er der nu trukket fra eller skal jeg lige gå
over og se, om alt er vel? Måske er dine kræfter
ikke længere så mange, så du simpelthen har
brug for at lade andre hænder løfte og bære.
Men lige meget, hvor du er i livet, så hører du
med i fællesskabet.
Og vel at mærke både det ene og det andet
fællesskab: Som vi har hjemme, der hvor vi bor,
sådan har vi også uden videre hjemstedsret i
kirken. Faktisk står der i en af vore ældste love
om kirken, at den er ”hver mands hjemhus”.
Der må vi komme og gå, som vi vil. Den dag,
du har lyst til det eller brug for det, er der en
plads på bænken, også til dig.
Som sagt: Det er så selvfølgeligt, at det næsten er for banalt at bruge spalteplads på. Men
når man har været ude og snuse til en anden
virkelighed, bliver man nu rigtigt glad for, at det
er sådan, vi har det herhjemme.
Inger Margrethe Andersen, sognepræst i
Bælum-Solbjerg-Skibsted

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Allehelgen
I år er det Alle Helgen den 7. november.
Det at holde Alle Helgen og mindes de døde
er en tradition og en
skik, der går langt tilbage i oldtiden længe før
kristen tid. Det er almindeligt menneskeligt at
mindes og tænke tilbage
på tiden der var, og de
mennesker, som man har holdt af, og som nu
ikke er mere. Derfor er også Alle Helgen og Allesjælesdag fulgt med ind i den kristne tradition.
Frem til 1770 havde vi i Danmark Alle Helgensdag den 1. november og Allesjælesdag den
2. november, men efter 1770 blev de lagt sammen og henlagt til 1. søndag i november.
Det kristne håb er altid temaet ved gudstjenesterne til Alle Helgen. Håbet om opstandelse
og evigt liv, der er tæt knyttet til Kristi opstandelse og sejr over døden. Lyset er et symbol
på håbet i mørket og derfor er det mange steder en skik at sætte lys på kirkegårdene ved de
kæres grave, ligesom kirkerne vil være særligt
oplyst under gudstjenesterne.
Kgs. Tisted Kirke

Torsdagscafé
Vi hygger os et par timer med årstidens
sange og salmer, en god historie, kaffe og
kage og en god snak, og vi vil rigtig gerne
se dig også
Torsdag den 14. oktober kl. 13.30
i Sognehuset i Nørager

høstgilde, dels blev mange unge udsat for grovkornet spøg fra de voksnes side.
Hvis man læser Martin A. Hansens novelle Høstgildet, får man et godt indtryk af, hvor
slemt det sommetider gik til.
Af Holger Lyngberg

Brorstrup Kirke

Ravnkilde Kirke

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

Aarestrup-Haverslev pastorat

Tak for besøget
Tak til vores 3 bispekandidater, Annette Bennedsgaard, Thomas Reinholdt Rasmussen og
Hanne Dahl, fordi I gav jer tid til at besøge os
og holde gudstjeneste for os i Durup Kirke. Tak
også for jeres præsentation af jer selv og svar
på alle spørgsmålene efter gudstjenesterne.
Det var dejligt at møde jer, og vi ønsker jer her
fra Kongens Tisted, Binderup, Durup pastorat

Babysalmesang

et rigtig godt valg.

Konfirmationsforberelsen
– ny dato!
På grund af et fælles præstekursus i
provstiet rykkes opstartsdatoen for
konfirmandforberedelsen til onsdag d. 6.
oktober 2021.

Har du barselsorlov, er du og din baby
velkommen til babysalmesang i

Det foregår i Sognehuset i Nørager.

Sognehuset i Nørager tirsdag
formiddage kl. 10-12.
Information og tilmelding til Helena på
tlf. 24 84 55 82

Hanne Dahl rundede gudstjenesterne med bispekandidater af den 5. september i Durup Kirke.
Binderup Kirke

Ved hjemkørslen af det sidste læs fra marken
stod ”kællingen” - det sidste neg - på læsset.
Den, der blev sidst færdig med at høste, fik
”kællingen”, og det var ikke en ubetinget ære! I
dyrkningsfællesskabets tid var det vigtigt at blive færdige samtidigt, så man kunne ”opgive ævred”, dvs. åbne vangegærderne og lade kvæget
græsse frit. Maleri af H.J. Hammer, 1844.
Marken er mejet og høet er høstet synger
vi så kækt, og synger også Hurra her til lands
sluttes høsten altid med et gilde og en dans…
og det gjorde man i hvert fald en gang, som
skrevet tidligere. Det kunne gå lystigt til ved
disse høstgilder, maden og drikkevarerne skulle
være rigelige, og musikken helst være munter
og taktfast. Lidt for voldsomme syntes nogen,
andre, at der aldrig kunne blive for meget spas.
Jeg har fundet en gammel stregtegning af et
høstgilde, hvor en ung pige danser med den
såkaldte ”høstkælling”, altså med det sidste neg,
som den unge pige selv havde bundet. Rundt
ved bordene morer man sig kosteligt over
denne besynderlige dans. Det var lidt en ære
at få lov til at binde ”høstkællingen” og svinge
sig i dansen med ”hende”, for det hed sig, at så
ville den unge kvinde blive særlig frugtbar og få
mange gode børn.
Nogle af kirkens folk så nu lidt skævt til alle
disse gilder, for gik det nu ikke lige lovlig muntert til, og fik lysterne ikke lidt for frit spil? Og
var der ikke også lige lovlig mange skikke i dem
fra hedensk tid?
Sommetider har visse af kirkens folk haft det
lidt svært ved forlystelser, ærgerligt nok.
Retfærdigvis skal det dog nævnes, at indimellem gik høstgilderne virkelig over gevind med
megen ulykke til følge, dels for de unge piger,
som ikke sjældent ”kom galt af sted” ved et

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

BUSK i Haverslev

De nye
konfirmander

Spejderne i Haverslev medvirker igen i år ved årets BUSK-gudstjeneste (Børn-Unge-Sogn-Kirke) d. 31.10. Temaet er tilgivelse og tager
udgangspunkt i lignelsen om den gældbundne tjener. Spejderne laver
forskellige optrin og aktiviteter i gudstjenesten, som vi øver i ugen op
til. Efter gudstjenesten er der en let frokost i Sognets Hus.

