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KIRKEAVISEN

for alle kirker i Rebild Kommune

Fræer 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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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Kan du dit fadervor?
Kender du talemåden ’han eller hun kan sit fadervor’? – vi kender formuleringen sagt som
en ros eller sagt om en, at hun eller han kan sin
kristne tro. Det bruges også modsat og knap
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så flatterende med ’han eller hun kan ikke sit
fadervor’. Det rosende og bekræftende bliver
endnu bedre, når man siger ’han eller hun kan
mere end sit fadervor’.

Fadervor på dansk fra Fadervor-kirken på Oliebjerget i Jerusalem, hvor der i gårdhaven rundt kirken er
skrevet fadervor på glaserede fliser på over 100 sprog, og der kommer stadig flere til. Kirkens grotte har
siden korsfarertiden været opfattet som stedet, hvor Jesus lærte sine disciple fadervor.

Men hvad betyder det at kunne sit fadervor?
Kan det bruges til mere end når man lærer det
udenad til konfirmation, dåb, bryllup og gudstjenester, hvor den siges højt i kor, og vi på den
måde er respektfulde deltagere der? For i rutinen glemmer vi let betydningen og meningen
– vi lærer så at sige udenad og kan faktuelt ikke
mere end det, fadervor udenad, men har den
brugsværdi i din gudsrelation? Ja, hvad oplever
du?
At kunne mere end sit fadervor på sin livsvandring med mening og tro og som ikke blot
at kunne noget andet end fadervor, betyder
vel at kunne uddybe ordene i fadervor som
egne og meningsfyldte livserfaringer med Gud,
eller hvad? Altså at få fadervors mening og betydninger ind under huden, hvor det beriger,
uddyber og forklarer livsmening og ’min’ gudsrelation, tro på Gud.
”Far”
Tag nu indledningen i fadervor – ’ Vor far’ – og
hvorfor henvender vi os sådan til Gud? Det gør
vi selvfølgelig, fordi Jesus sagde ’far’ eller ’farmand’ til Gud. Og det provokerede, at Jesus
henvendte sig direkte til selveste Gud, skaberen, den almægtige, med helt almindelige ord
inklusive ordet for far, som når et barn siger
’far’. Det medfører, at Jesus havde hensigten
helt til fulde at give Gud en nær og vedkommende plads og funktion for os som en far, der
er der for os, en far i himmelen, der ikke er
langt væk, ikke er fraværende, men er direkte,
jævn og brugbar. Det fortæller os ligeledes om,
at Jesus kendte til den store betydning af vores
opvækst for, hvordan vi indgår i relationer med
hinanden. Som vi har lært gennem hundrede
år fra psykologiens deskriptive og analyserende
beskrivelser af iagttagelser af mennesket. Kort
sagt, vi overfører vores egen oplevelser af far
og mor – på Gud. Og derfor kommer vi til at
tage fejl fra tid til anden – af hvem Gud er.

Det kunne være med at stole på Gud: hvis
man har oplevet svigt, utilregnelighed i ord og
handling, eller mangel på at tale sandt hos sin
egen far, så føler, tænker og oplever jeg på dybdeplan, at sådan er Gud også. Jeg tvivler og kan
ikke stole på Gud som en eksistentiel erfaring,
fordi jeg overfører mit fars billede i mig til Gud.
Skyerne driver ind foran Gud, så jeg kun ser,
oplever og tænker skygger. Helbredelsen eller
genetableringen af gudsbilledet inden i os, af
solens klare lys, kan være mange, og kan ofte
være i at fordybe sig med, hvem er Gud. At
Gud ikke svigter, Gud er sand helt igennem
uden nogen bagside, at Gud ikke løber væk,
men er der hele tiden. Fordyb og fortab dig
i, hvad det betyder, at Gud er kærlighed og at
den kærlighed møder Gud trefoldigt op med
til mennesket hver morgen – i naturen som
givet af Gud, - i Jesus – ordene og historierne
om ham, og ikke mindst gennem fællesskabet –
Helligånden -, andre menneskers betænksomhed i ord og handling, hvor og når de afspejler
og giver genskin til os fra Gud selv.
Jeg har lagt mærke til, hvordan mange inklusive jeg selv i bønner har brugt og bruger ordet
Gud mere eller meget fremfor ’far’ og fremfor ’Jesus’. Og min fornemmelse er, at jeg og vi
indimellem har brug for at høre noget mere
majestætisk og ophøjet end ordet far, at det
faktisk er den store almægtige Gud, vi beder til.
Modsat lidt behovet, da Jesus lærte os ’far’. At
Gud ikke er en ’hygge far’, jeg som menneske
kan gøre tam og pæn i mit eget billede. Der
er Gud meget mere og er den store og anderledes, ja næsten frygtelige kraft, jeg ikke kan
rumme helt, men som jeg tror og ved, rummer
mennesket, mig. Som fadervor fortæller, og
som vi kan fordybe os meningsfuldt i: Gud er
i himlen, altså uden ende og begyndelse, uden
grænser af menneskelig slags og måleudstyr, og
er usynlig. Og hellig. Det er den store magt, vi
må kalde ’far’.

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Nu lukker vi dørene mere op og
glæder os til at se jer igen

Konfirmandtilmelding

Høstgudstjenester. Søndag den 26. september og 3. oktober kl. 10.30 holder vi høstgudstjenester i henholdsvis Durup og Binderup Kirker. Kom og nyd de smukt høstpyntede kirker.
Der vil efter gudstjenesten være et mindre arrangement, så hold øje med hjemmeside og facebook
op til.
Dåbsklude. Er der nogle rare mennesker, der har evner for at strikke, stiller vi gerne garn og
opskrifter til rådighed, hvis I vil strikke dåbsklude til os. Når dåbskluden har tørret barnets hår ved
dåben, vil vi gerne give den med hjem som en lille gave fra menigheden til dåbsbarnet. Og her efter
nedlukningen har vi ganske mange barnedåb – det er rigtig skønt! Kontakt Helena på tlf. 24845582
eller kom til Torsdagscafé.

TIRSDAG DEN 31. AUGUST OG FREM TIL OG MED 12. OKTOBER
HVER GANG KL. 10.00 I RAVNKILDE KIRKE.
Efter babysalmesangen er der kaffe/te m.m. i Ravnkilde forsamlingshus.
Tilmelding til kirkesanger Camilla Hyttel på camilla.hyttel@gmail.com eller sognepræst Holger Lyngberg på hly@km.dk.
Skulle man være forhindret nogle af gangene, sender man blot afbud til Camilla
Hyttel.
Det koster ikke noget at være med, så
mød endelig op.

Brorstrup Kirke

Søndag den 12. september kl. 16.00

ALL YOU NEED IS LOVE
- en collage bestående af sang og oplæsning
med musik udelukkende af The Beatles.
Musikerne bag denne koncert skriver selv:
Du vil helt sikkert blive overrasket og overvældet
af denne koncert, hvor kirkeorgel og klaver spiller rockmusik.
Samtidig bliver der sunget og læst op fra Bibelen
på en ny måde.
Konceptet Beatsalmer består i at sammenstille
stærke bibeltekster med udvalgte sange fra beat-perioden (fra 1960- og 70’erne). Herved forsøger vi at give en ny indfaldsvinkel til forståelse
af såvel bibeltekster som beatsange.
Fremførelsen af Beatsalmer foregår i kirkerummet, hvor bibelteksterne læses op af skuespiller
og beatsangene spilles i helt nye arrangementer
i en unik konstellation bestående af sammenspil
mellem kirkeorgel, klaver og sang.

Velkommen til en fin og hyggelig stund
med sansesange og musik, let bevægelse, rasleæg, bobler, tørklæder og nærvær i Ravnkilde kirkes stemningsfulde
rammer.

Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går
’fra ensomhed til kærlighed’; netop på baggrund
af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber.

Ravnkilde Kirke

Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det Gamle Testamente.
Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente.
Koncerten fremføres af et fremadstormende,
ungt tenortalent, Simon Mott Madsen, en professionel skuespiller, Tina Kruse Andersen - samt

Fællessang
i Aarestrup
Mandag d. 30. august kl. 19.00 – 19.30 er alle
velkomne til en halv times fællessang under
åben himmel ved gadekæret i Aarestrup, der
ligger nedenfor kirken.
Vi synger en række sommersange og aftensange og et par af de nye sange fra den den
nyeste udgave af højskolesangbogen.
Efter fællessangen er man velkommen til at
blive og drikke sin medbragte aftenkaffe.
Medbring selv stol, tæppe og aftenkaffen.
Vel mødt!
Organist Anette Kjær

Babysalmesang. Tirsdag den 31. august kl. 10.00 starter babysalmesang og mødrecafé op
igen i Nørager Sognehus.
Vi synger og danser og leger i cirka 40. minutter, og bagefter er der en kop kaffe og rundstykker,
mens vi hygger os sammen. Babyerne sover så dejligt efter denne morgensang, og snakken plejer
at gå lystigt. Både mødre og fædre er hjerteligt velkomne. Tilmelding til Helena på sms 24845582.

