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Præstens hjørne

Påsken bliver vendepunktet!
Sådan sagde Statsministeren i sin nytårstale,
som efterhånden ligger flere og lange måneder tilbage.
Om hun får ret ved vi først på den anden
side, i tiden efter at denne avis udkommer.
Indtil da handler det om tro og håb.
Som påsken selv i øvrigt…
Påskemorgen stod Kristus op af graven.
Forud var der gået en tid, hvor tingene omkring ham var spidset til. Stemningen havde
vendt sig imod ham, folk vendte sig imod
ham og magthaverne vendte sig imod ham.
Det kulminerede som bekendt langfredag,
hvor han dømtes til døden og blev korsfæstet sammen med røvere, imens soldaterne hånede ham og folket råbte ad ham.
Døden kom – det dybeste mørke gjorde
sit indtog og man væltede en kæmpe sten
for hans grav. Men få dage senere, påskemorgen, var stenen væltet fra; Kristus var
stået op og livet sluppet ud af graven.
Det kan være svært at forestille sig, hvordan dét gik til. Men mange af os kan heller ikke forestille os at være det foruden:
At være foruden den tro og det håb, som
den første påskemorgen stod op af graven
sammen med Kristus. Troen på og håbet
om, at livet alligevel kan rejse sig, selv når
det ser ud som om alt håb ellers er ude.
At dér, hvor alt ser ud som dødt, kan Gud
alligevel ånde liv ind i os på ganske forunderlig vis.
Vi ser måske ikke vore døde stå op af
graven – desværre! – men gang på gang erfarer vi alligevel, at livet får liv på ny: I haven

når foråret spirer frem efter en lang, mørk
og sej vinter. Når vi efter sygdom igen kan
trække vejret frit og ånde lettede op. Når
vi møder kærligheden igen, selvom vi troede, vi havde opbrugt vores kvote af dén.

Når vi i afmægtighed og lidelse alligevel kan
opleve, at vi føler os båret af noget eller
nogen. Når vi igen kan mødes med venner
og familie og kramme dem, som vi har lyst.
Påskens fortælling om Kristi genopstan-

delse er altså ikke blot et spørgsmål om,
hvad vi kan eller ikke kan forestille os, og
hvad der rent faktisk gik for sig den morgen
i gravhaven – og hvem der har ret (det ved
vi også først på den anden side!)
Opstandelsen er nemlig både et håb for
det fremtidige, og samtidig en erfaring, vi
gør os, i det store og i det små igennem
livet. Og ikke mindst, så er det troen på, at
Gud i julen blev født som mennesket Jesus
for at dele vores liv, og at Han påskemorgen stod op igen for at vi skal få del i hans
liv, og for at love os det, som vi dårligt kan
forestille os og måske heller ikke altid kan
tro: Nemlig at det er livet, der er det første,
det største og det sidste – det liv, som påskemorgen slap ud af graven og som står
op igen for os hver eneste dag.
Og hvor der er liv, er der som bekendt
håb. Eller er det i virkeligheden omvendt?
At hvor håbet blomstrer, gør livet også?
Håbet om, at alt kan vendes på ny og vendes til det bedre. Ikke blot for den korsfæstede Jesus, men for os alle sammen.
Så påsken, den allerførste påske, blev vendepunktet – er vendepunktet! Og indtil vi
er på den anden side må vi håbe og tro, at
det også vil gælde os – ikke mindst i dette
andet forår i coronaens skygge.
Glædelig påske – også i tiden, der kommer.
Sanne Birkely Sørensen,
sognepræst i Skørping-Fræer pastorat

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Indtil verdens ende
Det er, hvad jeg tænker på, år efter år: Han
elskede dem indtil det sidste. Det er fra Johannesevangeliet, kapitel 13, vers 1.
Jeg må indrømme, at det nok er fordi, at
jeg godt kan lide at tænke på Jesus som

Kgs. Tisted Kirke

en lille smule heroisk. Ikke som krigerkongen på den majestætiske hingst-måde, som
han jo så essentielt afviser. Men mere som
heltene i de gamle eventyr – disse rebeller,
der søgte retfærdighed, bundet sammen af

Binderup Kirke

loyaliteten i deres broderskab.
Jeg tror på, at kærligheden i den sætning:
han elskede dem indtil det sidste, ikke bare
er abstrakt, ubetinget, guddommelig kærlighed, men skyttegravs-kærlighed, beskidte
fødder-kærlighed, når alt er svært-kærlighed.
En kærlighed, der siger: ’Peter, du kan virkelig gå mig på nerverne! Og Thomas, jeg
ved, at du har dine tviv om det hele. Men
gutter, kan I huske den dag, da vi stod ved
søen, og alle de her mennesker dukkede
op? Da troede vi godt nok, at vi var på
spanden, lige indtil det her barn dukkede
op med brød og fisk i sin madpakke! Det
var gode tider! Kan I huske dem?’
Jeg vil gerne tro, at den her Jesus-kærlighed er af den menneskelige og underlige
slags. På den måde, som vi elsker mennesker, der arbejder sig ind under huden på
os, ind i vores hjerter, og aldrig rigtig forlader os igen. Dem, vi altid husker. Dem, vi
kan være trætte af eller irriterede på, men
Durup Kirke

som altid får vendt vores sure miner til glade smil.
Jeg tror, at det er ’jeg er ikke klar til, at du
går hjem endnu-kærlighed’. Den slags, der
gør ondt, og alligevel altid får os igennem
på samme tid. Den slags, der siger: ’Bliv hos
mig bare lige lidt længere.’
Jeg er taknemmelig for Guds kærlighed
i alle dens guddommelige, abstrakte, ubetingede måder at vise sig på, men det er
Jesus-kærligheden, ’til det sidste’-kærligheden, der får mig til at tro. For jeg kender
den kærlighed, og jeg kan mærke hans ’jeg
er ikke helt klar til at gå endnu’-følelse i mit
eget bryst.

