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KIRKEAVISEN  
for alle kirker i Rebild Kommune

Nr. 10 December 2021

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

Haverslev Kirke
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Vi er i fuld gang med adventstiden. En mærkelig 
tid - en slags undtagelsestilstand af det gode. Vi 
sender hilsner og gaver til hinanden og penge 
til de fattige i verden. Vi mødes, tænder lys, pyn-
ter op og gør fint både derhjemme, i gaderne 
og i bybilledet. 

Med lysene og godheden undsiger vi mørket 
og tristheden og indstiller sindet på bølgelæng-
den ’forventning’. Det er så vigtigt lige netop nu 
på den sureste tid af året, hvor der er lang tid 
til sommerens lys kommer igen.

Advent kommer af latin ’Adventus Domini’, 
der betyder Herrens komme. Hele adventsti-
den er en lang forventning om julens komme. 
I kirke og kristendom betyder julen, at vi fejrer 
inkarnationen, at Gud blev kød i menneskelig 
forstand i barnet i Bethlehem. Advent og jul er 
begyndelsen på Guds store fortælling om Je-
sus Kristus. En fortælling der handler om Guds 
kærlighed og forsoning, og som tilsiger os håb, 
når vore liv ikke bliver, som vi ønsker og drøm-
mer om. 

Julens budskab er så omfattende, at det er 
nødvendigt at forberede sig til den – også i kir-
kelig forstand. Her er det ikke nok at bage små-
kager og købe gaver – selvom det kan kræve 
nok så meget energi og tid. Juleforberedelsen 
i kirken drejer sig om, hvad inkarnationen be-
tyder. Hvordan budskabet om næstekærlighed 
og tilgivelse er en udfordring for os, for vi er jo 
bedst til at tænke på det, vi selv vil og derefter 
på de andre. Al den godhed og omsorg, som 
julen også er forbundet med, kommer ikke 
nødvendigvis af sig selv, den skal vi minde os 
selv og hinanden om – og det kan vi bruge 
adventstiden til.

Teksterne, der læses i kirken i adventstiden, er 
også præget af alvor – ligesom mange salmer 

har temaer som trøst, mod, omvendelse og 
håb. Det er en slags nedtælling som en anden 
julekalender. Adventskransen er et symbol på 
forberedelsen, hver af de 4 søndage tændes 
endnu et lys, som kulminerer ved fejringen af 
stjernelyset over Bethlehem og englebruset 
med det glædelige budskab om frelserens fød-

sel julenat.
Adventskransen var oprindeligt en tysk tradi-

tion. Den blev populær i Danmark under an-
den verdenskrig, hvor lysene havde en særlig 
betydning i menneskers tanker pga. de mørke 
tider for landet og for de enkelte hjem. 

Adventstidens farve er lilla. I vores familie 

har det altid været en stående diskussion, om 
kransen skulle pyntes med lilla eller rødt – så 
vi plejer at lave en af hver!  Lilla er en blanding 
af troens blå farve og kærlighedens røde farve. 
Lilla betyder i kirken; ånd, bod og anger - altså 
at vi må tænke over, hvordan vi er i tale og 
handling, og at vi reflekterer over det, som er 
gået skævt og prøver at få det rettet op, så livet 
igen kan leves i den rette ånd og med retning, 
som Gud vil det. Det er en god forberedelse 
at gøre sig, før den store kirke- og familiefest 
buldrer derudaf.

Jeg har i øvrigt læst, at farven lilla er hot for 
tiden. I en reklame stod, at lilla beroliger sin-
det og nerverne og symboliserer spiritualitet, 
velvære og harmoni. Det er lidt sjovt at se, 
hvordan kirkens forståelse af den lilla farves 
symbolik kan finde udtryk i en ikke-religiøs 
sammenhæng, hvor fokus langt hen ad vejen 
er det samme.

De 4 lys i adventskransen er blevet tolket 
forskelligt. Johannes Johansen gør det så fint 
i sin salme: ”Det første lys”, som er nummer 
87 i Salmebogen. Heri skriver han, hvordan det 
første lys symboliserer Guds skaberord, det 
andet stjernen over Bethlehem og Guds søns 
fødsel julenat, det tredje påskemorgen, hvor ly-
set gennembrød gravens mørke, fordi Kristus 
stod op af døde og det fjerde lys symboliserer 
Helligånden, Guds Ånd som virker og handler i 
mennesker. Det er en god salme at synge der-
hjemme ved adventskransen. Skulle man ikke 
kende melodien, kan den findes på: 
www.salmebogenonline.dk.

Glædelig advent og jul – og godt nytår!

Sognepræst Anna Margrethe Saxild, 
Aarestrup og Haverslev

Forventningens glæde og alvor
Præstens hjørne

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

Aarestrup-Haverslev pastorat

Konfirmander
I år undervises konfirmanderne fra begge 
sogne sammen i Sognets Hus i Haverslev.

Vi har gennem de sidste uger arbejdet på 
at lave adventshilsner til nogle af de ældre 
sognebørn. Det var et initiativ fra sidste 
års nedlukning, som vakte så stor glæde, 
at det måtte gentages i år. 

Tak til jer, der har hjulpet konfirmanderne 
undervejs. 

Aarestrup Kirke Haverslev Kirke

Jul og nytår
I år regner vi med at det lykkes at holde ju-
legudstjenester. Som det ser ud lige nu, skal 
der ikke vises Coronapas, da kirkerne i Aare-
strup og Haverslev ikke er så store, at det 
er nødvendigt. Vi glæder os til at fejre jul i 
sognene i kirkerne i år, hvor alle er hjerteligt 
velkomne.

Glædelig jul og godt nytår!

Tirsdag d. 11. januar kl. 19.30
Nordjysk Salontrio (violinist Christina Rudan, 

cellist Kirsten Martinsen, pianist Ib Buchholtz) 
spiller et festligt nytårsprogram.

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved 
et glas vin og et stykke kransekage i Aarestrup 
Forsamlingshus.

Der er fri adgang og alle er meget velkomne.

Nytårskoncert 
i Aarestrup kirke

Der er en god tradition for, at børnehaver, 
skoler og andre institutioner og foreninger 
kommer i kirkerne i løbet af december, så-
dan er det også i år.

Det er festligt hver gang og en glæde, når 
træerne i kirken bliver pyntet af byens 
børn.

Besøg af  
institutioner

Billede: Anne Marie Johansen, Frederikshavn
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To kendte mennesker havde fornavnet Johan-
nes, nemlig Johannes Møllehave og Johannes 
Johansen, begge præster og digtere. De er nu 
borte begge to, men de har hver især skrevet 
en salme om julenat..dog med lidt forskellig til-
gang. Møllehave kalder julenat ” en almindelig 
nat”, men Johansen skriver : ” det var ikke en 
nat som de andre.

De kan vel ikke begge to have ret? Jo, det kan 
de jo godt, for det var jo en nat som alle andre: 
Folk sov og elskede jorden rundt, eller nogle lå 
søvnløse og vendte og drejede sig, andre var 
sorgfulde og utrøstelige, men de fleste var vist 
almindelige mennesker, der bare hengav sig til 
nattens velsignede hvile, uden tanker for, hvad 
der dog skete i den store runde verden.

Her får I de to salmer:

Møllehaves:
Hyrderne stod på marken,
som englene havde forladt,
det var en almindelig mark, de så.
og det var en almindelig nat.

Der hang et par stjerner på himlen,
men ellers var natten sort.
de spurgte på samme måde,
som de ofte før havde spurgt:

Hvorfor var de født under disse kår
utroligt fattige kår,
hvor ingen udveje fandtes,
og dagene føltes som år.

Hvorfor var de født på jorden,
som ikke ku´ huse dem,
og heller ikke ku´ huse
barnet i Betlehem

Og alting var ved det gamle,
og dog så usigeligt nyt,
og intet var anderledes
Guds ord havde bare lydt:

At han er usynlig kærlighed,
for ham er det mindste størst.
Fordi han skaber af intet.
må alt blive intet først.

Johansens
Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det var ikke en herre som andre,
han fik ikke i herberget rum,
måtte husvild imellem os vandre,

til sin offerbænk førtes han stum,
i den fremmedes grav blev han fange.
I hans hus er der plads til de mange,
han er Gud, han er menneskets lys.

Det er ikke et ord som de andre
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets ly.

Af Holger Lyngberg

Tanker om julenat

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

Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke

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

Bælum Kirke Solbjerg Kirke Skibsted Kirke

Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Tirsdag den 18. januar kl. 19.00
Med tak for år 2021 byder vi 2022 velkommen 
med Nytårskoncert i Bælum Kirke.

