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KIRKEAVISEN

for alle kirker i Rebild Kommune

Skibsted Kirke

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

Ny kirkeavis
Åh nej, tænker mange af jer – nu igen. Men jo,
nu igen. Øvelse gør mester!
På provstiets formandsmøde i februar måned
blev der fra en del menighedsråd fremsat kritik
af kirkeavisen, som den var kommet til at se ud.
Der var flere ting i vejen. Formatet, farverne,
overskueligheden. Der var enkelte menighedsråd, der tilkendegav, at de ville udtræde af samarbejdet og vende tilbage til det kirkeblad, som
de efterlod.
Når provstiet i sin tid tog initiativ til en fælles
kirkeavis, var det på gravstedet af den hedengangne ”Vores Avis”. ”Vores Avis” udkom en
gang om ugen, og menighedsrådene disponerede over et par sider, hvor arrangementer
kunne bringes. Der blev dog fortsat udgivet
kirkeblade i hvert lille pastorat.
Da ”Vores Avis” gik ind, opstod et savn efter
at kunne orientere sig bredt i provstiets arrangementer – og ideen til kirkeavisen blev født.
Vi var herefter en lille flok ganske almindelige dødelige læsere uden forudsætning for,
hvordan en avis skulle/kunne se ud, men vidste, hvad vi gerne ville have. Vi tog kontakt til
Nordjyske, og sammen fik vi sammenstrikket
Kirkeavisen for Rebild kommune.
Det blev ikke rigtig godt. Vi fik efter nogen tid
ændret lidt på formatet og en del på papirkvaliteten, og det hjalp lidt, men ikke nok. Der var
endvidere fra flere sider udtrykt et vist stressmoment i at skulle præstere hele tiden – 10
gange om året.

På et provstiudvalgsmøde den 10. februar efter
det nævnte formandsmøde blev det besluttet
at lægge opgaven ud til en arbejdsgruppe, som
skulle arbejde med et forslag til ændringer, og
som jeg blev anmodet om at samle. Det blev også
på min opfordring
besluttet at lade
arbejdsgr uppen
supplere med en
professionel ekstern redaktør. Mit
valg faldt på Henrik
Bugge Mortensen,
som i mange år har
været journalist for
TV Nord, forfatter til flere bøger
og forlagsdirektør
for sit eget forlag.
Henrik er desuden
redaktør for kulturformidlingsbladet
derudad.
Arbejdsgruppen
har således
bestået af
• Maria Ohrt-Nissen, medlem af
provstiudvalget
siden 2013 og
medlem af St.
Brøndum-Siem-Torup menighedsråd siden
2012. Maria har i hele sin tid som rådsmedlem haft ansvaret for rådets kirkeblad/bidrag
til kirkeavisen.

• Rikke Vinkler, sogne- og kulturmedarbejder
for Støvring, Sørup og Gravlev menighedsråd og ansvarlig for deres kirkeblad/bidrag
til kirkeavisen
• Natasha Kutsko
Jensen, organist i
Bælum-Solbjerg
og Skibsted kirker og sammen
med sognepræst
Inger Margrethe Andersen
ansvarlig for indholdet af disse
kirkers bidrag til
kirkeavisen.
• Grethe Andreasen, menighedsrådsmedlem i Støvring
menighedsråd
og formand for
rådets kommunikationsudvalg
• Henrik Bugge
Mortensen
Arbejdsgruppen
blev meget hurtig
enig om, at en ny
kirkeavis
• for det første
skulle have et
andet format
• for det andet skulle udkomme færre gange
• for det tredje være mere overskuelig for så
vidt angår arrangementer og gudstjenester
• for det fjerde skulle være mere og andet

end et klassisk kirkeblad – vi vil ud og finde
de gode fælles historier.
Der var i provstiudvalget og blandt menighederne ikke helt enighed om format og antal
aviser, så derfor har arbejdsgruppen med
provstiudvalgets godkendelse besluttet at lave
1 – måske 2 prøveblade.
Den avis, du sidder med nu, er den måske den
sidste i sit format. Avis nr. 7 og 8, som skulle
udkomme i henholdsvis uge 35 og uge 39 udkommer som en avis/blad i A4 format i uge 35.
Hvert pastorat får sin helt egen side, som kan
bruges til nyt fra sognene og annoncering af
arrangementer - præcis som man har lyst.
Derudover kommer der noget, som arbejdsgruppen har valgt – hvad, må I vente med at
læse.
Gudstjenestelisten bliver mere overskuelig, ligesom der bliver en samlet aktivitetskalender.
Præsten får sin side og der bliver måske plads
til ”nørklerier” som f.eks. Støvrings fantastiske
krydsordsopgave.
Materialet bliver i første omgang redigeret af
Henrik Bugge Mortensen. Det betyder ikke, at
han retter i teksten (medmindre det er helt
uforståeligt, men så vil I blive kontaktet af ham)
– det er mere for at han kan hjælpe grafikeren
med, det kan komme se lidt mere indbydende
ud.

Aarestrup-Haverslev pastorat

Carl Nielsen - En brevkoncert

Musik i kirkerne

Med afsæt i Carl Nielsens breve tegner operasanger Jakob Zethner og
organist Anette Kjær et livfuldt, musikalsk portræt af nationalkomponisten. Brevene bygger bro mellem en række af Nielsens allersmukkeste
solosange og fællessange - og aftenens musikalske overraskelse.

Haverslev Byfest.
Aftensang ved søen i Haverslev
Spejderne tænder bål og organist Anette Kjær
fortæller lidt om aftenens sange.

Jakob Zethner har sunget på talrige operascener i ind- og udland og er
desuden en efterspurgt koncertsanger.

Der bliver også mulighed for at foreslå, hvad vi
skal synge. Efter aftensangen serveres der kaffe
og kage.

Koncerten er en del af
”Sommerkoncerter i
Rebild Provsti”.

Arr.: Haverslev Byfest og Haverslev kirke
Sted: Ved søen i Haverslev, Kærvej 8, Haverslev
Tid: Tirsdag d. 16. august kl. 19.00 – 20.00

Alle er meget velkomne til en times tid med
hyggeligt samvær, fællessang, bål og aftenkaffe.

Sted: Aarestrup kirke.

Konfirmandtilmelding

Tid: Onsdag den
17. august kl. 19.30.
Gratis adgang

Nu kan du tilmelde dit barn til konfirmandforberedelse og konfirmation i
Aarestrup og Haverslev i foråret 2023.
Tilmelding skal ske senest
d. 15. september på:
Konfirmandtilmelding | Folkekirken.dk
Foto: Anne-Dorte Simoni

Aarestrup Kirke

Haverslev Kirke

Undervisningen foregår onsdag eftermiddag kl. 13.30-15.00 i Sognets Hus i
Haverslev, Jyllandsgade 29, 9610 Nørager
for konfirmander fra sognene: Brorstrup-Ravnkilde og Aarestrup-Haverslev.
Konfirmationerne er i 2023:
Aarestrup Kirke d. 30. april (søndag)
Haverslev Kirke d. 29. april (lørdag)
For nærmere information
kontakt mig på: 9837 5041.
Sognepræst Anna Margrethe Saxild

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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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Holger Lyngberg

Hyttel i teltet i præstegårdshaven.
Rebild provstiudvalg havde den 29. juni også
budt til afskedsarrangement i præstegårdshaven. Her var der foruden taler og sange underholdning ved Clemens Knejterne.

Holger besidder en stor viden og er særdeles
hjælpsom.
Han har med sit rolige og imødekommende
væsen kunnet snakke med alle og har haft øje
for alle, og så besidder han en god humor. Han
har haft indlevelse og ægte interesse i sine sognebørns ve og vel.

I slutningen af juni måned måtte vi tage afsked
med Holger Lyngberg, der efter at være fyldt
70 stopper som præst i Brorstrup-Ravnkilde
sogne, hvor han har været ansat i 40 år. Ud over
præstegerningen har Holger Lyngberg også
varetaget jobbet som provst fra 1991 – 2007
under Viborg Stift og efter omstruktureringen
i 2007 under Aalborg stift i Rebild Provsti. Da
Holger blev udnævnt til provst, var han landets
yngste provst, og nu, hvor han stopper, er han
den provst, der har den højeste anciennitet.