Tirsdagscafé bliver til Torsdagscafé.Torsdag den 16. september kl. 13.30 holder vi eftermiddagscafé et par timer i Sognehuset i Nørager. Vi hygger os med årstidens salmer og sange, en god historie, kaffe på kanden, lidt sødt til ganen og en god snak.

Menighedsrådet er glad for i samarbejde med kirkesanger Camilla Hyttel at
kunne tilbyde babysalmesang for børn fra begge sogne i alderen 2-12 måneder.

Koncert i Ravnkilde kirke

far, Tore Bjørn Larsen, ved orglet og søn Bjørn
Krogh Thesbjerg, ved klaveret.
Gratis adgang
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

Konfirmationsforberedelse. Det er blevet tid til at tilmelde sig konfirmation og konfirmationsforberedelse, hvis man ønsker at blive konfirmeret i foråret 2022. Tilmeldingen foregår via kirkens hjemmeside KTBD-sogn.dk. Der ligger et link på forsiden. Man tilmelder sit barn med NemID.
Første undervisningsgang er den 6. oktober 2021 i Sognehuset i Nørager.

Bispekandidat Hanne Dahl holder gudstjenesten i Durup Kirke søndag den 5. september kl. 14. Alle er mere end velkomne, og der er ingen tilmelding, I møder bare op. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe og lidt sødt, inden det er muligt at snakke med
Hanne Dahl, stille spørgsmål til hende og fortælle hende, hvad vi gerne vil i Stiftets landsogne. Hvad
optager os, hvad bekymrer os, hvad
drømmer vi om?

VELKOMMEN TIL BABYSALMESANG
I RAVNKILDE 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

Sogneudflugt d. 5.9
Søndag d. 5. september afholder menighedsrådet den årlige sogneudflugt.
Turen går nordpå til Vendsyssel, hvor vi
skal se Rubjerg Knudefyret, kysten ved
Lønstrup og Nr. Lyngby, hvor der det
ene sted er kystsikring og det andet sted,
tager havet sin del ved hver storm.
Forhåbentlig når vi et besøg på Børglum
Kloster og naturligvis god mad undervejs.
Det endelige program bliver færdigt i
august, hold øje med de lokale annonceringssteder i kirkerne, på hjemmesiden og
på Facebook. Der vil være en egenbetaling.
Aarestrup Menighedsråd og
Anna Margrethe Saxild

Midthimmerlands Kirkehøjskole
På grund af Coronarestriktionerne nåede vi
kun at få afholdt en de i alt seks planlagte højskoleformiddage i 2020. De øvrige fem højskoleformiddage blev flyttet til 2021.
I foråret 2021 måtte vi desværre aflyse de to
højskoleformiddage i marts og april. Men nu
håber vi på, at vi endelig kan komme i gang
igen, og at vi kan mødes til de tre sidste højskoleformiddage med de deltagere, der helt tilbage i oktober 2019 købte billet til sæson 2020.
Program for efteråret:
Onsdag d. 16. september: Johs. Nørregaard
Frandsen: Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle
betydning”
Onsdag d. 21. oktober: Anne Haubek og Thomas Ubbesen: Vi var folket. Møde med øst-

Haversdal

Der er nu igen åbnet for, at vi kan holde gudstjenester på plejehjemmet Haversdal. Det var
en stor glæde, da vi mødtes for første gang i
juni måned og den gode begivenhed blev fejret
med lagkage. Vi glæder os til efterårets gudsAarestrup Kirke

europæere 30 år efter murens fald.
Onsdag d. 18. november: Elsemarie Dam-Jensen: Sangen i Sønderjylland fra 1848 til Genforeningen i 1920.
Kun dem, der allerede har billet til de tre
højskoleformiddage (købt oktober 2019) kan
deltage i efteråret 2021. Deltagerne får direkte
besked angående det praktiske i forhold til afviklingen af de tre højskoleformiddage.
Billetsalget til sæson 2022: Billetsalget åbner
mandag d. 15. november kl. 12.00. Billetterne
sælges via HimmerlandsBilletten. Programmet
for 2022 vil blive offentliggjort i dagspressen
og på kirkernes hjemmeside i løbet af efteråret.
Organist Anette Kjær

tjenester.
Der er endnu ikke åbnet for, at andre end beboerne kan deltage, men det håber vi kommer
til i løbet af få måneder.

Haverslev Kirke

Kirkernes kor
sæson 2021-22
Aarestrup-Haverslev kirkekor øver
mandag kl. 19.00 – 21.00
Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor (3.-6.
klasse) øver tirsdag kl. 16.00 – 17.00.
Dato for korstart, øvested og yderlige
oplysninger om begge kor kan fås hos
organist Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22

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

Konfirmation og konfirmationsforberedelse i Skørping-Fræer
2021-2022
I Skørping og Fræer er det tradition, at vi afholder konfirmationer St. Bededag, samt den
følgende lørdag og søndag. De sidste år har alt
været vendt på hovedet pga. coronavirus! Men
forhåbentlig er det sidste gang, at vi har været
nødt til at udsætte konfirmationerne, så vi kan
vende tilbage til traditionen og holde konfirmation følgende dage:

2022: 13. maj: 7.A. 14. maj: 7.B. 15. maj: 7.C
2023: 5. maj: 7.A. 6. maj: 7.B. 7. maj: 7.C
2024: 26. april: 7.A. 27. april: 7.B. 28. april: 7.C
NB – vi tager forbehold for ændringer i tilfælde af,
at klasserne deles til fire klasser.
Videre information om tilmelding til konfirmation og konfirmationsforberedelses udsendes via Skørping skoles AULA, men kan også

findes på vores hjemmeside under konfirmander.
Går du ikke på Skørping skole, men ønsker
at blive konfirmeret her alligevel, så kontakt en
af præsterne.
Det har ikke været muligt at bringe et foto
af Ak-klassen.

Byfest
Efter et langt år med Corona glæder vi os
til at møde jer alle til Byfesten i Skørping.
Vi har en stand i Jyllandsgade fredag, hvor
I velkomne til at kigge forbi.
Søndag er der gudstjeneste i Nykirken
kl. 12.00, da der i år intet byfesttelt er.
Vi arbejder på højtryk for at få stykket et
spændende program sammen, men mon
ikke der går lidt valg i årets tema.
Hold øje med
Facebook og
hjemmesiden for
yderligere info.

Rebild Provsti | August 2021

| Side 5

KirkeGlimt med Outdoor- KirkeGlimt med
Himmerland - Øster
OutdoorHimmerland
Hornum Kirke - Prædikestol - Suldrup Kirke - Sten
Står man inde i Øster
Hornum Kirke, så er
der en detalje, der fanger opmærksomheden.
I cirka 350 år havde
prædikestolen stået i
sydsiden af kirkeskibet lige under vinduet.
Dette var for, at præ-

Ved Suldrup Kirke kan
man finde to sten med
runeinskription. Disse
stammer oprindeligt
fra omkring år 1000.

høj, 132 bred, 26 cm tyk – og så står den på
hovedet. Der er tale om en runesten, men inskriptionen kan dog være svær at se. Denne
kan dog tydes til ”Rysk rejste denne sten efter
Ufar broder sin”.

Ved det sydlige våbenhus står en stor sten,
der i 1895 blev fundet i det vestlige dige,
hvorfra den blev flyttet
til din nuværende placering. Stenen er 127 cm

Inde i våbenhuset kan man finde en anden
sten. Der er her tale om en romansk ligsten
med runeinskription og et indhugget Sct. Georgskors. Den blev i 1880 fundet inden for syddøren i kirken

Konkurrence

Vi fortsætter den lille konkurrence i
Blenstrup. Spørgsmålene til denne gang
er følgende:
7A

7B

7C

Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander
Konfirmander der skal konfirmeres, og som bor i Gerding og Blenstrup sogn, er velkomne til indskrivningsgudstjeneste i Blenstrup Kirke 8.
august kl. 10.30. Her vil de kommende konfirmander præsenteres for menigheden, som ønsker dem god vind og Guds velsignelse over deres
forberedelse.
Her vil være information om tilmelding til undervisningen både i Terndrup og Skørping.

1: I hvilken retning er koret i kirken?
2: H
 vem er den centrale person i kristendommen? 1: Abraham 2: Moses 3: Jesus
3: N
 u er kirkeåret inde i trinitatis tiden,
Hvilken farve hører til trinitatistiden?
Svar sendes til kirkens mail:
8299@sogn.dk
Vinderen af konkurrencen fra forrige
kirkeavis blev William Bluhme.

Konfirmation i 2022 i Blenstrup Kirke er Store Bededag kl. 10.30.

Tillykke

sten bedre kunne se og læse. I 1938 blev det
dog besluttet, at prædikestolen skulle flyttes
til nordsiden af kirkeskibet. I ansøgningen fra
menighedsrådet til Kirkeministeriet blev det
angivet at ”den vil staa mere i Lyset end paa
sin nuværende Plads”.
Prædikestolen er nu placeret ved nordsiden,
men der er en detalje som indikerer flytningen,
nemlig at der er en trappe, der fører op til den
oprindelige placering – en trappe, der fører direkte ind i en mur.