Margrethe Smedegaard og Thomas Rewes 
kommer på besøg og synger det nye år ind. 
De bliver akkompagneret af Natasha Kutsko 
Jensen på flygel.

Koncerten byder på festlig og populær musik 
fra operaen og operettens verden samt enkel-
te musicalsange.

Efter koncerten er der champagne og kran-
sekage, hvor vi ønsker hinanden et godt og 
lykkeligt Nytår.

Onsdag den 15. december kl. 19.00
Julen står for døren og det skal kunne mærkes.

Vi får besøg af Hadsundkoret, som er et ryt-
misk kor, og de vil fremføre både nye og gamle 
julesange.

Hadsundkoret består af ca. 40 glade amatø-
rer, der har det til fælles, at de elsker at synge 
og brænder for deres kor. Det bliver ledet af 
Steffen Bach. Koret har eksisteret i 21 år og 
synger et meget bredt repertoire, der også 

rummer en del helt klassiske satser.
Hadsundkoret vil synge julen ind for og med 

os alle i en skøn blanding af kor- og fællessang. 
Vel mødt til en hyggelig og smuk julekoncert!

Nytårskoncert i Bælum 
Kirke

Julekoncert i Skibsted 
Kirke

HANS FLOU 
viser sin nye film om Lille Vildmose  

– se opslag i Det sker
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Konfirmanderne vil bære julens lys ind i kir-
ken til en skøn aftentjeneste i kirken søndag 
den 12. december 2021 klokken 19.00. Når 
man sidder der i halvmørket og hører de unge 
mennesker synge den kendte Luciasang, mens 
lyset langsomt bliver klarere og klarere, ja, så 
tændes julestemningen vist hos de fleste. Vi 
inviterer alle til at komme og se lyset tændes. 

Luciaoptog i Durup kirke

Når dette kirkeblad kommer, er vi på vej til at 
fejre jul og nytår. I år håber vi at kunne gennem-
føre fejringen af Jesu fødsel og det kommende 
nye år.

For år tilbage gik en ældre mand rundt med 

sine iltflasker i en lejlighed i det indre Køben-
havn. Det var lederen af Forfatterskolen, Poul 
Borum. Han havde gennem mange år hjulpet 
utallige forfatterspirer på vej, men var nu hårdt 
ramt af en lungesygdom. Alligevel kunne han 
op til et nytår skrive: Et år mere, Herre! Jeg ved 
ikke, hvordan jeg skal takke dig. Et år af sorger 
og glæder og nærheder og ligegyldigheder, op-
fyldthed og nød. Et år nærmere min død. Et 

år mere af forsvindende drømme og knopper, 
der blev til løv. Et år mere lagt oven i bunken 
af år, der synker længere ned og bliver støv. Et 
år mere. At samle grunde til at ville. Et år mere, 
Herre!

Hvert år til nytår læser jeg Poul Borums digt, 
fordi det på mange måder fortæller om men-
neskelivet og om, at vi har mod på et nyt år. For 
sandelig har 2021 budt på mørke restriktioner 
i første halvdel af året, men vi oplevede også en 
begyndende åbning af samfundet. Mange blev 
heldigvis vaccineret, og endelig til slut i august 
kunne årets konfirmander komme i kirke efter 
et af de længste konfirmandforberedelsesfor-
løb, der vel har været i folkekirken. Og pludselig 
i skrivende stund trækker mørke skyer op igen, 
og jeg tror, vi alle håber, at vi lettere kommer 
over indskrænkningerne denne gang. Vi har lagt 
et år mere oven i bunken af år. Nu håber vi alle, 
at det Herrens år 2022 bliver et åbent år, hvor 
vi passer på hinanden, og hvor vi alle sammen 
samler grunde til livet og håber, at Herrens år 
vil bringe lykke, lys og glæde til os alle. Det, som 
vi synger nytårsaften:

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! Lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, Nytår, og velkommen her!

Så må 2022 blive året, hvor vi igen liver op og 
lyser op og glæder os over det nye Herrens år!

Af Peter Hedegaard

Nytårshilsen

I januar er vi tilbage i kalenderhverdagen. Der 
er lang tid både til næste helligdag og næste 
ferie. Pynten er pakket væk; nu skal der arbej-
des. Hverdagen rummer både velsignelser og 
forbandelser. 

Det er hårdt at komme i gang igen både for 
voksne og børn, der nu i to uger har slappet 
af og nydt at være sammen og holde julefest 
og nytårsfest. Der har været så mange farver 
og lys og musik, at det nu kan virke trist og 
mørkt. Så måske skal vi lade julelysene hænge 
lidt længere i år og kalde dem for ’vinterlys’. 

Det pynter sådan i landskabet. 
Men egentligt er det også rart at vende til-

bage til rutinerne. Der er noget trygt i det. Og 
muligvis er der ikke helligdage i sigte, men så er 
der så mange folkelige traditioner i vinterens 
løb, som vi kan glæde os til, både kyndelmisse, 
fastelavn og valentinsdag.

Samtidig er det som om, et nyt år kræver nye 
ting af os. Nye sunde vaner, mindre skærmt-
id, flere skovture… Den nye, blanke kalender 
nærmest fylder sig selv.  Og måske er der vit-
terligt nogle vaner, vi burde ændre; nogle ting 
vi burde begynde på eller stoppe med. Ting, 
der måske ikke burde fylde så meget i vores liv, 
som de gør. Ting, der burde fylde mere. 

Men vi skal også huske, at vi ikke behøver nå 
alting. Det er vigtigere at være sammen med 
de mennesker, der giver dig glæde, end at få 
trukket de sidste grannåle ud af juletræstæppet. 

Jesus lærer os, at når alting bliver for meget, 
er det i orden at gå for sig selv, lukke døren 
og bede og hvile. Jesus helbredte ikke alle, han 
kaldte ikke alle døde ud af graven. Han var både 
Gud og menneske; vi er kun mennesker – kra-
vene til os behøver ikke være uoverkommelige. 
Og så længe vi lever i tro, håb og kærlighed, så 
skal vi nok få det hele til at fungere alligevel.

Glædelig vinterstund! 

Af Rikke Visby Wickberg

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastotrat

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

Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke

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

Lyngby Kirke Terndrup Kirke

Lyngby-Terndrup pastorat

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

Januar 2022

Julehjælp
Der er igen i år mulighed for at søge om 
julehjælp for dig, der bor i Lyngby - Tern-
drup sogne

For at komme i betragtning skal du sende 
en begrundet skriftlig ansøgning til funge-
rende sognepræst Peter Hedegaard. Mail: 
pha@km.dk 

Husk at anføre din adresse og kontak-
toplysninger og hvor mange børn du 
eventuelt har.

Ansøgning senest den 15. december. 

Det sker i sognene
Babysalmesang: 
Tirsdage kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager

Torsdagscafé: 27.01. og 17.02. 
kl. 14 i Sognehuset i Nørager

Børneklubben Banditterne:  
06.01.,  20.01. og 03.02.  
kl. 15.15 i Skrænten

Menighedsrådsmøde:  
20.01. kl. 19.00 i Præstegården
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Vi er en ny arbejdsgruppe i Rebild Provsti, som arbejder med projekt ”Hvad er meningen?”. Projektet handler om at få belyst og samtale om aktuelle eksistentielle emner ud fra forskellige 
vinkler. Projektet er en videreudvikling af et projekt, der har kørt i Aalborg Stift for gymnasieelever gennem de sidste 4 år.

Der vil hver aften være to korte oplæg, et fra en naturvidenskabelig synsvinkel og et fra en teologisk eller filosofisk synsvinkel. Oplæggene tager udgangspunkt i dagens tema og efter 
oplæggene er der samtalesalon ved bordene om de spørgsmål og overvejelser oplæggene har rejst. 

Hensigten er at give gode rammer for den eksistentielle samtale og give rum til, at man kan forholde sig til religiøse og åndelige problemstillinger i dialog med naturvidenskabens forståelse 
af menneskets plads i verden. Det er kort sagt en samtale og undren over, hvad meningen er med os og verden omkring os.

På plakaten ses en præsentation af aftenens forløb og den første aftens to oplægsholdere. Se også nærmere beskrivelse på hjemmesiden: www.hvadermeningenrebild.dk. De to oplægs-
holdere vil også være tilstede under samtalesalonerne og er klar til at uddybe og blive udfordret på deres tilgange til dagens tema.

I foråret 2022 bliver der 3 gange med temaerne: ”Hvad er det perfekte liv?”, ”Når livet slår fejl” og ”Hvad er et menneske værd?” Vi har gjort os følgende overvejelser om, hvad over-
skrifterne kunne dække over:

Der bliver rig lejlighed til at komme ind under huden på det, der virkelig betyder noget i vore liv. 