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

Påske vi holde alle vide vegne
Sidste år under den første nedlukning, hvor
bl.a. alle gudstjenester var aflyst fra 12.
marts til 17. maj, og hvor påsken blev fejret
uden gudstjeneste, ligesom julen blev det til
sidst, var det en trøst at se de mange kække
livsbekræftende påskeliljer på vejen ned til
præstegården.
Det var al arbejdet med at sætte de mere
end 300 løg i den fugtige muld i efteråret
2019. Vist gik jeg i de dunkle oktoberdage
og glædede mig til, hvordan det ville tage
sig ud, når foråret og lyset kom. Men jeg
havde ikke forestillet mig, hvilken betydning
denne blomst fra landsbyhaven ville få med
sin ukuelighed og sit gule bæger, når påsketiden kom i 2020.
Mange steder har det været - og er det
stadigvæk – tradition at sætte byflagene op,
f. eks. påskemorgen. En vidunderlig understregning af den store glæde, som påskehøjtiden er. Men sidste år til påske var man
lidt usikker..skulle man sætte byflagene op
eller ikke, nu hvor der ikke blev holdt guds-

tjenester i kirkerne?
Heldigvis var der så en, som bemærkede: Det kan godt være, at gudstjenesterne

Brorstrup Kirke

Ravnkilde Kirke

er aflyst, men påsken og foråret kan man
heldigvis ikke aflyse! Og op kom flagene
og markerede med det hvide kors og den

Skal der være en mening med, at der i hver
lille hver by står en kirke, og der lyder en
kirkeklokke ud over land og by, så er det,
at der skal holdes fast i håbet, det levende
håb.
Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig af den udsprang
vågnende jeg ser de døde
i en påskemorgenrøde
Af Holger Lyngberg

blodrøde farve, at påsken og foråret fortæller, at der er noget, som er stærkere end
sygdom og død.
Hvor jeg dog har savnet, at håbet havde fået mere plads i det forløbne år. Frygt,
skrækscenarioer, dysterhed og undergangsstemning har fået alt for meget plads efter
min mening. Jeg har læst mig til, at en meget
centralplaceret topembedsperson sidste år
skulle have udtalt: Hope is not a strategy,
altså håb er ikke en (brugbar) strategi.

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

Aarestrup-Haverslev pastorat

Konfirmandundervisning
og hjælpepakker

Det blev så heller ikke i marts, konfirmanderne kom tilbage til den fysiske undervisning. Derfor fik de en hjælpepakke.
I pakken var der Peter Madsens tegneserie om Jesus ”Menneskesønnen” og opgaAarestrup Kirke

ver til centrale temaer som dåb, nadver og
gudsbilleder. Der var også et hjerte, der kan
blive varmt, når man trykker på det. Det
skulle de bruge til at finde ro, mens de lyttede til DR pigekoret, Nabiha og Philip Fabers udgave af ”Hil dig frelser og forsoner”
(https://www.youtube.com/watch?v=Gp72iytsIkI), og så skulle de arbejde med
salmens tekst. Og så var der karsefrø, som
skulle sås i løbet af marts måned, så de
kunne høste liv af frøene i påsken, som et
symbol på livet, der kom med Jesu død og
opstandelse.
Endelig var der også nogle praktiske opgaver, hvor de skulle bage en kage, spise
slik og lave et kors af ting, de kunne finde
i naturen.
Nu glæder vi os til at ses igen i konfirmandstuen til undervisning og de sidste
forberedelser før konfirmationen i juni.
Haverslev Kirke

Minikonfirmander
- inden sommerferien
mand starter, og hvilken dag det bliver, når
vi ved lidt mere. Det vi ved nu er, at undervisningen bliver ca. 1 times tid lige efter
skoletid forhåbentlig med opstart midt i
april/først i maj, og selvfølgelig overholder
vi hele tiden alle de gældende regler i forhold til COVID-19.

Har du lyst til at være minikonfirmand, så
håber vi, at de fremtidige corona-restriktioner bliver, så vi kommer til at kunne mødes
før sommerferien.
Minikonfirmand er et tilbud fra kirken til
børn i 3. klasse fra hhv. Haverslev skole og
Gregers Krabbe Friskole, og det handler
om at børnene lærer netop deres kirke og
kirkeliv at kende på en hyggelig, spændende
og uformel måde. Og i år bliver det lidt
anderledes, da vi satser på at størstedelen
af undervisningen er udendørs.
Til minikonfirmand skal vi for eksempel:
• rundt omkring kirken og på kirkegården
• høre spændende historier fra Bibelen og
lave skuespil
• øve os på Fadervor
• være kreative - synge, lege, tegne, klippe,
klistre m.m.
• hygge, snakke, grine og have lidt at spise
Alle der går i 3. klasse på de to skoler får
nærmere besked om, hvornår minikonfir-