MELLEMKIRKELIGT STIFTSUDVALG
Indbyder alle til årsmøde den 10. nov. 2021.
Mødet holdes i Folkekirkens Hus, Aalborg

Kom til forrygende koncert med Tradish
Lørdag den 4. september kl. 16:00 i Blenstrup Kirke
Tradish har gennem de seneste 10 år rejst
rundt med deres musik, og fortalt historier
på hundredvis af scener på tværs af Europa.
Tradish har mødt og genset et publikum, der
værdsætter den åbne og personlige tilgang til
den traditionelle irske musik, der kendetegner gruppen. Som en del af den levende irske musiktradition, spiller Tradish sig ind i en
spændende og livsbekræftende blanding af det
gamle og det nye, fortid og nutid, med en stærk
forankring og respekt for rødderne. Traditionel
irsk musik har gennem de sidste 200 år vokset
sig til et kraftfuldt træ med forgreninger, knopskud og spirer over hele verden. Nu er den et
globalt fænomen, og det irske musiktræ står i
fuldt flor.
Tradish tog på deres andet album, “Roots
& Shoots”, os lyttere med på en rejse, hvor
brændstoffet og inspirationen blev hentet fra
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

træets rødder og fra betragtninger af folks liv
her og nu. Albummet høstede begejstrede anmeldelser tværs over Europa, og Tradish blev
valgt som ét af 10 bands til at repræsentere

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

Danmark i musikeksport projektet “Danish
Roots - Growing in the World”.
I 2019 fejrede Tradish 10-års jubilæum med
deres tredie udgivelse ”Handmade tales”. Albummet består af 15 håndlavede numre udført på håndlavede akustiske instrumenter, og
er 15 fortællinger med hver sin historie. Det
er et destillat af bandets helt specielle lyd, hvor
deres egne kompositioner tilføres den irske
traditionelle musik. I forbindelse med 3 turnéer
til Grønland har de ladet sig inspirere af den
grønlandske sangtradition. Sangen ”Nuilersup
Qilaap Seequinersuata” blev således en fast
del af koncertrepertoiret og er at finde på albummet. I løbet af de sidste år har Tradish i en
koncertrække optrådt med danseren Gunilla
Odsbøl, som er Europamester i irsk step. Gunillas fødder kan øvrigt høres på et af pladens
numre.
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

Tradish er:
John Pilkington: vokal, guitar, bouzouki.
Louise Ring Vangsgaard: vokal, violin, viola.
Brian Woetmann: vokal, mandolin, bodhrán og
percussion.

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

INDBYDELSE TIL
SUPPEAFTEN
Første mandag
i september, oktober og november
kl. 18.00 - 20.00
Sognegården, Kirkevej 6, Støvring
Velkommen til en aften med god suppe
efterfulgt af kaffe og småkager.
Sang og musik og hyggeligt samvær.
Pris for aftenen: 50 kr.
Med venlig hilsen Ældre Sagen og Menighedsrådene
Tilmelding senest onsdag før suppeaftenen til
Tora Kristensen på 4045 0022 eller torambk@gmail.com

Tirsdag den 10. november 2021 kl. 18.00 – 21.45

Aftenen byder på fælles
spisning og foredrag ved
Biskop emeritus Karsten
Nissen, der er formand
for ’Tænketanken for
Forfulgte Kristne.
Han vil tale under overskriften: Forfulgte Kristne,
også vores ansvar?
På mødet vil der også blive orienteret om udvalgets
arbejde, og der vil være valg af udvalgsmedlemmer
for de næste fire år. Stil op som kandidat senest den
1. november 2021 ved skriftlig henvendelse til
mellemkirkeligt@gmail.com.
Deltagelse i mødet er gratis men kræver tilmelding
til ovenstående e-mail adresse.
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Vi er ikke nødvendigvis ens i det store Aalborg Stift, men vi er fælles

Måske har I allerede opdaget det? Måske ikke. Der er blevet udskrevet valg i Aalborg Stift – så nu bliver det spændende! Hvem skal være vores nye biskop?
Henning Toft Bro har været vores gode biskop i 11 år. Nu hvor han går på pension skal der jo så vælges en ny.
For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken. En biskop
bliver valgt af menighedsrådsmedlemmerne og præsterne i stiftet, og når en har opnået mere end halvdelen af alle stemmer, indstiller kirkeministeren ham
eller hende til kongelig udnævnelse. Og derpå følger naturligvis en bispevielse i Aalborg Domkirke, hvor præster, menighedsråd, og de danske og nordiske
biskopper, såvel som kirkeministeren og Hendes Majestæt Dronningen deltager.
Biskoppen er stiftets øverste myndighed, og det er blandt andet biskoppens opgave at føre teologisk tilsyn med
folkekirkens præster for at sikre, at præsternes virke hviler på det folkekirkelige grundlag. Biskoppen fører også tilsyn
med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og han er på mange områder klageinstansen ift. deres afgørelser. Biskoppen er også ansvarlig for fordelingen af præsteembeder i stiftet – og det mærker vi jo netop i Rebild
Provsti i øjeblikket, hvor der er strukturændringer på vej. Samtidig er det også biskoppen man søger dispensation
hos, hvis man ønsker at bruge andre salmebøger eller bønnebøger, eller hvis man ønsker at ændre på et ritual, holde
en udendørs vielse eller flytte en gudstjeneste f.eks fra Nytårsdag til Nytårsaften. Biskoppen vier også nye præster
til deres embede og har samtaler, administrativt arbejde, gudstjenester og meget mere. Det er derfor væsentligt, at
vi vælger en biskop, som vi tror på, vil det samme med vores stift og provsti, som vi selv ønsker.
Jeg opfordrer derfor alle stemmeberettigede til at sætte sig godt ind i kandidaternes ønsker og visioner for fremtiden i Aalborg Stift. Det er muligt at møde alle tre kandidater både i Durup kirke og andre steder i provstiet og
stiftet i løbet af valgkampen, hold derfor øje med facebook og hjemmesider. Held og lykke til dem alle.

Datoer
31. august 2021:
Afstemning indledes
21. september 2021:
Afstemning afsluttes
6. oktober 2021:
Evt. anden afstemningsrunde indledes
27. oktober 2021:
Evt. anden afstemningsrunde afsluttes.
12. december 2021:
Den nye biskop vies i Budolfi.

Aalborg Stift skal være et teologisk, organisatorisk
og arbejdsmiljømæssigt flagskib.
Vi skal holde den teologiske og faglige fane højt,
så Aalborg Stift giver gode svar på tidens spørgsmål, og samtidig kunne tiltrække de bedste folk
også i fremtiden. Bispeembedet skal bæres teologisk og visionært, og være med til at inspirere kirkelivet i stiftet. Teologisk viden kombineret med
lokal forståelse. Det hele indeholdt i gennemsigtig, tydelig og munter ledelse.
Menighedsrådene og præsterne er folkekirkens

krumtap. Vi taber friheden, hvis tyngden lægges
andre steder end lokalt. Den struktur skal vi holde fast ved.
Det skal være sådan, at vi alle – ansatte og frivillige – er glade og stolte over at virke i folkekirken.
Vi skal have et god og trygt arbejdsmiljø.
Jeg hedder Thomas Reinholdt Rasmussen, er
født i 1972 og opvokset i Frederikshavn. Efter
studentereksamen fra Frederikshavn Gymnasium
og Højere Handelseksamen fra Frederikshavn
Handelsskole, begyndte jeg på teologistudiet ved
Københavns Universitet. I min studentertid var
jeg engageret i studentermenigheden og sad i
menighedsråd ved Trinitatis kirke.
I 1999 blev jeg ansat som sognepræst i Elling
sogn nord for Frederikshavn, og var samtidig orlogspræst ved Søværnets Grundskole. Her underviste jeg i kultur, etik og retorik. Fra 2007-12
var jeg sognepræst i Tversted pastorat, og fra
2012 ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring; fra 2015
som provst for Hjørring sdr. provsti.

