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KIRKEAVISEN

for alle kirker i Rebild Kommune

BinderupKirke

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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Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Foredrag i Stenild forsamlingshus10. februar
I dag skal jeg ikke drikke alkohol

orden.
Bogen om Annemettes historie er blevet
til i samarbejde med hendes familie. Ønsket er at vise, at et misbrug påvirker hele
familien. Men også vise, at det kan lykkes
at komme ud på den anden side og leve
et ædru liv.
Foredraget ” I dag, skal jeg ikke drikke alkohol” er arrangeret af Rørbæk, Grynderup
og Stenild menighedsråd i samarbejde med
Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening.
Tidspunkt, den 10. februar kl. 19.00 i Stenild Forsamlingshus, Borgergade 2, 9500
Hobro
Entre 75,- kr. inkl. Kaffe/te og kage.
Eventuelle corona-retningslinjer vil blive
fulgt.

Foredragsholdere:
Annemette Skov og datteren Signe Skov
I 2008 kom Annemette i Minnesotabehandling for sit alkoholmisbrug. Hun har
siden arbejdet meget med sig selv. I den
forbindelse valgte hun at skifte erhverv
fra teknisk assistent til pædagogmedhjælper på Blå Kors Hjemmet i Hobro. Her er
hun hver dag med til at gøre en forskel for
mennesker med bl.a. misbrug, hvor hun kan
gøre brug af sin egen historie og erfaringer.
Annemette er vokset op i en familie, hvor
alkohol var en sjælden begivenhed og hendes misbrug startede i hendes samliv med
en psykisk syg misbruger af både medicin
og alkohol. Alkoholen blev hendes middel
til at udholde angst og smerte. Hendes
hang til alkohol fortsatte på trods af, at hun
i ægteskabet med Peer fik en helt almindelig familie, hvor alt grundlæggende var i
Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

Kontakt:
Kirkekontor og vikarpræst:
Laila Olesen, Ågade 17, Rørbæk,
Tlf. 9855 7292, e-mail: LKLO@km.dk
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Graver ved Grynderup og
Stenild kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818,
e-mail: grysteroe@hotmail.dk
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, tlf. 2539 3913

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Kære menighed
Så er et nyt år startet. Nyt år, nyt håb! Og
sandelig også et nyt kirkeblad. Et kirkeblad
som vi deler med alle andre kristne her i
Rebild Provsti, så vi i fællesskab kan gøre
kirkelivet bredere. Her kan man se, hvem,
der prædiker hvornår og hvor henne, hvis
man har lyst til at besøge en anden præst
eller en anden kirke. Man kan følge med
i, hvor der er babysalmesang, eller hvilken
kirke, der nu holder lige det foredrag eller
koncert man brænder for at opleve. Med
et fælles kirkeblad - Kirkeavisen for Rebild
Provsti – har vi mulighed for at se, hvor
stor vores kristne familie faktisk er. Det er
en nytårsgave. En smule lys midt i vinteren.
Jeg lærte i starten af december et nyt ord,
der efter sigende stammer fra Shetlandsøerne (eller måske Skotland). Det hedder
’glisk’. Det er lidt svært at beskrive, men
glisk er, når man ser et glimt af lys i mørket,
som når solens stråler bryder igennem et
tungt skydække og spreder lysende stråler
ned mod jorden.
Og det er værd at huske på. Solen gør
Kgs. Tisted Kirke

det, spreder lyset selv i mørket. Jesus gør
det, kommer med lyset til det folk, der vandrer i mørket. Og vi kan gøre det. Vi kan
sprede lys til hinanden, når vi tager Jesu
budskab til os, og bringer det med os ud i
verden. Når vi insisterer på at være venlige
og overbærende og imødekommende. Når
vi leder efter det positive midt i den nuværende situation, og får det bedst mulige ud
af livet. Februar er ikke så slem endda: Der
er regnbuer på gråvejsdage, der er vandpytter at hoppe i, og man kan sove indtil
solopgang. Der er venlige smil bag maskerne, man kan se det i folks øjne, og der er lys
for enden af tunnelen, vi er på vej derhen.
Det bliver godt igen.

Binderup Kirke

Durup Kirke

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

Nytårstanker til 2021
Vær de gamles lys og glæde!
Vær de unges håb og lyst!
Giv enhver i enkesæde
Og de faderløse trøst!
Ræk de arme gavmild hånd!
Løs de hårde fængselsbånd!
Gud, på alt, hvad os skal hænde,
Gør en sød og salig ende.

vel. Det er jo så rigtigt, men alligevel!
Man skal vel man mange år tilbage, førend alle jordens folk har været forenet i

et fælles ønske for dette nye år: nemlig at
verden på denne ene eller anden måde må
falde i hak igen….

Ved hver nytårsgudstjeneste i Brorstrup
eller Ravnkilde kirke har jeg indledt prædikenen med de to sidste linjer i dette vers:

Holger Lyngberg januar 2021

Gud på alt hvad os skal hænde,
gør en god og salig ende!.
Vist er det lidt gammeldags formuleret,
men i denne tid, vi lever i, er ordene vel
egentlig gan-ske dækkende for det, som
vi mennesker netop nu har af længsler inderst inde.
Vi fik alle mere eller mindre en anderledes jul end den, vi plejer at holde. Jeg hørte
ofte den-ne sætning: Det bliver jo jul alligeBrorstrup Kirke

få deres nyfødte dreng gjort til en del af
fællesskabet: han skulle have et navn og han
skulle som skik var omskæres.
Som de gjorde ham til en del af fællesskabet den gang, således gjorde han siden os
alle til en del af fællesskabet med sin himmelske far..
Når alle gode ønsker fejler og året hakker
vide-re og slet ikke kan finde rytmen igen,
så står dette dog tilbage: Vi er i fællesskab
med Gud, vor Skaber.

