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KIRKEAVISEN  
for alle kirker i Rebild Kommune

Nr. 5 Juni 2022

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

Siem Kirke
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Haverslev kirke var fyldt til sidste plads, da ele-
ver og lærer fra Haverslev - Ravnkilde skole, 
forældre, bedsteforældre og folk fra byen var 
mødt op til fælles morgensang i kirken 5. Maj i 
anledning af 77-året for Befrielsen. 

Morgensang  
i kirken 

Præstens hjørne

Kontakt:
Sognepræst - Vikar under orlov  
Marianne Nielsen 
tlf. 6142 7628,  
e-mail: mn@km.dk 
Sekretær – ved attester og  
navneændringer 
Helena Schmidt 
tlf: 2484 5582, e-mail: hmms@km.dk
Graver ved Haverslev Kirke: 
Anne-Dorte Simoni, tlf.: 2024 0987 
e-mail: graver@haverslev-sogn.dk
Graver ved Aarestrup Kirke: 
Dorete Husum, tlf.: 9152 1815 
e-mail: aarestrup-graver@hotmail.com
Organist ved begge kirker : 
Anette Kjær, tlf: 2992 7122,  
e-mail: anettekjaer2@live.dk
Formand, Aarestrup Sogn: 
Aage Haarup-Jensen 
tlf: 9837 5274, e-mail: haarup-j@mail.dk
Formand, Haverslev Sogn: 
Dorthe Møllebjerg, tlf: 6169 4178,  
e-mail: formand@haverslev-sogn.dk

Aarestrup-Haverslev pastorat

Aarestrup Kirke Haverslev Kirke

Mini- 
konfirmanderne 
Minikonfirmanderne hygger sig i både 
Aarestrup og Haverslev kirker

”Velkommen i kirkefamilien” er en måde at for-
tælle om dåben på. Under corona er jeg blevet 
optaget af at bruge ’kirkefamilie’ som en over-
skrift på at blive døbt og hvad det betyder.

For at mødes i kirkefamilien kan sammenlignes 
med vores egne familier. På så mange måder. 
Nogle mødes mest til festlige anledninger og 
mærkedage, mens andre mødes hyppigt. Sådan 
også med at mødes i kirkens regi med dens 
forskellige steder og anledninger til at samles. 
Dåben er en sådan anledning.
Ligeså med hvor tit der ringes og chattes sam-
men, som de sociale medier som Facebook, In-
stagram og hvad de hedder alle sammen. Der 
deles billeder og film. Kort sagt holdes forbin-
delsen ved lige med deling af liv i kommunikati-
onen med ord og billeder. Nogle gør det mere 
end andre.

Og måden at tale om vores kristne livsvej er 
gennemsyret af familiesproget. Vi tror på Gud 

’far’ og på en søn, ’sønnen’. I dåben bliver vi 
genfødt som det lyder flere gange i ritualet. Fa-
milietankegangen findes udbredt i vores Nye 
Testamente. Kan I huske, at der omtaler man 
hinanden som ’brødre og søstre’, som vi også 
kender det fra klostrene med munke og non-
ner. Og de første kristne delte alt hvad de eje-
de med hinanden. Det var ud fra Jesu ord om, 
at hans følgere skal kendes på den indbyrdes 
kærlighed. Lige præcis som vi ofte forbinder 
det med vores hjem og familie: vi har tingene 
fælles, alt fra indbo til bankkonto. Fordi vi hol-
der af hinanden.

Det er ligesom med de tidlige kristne, der 
holdt gudstjeneste i hjemmene. Og nogle hjem, 
boliger, blev de første kirker, som f.eks. disciplen 
Peters hjem, der kan ses i den udgravede by 
Kapernaum i Israel. På græsk hedder et hjem, 
et levested, et ’oikos’. Vores ord økonomi for 
at holde styr på vores sager i husholdningen, 
at holde hus, har sit rod i dette ord. De først 

kristne levede altså i oikos som en familie med 
hinanden. En kirkefamilie.