Vi glæder os til at se jer og tale med jer.

Det hele er gratis og der er mad og kaffe undervejs!

Arbejdsgruppen består af:
Heidi B. Sørensen (geolog og organist), Mads V. Sørensen (geolog), Kirstine D. S. Chemnitz (religionsvidenskaber), Thøger D. Dige (biolog og geograf) og Anna Margrethe Saxild (teolog 
og sognepræst i Aarestrup og Haverslev).

I REBILD

»HVAD ER DET PERFEKTE LIV?«
Torsdag den 13. januar

kl. 17.00-20.00
Haverslev Sognehus

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

Brug en aften i selskab med 2 forskere og 
undervisere inden for teologi og biologi. De vil give 
hver deres vinkel på ”Hvad er det perfekte liv?” 

Der bliver mulighed for at deltage i samtalen 
mellem de forskellige synsvinkler og her er plads 
til nysgerrighed og undren.

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: kirdith@gmail.com eller via sms: 26 84 42 32.

Hvis du/I ikke kan deltage den pågældende dato, så fortvivl ikke.
Der kommer nemlig hele 2 andre spændende arrangementer som dette:

DEN 9. FEBRUAR i Terndrup med temaet ”Når livet slår fejl!”
med Ruth Østergaard Poulsen og Henrik Venzel Pedersen som oplægsholdere.

DEN 8. MARTS i Støvring med temaet ”Hvad er et menneske værd?”
Info om oplægsholdere kommer senere.

PROGRAM:
Kl. 17.00:  Velkomst og præsentation af aftenens 

tema
Kl. 17.15: Første oplæg
Kl. 17.45: Mad
Kl. 18.15: Andet oplæg
Kl. 18.45:  Kaffe og åben samtale om temaet ved 

bordene
Kl. 19.30:  Opsummering af debat og afslutning.

Morten DD Hansen er cand.
scient i Biologi, museums-
inspektør på Naturhistorisk 
Museum i Aarhus og har 
medvirket i flere tv-pro-
grammer om natur.

Anders Klostergaard 
Petersen er teolog og lektor 

i Religionsvidenskab ved 
Aarhus Universitet.

1)  Hvad er det perfekte liv?
 - Algoritmernes rolle (søgninger på nettet)
 -  Kunstig intelligens  

(selvlærende systemer, lever deres eget liv)
 -  Sociale mediers betydning (det billede vi viser,  

hadekommentarer, anonymitetens dække)
 - Massemediernes påvirkning
 - Hvor kommer forestillingerne om det perfekte fra?

2) Når livet slår fejl!
 - Når forventningerne ikke bliver indfriet
 -  Hvad betyder adfærd, genetik, arv, levevilkår,  

miljøpåvirkninger
 - Retfærdighed > < uretfærdighed
 -  Kriser – f.eks. stress, barnløshed, ulykker, sygdom, 

pandemi

3) Hvad er et menneske værd?
 - Er vi lige meget værd? (f.eks. coronaprioritering)
 -  Hvem skal vi passe på? (særligt sårbare >  

< dem der kan bidrage mest fremover)
 - Konspirationsteorier (sundhedsdata)
 -  Er det ens egen skyld?  

(rygning, kræft, overvægt, diabetes)
 -  ”den digitale tvilling”  

– sandsynlighedsberegning på helbredet
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Trio Bas & Helt vil her binde en musikalsk 
buket af juleklassikere og lade  
julestemningen brede sig.

Efter koncerten nyder vi en kop kaffe  
med julebagværk.

Der er fri entré og alle er hjertelig  
velkomne.

Menighedsrådet i Rørbæk, Grynderup  
og Stenild

Vi tænder juletræet for sidste 
gang og runder jul og nytår af 
med sang og legender om  
De hellige tre Konger i en 
kirke kun oplyst af levende lys.

Alle er velkomne. 

Tid: Torsdag den 16. december kl. 19.00
Sted: Stenild kirke
Pris: Gratis

Tid: Onsdag den 5. januar kl. 19.00
Sted: Grynderup kirke
Pris: Gratis adgang

Velkommen til julekoncert i Stenild kirke

Hellig tre kongers fejring i Grynderup kirke

Traditionen tro indbydes alle igen i år til  
“Julens Læsninger”. 

Julens læsninger er en musikgudstjeneste,  
hvor inspirationen er hentet fra den engelske 
tradition “De Ni Læsninger”.  Julens læsninger  
fra både det gamle og ny testamente veksler 
med diverse musikindslag, liturgiske led og 
fællessalmer.

Udover kirkens personale medvirker kirkens 
klassiske voksenkor og oplæsere fra menigheden.

Alle er hjerteligt velkomne!

I løbet af vinteren indbydes alle til aftensang i Øster Hornum Kirke med lys, fællessang, læs-
ning til eftertanke. Vi synger sange og salmer fra både salmebog, tillæg til salmebog o.a.

Alle, både unge og ældre, er hjerteligt velkomne!

Vi tager afsked med det forgangne år og 
fejrer det nye med en kavalkade af sang og 
musik.

Der vil være nytårssalmer, sange om Hellig-
3konger, januar og vinter, nyt og gammelt, 
klassikere, korsang, orgel- og klaverspil, lidt 
fortælling, en lille vals og måske en galop. 
Kort sagt en blandet palet af sang og musik, 
hvor man kan synge og nynne med.                                                                                                                                             
Menighedsrådet er efterfølgende vært ved 
et glas ”skum” og kransekage i kirken.

Alle er hjertelig velkommen. 

Tid: Søndag den 12. december kl. 19.30
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis

Tid: Tirsdage kl. 19.30 på følgende datoer:  18/1, 1/2, 15/2
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis

Tid: Torsdag den 6. januar kl. 19.30
Sted: Veggerby  Kirke
Pris: Gratis

De Ni Læsninger

Aftensang

Nytårskavalkade

En hyggestund for de mindste – med sang,  
leg, fortælling, sanseoplevelser og hygge.  
Efter en god halv time i kirken spiser vi  
sammen i sognehuset. 

Målrettet børn fra 2 – 5 år, men alle er 
velkomne til en hyggelig oplevelse for hele 
familien, hvor børnene hygger sig og der er 
mulighed for at lære nogle fra nærområdet  
at kende.

Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk  
– men får I jer ikke tilmeldt, så kom endelig 
alligevel.

Velkommen til Kirkerødder, som er et børnearrange-
ment målrettet børn 5-10 år og deres familier. Vi skal 
på eventyr i Bibelen sammen med Rasmus Klump. 
Samtidig markerer vi, at det er Kyndelmisse og at vi 
går mod lysere tider. Derfor vil vi tænde lys for og 
med hinanden.

Bagefter spiser vi selvfølgelig pandekager med syltetøj.

Alle er hjertelig velkomne til et hyggeligt arrangement 
for hele familien.

Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk  
– men får I jer ikke tilmeldt, så kom endelig alligevel.

Tid: Fredag den 7. januar kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke og Sognehus
Pris: 20 kr. for voksne for spisning, gratis for børn

Tid: Fredag den 4. februar kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke og Sognehus
Pris: 20 kr. for voksne for spisning, gratis for børn

Kirke for de Små

Rasmus Klump og Pandekager

med Nordjysk Salontrio

Nordjysk Salontrio spiller et festligt nytårsprogram bestående af opera- og operettetoner, 
lettere klassiske stykker og originalt komponeret salonmusik.

Nordjysk Salontrio består af violinist Christina Rudan og 
cellist Kirsten Martinsen, der begge er medlem af Aalborg 
Symfoniorkester og trioen Leonora. Ib Buchholtz er 
trioens pianist, der er kendt i mange forskellige sammen-
hænge som en alsidig og erfaren musiker.  

Efter koncerten inviterer Aarestrup Menighedsråd på et 
glas vin og et stykke kransekage i Aarestrup Forsamlings-
hus. 

Tid: Tirsdag den 11. januar kl. 19.30
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Gratis adgang

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

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

Kontakt gerne Erik Reckweg, 
hvis du vil vide mere.  
Telefon 2561 2965

Velkommen til koncert med vokalensemblet Sotto Voce, der er hjemmehørende i Aalborg. 
Ensemblet, der blev stiftet af en gruppe musikstuderende fra Aalborg Universitet, har siden 
begyndelsen i 1993 afholdt flere 
hundrede koncerter primært i det 
Nordjyske.

Repertoiret består af kendte sange, 
såvel klassiske som moderne, i egne og 
andres arrangementer, fra traditionelle 
barbershopsange over Die Comedian 
Harmonists, Van Morrison, Huey Lewis 
& The News og Billy Joel. Sotto Voce 
optræder altid iført kjole & hvidt.