Onsdag d. 6.10 begynder årets konfirmandhold til undervisning. Det kommer
til at foregå i Sognets Hus i Haverslev for
alle konfirmander i de to sogne, det bliver
første gang, at konfirmanderne fra Haverslev og Aarestrup undervises sammen.
Forældremøde og indskrivning foregår
onsdag d. 13.10 kl. 16.00-17.00 i Sognets
Hus, Jyllandsgade 29, Haverslev.

Alle Helgen i begge
kirker d. 7.11
Benny Andersen siger om tabet, at ”evigt tabes
kun det ejede” – selvom vi ikke ejer vore kære,
så holder kærligheden os fast til hinanden, så
vi gennem den ved, hvad vi har mistet. Kærligheden dør ikke med den elskede. Kærligheden
lever videre, men flakker nu hjemløs omkring
og har ikke noget sted at bo. Sorg er kærlighed,
der mangler en tilknytning. Tabet forsvinder
ikke, det har evighedskarakter på jorden. Og

Konfirmationerne er i Aarestrup Kirke
d. 23. april (lørdag) og Haverslev Kirke
d. 24. april (søndag)

netop derfor har vi brug for at kunne mødes
om dem, vi har mistet og mindes i sorg og med
tak for, hvad vi fik givet gennem dem, vi har
mistet.
Ved gudstjenesterne i Haverslev kl. 16.00 og
Aarestrup kl. 19.30 medvirker fløjtenist Trine
Geltzer Dinesen
Aarestrup Kirke

Haverslev Kirke

15. september var der endelig igen højskoleformiddag i Midthimmerlands Kirkehøjskole.
Højskoleformiddagen begyndte som sædvanlig
med morgensang i Aarestrup kirke.”
Kontakt:
Sognepræst
Anna Margrethe Dith Dige Saxild
tlf. 9837 5041,
e-mail: amsa@km.dk
Sekretær – ved attester og
navneændringer
Helena Schmidt
tlf: 2484 5582, e-mail: hmms@km.dk
Graver ved Haverslev Kirke:
Anne-Dorte Simoni, tlf.: 2024 0987
e-mail: graver@haverslev-sogn.dk
Graver ved Aarestrup Kirke:
Dorete Husum, tlf.: 9152 1815
e-mail: aarestrup-graver@hotmail.com
Organist ved begge kirker:
Anette Kjær, tlf: 2992 7122,
e-mail: anettekjaer2@live.dk
Formand, Aarestrup Sogn:
Aage Haarup-Jensen
tlf: 9837 5274, e-mail: haarup-j@mail.dk
Formand, Haverslev Sogn:
Dorthe Møllebjerg, tlf: 6169 4178,
e-mail: formand@haverslev-sogn.dk
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Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

Gudstjeneste under ombygning
I forlængelse af Coronatidens nedlukning og
deraf ændrede gudstjenester har menighedsråd, præster og ansatte i
Skørping-Fræer og Gerding-Blenstrup besluttet
at arbejde videre med gudstjenestens form,
også kaldet liturgi.
I det store hele ligner søndagens højmesse
noget vi kender fra før, men vi har skåret lidt
ind til benet i forsøget på at gøre gudstjenesten mere enkel.
Vi har bl.a. sløjfet indgangsbønnen og ud-

Præsteskriv
Oktober
regn
piskende silende blødende rensende regn
Naturen i bad
Og stormen gør rent
Bladene skal rystes af træerne
vende tilbage til jorden
hvorfra de er kommet.
November allehelgensdag
alle sjæles
De var hos os
De var i vor tanke
i vort hjerte
Og stormen kom
sejlende blade
knækkede strå
til jord skal du blive
af jord skal du igen opstå!

gangsbønnen, ligesom vi har skåret ned fra tre
til to bibelske læsninger. Vores håb og ide er,
at når vi tager nogle ord og led ud af gudstjenesten, så vil de resterende stå klarere og
tydeligere tilbage.
Vi har også rykket lidt rundt på nogle led –
og indlagt et stykke musik for at give tid til eftertanke og ro. Desuden fortsætter vi med at
læse fra bibeloversættelsen 2020, som har sine
styrker og svagheder.
Foreløbig har vi af biskoppen fået lov til at
afholde gudstjeneste på denne måde til og
med november, hvor vi vil evaluere og drøfte
om prøveperioden skal forlænges, om vi skal

De er stadig i vort hjerte
de er i Guds hjerte
og Gud er god
Alle helgens dag
alle sjæles
alle tankers.
Sådan skrev digteren Thyge Svendsen tilbage i
1974 og nu er den her snart igen. Alle helgens
dag, alle sjæles dag, alle tankers (dag). Den dag,
hvor vi i kirken tænker tilbage og mindes alle
de, der er døde i vore sogne siden sidste Allehelgen. Det gør vi ved at læse deres navne højt
og der er mulighed for at tænde et lys for en,
man har haft kær, ligesom vi i kirken har tændt
levende lys og gør lidt ekstra ud af musikken
og stemningen.
Se i gudstjenestelisten og den særlige annonce, hvornår der er gudstjeneste i Skørping-Fræer og Gerding-Blenstrup Allehelgensdag, den 7.
november

gå tilbage til det sædvanlige eller vi beslutter
at holde fast i vores ændrede liturgi, evt. med
mindre justeringer.
Gudstjenesten er vores allesammens og det
er vigtigt, at vi får så mange inputs som muligt
med i vores drøftelser og proces.
Vi vil derfor meget gerne høre kommentarer og bemærkninger – enten på mail til menighedsråd eller præster, eller mundtligt når I
møder os i kirkedøren, til kirkekaffe og andre
steder.
Menighedsråd, præster og ansatte i S
kørping-Fræer og Gerding-Blenstrup

Hurra!
Minikonfirmand
er tilbage

Kirkens organist Per og præst Ingeborg er
i denne tid i fuld gang med at forberede
sig og er spændt på, hvem der kommer
og vil være med. Inden efterårsferien vil
alle børn i 3. klasse få invitation til at melde
sig til.