Mange af hans gamle konfirmander, der er flyttet fra sognet, har også ønsket at blive viet af
ham, og han har døbt mange af deres børn.
Holger har haft en god kontakt til spejderne,
børnehaven, dagplejerne og skolen - et samarbejde til stor glæde for alle.

Brorstrup-Ravnkilde Menighedsråd

Holger og Søren har også åbnet deres hjem
og budt til skumringstimer med sang, foredrag/
underholdning og kaffe nogle eftermiddage om
søndagen i vinterhalvåret. Der har desuden
været afholdt sommermøder i præstegårdshaven. Det er noget folk har sat meget stor pris
på og er taknemmelige for.
Afskedsgudstjenesterne med efterfølgende
samvær viste også hvor afholdt, Holger har
været. Brorstrup kirke var den 19. juni fyldt til
sidste plads, og der måtte desuden hentes ekstra bænke ind, og det samme gjaldt i Ravnkilde
kirke den 26. juni.
Ved den efterfølgende sammenkomst i Mejlby
var der foruden sange og taler underholdning
ved Halfdanskerne. I Ravnkilde underholdt Sysselkoret under ledelse af kirkesanger Camilla

Ordet ordentlighed kendetegner hele Holgers
virke.
Brorstrup Kirke

Holger er særdeles vellidt og vil blive savnet.

Ravnkilde Kirke

Kontakt:
Sognepræst - knst. Marianne Nielsen
Tlf. 614 27628, e-mail: mn@km.dk
Graver ved Brorstrup Kirke:
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Kirkesanger Jens Erik Jensen,
tlf. 9837 5011, e-mail: jeje@pc.dk
Graver ved Ravnkilde Kirke:
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Organist ved begge kirker:
Karl Alfred Petersen, tlf. 9856 9128
e-mail: karlalfred-petersen@mail.dk
Kirkesanger Camilla Hyttel,
tlf. 4073 3876,
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com

Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Sensommerkoncert
i Bælum Kirke
Torsdag den 18. august kl. 19.30
Kom og hør kendte og elskede danske sommersange samt en skøn buket af både opera
og musical hits, når menighedsrådet indbyder
til koncert med en trio, bestående af Margrethe Smedegaard, sopran, Thomas Rewes, baryton, og Natasha Kutsko Jensen, flygel.
Programmet er varieret - et repertoire, som
man kan læne sig lidt tilbage i kirkesædet og
nynne med på, ligesom der vil også være fælles-

sange, hvor publikum selv skal røre sangstemmen.
Menighedsråd er vært ved et glas vin og lidt
sødt efter koncerten.

Sogneudflugt
Lørdag den 3. september 2022
Så er det igen muligt at komme på sogneudflugt.

Der er fri entré.

Babysalmesang i Skibsted Kirke
Vi starter igen med babysalmesang i Skibsted Kirke
mandag den 15. august kl. 9.30-11.30. Forløbet strækker sig over 8 gange.
Vi vil synge og lege med sang og musik sammen
med dig og din baby.
Kendskab til salmer er ikke nødvendigt, da du og
din baby vil blive ledt igennem sangen og musikken
af organist Sigrid Mollwitz.
Efter ca. 35 min. sang og bevægelse, er der gratis kaffe, brød og frugt samt hyggeligt samvær.
Du skal blot møde op i kirken første gang med din baby.
Har du spørgsmål, kan Mettea Frølund kontaktes på tlf.: 6169 0852
Vi ses

☺.

Venlig hilsen
Sigrid Mollwitz og Mettea Frølund

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Skibsted Kirke

Vores heldagstur i år bliver lørdag den 3. september, og turen går til Vendsyssel.
Der er afgang fra Solbjerg kl. 8.00, Bælum kl.
8.05 og Skibsted kl. 8.15. Vi forventer at være
hjemme ca. kl. 18.00.
Vi har et begrænset antal pladser, og de går i
første omgang til folk med tilknytning til sognene, men der er selvfølgelig mulighed for at
komme på venteliste. Turen er ikke velegnet til
gangbesværede og koster 100 kr.
Tilmelding til Inger Marie Engelbrektsen, tlf.
20781255, senest fredag den 26. august.
Kontakt:
Sognepræst Inger Margrethe Andersen
Bælum Sognegård,
Smidievej 1B, 9574 Bælum
tlf. 9833 7050, e-mail: ima@km.dk
Organist Natasha Kutsko Jensen
tlf.: 2144 0488,
e-mail: natasha.organist@gmail.com
Graver ved Bælum og Solbjerg Kirker:
Rasmus Vendelbo Vinther,
tlf.: 9833 7493
e-mail: graverrasmus@gmail.com
Gravermedhjælper ved Solbjerg Kirke:
Tina Kragelund Pedersen
tlf.: 9833 7211,
e-mail: tinasolbjergkirke@gmail.com
Graver ved Skibsted Kirke:
Palle Jensen, tlf.: 9833 7353
e-mail: graverpalle@hotmail.com
Kirkesanger Bælum og Solbjerg Kirker:
Caroline Pedersen, tlf. 2669 4106,
e-mail: cnppedersen@gmail.com
Kirkesanger Skibsted Kirke
Bent Hvilshøj Jakobsen, tlf. 3082 9235
e-mail: benthvils55@gmail.com
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Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastotrat

Det kristne fællesskab
Det kristne fællesskab rækker ud over hele
verden. Måske har I oplevet det her i sommer,

uanset, om I har rejst i udlandet eller mødt andre kristne på ferie her hos os. For som kristne

Eftersommerens aktiviteter
Morgenandagter. I september måned starter vi op med en månedlig morgengudstjeneste i
Sognehuset i Nørager. Gudstjenesten starter klokken 9.30, og slutter klokken 10.00, hvorefter
vi drikker en kop kaffe. Gudstjenesten forgår i roligt tempo og med en blanding af årstidens
salmer, gamle favoritter og nye toner. Første morgenandagt er den 7. september og alle er
velkomne.
Aftensang. Vores store succes med aftensang i kirkerne fortsætter hen over efteråret. Vi synger årstidens salmer, hører evangeliets budskab og digternes smukke ord. Måske lærer vi også
en ny salme. Vi slutter af med kaffe og en hyggelig snak. Det skifter mellem kirkerne, men er
altid fra 19.30-20.00. Det er en dejlig måde at afslutte dagen på, at komme ned i tempo og
sidde lidt i ro og mag. Næste aftensang er i Durup kirke den 25. august. Vi glæder os til at
synge med jer.
Torsdagscafé. Torsdag den 8. september mødes vi igen i Sognehuset til fællessang, historielæsning, strikkehygge (tag gerne dit strikketøj med) og en god kop kaffe og kage. Alle er velkomne.
Babysalmesang. Er du nybagt mor eller far, er du og din baby velkomne i Sognehuset i Nørager
tirsdag formiddage kl. 10 til 40 minutters babysalmesang og leg. Derefter er der kaffe/the og
rundstykker til forældrene. Første gang efter sommerferien er den 9. august.
Børneklubben Banditterne mødes i Skrænten onsdagene 17. og 31. august

Kgs. Tisted Kirke

Binderup Kirke

er vi del af et stort internationalt fællesskab
med kristne i andre dele af verden. Ja, rundt på
hele kloden kan man finde kristne, der deler
den samme tro som os, den samme kærlighed
til skabelsen, den samme glæde ved livet. Vi er
bundet samen af det kristne værdisæt, af den
samme tro, trods sociale og kulturelle forskelle. Alligevel kan mødet med en kristen fra en
anden del af verden godt være lidt skræmmende. For når det globale fællesskab bliver
til et konkret menneske, der står over for os,
kræver det mod at se det, vi har til fælles. Forskellene springer nemlig først i øjnene, derefter kommer de nye venskaber, de spændende
perspektiver og historierne, vi husker resten af
livet om mødet med et andet menneske. Det
lærer Jesus os: at Gud altid ser mennesket først
og kommer os i møde. Der er ingen tjekliste,
vi skal leve op til for at være gode nok til Gud.
Det er ligegyldigt, om man er stor eller lille, sidder i kørestol eller løber hurtigt. Det vigtigste
er, at vi har værdi, præcis som vi er – både for
Gud og for hinanden.
Rikke Visby Wickberg
Durup Kirke

Sommerkoncert i
Durup kirke
Karsten Holm og band kommer til Durup
kirke den 9. august kl. 19.30 og giver os
en musikalsk fortælling omkring Johnny
Cash. Koncerten er en del af Sommerkoncerter i
Rebild Provsti.
Der er gratis
adgang og vi
fylder kirken til
sidste plads.