I vores familie og i relationer fortæller vi histo-
rierne om, hvem vi er. Facebook, Instagram og 
sociale medier har i den grad gjort det levende 
og tydeligt. Vi husker nu om dage også fra vo-
res liv ud fra billeder og opslag på medierne. 
Det er gennem historierne i vores familie, vi 
får en fornemmelse af, en viden om, hvem vi er. 
Og på lidt større plan er det egnens historie, 
landsdelens historie som i jyde og sjællænder. 
Og den store klan er Danmark – og for nogle 
er det at være europæer.

Det handler om selvforståelse og identitet, 
hvem er jeg, hvem er vi.

I kirkefamilien fortæller vi historierne om, hvem 
vi er. Ligesom med vores opvækst, slægt, familie 
og relationer. Og der er heldigvis blevet mange 
kendte, der fortæller og deler offentligt deres 
kirkefamilie historie. Altså deres erfaring og for-

hold til deres kristne tro. Som vi kan spejle os i. 
Der bliver fortalt om liv og død, stress og fred, 
bøn og åndelighed. For fortællingerne fra vores 
Bibel bliver bæredygtig identitet, når de lever i 
vores relationer og deling.

Til gudstjenester hører vi som bekendt også 
fortællingerne, beretningerne om, hvem vi er i 
kirkefamilien. Vi hører grundfortællingerne om, 
hvordan Jesus delte sit forhold til Gud Far med 
os. Om hvordan han gav alt for at give ’Gud 
fader’ videre. Det er der store kræfter i. Den 
fortælling om, hvem vi er, kalder vi i kirkefamili-
en folkekirken i Danmark også ’det levende ord’, 
for vores nationale åndelige dinosaur, Grundt-
vig, satte den levende tilegnelse af den kristne 
vej i centrum. Kirkefamiliens identitet er den 
levende fortælling iblandt os. Som vi deler og 
øser ud af til og med hinanden. 

Måske ses vi til gudstjeneste, hos købmanden 
eller et helt tredje sted – og deler ’familiehi-
storie’.

Kirkefamilien

MUSIK I KIRKERNE 
(Læs mere på fællessiderne og på kirkernes hjemmeside)

Byen synger aftensang - 
Ved gadekæret i Aarestrup - Valdemarsdag den 15. juni kl. 19.00 -19.30
Medbring selv stol/tæppe og aftenkaffen. Alle er velkomne

Carl Nielsen. En brevkoncert 
Aarestrup kirke - Onsdag den 17. august kl. 19.30
Medvirkende:  Operasanger Jakob Zethner og organist Anette Kjær.
Solosange, fællessange og uddrag af Carl Nielsens breve. Fri entré

Tak fra  
præstevikaren

Det har været en 
glæde at vikariere 
i 3 mdr. hos jer i 
Aarestrup og  
Haverslev sogne.
Tak til et par gode 
trofaste, syngen-
de og lyttende 
menigheder, og tak 
til konfirmanderne 

for vores tid sammen og særligt for de to 
store fine dage i kirkerne. Det har været 
dejligt og let at arbejde sammen med det 
gode og dygtige personale i begge kirker, 
og I skal have en stor tak for jeres venlige 
måde at møde mig på.
Mange tak for en god tid hos jer.  
Alt godt til jer alle og må Gud fortsat 
velsigne jer.

Marianne Nielsen, præstevikar

Foto: Anne-Dorte Simoni
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I år går sommerudflugten til Gravlev kirke, med 
kaffe bagefter på Rold Storkro.

Det bliver torsdag den 16. juni med afgang fra 
Solbjerg 12.55, Bælum 13.00 og Skibsted 13.10. 
Vi er hjemme igen mellem 16.30 og 17.00. 
Denne udflugt er lagt an, så alle forhåbentlig 
kan klare at være med. 

Af hensyn til bus og kaffe er tilmelding nød-
vendig senest onsdag den 8. juni til Inger Marie 
Engelbrektsen, tlf. 20781255. 