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

Livets landskab

– det vader vi alle sammen rundt i. Ind imellem på må og få – på både godt og ondt
Livets landskab er også titlen på Nykirkens
altermaleri af Trondúr Pattúrson fra 2015.
Træder man ind i kirken og står foran maleriet vil man opdage, at man nærmest bliver suget ind af de mandshøje mennesker,
som er afbilledet. Vi bliver en del af Livets
landskab, sådan som kunstneren udlægger
det; med afgrundsdybe stier og lidelsesfyldte korsveje – og ikke mindst; vores søgen
imod lyset og efter lyset, som strømmer
ud af åbningen mod det himmelske. Opstandelsens lys, som trænger igennem alle
sprækker og omslutter vores fælles færd
under Guds vældige himmel, som et løfte
om Guds nærvær i menneskelivet, uanset
hvilke vilkår og vildveje, vi må gebærde os
på.
Skørping Nykirke er åben i dagtimerne og

MobilePay
man er altid velkommen til at sætte sig ind
og nyde Pattúrsons kunstværk, som skifter
karakter alt efter lyset uden for. Og sådan
er det jo også med det livets landskab vi
selv lever i; det er dynamisk og omskifteligt,
ind imellem dunkelt, ind imellem lyst – men
altid omsluttet af Guds nærvær og håbets
engle, som i maleriet er afbilledet, som Atlanterhavets store skytsfugl, albatrossen.
Du kan jo tage avisen her med dig, hvis
du kommer forbi – og samtidig læse eller
synge den påskesalme som Lisbeth Smedegaard Andersen skrev i 2015 med udgangspunkt i altermaleriet med melodi af
kirkens organist, Per Bach:

2) mørk var langfredag. Belyst kun af torne
og stjerner af kulstof og bly
kæmpede Kristus i helvedesdybet
nu kommer han til os på ny
i sorgnattens gru
forvandledes dødsrigets lænker
til støv i opstandelsens nu

1) Længe gik mennesker
mærket af mørket
og vented ved vinterens bred
hjælpeløst kaldte vi, Herre, i bønner
med ord der afmægtigt sank ned
i dagenes grå
som suk fra et frysende hjerte
der næsten var gået i stå

4) bag os langfredag. Fortabelsens mørke
forsvinder som skygger på vand
døden kan true men Kristus går med os
på vej mod de levendes land.
Guds rige er nær
det fødes i troen og håbet
og vokser hvor kærlighed er.

3) påskedagssolen står ind gennem ruden
og kaster sin glans over alt
spejles i tårer og oplyser hjerter
og genrejser alt hvad der faldt
så tvivl sygner hen
og alle Guds stækkede engle
får havfuglevinger igen

Sanne B. Sørensen

Forår på kirkegårdene
Det pibler, kribler og pipper her, der og allevegne
Vi har set vintergækker, erantis og krokus
komme og gå.
De mange kilo gran, der kunstfærdigt
pyntede gravstederne er nu fjernet og stedermoderblomster, tulipaner og påskeliljer
spreder glæde med deres farver.
Træer og buske knoppes i den spirende
varme og blomstrer inden længe.
Allerede nu hygger småfuglene sig og byKirkekontoret, 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

der kvidrende foråret velkommen tilbage.
På kirkegården i Skørping har vi en tam
solsort, der nøje følger graverteamets arbejde, medens den håber på en hundekiks!
Ukrudtet har også fået fat og spreder sig
lystigt i bede og på gravsteder, så der er
godt gang i river, samt skuffe og hakkejern.
Græsslåmaskinerne er også blevet efterset og kommet ud af skurene, så vi kan

nyde både synet og duften af velholdte
græsarealer.
Selvom vi går en travl tid i møde, har
vores grønne medarbejdere altid tid til at
snakke, hvis du kommer forbi dem.
Vores kirkegårde er altid åbne og et besøg værd
Graverteamet

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

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

Kirkerne har fået Mobilepay til kollekten.
Kollekt betyder indsamling og i vores kirker
samler vi ind i kirkebøsserne hver søndag
og nu også via MobilePay.
I kirkerne samler vi ind til to formål:
Ydre Mission: Her støtter vi et projekt
i Etiopien, der hjælper med at få kvinder
ud af prostitution- se artikel i den tidligere
kirkeavis
Nummeret er 878726
Menighedsplejen: Her går donationer til
hjælp i vores sogne.
Julehjælp, økonomisk støtte til konfirmation
samt hjælp til hjemløse er noget af det pengene bruges på.
Nummeret er: 850406
Numrene er også at finde i kirkerne.
Vi takker for enhver donation.
Skørping-Fræer menighedsråd

Onsdagseftermiddag

På grund af Corona har vi valgt at
udskyde vores eftermiddage til efterårets komme.
Vi savner at mødes og glæder os til at
se jer alle igen.
OBS Vi tager forbehold for ændringer/
aflysninger! For yderligere opdateringer henviser vi til vores facebookside;
”Skørping og Fræer sogne” og vores
hjemmeside www.skørping-fraer.dk.
Gudstjenester finder sted under
skærpede vilkår ift. deltagerantal, afstand, gudstjenestens længde og sang.
Husk mundbind.