Ved siden af dette har jeg virket i biskoppernes
liturgiarbejde; særligt om dåb og nadver, og ligeledes deltager i Det mellemkirkelige Råds teologisk arbejdsgruppe. Jeg har siddet i Den danske
Præsteforeningens Hovedbestyrelse. Desuden er
der gennem årene skrevet en del kronikker og
bøger, som har bidraget til både den kirkelige og
folkelige samtale. Endelig er jeg også formand for
Grundtvigsk Forum for Hjørring og omegn.
Jeg er gift med sognepræst Sara Dommerby
Toft, og vi har til sammen seks piger.
Det har altid været væsentligt for mig at tale og
mødes med andre. Vi bliver klogere af at mødes.
Mange mennesker har påvirket mig, så at jeg er
den, jeg er i dag. Folkekirken er et sådan mødested. Et af de bedste og frieste, vi har. Det skal den
blive ved med at være.
Af Thomas Reinholdt Rasmussen,
provst i Hjørring søndre provsti

Skal noget laves om i søndagsgudstjenesten?
Vi skal udvikle – i stedet for at afvikle!
Kirkens historie er beretningen om, hvordan
forkyndelsen af evangeliet altid har skabt bevægelse. Med Jesu forkyndelse og Paulus evne til
at sætte Kristus i fokus har kirken altid haft et
centrum, som har været epicenter for en stadig
bevægelse, der bevæger sig som ringe i vandet.
Altid med vores næste som mål. Med evangeliets
budskab om at vi altid allerede er elskede rækkes
vi en frihed, der forpligter os på et fællesskab med
de mennesker, som er indenfor vores rækkevidde. Enten de er fjern eller nær. Hvis vi kan gøre
noget for at række ud og hjælpe dem, er vi på en
gang både sat fri til og forpligtet på at gøre det.

Fremtiden er vores
Det er os der skal definere, hvordan fremtidens
folkekirke skal se ud. Det er en på en gang både
bunden og fri opgave. Vi er bundet af kirkens bekendelsesskrifter, og de knytter til ved evangeliets
ord. Ord der sætter mennesket fri til at handle
fordi de fortæller os, at vi altid allerede er elskede.
Derfor behøver vi ikke lade os tynge af bekymringer om vores frelse, men kan i stedet virke til
gavn for det samfund som folkekirken er en del af.
Der er altid en næste, som kan bruge en håndsrækning fra os.
Land & By
Som biskop over Aalborg stift vil jeg være med
til skabe en dialog om, hvordan vi sikrer en livskraftig folkekirke i fremtiden. Der er meget stor
forskel på land og by – ligesom der er meget stor
forskel på de enkelte sogne.

Jeg vil være med til fremme en udvikling, hvor
vi i højere grad giver menighedsråd og præster
mulighed for at skabe lige præcis den kirke, der
passer til deres sogn og lokalområde. Man skal
lokalt i samarbejde mellem præster og menighedsråd være med til at bestemme, hvor mange
højmesser der skal være, og hvordan den kirkelige kalender i øvrigt skal se ud. Biskoppen skal ikke
være smagsdommer, men være med at sætte en
proces i gang, hvor vi som kirke laver de tilbud,
der passer til tiden og stedet hvor vi er. Vi skal
altid sørge for, at der er lavet et stykke teologisk
analysearbejde, så vi som præster holder hinanden fast på en bestandig samtale om, hvordan vi
forkynder, når vi laver en særgudstjeneste.
Men vi skal også være parate til at indgå i det
daglige folkelige liv, der hvor vi er, således at kirken virker i dialog og vekselvirkning med det øvrige samfund.

Frimodighed
Vi skal tale folkekirken op i stedet for at tale den
ned.
En af de lektier vi har lært af corona-tiden er, at
de af vores medlemmer, som vi har mødt til de
såkaldte kirkelige handlinger, ikke har været i tvivl
om: At det fællesskab vi tilbyder i Folkekirken
udgør et eksistentielt grundlag for vores liv med
hinanden.
Derfor skal vi frimodigt forkynde evangeliet om
at Gud sendte sin søn for at vise os, at den vigtigste forudsætning for at leve sammen med andre
mennesker er, at vi kan bede om tilgivelse og er i
stand til at give den. Det er essensen i Fadervor
og grundlaget for at alle brudte relationer kan
heles. Derfor kan vi som kirke med den største
selvfølgelighed tale vedkommende ind i menneskers liv.
Af Hanne Dahl, sognepræst
i Budolfi Kirke og Ph.d.

den bedste gudstjeneste er, så gætter jeg på, de
ville pege i forskellige retninger. Vi er i forskellige
livssituationer, musiksmag og hvornår på dagen og
ugen, vi sætter pris på at gå i kirke. Det skal der
være plads til.

Jeg er blevet opfordret til at stille op som bispekandidat i det nordjyske, det har jeg med stor
ydmyghed takket ja til. Noget af det, der ligger
mig på sinde, og som jeg gerne vil invitere til gode
samtaler om, er gudstjenester.

Hvad er en god gudstjeneste?
Martin Luther (1483-1546), en af de store kirkereformatorer, sammenligner gudstjenesten med
et par sko. Fungerer de, er det fint. Er de udtrådte
og trykker, så skal de bare smides ud. Gudstjenestens formål er nemlig at nære menneskers tro.
Luther understreger derfor, at vi aldrig må cementere en bestemt gudstjenesteform. Kirken og
dens gudstjenester skal være i bevægelse.

Vi er så forskellige
Jeg har lagt mærke til, at gudstjenesten opleves forskelligt, alt efter hvem jeg er i kirke sammen med.
Der er stor forskel på, om jeg sidder ved siden
af konfirmander, vante kirkegængere eller småbørnsfamilien, der er i kirke, fordi de er inviteret
til dåb. Og hvis vi spurgte dem hver især, hvad

Fornyelse med nænsomhed
Fornyelse sker stille og roligt i samarbejde mellem præster, menighedsråd og menighed landet
rundt. Jeg tror i den grad på guldet i gudstjenesten. Vi behøver ikke opfinde noget nyt og smart.
Den gode fornyelse er derimod at indkredse det
centrale, og så fordybe netop det. Det sker allere-

de, og det skal vi i den grad blive ved med.
Højmessen og alle de andre dejlige gudstjenester
Det er ret fantastisk, at tal viser, at flere er begyndt at gå mere i kirke. Det handler nok mest
om de mange hverdagsgudstjenester. Og det er
godt. Det vigtige er, at evangeliet forkyndes, om
det så sker søndag formiddag eller torsdag eftermiddag. Gudstjenesten skal nære troen, for så
mange som muligt.
Derfor synes jeg, vi skal være stolte af, at der
allerede er udviklet så mange forskellige typer
gudstjenester.
Jeg vil også gerne støtte, at vi bliver mere mangfoldige om søndagen, så der i enhver større by i
det nordjyske er forskellige typer af søndagsgudstjenester. Så der er flere, der får lyst til at gå til
søndagsgudstjeneste, for at for næret troen og få
tanket op af livsmod og evangelisk perspektiv på
tilværelsen.
Af Annette Brounbjerg Bennedsgaard,
provst i Horsens og formand for Provsteforeningen.

Teenklub
Er du teenager og lever du et liv med andre udfordringer end dine jævnaldrende?
Så har Rebild Provsti et helt fantastisk tilbud til dig, hvor du kan komme, som du er, og være en del af et fællesskab med højt til
loftet, plads til både smil og tårer og ikke mindst lige netop DIG.
Vi mødes i Skørping sognegård én gang om måneden til aftensmad, aktivitet og hygge. Man kan tage en voksen med eller komme alene. Og kan man ikke selv komme til sognegården, så finder vi ud af at få arrangeret gratis transport.
Teenklub er (næsten) altid onsdage kl. 17.30-20.00 i Skørping sognegård.
Her i efteråret starter vi op d. 8. september, hvor vi siger velkommen til hinanden med spisning og hygge
med forskellige kortspil og brætspil.
I løbet af vinteren mødes vi: onsdag d. 8. september, tirsdag d. 5. oktober, onsdag d. 10. november, onsdag
d. 8. december, onsdag d. 12. januar, onsdag d. 9. februar, onsdag d. 9. marts, onsdag d. 6. april, onsdag d. 11. maj.
Hvis du har spørgsmål og er du interesseret i at tilmelde dig, så kontakt Ingeborg Sebbelin (efter d. 1. september)
på telefon: 61223779 eller mail: ibse@km.dk.
Det koster 50 kr. for at være med en hel vinter.
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DET SKER

Taizésang i Sognegården

Babysalmesang

Sensommerkoncert

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

Tirsdag den 31. august klokken 10.00
starter babysalmesang og mødrecafé
op igen i Nørager Sognehus.Vi synger
og danser og leger i cirka 40. minutter, og bagefter er der en kop kaffe og
rundstykker, mens vi hygger os sammen.

Vi byder publikum velkommen til Sensommerkoncert onsdag den 18. august kl. 19.30 i
Bælum Kirke med Caroline Pedersen, mezzosopran, og Jens Olav Heckmann, tenor, akkompagneret af Natasha Kutsko Jensen på flygel.

Taizésang er for alle, der har lyst til at være sammen om både at synge og at holde stilhed.
Vi synger de korte fine strofer om og om igen, mens vi lytter udad til hinanden og ind i os
selv.
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

Babyerne sover så dejligt efter denne
morgensang, og snakken plejer at gå
lystigt.
Både mødre og fædre er hjerteligt
velkomne.

De to sangere vil fremføre sange, viser og
andet godt fra den danske og udenlandske
sangskat. Aftenens program vil være sammensat i den lettere genre, og publikum
kan glæde sig til en oplevelse med smuk
sommerlig musik.