Blenstrup kirke var fuld af liv og musik
Til tonerne fra irsk folkemusik blev der i den
grad sagt farvel til corona-restriktionerne i
Blenstrup kirke lørdag den 4. september. Mange glade gæster nød musikken fra bandet Tra-

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

dish (red. forkortelse for Traditional Irish) og
den gode øl skænket i våbenhuset.
Både musik og øl havde et stærkt lokalt islæt.
For selvom Tradish har optrådt på hundredvis
af scener på tværs af Europa, har en af bandets
tre musikere base et par kilometer nordvest
for Blenstrup kirke. Med deres karakteristiske
åbne og personlige tilgang til den traditionelle
irske musik, inviterede bandet tilhørerne med
på en rejse gennem den levende irske musiktradition. Det smukke kirkerum fungerede som
en stemningsfuld ramme for den spændende
og livsbekræftende blanding af det gamle og
det nye, fortid og nutid.
Og nå ja, øllet var selvfølgelig leveret af Blenstrups lokale købmand Polle, men dog brygget
i Skive.
Tak til alle fremmødte for endnu en skøn dag i

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

en af sognets dejlige kirker og ikke mindst tak
til Tradish i form af John Pilkington, Louise Ring
Vangsgaard og Brian Woetmann

Varme i Skørping
kirke, Gl. Skørping
Vi har det seneste års tid haft problemer
med varmen i Skørping kirke.
Vi har ansøgt om etablering af nyt
varmeanlæg, men ansøgningen er desværre blevet afvist af Nationalmuseet. Det er
en lang og irriterende proces, som vi ikke
desto mindre må affinde os med og påbegynde forfra.
I mellemtiden forsøger vi at holde kulde
og fugt fra kirken med varmekanoner. Lykkes det ikke, kan vi se os nødsaget til at
lukke kirken i vintermånederne.
I så fald vil vi naturligvis orientere om det.
Vi kan dog meddele, at det under alle omstændigheder vil være muligt at foretage
bisættelse/begravelse i kirken, såfremt de
pårørende er indforståede med udfordringerne med varmen.
Kontakt kirkeværge Kim Hjorth eller formand Finn Munk ved yderligere spørgsmål.

Elsker du at synge og går du i 1.- 7. kl.

Jagtgudstjeneste

Så er du velkommen i vores kor:
Vi er i gang og mødes hver tirsdag kl. 16-17 i sognegården i Støvring.
Kor er gratis og kræver ingen forudsætninger – blot at du har lyst til at synge, bevæge dig og
være sammen med andre.
Du er velkommen til at komme og se, om det er noget for dig, inden du tilmelder dig.
Vi skal være med til børnekirke og i luciaarrangementer.
Tilmeld dig på kirkens facebook eller hjemmeside. Eller send en mail og du modtager
tilmeldingslink. Ved spørgsmål kontakt Rikke på 4021 1686 / smh.stoevring@gmail.com.
Vi glæder os til hyggeligt samvær og at vi sammen
får skabt en masse god musik.
Hilsen fra korlederne Rikke Winkler og Maren Tang.

Jægere og alle andre er velkomne til
jagtgudstjenesten i Sørup ved Herbert Wilson,
hvor vi forbinder kirken og dens budskab med
oplevelserne og fællesskabet omkring jagt og
natur.

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdage kl. 16.00-17.00
Sognegården i Støvring
Gratis

Konkurrence
Hermed næste spørgsmål til vores
konkurrence for børn og barnlige sjæle:
Der står en skulptur foran Blenstrup
Skole. Hvad forestiller den og hvornår er
den fra?
Hvad hed manden, der ifølge Biblen,
byggede et kæmpe skib?
1.
Noa
2.
Peter
3.
3. Adam
Svar sendes til: 8299@sogn.dk.
Skriv konkurrence i emnefeltet
Svarfrist er den 8. november
Præst i Blenstrup:
Hvor mange år varede den korteste
ansættelse?

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

Kirken vil blive smukt pyntet og der spilles på
jagthorn.
Efter gudstjenesten serveres gule ærter i
forsamlingshuset.
Tilmelding til Annette Riis på 25115783
senest 8. november.
Torsdag den 18. november kl. 17.00
Sørup kirke
65,-

Salmer med stjerner

Røverhistorier og en sang fra de varme lande

Betyder det noget, det vi synger i salmerne? Er der noget, som klinger med i dit liv, når du
f.eks. hører eller synger ” Du, som har tændt millioner af stjerner”? Selv om salmekendskabet
er dalende, så betyder det ikke at salmer ikke er vigtige længere. Måske tværtimod.

Hyggeeftermiddag med kirkens 3 præster i sognegården i Støvring.

En har sagt: ” Salmer er frikort til gråd, salmer er donkraften under svære ting, løfter livet op,
så man kan overskue det. Salmer er et afkalkningsmiddel mod ironi og tvivl”.
(Mette Trankjær)

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

Kontakt Skørping / Fræer:
Sognepræst, kbf.
Sanne Birkely Sørensen
Præstevænget 12, 9520 Skørping,
tlf.: 9839 1017, e-mail: sabs@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Sognepræst
Jonas Langdahl Gormsen
tlf. 9839 6125, e-mail: jolg@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Sognepræst
Ingeborg Bruun Sebbelin
tlf. 6122 3779, e-mail Ibse@km.dk
Ugentlig fridag fredag
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Hver vinter plejer vi at have glade 3. klassesbørn i Skørping sognegård nogle tirsdag eftermiddage, hvor vi hygger os og
snakker lidt om kirken og kristendom.
Vi glæder os meget til at synge sammen,
høre historier og øve Krybbespil med dette års 3. klasses børn til november.
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Sognepræst Herbert Wilson fortæller om sin usædvanlige opvækst og karriere:
Fra politibetjent til sognepræst.

Måske kan vi opdage noget nyt i ”Du, som har tændt millioner af stjerner”
ved at drøfte den sammen. Det er blandt andet det, vi vil gøre denne onsdag.
Vi vil også se på andre salmer med stjerner og synge dem.

Kollegerne
Caris Johansen, sang,
og Inge Frandsen,
harmonika, synger og
akkompagnerer til
fællessang.

Alle er velkomne! Der kræves ingen forudsætninger.

Alle er velkomne!
Med venlig hilsen Sognepræsterne

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag, den 3. november kl. 19.00-20.00
Sognegården i Støvring
Gratis

Caris Johansen

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 26. oktober kl. 14.30-16.00
Sognegården i Støvring
Gratis

Orgelkoncert

Syng-sammen

ved Else-Marie Christiansen

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

Værker af Widor, Gade, Granum og Præstholm
Fri entré

Inge Frandsen

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

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 14. oktober kl. 19.30
Støvring Kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

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

Vokalensemblet Musica Ficta

Sogneeftermiddag

Musica Ficta ved dirigent
Bo Holten opfører
Madrigaler ved
Christians d. 4. hof.

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.