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

Maria i Himmerland
Foranlediget af en kirkerenovering i 20182019 af Øster Hornum kirke og dens inventar, herunder en træskulptur af en siddende
Jomfru Maria, blev man nysgerrig på, om der
kunne være andre Maria-figurer i nærheden.
Undersøgelsen viste, at det var der sandelig! I Aarestrup kirke, i Siem kirke, i Rostrup kirke og i Storvorde kirke.
I bogen Maria i Himmerland skriver tidligere sognepræst og højskolelærer Jens
Bruun om Jomfru Maria, Anna og Jesus
Kristus og tidligere sognepræst Lisbeth
Smedegaard Andersen skriver om de fem
himmerlandske Maria’er. Naturvejleder og
lokalhistorisk vejleder Karsten Hansen skriver levende om de landskabelige oplevel-

ser fra Storvorde gennem Østhimmerland
til Øster Hornum, ligesom de fem kirker
bliver beskrevet af deres sognepræster eller andre, der har indgående kendskab til
kirkerne.
Ideen er at besøge kirkerne og opleve
naturen fra kirke til kirke.
Bogen kan købes hos boghandleren.
Af Maria Ohrt-Nissen

Andagter online
Hver onsdag inviterer Støvring,
Sørup og Gravlevs præster til en
andagt på nettet.
Du er velkommen til at kigge med.
Find andagterne på kirkernes
facebookside eller på
www.støvring-sørup-gravlev.dk

Dåbsjubilæum

MINIKONFIRMAND

Alle børn, der er døbt for 5 år siden vil blive særligt inviteret sammen med deres
forældre, søskende og bedsteforældre, til en glædelig og festlig børnegudstjeneste
med sang, leg og fortælling.

Efter Påske håber vi Danmark er lukket mere op igen, og vil vi prøve at gennemføre
Minikonfirmand for den nuværende 3. klasse med de dér gældende restriktioner.

Alle børnene vil få en lille gave og er velkomne til at tage deres dåbstøj med.
På grund af corona er gudstjenesten desværre ikke åben for andre, end dåb jubilarerne og deres gæster.

Tid:
Sted:
Pris:

tirsdag den 13. april kl.17.00
Skørping Nykirke
Gratis

Vi vil snakke og lege om Påsken, og vil afslutte undervisningen med en Påskevandring
i kirken og på kirkegården sammen med alle børnene i minikonfirmandernes klasse
og deres lærere.
Alle børn i 3. klasse på Skørping skole har fået en
indbydelse, men hvis man har spørgsmål til undervisning
og evt. aflysning, så kontakt Ingeborg Sebbelin
tlf.: 61 22 37 79.

Tid:
Sted:
Pris:

Efter påske
Skørping Sognegård
Gratis

Taizésang i Sognegården

Torsdagscafé

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

Vi håber, at det bliver muligt at mødes.

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

På grund af Coronausikkerhed har vi ikke fastlagt
et program.

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.

Vi regner med at mødes til samtale, snak og
kaffehygge første gang og herefter kunne køre
fuldt program.

Mød blot op og find ud af, om det er noget for dig, eller skriv til:

Vi glæder os til at se jer alle igen.

charlottewedel@gmail.com
Tid:
Sted:
Pris:

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

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 8. april 10.30-12.30
Skørping Sognegård
Gratis
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DET SKER

Lige her - ni noveller om opstandelsen

Iben Krogsdal, som vi kender fra hendes
mange fantastiske bidrag til ”100 salmer”,
har begået en lille novellesamling om opstandelsen.
Hun skriver i sit forord:
”I foråret 2018 blev jeg af Folkekirkens
Konfirmandcenter opfordret til at skrive
en række fortællinger for børn i konfirmationsalderen over teamet opstandelsen.
Resultatet er denne bog med ni noveller,

der handler om børn og unge, som oplever
at blive mødt af ubegribelige kræfter eller
forvandlet i gådefulde opstandelser.
Opstandelseskraften virker stærkest, hvor
der er menneskelig afmagt og sorg. Hvor
livet er tungest, hvor drømmene er knust,
og hvor vi mister. Derfor er opstandelsen
i denne novellesamling især set igennem
sorgens og lidelsens prisme. Handlingen
udspiller sig i et nutidigt børneliv, når det
rummer smerte, tab og svære kampe,
men også er netop der, hvor noget nyt
kan opstå. Hvor livet pludselig kan åbne
sig på uudgrundelige måder, og ægte opstandelser kan finde sted. Og for og mellem
mennesker, der lever i en virkelighed, som
altid er større, end de selv forstår, og altid
mere fyldt af guddommelig kærlighed, end
de anede.
Novellerne i denne boger først og fremmest skrevet til højtlæsning. De kan bruges
som små fortællinger om sorg, skyld, tilgivelse og forløsning, der giver fælles afsæt
for videre samtaler eller fordybelser i et
opstandelsestema. Men først og fremmest
er de fortællinger, hvor menneskelivet og
evangeliet mødes i et magisk-realistisk univers og taler deres eget stille, sørgmodige
eller ligefremme sprog om livet som en
betroet rejse fyldt af små og store opstandelser.”
Iben Krogsdal er uddannet billedkunstner
fra Det Jyske Kunstakademi i 1995. Cand.
phil. i religionsvidenskab ved Århus Universitet i 1997 og ph.d. i religionsvidenskab
ved Århus Universitet i 2009. Hun er uddannet som forfatter i år 2000 med novellesamlingen Træfpunkter og som salmedigter i 2010 med salmesamlingen Vi som er
søgende.
Bogen er udkommet hos Konfirmandcenter, Stenbakken 2, 8850 Bjerringbro som
IBSN 978-87-90323-49-3
Af Maria Ohrt-Nissen

Idé til hvordan du holder en lille
gudstjeneste hjemme i din egen stue
Her er en ide til, hvordan du skaber dit
eget lille gudstjenesterum hjemme i din
stue eller hvor du nu er.

Bliv nu siddende en lille stund endnu. Lad
tekstens ord trænge ind og mærk hvad de
ord siger til dig.