Kontakt:
Sognepræst Rikke Visby Wickberg
Esgevej 1, 9610 Nørager,
tlf. 9865 6102 / 2056 9989,
e-mail: rvw@km.dk
Menighedsrådsformand:
Orla Kastrup Kristensen, tlf. 5196 2265
Organist og præstesekretær:
Helena M. M. Schmidt, tlf. 2484 5582
Kongens Tisted kirke og
Binderup kirker:
Graver: Erik Nyborg Madsen,
tlf. 2620 6179
Kirkesanger: Anni Sørensen
Durup Kirke:
Graver: Kirsten Byrialsen, tlf. 2965 1819
Kirkesanger: Gertrud Bak
Facebook:
Kongens Tisted – Binderup – Durup Kirker
Hjemmeside: https://www.ktbd-sogn.dk

Lyngby-Terndrup pastorat

Nordens klang og fællessang
Efter sidste års succes med “Fuglenes klang
og fællessang” i rækken af sommerkoncerter
i Rebild provsti, vil vi i år fortsætte i samme
stil. Denne gang med den nordiske tone som
en bred ramme for koncerten søndag den 14.
august 2022 kl. 19:30 i Terndrup kirke. Der vil

stor del af koncerten, og de bliver ledt godt på
vej af vores kirkesanger Bent Hvilshøj.
Så kom, lyt, syng og vær med til en helt særlig
nordisk aften i Terndrup.

Kirkebil
Kirkebilen kan benyttes gratis ved alle
kirkelige handlinger.
Ring til Terndrup Taxa og Turistbusser
på tlf. 9833 5800

være musik af nordiske komponister, folkemusik, sange, viser, og Dorit Wium Andersen vil
kæde det hele sammen med oplæsning.
Lyngby Kirke

Terndrup Kirke

I år vil strengekunstneren Esben Kjær sætte
tonen an sammen med kirkens organist og
pianist Gunhild Kjær. Esben har den klassiske
baggrund som bratschist i Randers Kammerorkester, men han er også kendt som jazzviolinist
i PS Swingband, har turneret med De Gyldne
Løver og meget mere, så der er lagt op til en
meget alsidig koncert.
Publikum vil selv med fællessangen blive en

Kontakt:
Sognepræst Finn Carpentier
tlf. 4146 9000, e-mail: fic@km.dk
Menighedsrådsformand Kurt Pedersen
tlf. 4051 1440
e-mail: murermester@kurtpedersen.dk
Organist Gunhild Kjær
tlf. 4111 2520
e-mail: gunhildgk@gmail.com
Kirkesanger Bent Hvilshøj
tlf. 3082 9235
Graver v/ Terndrup kirke
Niels Pedersen
tlf. 2210 5586
e-mail: kirkekontor.terndrup@gmail.com
Graver v/ Lyngby kirke
Ole Christensen
tlf. 2481 2694
e-mail: olemil1@hotmail.com
Facebook Lyngby-Terndrup Sogn
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DET SKER
Morgensang

Babysalmesange og/eller legestue?

Start dagen med sang, kaffe, rundstykker og
hyggeligt samvær.

Er du på barsel? Måske er du hjemmepasser? Drømmer du om, at komme lidt ud af huset
og møde nogle nye mennesker – og nyde nogle musikalske og sansende øjeblikke med dit
barn? Så kig lige med!

Arrangementet foregår udenfor ved
sognehuset. I tilfælde af regn eller dårligt
vejr rykker vi indenfor i sognehuset.
Vi bruger som udgangspunkt Højskolesangbogen og der vil også være mulighed
for at foreslå sange.
Alle er hjerteligt velkomne.
Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Tid:
Sted:
Pris:

Fredage den 5/8, 12/8 og 19/8 kl. 9.00
Udenfor Sognehuset v. Øster Hornum Kirke
Gratis

Fra d.11. august og 10 torsdage frem mødes vi i Suldrup sognehus fra kl.10-11. Og hvem er vi? Kirkekulturmedarbejder Charlotte Pedersen og organist Kim Bernt er med og lægger op til
musik og sang, leg og sansning for dig og dit barn – i fællesskab
med andre. Der vil også være en bid brød – og tid til en god snak
sammen med gamle og nye venner.
Vi udvider aldersgruppen og inviterer alle forældre på barsel
og hjemmegående med børn fra 0-3 år til en skøn formiddag i
Sognehuset
Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag formiddag kl.10.00. Første gang torsdag den 11. august.
Suldrup sognehus
Gratis

Sensommerkoncert i Bælum Kirke

Voksenkor

Kom og hør kendte og elskede danske sommersange samt en skøn buket af både opera og
musical hits, når menighedsrådet indbyder til koncert med en trio, bestående af Margrethe
Smedegaard, sopran, Thomas Rewes, baryton, og Natasha Kutsko Jensen, flygel.

Elsker du at synge? Savner du fællesskabet med andre
sangfugle? Har du behov for lidt adspredelse en helt
almindelig tirsdag aften? Kom og vær med!

Programmet er varieret - et repertoire,
som man kan læne sig lidt tilbage i
kirkesædet og nynne med på, ligesom
der vil også være fællessange, hvor
publikum selv skal røre sangstemmen.

Voksenkoret i Suldrup Kirke mødes i Suldrup Sognehus
hver tirsdag fra kl. 19.00-21.00.

Menighedsråd er vært ved et glas vin og
lidt sødt efter koncerten.

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 18. august kl. 19.30
Bælum Kirke
Gratis

Første øvegang efter ferien bliver tirsdag den 30. august.
Vores nye organist og særdeles erfaren korleder Kim Bernt
glæder sig til at komme i gang, og han har allerede
spændende planer for koret.
Kom frisk og syng med!

Tid:
Sted:
Pris:

Hver tirsdag fra kl.19.00-21.00
Suldrup kirke
Gratis

Aftensang ved søen i Haverslev

Sogneudflugt – Rørbæk – Grynderup – Stenild

Aftensang v/ organist Anette Kjær

Rundtur på den idylliske Mariagerfjord (trekantruten) for alle der måtte have lyst.

Der bliver også mulighed for at
foreslå, hvad vi skal synge.
Efter aftensangen serveres
der kaffe og kage.
Samarbejde med Haverslev
Byfest

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag d. 16. august kl. 19.00 – 20.00
Søen i Haverslev
Gratis adgang

Carl Nielsen - En brevkoncert
Medvirkende: Operasanger Jakob
Zethner og organist Anette Kjær.
Solosange, fællessange og uddrag
af Carl Nielsens breve.