Ravnkilde Kirke

Året 2020 var som et tandhjul der ikke
var i hak, og derfor blev året jo også som
det blev.
Udover dette ene fælles ønske, havde vi
jo alle vores egne private og personlige ønsker for de næste kommende dage…
Som de fleste forældre her i landet kommer til kirke ”med en nyfødt barn i vore
hænder, glade og også usikre, således mødte Jesu mor og far også op i templet for at

Kontakt:
Sognepræst Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, 9610 Nørager,
tlf. 9856 9055, e-mail: hly@km.dk
Hjælpepræst Therese Strand Nielsen
Lyngbyvej 47, St. Brøndum,
9520 Skørping, tlf. 4240 9747,
e-mail: matn@km.dk
Graver ved Brorstrup Kirke:
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Kirkesanger Jens Erik Jensen,
tlf. 9837 5011, e-mail: jeje@pc.dk
Graver ved Ravnkilde Kirke:
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Kirkesanger Camilla Hyttel,
tlf. 4073 3876,
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com

Aarestrup-Haverslev pastorat

Faste og samfundssind Fra julekoncert til
julekort
Dansk Sprognævns kåring af årets ord var
i 2020: Samfundssind og årets tegn var
tegnsprogstegnet for Corona. Og vi er der
stadig – midt i Coronatiden og skal leve og
agere med samfundssind.
Sådan er det også i kirken. Vi ved ikke i
skrivende stund, hvordan det er muligt at
holde gudstjenester og kirkelige handlinger
i de kommende måneder. Det vil vise sig,
siger vi til hinanden, det er vilkåret i denne
mærkelige tid. Men året går, foråret rykker
tættere på, og der er håb forude. De er i
gang med at stikke og prikke, så sygdommen kan bekæmpes i os og imellem os.
Vi er ved indgangen til fastetiden. Fasten
er en tid, hvor vi i særlig grad skal besinde os på forholdet mellem Gud og os. Vi
skal granske os selv og det, vi fylder vore
liv med. Teksterne handler om dåb, fristelse,
dem der er udenfor og anderledes og om
at vælge den vej, man vil gå.
Det er alle temaer, der spiller en afgørende rolle for relationen til Gud og som
er med til at definere en sammenhæng
Aarestrup Kirke

at høre til i og føle sig hjemme i. Og de
samme temaer er helt centrale i at have
samfundssind. Vi skal huske den store sammenhæng, når vi fristes til at gøre det, vi
ikke må, og når vi skal vælge til og fra og
skal begrænse os.
I virkeligheden er vi slet ikke kommet
ud af fastetiden, da den begyndte foråret
2020 – vi har fastet lige siden i større eller
mindre grad. Så lad os håbe, at vi i år kan
mødes til fejring af påsken både i kirken og
i hjemmene med hinanden. Vi glæder os til
at se jer hver søndag indtil da og til den
store påskefest!
Sognepræst Anna Margrethe Saxild

Haverslev Kirke

Aarestr up-Haverslev Pigekor, der
består af piger fra
4.-5. klasse, har som
så mange andre
kor måttet finde på
alternative Corona-løsninger. Det
traditionsrige ”Syng julen ind med Pigekoret” blev erstattet med et julekort med en
QR-kode, der linker videre til 5 julesange
og 2 sange, som koret fik indspillet på de
4 x ½ time, de mødtes i nov-dec. 2020.
Julekortet blev sendt som en lille musikalsk
hilsen fra Pigekoret til det lokale plejehjem,
og pigerne har brugt kortet som julegave
til forældre og bedsteforældre. Desuden
har man rundt om i sognene kunne finde
opslag med QR-koden, scanne den og tage
den med videre på turen. I stedet for at

synge julen ind i kirkerne, kunne vi på denne måde synge julen ud i byen.
Organist Anette Kjær
Kontakt:
Sognepræst
Anna Margrethe Dith Dige Saxild
tlf. 9837 5041,
e-mail: amsa@km.dk
Sekretær – ved attester og
navneændringer
Helena Schmidt
tlf: 2484 5582, e-mail: hmms@km.dk
Graver ved Haverslev Kirke:
Anne-Dorte Simoni, tlf.: 2024 0987
e-mail: graver@haverslev-sogn.dk
Graver ved Aarestrup Kirke:
Dorete Husum, tlf.: 9152 1815
e-mail: aarestrup-graver@hotmail.com
Organist ved begge kirker:
Anette Kjær, tlf: 2992 7122,
e-mail: anettekjaer2@live.dk
Formand, Aarestrup Sogn:
Aage Haarup-Jensen
tlf: 9837 5274, e-mail: haarup-j@mail.dk
Formand, Haverslev Sogn:
Dorthe Møllebjerg, tlf: 6169 4178,
e-mail: formand@haverslev-sogn.dk
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Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

2020 Set fra formandens kontor
2020 blev bestemt ikke, som vi forventede!
Alt blev rendt op og ned grundet Corona, hvor Kirken også har måttet yde ”samfundssind” og lukke helt eller delvist ned i
perioder. Dette føltes meget paradoksalt,
når samfundet netop står i en krisesituation. Et forår med nedlukning af kirken
for hen over sommeren at åbne op med
restriktioner og slutteligt til julen at måtte
lukke helt ned igen.
Vi håber som alle andre, at dette snart
må finde en ende og den længe ventede
vaccine vil få en positiv effekt, så vi kan
komme tilbage til et normalt kirkeliv, vi kan
udvikle.
Som en form for kompensation for den

lukkede kirke har vi forsøgt at lave mindre
events på vores FB-side, som vi fornemmer,
er blevet taget godt imod.
2020 var valgår for menighedsråd, hvor
det specielt i vores sogne glædeligt endte
med stor deltagelse og engagement fra
menigheden. Da kun en enkelt fra det gamle menighedsråd ønskede genvalg, var her
brug for flere nye kræfter. På en fantastisk
valgforsamling i Blenstrup kirke blev et nyt
menighedsråd valgt, der siden har konstitueret sig og er trukket i arbejdstøjet. Det
nye menighedsråd, som tiltrådte ved første
søndag i Advent, måtte tage de tunge overvejelser og endelig beslutning om at lukke
kirkerne helt i julen. Jeg kan derfor roligt

meddele, at det nye menighedsråd er beslutningsdygtig og tager ansvar for sit.
Et nyt tiltag, som jeg selv har deltaget i, er
et nyt kirkeblad, som dækker hele provstiet.
Vi har, siden ”Vores Avis” stoppede, manglet et medie på tværs af provstiet. Jeg håber,
alle vil tage godt imod det nye samlede kirkeblad for Rebild Provsti, hvor vi stadig er
at finde sammen med Skørping Fræer.
Slutteligt vil jeg sige 2020 tak for året,
som gik på godt og ondt og ser frem mod
et bedre år i 2021 med godt menighedsrådsarbejde.
Formand for Gerding Blenstrup
menighedsråd
Kjeld Juhl Nielsen