Find et par stearinlys

Fold hænderne og bed et Fader vor.

Sluk radio og tv

Mærk hvordan roen har svøbt sig som et
tæppe omkring dig. Behold dette usynlige
tæppe på resten af dagen.

Sæt dig på en stol du finder behagelig.
Vær stille lidt og vær der i stilheden og ja
det virker akavet de første mange gange

af Caris Johansen

Når roen er faldet over dig, læs da fra Jeremias Bogen 29,11-14
”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke,
om at give jer en fremtid og et håb. Råber
I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg
høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når
I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at
finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne
og samler jer fra alle de folk og fra alle de
steder, jeg fordrev jer til, siger Herren; jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer
bort fra.”

Tegning af
Mette Kristensen
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Sønderup-Suldrup pastorat

Livet, det er livet værd
”Tak for jeres dejlige besøg. Det minder os om, at livet, det er livet værd.”
Sådan skrev min svoger i slutningen af februar, da vi havde besøgt deres familie. Vi

Sønderup Kirke

ser under normale omstændigheder hinanden jævnligt, men i coronatiden har det

Suldrup Kirke

været begrænset.
Vi havde vel vænnet os til det, ikke at mødes, ikke at sidde tæt, ikke at kramme – ja, vi
havde nærmest glemt, hvor godt det er: At
være sammen! At grine sammen! At spise
sammen! At dele livet sammen!
Så skrev min svoger dette, som ramte
noget dybt i mig, som vakte noget til live,
som gennem snart et år langsomt var ved
at kvæles, nemlig glæden over fællesskabet
med andre.
Jeg forestiller mig, at mange kan genkende
det. Vi har levet isoleret og vi har næsten
vænnet os til det. Så meget, at samvær med
andre nærmest føles akavet og anspændt.
Tænk, hvis det fortsatte, tænk, hvis vi glemte, at vores liv afhænger af hinanden, at vi i
fællesskabet gør livet værd at leve for hinanden.
Vi har netop fejret påskens budskab om
frihed. Evangeliet om Jesu død og opstandelse bringer frihed til alle; det er en frihed,
som giver os livet tilbage, en frihed fra død
og ondskab og med troen på, at Gud er
stærkere end det dybeste mørke og at han
ønsker at give os alle en fremtid og et håb.
Derfor er er vi sat frie til at leve det gode
liv med hinanden. Og netop i år får disse
ord en ekstra stærk betydning.
Vi tør håbe på bedre tider. Vi har længtes
efter fællesskabet, efter frihed til at mødes
med venner og familie. For dér får mit liv
værdi og mening. Jeg kan være den, der gør

at ”livet er livet værd” for den anden. Det
må isolation og restriktioner aldrig få os til
at glemme.
Når vi derfor forhåbentlig i løbet af sommeren ”får vores frihed tilbage”, må vi huske vores afhængighed af hinanden. Vi må
genopbygge fællesskaberne, som viser os,
at livet, det er livet værd.
af Kathrine Kofod
Kirke – og kulturmedarbejder
ved Sønderup og Suldrup Kirker

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

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Foråret på kirkegården i Veggerby
Det spirer og pibler op af jorden.
Solen har virkelig fået magt igen og man
glædes i sit stille sind over, at dagen bliver
længere.
Stille og rolig startede vi op på kirkegården i marts med at tage det gran af, som

Øster Hornum Kirke

blev lagt på i november. Derefter skal gravstederne ordnes, de skal skuffes og rives
over. Vi skal have skåret græskanter til og
revet langs hækkene.
Er der nogle gravsteder, der udløber, sletter vi også dem her i foråret, hvis der er

Veggerby Kirke

tid til det. Nogle skal måske rettes op eller
have mere grus på.
Omkring påske, hvor frosten og kulden
forsvinder for mildere vinde, planter vi
forårsblomster. Vi planter hornvioler på
de gravsteder, der vil havde det; før i tiden
plantede vi stedmoderblomster, men dem
synes haren smager så godt.
Hornviolen er mindre i blomsten og en
rigtig fin forårsblomst; vi planter ca. 400
stk. Vi fik sat en masse forårsløg i 2016, da
Veggerby kirkegård blev lavet om, og det
er et smukt syn rundt på kirkegården, når
påskeliljer og tulipaner springer ud.
Vi plukker ind i buketter til gudstjenester
i kirken.
Vi har lige fejret påsken, den største højtid i kirken. Vi gør lidt ud af det i helligdagene i kirken; der pyntes op i vinduer og i
bænkene med blomster og andet der relaterer til højtiden. Det er en fornøjelse at
gå og forberede disse ting, så når der er
pyntet op med blomster kan man kun blive
glad for at arbejde dette sted.
Vi nyder at gå på kirkegården lige nu. Det
hele springer langsomt ud og det grønnes
og dagene bliver længere og længere. Når
solen skinner, så bliver alting trods alt lidt
lettere – også i denne tid hvor vi alle har
været lukket lidt inde på grund af coronaen.
Lad os håbe, at vi med foråret må få lov
til at lukke Danmark lige så stille op igen.
v. graver Ellen Godiksen

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

Med thomaskravet står vi her
2.	Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre - intet mer en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.
3.	I dybet under stenet jord
må tjørnen søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.
4.	Da kommer du igen til os
- hver lukket dør, hver tvivl til trods med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød - og intet mer!
dér hører vi din stemme.
5.	Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
- og gir mig dine hænder.
Lisbeth Smedegaard Andersen, 1988
Melodi: Erik Haumann
© Lisbeth Smedegaard Andersen og
Salmedatabasen / salmer.dk

