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Præstens hjørne

Februargrublerier
Februar
”Det er godt nok mørkt!” sagde min datter forleden morgen, da hun sad over morgenmaden.
”Plejer det er være så mørkt?” ”Ja” svarede jeg.
Det plejer at være så mørkt i januar og februar. For disse to måneder står i skærende
kontrast til december, hvor vi havde pyntet
op med ekstra lys inde og ude og derfor føles februarmørket som en stor tung dyne, som
har lagt sig massivt ned over os, medmindre vi
er så heldige, at der er faldet sne! Sneen lyser
alting op, og skjuler alt det grimme. De døde
sommerplanter vi aldrig fik fjernet fra blomsterkummerne, fordi tiden gik og pludselig var
det vinter. De nøgne grene på træer og buske
lyser og får en slags liv når de står dækket med
sne. Sneen lyser nok op og skjuler det triste,
men skaber omvendt andre udfordringer.
Alting kan ske i februar. Februar er en joker.
Der kan være mildt eller sneen kan vælte ned.
Man ved aldrig med februar.
Dog ved vi, at februar markerer vinterens
vendepunkt. Det sker ved kyndelmisse den 2.
februar, hvor vi så småt tør vove at spejde efter
forår og mildere temperaturer på trods af, at
vi ofte oplever, at vinteren strenges netop efter
kyndelmisse.
Om det rent faktisk er sådan, at vinteren bliver strengere efter kyndelmisse eller om vi blot
oplever det sådan, fordi utålmodigheden og
længslen efter forår og lune dage vokser i os,
ved jeg ikke. Men at længslen efter foråret med
alle dets farver og lys er stor, synes afspejlet i
den voksende tendens til, at de sovende påskeliljer og de første forårsblomster til krukker
og plantekasser spottes tidligere og tidligere i
supermarkeder og planteskoler. Vi kan slet ikke
vente med at blive bekræftet i, at der er liv, at

landet og landskabet ikke er helt så dødt, som
det tager sig ud. Vi griber efter de strå af håb,
som vi kan og her er er de sovende påskeliljer
et stærkt symbol.
For påskeliljen om nogen minder os om ja
påsken. Påskeliljerne ligger der i supermarkedet, som bundter af grønbrune farver, som ikke
synes af meget – men allerede efter få dage i
vand i den lune stue, står de der ranke og fine
og signalerer livskraft og livsvilje. Hvert år siger
jeg til mig selv, du venter med at købe dem,
påskeliljer er til påske, de hører ikke til i februar.
Men alligevel sker det, at et bundt eller to forvilder sig ned i min indkøbskurv for derefter at
stå på mit stuebord. Hvorfor?
Fordi jeg er utålmodig. Mennesket er utålmodigt og det er blevet mere utålmodigt. For
det er ikke kun foråret vi gerne ser komme
tidligt. Vi vil have at årstiderne og højtiderne
skal komme før de reelt kommer. Vi vil have
forår i februar, sommer i maj og jul i november.
Vi længes efter lyset, vi længes efter varme, vi
længes efter farver, vi længes efter alt det der
minder os om liv. Vi længes efter alt det, der

står i kontrast til vintermørket og kulden.
Februar er den måned i året hvor kontrasterne mellem lyset og mørket, varmen og kulden
ofte mødes og forvirrer os. Den ene dag er
der høj flot solskin, og vi sanser at det går mod
forår. Den næste dag er himlen grå og tung af
væde og det bliver aldrig rigtig lyst og vinteren
føles tung og uendelig og mismodet lurer lige
om hjørnet.
Alle disse tanker har Inge Schrøder- Hansen
samlet i salmen ”Februar kulde og korte dage
fra 1988 – den står desværre ikke i salmebogen, men for mig hører den februar til. Den
kan synges på melodien ”Skyerne gråne”. Jeg
nynner den tit her i februar -og da er mørket
ikke helt mørkt.
Februar kulde og korte dage
1. Februar, kulde og korte dage,
skyerne tunge af regn.
Langsomt er lyset på vej tilbage,
lover os forårets tegn.
Derfor bærer blus vi med glæde!
2. Mørket har været her alt for længe,

livsmodets flamme er lav,
Gud må vi bede om det, vi trænge,
levende håb du os gav.
Derfor bærer blus vi med glæde!
3. Vinteren vender ved Kyndelmisse,
se, hvor erantis tør gro.
Vintergæk skyder med grønne spidse,
præd’ker for os om at tro.
Derfor bærer blus vi med glæde!
4. Vi tror, at mørke og mismod taber,
vi tror på dig, Livets Gud.
Også i os er du lysets skaber,
løfter af mørket os ud.
Derfor bærer blus vi med glæde!
5. Vi tror, at Kristus har tændt os livet
tværs gennem mørke og død.
Vi tror, at håbet, som du har givet,
opstår af vinterens skød.
Derfor bærer blus vi med glæde!
6. Vi tror, din Ånd ånder liv i glæden,
vi tror på gnisten fra Gud.
Troen og Håbet og Kærligheden
skyder de grønneste skud.
Derfor bærer blus vi med glæde.
7. Alle, som lever, må elske livet,
det er det enkleste bud.
Alt det, som Gud har os gratis givet,
gror, når vi deler det ud.
Derfor bærer blus vi med glæde!
8. L yset skal tændes i mørke dage
midt gennem mismod og regn.
Klart skal det skinne på håbets stage,
det er Guds kærligheds tegn.
Derfor bærer blus vi med glæde!
Ingrid Schrøder-Hansen, 1988
Sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen,
Støvring, Gravlev og Sørup

Aarestrup-Haverslev pastorat

Fastelavn

smuk og enkel illustration af vores opgave som
kristne: Vi skal ikke bare slutte en tæt og tryg
kreds om Gud, kirke og hinanden. Vi skal derimod åben os for dem udenfor, så de også kan
komme med. Vi skal åbne vort fællesskab for
dem, der kalder på og har brug for Gud. Dem
der er i nød, er syge, er bange eller anderledes.
Det er vores opgave, ligesom det blev skarens
opgave at hjælpe den blinde mand hen til helbredelsen. På den måde kom både han og skaren til at se, hvor de før havde været blinde.
Det er en god erfaring at blive klog af!