Nyt år – nye tider?
Vi skriver 2021. Et år, der ligesom det forgangne vil bære præg af dansen med corona.
Takten er i skrivende stund lidt svær at
forudse; det er learning by doing – et skridt
frem og to tilbage.
Og hvad gør man så, når man ikke helt
ved om det er tango eller slowfox, der er
i vente; hvordan klæder man sig på? Hvordan forbereder man sig? Hvilke sko tager
man på fødderne? Billedligt talt….
I Skørping-Fræer har vi valgt at gøre nogenlunde, som vi plejer og forberedt og
planlagt gudstjenester og aktiviteter henover vinteren og foråret.
Vi har dog sat tempoet lidt ned ift. tidligere sæsoner. Vi ved også godt, at vi måske
ikke kommer til at gennemføre de ting, vi
har planlagt og opfordrer folk til at følge
med på vores hjemmeside og facebook og
i øvrigt spørge jer for: I er altid meget velkomne til at ringe eller skrive til os, hvis I

er i tvivl om, hvordan tingene tager sig ud.
Eller, hvis I har brug for nogen at tale med
i det hele taget!
Med andre ord er 2021 på mange måder

Gl. Skørping kirke

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

Skørping Nykirke

Fræer Kirke

Gerding Kirke

Blenstrup Kirke

en fortsættelse af det år, vi netop er gået
ud af. Der er ikke meget nyt under solen;
vi prøver os frem sammen med alle andre
– og sammen skal vi også nok finde ud af

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
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. 9833 9347

at fortsætte dansen indtil coronaen mister
pusten, og bliver henvist til bænken.

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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DET SKER
Mørkningsgudstjenester

Onsdagseftermiddage
3. februar: Vintertid. - Fra Helligtrekonger til Kyndelmisse,
vinterens vejrvarsler og sange
med Dorthe Elkjær-Gregersen.

r
rua

feb
.
7
17. februar: Peter ”Spillemand” Thomsen vil fortælle
m.og synge om
.
o
.
kærlighedens veje og vildveje. Han har kaldt sit foredrag:
t
gt
i
”A tow hende mæ æ mellemst inwalidepension”.
b
elø
r
o
3. marts: Anne Aabom Dahl,
Skørping, som fortæller om sit arbejde som
ttilfbl.a.
s
y
sprogofficer og udsendelser
Irak i 2018.
afl
t
l
:A
B
N
Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage kl. 14.30-16.00
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Bibelstudiekreds

yst
fl
a
Vi mødes i Skørpinglt
A
:
Fræer Sognegård
NB
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 21. februar og søndag den 28. marts kl.17.00
Skørping kirke
Gratis

Kyndelmisse

Bibelstudiekredsen er
åben for enhver, der har
lyst til at fordybe sig i
Bibelen i fællesskab med
andre.
Det er IKKE en forudsætning, at du er bibelkyndig.
Alle kan være med.

Fakler og levende lys er tændt udenfor
og indenfor i kirken i Gl. Skørping, hvor
vi skal vinterhygge
og høre musik
til aftenen og
vinteren, samt
søndagens tekster
og prædiken.

7.
m.

o.
.
t
t

ig

øb
rel

r
rua

feb

Vi markerer vanen tro
vinterens midtpunkt,
kyndelmisse, med en
lysgudstjeneste

fo

Onsdage den 10. februar, 10. marts, 7. april og 5. maj kl. 14.00
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 2. februar kl.17.00
Fræer kirke
Gratis

Torsdagscafe

Fastelavn

4. februar:
Kirsten Dollerup fortæller om Ingrid Betancourt, senator og præsidentkandidat i
Columbia, som i 6 år blev holdt som gidsel i den columbianske jungle af guerillabevægelsen FARC. Foredraget tager udgangspunkt i hendes bog
”Selv stilhed hører op”

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning
i samarbejde med Borgerforeningen er

11. februar:
”Lyse sange til svære stunder” med Leah Jacobsen: sang. Hans Hjort: klaver og
Peter Borup Jacobsen: guitar.
18. februar:
De hvide busser foråret 1945.
Kjeld Thomsen fortæller om den
redningsaktion, som i slutfasen af
2. verdenskrig hentede danske
og norske fanger hjem fra tyske
koncentrationslejre.

:

NB

Alt
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AFLYST
Gudstjenesten
den 14. februar kl. 14.00
er således en almindelig
søndagsgudstjeneste.

ua
r
b
e
7. f

fo

25. februar:
”Prædikenværksted”
ved sognepræst Ingeborg Sebbelin.
4. marts:
Fhv. læge Kresten Hansen fortæller om
genforeningen 1920 ud fra stikordene: ”Konge –
Den hvide Hest – og den lille Pige”
11. marts:
Samtale om bordet

I dag skal jeg ikke drikke alkohol
Velkommen til foredraget
”I dag skal jeg ikke drikke alkohol”
Forhenværende alkoholiker Annemette Skov
og hendes datter Signe Skov vil fortælle om
et familieliv med alkoholmisbrug og vejen ud
af det til et ædru liv.
Vi tager forbehold for udviklingen i
corona-situationen. Se lokalavisen.
Rørbæk, Grynderup og Stenild menighedsråd
Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdage kl. 10.30-12.30
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00
Stenild forsamlingshus
75,- kr. inkl. kaffe/te og kage
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DET SKER
Der er plads til 2 mere i
Støvring menighedsråd!

Foredrag i Siem Forsamlingshus

Derfor afholdes VALGFORSAMLING tirsdag 2. marts kl. 19.00
i sognegården
Her kan man høre om menighedsrådets arbejde, og derefter selv
stille op, eller opstille andre kandidater til rådet. Dernæst gennemføres valg til de 2 ledige pladser samt et antal stedfortrædere,
og medmindre der indleveres flere kandidatlister i løbet af den
kommende måned, er menighedsrådet fuldtalligt. Kommer der flere lister, afholdes
valg 4. maj 2021.
Valgforsamlingen er offentlig, men kun medlemmer af folkekirken har tale- og stemmeret. Der er gratis adgang og ingen tilmelding. I tilfælde af corona-restiktioner, vil
ændringer blive meldt ud på kirkens hjemmeside og facebook, samt i nyhedsbrevet.
Tid:
Sted:

Fortælling og eftertanke med Paul Arnbak
Der sker noget særligt, når vi møder et menneske, der fortæller medrivende. Bedstefaren ta´r sine børnebørn på skødet og siger: ”Nu skal du høre, da jeg var ung og
sejlede ud i verden, så kom der en dag en...”
Kristendom er fortalt som fortællinger. Det vi husker, er fortællingerne om den barmhjertige samaritan – hvorimod forklaringer og lange redegørelser hurtig er glemt.
En egn, en familie, har sine historier, der efterhånden bliver mere end anekdoter, de
får almen betydning, siger noget
vigtigt om livet.
Fortællingen holder fast i sammenhænge og er derfor vigtig i en
nutid, hvor vi ofte splitter ting op i
enkeltsager.
Paul Chr. Arnbak vil med sit
foredrag holde fast i fortællingens
muligheder og kaste lys på det,
der sker når en fortælling ændrer
karakter og får almen betydning.
Paul Chr. Arnbak var i 37 år
sognepræst i Oue og Valsgaard.
Var medlem af Arden byråd i 13
år. Har efter pensionen i 2016
udgivet: ”Sagn og Sandheder” i
2019 med lokalhistoriske fortællinger fra egnen ved Mariager fjord.
I oktober 2020 udkom: ”Mellemrum”, med fortællinger ind mellem
Himmerlands elskove og Europas
storbyer.
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Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 19.00
Sognegården
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Nyheder for både børn og voksne
Vi tilbyder lige nu onsdagsandagter online. Vil du gerne modtage linket direkte i din
indbakke og modtage mails, når der sker noget nyt i kirkerne.
Eller vil du som børnefamilie gerne holdes opdateret, når der sker noget for børn.
Tilmeld dig på vores hjemmeside eller skriv til smh.stoevring@gmail.com.

Fastelavn er mit navn
Vi kan desværre ikke fejre fastelavn i fællesskab i år, men vi kan fastelavnshygge derhjemme. Caris elsker filmen Frost og skumfiduser, så hun skal hygge med Olaf.
Mette elsker dyr og at være kreativ, så hun har fundet en kat til
kreativiteter.
Mona elsker at bage, så hun bager fastelavnsboller.
Bliv inspireret på vores facebookside og del endelig udklædninger
og ideer - på den måde er vi lidt sammen alligevel.

Tid:
Sted:
Arr:

Musikalsk foredrag

Foredrag i Siem Forsamlingshus

Denne aften vil Jens Nielsen føre os gennem nogle af de
nyere salmer, som findes i tillægget 100 salmer, som vi ofte
bruger i kirken.
En del af aftenen vælger Jens Nielsen nogle salmer, som han
finder specielt interessante, og en del af aftenen viderefører
han vores salmesangsaftners tradition om en ønskekoncert,
hvor menigheden kan ønske. Med lidt held får vi også lov
til at høre/ synge et par af Jens Nielsens egne salmer. Jens
Nielsen vil krydre koncerten med historier/ anekdoter om
nogle af salmerne.
I Siem forsamlingshus er der god plads til at synge efter
Coronareglerne.

v/ Marianne Qvortrup Fibiger,
lektor Ph.d. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Hinduisme og buddhisme er begge asiatiske verdensreligioner, som opstod i Indien, men som i dag har spredt sig til det meste af verden. De to foredrag vil give et
indblik i disse to religioners historie og trosuniverser og også give eksempler på,
hvordan de har påvirket mange
danskere. Her kan fx både henvises til reinkarnationstanken, yoga
og mindfulness, men også til et
begreb som karma.
Den 10. marts er foredraget om
Hinduisme, som er en af de ældste,
organiserede religioner man kender til – dets religiøse skrifter går
så langt tilbage som 1.400 til 1.500
f.Kr. Den er også et af de mest
forskelligartede og komplekse religioner, hvor man tror på millioner
af guder. Hinduer har en bred vifte
af ting, de primært tror på, som
eksisterer i mange forskellige sekter. Selvom den er verdens tredje
største religion, eksisterer hinduismen primært i Indien og Nepal.
Den 17. marts handler det om
Buddhismen, som er ca. 2.500
år gammel og opstod i området
ved Ganges-floden i det nordlige
Indien. Buddhismen med dens ca.
315 mill. tilhængere er verdens 4.
største religion.
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Tid:
Sted:
Arr:

Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.30
Siem forsamlingshus
St. Brøndum Siem-Torup menighedsråd

aflyst
g
n
i
n
slag
Fastelavn er mit navn… boller
Tøndevil jeg have
Efter gudstjenesten i St. Brøndum kirke søndag den 14.
februar kl. 10.30 fejrer vi fastelavnen med tøndeslagning
og guf efter gudstjenesten. Graveren vil have hængt
nogle tønder i alle størrelser op i træerne udenfor
kirken, og så er det ellers at gå i gang med køllerne.
Når tønderne er slået i stykker er der kaffe/te og kakao
med fastelavnsboller, der serveres på aller hyggeligste vis
i kapellet ved St. Brøndum kirkegård.
Vi ved dog ikke, hvorledes forsamlingsreglerne er til
den tid, men hold øje med Facebook, hvor der vil blive
opdateret, hvorledes vi skal forholde os.
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 14. feb 2021 kl. 10.30
Kapellet ved St. Brøndum kirkegård
Gratis

Onsdag 24. februar 2021 kl. 15.00
Siem forsamlingshus
St. Brøndum-Siem-Torup menighedsråd
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Tid:
Sted:
Arr:

Onsdag 10. marts og onsdag 17. marts 2021 kl. 19.00 – 21.00
Siem forsamlingshus
St. Brøndum-Siem-Torup menighedsråd
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Sønderup-Suldrup pastorat

Hvad har du i din
rygsæk lige nu?
Hvad har du i din rygsæk lige nu? Sådan
kunne en samtale med præsten godt begynde. Og så taler man først lidt om de
øverste nye ting i rygsækken, og hen i samtalen kan man nå hen til nogle af de lidt
større ting, der fylder i rygsækken lige nu.
En samtale med en præst, ikke en læge,
ikke psykologen, kaldes en sjælesorgssamtale. Og handler ikke bare om sorg. En
præst kan lytte til og tale med om alle livets facetter og livshændelser, der fylder og
som der er brug for at blive talt om. Og
selvfølgelig også om Gud, skyld, skam, mening, tro, sorg, åndelige oplevelser og at
bede en bøn.
Lavpraktisk: Kontakt sognepræst Helge Maagaard og aftal
sted og tidspunkt. En

samtale kan typisk vare 30 minutter til en
time.