Program:
Kl. 11.45 afgang fra Hobro havn med Svanen, incl. en let frokost ombord.
Kl. 12.55 ankomst Mariager havn – mulighed for et kig på byen på egen hånd.
Kl. 14.10 afgang med Veteranjernbanen.
Kl. 14.55 ankomst Handest station.
Kl. 15.15 hjemtur med bus.
Praktiske oplysninger:
Opsamling med bus, fra Grynderup missionshus/klubhus kl. 11.00,
Rørbæk forsamlingshus kl. 11.05 og fra Stenild kirke kl. 11.15.
Tilmelding med
navne/telefonnummer senest
den 7. august til Laila på
lklo@km.dk eller på
tlf. 9855 7292.
Menighedsrådets
Aktivitetsudvalg

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 17. august kl. 19.30
Aarestrup kirke
Fri entré

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 21. august
Hobro Havn eller se opsamlingsmuligheder ovenfor
100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn under 12 år. Betaling på dagen.
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DET SKER
Sensommer i Støvring, Sørup, Gravlev

Nordens klang og fællessang
Denne gang med den nordiske tone
som en bred ramme for koncerten
søndag den 14. august 2022 kl. 19.30 i
Terndrup kirke.
Der vil være musik af nordiske komponister, folkemusik sange, viser, og
Dorit Wium Andersen vil kæde det
hele sammen med oplæsning. I år vil
strengekunstneren Esben Kjær sætte
tonen an sammen med kirkens organist
og pianist Gunhild Kjær. Esben har den
klassiske baggrund som bratschist i
Randers Kammerorkester.
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 14. august kl. 19.30
Terndrup kirke
Gratis

Rebild Provsti afholder
budgetsamråd
Mandag den 5. september 2022
kl.19.00 i Terndrup sognegård
På budgetsamrådet præsenteres provstiudvalgets forslag
til Budget 2023 for de kirkelige kasser i Rebild Provsti.
P.U.V.
Kaj Møller Kristensen

”Hvad er et menneske værd?”
Torsdag den 8. september
19.00-21.30
Støvring Sognegård

Brug en aften i selskab med 2 forskere
og undervisere inden for teologi og
sundhedsøkonomi. De vil give hver
deres vinkel på ”Hvad er et menneske
værd?”
Der bliver mulighed for at deltage i
samtalen mellem de forskellige
synsvinkler og her er plads til
nysgerrighed og undren.

Program:
Kl. 19.00
Kl. 19.10
Kl. 19.40
Kl. 19.45
Kl. 20.15
Kl. 21.00

VEGGERBY KIRKE

Tundra med sanger Sofie Trolle.

Torsdag 4. aug. kl. 19.30

Velkomst
Første oplæg
Kort pause
Andet oplæg
Servering og salonsamtaler
Afrunding og afslutning

DURUP KIRKE

”Cash i kirken”. Karsten Holm & band.

Tirsdag 9. aug. kl. 19.30

STØVRING KIRKE
Torsdag 11. aug. kl. 19.30

TERNDRUP KIRKE
Søndag 14. aug. kl. 19.30

SKØRPING NYKIRKE

Orgel og sang.
Grete Skjødsholm, sang. Else-Marie Christiansen, orgel.
“Nordens klang og fællessang”. Esben Kjær, violin.
Gunhild Kjær, piano. Dorit Wium Andersen, oplæsning.
Violin og orgel. Carsten Viuf, violin. Sune Bendsen, orgel.

Tirsdag 16. aug. kl. 19.30

Oplægsholdere:

Denne indholdsrige debat-aften er
arrangeret af en styregruppe fra Rebild
Provsti
Arrangementet og den medfølgende
forplejning er gratis
Mere information kan løbene findes på
www.hvadermeningenrebild.dk
Tilmelding sker via mail eller sms:
kirdith@gmail.com eller 26 84 42 32

AARESTRUP KIRKE

Sabrina Storgaard
Sørensen er adjunkt ved
Det
Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Aalborg
Universitet.

Onsdag 17. aug. kl. 19.30

BÆLUM KIRKE
Torsdag 18. aug kl. 19.30

STØVRING KIRKE

”Carl Nielsen. En brevkoncert”.
Jakob Zethner, bas. Anette Kjær, klaver og oplæsning.
Sensommerkoncert. Margrethe Smedegaard, sopran.
Thomas Rewes, baryton. Natasha Kutsko Jensen, flygel.
”Stille eksplosioner”. Mads Granum Kvintet.

Tirsdag 23. aug. kl. 19.30

Ø. HORNUM KIRKE
Torsdag 25. aug. kl. 19.30

SULDRUP KIRKE

”4 sidste sange”. Helle Gössler, sopran.
Elisabeth Zeuthen Schneider, violin. Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel.
Kaputu med søstrene Azilda og Anilde Kaputu.

Lørdag 27. aug. kl. 19.30

Ulrik Nissen er Dr.theol.,
forfatter, forsker og
lektor ved Aarhus
Universitet.

RAVNKILDE KIRKE

Klarup Pigekor under ledelse af Christina Kjærulff.

Søndag 28. aug. kl. 19.30

BLENSTRUP KIRKE

Rytmisk koncert med Shubi.dk.

Lørdag 3. sept. kl. 16.00

SBO Grafisk - Støvring • 99 86 23 00

Kom og lad jer udfordre i debatten
mellem humaniora og naturvidenskab.

4/8 - 3/9 2022

Hvis du/I ikke kan deltage den pågældende dato, så fortvivl ikke. Der kommer nemlig endnu et
spændende arrangement som dette.
Den 4. oktober i Skørping med temaet ”Hvad er livets grænser?!”

FRI ENTRÉ TIL ALLE KONCERTER
Sommerkoncerterne er tilrettelagt af organisterne i Rebild Provsti med økonomisk støtte fra provstiet.

Kontakt: sommerkoncerter@gmail.com
Læs mere:

Sommerkoncerter i Rebild Provsti
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DET SKER
Torsdagscafé

Sogneudflugt

Vi begynder med kaffe og brød og
hyggeligt samvær og synger en sang
eller to.

Årets sogneudflugt går blandt andet til
Voergaard Slot med rundvisning på slottet og i
hallen, hvor Jim Lyngvild viser sin udstilling ”Solo”
som samler både nye og gamle værker, herunder en serie af religiøse billeder – fra ånder og
overtro til folketro, asatro og kristendom.

Herefter har vi et foredrag,
prædikenværksted eller andet
programpunkt.
Vi begynder efterårssæsonen med
samtale om bordet den 1.september.

Herefter er der buffet på Jacobs fiskerestaurant
i Sæby samt rundvisning i Sæby kirke, inden vi
kører tilbage til Sognegården i Skørping.

8. september er der sogneudflugt og
der er derfor ingen torsdagscafe
denne dag.

Tilmelding på skoerping.sogn@km.dk
senest den 26. august

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdage kl.10.30 til 12.30
Skørping Sognegård
Gratis

Torsdag den 8. september kl. 8.45 til ca. 17.00
Afgang fra Sognegården i Skørping
150 kr. samt eget forbrug af drikkevarer

Høstgudstjeneste i Fræer

Aftensang i Nykirken

Traditionen tro byder vi ind til høstgudstjeneste i Fræer kirke.

Velkommen til en times korsang
og fællessang i Skørping Nykirke.

Kirkekoret medvirker og efter gudstjenesten
er der fælles frokost i forsamlingshuset.
Medbring gerne lidt af høsten fra din mark
eller have til at pynte i kirken – og til at
bortauktionere ved frokosten.
Indtægter fra høstauktionen går til julehjælp
i pastoratet og de seneste år er det blevet til
et flot beløb!

Per Bach sidder ved orglet.
Vær mig nær, thi uden dig
ensomhed mig truer;
vær mig nær, thi uden dig
jeg for mørket gruer!

Tilmelding til frokost gerne inden 6. september
til kirkekontoret, tlf. 9839 1066 eller mail
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 11. september kl. 10.30
Fræer kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 18. september kl. 19.00
Skørping Nykirke
Gratis

Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander

Violin -og orgelkoncert

Konfirmander der skal konfirmeres i 2023, og som bor i Gerding og Blenstrup sogn, er
velkomne til indskrivningsgudstjeneste i Blenstrup Kirke 28. august kl. 10.30.