Konfirmander
I december lavede konfirmanderne igen små
adventshilsner og tog ud med i sognene. Det
var en stor oplevelse for konfirmanderne at
lave hilsnerne og opleve glæden hos modtagerne. Vi var i december udfordret af vejret, da
det voldsomme snevejr d. 1.12 skulle have været en af arbejdsdagene, men med gode viljer,
blev det hele løst og hilsnerne kom ud. Tak til
konfirmanderne og til jer, som hjalp til, så det
kunne lade sig gøre. Og tak til jer modtagere,
der har sendt gode hilsner til konfirmanderne,
det er skønt for dem at høre fra jer.
Aarestrup Kirke

Haverslev Kirke

I dag er det kun de færreste, der faster af religiøse grunde. Men i kirken holder vi fast i
fasten som en forberedelse til påsken. Fasten
skal gøre os åbne for at modtage påskens betydning. Derfor er fortællingen om den blinde
Bartimæus en genial fasteindledning. For det
er ikke kun Bartimæus, der bliver seende efter
mødet med Jesus, det er i lige så høj grad den
store skare af tilhængere, der fik øjnene op for,
hvem og hvad Gud er.
Helbredelsen af den blinde Bartimæus er en

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

FASTELAVN...
lidt om dagene med de pudsige navne:
Fastelavnssøndag
Fastelavnssøndag er dagen, hvor børn slår kat-

ten af tønden. I gamle dage blev både fastelavnssøndag og fastelavnsmandag også kaldt for
flæskesøndag og flæskemandag, fordi det var
de sidste dage inden påske, hvor man måtte
spise kød.
Fastelavnsmandag
Oprindeligt var fastelavnsmandag den dag,
hvor voksne klædte sig ud og red fra gård til
gård. Man mener, at det er oprindelsen til den
snart uddøende tradition om at rasle og synge
’boller op, boller ned’

Brorstrup Kirke

Ravnkilde Kirke

Hvide tirsdag
Hvide tirsdag er den sidste dag,
inden fasten begynder og derfor også den sidste dag, hvor
man måtte spise hvide madvarer som æg, sukker og hvedemel.
Hvidetirsdag blev derfor fejret
ved at lave æggesøbe, som var
en varm ret, der bestod af æg,
sukker, hvedemel og øl.
I dag kaldes hvidetirsdag i (Fra katolsk messe askeonsdag)
nogle lande for Pancake-Tuesdag, fordi man her laver pandekager, som også
Kontakt:
laves på æg, sukker og hvedemel.
I Danmark derimod har vi altid spist fasteSognepræst Holger Lyngberg
lavnsboller, som bekendt også er lavet på samNørvad 1, Ravnkilde, 9610 Nørager,
me ingredienser.
tlf. 9856 9055, e-mail: hly@km.dk
Graver ved Brorstrup Kirke:
Askeonsdag
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
Askeonsdag markerer den første dag i fasten
e-mail: soerenbentzen@msn.com
og var oprindeligt dagen, hvor man burde reKirkesanger Jens Erik Jensen,
flektere og tænke over sine synder og gennem
tlf. 9837 5011, e-mail: jeje@pc.dk
bøn forberede sig på påskens opstandelsesmiGraver ved Ravnkilde Kirke:
rakel.
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180
Oprindelig var det kun i den katolske kire-mail: soerenbentzen@msn.com
ke, man fejrede askeonsdag og fik tegner et
askekors i panden ved messen denne onsdag.
Organist ved begge kirker:
Men det senere år har flere og flere kirker i
Karl Alfred Petersen, tlf. 9856 9128
Danmark taget den gamle tradition på, både
e-mail: karlalfred-petersen@mail.dk
med gudstjeneste askeonsdag med askekors
Kirkesanger Camilla Hyttel,
på panden.
tlf. 4073 3876,
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com

Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Filmaften i
Bælum Sognegård
Fredag den 11. februar kl. 19.00
Det er en fin tradition, at vi mødes en fredag
aften, når vinteren er mørkest, og hygger os
med en god film og lidt godt til ganen.
Traditionen tro er der et hårdtarbejdende

Fastelavnsgudstjeneste
i Skibsted Kirke
Søndag den 27. februar kl. 13.00
Alle inviteres til Fastelavnsgudstjeneste i Skibsted Kirke søndag den 27. februar kl. 13.00.
Mød gerne op udklædt og deltag i en kort

familiegudstjeneste, inden turen går til kulturhuset, hvor vi slår katten af tønden og kårer
årets kattekonge og kattedronning.

Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Skibsted Kirke

udvalg, der arbejder på at finde en god film.
Menighedsrådet er vært ved ost og vin efter
filmen.
Velkommen til en hyggelig aften.

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

Vandring i det fri

Som alle sikkert ved, holder jeg af en rask travetur ud i det fri. Uanset om det er en hurtig
tur ude på cykelstien langs vejen, mens bilerne
drøner forbi, eller om det er ude i skovens stille ro; langs markskellene, mens blikket følger
dyrenes spor, eller om det er langs stranden
med bølgernes vilde brusen i ørene, så er det,
som om der sker noget. Selv på en grå og trist
februardag.
Tankerne flyttes, mens fødderne går. Prædikenen, en svær samtale, en ny salme eller måske
blot stilhed får pludselig plads i hovedet til at
blive vendt og tygget på. De bedste prædikeKgs. Tisted Kirke

ner skrives i stormvejr, og man ser, hører, mærker, at der er andet og mere i verden end det,
man selv tumler med.
Måske er det, fordi der helt bogstaveligt kommer luft til hovedet, når vi kommer ud. ’Frisk
luft i lungerne er godt for mig og ungerne,’ som
min mor plejede at sige, da vi var små. Hjernen
får ilt, blikket hæves. Der er hverken nedrullede
gardiner eller havehække til at spærre for nye
indtryk.
Vi ser, at verden er mere end os selv. Vi ser,
at der er andre end os selv. Vi ser, at solen stadig går op og ned, uanset hvad vi måtte tumle
med. Vi hører fuglefløjt og bølgeskvulp og vindens raslen i træerne, motorcyklernes larmen.
Vi mærker regnens dråber og vindens kolde
fingre, solens varmende stråler og jordens fasthed under vores fødder.
Vi er ikke alene. Vi er fælles om vores verden,
og vi har en kærlig Far, der holder sine hænder
under os.
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Binderup Kirke

Fastelavn 2022
Ud af undren kommer troen og håbet. Dér fejes tvivlen til side. Når Gud kan dette, kan Gud
også se sit menneske. Den virkelighed trænger
sig på ude under himlen. Den store undren føder den store glæde og det store håb.