Sønderup Kirke

Suldrup Kirke

Babysalmesang
– en stjernestund med dit barn
Så snart det er muligt vil vi starte et nyt
hold babysalmesang i Suldrup Kirke.
Babysalmesang er en fantastisk stjernestund for alle babyer fra ca. 2 – 12 mdr
sammen med en voksen. Det er sang, sanser, musik og samvær med andre forældre
og babyer. Mange forældre og babyer har
allerede haft glæde af dette fantastiske tilbud og vi håber meget, at vi snart kan give
flere glæde af det.
Hvis du ønsker at få besked, når et nyt
hold starter op, eller i øvrigt har spørgsmål,
så kontakt organist Inger-Marie Larsen på
e-mail organist@sonderupsuldrupkirke.dk
eller tlf. 2035 9362.

Sangaften
den 17. februar
UDSAT!
Sangaftenen med fællessang fra den

nye 19. udgave af Højskolesangbogen
bliver vi desværre nødt til at udsætte til en anden god gang, hvor vi har
mulighed for at mødes i fællesskab og
synge sammen igen.
Info med ny dato mm vil blive annonceret i Folkebladet, på hjemmesiden og på facebook, når det bliver
aktuelt.

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 Inger-Marie Larsen
tlf. 2035 9362,
e-mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Engdal, tlf. 2046 4046,
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum-Veggerby pastorat

To oaser

I denne tid, hvor en tur i det fri gør os særdeles godt og er en af de gratis og sikre muligheder, vi har for adspredelse, vil vi gerne indbyde alle til at tage
en tur forbi vores skønne ”oaser” for at nyde de smukke omgivelser sammen med roen og stilheden, som du også kan finde indenfor i vores kirker.
Æblehaven
Syd for kirkegården i Øster Hornum ligger
den dejligste lille oase, nemlig byens Æblehave. Her oprettede menighedsrådet i
2008 med støtte fra Fødevaredirektoratets
genbevarelsespulje en sjælden samling af
frugttræer. Det er sorter, som for manges
vedkommende er sjældne og kun findes i
få samlinger. Plantningen er baseret på det
store arbejde pastor Jeremias Wøldike udførte i årene 1860 – 1879, hvor han var
præst i byen. Han var frugttræssamler på

Øster Hornum Kirke

Kirkelunden
Har du været forbi Veggerby Kirke, har du
også opdaget kirkens fantastiske beliggenhed med en storslået udsigt over det fantastiske landskab.

den vilde måde og samlede mere end 600
sorter på kirkebakken i Øster Hornum.
Visionen med at skabe denne unikke
æblehave var, at alle kan plukke, nyde og
glædes ved de mange frugttræer og sorter.
Ved hvert frugttræ kan man læse om den
pågældende sort. Æblehaven passes og
plejes af en gruppe frivillige.
Det er virkelig en skøn oase på alle tider
af året – et roligt og smukt sted for alle
generationer i byen.
Veggerby Kirke

Her kan du se dig langt omkring – og netop i disse unikke omgivelser indviede man
sidste år ”Kirkelunden”.
Her er plantet bærbuske, sået blomstereng
og anlagt en lille plads til bord og bænk. Samtidig er der blevet opsat shelters, som giver
mulighed for overnatning; uden tvivl må det
være en vidunderlig udsigt at vågne op til.
Efter at Hærvejen, ligesom Pilgrimsruten,
er blevet forlænget nordpå, er den kommet til at gå gennem Veggerby Sogn. Flere
og flere benytter sig af kirkens område, så
både til dem og til os selv, ønsker vi at tilbyde et pusterum i Kirkelunden.

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

En ildsjæl takker af
Kort før jul kom dét brev som menighedsrådene i Støvring, Sørup og Gravlev frygtede en dag skulle komme. Nemlig Mona
Lunds opsigelse.
31. januar 2021 havde Mona sidste dag i
Støvring sognegård nøjagtig 31 år efter, at
Mona fik nøglerne til sognegården overdraget afleverer hun dem igen for at gå på
seniorpension. Der er stadig masser af arbejdslyst hos Mona, men efter en påkørsel
for nogle år siden, er hun nødsaget til at
passe godt på sig selv.
Alle der er kommet i sognegården i Støvring er blevet mødt af Monas varme smil
og et velkommen. Man kom til Støvring
sognegård, men man kom lige så meget
”op til Mona”. Alle der har haft deres gang
i sognegården igennem de 31 år ved, at
Mona har betragtet sognegården som sit
andet hjem. Hun har stået for den daglige
drift, fra rengøring til udskiftning af pære i
en af de utallige lamper foruden hun har
serviceret og trakteret til møder, til kurser,
til sogneaftener og sogneeftermiddage, til
spaghettigudstjenester, suppeaftener mm.
Når kalenderen i sæsonen har været fuldt
booket har Mona haft overblikket over
500-700 mennesker på en uge. Jo mere
pres der var på, jo mere følte Mona sig som
en fisk i vandet. Når Mona så at husets gæster var glade og tilpasse gav det kræfter og

energi til endnu et arrangement. Gæsternes tilfredshed – Monas glæde.
Det var ikke kun husets gæster Mona
havde overblik over. Også sine kollegaer i
sognegården havde Mona blik og omsorg

Coronavirkelighed
2021 set med
kirkelige briller
Snart et år er gået siden Danmark blev lukket ned første gang på grund af denne nye
meget smitsomme sygdom Covid -19. Det
var forår og vi var alle fyldt af gå på mod,
for sygdommen forsvandt nok med sommerens komme. Det gjorde den ikke, den
er her endnu og lige nu hører vi dagligt om
mutationer, som er særligt smitsomme. Det
er klart; det må vi forholde os til, - også som
kirke.Vi er her nemlig stadig. Dog kan vi ikke
gøre som vi plejer.Vi må finde nye måder at
være kirke på, sammen og hver for sig.
Støvring, Sørup og Gravlev kirker er alle
stadig på arbejde. Indtil videre holder vi stadig gudstjenester og følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger og retningslinjer. Som et yderligere tiltag for at passe
på os alle, har vi valgt at så længe kirken
er underlagt begrænsninger på antallet af
deltagere, finder dåb sted uden for gudstjenesterne ved en særgudstjeneste umiddelbart før eller efter søndagens gudstjeneste.
Dermed sikrer vi, at ingen kommer til at gå
forgæves til gudstjeneste, der er plads. Dog

gælder det for gudstjenester såvel som for
dåbsgudstjenester, at retningslinjerne overholdes og at vi bruger mundbind i kirken.
Som et ekstra tiltag vil vi fremover lægge
andagter op på kirkens hjemmeside og facebookside.
Hvis du har brug for en at tale med, så
kan præsterne stadig kontaktes for samtaler. Du kan kontakte sognepræst Inge
Frandsen på: IFR@km.dk eller tlf. 4040
8851 og sognepræst Caris Johansen på:
CETJ@km.dk eller tlf. 2447 1814.
Vi ved ikke, hvad du savner mest fra din
kirke, vi hører gerne fra dig.