Orienteringsmøde
Rebild provsti afholder orienteringsmøde
vedr. valg til Provstiudvalg og Stiftsråd
Torsdag d. 26. august 2021 kl. 19.00 i Støvring sognegård
M.v.h. Holger Lyngberg
På vegne af Rebild Provstiudvalg

Budgetsamråd
Rebild Provsti afholder budgetsamråd
Torsdag d. 2. september 2021 kl.19.00 i Bælum sognegård

Der er fri entré til koncerten.

Tilmelding til Helena på sms 24845582.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage den 8. september kl. 16.30
Skørping Sognegård
Gratis

Onsdagseftermiddag i Sognegården
1. september 2021
Sang og musik
Organist Per Bach er med os, og
vi synger fra Højskolesangbogen,
som i mellemtiden er udkommet
i en ny udgave, og som i 2020
har ligget højt på bestseller-listen
efter at Phillip Faber har sunget
med os igennem coronatiden.

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 1. september kl.14.30
Skørping-Fræer Sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 31. august kl. 10.00
Nørager Sognehus
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Gudstjeneste med Hanne Dahl - Bispekandidat

Sommerudflugt 19. august 2021

FÆLLESSANG I AARESTRUP

Søndag den 5. september er det muligt at komme til
gudstjeneste i Durup Kirke klokken 14.00 ved bispekandidat Hanne Dahl.

Turen går i år til Gasmuseet i Hobro, og Verdenskortet ved Klejtrup Sø

En halv times fællessang
under åben himmel.

Alle er mere end velkomne, og der er ingen tilmelding,
I møder bare op.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en
kop kaffe og lidt sødt, inden det er muligt at snakke
med Hanne Dahl, stille spørgsmål til hende og fortælle
hende, hvad vi gerne vil i Stiftets landsogne. Hvad
optager os, hvad bekymrer os, hvad drømmer vi om?
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 5. september kl. 10.00
Durup Kirke
Gratis

Bussen kører først til GASmuseet, der er indrettet i Hobros gamle bygasværk ved Hobro
Havn. Herefter går turen til Verdenskortet ved Klejtrup sø, hvor vi begynder med en kop
kaffe. Efter kaffen bliver der tid til at komme ud og se Verdenskortet. Dagen afsluttes med
et måltid varm mad på Terndrup Kro. Her er drikkevarer for egen regning.
Pris pr. deltager kr. 100,00.
Der er afgang fra Lyngby Gl. Skole kl. 11.50, Terndrup Busstation kl. 12.00, og vi er tilbage
ved Terndrup Kro ca. kl. 18.30.
Adgangskrav til turen: Coronapas i form af vaccinationskort eller gyldig test. (Husk ID)

Torsdag den 16/9
klokken 13.30 holder vi
eftermiddagscafé i
Sognehuset i Nørager.

Turen går i år til Gasmuseet i Hobro, og
Verdenskortet ved Klejtrup Sø

Der er afgang fra Skørping Sognegård 26. august kl. 09.00
Vi forventer at være tilbage omkring kl. 16.00.
Turen koster 15o kr. og er incl. frokost. Dog betaler man selv for drikkevarer
Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 26. august kl. 9.00
Skørping sognegård
150 kr.

Arr. Aarestrup kirke

Midthimmerlandske
sommerkoncerter

Bor du i Skørping eller
Fræer sogn, er du meget
velkommen på vores
sogneudflugt.
I år drager vi afsted den
26. august.

Herefter går turen til Glenholm Vingård, hvor vi skal se og opleve vinproduktionen i
Danmark på en guidet rundvisning.
Der er ikke mange, der havde forudset Danmark som et land med vinproduktion. Ikke desto
mindre har vi flere vingårde fordelt rundt i landet.
Glenholm er en familiedrevet virksomhed, der plantede de første vinstokke i 1993 og i 2006
bliver den registreret som den første erhvervsvingård i Nordjylland. I dag produceres ca.
7000 flasker årligt.
Besøget her er med frokost.

Vel mødt!

Tid:
Sted:
Pris:

Sommerudflugt 19. august 2021

Der vil være snak og
hygge i et par timer

Medbring selv stol/tæppe
og aftenkaffen

Tid:
Torsdag den 19. august
Afgang: Lyngby Gl. Skole kl. 11.50, og Terndrup busstation kl. 12.00
Pris:
100 kr.

Sogneeftermiddag

Der er kaffe på kanden
og lidt sødt til ganen.

Sommersange, aftensange
og et par nye sange fra
den nye højskolesangbog

Tilmelding efter først til mølle princippet til Per Olesen 5122 5749.

Sogneudflugt

Turen går blandt
andet til Himmerlands Kunstmuseum,
hvor vi skal se og høre
om udstillingen Frejas Sal:
Udstillingen har nordisk
mytologi som omdrejningspunkt. Kunstnerne
tager udgangspunkt i
Himmerlands Kunstmuseums udstillingsbygning, som i grundplan ligner Thors hammer.
Som en kontrast til det maskuline, arbejder kunstnerne med gudinden Freja.
Vi skal også høre lidt om Per Kirkeby, der i samarbejde med arkitekten Jens Bertelsen stod
for Om- og tilbygning til det oprindelige museum. Per Kirkeby har haft stor betydning for
området og vi skal se flere af hans skulpturer

På budgetsamrådet præsenteres provstiudvalgets forslag til Budget 2022
for de kirkelige kasser i Rebild Provsti.
P.U.V. Holger Lyngberg

Onsdag den 18. august kl. 19.30
Bælum Kirke
Gratis

Bussen kører først til GASmuseet, der er
indrettet i Hobros gamle bygasværk ved
Hobro Havn. Herefter går turen til Verdenskortet ved Klejtrup sø, hvor vi begynder med
en kop kaffe. Efter kaffen bliver der tid til at
komme ud og se Verdenskortet.
Dagen afsluttes med et måltid varm mad på
Terndrup Kro. Her er drikkevarer for egen regning.

18.8. kl. 19.30 Bælum kirke
		

Torsdag den 16. september kl. 13.30
Nørager Sognehus
Gratis

Sensommerkoncert med Caroline Pedersen, mezzosopran,
Jens Olav Heckmann, tenor, Natasha Kutsko Jensen, klaver

22.8. kl. 19.30 Skørping Nykirke Coro Misto under ledelse af Søren Birch
24.8. kl. 19.30 Støvring kirke
		
		

Sang og tværfløjte
Tine Lilholt, tværfløjte. Grete Skjødsholm, sang.
Else-Marie Christiansen, orgel/klaver

26.8. kl. 19.30 Ravnkilde Kirke

Clemens Knejterne
Fri entré til alle koncerter.

Pris pr. deltager kr. 100,00.
Tid:
Sted:
Pris:

Mandag den 30. august kl. 19.00-19.30
Ved gadekæret i Aarestrup
Gratis

Koncerterne afholdes i henhold til de gældende Covid-19 – restriktioner.

Der er afgang fra Lyngby Gl. Skole kl. 11.50, Terndrup Busstation kl. 12.00, og vi er tilbage
ved Terndrup Kro ca. kl. 18.30.

Læs mere på kirkernes hjemmesider

Adgangskrav til turen: Coronapas i form af vaccinationskort eller gyldig test. (Husk ID)

www.facebook.com/mhsommerkoncerter

Tilmelding efter først til mølle princippet til Per Olesen 5122 5749.

Kontakt: mhsommerkoncerter@gmail.com

Bibelstudiekreds
Vi fortsætter vores gennemgang af Korintherbrevene,
mens vi nyder en kop kaffe og
en bid brød
Du behøver ikke være bibelkyndig for at kunne deltage
og du får udleveret materiale,
når du kommer eller ved
tilmelding til kirkekontoret

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 8. september kl.14.00
Skørping Sognegård
Gratis

Tid:
Torsdag den 19. august
Afgang: Lyngby Gl. Skole kl. 11.50, og Terndrup busstation kl. 12.00
Pris:
100 kr.

Tid:

Fra den 24. juli - 22. august 2021
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Onsdagscafé

Sang og tværfløjte

Onsdagscaféen begynder igen onsdag d. 18. august
kl. 10.00 -12.00 i sognehuset i Øster Hornum.

Koncert: ”Sang og tværfløjte”

Hvis der er stemning for det, kan der også lyde en
historie fra præsten, eller vi kan synge lidt - alt efter
ønsker.
Hyggeligt bliver det i hvert fald!
VELKOMMEN TIL!

| Side 11

Døbte i Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

DET SKER

Vi drikker kaffe med en grovbolle og taler om stort
og småt.

Rebild Provsti | August 2021

En skøn sensommeraften i
kirken med folkemusik, pop og
andet godt.
Tine Lilholt, tværfløjte,
Else-Marie Christiansen, orgel/
klaver samt Grete Skjødsholm,
sanger.