Koncerten afholdes i
samarbejde med
Rebild Musikforening

Bruno havde oprindelig lovet os at komme og fortælle
i marts 2020 i anledning af befrielsesjubilæet. Men det
arrangement blev det første, der blev ramt af coronaaflysning. 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.

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 31. oktober kl. 16.00
Støvring Kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 18. november kl. 14.30
Bælum sognegård
Fri entré

Herbert Wilson
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Bibelstudiekreds

Taizésang i Sognegården

Efterårskoncert

Skumringstimer i oktober

Vi har endnu ikke lagt os fast
på et nyt emne, så kom og gør
din indflydelse gældende.

Taize foregår i Sognegården onsdage i lige uger kl. 16.30-18.00.

Velkommen til en festlig og uformel
efterårskoncert.

Indtil videre holdes skumringstimerne ikke i
præstegården, men henholdsvis i Mejlby Borger
og Kulturhus og i Ravnkilde forsamlingshus.

Du behøver ikke være
bibelkyndig for at kunne
deltage og du får udleveret
materiale, når du kommer
eller ved tilmelding til
kirkekontoret

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

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

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

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 3. november kl.14.00
Skørping Sognegård
Gratis

Torsdagscafé

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage i ulige uger
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Høstgudstjeneste
Nu må den sidste høst også være kommet i hus,
og vi fejrer derfor høstgudstjeneste i Gerding kirke.
Tag gerne lidt af høsten med fra marken eller haven.
Dato: 10. oktober kl. 10.30. Sted: Gerding Kirke. Pris: Gratis

14. oktober: Kirsten Dollerup vil fortælle
om Erik Fosnes Hansens roman ”Salme ved
rejsens afslutning”. Bogen er en beretning
om de fem musikere, der er ansat til at spille
for passagererne på luksuslineren Titanic, der
forliste i 1912.
21. oktober: Samtale om bordet.
28. oktober: Sognepræst Jonas Gormsen fortsætter beretningen om sit ophold i Jerusalem.

Høst for teglgårdsminde
Traditionen tro afholdes høstgudstjeneste for Teglgårdsminde i
Gerding kirke, men alle, som har lyst, er velkomne til at deltage.
Dato: 13. oktober
Sted: Gerding Kirke. Pris: Gratis

4. november: Vi ser en film og diskuterer
indholdet heri.
Tid:
Sted:
Pris:

Torsdage kl.10.30
Skørping Sognegård
Gratis

Varme i Skørping
kirke, Gl. Skørping
Onsdagseftermiddag
i Sognegården
Onsdag den 13. oktober:
Fortælling, musik og sang. Peter ”Spillemand” Thomsen vil
fortælle og synge om ”Kærlighedens veje og vildveje”. Han
har kaldt sit foredrag: ”A tow hende mæ æ mellemst inwalidepension”.
Onsdag den 27. oktober:

Kirsten Dollerup fortæller
om Astrid Lindgrens liv og
forfatterskab med udgangspunkt i Jens Andersens bog:
”Denne dag, et liv” fra 2014.
Astrid Lindgrens motto i livet var: ”Jeg lever løs og synes, at
man skal behandle hver dag som om den var den eneste,
man har”.
Hun døde i 2002 i en alder af 94 år. Trods megen medgang
som forfatter, havde hun i privatlivet store udfordringer, og
det er spændende at læse forfatterskabet ud fra, hvor hun
er i sit personlige liv. Ved at dykke ned i hendes livshistorie
får man en ekstra forståelse af hele forfatterskabet.

Onsdag den 10. november:
Sanne Birkely Sørensen.
En kærlighedshistorie?
Fortællingen om Elvira Madigan og Sixten Sparre

Kirkens to kor, klassisk – og rytmisk
voksenkor, vil præsentere et varieret
program med både gammelt og nyt
repertoire - lige fra gospel til sange
fra den danske traditionelle sangskat.
Korene vil også synge for på årstidens
fællessange.
Efterfølgende er alle velkomne til
kaffe/kage i kirken.
Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30
Øster Hornum Kirke
Fri entré

Denne søndags gæst er den kendte og dygtige
trubadur Flemming Baade, Aarhus. Flemming
har rod her op egnen, opvokset som han er i
Ravnkilde.
Eftermiddagen vil have som tema:
Bent Fabricius Bjerre og hans musik
På et passende tidspunkt serveres brød og
kaffe
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 10. oktober kl. 14.30-16.30
Mejlby Borger- og kulturhus
Fri entré

I dag skal jeg ikke drikke alkohol

Halloween

(Udsat fra foråret)

Vi hygger os med det uhyggelige – med sang, fortælling, lystænding og aktiviteter.

Menighedsrådet og Stenild Foredrags- og
Aktivitetsforening byder

Vi håber, at skolens minikor
kommer og synger for os.
FDF deltager i arrangementet.

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00
velkommen i Stenild Forsamlingshus til et foredrag om
alkoholmisbrug. Annemette og Signe Skov, mor og datter,
kommer og fortæller om deres bog og deres erfaringer
med at leve i en familie, hvor alkohol spiller for stor en
rolle, og om, at det kan lykkes at komme ud af et misbrug
og leve et ædru liv.

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 27. oktober kl. 19.00
Stenild Forsamlingshus
75.- kr. inkl. kaffe/the og kage

Målrettet børn i alderen 5 til
10 år, men hele familien er
velkommen.
Tilmelding:
kirke.kathrine@outlook.dk
senest den 3. november

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 4. november kl. 17.00
Øster Hornum Kirke
20 kr. for voksne for spisning, gratis for børn

Spil Dansk Koncert

Ulvetime

Hinduisme og buddhisme

Spil dansk koncert
med koret de Rytmiske
Unoder og sangerelever
fra Rebild Kulturskole

Ulvetime i Blenstrup kirke 13. oktober kl. 17.00
– fyraftensgudstjeneste

To verdensreligioner som også påvirker i Danmark

Vanen tro holder vi i samarbejde med spejderne en
fyraftensgudstjeneste for hele familien!
Vi begynder i kirken med en børnevenlig gudstjeneste
(ca. ½ time) og derefter er der fællesspisning i spejderhuset.
Menighedsrådet står for maden og spejderne vil sælge øl
og sodavand og vi forventer at være færdige omkring kl. 19.
For at have en ide om, hvor mange vi skal bestille mad til,
vil vi gerne have en tilmelding til Birthe på tlf. 22 79 70 26

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 4. november kl. 19.00
Skørping Nykirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 13. oktober kl. 17.00
Blenstrup Kirke
Gratis

Jagtgudstjeneste

Kirken i kino

Der blæses endnu engang til jagtgudstjeneste i
Skørping kirke for jægere og andet godtfolk!