Støvring Kirke

Sørup Kirke

for. Ingen fødselsdage blev glemt og var
der en kollega, der af den ene eller anden
grund var nedtrykt, så var der altid uanset
hvor presset kalenderen var, tid til en tår
kaffe. De mængder af kaffe, som Mona har
lavet i sognegården er ikke få og efter en
kaffepause i køkkenet, så verden altid lidt
lysere ud. Fornemmede Mona, at man
ikke lige var til kollegers selskab, så blev
der kræset om den enkelte på hans eller
hendes kontor. Denne omsorg og oprigtige
bekymring for sine kollegaer gav Mona det
interne kælenavn Puslemor.
Hverken kolleger eller menighedsråd er
gået forgæves til Mona, hvis der var brug
for hjælp. Mona har aldrig talt timer, var der
brug for hende, var hun klar. Mona har altid
været med på de skæve og de lidt skøre
ting. Som da konfirmanderne havde brug
for forplejning på en pilgrimstur. Mona pakkede bilen med mad og drikke, borde og
parasoller og stod klar til at agere servicevogn i nærheden af Ravnkilden. Ligesom
Mona også har været en fast del af teamet,
der er taget med på den traditionsrige blå
mandag.
Men om lidt bliver der stille om lidt er
det forbi… stor tak til Mona for et godt
samarbejde igennem alle 31 år. Vi ønsker
dig alt det bedste, nu hvor du får mere tid
til børn og børnebørn.

Hilsen fra
vores
puslemor
Igennem mit job som værtinde i Sognegården har jeg mødt så mange dejlige mennesker, som jeg har sat stor pris på.
Alle jer, som har beriget min hverdag
med glæde og input, som har gjort livet
sjovere og nemmere.
Lige fra den dag jeg blev ansat, har jeg
mødt smil og positivitet fra mange brugere
af Sognegården, menighedsråd og kollegaer.
Et knus og et håndtryk ville have været
godt at kunne give jer, men dette lader sig
jo ikke gøre i denne tid. I skal vide, at det var
et af mine store ønsker, inden jeg stopper.
Kærlig hilsen Mona

Goddag og farvel

Siden sidst har vi budt velkommen til sognepræst Caris Johansen, som har afsluttet
sin uddannelsesorlov, daglig leder Charlotte Sander Hedegaard Humphries og kirkesanger Grete Skjødsholm. Desværre har vi også måttet tage afsked med sognepræst
Hanne Eggers, Kirkesanger Henriette Frænde, graver Niels Christian Davidsen, værtinde Mona Lund samt medhjælper Birthe Klitgaard Kristensen. En stor tak for jeres gode
indsats og al mulig glæde fremover.

Gravlev Kirke

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

www.støvring-sørup-gravlev.dk
Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6,
9530 Støvring, tlf. 9837 1686
e-mail: stoevring.rebild.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-onsdag samt fredag
10.00-13.00. Torsdag kl. 13.00-17.00.
Kontakt:
Sognepræster:
Inge Frandsen
tlf.: 4040 8851, e-mail: ifr@km.dk
Fridag: Mandag
Caris Elkjær Trads Johansen
tlf.: 2447 1814, e-mail: cetj@km.dk
Fridag: Fredag
Kirkekontoret:
Daglig leder Charlotte Sander
Hedegaard Humphries
tlf.: 4015 2400, e-mail: cshu@km.dk
Kordegn Joan Lehmann Gerdt
tlf.: 98371686, e-mail: jlg@km.dk
Kordegn Lene Fogde Rønn
tlf.: 98371686, e-mail: lero@km.dk
Organister
Else-Marie Christiansen, tlf.: 2911 4586
e-mail:organist.i.stovring@gmail.com
Maren Sturis Tang
tlf.: 2177 8717, e-mail: maren@tang.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Rikke Winkler, tlf.: 4021 1686
e-mail: smh.stoevring@gmail.com
Graver ved Støvring Kirke
Tage Jespersen
tlf.: 9837 3683, e-mail:
graver.stoevringkirke@gmail.com
Graverkontor: Kirkevej 8, 9530 Støvring
Graver ved Gravlev Kirke
Finn Andreasen, tlf.: 9837 5016
e-mail: graver.gravlevkirke@gmail.com
Graverkontor:
Gravlevvej 25, Gravlev, 9520 Skørping
Graver ved Sørup Kirke
Lars Gindeberg, tlf.: 2332 2770
e-mail: soerup.kirke@gmail.com
Graverkontor:
Nibevej 63, Sørup, 9530 Støvring
Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, tlf.: 6159 3806
Sørup: G
 rete Lundgren Bach,
tlf.: 6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, tlf.: 2096 5069
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Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Mens vi venter på
lysere tider…
Lige nu går vi jo og venter på det lille stik,
der forhåbentlig skal give os hverdagen tilbage. Indtil da må vi gøre det, vi kan og
må: Vi holder gudstjenester – og iagttager

alle de forsigtighedshensyn, vi kan – og vi
holder dåb, vielse og begravelse. Dette er
selvfølgelig skrevet med alle de forbehold,
Corona-situationen nødvendiggør. Men så-

dan er det i hvert fald i skrivende stund.
Men de andre sædvanlige aktiviteter er
selvfølgelig sat på pause. Det er ikke det
samme, som at vi ikke er der – og har du
fx brug for en snak med præsten, er du til
hver en tid velkommen til at ringe: 98 33
70 50. Er jeg der ikke lige, når du ringer, så
læg en besked på telefonsvareren, så vender jeg tilbage til dig, så snart jeg kan.
Gennem hele dette Corona-år har vi
lagt små gudstjenester og Bibel-historier
ud på Facebook. De ligger der stadig, hvis
du har lyst til at se eller gense dem. Det
er også der, vi lægger det op, hvis der sker
ændringer i tidspunkter og steder: Bælum,
Solbjerg og Skibsted Kirker.
Med håbet om, at vi kan ses under mere
normale forhold snart.
Inger Margrethe Andersen