”Det er hvidt derude – kyndelmisse slår sin knude”… 

Men i kirken er der lunt og godt og her samles vi vanen tro til kyndelmissegudstjeneste. 

Kirkekoret medvirker og sammen med 
dem vil vi tænde lys i mørket og synge 
glæden frem!

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i 
forsamlingshuset. Alle er velkomne og det 
er gratis at spise med, men vi vil gerne 
have en tilmelding senest 25. januar til  
kirkekontorets mail: Skoerping.sogn@
km.dk eller telefon 98091066

Bibelstudiekreds 

Nytårskoncert  

Kyndelmisse i Fræer 

Tid: Onsdag den 12. januar og 9. februar kl.14.00
Sted: Skørping Sognegård
Pris: Gratis

Tid: Tirsdag den 18. januar kl.19.30
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis

Tid: Søndag den 30. januar kl.16.00
Sted: Fræer Kirke
Pris: Gratis

Torsdag den 16. december kl. 19.00
Er du til julehygge a la Nøddebo Præstegård, så skal du være velkommen 
til en aften i julestemningens tegn. Traditionen tro, vil der blive serveret 
brunkager og gløgg efter graverens familieopskrift. Præsten læser en  

julehistorie for os, og vi skal synge de kendte julesalmer.

Lørdag den 1. januar kl. 14.00
Vi begynder året med et brag af en gudstjeneste 1. januar.
Det er først kl. 14:00, så natteravnene også kan være med.

Efterfølgende er der bobler og kage.

Syng Julen ind i Gerding Kirke 

Nytårsdag i Blenstrup Kirke 

Vi fejrer dåben med festgudstjeneste og fællesspisning

Gudstjenesten er for alle børn og deres voksne. Vi vil sammen høre og lege om dåben ved 
en helt speciel gudstjeneste, hvor vi glæder os over, at vi som døbte, altid har hjemme i 
kirken og hos Gud. 

Børn, der er døbt for 5 år siden (dåbsjubilarerne) bliver særligt inviteret, og ved  
gudstjenesten vil alle børnene få en lille gave.

Efter gudstjenesten er der spisning på sognegården 

I må gerne tilmelde jer spisningen på kirkekontorets mail:  
Skoerping.sogn@km.dk inden den 20. januar.

Foredrag med kaffehygge

Onsdag den 19. januar: 
Vi får besøg af Bjarne Thorndal, som vil fortælle om ”Island 
– Naturens og Sagaernes Ø”

Onsdag den 2. februar:   
”Dansk har større muskler end de fleste”. Vi har før haft 
besøg af Hanne Jørgensen, så mon ikke der venter os et 
spændende causeri om det danske sprog.

Festgudstjeneste og fællesspisning

Onsdagseftermiddag i Sognegården 

Tid: Tirsdag den 25. januar kl. 17.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis

Tid: Onsdag den 19. januar og onsdag den 2. februar kl. 14.30
Sted: Skørping Sognegård 
Pris: Gratis

Nytårsgudstjenesten  
den 31. december 2021  
afholdes i år kl. 15.00  
i St. Brøndum kirke.

Sognepræst, menighedsråd og 
den kirkelige betjening siger alle 
sognebørn i St. Brøndum, Siem 
og Torup sogne tak for året 
2021 og udtrykker et ønske om 
en lykkebringende 2022

Tid: Fredag den 31. december kl. 15.00
Sted: St. Brøndum kirke
Pris: Gratis

Nytår 2021

13. januar; Himmerlandske godser: Per Frederiksen vil fortælle om de lokale godser  
Buderupholm Hovedgård og godset Myhlenberg.
20. januar; Samtale om bordet : Erik Rechweg leder og sætter gang i samtalen.
27. januar; Helium og forestillinger om efterlivet: Vi skal se den Oscarbelønnede kortfilm, 
Helium. Sanne Birkely Sørensen vil introducere filmen og lede den efterfølgende samtale.
3. februar; Livshistorier: Vilhelm Paulsen, Rebild, fortæller om de ”eksamensfrie børns” 
muligheder og erhvervsvalg i en lille købstad dengang for 60 år siden. Vilhelm vil fortælle om 
egne oplevelser og erfaringer bl.a. som navigatør i Handelsflåden. 
20. januar; Foredrag: Foredrag ved Finn Carpentier, tidl. sognepræst i Visborg og Skelund.
17.februar; Prædikenværksted: Sognepræst Jonas Langdahl Gormsen leder an i samtalen 
om den kommendes søndags prædikentekst.
24. februar; De skal ikke blive glemt!: Erik Rechweg fortæller om de danske i Sydslesvig.

Torsdagscafé

Tid: Torsdage kl.10.30-12.30
Sted: Skørping-Fræer Sognegård
Pris: Gratis
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Julegudstjenesteliste for Rebild KommuneJulegudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat  12. december 19. december 24. december 25. december
 3.S. i advent 4.S. i advent Juleaften 2. juledag
Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Brorstrup   10.00 HLY                                              14.30 og 23.30  HLY

Ravnkilde 10.00 HLY 16.00 HLY 16.00 HLY 16.00 HLY

Bælum-Solbjerg-Skibsted (PH: Peter Hedegaard - IMA: Inger Margrethe Andersen)

Bælum 9.00 PH 10.30 IMA 14.30 IMA 10.30 IMA

Solbjerg     16.00 IMA 9.00 IMA

Skibsted   9.00 IMA 13.30 IMA

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

Gerding     16.00 JLG 10.30 JLG

Blenstrup 9.00 SBS   15.00 JLG

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

Kgs Tisted   10.30 RVW 14.45 RVW

Binderup     13.30 RVW 10.30 RVW

Durup 19.00 RVW                                                     10.30  RVW og 16.00  KOP

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

Lyngby      13.30 PH

Terndrup 10.30 PH 16.00 PH                                                11.00 og 15.00  PH 10.30 PH

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen - RVW: Rikke Visby Wickberg)

Rørbæk   9.30 LO 13.00 LO 9.00 RVW

Grynderup     14.15 LO

Stenild   11.00 LO 15.30 LO

Skørping-Fræer (SBS: Sanne Birkely Sørensen - JOLG: Jonas Langdahl Gormsen - IBS: Ingeborg Bruun Sebbelin)

Skørping Nykirke 10.30 SBS 16.00 SBS                                               12.30 og 14.00 og 16.00 SBS, JLG, IBS 10.30 SBS

Gl. Skørping     14.00 SBS

Fræer     15.00 IBS

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

St. Brøndum     16.00 FIC 10.30 FIC

Siem 10.30 FIC   15.00 FIC

Torup     14.00 FIC

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

Støvring 10.30 IF 10.30 HW                                              13.30 og 14.45  CETJ 9.30 CETJ

Sørup   9.00 HW 16.00 IF 11.00 CETJ

Gravlev                                                        13.30 og 14.45  IF

Sønderup-Suldrup (HELMA: Helge Maagaard - JNP: Jack Nørdam Pedersen - RVW: Rikke Visby Wickberg)

Sønderup   9.00 JNP 16.00 HELMA

Suldrup 19.00 HELMA   14.30 HELMA 10.30 HELMA

Veggerby-Øster Hornum (JNP: Jack Nørdam Pedersen - AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - HELMA: Helge Maagaard)

Øster Hornum 19.30 AMS 10.30 JNP                                              13.00 og 14.30  JNP 9.30 JNP

Veggerby     16.00 JNP 11.00 JNP

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

Aarestrup 10.30 AMS   14.30 AMS

Haverslev   9.00 RVW 16.00 AMS 10.30 AMS
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Julegudstjenesteliste for Rebild KommuneJulegudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat  26. december 31. december 1. januar 2. januar
 2. juledag Nytårsaften Nytårsdag Helligtrekonger
Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Brorstrup       10.00 HLY

Ravnkilde     16.00 HLY 16.00 HLY

Bælum-Solbjerg-Skibsted (PH: Peter Hedegaard - IMA: Inger Margrethe Andersen)

Bælum 9.00 PH     10.30 IMA

Solbjerg     17.00 IMA

Skibsted 

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

Gerding 

Blenstrup 9.00 IBS   14.00 SBS

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

Kgs Tisted 9.00 LO

Binderup       9.00 AMSA

Durup   14.00 RVW

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

Lyngby  10.30 PH     10.30 PH

Terndrup     15.30 IMA

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen - RVW: Rikke Visby Wickberg)

Rørbæk 

Grynderup 11.00 LO

Stenild     14.00 LO

Skørping-Fræer (SBS: Sanne Birkely Sørensen - JOLG: Jonas Langdahl Gormsen - IBS: Ingeborg Bruun Sebbelin)

Skørping Nykirke 10.30 IBS     10.30 JLG

Gl. Skørping     16.00 SBS

Fræer 

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

St. Brøndum   15.00  FIC

Siem 

Torup 

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

Støvring 10.30 HW 16.00 IF

Sørup       10.30 CETJ

Gravlev 9.00 HW     9.00 CETJ

Sønderup-Suldrup (HELMA: Helge Maagaard - JNP: Jack Nørdam Pedersen - RVW: Rikke Visby Wickberg)

Sønderup 10.30 HELMA 14.00 HELMA

Suldrup       9.00 JNP

Veggerby-Øster Hornum (JNP: Jack Nørdam Pedersen - AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - HELMA: Helge Maagaard)

Øster Hornum 9.00 HELMA 14.00 JNP

Veggerby       10.30 JNP

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

Aarestrup 9.00 AMS   19.30 AMS

Haverslev       10.30 AMS
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En hyggelig eftermiddag for 
alle der har lyst til decem-
berhygge. Eftermiddagen 
begynder i Støvring Kirke 
med en kort gudstjeneste.