Kirkens
præster

en af vore kære. Vi husker da alle de glædelige stunder, vi har haft med den afdøde.
(Palmesøndag og skærtorsdag) Vi mærker
lidelsen på egen krop og føler måske, at vi
svigtede den, der nu er gået bort, fordi vi
ikke kunne rumme deres lidelse eller fordi
vi ikke nåede frem og holdt i hånden i den
sidste stund. (Langfredag) Påskemorgen, så
ubegribelig den er, bringer os midt i sorgen, den eneste trøst som findes – nemlig
håbet. Håbet om, at vi en dag må ses igen
med vore kære, at vi får lejlighed til at vise
og udtrykke al den kærlighed, som er ved
at ødelægge os, den kærlighed som vi ikke
kan få afløb for som andet end tårer. Der
i sorgens stund, er der ikke meget Thomas
tvivler over os. Vi suger ordene til os, skønt
vi ikke forstår dem. For ordene om Jesu
liv, død og opstandelse bringer netop den
trøst og lindring som ingen andre ord kan!
Den anden spejling er den, måske oversete spejling? For alle påskens begivenheder
er også en fortælling om, hvad det vil sige
at være et menneske. I det ene øjeblik er vi
i festligt lag, i venners kreds, for i den næste
at kunne føle sig svigtet og forrådt af selvsamme venner. At opleve dét, er en smerte,
en lidelse – ja det kan opleves som tortur.
Nogle venskaber dør helt ud, som Judas Iskariot, der efter sit forræderi selv afskærer
sig fra enhver form for forsoning med Jesus
ved, at han hænger sig selv. Han vender
ryggen til. Peter derimod erkender sin fejl
og lever med dem og han får dermed glæde i opstandelsen og den nye begyndelse,
som opstandelsen fører med sig. Og det er

Det har lige været Påske. I påsken mindes
vi Jesu sidste dage på jorden, fra det festlige indtog i Jerusalem, Palmesøndag, over
fornedrelsen og lidelsen langfredag til den
livsforandrende og forunderlige Påskedag,
hvor en ny verdensorden fødtes.
For det moderne menneske kan det
være svært at forholde sig til, at en mand,
et menneske helt frivilligt udsatte sig for alt
det, som evangelierne fortæller os, at Jesus
gjorde for os og for vor frelses skyld. Hvorfor skulle han dog det? Han kender os jo
ikke, det giver ingen mening. Og så lader vi
Påskens begivenheder glide i baggrunden,
som en skøn kulisse for nogle ekstra fridage. For os giver det nemlig ikke mening,
at nogen skulle udholde alt det, som Jesus
gjorde for vores skyld.Vi er blevet så vant til
at tænke på os selv, at alene tanken om, at
en fremmed mand skulle udsætte sig selv
for tortur og lidelse for vores skyld virker
helt absurd. Dernæst er tanken om opstandelsen så vild, at vi tænker som disciplen
Thomas, at vi gerne vil se beviser.
Modsat Thomas kan vi ikke bare bede
Jesus om at række hånden frem, så vi kan
mærke hans sår, så hvad kan vi så bruge
det hele til?
Det jeg ofte bruger Bibelen til og som jeg
finder aldeles trøsterigt er, at jeg bruger den
som et spejl. Et spejl jeg kan spejle mig og
mit liv i. Påskens tekster er ingen undtagelse.
Påskens tekster åbner for en dobbelt spejling.
Den første spejling er den spejling, som
vi har så hårdt brug for, når vi står ansigt
til ansigt med døden og må sige farvel til

1.	Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjets skær langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 20. april
Drengenavn
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Velkommen tilbage
Caris Johansen

Ungarn
Edens

Vokaler

10

Det er blevet forår. Med foråret kan vi byde
vores gravermedhjælpere velkommen tilbage på kirkegården. På kirkegården vil du
nu kunne møde Tage, Peter, Villy, Hanne og
Kit. Kig endelig forbi på kirkegården og nyd
de smukke forårsblomster, der har overtaget pladsen efter grandækningen.

Østrig
Hånd

Redskab
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13
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11

jo det, der sker, når vi tør stå ved os selv og
række ud efter forsoningen. En ny sol står
op og nye venskaber kan knyttets.
Når vi vover at række hånden frem, hvor
bange vi end er, vil vi oftest også i livet blive taget imod og relationen genopbygges.
Den bliver aldrig som før. Sårene er der
stadig, som sårene i Jesu hænder. Men genopretningen af relationen er mulig, hvis vi
tør se op fra vores tvivl og ængstelse, fra
vores Thomastro og række ud.
Af Sognepræst Caris E.T. Johansen

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

www.støvring-sørup-gravlev.dk
Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6,
9530 Støvring, tlf. 9837 1686
e-mail: stoevring.rebild.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-onsdag samt fredag
10.00-13.00. Torsdag kl. 13.00-17.00.
Kontakt:
Sognepræster:
Inge Frandsen
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: G
 rete Lundgren Bach,
6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069
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Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Gå ud af mørket

Her mellem påske og pinse, med opstandelsens sol i ryggen, bringer vi Lisbeth Smedegaard Andersens fine
salme til 2. påskedag, uropført i Bælum Kirke for tre år siden. Den er ikke blevet mindre aktuel af et år og en
vinter i coronaens skygge:
Gå ud af mørket
se midt i alt det vi kender –
grave hvor sandheder smuldrer til jord
mennesker tynget og hjemsøgt af minder
her hvor vi søger og mister og finder –
midt i det hele et nådeligt spor
vinterhveden
vinterhveden der grønnes og gror.