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Skibsted Kirke

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

Lyngby-Terndrup pastorat

Lyset og kyndelmisse
Lyset skinner i mørket, og mørket greb
det ikke. Sådan lyder det i julen i Johannes
evangeliet om Jesus som verdens lys. Det
lys fejrede man igen til kyndelmisse, 2. februar. 40 dage efter Jesu fødsel kom Maria
til templet for at takke og tale med de gamle. 2. februar blev en lysfest. Missa candelarum på latin og på engelsk candlemass. Katolikkerne skifter derfor lys i kirken denne
dag. I gamle dage skulle præsten tage imod
moderen, første gang hun var i kirke for at
mindes Marias kirkegang. Vi havde et ritual
for den nybagte moders kirkegang vistnok
indtil 1992 med formaninger og det hele.
Jeg har aldrig brugt det, men det var der…
Vi er igen begyndt at fejre kyndelmisse
for 2. februar er vi halvt igennem vinteren.
Kjørmes Knud sagde de gamle. For nu går
vi mod lysere tider. Og vi har brug for lyset,
for håbet. 2020 var et mørkt år. December
næsten uden solskin. Nu må vi tænde lys
for dem, vi mistede og håbets lys for 2021.
Så tænd et lys til kyndelmisse og tænk på
Frank Jægers kyndelmissesang “liden sol i
Lyngby Kirke

disse uger”. Her lyder det om, at vi efter
den liden sol i februar kan håbe:
Men måske april vil hente
vore hjertebål tilbage.
Sammen vil vi tålsomt vente,
Liden sol i disse dage
(Den nye højskolesangbog Nr. 280)
For lyset skinner i mørket.
Peter Hedegaard

Terndrup Kirke

Sognegård

Kontakt:
Sognepræst Peter Hedegaard
tlf. 4146 9000
e-mail: PHA@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
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Ny graver i
St. Brøndum-SiemTorup pastorat
Siden Annie Ovesen på grund af sygdom
måtte melde fra som graver ved Siem og
Torup kirker – en stilling som hun havde
varetaget i mere end 30 år – har arbejdet
været varetaget af vikar Annette Winther.
Annette kender derfor kirkerne godt,
idet hun også gennem flere år har fungeret
som medhjælper for Annie – i flere perioder på fuldtidsbasis.
Der var mange ansøgere til den ledige
graverstilling – rigtig mange endda – og
ansættelsesudvalget bestående af formanden Anton Ohrt-Nissen, næstformand og
kontaktperson Peter Müller samt kasserer
Keld Adzersen måtte igennem en større
udvælgelsesproces, der endte med, at 3 var

indkaldt til samtale.
Der var hos udvalget ingen tvivl – Annette skulle fortsætte det arbejde, som hun på
fornem vis har udført hos os. Efter indstilling
fra udvalget har et enigt menighedsråd ansat
Annette Winther i den ledige graverstilling.
Vi er glade for at kunne fortsætte det
gode samarbejde.
Annette er fremover den ansvarlige graver ved Siem og Torup kirker, mens Jesper
Vittrup Larsen er den ansvarlige graver ved
St. Brøndum kirke. De to gravere arbejder
dog sammen om den samlede drift af vore
3 kirker og hvad dertil hører.

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

Anton Ohrt-Nissen

Det nye menighedsråd har konstitueret
sig således:
Formand: Anton Ohrt-Nissen, Siem

Næstformand: Peter Müller, St. Brøndum
Kasserer: Keld Adzersen, Torup
Kontaktperson mellem råd og ansatte:
Peter Müller.

Vi har sagt
farvel til

Sekretær: Maria Ohrt-Nissen, Siem

Ejgil Sørensen Høgh, bisat fra St.
Brøndum kirke den 17. oktober 2020.

Bygningssagkyndig: Jens Corneliussen,
St. Brøndum.

Jørgen Aaskilde Christensen, bisat fra St.
Brøndum kirke den 7. november 2020.

Kirkeværge for St. Brøndum kirke:
Kirsten Søe Pedersen.
Kirkeværger for Siem og Torup kirker:
Maria Ohrt-Nissen.
Torup Kirke

Kontakt:
Sognepræst Finn Carpentier
Lyngbyvej 47, St Brøndum,
9520 Skørping
tlf. 9833 9207/ 2945 9856,
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

Præstens hjørne

Velkommen til læsere af ”Kirkeavisen”
Af provst Holger Lyngberg
Dette er første nummer af Kirkeavisen
Provstisekretær Lone R. Juncher fortæller
længere nede som sekretær og tovholder
for arbejdsgruppen bag Kirkeavisen om
baggrunden for tilblivelse og udgivelsen af
avisen.
Det er mit håb, at Kirkeavisen vil blive taget vel imod, og at den vil kunne være et
nyttigt redskab, når man vil finde ud af, hvad
der sker i sit eget sogn og i de andre sogne
i Rebild provsti/Rebild kommune.
Hvad med de traditionelle kirkeblade?
Det vil være forskelligt, hvordan de enkelte
menighedsråd forholder sig til udgivelsen af
et traditionelt kirkeblad sideløbende med
Kirkeavisen.
Jeg ved, at man i nogle menighedsråd har
besluttet at ophøre med det traditionelle
kirkeblad, mens man i andre sogne gerne
vil fastholde udgivelsen af et kirkeblad lidt
endnu sideløbende med kirkeavisen.
Enkelte har givet udtryk for, at man måske
en gang om året udgiver sender et særnummer af kirkebladet rundt til borgerne i
ens sogne, måske som en nytårshilsen.
Heldigvis udelukker det ene jo ikke det
andet, men bidrager på hver sin måde til så
god en kommunikation som muligt.
Hvorfor så en ”gammeldags” trykt avis?
I en foranderlig verden, som i hast tager
nye kommunikationsformer i brug, kan det