Vi glæder os til at se filmen
”En helt almindelig familie”

Jagtforeningen pynter kirken og Skørping
jagthornsblæsere spiller i løbet af gudstjeneste.

Filmen handler om en lille forstandsfamilie, hvis liv bliver totalt vendt på
hovedet, da faderen vælger at skifte
køn.

Efter ca. en halv times gudstjeneste er der
vildtgryde og rødvin i våbenhuset.

Efter filmen byder menighedsrådet
på ost og rødvin.

Ved Marianne Qvortrup Fibiger, lektor Ph.d. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Hinduisme og buddhisme er begge asiatiske
verdensreligioner, som opstod i Indien, men
som i dag har spredt sig til det meste af
verden. De to foredrag vil give et indblik i
disse to religioners historie og trosuniverser
og også give eksempler på, hvordan de har
påvirket mange danskere. Her kan fx både
henvises til reinkarnationstanken, yoga og
mindfulness, men også til et begreb som
karma.
Den 27. oktober er foredraget om
Hinduisme, som er en af de ældste,
organiserede religioner man kender til –
dets religiøse skrifter går så langt tilbage
som 1.400 til 1.500 f.Kr. Den er også et
af de mest forskelligartede og komplekse
religioner, hvor man tror på millioner af
guder. Hinduer har en bred vifte af ting, de
primært tror på, som eksisterer i mange
forskellige sekter. Selvom den er verdens
tredje største religion, eksisterer hinduismen
primært i Indien og Nepal.
Den 3. november handler det om
Buddhismen, som er ca. 2.500 år gammel
og opstod i området ved Ganges-floden i
det nordlige Indien. Buddhismen med dens
ca. 315 mill. tilhængere er verdens 4. største
religion.

Se mere om arrangementer på
sognets hjemmeside og facebook.
Tid:
Sted:
Pris:

13. oktober – 27. oktober – 10. november
Skørping Sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 14. november kl. 16.00
Skørping Kirke i Gammel Skørping
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag 14. november kl. 18.30
Kinorevuen
Det er gratis at deltage, – billetter bookes via Kinorevuen

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag 27. oktober og onsdag 3. november kl. 19.00 – 21.00
Siem forsamlingshus
Gratis
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Sønderup-Suldrup pastorat

Sangaftener
Så er der endelig igen mulighed for at komme
til sangaften i sognehuset i Suldrup.
Vi skal synge en masse gode sange fra Højskolesangbogen, vi skal drikke kaffe og ikke mindst
nyde fællesskabet igen!
Sognets nye organist, Arne Jørgen Fæø, sidder
ved klaveret og leder os gennem aftenerne.
Der er sangaften - Onsdag den 13. okt.
kl. 19.00 og onsdag den 17. nov. kl. 19.00.
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Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Koncert

Kor

Sæt X i kalenderen:

Velkommen til at være med i kirkernes
nye voksenkor. Vi mødes hver tirsdag kl.
19.00 – ca. 21.30 i Suldrup Sognehus, Dalumvej 30, 9541 Suldrup.
Alle er velkomne, uanset sangerfaring.
I løbet af aftenen drikker vi kaffe og får
kage – for der skal også være tid til snak
og hygge.
Organist Arne Jørgen Fæø leder koret.

Julekoncert mandag d. 29. november
kl. 19.30 i Sønderup Kirke
G.F. Händel: Uddrag af oratoriet MESSIAS
Ensemble Zimmermann,
musikalsk ledelse: Lars Colding Wolf
Entré: 100 kr.

Alle er hjerteligt velkomne!
Kom glad – eller bliv glad!

Månedens portræt

Dødsfald

Navn: Herbert Wilson
Alder: 76 år
Bopæl: Bymidten i Aars

Hvad betyder det i dit liv at du er kristen:
At hvile i troen. En tro der giver mening. En tro,
der også kan være her den dag, hvor livstråden
brister. Ganske enkelt: Du var og er et Guds
barn.

Bedste bog du har læst eller film du har set:
Jeg holder meget af Bergmanns film. Jeg kan
ikke fremhæve en bog, frem for andre. Den
sidste bog jeg har læst er: Den der lever stille,
af Leonora Christine Skov. Jeg holder meget af
litteratur, der giver indsigt. Men jeg husker altid
på Shakespeares slutning på Hamlet tragedien.
Løsningen er, at der ingen løsning er. Men det
kan jo alligevel være meget godt, at få udvidet
sin horisont gennem litteraturen.

Er der en oplevelse der har været særlig
eller sjov i forbindelse med dit arbejde:
Ved min udsendelse med danske soldater til
Bosnien blev jeg spurgt, om jeg ville vie en
dansk soldat til hans ungarske kæreste, der var
en af vore tolke. Jeg sagde naturligvis ja, og vielsen blev arrangeret med danske og ungarske
gæster, der gik ombord på en turistbåd på Donaufloden. Her blev de viet. Jeg havde lavpraktisk fået en af vore tolke til at oversætte min
tale fra engelsk til ungarsk. Og et familiemedlem stod så og sagde på ungarsk de enkelte afsnit, som vi nu havde aftalt, så alle kunne forstå.

Yndlingsferiesteder: Ture med gode campingvenner i ind- og udland

Sønderup Kirke

Suldrup Kirke

BUSKgudstjeneste
Søndag den 31. oktober inviterer vi traditionen
tro til BUSK-gudstjeneste hvor FDF medvirker.
Det foregår kl. 16.30 i Suldrup Kirke og bliver
en gudstjeneste for hele familien.
Efter gudstjenesten er der spisning i sognehuset.
Alle er hjerteligt velkomne,
unge som gamle.

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

Busk-Gudstjenesten kl. 10.30 d. 31. oktober
er en fællesgudstjeneste for Øster Hornum
og Veggerby i Veggerby Kirke. Børnekoret fra
Øster Hornum deltager.

Øster Hornum Kirke

Veggerby Kirke

Noget knap så sjovt var at opdage, at jeg havde
fået den forkerte prædiken med til en familiegudstjeneste. Jeg var dog så fattet, at det vist
ikke blev opdaget. Jeg forsøgte i hvert fald at
yde mit bedste.