På gensyn,
Menighedsrådene

Sommerudflugt
Torsdag den 16. juni 2022

Jeg takker nu af og det med en dyb taknem-
melighedsfølelse over, at det blev min lod at slå 
mig ned i Brorstrup og Ravnkilde sogne. Det 
hele begyndte en forårsdag i 1982, nærmere 
betegnet palmesøndag i Gedsted kirke med 
efterfølgende samtale med begge menigheds-
råd. Den dag blev min skæbne afgjort, da man 
efter dette møde med mig, havde mod til at 

binde an med mig som sognepræst. Af de tret-
ten personer, som udgjorde menighedsrådene 
den gang, lever endnu fire: 

Fra Brorstrup menighedsråd: Thyge Trads, nu 
Hobro, og fra Ravnkilde menighedsråd Karen 
Maria Andersen, nu Aars, Lisbeth Bøgh Pe-
dersen, nu Nørager og Kristen Kristensen, nu 

Nørager. Med disse menighedsråd og sidenhen 
med alle andre råd i sognene fik jeg et godt 
og frugtbart samarbejde, synes jeg selv i hvert 
fald, om store og små opgaver, ligeså blev det 
til 40 års samarbejde med organister, kirkesan-
gere, gravere og gravermedhælpere, hvor vi på 
bedste vis bidrog med hvert vores til at gøre 
gudstjenester og kirkelige handlinger så gode 
og værdige som muligt.

Et billede fra den 27. juni 1982 fra indsættelsen 
i Brorstrup kirke med provst Morten Øllgaard, 
organist Ane Salomonsen, graver Elna Ander-
sen og kirkesanger Elna Andersen.

I sin tale ved kaffen i Ravnkilde forsamlingshus 
efter gudstjenesterne, sagde provst Øllgaard 
noget om, at der var tradition for, at menig-
hederne viser en næsten grænseløs tillid til 
og overbærenhed med deres præst, og han 
nævnte nogle slående eksempler. Det tænkte 
jeg ikke så meget over den sommerdag i 1982, 
men sandheden i hans ord erfarede jeg for al-
vor 15 år senere, at sådan var det også her i 
sognene!

Til dette, at I den gang viste mig den tillid at 
pege på mig som ny sognepræst, og at I her i 
sognene har villet bruge mig som præst gen-
nem alle årene, vil jeg føje en let omskrivning af 
et vers fra Johannes Johansens aftensalme: Du, 
som har tændt millioner af stjerner:

Tak for hver lysende dag, der er gået,
gaven, som jeres hænder har rakt
Tilgiv mig det, som jeg ikke fik nået
tilgiv alt ondt, jeg fik gjort eller sagt.

Sig nærmer tiden.....

Kontakt:
Sognepræst Holger Lyngberg 
Nørvad 1, Ravnkilde, 9610 Nørager,  
tlf. 9856 9055, e-mail: hly@km.dk
Graver ved Brorstrup Kirke: 
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180 
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Kirkesanger Jens Erik Jensen,  
tlf. 9837 5011, e-mail: jeje@pc.dk
Graver ved Ravnkilde Kirke: 
Søren Christian Bentzen, tlf.: 2943 7180 
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Organist ved begge kirker : 
Karl Alfred Petersen, tlf. 9856 9128 
e-mail: karlalfred-petersen@mail.dk
Kirkesanger Camilla Hyttel,  
tlf. 4073 3876, 
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com

Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke

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

Bælum Kirke Solbjerg Kirke Skibsted Kirke

Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Familiedag i Skibsted 
Søndag den 12. juni kl. 10.30

Vi starter med familiegudstjeneste i Skibsted Kirke. Her fejrer vi de børn, der har haft dåbsju-
bilæum de sidste år. 

Efter gudstjenesten er der pølser til alle på P-pladsen og Cirkus Skunk, der præsenteres af 
David Skunk, optræder. På ægte gøg-
lervis indtager han scenen med duften 
af ægte cirkus og lommen fuld af herli-
ge løjer! Udover at være klovn af særlig 
kvalitet er David, den mexicansk-ame-
rikanske comic artist også en herlig 
linedanser, en morsom jonglør, et for-
bløffende one-man orkester – og så 
kan han trylle, så børn taber kæben og 
voksne må le.

Vi håber at se alle børn og barnlige 
sjæle!

Skibsted menighedsråd

Familiegudstjeneste,  
pølsevogn og cirkus
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Tiden fra pinse til advent kaldes trinitatis. Det 
er tiden for den hellige treenige Gud. 