Herefter er der advents- 
hygge med fortælling, fælles-
sang, æbleskiver og gløgg.

Desuden krydres efter-
middagen med luciaoptog 
og korsang ved kirkernes 
børnekor. 

Med ønsket om en glædelig 
jul vil nørklerne fra sogne-
gården i Støvring - såvel 
dåbskludestrik som nød-
hjælpsstrik takke for året 
der gik. Det har været en 
fornøjelse at kunne mødes 
igen. Vi har altid plads til 
flere der kan lide at strikke/
hækle og du er velkommen.

Nødhjælpsstrik tirsdag  
den 11. januar kl. 14.00 

Dåbskludestrik tirsdag  
den 25. januar kl. 13.00

Bærer du ofte på dårlig samvittighed? Er du bange for at skuffe andre? Ilse Sand giver dig 
forskellige redskaber til, hvordan du slipper den overdrevne dårlige samvittighed og ser på 
dig selv med venlige øjne.

Dårlig samvittighed kan 
både lede og vildlede. 
Nogle gange kan den 
vise vej til at gøre noget 
godt igen. Andre gange 
presser den os til at yde 
mere, end vi har over-
skud til, eller til at give 
køb på os selv og vores 
værdier.

Med udgangspunkt i sin 
nyeste bog “Venlige øjne 
på dig selv: Slip dårlig 
samvittighed” vil Ilse Sand 
forklare, hvordan du 
justerer dine leveregler, 
så du føler dig mindre 
skyldig. Foredraget vil 
tage udgangspunkt i 
flere eksempler, som du 
sikkert også kender fra 
din hverdag.

Ilse Sand er forfatter til 
flere bøger blandt andet 
den internationale best-
seller : Elsk dig selv – en 
guide for særligt sensitive 
og andre følsomme sjæle. 
Hun er uddannet psyko-
terapeut og teolog. 

Adventseftermiddag 

Glædelig julVenlige øjne på dig selv 

Tid: Tirsdag den 14. december
Sted: Støvring Sognegård
Pris: Gratis

Tid: Torsdag den 20. januar
Sted: Støvring Sognegård
Pris: Kaffe og brød 30,- (kontant eller mobilepay)

Årets julekoncert i Kongens 
Tisted, Binderup og Durup  
sogne bliver i år med  
gospelkoret Gospel D’Light.

Glæd dig til en glad og  
medrivende koncert.

Alle er hjertelig velkomne.  
Der er fri entré.

Menighedsrådet i Kongens Tisted, 
Binderup og Durup

Tid: Tirsdag den 14. december kl. 19.30
Sted: Durup kirke
Pris: Gratis

Julekoncert med Gospel D’Light

Efter fyraftensgudstjeneste 
torsdag den 20. januar kl. 18.00 
kommer Hans Flou og viser sin 
nye film om Lille Vildmose. 

Tilmelding til spisning til  
Mettea Frølund, tlf. 61 69 08 52

Tid: Torsdag den 20. januar kl. 18.00
Sted: Skibsted kirke og kulturhus
Pris: Gratis

Ny film fra Lille Vildmose

For at aflaste de almindelige juleaftensgudstjenester, 
hvor Suldrup kirke har vist sig lige lovlig lille til, at alle 
kan være der til kun én gudstjeneste juleaften. 

Og for at have en juleaftengudstjeneste, hvor vi  
forsøger at komme lidt ned i øjenhøjde samtidig 
med at vi synger nogle af de gode julesalmer. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at familier og børn  
ikke må komme den 24. december

Tid: Torsdag den 23. december kl. 16.00
Sted: Suldrup kirke
Pris: Gratis

Familie julegudstjeneste i Suldrup kirke

Velkommen til en spændende og festlig 
nytårskoncert. Det er messing-kvintetten 
Penta Brass fra Aalborg, der denne gang 
gæster Suldrup med et program, der 
på meget passende vis ved det nye års 
begyndelse spiller en blanding af gamle 
favoritter og helt ny musik. 

De fem musikere er : 

Rikke Øland, trompet, Nicholai Andersen, 
trompet, Erik Sandberg, horn, Ida Hovde, 
basun og Mattias Johansson, tuba. 

Tid: Torsdag den 27. januar kl. 19.30
Sted: Suldrup Kirke 
Pris: Gratis

Nytårskoncert 
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Besøgende på Gravlev Kirkegård har gen-
nem mange år kunnet nyde synet af billed-
huggernes Anders Bundgaard figur af en lig-
gende pige ”Hedelyngen”, eller Hedepigen, 
som den også kaldes. Denne smukke granit-
figur hviler på Bundgaardfamiliens gravsted 
med blikket rettet mod Ravnkilden på den 
anden side af Gravlevdalen.

Men nu er der kommet en ny figur til, som 
også er udført af den berømte billedhugger 
Anders Bundgaard (1864-1937). Det er den 
smukke figur med navnet ”Lille Pige med 
Krukke”, som nu står ved gravstedet for 
Christian Tvede Bundgaard og hans hustru. 
Christian Tvede Bundgaard var barnebarn af 
Anders Bundgaard.

- Figuren har altid stået i mine forældres 
have, sammen med mange andre værker af 
min oldefar, fortæller datteren Nina Bund-
gaard, der bor omkring Silkeborg, og som i 
dagens anledning har taget turen til Gravlev 
Kirkegård, hvor begge hendes forældre nu er 
bisat.

Tæt på Rebildcentret
- Da mine forældre døde, besluttede jeg 
og mine søskende, at disse figurer, herun-
der ”Lille Pige med Krukke”, foruden en 
række friser, møbler og andre kunstgen-

stande som min oldefar Anders Bundgaard 
havde lavet, skulle overdrages til Rebildcen-
tret, der i forvejen formidler historien om 
den verdensberømte billedhugger, lyder det 
fra Nina Bundgaard.

- Det resulterede i, at de fine kunstgen-
stande blev flyttet til Rebildcentret, hvor vi 
blandt opstillede en af de donerede figurer, 
Zions Datter i Lænker, i en niche lige ved 
siden af indgangen til Thingbæk Kalkminer, 
forklarer indehaveren af Rebildcentret, Niels 
Moes.

- Da min far døde i februar måned i år, 
talte jeg og min søster Mille Bundgaard om, 
at den sten, som allerede stod på gravste-
det over vores mor, ikke var tilfredsstillende, 
og derfor gik vi lidt i tænkeboks. Og det var 
faktisk min søster, som fik ideen til, at vi ville 
opsætte en lille skulptur i sammenhæng med 
en ny sten med begge vore forældres navne 
indgraveret, fortæller Nina Bundgaard.

- Så derfor aftalte vi med indehaveren af 

Rebildcentret, Niels Moes, at skulpturen igen 
blev taget ud af samlingen for at blive opsat 
på familiegravstedet, fortsætter Nina Bund-
gaard, fordi det på alle måder er så fint og 
rigtigt, at lige netop den figur skal stå her på 
gravstedet.

Niels Moes er helt enig
-Jeg er så glad for, at skulpturen nu er op-

stillet her. På Rebildcentret føler vi os som en 
del af Bundgaardfamilien med afsæt i vores 
udstillinger såvel i centret som i Thingbæk 
Kalkminer, og derfor har jeg det rigtigt godt 
med, at den ”Lille Pige med Krukke” nu står 
her på Gravlev Kirkegård.