Børnekirke
Støvring Kirke, tirsdag den 12. oktober og 16. november kl. 17.00
Velkommen til en hyggestund i kirken med en god fortælling, sang og bevægelse.
Vi mødes cirka 40 minutter til gudstjeneste i børnehøjde og herefter spiser vi sammen i sognegården.
Børnene spiser, leger og laver aktiviteter, præcis som de har lyst til.

Tilmeldingsfrist er søndag inden Børnekirken

Alle Helgen
Bogstaverne BUSK står for Børn, Unge, Sogn og
Kirke. Selve ideen til BUSK-Gudstjenesten blev
undfanget af kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Ved dette års BUSK-Gudstjeneste
i Veggerby Kirke står FDF fanevagt og Børnekoret fra Øster Hornum synger for og med
os. Såvel medlemmer fra FDF og børnekorets
leder vil deltage i den videre planlægning af
Gudstjenesten.
Årets tema er TILGIVELSE. Følgende forslag
er ganske frivilligt at efterleve: det kan gøres
anonymt, om nogle af jer i menighederne vil
bidrage til Gudstjenesten som foreslået her:
jeres præst lige for tiden vil blive glad for, i
præstegårdspostkassen Nibevej 191, at finde
nedskrevne oplevelser af tilgivelse, både dem,
hvor man selv blev tilgivet, og dem, hvor man
selv har tilgivet. –– Samlet kunne bidragene
forvandles til et lille hæfte til glæde for alle
jer, der deltager i BUSK-GUDSTJENESTEN,
og for dem, som er forhindrede i at deltage.
Vi ved Veggerby Kirke glæder os til at se jer –
små, store børn, unge og gamle børn! Alt godt
så længe!
Hanne Eggers, sognepræst kst.

Hvad er kirkens vigtigste rolle:
Holde fast i traditionen. Være med i vores fælles liv, så det kan give mening også når livet
gør ondt.

Tilmeld jer på kirkens facebook- eller hjemmeside eller via QR koderne.
Vi er klar over, at man kan blive forhindret i sidste øjeblik.
Så hellere tilmeld jer en gang for meget end for lidt.

Øster Hornum-Veggerby pastorat

BUSK

Hvilke elementer i dit arbejde
holder du særligt af
Naturligvis at prædike og være med til at give
ord på det som livet nu engang medfører. At
være med i sorgen og glæden. Være med til at
finde ord, der kan forløse. Og når det lykkes, er
det en stor tilfredsstillelse

Kl. 10.30 i Veggerby Kirke og kl. 16.00 i Øster
Hornum Kirke
Alle Helgen søndag d. 7. november ærer vi,
under en lysfyldt gudstjeneste med smukke
toner fra violin, orgel og klaver, de mennesker,
som I familier og menigheder her i Veggerby
og Øster Hornum sogne i en vis forstand har
taget afsked med og måttet undvære blandt
jer og i sognene; i en vis forstand – for de lever
videre i jeres hjerter, i jeres erindringer, handlinger og traditioner, og Jesus er, som han lover i
dåben, med dem og os alle dage indtil verdens
ende.
Efter gudstjenesten i Veggerby Kirke vil hver
familie modtage en buket blomster, som de
kan sætte på deres gravsted. Jeg vil fortsat være
til stede i kirken ved behov for en samtale.
I Øster Hornum bydes I på en kop kaffe med
brød fra kl. 14.45 i Sognehuset, jeg vil være til
stede, og der vil være et lys til hver familie at
sætte på graven før gudstjenesten.
Ved begge gudstjenester medvirker violinist Carsten Viuf, og de kendte ansatte vil på
smukkeste vis varetage dagens særlige opgaver
i kirkerne.
Hjertelig velkommen,
Hanne Eggers, sognepræst kst.,
tlf. 98 38 50 92

Tak til graver
June Sørensen
Tak til vores vellidte og
pligtopfyldende graver
June Sørensen.
Du er en fantastisk
medarbejder og kollega, tak.
Vi ønsker dig al lykke
fremover med dit nye
job.
Sidst men ikke mindst: Tak for din mangeårige trofaste indsats for Øster Hornum Kirke.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

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

Allehelgen Oversigt over aktiviteter
Søndag den 7. november
Støvring Kirke kl. 10.30
Gravlev Kirke kl. 14.00
Sørup Kirke kl. 15.30
Allehelgens søndag den 7. nov. mindes vi i
alle tre kirker årets døde. Vi mindes særligt
dem, der er døde siden sidste allehelgen,
men der er også plads til at mindes dem,
der er gået bort for længere tid siden.

og arrangementer

Onsdag d. 13. oktober

kl. 19.00, Sognegården

- Voksenkor

Torsdag d. 14. oktober

kl. 19.30, Støvring Kirke

- Orgelkoncert

Tirsdag d. 26. oktober

kl. 14.30, Sognegården

- Dåbskludestrik

Tirsdag d. 26. oktober

kl. 14.30, Sognegården

- Røverhistorier
og en sang
fra de varme lande

Onsdag d. 27. oktober

kl. 19.00, Sognegården

- Voksenkor

Søndag d. 31. oktober

kl. 16.00, Støvring Kirke

- Musica Ficta med
verdenskendte
Bo Holten

Første mandag
i september, oktober og november
kl. 18.00 - 20.00
Sognegården, Kirkevej 6, Støvring

Mandag d. 1. november

kl. 14.00, Sognegården

- Nødhjælpsstrik

Mandag d. 1. november

kl. 18.00, Sognegården

- Suppeaften
(husk tilmelding)

Velkommen til en aften med god suppe
efterfulgt af kaffe og småkager.
Sang og musik og hyggeligt samvær.

Onsdag d. 3. november

kl. 19.00, Sognegården

- Salmer med stjerner

Onsdag d. 10. november

kl. 19.00, Sognegården

- Menighedsrådsmøde
for Støvring

Torsdag d. 18. november

kl. 17.00, Sørup Kirke

- Jagtgudstjeneste og
fællesspisning

INDBYDELSE TIL
SUPPEAFTEN

Pris for aftenen: 50 kr.
Med venlig hilsen Ældre Sagen og Menighedsrådene
Tilmelding senest torsdag før suppeaftenen til
Tora Kristensen på 4045 0022 eller torambk@gmail.com

Støvring, Sørup og Gravlev menighedsråd
har erfaret, at vores tidligere sognepræst
Kamma Jacobsen Graversen er afgået
ved døden tirsdag den 7. september efter
kort tids sygdom.
Æret være hendes minde


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

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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Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Strikkeklubben
Der er kaffe på kanden og hyggelig snak – og
det, vi strikker, sælges ved arrangementer i sognegården til fordel for vores lokale menighedspleje.