Carsten Viuf er bosat i Skørping og uddannet violinist ved Det Jyske Musikkonservatorium
og Statskonservatoriet i Skt. Petersborg. Foruden orkester- og undervisningserfaring er han
medforfatter på musikteoretiske fagbøger. Sune Bendsen er organist i Øster Hornum og
uddannet i musikvidenskab fra Aalborg Universitet og i orgel ved Vestervig kirkemusikskole.
Carsten og Sune har spillet sammen siden 2015. Repertoiret er bredt og spænder fra den
gribende filmmusik fra ”Schindlers liste” til de mange perler fra det klassiske repertoire.

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.
Konfirmation i 2023 i Blenstrup Kirke
er Store Bededag kl. 10.30.
Tid:
Sted:
Pris:

Udover glæden ved sammenspillet og det klassiske repertoire deler de også glæden ved
den danske sangskat. Derfor kan publikum også forvente at få rørt stemmerne til skønne
fællessange!
Koncerten er en del af Sommerkoncerter i Rebild Provsti

Søndag den 28. august kl. 10.30
Blenstrup kirke
Gratis

Byfest i Skørping
Du kan finde vores stand i Jyllandsgade,
hvor vi er klar med ”Find præsten” skattejagt
for store og små med præmieudtrækning
hvert kvarter, blindsmagning af altervin, bønner i fast og flydende form samt
balloner og fribilletter.
Der er også mulighed for at få en snak
med præsten og repræsentanter fra
menighedsrådet.
Søndag er der festgudstjeneste i Byfestteltet
kl. 12.00 med sang og musik.
Tid:
Sted:
Pris:

Fredag den 19. august kl. ??
Jyllandsgade og Byfestteltet
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 16. august kl. 19.30
Skørping Nykirke
Gratis

Side 8 | 

Rebild Provsti | August 2022

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Sogneudflugt i Rørbæk – Grynderup – Stenild
Årets sogneudflugt er berammet til den 21.
august 2022.

Håber der findes interesse for sådan en tur.
Der er arrangeret bus ud og hjem i alle 3 sogne.

Turen begynder med en sejltur med ”hjuldamperen” Svanen fra Hobro havn. Svanen er bygget i 1994 på Hvide Sande skibs- og bådebyggeri og kan rumme 98 personer.

Se venligst annoncen på annoncesiderne med
tilmelding og praktiske oplysninger.
Menighedsrådets aktivitetsudvalg

Sejlturen går ud gennem den idylliske Mariager
fjord, faktisk Danmarks længste egentlige fjord,
Hobro - Als odde, 43 km (23,3 sømil).
Først passeres Østerskoven med noget af
Danmarks ældste egeskov. Længere ude er
fjorden omgivet af lyngbakker med enebær,
skrænter og skove. Et af stederne er bl.a. de
fredede Bramslev bakker, hvor der er afgræssede bakker og badestrand.

Kirken er en rest af det middelalderlige Birgittinerkloster, som kan dateres tilbage til 1400-tallet. Kirken har engang været en af Danmarks
største kirker, og klosteret havde i middelalderen en enorm magt og ejede jorde og godser
i hele Jylland.

Herefter lægges der til kaj ved havnen i Mariager. Her bliver tid til at kigge på byen. Man kan
bl.a. besøge saltcentret ved den dejlige havn,
gå op i byen med de toppede brosten og bindingsværkshuse med roser og stokroser, nyde
atmosfæren på byens torv omgivet af byens
gamle rådhus, restaurant postgården eller besøge den fascinerende gamle kirke og kloster.

Herefter går turen videre med veteranjernbanen Mariager - Handest. Togføreren fløjter afgang og rejsen begynder med det knap 100 år
gamle lokomotiv. 17 kilometer gennem noget
af det smukkeste Danmark, fjord, købstadsidyl,
bøgeskov, bølgende bakker, heder og ådale.
Hastigheden er 30 kilometer i timen, så man
når at få sjælen med. Turen tager 45 minutter,
og der skulle være nok at se på undervejs.
Under turen er det muligt at stå ude på en
af de åbne endeperroner på personvognene
og høre på, hvordan det gamle lokomotiv pruster og arbejder sig gennem det naturskønne
landskab. Turen ender på den fredede Handest
station, hvor der vil være mulighed for at købe
lidt forfriskninger. Der er også mulighed for at
kigge indenfor i ventesalen og stationskontoret,
der står ”næsten urørt”, som da privatbanen
åbnede for snart 100 år siden.

Hjemmeside:
www.rgs-sogne.dk
Facebook:
Rørbæk, Grynderup og Stenild kirker
Kirkebil:
Kørsel til gudstjenester kan bestilles fra
alle tre sogne senest dagen før hos
Terndrup Taxa, tlf. 9833 5800.

Det sker i klubhuset
i Grynderup
Aftentur med fælles afgang fra Klubhuset
Torsdag den 11. august kl. 19.00.
Medbring kaffe
Møde v/ Anders Jørgen Jensen, Fandrup
Torsdag den 18. august kl. 19.30.
Sangaften
Torsdag den 8. september kl. 19.30.

Kontakt:
Kirkekontor og sognepræst:
Laila Olesen, Ågade17, Rørbæk,
Tlf.: 9855 7292, e-mail: LKLO@km.dk
Menighedsrådsformand:
Anders Bisgaard Møller, tlf.: 6175 3308
e-mail: andersbisgaardmoller@gmail.com
Kasserer: Pia Nørgaard, tlf: 4055 4382
e-mail: ncn@123dk.dk
Kirkeværger:
Rørbæk: Lone Watson Kjær, tlf. 2946 3523
Grynderup: Regnar Jensen, tlf. 2194 7350
Stenild: Kim Jensen, tlf. 2961 8925
Organist:
Natasja Ozerova Pedersen, tlf. 3035 9877
Kirkesanger: Irma Jensen, tlf. 2539 3913
Graver Rørbæk: Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver Stenild og Grynderup:
Margith Koch, tlf. 2927 5818

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Hans Flou
viser film om
Lindenborg Å
Foredrag og film i Siem Forsamlingshus
onsdag den 14. september 2022 kl. 15.00
Hans Flou, der har en fortid ved politiet i
Aalborg, begyndte efter sin pensionering
at lave videofilm, i første omgang om Lille
Vildmose. Hans Flou er guide i Lille Vildmosecentret og en ihærdig formidler af
mosen gennem lys og billeder, og er også
en kendt naturfotograf.
Hans nye film omhandler kilder ved den
47 km lange Lindenborg å lige fra åens
udspring i Nysum og hele vejen gennem
Rold skov.
Selve filmen varer ca. 30 min. og Hans Flou
bruger lidt tid før filmen til omtale af stederne.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe,
og der er gratis adgang.

Teologisk professor Christen Hermansen
Går man turen fra St. Brøndum mod kirken
passerer man på sin højre side et lille anlæg,
hvor der står en stor sten med teksten

og andre i nød, og da ægteskabet var barnløst,
fik de kort før hustruens død i 1879 oprettet
et testamente, hvor de skænkede betydelige
legater til familien, universitet og deres fødesogne, Hvilsager og St. Brøndum.