Gud har skabt os, frelst os og inspirerer os 
til at tro – Fader, Søn og Helligånd. I denne tid 
er der ikke nogen store kirkelige fester. I kirken 
prædikes Jesu liv og forkyndelse, og livet leves 
uden de helt store udsving. Politisk set kaldes 
sommermånederne agurketid, vanligvis sker 
der ikke det store på Christiansborg. Og i disse 
sommermåneder er det da en temperaments-
sag, om man synes, at det er kedeligt, eller om 
man nyder livet i fred og ro.

Det er hverdag uden de store falbelader. 
Men også i dagligdagen er troen på Gud vigtig. 
Sommerens væld af blomster, frugt og grønt-
sager minder os om, at Gud har skabt jorden. 
På ganske almindelige hverdage omgås vi vores 
medmennesker. Her kan vi lade os inspirere af 
Jesu ord om at gøre mod andre, som vi gerne 
vil, de gør mod os. På andre ganske almindelige 
hverdage kommer vi til at gøre nogen ondt. 
Her har vi brug for den tilgivelse, Jesus tilbyder 
os. 

I hverdagslivet har vi brug for at tro på Gud, 
så vi ser, at ikke alting er gråt, men at også 

hverdagens farver er smukke, alsidige og over-
raskende. Helligånden holder vores tro i live 
og får os til at se mening og sammenhæng, at 
hverdagene alligevel er flest, og at det er godt 
at glæde sig over selv de mindste ting.  Hellig-
ånden lærer os at bruge vore sanser, at mærke 
vores følelser og turde stole på vores døm-
mekraft.

Trinitatis er en rolig og god tid. 

Rikke Visby Wickberg

Trinitatistanker
Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastotrat

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

Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke

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

Lyngby Kirke Terndrup Kirke

Lyngby-Terndrup pastorat

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

Torsdagscafé:  
16. juni kl. 14.00 i Sognehuset i Nørager

Aftensang:  
30. juni kl. 19.30 – 20.00 i Binderup Kirke

Børneklubben Banditterne:  
9. juni kl. 16.30 i Skrænten 

Menighedsrådsmøde:  
22. juni kl. 19.00 i Sognehuset

Sommerkoncert
Kan du lide Johnny Cash og hans musik, 
så sæt allerede nu kryds i kalenderen 
tirsdag den 9. august kl. 19.30.  
Karsten Holm & Band kommer til  
Durup kirke med ”Cash i Kirken”.

Pilgrimsvandring 
12. juni fra Testrup 
til Tisted, ca. 16 km 
Dagen starter med pilgrimsgudstjeneste 
ved Line Børding i Testrup kirke kl. 9.30. 
Derefter serveres en kop kaffe/te og en 
bolle. Turen går ad grusveje til Guldager - 
her spiser vi frokost (inkl. i prisen).  
Efter frokost leder sognepræst Rikke 
Visby vandringen til Kgs. Tisted Kirke.

Kan du ikke gå 16 km, så hop med fra 
Durup Kirke til Kgs. Tisted Kirke - det er 
cirka 6 km på asfalt og grusvej. 

Vi afslutter dagen i Kgs. Tisted Kirke med 
kaffe/sang/andagt kl. ca 16.00 - og efterføl-
gende køres alle tilbage til Testrup. 
Pris: 150,- Betales på dagen.  
Tilmelding 
senest lørdag 
d. 4/6 2022 
til Lis -  
24 99 98 92.

Udendørs  
gudstjeneste  
2. pinsedag
Mandag den 6. juni kl. 10.30
Vi fejrer 2. pinsedag med gudstjeneste i 
det fri, og i år foregår det i området bag 
sognegården. 
Selvom rammerne er nye, er det stadig 
spejderne, der serverer pølser, brød og 
kartoffelsalat efter gudstjenesten.
Kirkekoret vil i år medvirke ved  
gudstjenesten.

Tillykke til årets konfirmander i Terndrup Kirke den 1. maj 2022

Årets Konfirmation

Kirkebil
Kirkebilen kan benyttes gratis ved alle 
kirkelige handlinger.