Menighedsplejen for Bælum,
Solbjerg og Skibsted sogne
Også her hos os er
der familier, der har
svært ved at få enderne til at nå sammen, og hvor det er
vanskeligt – ja, nærmest umuligt – at få
en meget begrænset
økonomi til at række
til fx en god jul.

Allehelgen
Den første søndag i november er Allehelgensdag. Denne dag har fra kirkens ældste
tid været dagen, hvor vi i menigheden markerer den kristne menigheds fællesskab – et
fællesskab, der rækker hen over død og grav.
Derfor er det også den dag, vi med navneoplæsning mindes dem, vi her i sognene
har mistet i det forløbne år.
Allehelgensgudstjenesterne
er søndag den 7. november:
Solbjerg kl. 9.00 • Bælum kl. 10.30
Skibsted kl. 13.00

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Derfor har vi en
lokal menighedspleje, der kan gå ind med en
beskeden, men kærkommen støtte.
Man kan indbetale et beløb – stort eller lille
– på MobilePay 392612. Man kan også købe
karklude o. lign., strikket af Strikkeklubben. Alt,
hvad der kommer ind på kontoen, går ubeskåret til familier imellem os, der har brug for en
håndsrækning. Det er sognepræsten, der under
tavshedspligt og i diskretion formidler hjælpen.
Så tak, om I vil betænke os!
Skibsted Kirke

Istandsættelse af kirken
St. Brøndum kirke er blevet klædt på – nu er
der endelig skred i den evige historie om ud-

vendig istandsættelse af kirken.
Provstiet har vedtaget budget for 2022.Vi har

Sogneeftermiddag
18. november i sognegården
- se under arrangementer

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

Lyngby-Terndrup pastorat

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

fået udvidet vores faste budget med 60.000 kr.
for at kunne kalke Torup og St. Brøndum kirker
hvert år for fremtiden. Der skal træffes aftale
med en murer, der kan lægge opgaven ind i sin
arbejdsplan, således at det kommer til at køre
automatisk.
Provstiet har i budgettet afsat 1 mill kr. til den
indvendige renovering af St. Brøndum kirke.
Der skal kalkes og bænke skal males. Vi har i
nu 9 mdr. ventet på Nationalmuseet, men må
nu vente yderligere 9 måneder, fordi de først
nu er gået i gang med ventende opgaver efter corona-nedlukning. Reglerne er nu således,
at museet, inden indvendig istandsættelse, skal
sikre, at der ikke er bevaringsværdige forhold i
kirken. Men provstiet har tilkendegivet, at opgaven skal løses, så snart det er muligt ved allerede nu at afsætte 1 mill kr., som skal stå på
anlægskontoen og vente.
Der er i år valg til provstiudvalget. Provstiudvalget har det overordnede ansvar for kirkernes økonomi og øvrige drift f.s.v. angår kirkebygninger og kirkegårde.
Provstiudvalget vælges for 4 år ad gangen, og
de sidste 2 perioder har vi været så heldige at
have menighedsrådsmedlem Maria Ohrt-Nissen valgt. Hun genopstiller, og der foretages
valg til udvalget i perioden fra den 4. – 18.
oktober, hvor menighedsrådene afgiver deres
stemmer på et møde. Når dette læses, har der
Torup Kirke

været afholdt valg og udvalget er tiltrådt den
1. november.
Coronarestriktionerne er nu endelig afviklede, og vi er frie som fugle til at afholde gudstjenester m.v. fuldstændig som vi plejer, der må
synges, og der må afholdes sædvanlig altergang.
Alle Helgens søndag den 7. november afholdes der gudstjeneste i St. Brøndum kirke kl.
10.30, hvor vi vil mindes vore afdøde. Pårørende til de, vi har måttet sige farvel til siden sidste
Alle Helgens søndag, vil blive kontaktet, og vi vil
meget gerne se dem i kirken for sammen med
dem at mindes.
Og vi må afholde foredrag, og den 27. oktober og 3. november skal vi høre om de sidste
store verdensreligioner, hinduismen og budismen. Se annoncen.
Vær også obs på høstgudstjenesten. Ønsker
man at deltage i den efterfølgende frokost, bedes man tilmelde sig hos Peter Muller.

Kirkeavisen vil du kunne finde
på Facebook,
St. Brøndum-Siem-Torup sogne

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

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Årets Konfirmation

Konfirmandforberedelse
sæsonen 2021-2022
Undervisningen finder sted
onsdage kl. 7.45 – 9.25
i Sognehuset – store sal
27. oktober – 8. december 2021 & 12. januar
– 27. april (dog ikke 23/2 & 13/4).

Konfirmandintroduktion
søndag den 10. oktober kl. 10.30 i kirken.
Tilmeldingsformular er lagt ud på Aula.
Har du spørgsmål, kontakt da venligst sognepræsten.
Tillykke til årets konfirmander i Terndrup Kirke d. 29 august 2021

Terndrup Kirke

Ændringer på kirkegården
Året var 2013, da vi blev ramt af samme problem som hundredvis af andre kirkegårde.
Døde thujahække i metermål, som bredte sig
i forskellige tempi.
Nogle døbte det thuja

svamp, andre mente, det var udtæring efter flere års hård beskæring uden gødningstilførsel.
Andre specialister kom med forslag om cypresbladlus. Men store døde partier opstod,

Alle Helgen

Dertil kommer enkelte aftenarrangementer
og generalprøve.