Christen Hermansen
1806-1862
* i St. Brøndum,
Teologisk Professor
✝ i København
Et legat
stiftede han for vort Sogn.
Men hvem var Christen Hermansen?
Han var søn af husmand og skrædder Herman
Christensen og hustru Kirsten Sørensdatter.
Født i St. Brøndum den 30. januar 1806. Sognets præst, Jørgen Holger Andreas Jungersen,
opdagede hurtigt, at drengen havde særlige evner for det boglige, så han tog sig personligt af
hans undervisning, hvilket resulterede i, at Christen Hermansen som 19-årig blev optaget på
Københavns Universitet. Om sin dygtige elev
skrev præsten: ”Efter at han i skolen har bragt
det så vidt, som det efter Almueskolens indretning og bestemmelser er muligt, har denne
med sjældne evner og kundskaber udrustede
dreng også under forberedelse til konfirmationen fuldkommen tilfredsstillet mig”.
Christen Hermansen blev cand.theol. i 1830
og modtog fire år senere universitetets guldmedalje. Han underviste ved det teologiske
fakultet, og i perioden 1839-1841 foretog han
en længere videnskabelig rejse, der bragte ham
til Tyskland, Italien, Grækenland og Tyrkiet. Efter sin hjemkomst blev Christen Hermansen
konstitueret som docent i semitisk-østerlandsk
filologi (studie i sproget) I 1850 blev han pro-

Ifølge fundatsen skulle legatet ”Professor Dr.
Theol. Christen Hermansen og hustru Edel
Kirstine Margrethe Hermansen født Secher’s
Legat” gives til: ”Trængende og værdige Enker og ugifte fruentimmere i Store Brøndum
Sogn”. Kapitalen var på 10.000 kr. (omregnet
til vores tid et beløb på 700.000 – 800.000 kr.)
og legatet, der var livsvarigt, blev første gang
uddelt i 1908. Legatet blev første gang uddelt i
1996 og eksisterer ikke mere.
Bragt med tilladelse fra Henrik Bugge Mortensen.

fessor i teologi. Han var kendt for sin grundighed, sin kritiske sans og sit tørre, lune og
bramfri himmerlandske gemyt. I 1873 blev han
udnævnt til rektor på Københavns Universitet,
og fem år senere tildelte universitet en i Leipzig han æresdoktorgraden i teologi. Hermansen litterære hovedarbejde var en revideret
oversættelse af de Gamle Testamente. Trods sit
skrøbelige helbred forsatte han med at holde
forelæsninger til blot 7 uger før sin død den 19.
oktober 1882.
Christen Hermansen blev i 1858 gift med Edel
Kirstine Margrethe Secher fra herregården
Skaføgaard på Djursland. Ægteparret var kendt
for deres gavmildhed overfor fattige studenter

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

Kirkekoret på tur
I Kristi himmelfartsferien var kirkekoret fra
Skørping-Fræer på en kortur til Sønderjylland
- med en lille smuttur til Tyskland. Turen blev
gennemført i samarbejde med kirkekor fra
Dronninglund, Nørresundby og Vejgaard. De
fire kor er med i kororganisationen ”Korliv”,
som arbejder for at styrke sammenholdet mellem børne- og ungdomskorene i Den Danske
Folkekirke. Læs her rejsebeskrivelse, skrevet af
pigerne fra Skørping-Fræer kirkekor:
Torsdag d. 26. maj
Vi kørte afsted torsdag morgen, og gjorde os
klar til en lang bustur hele vejen til Rødding. Efter 2,5 times bus, ankom vi til Rødding Centeret, sammen med en masse andre korsangere.

hentet af bussen som, kørte os tilbage til Rødding Centret. Vi havde god tid til at lave hvad vi
ville. Og så mødtes vi til aftensmad, fællessang
kor-bingo.

Her fik vi tildelt vores værelser. Efter det havde
vi god tid til en masse sjove aktiviteter, som fx
bowling og svømmehallen. Sidst på eftermiddagen var der korprøve, efterfulgt af et lækkert
kagebord. Så havde vi en pause, og så fik vi en
mega lækker aftensmad og efter det lærte vi
line dance.
Fredag d. 27. maj
Vi startede dagen med en lækker morgenmad,
hvor vi senere havde korprøve og fritid som
blev brugt til bowling, minigolf og supermarkedstur, så havde vi 2 korprøver, en lækker aftensmad og stomp med Linette.

Kirke- og Kulturmedarbejder
i Skørping og Fræer Sogne

Lørdag d. 28. maj
Vi vågnede og spiste morgenmad og så skulle
vi afsted mod Flensborg. Vi kørte i cirka halvanden time, og ankom til Flensborg cirka klokken 10:30. Vi gik alle sammen hen til gågaden
hvor vi splittede op. Vi gik i butikker og spiste
frokost, hvorefter vi mødtes ved Nørreport kl
13.15. Vi gik i samlet flok op til Ansgar kirke,
hvor vi holdt en skøn koncert. Efter det blev vi

Kirken er for dig og mig lige der, hvor vi bor
og lever, og jeg vil gøre mit bedste for, at der ud
af denne stilling gror oplevelser, fællesskaber, undervisning og meget andet, som kan blive til glæde for alle i sognene, der har lyst til at være med.

Det er med stor taknemmelighed i hjertet, jeg
starter i den nye stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Skørping og Fræer Sogne - jeg
er nemlig kommet ”hjem” igen. Jeg glæder mig
virkelig meget til at skulle i gang med at udfylde
denne nye stilling med tilbud om fællesskaber
for børn, unge og voksne, samarbejde med institutioner og skoler og meget mere.
Jeg er opvokset i Blenstrup, bor i Vaarst og
har i mange år arbejdet som lærer i Rebild,
Bælum og Blenstrup, så efter i nogle år at have
arbejdet i Aalborg og senest i Dronninglund
som Kirke- og kulturmedarbejder der, føler jeg
nu, at jeg vender tilbage til et område, hvor jeg
hører til, og hvor jeg virkelig har lyst til og mod
på at gøre en forskel.

Jeg hedder Jørgen Bøjgaard og bor i sommerhus i Klitgård mellem Nibe og Aalborg med
min bedre halvdel, Lenette, og vores lille labrador, Zola. Jeg har to voksne sønner, der begge
bor i Aalborg.

og kajakroning), er besøgsven i Røde Kors for
en hjerneskadet mand i Nibe samt er kirkesangerafløser i Nørholm Kirke. Endelig arrangerer jeg fra tid til anden loppemarkeder her
i Klitgård.

Jeg er ansat som gravermedhjælper ved Skørping Nykirke fra d. 1. august med særlig servicefunktion, dvs at jeg skal stå for det praktiske
i forbindelse med aktiviteter i sognegården og i
kirken samt hjælpe til på kirkegården. Det glæder jeg mig til at prøve efter at have været lærer i 25 år i folke-, privat-, handels- og aftenskoler, samt været sælger i Kræftens Bekæmpelse.
Jeg er også uddannet revisorassistent.
I min fritid dyrker jeg en del sport (løb, fodbold

Jeg ser frem til at blive en del af personalet og
vil gøre mit bedste, for at sognegården i Skørping forbliver et dejligt sted at være!

Gerding / Blenstrup:
Sognepræst, kbf.
Jonas Langdahl Gormsen
Sct Jørgensvej 1, Gerding, 9520 Skørping
tlf. 9839 6125, e-mail: jolg@km.dk.
Ugentlig fridag: mandag

Farvel og goddag
til nye ansigter
Siden sidste Kirkeavis har vi sagt farvel til Sognepræst Ingeborg Bruun Sebbelin, hvis vikariat
udløb samt vores Graver Tina Rugholm.
Der er oprettet to nye stillinger, som
hhv. gravermedhjælper med værtsfunktion og
kirke- og kulturmedarbejder. (Tidligere kaldet
sognemedhjælper)
I kan læse omtale af de to personer her i
avisen.
Pr. 1 september tiltræder Jesper Vittrup Larsen stillingen som graver ved Skørping kirkerne.
Jesper kommer fra en lignende stilling i Store
Brøndum.
Vi glæder os til at tage imod vores nye kolleger og de glæder sig til at møde jer alle.

Ny Sognevært

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

Søndag den 29 maj
Søndag skulle vi tidligt op for vi skulle allerede
med bussen kl 9. Vi tog til Christiansfeld hvor
vi sang et par sange til en gudstjeneste, i en lidt
anderledes kirke, med sand på gulvet. Efter det
gik vi lidt rundt i Christiansfeld, og købte honningkager. Til sidst skulle vi så køre i bus hele
vejen hjem til Nordjylland.
Alt i alt har det været en fantastisk tur med
gode oplevelser og stunder. Turen har været
hyggelig, og bragt vores kor meget tættere
sammen. Vi håber at, det ikke bliver sidste gang
vi skal ud på sådan en tur.
Du kan høre nogle af sangene, som koret
sang på turen på kirkens YouTube-kanal.
Har du lyst til at synge med i kirkekoret, så
mød op 18. august kl. 15.30 i sognegården i
Skørping. Læs mere om kirkens kor på hjemmesiden www.skoerping-fraer.dk.