I år vil Kongens Tisted, Binderup og Durup
Pastorat gerne invitere til børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i

Af Rikke Visby Wickberg

Efter gudstjenesten går vi over i præstegårdshaven og slår katten af tønden og
spiser fastelavnsboller.

Det sker i sognene
Babysalmesang:
Tirsdage kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager
udenfor skolernes ferier
Torsdagscafé: 17.02
kl. 14.00 i Sognehuset i Nørager
Børneklubben Banditterne:
17.02. og 03.03 kl. 15.15 i Skrænten
Menighedsrådsmøde: 17.02
kl. 19.00 i Præstegården

Durup Kirke

Kgs. Tisted Kirke
søndag den 27. februar klokken 13.00.

Både børn og voksne må gerne komme
udklædt.
Vi glæder os til at se jer!
Tilmelding på sms 20569989, pga. indkøb

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

Lyngby-Terndrup pastorat

Giv tid, Giv tid
Indimellem bliver man så glad. Før jul kom den
første rigtige snestorm i mange år. Alting gik
godt nok i stå. Busserne stod på tværs flere steder, og mange måtte overnatte i lufthavnen, på
vejene eller sågar i IKEA. Det sidstnævnte sted
havde heldigvis et par senge og lidt sengetøj.
Men det gør også, at vi kan synge vores elskede vintersange. “Sneflokke kommer vrimlende”
af Jeppe Aakjær – elsker, hvordan det her går
over stok og sten, og den måske allerstørste: “I
sne står urt og busk i skjul” af Ingemann.

røde og skrev: “Giv dig tid” på hjerterne. Så
fyldte de den såkaldte moseskurv, et lille rum
bag bagsædet, med alle hjerterne og kørte ud
på de danske veje og satte dem op på telefonpælene. Det var altså før mobiltelefonerne. Så
overalt i Danmark fik man øje på skiltene. Giv
dig tid! Giv dig tid til livet, for tiden skal gives.
For vi ved, at tiden går, og klokken slår, og vi ved,
at vi skal fylde tiden med nærvær, kærlighed,
samvær - alt det, vi ikke kan leve foruden. Så
laver du ikke hjerter med “Giv dig tid”, så giv
din tid til de mennesker, du lever sammen med.

Her lyder det:

Af Peter Hedegaard

Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.
Giv tid. Måske er det et vigtigt ord til vores
stressede tid. Vi skal give os tid, og så kan vi
Lyngby Kirke

Terndrup Kirke

vente sommeren ind. Vi skal ikke slå tiden ihjel
eller synge med Tøsedrengene: “Så gik der tid
med det, vi fik noget at bruge tiden til”. Nej
tiden skal gives. Og vi ved det inderst inde, når
nogen bruger deres dyrebare tid på os, så er
det en kostelig gave. At nogen vil os, at de giver
os tid og rum. Tænk at du giver dig tid til det,
siger vi, når nogen dukker op og er der for os.
Da jeg var barn kørte en familie fra Mors,
tror jeg, rundt i deres folkevognsboble. Om
vinteren skar de hjerter ud i træ, malede dem

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
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DET SKER
Kyndelmissegudstjeneste

Familiegudstjeneste i Suldrup kirke

Vi er nu halvvejs gennem vinterhalvåret,
og det markerer vi med Kyndelmissegudstjeneste i Sønderup kirke.

Velkommen til gudstjeneste for
hele familien søndag d. 6. marts
kl.16.30.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Vi mødes i kirken til en kort
gudstjeneste, hvor alle kan være
med!
Efter gudstjenesten går vi over i
sognehuset og spiser aftensmad.
Tilmelding til spisning på
e-mail
tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 6. februar kl. 19.00
Sønderup Kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 6. marts kl. 16.30
Suldrup kirke
Spisning koster 25,- pr voksen. Børn er gratis.

Fastelavn i Kongens Tisted kirke

Sangaften i Sognehuset – kom og syng med!

Velkommen til familiegudstjeneste i Kongens Tisted kirke, hvor alle både børn og voksne gerne må møde udklædte.

Vi synger gamle og nye sange
fra Højskolesangbogen sammen
med vores organist Arne Jørgen
Fæø. I løbet af aftenen serveres
der kaffe og lidt at bide i.

Efter gudstjenesten
slår vi katten af tønden i Præstegårdshaven lige ved siden
af kirken og spiser
fastelavnsboller.

Alle er hjertelig velkommen til
en hyggelig aften.

Præmier til kattekonge og –dronning og til bedst
udklædte.
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 27. februar kl. 13.00
Kongens Tisted kirke og præstegårdshave
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 16. februar kl. 19.00
Suldrup Sognehus
Gratis

Koncert med Pentabrass i St. Brøndum kirke
De af jer, der var i Torup kirke 1. adventssøndag kunne med høre, hvorledes Martins orgel
og klaver blev suppleret med en fantastisk minituba spillet af Ida Havde.

I REBILD

»NÅR LIVET
SLÅR FEJL«

»HVAD ER DET
PERFEKTE LIV?«

Onsdag den 9. februar
kl. 17.00-20.00
Terndrup Sognegård

Tirsdag den 15. marts
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.