Smuk symbolik
Der er megen symbolik i figuren af den lille 
pige, der hælder vand ud af en krukke. Dels 
var billedhuggeren Anders Bundgaard meget 
fascineret af vand, og dels er det, som om 
skulpturen vander blomster ved gravstedet. 
Figuren er udført i starten af 1900-tallet, og 
det er faktisk Anders Bundgaards datter, og 
altså dermed Nina Bundgaard fars faster, 

som har siddet model til skulpturen.
Formanden for menighedsrådet ved Grav-

lev Kirke, Jytte Abildgaard, og næstformand 
Hanne Hansen var ikke et sekund i tvivl, da 
de fik henvendelsen fra Nina Bundgaard 
om, hvorvidt skulpturen måtte opsættes på 
Bundgaardfamiliens gravsted.

- Vi var begge to ovre på Rebildcentret for 
at se figuren, og vi blev straks helt optaget 
af den gode ide om, at den nu skulle flyttes 
fra Rebildcentret og til gravstedet, lyder det 
samstemmende fra Jytte Abildgaard og Han-
ne Hansen.

- Skulpturen er smuk i sig selv, foruden at 
den repræsenterer familien Bundgaard på 
bedste vis. Udført af den berømte billedhug-
ger med hans datter som model, og det at 
den har stået i haven hos såvel søn og barne-
barn til billedhuggeren, skaber en unik tids-
linje til, at den nu er opsat her på gravstedet 
ved Gravlev Kirke, fastslår Jytte Abildgaard 
og Hanne Hansen.

Af Helge Søgaard

Ny skulptur rykket ind på  
Gravlev Kirkegaard
Skulpturen ”Lille Pige med krukke” står nu på Bundgaard-familiens gravsted ved Gravlev Kirke

Fra venstre Niels Moes, Rebildcentret, Nina Bundgaard, Hanne Hansen og Jytte Abildgaard begge 
fra menighedsrådet. Foto: Helge Søgaard

Skulpturen ”Lille Pige med Krukke”.  
Foto: Helge Søgaard

Nina Bundgaard i samtale med Niels Moes. I midten og bag dem Jytte Abildgaard og Hanne 
Hansen fra Menighedsrådet. Foto: Helge Søgaard

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 5. januar 2022 

Vinder november: Bjørn Pindstrup, Skørping  
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Budgettet for 2022 er nu endelig vedtaget. 
Budgettet indeholder dels et driftsbudget, dels 
et anlægsbudget i de år, hvor vi har planlagt 
større anlæg, som f.eks. renoveringen af St. 
Brøndum kirke.

Driftsbudgettet for 2022 udgør 2.289.000 kr. 
Pengene kommer fra den kirkeskat, som kom-
munen opkræver for os, 1,2 % af den kom-
munale ligning. Denne procentsats har været 
gældende i mange år og fastsættes af provsti-
udvalget.

Budgettet er opdelt i 5 forskellige formål. På 
disse forskellige formål fordeles udgifter til løn 
og udgifter til øvrig drift. 

Det første formål er udgifter til kirkebygning 
og sognegård som udgør 366.278 kr. Beløbet 
bruges til vedligeholdelse af kirkerne, og i dette 
beløb er der afsat 120.000 kr. til kalkning, idet 
rådet har besluttet, at Torup kirke og St. Brøn-
dum kirke fremover skal kalkes hver år. 

Det næste formål er de kirkelige aktiviteter, 
som udgør 525. 917. I dette beløb er placeret 

udgifter til de kirkelige handlinger, herunder løn 
til organist, kirkesanger og den kirkelige betje-
ning, kirkelig undervisning, kommunikation, kir-
kekoncerter og foredrag. 

Det næste formål er kirkegården, som udgør 
1.111.181 kr. Vi har 3 kirkegårde, 2 gravere og 1 
medhjælper. Lønnen til disse udgør 881.123 kr., 
og resten er indkøb af planter, grus og andet, 
samt indkøb og vedligeholdelse af maskiner. Vi 
har i år fået midler til anskaffelse af en eldre-
vet minilaster til Siem kirkegård. Den gamle var 
fuldstændig nedslidt. 

Det næste formål er præsteboligen. Der er for 
2022 ikke budgetteret indtægter, idet vi på det 
tidspunkt hvor budgettet blev lavet ikke vidste, 
om vi fik en præst i præsteboligen. Det ved 
vi nu, men vi ved ikke hvornår. Biskoppen har 
ikke givet sit endelige tilsagn til, hvorledes vores 
forhold skal være i den nye struktur. 

Det sidste formål er administration og fælles-
udgifter på 316.183 kr. Her har vi udgifterne til 
regnskabsfører, efteruddannelse, forsikring, leje 
af Siem forsamlingshus og udgifterne i forbin-

delse med afholdelse af rådsmøderne.

Udover driftsbudgettet er der et anlægsbud-
get, som vedrører de store renoveringsop-
gaver, som vi har gennemført de seneste år. I 
2021 fik vi på anlægsbudgettet ca. 1.3 mill kr. til 
den udvendige istandsættelse af St. Brøndum 
kirke, som har vist sig at være ganske omfat-
tende. Til den indvendige istandsættelse er der 
foreløbig afsat 1 mill kr. Arbejdet bliver ikke 
igangsat i 2022, idet vi venter på Nationalmu-
seets gennemgang af kirken, som har været sat 
på standby i 2021 på grund af coronaen, og vi 
kan ikke forvente noget fra deres hånd før i 
sidste halvdel af 2022. Først da kan vi igangsæt-
te planlægningen, og forhåbentlig kan vi søge 
de sidste midler hertil i 2023.

Når St. Brøndum kirke er blevet renoveret 
både udvendigt og indvendigt, er alle 3 kirker 
over en periode på ca. 10 år blevet sat i tip-top 
stand. 

Budget 2022

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

Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

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

St. Brøndum Kirke Siem Kirke Torup Kirke

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Med adventstidens begyndelse står julen snart 
for døren. Mange går i spændt forventning, 
mens nogle fyldes af mismod over, at ensom-
heden og savnet føles værre, når julens glæder 
banker på, og andre stresser op, allerede inden 
vi er kommet i gang. Derfor prøv en ny vej – 
prøv at gøre forventningen nærværende. Ikke 
med store og voldsomme ændringer. Der skal 
nemlig ikke ret meget til at skabe nærvær og 
hygge. Tænd et kalenderlys, sæt kaffen over og 
nyd en god bog eller et godt stykke musik. Hvis 
I har børn eller børnebørn, så læs en julehi-
storie eller spil et spil med dem. Og alle de 
andre forberedelser - prioriter dem! Ja, gør kun 
det, som du finder, er godt for dig og dine. Erik 
Bove Andersen siger i et digt:

Egentlig er advent underlig
Det er julen der er noget
Advent er det rum der er før jul
Ligesom de tomme skinner jeg ser på bane-
gården når
Jeg er inde for at hente gæster.
Der står jeg og venter
Og hvem er det jeg venter på?
Og hvornår sås vi sidst?
Og hvad vil vi med hinanden?
Egentlig er advent underlig
Hvorfor skal jeg vente på ham en hel måned 
hvert år?
Når han én gang er blevet født
Når Guds søn én gang er kommet
Og han én gang er blevet min bror?
Fordi
Ellers ville jeg gå glip af at stå ved de tomme 
skinner
Og vente på min gæst
Advent er det rum, det tomrum
Det fravær
Og jeg mærker jeg har brug for ham der ikke 
er her
Endnu
Men som alligevel har været her længe

I advent mærker jeg det hul der er
Som Gud kan fylde
Hvor langt der er til Gud
Samtidig med
At jeg ved, at han kommer
Og at jeg venter ham

Advent er det tomrum, som giver os mulighed 
for at gå til vore tomme skinner og dér vente 
på, at livsfylden kommer os i møde. Gud vil 
nemlig noget med hver og én af os. Han vil no-
get med os, også selvom vi føler os ubrugelige 
for andre. Også når vi har mistet det kæreste 
i livet og føler savnet og fortvivlelsen. Gud vil 
noget med os, helt der ind hvor ingen synes at 

kunne rokke os ud af mismodet. Det er den 
forventning, som er stærkere end ”Ih, nu skal 
vi rigtig hygge os” eller det velmenende ”det 
skal nok gå alt sammen”. Selv når det ikke alt 
sammen er hyggeligt, når det er mørkt og koldt 
i os, og selv når det slet ikke går, dér kommer 
Vorherre os gang på gang i møde, slår følge-
skab med os og bærer med på vore byrder. 
Derfor står vi år efter år i adventstiden ved 
tomme skinner og venter julegæsten ind. Gud 
sender os sin søn for ”at bringe godt budskab 
til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og 
syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, 
for at udråbe et nådeår fra Herren”. 