Solskinshilsner, Hanne Eggers, sognepræst kst.
Øster Hornum - Veggerby Pastorat
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 18. august kl. 10.00 - 12.00
Sognehuset i Øster Hornum
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 24. august kl. 19.30
Støvring kirke
Gratis

Sommerkoncert

Kim Larsen tribute

Sommerkoncert med Anna Dahl og Tore Mortensen - Lørdag d. 28. august kl. 15.00

Koncert med Anders Munk og
Kim Larsen Tribute

Velkommen til en skøn sommerkoncert i
Sønderup Kirke med bratschist Anna Dahl
og organist/pianist Tore Mortensen.
Programmet strækker sig fra klassiske
barok, over romantikken til moderne tid,
suppleret med svenske viser, højskolesangbogen og jazzen – alt sammen præsenteret af kunstnerne selv i en let og uhøjtidelig stemning.

Toner fra din ungdom.
Det er ikke Kim Larsen
- Men det lyder helt som om!

Læs mere på Sønderup-Suldrups side her
i Kirkeavisen.

Koncerten er gratis, men pga.
begrænsede pladser, skal der
bestilles billetter via kirkens
facebook eller hjemmeside.
Alternativt kontakt
Rikke Winkler 4021 1686.

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Lørdag den 28. august kl. 15
Sønderup Kirke
Gratis

Torsdag den 9. september kl. 19.30 med tilmelding
Sørup kirke
Gratis

De lokale højskoledage i Suldrup

Gå en tur med en ny ven

Vi indbyder til en ny sæson med følgende program:

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

Torsdag d. 25.09.21 kl. 10.00:	”Berlinmurens fald”
med Hans Jørgen Bonnichsen, tidl.
chefkriminalinspektør
Torsdag d. 28.10.21 kl.10.00:	”Om 100 året for Genforeningen i
1920” med
højskolelærer Hans-Thyge Haarlev,
Rønshoved Højskole

Frederikke, døbt i Durup Kirke den 29. maj 2021

Ivalou, døbt i Durup Kirke den 07. november 2020

Så har du lyst til at mødes med en fast gåtursven en til to gange om ugen? Kontakt koordinator
Rikke Winkler 4021 1686 eller smh.stoevring@gmail.com. Vi formidler kontakten og derefter
former I selv jeres ture efter interesse og ønsker.
Alaia, døbt i Kongens Tisted Kirke den 22. maj 2021

Torsdag d. 25.11.21 kl. 10.00:	”Bondekone og forfatter i vandkanten”
med Marianne Jørgensen
Torsdag d. 27.01.22 kl.10.00:	”Anden Verdenskrig i børnehøjde”
med fortæller Olga Krogh, Skørping
Torsdag d. 24.02.22 kl.10.00:	”Benny Andersen
- på besøg i digterens værksted”
med højskolelærer Helge Teglgaard
Torsdag d. 24.03.22 kl. 10.00	”Kærlighed og Kildevand” ved
Sognepræst Gudmund Rask Pedersen
Højskoledagene starter traditionen tro med en halv time med fællessang og derefter
foredrag, frokostpause, fortsættelse af foredrag og afslutning omkring kl. 13.

Sæt kryds i kalenderen

Efter planen vil coronarestriktionerne for forsamlinger være ophævet, inden vi begynder på
sæsonen, men vi har alligevel valgt at skære ca. 15 % af antallet af billetter for at sørge for lidt
bedre plads til deltagerne.

23. september kl. 19.30, Støvring Kirke
Koncert: Phønix – folkemusik - læs mere i næste kirkeavis

Billetterne sælges d. 19. august kl. 15 i Sognegården i Støvring og i Sognehuset i Suldrup.
Det koster 500 kr. for alle seks foredrag med frokost.
Venlig hilsen på vegne af
Styregruppen for
De lokale højskoledage i Suldrup
Birgit August

Tid:
Sted:
Pris:

Start torsdag den 25. september
Sognehuset i Suldrup
500 kr. for alle seks foredrag med frokost

28.september kl. 19.00, sognegården i Støvring
Caféaften med Tonus – læs mere i næste kirkeavis
6. oktober kl. 19.30, sognegården i Støvring
Foredrag: Præsten Peter vandt ”Hjem til gården”.
Måske så du Peter i tv-udsendelserne? Nu får du mulighed
for at møde ham live i sognegården. – Læs mere i næste
kirkeavis

Asger, døbt i Durup Kirke den 23. maj 2021
Arrangør: Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Lukas, døbt i Durup Kirke den 02. februar 2021
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Sønderup-Suldrup pastorat

Sommerkoncert
Lørdag d. 28. august kl. 15.00
Velkommen til en skøn sommerkoncert i Sønderup Kirke med bratschist Anna Dahl og organist/pianist Tore Mortensen.
Programmet for koncerten strækker sig fra
den klassiske barok (Bach, Albinoni) over romantikken (Fauré, Schumann) til moderne tid (Ravel,
Vaughan Williams, Pärt), suppleret med svenske
viser (Taube), højskolesangbogen og jazzen.
Hensigten er at formidle god musik, som
musikerne selv holder af, og som for en stor
dels vedkommende vil være publikum bekendt.
Publikum introduceres til den spillede musik af
kunstnerne, som kæder den sammen med deres personlige oplevelser og fortolkninger i en
let og uhøjtidelig stemning.
Anna Dahl er til daglig bratschist i Mira Kvartetten og Aalborg Symfoniorkester samt tidligere solobratschist i Aalborg og Aarhus Symfoniorkestre. Tore Mortensen er lektor emeritus
i musikvidenskab ved Aalborg Universitet samt
tidligere organist og mangeårig musikanmelder
ved Nordjyske Stiftstidende.
Sønderup Kirke

Sønderup Kirke
Lørdag d. 21. august kl. 10.30
Jonas Secher Børresen
Tobias Ertmann Poulsen

Sogneudflugt
Søndag d. 5. september
Turen går ti Nordsøoceanariet i Hirtshals.
Undervejs deltager vi i gudstjeneste, ved ankomst er der frokost, derpå tid i den spændende udstilling. Vi slutter med eftermiddagskaffe.
Afgang fra torvet i Suldrup kl. 8.45 eller Sønderup kirke 8.55. Hjemkomst ca. kl. 17.
Pris: kr. 200 incl. entre og måltider. Børn under konfirmationsalderen halv pris. Tilmelding
senest søndag d. 29/8 på tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk eller tlf. 24607203
Suldrup Kirke

Suldrup Kirke
Søndag d. 22. august kl. 9.00
Cecilie Graversgaard
Filippa Salomonsen
Johanne Lassen
Laura Bastholm Larsen
Magnus Blicher Poulsen
Mathias Mark Sørensen
Mathias Ulderup
Sille Mostrup Pedersen
Sofie Meldgaard
Lyngbye
Signe Asp Nielsen
Søndag d. 22. august
kl. 11.00
Cecilie Lillelund Steffensen
Johanne Jørgensen
Christian Secher
Wingreen Jørgensen
Leonora Klitgaard Thorup
Lisanne Jitske De Graaf
Mathilde Nordgaard Kjeldsen
Matilde Friis Knudsen
Michelle Kertram Nielsen
Tilde Jul Brorson Pedersen
Kaspar Nielsen

Opstart af
voksenkor

Månedens portræt
Navn: Inge Frandsen
Alder: 59 år
Bopæl: Rold

der, og folkelige restauranter, kirker til at gå til
gudstjeneste i og museer for ting og kultur, man
ikke drømte om fandtes.

det. De fleste gange er det trofasthed, der er
kirkens troværdighed i arbejdet med mennesker i alle livssituationer.

Sognets nye organist, Arne Jørgen Fæø, byder velkommen til voksenkor i sognehuset i
Suldrup. Alle er velkomne og det kræver ingen
særlige forudsætninger at være med. Vi skal
synge en masse gode sange, drikke kaffe og
nyde fællesskabet.
Koret mødes hver tirsdag aften kl. 19.00 til ca.
21.30 og deltager lejlighedsvis ved gudstjenester og andre
arrangementer.
Første gang er:
Tirsdag d. 31.
august.
Det er gratis
at synge i kirkens voksenkor.

Bedste bog du har læst
eller film du har set:
”Det lykkelige Arabien”
af Thorkild Hansen er i
superligaen inden for fortælling.
Men ”Ørkenen brænder” fra 1931 af Knud
Holmboe ligger også blandt en af de bedste
læseoplevelser.

Hvilke elementer i dit arbejde
holder du særligt af
Friheden til og muligheden for at være kreativ
inden for en given ramme.

Hvad betyder det i dit liv at du er kristen:
At verden bliver større.

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

Tirsdage 31. august, 28.september,
26. oktober og 30. november
kl. 13.00-15.00
Pak strikkepinde eller hæklenåle
str. 2,5-3 i tasken.
Vi har garn og kaffe på kanden.
Kontaktperson:
Grete Lundgren Bach, 6175 5857

Der blev kun valgt 10 medlemmer til
Støvring menighedsråd i november, skønt
der er plads til 12. Til trods for Corona,
som har tvunget os til at holde en del af
møderne online, er vi kommet godt fra
start, har fordelt opgaverne og har fået et
rigtig godt samarbejde. Det har krævet en
indsats fra alle at komme til at kende hinanden og blive dus med alt det nye, og vi
har derfor sagt nej tak til muligheden for at
holde et suppleringsvalg til efteråret. Skulle
det blive nødvendigt, har vi mulighed for at
holde sådan et valg senere.