Ida Havde spiller i en blæserkvintet, der kalder sig Penta Brass (5 blæsere såmænd) og den
22. marts kl. 19.30 har vi inviteret ensemblet til at åbne 2022 med et fantastisk brag af en
koncert. Ensemblet har planlagt op imod 12 koncerter rundt om i de nordjyske kirker, og vi
er meget stolte over at være heriblandt.
Pentabrass blev dannet i 2017 på foranledning af den danske komponistforening Komvest,
som ønskede at få spillet deres brass kvintetter. 5 konservatorieudannede musikere – alle
rutinerede messingblæsere med mange års erfaring fra den danske professionelle orkesterverden - tog udfordringen op, og dannede Pentabrass.
Repertoiret bliver ud over klassisk musik også med musik af blandt andre Carl Nielsen og
Victor Ewald.

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.

OPLÆGSHOLDERE:
Morten DD Hansen er cand.
scient i Biologi, museumsinspektør på Naturhistorisk
Museum i Aarhus og har
medvirket i flere tv-programmer om natur.

Anders Klostergaard
Petersen er teolog og lektor
i Religionsvidenskab ved
Aarhus Universitet.

Henrik Venzel Pedersen er
lektor i biologi ved Hjørring
Gymnasium og HF.

Ruth Østergaard
Poulsen er cand.theol.,
tidligere sognepræst og
hospitalspræst, skribent
og konsulent på Hospice
Vendsyssel.

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.

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 23 marts kl.19.30
St. Brøndum kirke
Gratis
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DET SKER
Bibelstudiekreds

Onsdagseftermiddag i Sognegården

Velkommen til Bibelstudiekreds i
Sognegården.
Du behøver ikke at være bibelkyndig
for at deltage, men meget gerne
være nysgerrig på bibelen.
Vi arbejder med Paulus i øjeblikket
og du vil få materialer udleveret, så
du kan følge med
Paulus – Missionær og
Menighedsplanter 9. februar
Paulus - Mirakelmager og Magtesløs
9. marts

Onsdag den 16. februar:
Herman Bang – om personen og hans forbindelse med Skørping. Henrik Bugge Mortensen

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 9. februar og 9. marts kl.14.00
Skørping Sognegård
Gratis

Onsdag den 2. marts:
Landbopigerne i Danmark i 1700 tallet” - Bundet af kønnet
Birgit Løgstrup skrev i 1988 en bog om stavnsbåndet - i
anledning af 200 året for dets afskaffelse. Det blev til en bog
om de stavnsbundne drenges tilværelse under dette stavnsbånd. Men det omhandlede jo kun halvdelen af de unge
på landet. For pigerne var jo ikke formelt stavnsbundne.
Hvordan var deres tilværelse så? Det har hun nu skrevet en
anden bog om, som kommer her i foråret. Titlen er ”Bundet
af kønnet” som modstykke til drengenes ”Bundet af jorden.”
Onsdag den 16. februar og onsdag den 2. marts kl. 14.30
Skørping Sognegård
Gratis

Taizé sang

Torsdagscafé

Taize´ er sange, bestående af korte vers, der gentages mange gange, synges i flere stemmer
og efterfølges af stilhed med
plads til eftertanke.

10. februar - På fuglefjeld og fåresti
- og et besøg ved kronprinsesse Marys Bænk!
Midt ude i Atlanterhavet ligger de - Færøerne. En lille gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse anbragt midt i Golfstrømmen, der sikrer øerne milde vintre, men også kølige somre.
Rejseforedrag ved Finn og Bente Carpentier

Taize´-sang handler om at
blive ved med at være i
sangen og er en kærkommen
mulighed for at falde til ro og
fordybe sig, mens vi lytter ind i
os selv og udad til hinanden.

17.februar - Prædikenværksted
Sognepræst Jonas Langdahl Gormsen leder an i samtalen om den kommendes søndags
prædikentekst.

Kom og prøv om det er noget
for dig

24. februar - De skal ikke blive glemt!
Erik Rechweg fortæller om de danske i Sydslesvig.

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

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

Torsdage kl.10.30
Skørping-Fræer Sognegård
Gratis

Fastelavn

Foredrag: Danmarks krig i Helmand

”Kan du gætte hvem jeg er?”

På baggrund af Talebans magtovertagelse i Afghanistan i august 2021 kaster vi et blik på
Danmarks militære engagement i Helmand-provinsen 2006-2014.

”Kan du gætte hvem jeg er?” Det er fastelavn, og traditionen tro holder vi en børnegudstjeneste, hvor alle er velkomne udklædte eller ej, barn eller voksen.
Desværre er der ingen tøndeslagning i år.
Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 27. februar kl.10.00
Blenstrup kirke
Gratis

Foredragets første del består af en række analytiske nedslag i krigen som både oplevet fænomen og politisk genstand. Foredragets anden halvdel har karakter af et personligt perspektiv
på indsatsen.
Foredragsholder Troels Astrup, cand.mag. i historie og udsendt til Helmand i 2007 og 2009.

Så skal der fejres fastelavn
- hvilket vi gør med en fastelavnsgudstjeneste børnehøjde
i kirken, hvor alle er velkomne.
Vi skal have pyntet kirkens
enorme fastelavnsris, så lav
noget pynt sammen derhjemme, og tag der med op
i kirken.
Tøndeslagning skal vi
selvfølgelig også have, og det
bliver i år udenfor sognegården i, hvor der bliver
serveret fastelavnsboller, kaffe
og juice efter gudstjeneste,
mens vi venter på at en kattekonge og -dronning
skal krones.

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 27. februar kl.14.00
Skørping Nykirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 10. februar kl.19.00-20.00
Blenstrup kirke
Gratis
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DET SKER
Aftengudstjeneste

En søndag eftermiddag i Ravnkilde præstegård

Selvom meget af gudstjenesten denne aften er
helt som til en gudstjeneste
om formiddagen, vil du
alligevel opleve det som
anderledes.

De sidste ” skumringstimer” i præstegården i denne omgang finder sted søndag den 13.
marts kl. 14.30 til 16.30

Kom selv og find ud af hvad.