Glædelig advent!
Laila Olesen

Op mod jul
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Kirkekontoret, Skørping-Fræer,  
Gerding-Blenstrup, St. Brøndum- 
Siem-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

Gerding / Blenstrup:
Sognepræst, kbf.   
Jonas Langdahl Gormsen 
Sct Jørgensvej 1, Gerding, 9520 Skørping 
tlf. 9839 6125,  
e-mail: jolg@km.dk. 
Ugentlig fridag: mandag
Graver  
Peter Mikkelsen 
Tinghusvej 5, Blenstrup, 9520 Skørping 
tlf.: 9833 9580 / 2066 2275
Kirkesanger  
Nina Madsen, tlf. 2082 1552
Menighedsrådet: 
Formand Kjeld Juhl Nielsen 
Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping, 
tlf. 5170 9020

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

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

Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat 

Perspektiver på unge og hverdagsliv i en tid, 
hvor meget er til forhandling.

Når eleverne får fri fra skole går turen hjem 
foran skærmen, TV’et bliver tændt, iPod’en er i 
ørerne og mobilen er inden for rækkevidde – 
og måske runder de også lige køleskabet.

For fem år siden var dette primært ment 
som en karikatur af unges fritidsliv – i dag er 
det virkeligheden for det overvejende flertal. 
Man bruger mindre tid sammen ”F2F” – face 
to face – og når man går til fodbold eller spej-
der er det ikke primært for at være sammen 
med vennerne – dem kan man jo være sam-
men med på så mange andre måder.

Hvad betyder det faktum, at ungdomsliv i dag 
leves i tre rum – det offentlige, private og vir-
tuelle rum – i forhold til syn på og forventnin-
ger i forhold til forældre, lærere, undervisning 

og fritidsaktiviteter – og hvilke konsekvenser 
har det i forhold til den gruppe af unge, der i 
forvejen hænger lidt? Det er nogle af de tema-
er, der vil blive taget under behandling i et op-
læg, der har fokus på at stille skarpt på aktuelle 
udviklingstendenser blandt teenagere og unge, 
samt give nogle bud på konsekvenserne for de 
voksne, som de i hverdagen er sammen med – 
uanset om der er tale om forældre, lærere eller 
fodboldtræneren

Arrangementet er gratis.

JULENS GUDSTJENESTER 
og arrangementer i Skørping og Fræer

Torsdag den 16. december kl. 10.00 i Nykirken
Fællessang - Vi synger advents- og julesalmer fra højskolesangbogen og slutter 
med en kop kaffe i sognegården. 

Søndag den 19.december kl. 16.00 i Nykirken - 4. søndag i advent
Læsninger til jul - Vi skal høre 9 udvalgte læsninger og digte bl.a. fra Bibelen og 
synge dejlige julesalmer. Dertil har organist Per Bach samlet et kor, som sammen 
med kirkekoret vil synge julen og julestemningen ind i kirken 

Onsdag den 22. december kl. 14.00 i Teglgårdsminde
Julegudstjeneste

Fredag den 24. december - Juleaften
Gudstjeneste - i Nykirken kl. 12.30, kl. 14.00 og kl. 16.00
Gudstjeneste - i Skørping kirke, Gl. Skørping kl. 14.00
Gudstjeneste - i Fræer kirke kl. 15.00 

Lørdag den 25. december kl. 10.30 i Nykirken - Juledag
Gudstjeneste

Søndag den 26. december kl. 10.30 i Nykirken - 2. juledag
Gudstjeneste Salmesangsgudstjeneste. Denne gudstjeneste har julens dejlige 
salmer i fokus og det er muligt at ønske, hvilke salmer, der skal synges. Kontakt 
Ingeborg Sebbelin på forhånd, ibse@km.dk – eller i våbenhuset umiddelbart inden 
gudstjenesten.

Lørdag den 1. januar kl. 16.00  
i Skørping kirke, Gl. Skørping - Nytårsdag
Gudstjeneste - Traditionen tro slutter vi gudstjenesten af med at ønske godt 
nytår med bobler og kransekage

Glædelig jul – og på gensyn i vore kirker

Konkurrence
Hermed næste spørgsmål til vores  
konkurrence for børn og barnlige sjæle:
Spørgsmålene denne gang er følgende:
1:  Tag et foto af det højeste juletræ med 

lyd i Blenstrup. 
Skriv hvor fotoet er taget

2:  I hvilken by blev Jesus født?  
Jerusalem, Betlehem eller Tel Aviv

3:  Hvilken liturgisk farve hører til  
2. juledag 

Svar sendes til: 8299@sogn.dk.  
Skriv konkurrence i emnefeltet

Husk at angive navn og telefonnummer 
på besvarelsen.

Svarfrist er den 4. februar 2022

Flere bekendte, lige så mange  
venner, men mere tid alene
Onsdag den 19. januar kl. 19.30 i Skørping Sognegård
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Min barndoms jul på Mols i halvtredserne

Derhen sidst i november mørket var det min 
fødselsdag. Her var der udpakning af legetøjs-
biler, der var sendt med posten. Og så tog 
juleforberedelserne ellers fart. Julekalenderen 
fra min moster skulle limes sammen. Ofte en 
hel flot facade med lys i vinduerne og i hvert 
fald var der de 24 låger. Hver morgen var det 
spændende at åbne lågen med det lille vindue, 
hvor der var en ny tegning. 

Jeg forbinder altid tiden op mod jul med frost 
og sne. Og det betød skøjteløb. Alle vi børn 
løb på skøjter på søen, som lå midt i byen. En 
enkelt vinter husker jeg som særlig drøj. Alt føg 
efter i en snestorm. Nu kom gårdenes kaner 
i brug. Det var virkelig en fest at være med i 
kanen, der duvede afsted og så høre hestens 
prusten. 

Der var jo ikke tv. Derimod hørte vi julekon-
certer i radioen. Ofte arrangeret af forskellige 
dagblade. Og så var der julehilsenerne, der blev 
sendt til og fra skibene, rederi, venner og fami-
lie. Her havde jeg øre i radioen. For jeg skulle 
nu høre den hilsen, der kom fra det skib min 
storebror sejlede med. Høre, hvor de fejrede 

juleaften.
Juleaften skulle vi i kirke. Så funklede lysene 

på de to juletræer i kirken. Vi sang med på jule-
salmerne. Vi hørte fra Lukas, og det skete i de 
dage, at alverden skulle skrives i mandtal.

Ordene fæstnede sig, for de blev forbundet 
med dejligste aften man kan tænke sig til. Efter 
gudstjenesten, syntes jeg ofte vi gik ud i snevejr 
og frost. Der blev sagt glædelig jul og tak i lige 
måde. Jeg var så spændt så spændt. 

Nu måtte tiden gerne løbe lidt. For derhjem-
me i den pæne stue stod juletræet og under 
det lå, der masser af gaver. Men først skulle vi 
jo spise. Og det var spændende med mandel-
gaven. Hvem fik marcipangrisen? Den endte 
gerne med at blive fordelt til alle. Så endelig fik 
vi lys i juletræet. Vi sang julesalmerne og hørte 
altid juleevangeliet igen. Jeg syntes nu de voks-
ne havde ualmindelig god tid. 

Men alligevel var det dejligt at synge Glade jul 
og dejlige, mens lysene på træet stod og funk-
lede. Endnu engang så man alt det kendte ju-

lepynt. Trommerne, englene, kræmmerhusene. 
Og så var der en herlig duft af gran i stuerne.

I forhold til mine kammerater havde jeg et 
stort privilegium. Jeg var plejebarn og fik man-
ge gaver med posten, da alle mine søskende 
var ældre end mig. De spændende pakker blev 
så gemt ned. Juleaften kom de ned og lå der 
under træet. Det blev til mange legetøjsbiler. Et 
år fik jeg en superflot brandbil. Flot med en sti-
ge på toppen og med brandslanger. Jeg kunne 
styre forhjulene med et lille rat. 