måske synes lidt gammeldags at udgive en
fysisk avis, og ikke satse mere på nogle af
de nyere kommunikationsformer, som efter
sigende har fremtiden for sig.
Denne indvending kan være rimelig nok,
og kirkeavisen vil måske også en dag blive
indhentet af udviklingen, men der har været
et udbredt ønske om at tilbyde borgerne
i Rebild provstis sogne muligheden for at
sidde med en ”rigtig” avis i hånden, en, som
man kan hænge op på opslagstavlen eller
ligefrem klippe det ud, som har særlig interesse.
Mange har det vist ligesom jeg, at det er
en særlig oplevelse at sidde med en ”papiravis” i hånden
Som Lone Juncher skriver, så vil der jo
samtidig udgives en elektronisk udgave af
avisen på forskellige platforme i sognene.
Det er mit håb, at man vil tage rigtig
godt imod avisen, og ris og ros er altid
velkommen, så har du noget godt at sige
om denne udgivelse, så sig det endelig til
alle, du kender, og har du kritik af avisen, så
tøv ikke et sekund med at kontakte, f.eks.
mig – Holger Lyngberg - på min mail: hly@
km.dk eller provstisekretær Lone Juncher
på loju@km.dk eller nogen i dit eget sogn.
Det bliver spændende at se, hvordan de
kommende måneder vil forløbe, om Kirkeavisen vil tilgodese et behov hos jer derude
i sognene.
God læselyst!

Provstisekretær Lone R. Juncher fortæller
om forløbet:
En lille arbejdsgruppe på tværs af menighedsråd og provstiudvalg har i et årstid
arbejdet på at finde en ny fælles platform
for annoncering af kirkelige arrangementer
i Rebild Kommune. Ideen med Kirkeavisen
er at give et samlet overblik over det rige
aktivitetsniveau vi har i alle sognene i Rebild Kommune.
Målet var at finde:
• et medie som var uafhængig af andre udgivelser og reklamer
• et medie som dækker alle husstande i
kommunen
• et medie som kan
udgives både på papir
og digitalt
Løsningsforslaget sidder
du nu med i hånden:
”Kirkeavisen for alle
kirker i Rebild Kommune”. En avis i en miljørigtig udgave og som
er helt vores egen. Ud
over denne udgave i
papir kan avisen findes
på mange af kirkernes
hjemmesider eller Facebooksider samt på
https://provsti.dk/rebild/
, eller man kan hente et
eksemplar i den lokale

kirke/sognegård. Avisen husstandsomdeles
til alle postkasser med mindre man har
”nej-tak” til ugeaviser.
Kirkeavisen vil i 2021 udkomme 10 gange,
hver udgave vil dække planlagte aktiviteter
og gudstjenester for ca.5 uger. Sidst på året
tages stilling til om avisen lever op til vores
målsætning, og om det gode samarbejde
skal fortsætte, eller om der skal findes en
anden løsning. Alle menighedsråd i kommunen har tilsluttet sig og bakker op om
dette forsøgsår, og udgivelsen finansieres af
menighedsrådene i forening.

9.00 Inger Margrethe Andersen

Solbjerg

28. februar

7. marts

9.00 Inger Margrethe Andersen

10.30 Inger Margrethe Andersen

10.30 Inger Margrethe Andersen				

10.30 Inger Margrethe Andersen					

9.00 Peter Hedegaard

10.30 Peter Hedegaard

10.30 Sanne Birkely Sørensen

14.00 Esper Dalgaard

9.00 Ingeborg Bruun Sebbelin

10.30 Jonas Gormsen

9.30 Laila Olesen

11.00 Laila Olesen

11.00 Laila Olesen		

9.00 Herluf Christensen

10.30 og 14.00 Caris Johansen

Haverslev

9.00 Hanne Eggers			

Aarestrup			

9.00 Esper Dalgaard

10.30 Esper Dalgaard

9.00 Rikke Wichberg

10.30 Anna Margrethe Saxild			

9.00 Hanne Eggers

10.30 Anna Margrethe Saxild		

10.30 Hanne Eggers

9.00 Anna Margrethe Saxild		

9.00 Helge Maagaard

10.30 Helge Maagaard		

9.00 Caris Johansen		

9.00 Hanne Eggers			

10.30 Hanne Eggers

14.00 Anna Margrethe Saxild			

19.30 Hanne Eggers			

Veggerby

Aarestrup-Haverslev

16.00 Hanne Eggers

Øster Hornum

14.00 Hanne Eggers

10.30 Helge Maagaard			

Suldrup

Veggerby-Øster Hornum

9.00 Helge Maagaard

9.00 Rikke Wichberg

10.30 Herluf Christensen					

10.30 Helge Maagaard

10.30 Caris Johansen

10.30 Finn Carpentier		

19.00 Inge Frandsen			

10.30 Inge Frandsen

Sønderup			

Sønderup-Suldrup

Gravlev

Sørup					

Støvring

Støvring-Sørup-Gravlev

Torup							

Siem										

10.30 Finn Carpentier						

10.30 Ingeborg Bruun Sebbelin		

17.00 Ingeborg Bruun Sebbelin				

10.30 Ingeborg Bruun Sebbelin

10.30 NN

10.30 Peter Hedegaard		

11.00 Laila Olesen					

9.00 Knud Olav Petersen					

St. Brøndum			

St. Brøndum-Siem-Torup

Fræer

9.00 Inger Margrethe Andersen

9.30 Laila Olesen					

Gl. Skørping					

Skørping Nykirke

Skørping-Fræer

10.30 Rikke Wickberg		

10.30 Rikke Wickberg				

9.30 Laila Olesen					

11.00 Laila Olesen

Stenild			

Grynderup

Rørbæk

Rørbæk, Grynderup og Stenild

10.30 Rikke Wickberg

					

10.30 Peter Hedegaard							

Terndrup			

Lyngby

Lyngby-Terndrup

Durup			

Binderup

9.00 Rikke Wickberg

10.30 Rikke Wickberg

Kgs Tisted									

Kgs. Tisted, Binderup og Durup

9.00 Jonas Gormsen

10.30 Knud Olav Petersen

10.00 Esper Dalgaard					

Blenstrup

Gerding										

Gerding-Blenstrup

21. februar

9.00 Inger Margrethe Andersen			

Skibsted					

10.30 Inger Margrethe Andersen

Bælum

Bælum-Solbjerg-Skibsted

Ravnkilde

14. februar

10.00 Knud Olav Petersen			
10.00 Holger Lyngberg		
Skumringstime aflyst
men
gudstjeneste
i
Ravnkilde
16.00				
10.00 Knud Olav Petersen			
10.00 Holger Lyngberg

7. februar

Brorstrup			

Brorstrup-Ravnkilde

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
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