Ingen møder uden en god kop kaffe/ te med lidt godt til. Således
heller ikke denne søndag. Dertil en god portion fællessang fra den
nye højskolesangbog.
Søndagens gæst er kst sognepræst i Støvring-Gravlev-Sørup pastorat,
Inge Frandsen, bosiddende i Rold.
Emnet for eftermiddagen er ikke pudset helt af, men vil kredse om at
åbne glemmebogen ind til nogle forfatterskaber og nogle komponister inden for harmonikaverdenen.
Inge Frandsen medbringer naturligvis harmonikaen! Vel mødt.

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 6. februar kl. 19.00
Sørup kirke
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 13. marts kl. 14.30-16.30
Ravnkilde præstegård
Gratis

Fastelavn

Vi fejrer fastelavn i Grynderup kirke

Vi tror og håber på, at vi i år kan få lov til at fejre fastelavn. Det gør vi med en gudstjeneste
for både børn og voksne i Støvring kirke.

Vi fejrer fastelavn i Grynderup kirke med fælles familiegudstjeneste, hvor alle er velkomne til
at møde udklædt.

Efter gudstjenesten har FDF gjort klar til udendørs tøndeslagning ved sognegården.

Efter gudstjenesten
fortsætter fejringen
i Klubhuset med
tøndeslagning, fastelavnsbollespisning
og præmieuddeling
for sjoveste, flotteste og uhyggeligste
udklædning.

Når tønderne er tomme,
varmer vi os i sognegården
med fastelavnsboller og
hygge.
Husk varmt tøj.

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 27. februar kl. 14.00
Støvring kirke og sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 27. februar kl. 13.30
Grynderup kirke
Gratis

Kirke for de Små

Rasmus Klump og Pandekager

En hyggestund for hele familien, målrettet
de mindste børn – med sang, leg, fortælling, sanseoplevelser, efterfulgt at spisning i
sognehuset.

Velkommen til en hyggelig børnegudstjeneste,
målrettet børn 5-10 år og deres familier.
Vi skal møde Rasmus Klump og sammen med
ham på eventyr i Bibelen.

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.

Bagefter spiser vi selvfølgelig pandekager
med syltetøj.

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

Fredag den 4. marts kl. 16.30
Øster Hornum Kirke og Sognehus
20 kr. for voksne for spisning, gratis for børn

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:
Sted:
Pris:

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

Fastelavn

Veggerby Supersangere

Velkommen til en festlig familiegudstjeneste, hvor børne – og ungdomskoret synger
for os.

Hvis du går i 3. klasse og opefter, har du mulighed
for at være med i ”Supersangerne”.

Bagefter går vi ned til kredshuset ved FDF
og slår katten af tønden (udenfor).
Der serveres fastelavnsboller og kaffe/saft.
Der vil være præmie for bedste udklædning og kåring af kattekonger og dronninger.

Koret starter op d. 10. marts kl. 16.00 – 17.15 i
Veggerby Kirke.
Vi mødes 5 torsdage og øver.
Som afslutning synger vi til påskegudstjenesten
d. 17. april i Veggerby Kirke.
Vi starter hver gang med en lille
forfriskning og synger så fra 16.15 – 17.15.

Der er tønder til de forskellige
aldersgrupper.

Korleder er kirkesanger Dorthe Winther,
tlf. 3023 5460.

Tid:
Sted:
Pris:

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 27. februar kl. 14.00
Øster Hornum Kirke og FDF kredshus
10 kr. for en fastelavnsbolle

Opstart torsdag den 10. marts
Øster Hornum Kirke og FDF kredshus
Gratis
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Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Fastelavn & fastetid
Overgangen
fra februar
til marts måned sættes
i år af fire
markante
dage; fastelavnssøndag,
flæske-mandag,
hvide-tir sdag
og aske-onsdag. I disse dage festes der igennem, og der
trappes ned til de kommende fyrre dages fastetid.
Ordet ”fastelavn” er en fordanskning af det
gamle tyske ord ”Vastelavent”, der betyder
fasteaften, og som altid ligger syv uger før påske. På fastelavns søndag hører vi i kirken om
Jesu dåb og hans planlagte rejse op til påskefejringen i Jerusalem. Førend vi eftertænksomt
og asketisk slår følgeskab med ham på denne
hans sidste livsvandring slår vi gækken løs med
alskens festivitas og rigelig mængder mad og
drikke.
Oprindeligt fejrede man på denne tid en far-

vel-fest til vinteren og en goddag-fest til foråret ved at frådse igennem med store indtag af
vinterforrådets sidste rationer af suleflæsk og
hvedemel. Deraf navnene flæske-mandag og
hvide-tirsdag. I katolsk tid var det helt lavpraktiske argument for denne indgang til fastetiden,
at i fasten måtte man jo ikke spise kød, så æd
bare løs, og hvide-tirsdags kost af mælkemad
og hvidt brød blev så en restitutions- og nedtrapningsdag til de kommende 40 magre dage.
Fastens første dag er aske-onsdag, hvor man
klædte sig enkelt og gik i kirke for at få tegnet
et askekors i panden, så man blev mindet om,
at mennesket er kommet af jord og igen skal
blive til jord. Således klædt i sæk og aske var
man klargjort til fastetiden.
Når fasteperioden er eftertænksomhedens
tid, så er det for at få os til at se vores egen
livsvej i lyset af beretningen om Jesu vej, som
ligesom vores ikke bare er en let og ukompliceret vandring. Det er op ad bakke til Jerusalem, men Jesus viser os hele vejen – også over
langfredag og påskedag - at det ikke er håbløst
og formålsløst at vandre sin livsvej, for Gud er
med os som den, der utrætteligt åbner en ny
håbets sti for os. Vi kan derfor fortrøstningsful-

de bruge fastetiden til at give os Gud i vold og
slå følge med ham ad livets vej.

Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

Af Laila Olesen

Det sker i sognene
Formiddagscafé:
Mandag den 14. februar kl. 10.00:
Formiddagscafé i Grynderup Missionshus

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

Ændringer i
menighedsrådet
Hvert år på det sidste menighedsrådsmøde inden det nye kirkeår kommer
menighedsrådets forskellige poster på
valg. Samtlige blev med opslutning og tak
genvalgt. Dog er Angelita Nielsen udtrådt
af rådet, og suppleant Steen Kudahl Christensen indtrådt på posterne sekretær og
formand for valgbestyrelsen.
Menighedsrådet

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

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Ny struktur er nu på plads
Så er strukturen for vores fremtidige kirkearbejde på plads. Det har taget urimelig lang
tid, og forhandlingerne herom med biskop
Henning Toft Bro har været svære – også ind
i mellem meget svære. Selvom vi til sidst blev
enige, trak det ud med en endelig afgørelse, og
formentlig fordi Henning Toft Bro ønskede, at
den nye biskop skulle træffe den endelige afgørelse. Den kom da også meget prompte efter
hans tiltræden. Kontinuiteten er således sikret,
idet den formelle udnævnelse og vilkårene for
ansættelse af vores nye præst påhviler den siddende biskop.
Vi går sammen med Lyngby -Terndrup pastorat i et nyt ”storpastorat”. Der er IKKE tale
om sammenlægning af menighedsråd, det kan
kun menighederne afgøre. I den kommende
struktur skal vi samarbejde om præsterne og
dermed afvikling af gudstjenesterne. Men ellers
fungerer tingene, som vi kender det.
Vi beholder vores præstegård, og den præst,
der skal bo i præstegården, vil være tjenestemandsansat. Det bliver en 50 % præst – som
Therese var det – med 50 % forpligtigelse til
St. Brøndum Kirke

på provstiplan at varetage opgaverne for børn
og unge med særlige behov.
Præsterne skal samarbejde om gennemførelse af gudstjenesterne, og det vil sige, at vi kan
møde præsten for Lyngby-Terndrup en gang
i mellem, ligesom Lyngby-Terndrup vil skulle
møde ”vores” præst. Det ligger dog fast, at den
præst, der skal bo i præstegården i St. Brøndum
primært skal varetage opgaverne i St. Brøndum,
Siem og Torup sogne, og at den fuldtidsansatte præst skal varetage opgaverne i Lyngby og
Terndrup sogne.

klart.
Sammenlægningen sker formelt fra den 1. februar. Arbejdet med at søge ny sognepræst
går nu i gang – der skal sættes ord på, hvad vi
ønsker af præsten.Vi er så småt undervejs med
en istandsættelse af præstegården, der skal stå
færdig istandsat, når en ny præstefamilie flytter
ind.
Inden stillingen kan slås op skal der ske en forhandling med provstiet om indholdet af stillingen ”børn og unge med særlige behov”.

Ved ansættelsen af præsterne har begge menighedsråd lige indflydelse, men proceduremæssigt vil det blive sikret, at der ikke kan ske
skævvridning som følge af uens antal medlemmer i de to menighedsråd. Vi vil således fortsat
have retten til at kalde den præst, vi ønsker i
vores tre sogne, og tilsvarende gælder det for
Lyngby-Terndrups vedkommende.

Vi skal også sammen finde et nyt navn til det
nye pastorat. Det vil næppe være befordrende
for det fremtidige samarbejde, hvis pastoratets
navn bliver uden respekt for de små sogne.

Lyngby-Terndrup har i øjeblikket en sognepræst ansat, men hvorvidt begge stillinger skal
opslås til genbesættelse står endnu ikke helt

Anton Ohrt-Nissen
Menighedsrådsformand

Siem Kirke

Det sker i sognene
Gudstjeneste i Siem kirke
Søndag den 6. februar kl. 10.30.
Fastelavnsgudstjeneste
i St. Brøndum kirke
Søndag den 27. februar kl. 10.30.
med efterfølgende tøndeslagning
Menighedsrådsmøde
i Siem forsamlingshus
Onsdag den 2. marts kl. 19.30
Koncert med Pentabrass
i St. Brøndum kirke
Onsdag den 23. marts kl. 19.30

Er der en af læserne, der har et godt forslag, så
hører vi meget gerne om det.

Torup Kirke

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

Hallelujakorets glæde blev forløst i Skørping
Den store sal på Kulturstationen i Skørping
var fyldt med et veloplagt publikum, stort kor
og fine solister. Et velspillende orkester, Århus
Strygerensemble og en dirigent i fuld kontrol
over begivenhederne. Musikskoleleder Morten
Lønborg Friis, styrede med sikker hånd de 60
sangere, 25 musikere og 4 fortræffelige solister
igennem de næsten to timer som koncerten
varede. Det kan lyde udmattende, men med
opbudet af musikere og sangere, hurtige omstillinger fra opmuntrende, energiske, livlige
tempi i den lidt tørre akustik, til rolige afdæmpede satser, var der ingen, der klar til at gå
hjem, før det sidste halleluja.
Man turde næsten ikke tro, at vi virkelig
sad der. Forberedelserne til koncerten havde
spændt sig over mere end to år, pga coronasituationen. Men endelig var alle klar på Kulturstationen og alt gik op i en højere enhed.
Solisterne levede sig forbilledligt ind i Händels
storværk: Messias. ”Comfort ye” indledte Jens

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

Jagd smukt i den første tenorarie, som passer
til adventtiden: ”Trøst os” i den mørke nat ind
under jul. Julen blev jublet ud af det velsyngende kor i ”For unto us”. Alten Marie Degener
Troelsen var sprunget med på afbud og leverede alligevel med indlevelse og engagement:
”He was despised” som beskriver piskeslagene,
skændslerne og spyttene, der tilfaldt Jesus.
Camilla Buttons elegante sopranstemme lyste eminet op ”I know that my redeemer liveth”. Tristan Buttons virtuose trompetspil i
basarien ”The Trompet Shall sound” med Jens
Bovés fyldige bastemme, som lagde op til det
afsluttende Hallelujakor. Med fuld energi og
paukespil forløste de 60 sangere og det dygtige orkester det kendte Hallelujakor, så det vil
blive siddende i kroppen på alle medvirkende og publikum hele julen 2021. Det dygtige
kor, som havde brugt mange øveaftner på at
indøve korstemmerne, bestod af sangere fra
tre voksenkor: Nordjysk Vokalensemble, som