Så i juledagene blev der leget med de nye 
biler. Peters jul. Den lille pige med svovlstikker-
ne og mange andre julehistorier blev gentaget 
igen og igen. Derude skulle vi af sted på skøjter 
og med kælken. Vi havde den fineste kælkebak-
ke lige uden for landsbyen. Her tumlede vi i 
susende fart og blev rullet i sneen havde dette 
rigtig sjovt. Det var min fortælling om, hvordan 
det var engang. Og det er noget af det bedste, 
som jeg husker fra min barndom. 

v/Herbert Wilson

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

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
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 
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

Kontakt ved arrangementer  
i Sognegården: 
Dorthe Bagger, tlf. 5123 1543,  
sognegaarden9530@gmail.com
Menighedsrådsformænd: 
Støvring: Allan Vest, 6159 3806 
Sørup:  Grete Lundgren Bach,  

6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

Onsdag d. 8. december kl. 20.00 i Støvring Kirke  
- Julekoncert ved voksenkoret
Torsdag d. 9. december kl. 19.00 i Gravlev Kirke - Ni læsninger
Mandag d. 13. december kl. 9.30 i Støvring Kirke  
- Julegudstjeneste for småbørn for dagplejere og børnefamilier.
Tirsdag d. 14. december kl. 14.00 i Sognegården - Adventseftermiddag
Torsdag d. 16. december i Sørup Kirke  kl. 15.00 
Julegudstjeneste for småbørn (førskolealderen)
En hyggelig eftermiddag for alle der har lyst til decemberhygge. Vi mødes i 
Støvring Kirke til en kort gudstjeneste. Herefter er der adventshygge med 
fortælling, fællessang, æbleskiver og gløgg. Desuden krydres eftermidda-
gen med luciaoptog og korsang ved kirkernes børnekor. Adventseftermid-
dag er gratis.
Torsdag d. 20. januar kl. 14.00 i Sognegården
Venlige øjne på dig selv ved cand. teol., psykoterapeut og forfatter Ilse 
Sand. Ilse vil i foredraget komme ind på menneskets dårlige samvittighed 
og hvordan vi kan lære at slippe en del af den, hvis den tynger for meget.  

Aktivitetskalender Julens gudstjenester

Nytårsgudstjeneste

Gudstjeneste i 
Støvring kirke
Søndag den 12. december kl. 10.30
Få større udbytte af gudstjenestens mange 
ord enten du har normal eller svag hø-
relse.
Hele gudstjenesten tekstes denne søndag 
direkte ved skrivetolk. Teksten kan ses af 
alle på kirkens store lærred.
Prædikant er landdelspræst Søren Skov 
Johansen.

Alle er velkomne!

24. december:
Støvring Kirke kl. 13.30, 14.45 og 16.00 ved Caris Johansen
Gravlev Kirke kl. 13.30 og kl. 14.45 ved Inge Frandsen
Sørup Kirke kl. 16.00 ved Inge Frandsen
25. december:
Støvring Kirke kl. 9.30 ved Caris Johansen
Sørup Kirke kl. 11.00 ved Caris Johansen
26. december:
Gravlev Kirke kl. 9.00 ved Herbert Wilson
Støvring Kirke kl. 10.30 ved Herbert Wilson

31. december: Støvring Kirke kl. 16.00 ved Inge Frandsen
Kirken er pyntet op til nytår
Vi ønsker hinanden godt nytår 

med bobler og kransekage efter gudstjenesten

En gang om året indbyder menighedsrådet 
sognets beboere til orientering og dialog. Ori-
entering om årets arbejde i menighedsrådet og 
i de forskellige underudvalg, dernæst luftes tan-
ker og visioner for det kommende år. Dialogen 
med de fremmødte giver gode diskussioner og 
vigtige inputs.

I 2021 fik vi holdt menighedsmøde i 11. må-
ned. Typisk holder vi mødet før sommerferien, 
men også på det punkt har COVID-19 haft sin 

indvirkning. Bedre sent end aldrig!
Efter Gudstjenesten Allehelgensdag startede 

vi menighedsmødet med en kirkegårdsvan-
dring, hvor vi så de steder på kirkegården, der 
er en del af den netop påbegyndte Strate-
giplan. Efter gåturen skyndte vi os ind i varmen 
i sognegården, hvor FDF ventede med varm 
suppe. Er du nysgerrig efter at vide, hvad der 
blev talt om, kan referatet fra mødet kan ses 
på hjemmesiden.

Menighedsmøde  
– hvem, hvad og hvorfor?
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Kontakt:
Sognepræst  
Jack Nørdam Pedersen 
tlf. 9838 5092, 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 

Kontakt:
Sognepræst Helge Maagaard  
tlf. 9865 3037, e-mail: helma@km.dk
Organist  
Arne Jørgen Fæø, tlf. 5363 2304, 
e-mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Graver ved Sønderup Kirke: 
Jette Krogh Pedersen, tlf. 2974 8716  
e-mail:  
sonderupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk
Graver ved Suldrup Kirke: 
Helle Pajhede, tlf. 2078 3528 
e-mail:  
suldrupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4046, 
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum Kirke

Sønderup Kirke

Veggerby Kirke

Suldrup Kirke

Sønderup-Suldrup pastorat

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Rigtig mange af sognets beboere vil gerne 
i kirke juleaften. Det er skønt, at vi kan mø-
des sammen og fejre julen.

Vi har i år valgt at lægge en familiejule-
gudstjeneste den 23. december kl. 16.00 i 
Suldrup Kirke.

De to gudstjenester juleaften den 24. 
december i hhv. Suldrup Kirke kl. 14.30 og 
Sønderup Kirke kl. 16.00 er begge traditi-
onelle julegudstjenester.

Julens guds- 
tjenester

Søndag den 12. december er gudstjenesten i 
Suldrup Kirke som de traditionelle ”ni læsning-
er” kl. 19.00.

Ved gudstjenesten læses en række bibeltek-
ster, fra profetier, over jul og påske frem mod 
Verdens Ende.

Desuden medvirker sognets nye voksenkor, 
og der er naturligvis fællessang.

Efter gudstjenesten bydes der på gløgg og 
æbleskiver i sognehuset.

Alle er velkomne.

Igen i år tilbyder vi julehjælp til økonomisk 
trængte som en håndsrækning til at klare ju-
letiden.

Ansøgning om julehjælp kan afleveres i post-
kassen ved præstegården, Nibevej 191 i Øster 
Hornum, senest d. 15. december.

Det er de to menighedsrådsformænd An-
ders Langdahl 
og Annette 
Søegaard, der 
står for udde-
ling af julehjælp.

A n s ø g e r n e 
loves naturligvis 
fuld anonymitet. 

Nyt hold babysalmesang begynder onsdag den 
12. januar kl. 10.00 i Øster Hornum Kirke.

Herefter kører det hver onsdag frem til den 
16. marts.

Er du interesseret i at være med, så kontakt 
kirke – og kulturmedarbejder Kathrine Kofod 
på mail: kirke.kathrine@outlook.dk 

Babysalmesang henvender sig til forældre 
med babyer i alderen 2-10 mdr. Det er en 
stjernestund med sang, sanseoplevelser og hyg-
geligt samvær. Alle er velkomne til at være med; 
man behøver ikke at kunne synge eller kende 
en masse salmer – nærværet med dit barn og 
samværet med andre forældre og børn er det 
centrale element til Babysalmesang

Traditionen tro holder vi om eftermiddagen 
op til nytårsaften en gudstjeneste, hvor der ved 
afslutningen serveres et lille glas ”skum” og et 
stykke kransekage, så vi alle kan ønske hinan-
den godt nytår.

Det bliver i år i Sønderup Kirke kl. 14.00.
Alle er hjerteligt velkomne.

Som et nyt tiltag har skolen og kirken indgå-
et et samarbejde om at fremføre en julemu-
sical ved skolens juleafslutnings-gudstjeneste i 
Suldrup Kirke. Det er 2. klasse, der fremfører 
julens budskab i musikalsk form. Forældre, sø-
skende og andre interesserede får også mulig-
hed for at høre den lille musical, der vil blive 
fremført i Suldrup Kirke torsdag den 16. de-
cember kl. 16.00. 

De ni  
læsninger

Julehjælp Baby- 
salmesang

Nytårsaften 
med skum

Julemusical

Vi er glade for at kunne byde vores nye graver 
Heidi Thrysøe velkommen ved Øster Hornum 
Kirke. Vi er så heldige, at Heidi kunne træde til 
allerede i begyndelsen af november, og dermed 
har hun i samarbejde med gravermedhjælpe-
ren knoklet med at få dækket gravstederne 
med gran, samtidig med, at hun langsomt kom-
mer ind i de forskellige andre arbejdsområder. 

Heidi har taget sin uddannelse som anlægs-
gartner ved Nøvling Kirke. Desuden har hun 
tidligere uddannet sig som social – og sund-
hedshjælper og også som klinikassistent. Hun 
er dermed vant til at arbejde med mennesker 
og glæder sig til at kunne kombinere de to 
dele, nemlig arbejdet udenfor på kirkegården 
og mødet med mennesker i og omkring kirken.

Vi glæder os over at have fået Heidi med i 
medarbejderstaben og håber, at alle vil tage 
godt imod hende, når de møder hende i for-
skellige anledninger.

Velkommen 
til ny graver
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