Start tirsdag 31. august kl. 13.00-15.00
Sognegården i Støvring
Gratis

Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 20. august

Sogneudflugt
Øster Hornum
Høstsalmer

Ens

I er alle velkomne!
Mange gode sommerhilsner
Sognepræst kst. Hanne Eggers,
Øster Hornum - Veggerby Pastorat
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Beklædning

Vinder april: Søren Kringel, Svenstrup - Vinder maj: Poul Erik Bach Kristensen, Suldrup

Kirkens Korshærs
Genbrugsbutik
Jernbanegade 10,
9530 Støvring, tlf. 2119 6073
Åbent: tirsdag-fredag kl. 12.30-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00.

Støvring Y’s Mens Club
Præsident: Ettie Jødal
Tlf. 2332 6774

Solgud

Konsonanter

8

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

Indre Mission
Kontaktperson:
Ove Hjort Henriksen
Tlf. 9838 4059,
hhbeov@gmail.com

12
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de kendte en jazzpianist, om jeg ikke kunne
bruge ham”? Helt klart, svarede jeg.
Han spillede ret godt, og da vi kom til menighedssvaret efter velsignelsen, begyndte han i
den mørke ende af tonerne og kørte så ellers
hen over alle tænkelige og især utænkelige akkordsammensætninger indtil det endte lyst og
bredt. Kirkesangeren var for længst stået af. Vi,
de overlevende, kæmpede med latteren.
En anden gang kom Sømandskirken os til undsætning med deres egen organist til vikar ved
orgelet. De var meget hjælpsomme!

Kirkeligt arbejde
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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. 2176 1448, e-mail:
annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby
Anders Langdahl, tlf. 5174 3706,
e-mail: andersla@post3.tele.dk

Høstmaskine

5

Vi håber mange har lyst til at være med til
en hyggelig dag i fællesskabets tegn.
Det er Veggerby Sogns beboerforening, som
i samarbejde med Veggerby Sogns Menighedsråd har skabt dette fantastiske friluftsrum ved
siden af kirken: to sheltere med hver sin bålplads til glæde for hver dén, der kommer forbi
og måtte føle trang til at tilberede et måltid
mad krydret med frisk luft fra Guds i overflod frodige natur. Shelterpladsen ligger tæt
på Hærvejen,som er en del af de europæiske
kulturruter.
At shelterne overhovedet er blevet en realitet, er primært Beboerforeningens fortjeneste
lige fra de indledende ansøgninger til blandt
andre Landsbyrådet, der har støttet projektet
med henblik på at få tilladelse til at etablere
shelterpladsen, til opsætning af shelterne og
indretning af de respektive bålpladser. Menighedsrådet er Beboerforeningen meget taknemmelig for en stor og vedholdende indsats!
Efter gudstjenesten vil tidligere menighedsrådsmedlem Dorthe Koldsø foretage den
officielle indvielse af shelterne. Derefter er
Veggerby Kirke vært ved et lille traktement i
Beboerforeningens telt i Kirkelunden.

Sne,
regn,
sol

1

Årets sogneudflugt foregår i år lørdag d.
11. september. Nærmere info kommer i
Folkebladet, på hjemmeside og facebook i
løbet af august.

get kærkomne for såvel sognets beboere, som
for FDF, hærvejs-vandrere, pilgrimme, feriecyklister, hverdagens cyklister og joggere og med
tiden formentlig mange flere!

Salme
forsat
3

Konsonant

Vokal

1

Shelterne i Kirkelunden ved Veggerby Kirke indvies søndag d. 29. august kl. 14.00

Veggerby Kirke

Ingen
suppleringsvalg

Dåbskludestrik

Tid:
Sted:
Pris:

Er der en oplevelse der har været særlig
eller sjov i forbindelse med dit arbejde:
Der har været mange. For en del år siden fik
jeg opgaven at finde en vikarorganist til en enkelt tjeneste. Jeg begyndte med at ringe rundt i
nærmiljøet, bevægede mig så efterhånden længere og længere væk og endte så til sidst ved
den Svenske Sømandskirke i Skagen. Det var
150 km væk fra min kirke. ”Nej, desværre, organisten her kunne heller ikke hjælpe mig, men

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse

KOM!

Øster Hornum Kirke

Hvad er kirkens vigtigste rolle:
At gå mennesker i møde, trøste og opmuntre
enhver, der er i sorg og give ud af den skat,
som kirken har fået betroet ved det glædelige
budskab. Lyder det højtideligt? Det er ikke. Det
er den hellige, almindelige kirke, vi tilhører. Vi
er helt almindelige mennesker, der forsøger at
gøre vores bedste. Nogle gange lykkes arbej-

Yndlingsferiesteder: Højskoleophold i Danmark og ture til byer og landskaber, hvor livet
leves. Især tyske storbyer med kæmpe bogla-

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Indvielsen begynder med en festgudstjeneste
ved undertegnede med stor musikalsk deltagelse fra FDF SENIORBLÆSERE, Aalborg. Det
skal fejres, så det mærkes, at shelterne er me-
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Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

KONFIRMATIONER
Efter koncerten bydes der på en kop kaffe i
våbenhuset.
Alle er hjerteligt velkomne og der er fri entré.
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By

4

FDF Støvring
FDF: Kredsleder Søren Norup
Tlf. 5142 8555,
norup13@FDF.dk
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Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

BABYSALMESANG
i Skibsted Kirke
Efter ca. 35 min. sang og bevægelse, er der gratis kaffe, brød og frugt samt hyggeligt samvær.
Kendskab til salmer er ikke nødvendigt, da du
og din baby vil blive ledt igennem sangen og
musikken af organist Sigrid Mollwitz.

Vi starter igen med babysalmesang i Skibsted
Kirke tirsdag den 31. august kl. 9.30-11.30.
Forløbet strækker sig over 8 gange.
Babysalmesang er:
• en dejlig og stemningsfuld oplevelse for dig
og dit barn (0-9 måneder)
• en utraditionel måde for jer at opleve kirkens
rum på
• at synge, lege og vugge de smukke salmer
for de små
• hygge med andre forældre og babyer

Mød blot op i kirken med din baby og jeres
gode humør.
Har du spørgsmål, kan Mettea Frølund kontaktes på tlf.: 6169 0852.
Vi ses.
Venlig hilsen
Sigrid Mollwitz og Mettea Frølund

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Børne- og Ungdomskor
Alle piger og drenge, som har lyst til at synge,
er meget velkomne til at deltage i Børne- og
Ungdomskor.
I Børne- og Ungdomskor er det sangglæden,
der er i fokus. Vi synger sange og salmer i mange forskellige stilarter. Både stille sange, vilde
sange, sjove sange, sange med fagter og mange
flere. Nogle synger vi for sjov, andre sange skal
bruges ved en gudstjeneste eller til en koncert.
Der er plads til alle og der er lagt vægt på at
have det sjovt og rart.
Vi øver hver tirsdag:
• Børnekoret (0. til 3./4. klasse) kl. 14.10-15.00
i Musiklokalet på skolen.
• Ungdomskoret (4./5. klasse og opefter)
kl. 15.10-16.00 i Sognegården.

Skibsted Kirke

Ligesom kornet hen over sommeren er modnet og blevet gyldent, er vores konfirmander i
Terndrup blevet konfirmations modne.
De skal derfor konfirmeres den 29. august i
det gyldne år 2021 i Terndrup Kirke. Høsten er
god i år, og derfor deles de op i to hold.
Første hold konfirmeres kl. 9 og andet hold
kl.10.30.
Årets konfirmander er:
Kl. 9.00
Carla Ladefoged Thomsen.
Laura Grønhøj Mortensen
Erica Stefania Mikkelsen
Jessica Elkjær Guldbæk
Asta Kappel Jensen
Tobias Bonde
Malthe Vilhelm Priebe Kragh
Mathias Vestergaard Grønhøj
Daniel Nyborg Nørgaard
Matthias Toft Andersen
Mathias Balchunas Nielsen
Sebastian Klokkerholm Friis Andersen

Lyngby Kirke

Kl.10.30
Rebecca Wittendorf Eriksen
Christine Holland Jeppesen
Sally Aasted Johansen
Lianna Pejs Vigh
Sofie Kramer Jakobsen
Weronica Katarzyna Kazmierczak
Sebastian Klitgaard Sølvberg
Magnus Møller Otte
Malte Thygesen Bengtsen
Mathias William Nielsen Skaarup
Kristoffer Pejs Ørnbøll
Christoffer Riber Pedersen

Terndrup Kirke

Sommerfesten
Søndag den 22. august 2021
afholder vi den traditionsrige sommerfest ved søen i præstens forhave.
Vi satser på, at Herren er med os og sørger for godt sommervejr.