Gå ud af sorgen
høre en stemme der kalder
kalder tilbage til livet igen
der hvor du tro’de at finde den døde
ser du ham komme og gå dig i møde
midt i det meget der dør svinder hen
påskeliljer
påskeliljerne blomstrer igen.

Gå ud af natten
stå som Maria ved graven
øjnene blanke af sorg fra i går
bag dig et landskab hvor broerne brænder
sårbar erfaring om alt det der ender
midt i det meget vi ikke forstår
påskesolen
påskesolen med stråler i hår.

Gå ind til livet
tilgivet elsket trods svaghed
Kristus er blandt os han er i sit ord
vinen vi drikker og brødet vi bryder
lyset fra Gud når velsignelsen lyder
det vi skal leve af her hvor vi bor
hvedekornet
hvedekornet der spirer og gror.

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Skibsted Kirke

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

Lyngby-Terndrup pastorat

En fælles bøn for det fælles bedste!
I mange århundreder har Store bededag
og varme hveder gået hånd i hånd.
Ruller vi tiden tilbage til gamle dage her på
egnen, har borgerne i Lyngby og Terndrup
sikkert fulgt landets skik om at holde såkaldt
gangdag på 4. fredag efter påske. Det vil sige
på selvsamme kalender dag, som vi nu kalder

Lyngby Kirke

Store bededag. På gangdag gik man i hellig
procession ud over markerne, for sammen
at se hvordan afgrøderne tog fart og spirede
op af jorden. For at hjælpe det hele godt på
vej, blev der bedt for god vækst og stort udbytte alt imens præsten læste op fra bibelen.
Borgerne har således bedt sammen til Gud

Terndrup Kirke

for deres fælles bedste.
I forbindelse med Biskop Baggers kirkereform i 1686 indføres en national stor bededag på den tidligere gangdag, hvor der nu
blev bedt for hele landets bedste.
De kære borgere i Lyngby og Terndrup
skulle nu ved lov holde fri fra arbejde for at
kunne hellige sig en hel dag til bøn, faste og
bod. Al handel og beværtning i det ganske
land skulle lukke ned aftenen før, for at sikre, at folk var friske og ædru, når kirkeklokkerne ringede til bøn tidligt næste morgen.
Det gjaldt også bageren i Terndrup, der for
at komme helligdagen i hu, måtte bage sit
brød til fredag færdigt allerede torsdag.
Heraf opstod traditionen om at hente
varme hveder med hjem inden fredagens
fastedag. Én kunne dog ikke holde fri på
bededag. Det var ringeren i Lyngby Kirke.
Han måtte tidligt op for at ringe til gudstjenesterne, der varede fra morgen til aften.
Rundt om i kirkerne bad hele Danmark
samtidig for det fælles bedste.
Der blev således i ordets forstand bedt
stort på Store bededag. Der blev bedt for
landets ve og vel og for: ”Den ærlige håndtering, både til lands og vands, for stand og
embede, næring og bjergning, svend og arbejde - og om, at Gud ville skaffe landet grøde.”
Når landet var udsat for naturkatastrofer,
krig og ikke mindst når pesten rasede, blev
der Store bededag bedt ekstra intenst og
inderligt for det fælles bedste.
I landsarkiverne findes der mange eksempler på, hvordan pestudbrud har udløst of-

fentlig erklæring om, at der skulle bedes en
fælles bøn om at blive befriet fra pestens
favntag. I vore dage er vi igen ramt af en
stor landeplage, der har lukket al handel og
beværtning ned, og desværre ikke kun for
én dag. Det kalder atter på en fælles bøn
for vores fælles bedste på Store bededag.
Så lad os sammen og hver for sig bede
for, at landet og verden bliver befriet fra
coronaens favntag.
Dorit Wium-Andersen
Kontakt:
Sognepræst Dorit Wium-Andersen
tlf. 4146 9000
e-mail: dow@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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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Skakbrætsten i
St. Brøndum kirke

Kirkegårdene
vi forestiller os slet ikke, at
vi kan gøre det alene, og
beder derfor om menighedens hjælp.
Vil du have indflydelse
på, hvorledes din kirkegård skal se ud, vil vi meget gerne have din hjælp.
Henvend dig derfor enten
til menighedsrådsmanden
eller graveren – se i kontaktoplysningsboksen- og
tilbyd din hjælp.

Fra naturformidler Birgitte Wilsted Simonsen, OutdoorHimmerland, har vi modtaget
følgende (i uddrag):
I starten af 2021 var jeg på besøg ved
Store Brøndum Kirke, og her blev jeg på
den sydlige kirkemur opmærksom på en
speciel sten. Den sad oppe under tagskægget, var en såkaldt kvadersten (tilhugget natursten), og var cirka 30 cm x 50 cm, men

det som gjorde den speciel var et indhugget skakternmønster.
I Danmark kendes 48 kirker, hvor der
tilsammen er fundet 67 af de mønstrede sten. På grund af deres mønster bliver
stenene ofte omtalt som ”Skakbrætsten”.
Stenene er næsten alle placeret i de udvendige murværk og kan findes i alle kirkens bygningsdele. Stenene er tilbage fra
1200-tallet og fremstillet i forbindelse med
kirkebyggeri.
Et mysterium ved skakbrætsten er, hvorfor de er fremstillet. Der har blandt andet
været teorier fremme om, at det har været
et tidsfordriv for dem, som byggede kirken,
at det har været ren dekoration, at det har
været symbol for en munkeorden eller
adelsfamilie, men også som symboler på
liv/død, godt/ondt eller himmel/jord.