Indskrivningsgudstjeneste
for konfirmander i Gerding-Blenstrup
Søndag den 28. august er der indskrivningsgudstjeneste for konfirmander.
Her vil der også være mulighed for at menigheden kan se, hvem der skal gå til undervisning i det kommende år, samt ønske
jer held og lykke.
Der vil være tilmeldingsblanketter til undervisning i både Skørping og Terndrup.
Konfirmationen er selvfølgelig i Blenstrup
kirke.
Vi glæder os til at se jer!

Vh Jørgen Bøjgaard

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

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

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

www.støvring-sørup-gravlev.dk

For alt hvad der sker under
himlen er der et tidspunkt….

Kalenderspalten
Læs mere om arrangementerne
på vores hjemmeside eller her i avisen
på side 6. Vi er de turkise.
Koncert: Orgel og sang
11. august kl. 19.30, Støvring Kirke
Babysalmesang
Nye hold starter den 15. og 16. august.
Tilmelding kan ske via hjemmesiden
Koncert: Mads Granum Kvintet
23. august kl. 19.30, Støvring Kirke
Kom og syng med
31. august kl. 14.00, sognegården
Suppeaften
5. september kl. 18.00
(Tilmelding 1. september)

Sådan indleder prædikeren i det Gamle testamente sin tale om tiden. Der er en tid til at tale
og tid til at tie ( Præd. 3,1ff)
Der er således også tid til et goddag og en tid
til et farvel. For mig er det blevet tid til farvel
til Støvring, Sørup og Gravlev sogne. 7,5 år er
det blevet til.
Da jeg kom en grå januardag i 2015 lovede
jeg at blive til jeg skulle bæres ud. Det var min
drøm, at det skulle blive sådan. Men efter, at jeg
i marts 2020 blev ramt af stress, har alle jeg har

”Kom og syng med”
”Kom og syng med” er et tilbud til sangglade
mennesker i alle aldre om musikalsk fællesskab
omkring højskolesangbogen, hvor glæden ved
at synge med andre vil være i højsædet.
Der vil være instrumentalt akkompagnement
til sangene, og der vil i høj grad blive mulighed
for selv at ønske sange. Man har således stor
indflydelse på, hvilke sange der synges, og har
man en bemærkning til valg af sangene, er den
også velkommen.
Synes man ikke selv, at man er den store sanger, er man også velkommen til bare at komme
og nyde sangen, musikken og fællesskabet.
Tilbuddet bliver uden tilmelding, og man binder sig ikke til at komme hver gang. Meningen
er, at man møder op, hvis man har tid og lyst.

Hvor:
Sognegården
Hvornår:
Hver anden onsdag kl 14 – 16 (ulige uger)
Opstart:
Onsdag den 31. august 2022
Vi håber meget at dette tilbud vil kunne give
mange timers god sang- og musikoplevelse i et
godt fællesskab.
Skulle man have spørgsmål til dette nye tilbud,
er man velkommen til at kontakte
Anette Borup: 22 86 63 80
Bente Jensen: 24 43 99 16

Der vil blive indlagt en kort pause, hvor der
kan nydes en kop kaffe.

Men venlig hilsen
Ældresagen i Støvring, Nørager og
Støvring-Gravlev-Sørup menighedsråd

Spirekor for 1.- 5. klasse
Tirsdage kl. 16-17 i sognegården – første gang den 23. august.
Velkommen til alle nye som tidligere sangglade børn.
Vi glæder os til at mødes igen efter en god og lang sommerpause.
Kor er gratis og kræver ingen forudsætninger – blot at du har lyst til at synge,
bevæge dig og være sammen med andre.
Vi deltager i denne sæson ved børnekirke og til luciaarrangementer.
Tilmelding kan ske på kirkernes hjemmeside
eller facebook.
Ved spørgsmål kontakt Rikke på 4021 1686 /
smh.stoevring@gmail.com.
Vi glæder os til hyggeligt samvær og at vi
sammen får skabt en masse god musik.
Hilsen Mette og Rikke

mødt sagt, at jeg skal huske at passe på mig selv.
Og det er derfor, det nu er blevet tid til at sige
farvel. Det gør ondt og det er med stor vemod.
Støvring, Sørup og Gravlev pastorat er et
dejligt sted at være præst. I, der bor her, vil
jeres kirker og det er dejligt, hvad kan man
som præst ønske mere. Alle steder er jeg som
præst blevet modtaget med åbne arme og favnen fuld af kærlighed. Dybfølt tak for det. Men
som vi alle er vidner til, så er Støvring vokset
og vokset meget siden jeg kom hertil i 2015 og
jeg har haft mange skiftende kollegaer. Det har
den konsekvens for mig og mit helbred at arbejdspresset er blevet for meget. Jeg kan, som
strukturen er nu, ikke være den præst, som
jeg gerne vil. Nemlig en præst med god tid og
hjertet med. Derfor har jeg søgt et andet embede og fået det.
Går alt efter planerne tiltræder jeg der i løbet
af sommeren.
Tak for al den tillid og kærlighed i har vist mig i
de 7,5 år, der er gået.
Guds fred og rige velsignelse være med jer.
Kærlig hilsen
Caris

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
Herbert Wilson
6168 9002, hw@km.dk
Fridag: Mandag
Kirkekontoret:
Daglig leder Charlotte Sander
Hedegaard Humphries
4015 2400, cshu@km.dk
Organist:
Else-Marie Christiansen, 2911 4586
organist.i.stovring@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Rikke Winkler, 4021 1686
smh.stoevring@gmail.com
Graver ved Støvring Kirke
Irene Madsen, 9837 3683,
irma@km.dk
Fridag: Mandag
Graver ved Gravlev Kirke
Finn Andreasen, 9837 5016
graver.gravlevkirke@gmail.com
Fridag: Onsdag
Graver ved Sørup Kirke
Lars Gindeberg, 2332 2770
soerup.kirke@gmail.com
Fridag: Mandag
Kontakt ved arrangementer
i Sognegården:
Dorthe Bagger, tlf. 5123 1543,
sognegaarden9530@gmail.com
Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, 6159 3806
Sørup: G
 rete L. Bach, 6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

Kirkebil

Du har mulighed for benytte kirkebilen til
kirkernes arrangementer og gudstjenester.
Kirkebilen bestilles senest hverdagen før hos
Olesens busser på 9837 1150.

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

Vindere
fra krydsord
Maj Agnethe Langdahl, Støvring
Juni Lene Poulsen, Støvring
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Sønderup-Suldrup pastorat

Tidligere x-factor vinder
kommer til Suldrup Kirke!
”Kaputu” er kunstnernavnet på de to talentfulde søstre, der i 2016 var de populære vindere
af X Faktor.
Dengang gik de under navnet ”Embrace”. Nu
har de videreudviklet deres musik og udtryk.
Siden de 2 søstre Azilda og Anilde Kaputu med
deres fantastiske stemmer sang sig ind i danskernes hjerter på TV, har de turneret landet
tyndt med deres shows og har været på tour
som support for Black Dylan.

Ny organist og
korleder

Det sker
Onsdag den 24. august
Sangaften
Lørdag den 27. august
Koncert med Kaputu

Kaputu har senest udgivet ep’en Roots, som
er en hyldest til deres forældre, til rødderne
i Angola og de nye rødder som er plantet i
Danmark.