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

Konfirmationer
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Vi starter igen efter sommerferie tirsdag den
31. august.
Kontakt evt. kirkens organist og korleder Natasha og hør nærmere. Hun har tlf. nr.: 21 44 04
88, e-mail: natasha.organist@gmail.com
Eller mød blot op ved en korprøve, så du kan
se hvad det egentlig er for noget at synge i kor.

Vi tænder stearinlys rundt omkring i kirken, ruller vattæpper ud, tager legetøj, bløde tørklæder,
en farverig vifte, klokkespil og sæbebobler.
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Vi mødes i St. Brøndum kirke kl. 11 til gudstjeneste, hvorefter vi i samlet
flok bevæger os til festpladsen, hvor teltet venter, grillen er tændt og buffeten dækket med lækre salater
og andet godt.
Vin, øl og sodavand findes også.
Musikken står vores organist
med venner for – både i kirken
og i teltet.

Ny struktur for
St. Brøndum-SiemTorup sogne
Rebild provsti har nu i små 2 år arbejdet med
forslag til ny struktur for provstiet, specifikt i
forbindelse med provst Holger Lyngbergs forventede fratræden fra sin stilling som sognepræst i Brorstrup-Ravnkilde og provst for Rebild provsti sommeren 2022.
Biskoppen har behandlet strukturudvalgets
forslag, og har fremsat et forslag for St. Brøndum-Siem-Torup menighedsråd om pastoratets fremtid, som det har været nødvendigt at
forhandle en del om.

MuCirkus (Michael Back) vil
sørge for barnlig underholdning
med musik, gøgl og ballade.

Biskoppen har tilkendegivet at ville træffe sin
endelige afgørelse kort efter feriens afslutning.
Menighedsrådet vil orientere om biskoppens
afgørelse og konsekvenserne heraf på et menighedsmøde i Siem forsamlingshus efter guds-

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

Torup Kirke

tjenesten i Siem kirke den 29. august 2021 kl.
10.30. Rådet vil her være vært for et lettere
traktement, og beder derfor om, at man forhåndstilmelder sig til Maria Ohrt-Nissen på
mariaohrt@mail.dk eller en sms til 21 64 08 46.

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

Sommerudflugt til GASmuseet og Verdenskortet
I år går Lyngby-Terndrup sogns sommerudflugt
til Gasmuseet i Hobro, og Verdenskortet ved
Klejtrup sø.
GASmuseet
er indrettet i
Hobros gamle
bygasværk, der
ligger ved Hobro Havn.
Det er et
skatkammer
af alt fra de første gaslamper til den nyeste
energiforsyning. Se det gasdrevne køleskab fra
1959, de nyeste gaslamper samt oldemors gasovne, hvor alt som bekendt lykkedes.
Vi kører derefter til Klejtrup sø, hvor vi starter med en kop kaffe, inden der vil blive mulighed for, at komme ud og se Verdenskortet.
Skaberen af
Verdenskortet,
Søren
Poulsen, blev født
i 1888 i Danmark. Efter en
tid i Amerika
vendte han tilbage til sin hjemegn, hvor han
overtog sit barndomshjem ved Klejtrup Sø. Da
man en dag skulle afvande de omkringliggende
enge, dukkede en sten frem, der mindede meget om Jylland. Da fik Søren Poulsen ideen til at
bygge sin egen lille verden.
Med primitive hjælpemidler blev store sten
flyttet ud på isen om vinteren og anbragt der,
hvor de skulle bruges. Når foråret kom, kunne
stenene vippes på plads, og langsomt tog ver-

Frydefuld sommerkirkejazz i præstegårdshaven
I det skønneste sommervejr blev der søndag
den 27. juni afholdt en velbesøgt udendørs
gudstjeneste i præstegårdshaven i Rørbæk.
Sognepræst Laila Olesen kunne byde de
henved 35-40 deltagere velkommen til en
gudstjeneste, der tillige havde et særligt musikalsk præg, for sange og salmer blev denne
gang akkompagneret af gruppen ’Trio Helt og
Bas’ fra Hadsund. De spiller svingende, jazzinspireret musik med sangeren Pia Helt i front.
Til sin prædiken over den kendte evangelie-

denskortet sin form.
Så her får vi muligheden for at besøge hele
verden, hvilket ellers ikke er let i denne tid…
Vi slutter dagen af med et måltid varm mad
på Terndrup Kro. Her er drikkevarer for egen
regning.
Pris pr deltager 100 kr
Se nærmere om tilmelding og bustider i annoncen under Det sker.

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

tekst om splinten i den næstes øje og bjælken i
vores eget havde Laila Olesen fundet rammende henvisninger i en Møllehave-historie om det
at snyde på vægten, der kan forstås på mange
måder.
Efter gudstjenesten var der fælles kaffebord
med lækker hjemmebagt kage, og det kunne
også nydes udenfor.
’Trio Helt og Bas’ spillede herefter endnu
nogle numre som afslutning på det vellykkede
arrangement, som sognepræst Laila Olesen og
menighedsrådet fortjener stor ros for.
De mange praktiske opgaver i forbindelse
med at arrangere en sådan dag har gravermedhjælper Helle Sørensen også bidraget til.
Endelig skal det også nævnes, at den velholdte
have viste sig fra sin fineste side.
Af Poul Flou Pedersen

Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

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

15.august
11.S.E.TRIN

22.august
12.S.E.TRIN

5.september
14.S.E.TRIN

10.30 DWA			

9.00 KOP

10.30 DWA

10.30 SBS

12.00 JOLG

11.30 CETJ

10.30 HW
9.00 IF

10.30 IF

xx.xx CETJ Konfirmation

xx.xx HW Konfirmation

10.30 FIC

xx.xx IF Konfirmation

9.00 CETJ											

9.00 HE Konfirmation

11.00 HE Konfirmation

9.00 HE

19.30 HE

10.30 HE

9.00 AMSA

10.30 HE

10.30 HELMA

9.00 AMS
10.30 AMS Høstgudstjeneste

9.00 HE

9.00 HE					

10.30 HE

10.30 AMS					

10.30 AMS			

averslev			

Aarestrup

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

eggerby			

10.30 HE

Veggerby-Øster Hornum (HE: Hanne Eggers)

Øster Hornum

9.00 RVW

9.00 AMS

14.00 Høstgudstjeneste

10.30

10.30 SBS

9.00 SBS

9.30 HE

19.30 HE

10.30 HE

10.30 AMS Høstgudstjeneste

14.00 HE

10.30 HE Høstgudstjeneste

16.30 HELMA Fammiliegudstjeneste

9.00 HELMA Sogneudflugt			

9.00/11.00 Konfirmation
Kun for indbudte

uldrup

9.00 HE

10.30 HELMA Sogneudflugt									

10.30		

9.00		

10.30 FIC

Sønderup					

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

ravlev

ørup					

Støvring

10.30 SBS

10.30 FIC							

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

10.30 JOLG

15.30 LO Høstsgudstjeneste

9.30 LO Høstsgudstjeneste

13.30 LO Høstsgudstjeneste

9.00 IMA

10.30 RVW Høstsgudstjeneste
10.30 RVW Høstsgudstjeneste

9.00 IMA

3.oktober
18.S.E.TRIN

10.30 IMA

14.00 JOLG Høstsgudstjeneste

10.30 IMA

9.00 IBS					

10.30 IBS			

9.00 SBS			

orup									

Siem					

11.00 FIC i præstegårdshaven

10.30 SBS

10.30 LO

9.00 LO			

10.30 LO			

10.30 TJA Høstsgudstjeneste 10.30 TJA

9.00 LO			

10.30 SBS			

9.00 SBS

9.00 SBS					

St. Brøndum			

St. Brøndum-Siem-Torup

ræer

l. Skørping					

Skørping Nykirke

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

10.30 LO

10.30 LO			

10.30 HLY			

rynderup					

tenild			

10.30 TJA

26.september
17.S.E.TRIN

10.30 RVW					

9.00 HELMA

14.00 Hanne Dahl Bispekandidat					

9.00/10.30 DWA Konfirmation			

Rørbæk							

Rørbæk, Grynderup og Stenild (HLY: Holger Lyngberg - LO: Laila Olesen)

19.30 DWA

Lyngby 							

Lyngby-Terndrup (DWA: Dorit Wium-Andersen)

9.00 AMS			

9.00 HELMA			

9.00 TJA

10.30 JOLG			

9.00 AMS									

Durup			

erndrup

10.30 JOLG

10.30 JOLG					

inderup					

Kgs Tisted

16.30 HLY Høstsgudstjeneste

19.september
16.S.E.TRIN

10.30 IMA ved møllen					

9.00 DWA							

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

lenstrup			

9.00 KOP

16.00 HLY Koncert

10.30 HLY

12.september
15.S.E.TRIN

10.30 KOP							

Gerding							

Gerding-Blenstrup (JOLG: Jonas Langdahl Gormsen

kibsted			

olbjerg					

Bælum

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

10.30 HLY

10.30 HLY			

29.august
13.S.E.TRIN

19.30 HLY			

10.30 HLY			

avnkilde			

Brorstrup

Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
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