Lyngby Kirke
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

1. mandag i måneden begynder igen
Strikkeklubben i Bælum Sognegård mødes den
første mandag i måneden kl. 14.00.
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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

Søndag den 7. november er det Alle Helgen søndag.
Den dag i kirkeåret, hvor vi mindes dem, som vi hver især har mistet, og dem, som op gennem tiden er gået forud for os i liv og død.
Der er mange ting i hverdagen, der kræver vore tanker, vore kræfter og vor tid, så vi ikke til
stadighed går og tænker på vore døde. Og sådan skal det også være. Men engang imellem er
det godt at tage sig tid til at stoppe op og tænke på dem, som var, og med taknemmelighed
i hjerte og sind, at mindes det, de gav os af glæde og tro til livet, - takke Vor Herre for, hvad
han gennem dem gav os af kærlighed og hjertevarme.
At deltage i kirkens Alle Helgens gudstjeneste kan være et godt afsæt for en selv og ens
familie til at få talt sammen om det tab, man har lidt, at dele minder, at besøge graven og til
over for hinanden at give udtryk for glæde og taknemmelighed for, at Vor Herre tager vare
på vore kære, nu hvor vi ikke længere selv kan nå dem med vores kærlighed og omsorg.
På altergangens plads i gudstjenesten vil vi ved navns nævnelse mindes de mennesker, som
er blevet begravet eller bisat fra vore kirker siden sidste Alle Helgen.
Laila Olesen
Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

så noget måtte
gøres.
Mange
kirker har afsluttet nyplantning
med andre sorter, såsom tax
eller buksbom.
På Stenild kirkegård udskiftede vi østsidens
hække for 5 år siden, og nu er turen så kommet
til sydsiden af kirkegården, hvor der også havde
udviklet sig nogle større døde partier.
De bliver her
erstattet med
tax, og som på
østsiden bliver
forhækkene ændret til brostenskanter.
I forbindelse
med sådan en stor operation ser menighedsrådet på, om noget måske skal ændres, da der
forhåbentlig ikke skal skiftes hække her de næste 50 år.
Der blev for ca. 60 år siden tilkøbt et større
areal til østsiden på kirkegården og set i bagklogskabens klare lys, kan man konstatere, at
dette ikke havde været nødvendigt. Nu står
vi så med flere tomme gravsteder på sydsiden.
Og som det går derhjemme, når der komStenild Kirke

mer en ny sofa ind, så bliver der brug for et par
andre blomster i vindueskarmen og måske et
par nye vaser.
Derfor vil der, i forbindelse med omplantning
af hække og sætning af forkanter, blive ændret
lidt på det overordnede billede på Stenild kirkegård.
Der vil blive lavet nogle staudeøer, som i lighed med de 600 georginer vi har plantet på
vores 3 kirkegårde vil medvirke til en mere levende kirkegård.
Det er lige nu
en broget affære derude, men
glæd jer , der er
håb forude. Det
bliver et næsten
nyt sted at komme. Lidt mere
parklignende, og en skønne dag får vi et bordbænkesæt, hvor man kan nyde sin medbragte
kaffe.
Vi undskylder for rodet i overgangen.
Graverteamet
Kontakt:
Kirkekontor og vikarpræst:
Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
Tlf. 9855 7292, e-mail: LKLO@km.dk
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Graver ved Grynderup og
Stenild kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818,
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, tlf. 2539 3913

10. oktober
19.S.E.TRIN

17. oktober
20.S.E.TRIN

10.30 IMA			
9.00 TJA

10.30 JOLG

9.00 LO

9.00 JOLG

10.30 IBS

9.00 IF

10.30 HW

10.30 HELMA			

10.30 HELMA

9.00 AMS

10.30 CETJ

averslev

9.00 IMA

15.00 LO			

10.30 LO

16.00 IBS

10.30 SBS

10.30 JOLG

10.30 FIC

17.00 SBS					

17.00 JOLG

19.30 SBS

16.00 LO					

10.30 HE BUSK

9.00 HE

10.30 BUSK AMS

10.30 HW

10.30 IF

12.00 HE Familiegudstj.

10.30 HE

16.00 AMS

9.00 HE
10.30 HE			

19.30 AMS			

10.30 HE					

16.00 HE

10.30 HELMA
9.00 RVW			

14.30 HELMA			

14.00 CETJ					

15.30 CETJ					

10.30 CETJ

16.30 HELMA Familiegudstj. 16.00 HELMA

10.30 HE			

10.30 HELMA

9.00 HELMA			

9.00 HE					

10.30 AMS			

Aarestrup			

9.00 IF

10.30 IF

9.00 CETJ			

19.30 HE			

10.30 HE

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

eggerby			

Øster Hornum

Veggerby-Øster Hornum (AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - HE: Hanne Eggers)

uldrup

Sønderup			

Sønderup-Suldrup (HELMA: Helge Maagaard - HE: Hanne Eggers - RVW: Rikke Visby Wickberg)

10.30 IF			

10.30 TJA

10.30 FIC									

ørup							

ravlev

10.30 SBS

11.00 FIC Høstgudstj. med efter følgende spisning					

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

Støvring

9.00 SBS

14.00 LO BUSK

9.00 IBS			

10.30 IBS

10.30 LO

9.00 IBS			

Torup					

Siem

St. Brøndum

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

ræer			

l. Skørping					

Skørping Nykirke

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

tenild			

9.00 LO			

10.30 LO					

10.30 LO			

Rørbæk			

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

9.00 HELMA

14.00 LO					

13.30 TJA

10.30 TJA

15.00 TJA

9.00 IMA

erndrup

9.00 IMA

Lyngby 									

10.30 TJA

9.00 JOLG

16.00 RVW					

10.30 RVW

10.30 RVW					

9.00 RVW			

Lyngby-Terndrup (TJA: Thomas Jakobsen - IMA: Inger Margrethe Andersen)

10.30 IMA

19.00 JOLG					

urup

10.30 RVW			

14.30 HLY Ravnkilde forsamlingshus

13.00 IMA					

10.30 RVW					

9.00 HELMA			

Sidste søndag i kirkeåret

21. november

9.00 TJA			

9.00 IMA			

10.30 IMA

16.30 HLY			

inderup					

Kgs Tisted			

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

rynderup

14. november
24.S.E.TRIN

15.00 HLY					

7. november
Alle Helgen

10.30 JOLG											

lenstrup							

Gerding

Gerding-Blenstrup (JOLG: Jonas Langdahl Gormsen)

10.30 HLY

10.30 IMA					

kibsted							

olbjerg			

9.00 TJA			

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

Bælum

31. oktober
22.S.E.TRIN

10.30 HLY			

24. oktober
21.S.E.TRIN

10.30 HLY			

14.30 Mejlby forsamlingshus			

avnkilde			

Brorstrup

Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune

19.30 AMS

19.30 HE

10.30 HE

16.30 HELMA Familiegudstj.

13.00 HELMA

16.00 CETJ

14.00 CETJ

10.30 IF

16.00 FIC

9.00 IBS

10.30 IBS

9.30 LO

11.00 LO

10.30 TJA

10.30 RVW

10.30 JOLG

10.30 IMA

9.00 IMA

14.30 HLY

10.00 HLY

28. november
1.S. i advent
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