Søndag den 28. august
Kirkekaffe i Suldrup Kirke
Søndag den 4. september
Sogneudflugt

Lokale børn og unge vil genkende Anilde Kaputu fra hendes tidligere arbejde som pædagog på Suldrup Skole. Kom frisk – det bliver en
fantastisk koncert!
Lørdag den 27. august kl.19.30 i Suldrup Kirke
– En del af Sommerkoncerter i Rebild Provsti!
Gratis entré.
Vi glæder os over at kunne byde velkommen til vores nye og ret så alsidige organist, Kim Bernt Jensen! Kim er uddannet
kirkeorganist med børne – og voksenkors
ledelse som speciale. Han har hele livet
beskæftiget sig med musik og har både
spillet dansemusik, musik til revy og klaver i Bigband. Han har desuden undervist
i både guitar, trommer og tangenter. Kim
skriver om sig selv; ”Jeg er korleder for tre
kor, og glæder mig til at videreføre korene
i Sønderup-Suldrup, deltage i aktiviteterne på plejehjemmet, afholde sangaftener,
og deltage i de kirkelige handlinger, samt
samarbejde med mine kollegaer og menighedsråd, og i det hele taget blive en
del af livet i Sønderup-Suldrup. Musikalske
hilsner, Kim Bernt.”
Hjertelig velkommen til
Sønderup Suldrup Sogn Kim!

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
Organist:
Kim Bernt Jensen, tlf. 2345 3349
e-mail:
organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte
Pedersen, Tlf. 26274664 e-mail: kkmedarbejder@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4046,
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Vil du synge med?
Korene ved vores kirker kan altid bruge flere medlemmer; du er velkommen til at
være med og se, om det er noget for dig.
Øster Hornum Kirkes kor starter op i uge 35 og har følgende mødetider:
Børnekor (børn fra 2. - 5.kl.):
	
Tirsdage kl. 15.00 – 16.00
Ungdomskor (børn fra 6. kl. og opefter): 	
Tirsdage kl. 15.50 – 16.50
Klassisk voksenkor: 			
Onsdage kl. 18.30 – 20.10
rytmisk voksenkor:			
Onsdage kl. 19.50 – 21.30
Korene øver i sognehuset ved kirken.
Kontakt: Korleder Sune Bendsen på 3024 1276 eller sunebendsen@gmail.com
Veggerby Kirkes Mandskor
starter op torsdag den 15. september.
Koret øver kl. 19.30 – 21.15
i Veggerby Kirke.
Kontakt: Korleder Inger-Marie Larsen,
tlf. 2035 9362, imlaars@gmail.com,
For mere info om korene,
se kirkernes hjemmeside:
www.øhveggerby.dk

Øster Hornum Kirke

Veggerby Kirke

”4 sidste sange”
i Øster Hornum

Gudstjeneste i
æblehaven

Den store musik opføres ofte i kirker og
koncertsale i de store byer. Den 25. august
kl. 19.30 kan den store musik opleves i
landsbykirken i Øster Hornum.
Baggrunden er, at der i november 2020
var en international orgelfestival i København, hvor det nye var, at orglet skulle gøre
det ud for et orkester. Richard Strauss’
mesterværk ”Vier letzte Lieder” (4 sidste
sange) var et af de værker, som opførtes med stor succes med koncertorglet i
Musikkonservatoriets Koncertsal som erstatning for et symfoniorkester. Fra Øster
Hornum tog vi kontakt til orgelprofessor
Sven-Ingvart Mikkelsen for at undersøge,
om en opførelse i kirken i Øster Hornum
også kunne være en mulighed. Henvendelsen bar frugt. Vi ser nu frem til at lade orglet i Øster Hornum Kirke være den musikalske basis for en koncert, hvor Sopran
Helle Gössler, violinist Elisabeth Zeuthen
Schneider og orgelprofessor Sven-Ingvart
Mikkelsen opfører Richard Strauss’ mesterværk fra 1948. Populære værker også
af Bach, César Franck og Vivaldi sikrer den
store oplevelse.
Koncerten er led i Rebild provstis Sommerkoncerter. Der er gratis adgang, men
tilmelding er nødvendig og gyldig, når den
er bekræftet.
Koncerten er støttet af
Spar Nord Fonden og Rebild Provsti.
Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk
eller tlf. 5119 0011

Vi håber på godt vejr, når vi søndag d. 21.
august kl. 14.00 rykker gudstjenesten ud i
den skønne Æblehave ved Øster Hornum
Kirke.
Gudstjenesten vil være lidt kortere end
sædvanligt, og der vil være kaffe/ kage efter gudstjenesten. Der vil blive opstillet et
telt og stole.
Alle er
hjerteligt
velkomne!

Kontakt:
Sognepræst
Jack Nørdam Pedersen
tlf. 2388 2225, e-mail: jnp@km.dk
Graver ved Øster Hornum Kirke
Heidi Thrysøe, tlf. 9838 5342,
e-mail: tilkirken@mail.dk
Graver ved Veggerby Kirke
Ellen Godiksen, tlf. 4012 5808,
e-mail: veggerbygraver@gmail.com
Organist
Sune Bendsen, tlf. 3024 1276,
e-mail: sunebendsen@gmail.com
Menighedsrådsformand Øster Hornum
Annette Søegaard, tlf. 2176 1448,
e-mail: annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby
Anders Langdahl, tlf. 5174 3706,
e-mail: andersla@post3.tele.dk

7. august
8.s.e.trin

10.30 MN			

9.00 SBS

9.00 JLG

10.30 JLG

9.00 SBS						

12.00 SBS Byfest

10.30 FIC				

9.00 IF

10.30 IF			

Haverslev

10.30 HELMA

9.00 IF

9.00 JNP

14.00 JNP

10.30 AMS

10.30 IF

19.30 JNP

10.30 JNP

9.00 LO		

10.30 AMS

19.30 JNP

10.30 JNP

10.30 HELMA		HELMA Sogneudflugt

9.00 HELMA		HELMA Sogneudflugt

10.30 AMS					

10.30 JNP

10.30 AMS			

Aarestrup			

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

Veggerby			

10.30 JNP			

Øster Hornum-Veggerby (JNP: Jack Nørdam Pedersen - HELMA : Helge Maagaard)

Øster Hornum

10.30 SDT
9.00 HW			

9.00 JNP			

9.00 JNP			

Suldrup			

Sønderup

10.30 HW

10.30 FIC

9.00 SDT						

10.30 SDT

Sønderup-Suldrup (AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - RVW: Rikke Visby Wickberg - HELMA: Helge Maagaard - LO: Laila Olesen)

Gravlev

Sørup			

Støvring

Støvring-Sørup-Gravlev (SDT: Sara Dommerby Toft - HW: Herbert Wilson - IF: Inge Frandsen)

Torup							

Siem								

St. Brøndum			

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

Fræer										

Gl. Skørping			

Skørping Nykirke

10.30 SBS

Stenild

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

10.30 LO						

9.00 LO

10.30 LO				Sogneudflugt			

Grynderup

10.30 LO

9.00 LO			

9.00 LO

10.30 FIC

Rørbæk			

10.30 LO

10.30 IBS

4. september
12.s.e.trin

10.00 RVW ved missionshuset

10.30 FIC				

10.30 PHA			

Rørbæk, Grynderup og Stenild (AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - RVW: Rikke Visby Wickberg - HELMA: Helge Maagaard - LO: Laila Olesen)

10.30 FIC

14.00 JLG

10.30 RVW		

9.00 AMS					

Lyngby 					

Terndrup

10.30 JLG

9.00 HELMA				

9.00 RVW					

Lyngby-Terndrup (IMA: Inger Margrethe Andersen - FIC: Finn Carpentier)

Durup

Binderup			

10.30 RVW			

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

Kgs Tisted

10.30 IMA

9.00 IMA

10.30 MN

10.30 SBS								

Blenstrup							

Gerding

28. august
11.s.e.trin

9.00 IBSE		

10.30 IBSE			

9.00 FIC					

Gerding-Blenstrup (JLG: Jonas Langdahl Gormsen - SBS: Sanne Birkely Sørensen)

Skibsted

10.30 MN

10.30 MN			

21. august
10.s.e.trin

9.00 PHA					

Solbjerg					

Bælum			

14. august
9.s.e.trin
10.30 MN			

Bælum-Solbjerg-Skibsted (IMA: Inger Margrethe Andersen - FIC: Finn Carpentier - IBS: Ingeborg Sebbelin)

Ravnkilde

Brorstrup			

Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg - MN: Marianne Nielsen)

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
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