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

holder til i Lindholm Kirke, Sct Mortens Vokalensemble, som holder til i Sct. Mortens kirke i
Randers og vores lokale Skørping Sangforening
der øver i Skørping-Fræer sognegård.
Skørping Sangforening og Skørping Borgerforening var de praktiske hænder, der fik det
hele til at lykkes på dagen. Skørping er virkelig
en by med mange positive frivillige mennersker,
der kan få ting op at stå. Bag det hele stod
Skørping-Fræer Menighedsråd, som i år havde
valgt at prioritere midler til denne storslåede,
kolosale opsætning, som sent vil blive glemt.

Babysalmesang
Det er tid til et nyt hold babysalmesang.
Tjek kirkens hjemmeside for mere info og
tilmelding.

Skørping kirke
lukkes
Pga. manglende varme er Skørping kirke
midlertidigt lukket.
Vi håber at kunne åbne igen sidst i marts.
Det er fortsat muligt at foretage en kirkelig handling, hvis det ønskes.

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

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

Vil du være med?

Voksenkor
Hver onsdag aften lyder der smukke toner
i sognegården. De er voksenkorets øveaften. Der er også plads til dig, som kan lide
at bruge din sangstemme i et rart fællesskab. Kontakt korleder Else-Marie Christiansen organist.i.stovring@gmail.com /
2229 5013 eller mød op i sognegården
onsdag kl. 19-21

Et nyt år er begyndt og dermed også nye tanker på, hvad årets indhold skal være. I sognegården
i Støvring har vi mange og forskelligartede aktiviteter og du er velkommen.

Håndarbejde

Støvring Y’s
mens Club

Nødhjælpsstrik
Nødhjælpsstrik arbejder flittigt den første
mandag eftermiddag i måneden.
Klubben fremstiller tæpper og trøjer til
nødlidende børn og familier i Østeuropa.
Der er altid plads til flere i vores hyggelige fællesskab. Så mød op i Sognegården
i Støvring, hvis du har tid, overskud og
lyst, første mandag i måneden kl. 14.00 til
17.00!
Kontaktperson:
Hanne Kristophersen, 2196 1090
Vi strikker og hækler dåbsklude
Vi mødes sidste tirsdag i måneden kl.
13.00-15.00. Her hjælpes vi ad med at
strikke og hækle dåbsklude til alle vores
dåbsbørn.
Pak strikkepinde eller hæklenåle str. 2,5-3 i
tasken. Vi har garn og kaffe på kanden.
Kontaktperson:
Grete Lundgren Bach, 6175 5857
Lappehønsene
Hos Lappehønsene mødes vi i sognegården onsdage i ulige uger fra 19 - 21,
her syr vi patchwork, hygger og lader os
inspirere af hinanden.
Kunne det have din interesse kontakt da
Anne-Marie Mortensen på tlf 2065 5728.
Årligt kontingent 150 kroner.

Læsekreds

Y’s men mødes
hver anden uge i
sognegården.
Vi arbejder på
kristent grundlag
for at hjælpe andre. Vores støtte
går i særlig grad
til hjælp for unge,
lokalt såvel som nationalt og internationalt.
Vi samarbejder med lokale ungdomsforeninger om lodseddelsalg og deler overskuddet med de foreninger, der har solgt
for os.

Ældresagen har to læsekredse som mødes
en gang måneden i et par timer, og får
en god fælles snak om den bog de alle
har læst. Gruppen udvælger i fællesskab
de bøger, der skal læses i løbet af året.
Bøgerne reserveres og bestilles på biblioteket til deltagerne. De læser en ny bog
til hver gang, at de mødes.

Derudover er klubbens medlemmer engageret i forskellige pengeskabende aktiviteter, hvis overskud ligeledes uddeles til
gode formål.

Der er altid plads til flere deltagere. Hvis
du vil høre mere om læsekredsene og tilmelde dig kan du kontakte én af kontaktpersonerne i læsekredsene herunder:

Til de fleste møder er der en foredragsholder eller en form for underholdning.

Læsekreds 1, Sognegården i Støvring
Birgit August birgitaugust@gmail.com / 5125 7183

Der er plads til flere, og du er velkommen
til at kontakte Ettie Jødal, tlf. 2332 6774

Læsekreds 2, Sognegården i Støvring
Ellen Balle –
ellenballechristensen@gmail.com /
2215 7703

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 1. marts 2022
Højskolesang af
St. St. Blicher,
1838
Madding

Konsonanter

To ens

Tal

Tre

Konsonanter

Tone

Navn

Skjul

Jæger

Køre

Højtid
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Spise
Træ
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Paradis
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Åbningen

Folk
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Findes
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Ujævn
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By

Pynt
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Sted
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Norge
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Tyskland
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Vokal
Drik

6

Ring

Møbler
Ikke
inde

Iod

Stege
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Familie

Pigenavn

Bjerg

Ikke
tidlige

Vokal

Efterfølgende

Sang

Forholdsord

Tegn

1

Sted

Forholdsord

Forholdsord

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: G
 rete Lundgren Bach,
6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

Efterfølgende

Vinder december: Lene Poulsen, Støvring

Kirkebil

Bosat i
Danmark
E’er
11

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

Babysalmesang
i Suldrup Kirke

for babyer mellem 2 og 12 måneder sammen med en voksen

Hvad kan vi lære af
kløfternes land?

Fællesspisning og foredrag torsdag d. 10. februar kl. 17.30 i Suldrup Sognehus
ten udfordrer os i vores egen lille andedam,
Danmark.
Fællesspisning kl. 17.30. Herefter foredrag
kl. 18.30. Mulighed for børnepasning under
foredraget. Aftenen afsluttes senest kl.20.
Tilmelding til spisning på e-mail: tilmelding@
sonderupsuldrupkirke.dk
Spisning koster 25,- pr voksen. Børn gratis.
Alle er velkomne.