På landet oplever vi efterhånden, at kirkegårdene ”dør” mere og mere – der er
ingen eller få begravelser, det er gamle
gravsteder, som ingen længere besøger –
og hvad gør vi ved det? Landskabsarkitekt
Ole Kjærs udgangspunkt har været at gøre
kirkegårdene til ”de levendes have”.
Kirkeværger, gravere, kirkegårdsudvalg,
menighedsråd og til sidste provstiudvalg
skal nu tygge sig igennem hans forslag. Men

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

Torup Kirke

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

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Menighedsrådet i Rørbæk, Grynderup og Stenild
Angelita Anja Nielsen,
Stenild. Sekretær og med i
aktivitets
udvalget og
Facebook
gruppen.
Ny i menighedsrådet

Villy Jensen,
Rørbæk. Næstformand samt
bygningssagkyndig,
med i
Kirkegårds- og
bygningsudvalget.

Pia Nørgaard,
Grynderup. Kasserer og ny i
menighedsrådet

Vagn Flink Møller Pedersen,
Rørbæk. Kontakperson og ny
i menighedsrådet

Lone Watson Kjær
Kirkeværge ved Rørbæk Kirke.
Medlem
af kirkegårds- og
bygningsudvalget.
Ny i menighedsrådet.

Regnar Jensen
Kirkeværge ved Grynderup
Kirke.
Medlem
af kirkegårds og
bygningsudvalget

Kim Jensen
Kirkeværge ved Stenild Kirke
og medlem af
kirkegårds- og
bygningsudvalget.
Ny i menighedsrådet.

Stina Bargmann Toft,
Grynderup. Medlem af aktivitets- og
kommunikationsudvalget.
Ny i
menighedsrådet

Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

Anders Bisgaard Møller
Det er nu min 2. periode i menighedsrådet og jeg har denne gang påtaget mig
opgaven som formand, med håbet om at
videreføre det gode samarbejde både i
rådet og med sognets dygtige personale.

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

11. april

18. april

9.00 Dorit Wium-Andersen

Bælum			
10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Holger Lyngberg

10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Rikke Wickberg			

9.00 Helge Maagaard			

10.30 Rikke Wickberg					

10.30 Dorit Wium-Andersen

10.30 Dorit Wium-Andersen

10.30 Jonas Gormsen

9.00 Jonas Gormsen

10.30 Sanne Birkely Sørensen
10.30 Ingeborg Sebbelin		

10.30 Herbert Wilson

9.00 Inge Frandsen

10.30 Caris Johansen		Konfirmation		Konfirmation

10.30 Finn Carpentier						

10.30 Finn Carpentier

Øster Hornum

Haverslev

9.00 Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers

10.30 Helge Maagaard

9.00 Helge Maagaard

10.30 Helge Maagaard

10.00 Hanne Eggers

10.30 Anna Margrethe Saxild

10.30 Anna Margrethe Saxild		

19.30 Hanne Eggers

10.30 Hanne Eggers		

10.30 Rikke Wickberg

10.30 Anna Margrethe Saxild			

9.00 Hanne Eggers			

10.30 Hanne Eggers

10.30 Anna Margrethe Saxild			

Aarestrup			

Aarestrup-Haverslev

Veggerby			

9.00 Anna Margrethe Saxild			

10.30 Helge Maagaard			

Suldrup

Veggerby-Øster Hornum

9.00 Helge Maagaard

9.00 Rikke Wickberg					

10.30 Inge Frandsen				Konfirmation			

Sønderup

Sønderup-Suldrup

Gravlev			

Sørup								Konfirmation			

Støvring

Støvring-Sørup-Gravlev

Torup			

Siem									

St. Brøndum										

St. Brøndum-Siem-Torup

9.00 Ingeborg Sebbelin

9.00 Sanne Birkely Sørensen				

10.30 Sanne Birkely Sørensen

Fræer							

Gl. Skørping					

Skørping Nykirke

Skørping-Fræer

10.30 Laila Olesen						

9.00 Laila Olesen

Stenild			

10.30 Laila Olesen

9.00 Inger Margrethe Andersen		

9.00 Laila Olesen						

9.00 Laila Olesen					

9.00 Inger Margrethe Andersen

10.30 Dorit Wium-Andersen

10.30 Rikke Wickberg

9.00 Rikke Wickberg

Grynderup			

Rørbæk

Rørbæk, Grynderup og Stenild

Terndrup

Lyngby 									

Lyngby-Terndrup

Durup

9.00 Sanne Birkely Sørensen

9.00 Rikke Wickberg		

10.30 Jonas Gormsen					

9.00 Rikke Wickberg					

9.00 Jonas Gormsen

Binderup			

Kgs Tisted

Kgs. Tisted, Binderup og Durup

Blenstrup

Gerding										

Gerding-Blenstrup

2. maj

10.30 Inger Margrethe Andersen		

19.30 Holger Lyngberg

10.30 Inger Margrethe Andersen							

Skibsted					

Solbjerg

9.00 Inger Margrethe Andersen

10.30 Holger Lyngberg			

Bælum-Solbjerg-Skibsted

30. april - St. Bededag

10.30 Holger Lyngberg				

25. april

Ravnkilde			

Brorstrup					

Brorstrup-Ravnkilde

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
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