Kontakt kirke – og kulturmedarbejder Charlotte Pedersen
Mail: kkmedarbejder@sonderupsuldrupkirke.dk

Sang
Sanser
Hygge

Babysalmesang er
Nærvær
Ro
Musik
Leg
Dåbsoplæring

Motorik
Bevægelse
Fællesskab

www.sonderupsuldrupkirke.dkwww.facebook.com/SonderupSuldrupKirke

Foredrag om konflikt og forsoning med afsæt i
Israel-Palæstina konflikten.
Foredragsholder Julie Kajgaard er uddannet
teolog og arbejder som teologisk netværker
i Israelsmissionen. Julie er særlig optaget af,
hvordan mennesker må tale sammen også der,
hvor der er dyb splittelse og uenighed. Derfor har Julie også arbejdet med Israel-Palæstina
konflikten samt boet i Israel i et semester. Julie
er energisk i sine foredrag, og der er altid et
perspektiv til, hvordan Israel-Palæstina konflik-

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
Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte
Pedersen, Tlf. 26274664 e-mail: kkmedarbejder@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4046,
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Mød vores nye sognepræst
21. marts 1966 i sidste årtusind flængedes stilheden
af gråd i Randers. Mine
forældre tørrede dog efterfølgende tårerne væk
fra øjnene og måtte leve
med mig. I min barndomstid nåede vi at bo i både
Randers, København og
Kolding. Så hvor hører jeg
til? Tjaa, Danmark vil jeg
tro
Siden voksede jeg til,
læste og læste og i 1996
var jeg uddannet teolog,
men den enlige fridag om
mandagen tiltalte ikke, så
jeg valgte et arbejde med
7 ugers sommerferie – efterskolelærer
Efter en del år med
grammatik, danske stile og
tyske gloser kunne jeg ikke
holde mig fra teologien
mere, nu måtte der ske
noget. De 7 ugers som-

🙂

🙂

Øster Hornum Kirke

Veggerby Kirke

merferie blev vekslet ud med den berygtede
enlige fridag - jubii. Ingen andre end jeg selv så
gevinsten i det.
1. december 2021 flyttede jeg ind på Nibevej
191, Øster Hornum og begyndte som sognepræst for Øster Hornum og Veggerby. Resten
af familien følger efter – 1. februar 2022.
Jeg giftede mig i 2004 med Lene, der er
socialrådgiver, og vi bosatte os kort tid efter
i Holstebro. Her blev vores drenge også født,
Alexander og Samuel, som nu er aaaalt for
teenageragtige
Ja, og så har vi også en lille
bomuldshund ved navn Zoe, som konen og
drengene er vilde med.
Det er lidt vemodigt at vinke farvel til Hol-

🙂

stebro efter 15 år, som er det eneste vores
drenge kender til. Og så måske ikke helt alligevel, for i Holstebro var der især en restaurant,
som vi har været meget glade for, fordi man
kunne få en bestemt buffet, hvor der var noget
til os alle. Det var en kinesisk restaurant, som i
efteråret 2021 pludselig lukkede, hvilket vi blev
lidt triste over. Men så opdagede jeg for et par
dage siden til min store overraskelse, at den nu
er åbnet inde i Aalborg. Det var beviset på, at
vi valgte rigtigt – her skal vi bo

🙂

Jack Nørdam Pedersen

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

10.30 IMA

10.30 JLG					

9.00 JLG

10.30 PH

11.00 LO			

10.30 JLG

9.00 IBS			

10.30 IBS

10.30 FIC

10.30 PH

13.00 LO

10.30 SBS

10.30 FIC

10.30 SBS			

14.00 JLG

11.00 LO

9.30 LO

10.30				

9.00 HELMA

10.30 HELMA

10.30 HW

10.30 JNP

9.00 HELMA

14.00 JNP

14.00 AMS

6. marts
Fasten

10.30 AMS

19.30 JNP

10.30 JNP

16.30 HELMA

10.30 ED					

10.30 AMS			

10.30 AMS			

9.00 HW

9.00 JNP			

10.30 CETJ			

10.30 JNP							

Aarestrup			

Haverslev

10.30 og 14.00 IF/CETJ

10.30 HELMA					

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

Veggerby

Øster Hornum			

Veggerby-Øster Hornum (JNP: Jack Nørdam Pedersen - HE: Hanne Eggers)

Suldrup			

19.00 HELMA

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

Sønderup

9.00 CETJ

9.00 IF							

10.30 IF

9.00 HW			

19.00 Aftengudstjeneste

Sørup

Gravlev

10.30 HW

Støvring

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

Torup											

Siem			

St. Brøndum							

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

Fræer			

Gl. Skørping

Skørping Nykirke

10.30 RVW

10.30 RVW					

9.30 LO							

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

Stenild

13.00 RVW

11.00 LO							

Grynderup			

Rørbæk

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

9.00 IMA

10.30 IMA

10.00 JLG			

13.00 IMA

10.30 PH							

Terndrup			

Lyngby

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

Durup					

10.00 HLY

10.30 IMA			

9.00 LO					

9.00 AMS					

Binderup			

Kgs Tisted

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

Blenstrup

Gerding					

9.00 JLG

9.00 IMA					

Gerding-Blenstrup (JLG: Jonas Langdahl Gormsen)

Skibsted

27. februar
Fastelavn
10.00 HLY

9.00 PH			

10.30 IMA			

Solbjerg					

Bælum

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

20. februar
Seksagesima

10.00 HLY			

16.00 HLY			

Ravnkilde

13. februar
Septuagesima

10.00 HLY					

6. februar
4.S.E H3K

Brorstrup

Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune

10.30 AMS

10.30 JNP

9.00 JNP

9.00 IF

10.30 IF

10.30 FIC

10.30 IBS

9.00 IBS

10.30 IMA

9.00 AMS

9.00 JLG

9.00 IMA

13. marts
Midfaste
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