Ring til Terndrup Taxa og Turistbusser 
på tlf. 9833 5800
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Igen i år vil kirkerne i Rebild Provsti komme til at summe af liv og musik i perioden  
4. august til 3. september, når provstiets organister inviterer til sommermusikfestival  
med 12 koncerter i 11 kirker. 

Spændende og alsidigt program
Årets program spænder vidt. Her er klassisk kormusik med Klarup Pigekor i Ravnkilde kirke og kammer-
koncert i Øster Hornum kirke, hvor bl.a. Richard Strauss berømte ”Vier Letze Lieder” opføres af sopran Helle Gössler, violinist Elisabeth Zeuthen Schneider og organist 
Sven-Ingvart Mikkelsen. I Skørping Nykirke spiller Carsten Viuf og Sune Bendsen klassiske perler for violin og orgel, krydret med fællessang. I Støvring kirke kan man opleve 
både en koncert med Mads Granum Kvintet og en koncert med kirkens organist Else-Marie Christiansen og kirkesanger Grete Skjødsholm. Durup kirke byder velkommen 
til koncerten ”Cash i kirken” med Karsten Holm & band, og i Veggerby kirke optræder bandet Tundra sammen med kirkens mandskor. Der er nordiske toner og fællessang 
på programmet i Terndrup kirke, hvor violinist Esben Kjær, pianist Gunhild Kjær og sognepræst Dorit Wium Andersen medvirker. I Bælum kirke er der sensommerkoncert 
med sommersange og hits fra opera- og musicalverdenen, sunget af de to klassiske sangere Margrethe Smedegaard og Thomas Rewes, akkompagneret af Natasha Kutsko 
Jensen. I Aarestrup kirke kan man opleve koncertfortællingen ”Carl Nielsen. En brevkoncert” med bassangeren Jakob Zethner og foredragsholder og organist Anette Kjær. 
Duoen Kaputu optræder i Suldrup kirke, og koncertrækken rundes af i Blenstrup kirke med en rytmisk koncert med Shubi.dk; Danmarks nye Shu-Bi-Dua hyldestorkester.  

Gratis adgang til alle koncerter
Der er fri entré til alle koncerter, som støttes økonomisk af Rebild Provsti, dog er der tilmelding til koncerten i Øster Hornum på kirke.kathrine@outlook.dk. 

Programfolder
Fra 20. juni kan programfolderen hentes i kirkerne, på biblioteker mv.   
Programmet kan tilsendes på sommerkoncerter@gmail.com eller ses på www.facebook.com/sommerkoncerterirebildprovsti
På kirkernes hjemmesider kan man læse mere om de enkelte koncerter. 

Organisterne i Rebild Provsti glæder sig
”Vi glæder os meget til at kunne invitere til gratis sommerkoncerter i provstiets smukke kirker. Forhåbentlig vil mange igen i år bakke op om initiativet og tage familie og 
venner med på sommeraftenture rundt til kirkerne, hvor dygtige musikere står klar til at glæde publikum med fine musikalske oplevelser”, fortæller organist i Aarestrup- 
Haverslev, Anette Kjær, på vegne af organisterne bag Sommerkoncerter i Rebild Provsti.

SOMMERKONCERTER I REBILD PROVSTI 

SOMMERKONCERTER
 I REBILD PROVSTI 2022

Da præsterne i det nye Rebild provsti mødtes første gang en januardag i 2007, var vi en broget 
flok:

13 præster og provsten, bragt sammen fra to stifter og tre provstier – og undertegnede, der 
netop var kommet hertil en måned før, fra et helt tredje stift og et fjerde provsti. Vi var alle 
hurtigt enige om, at vi selvfølgelig bare skulle fortsætte, ”som vi plejede…” Det var den nemme 
del. For det viste sig hurtigt, at ”plejer” fandtes i i hvert fald 6-7 udgaver. På et tidspunkt udbrød 
jeg, der som nytilkommen ikke kendte baggrunden for den nye kommune og det nye provsti: 
”Hvorfor er vi overhovedet sat sammen?” Hvortil du, Holger, replicerede med stilfærdigt lune: 
”Det er, fordi ingen andre vil have os, Inger Margrethe…”.

Nu er vi de eneste, der er tilbage i provstiet fra det møde. Det var virkelig en udfordring at 
skulle få enderne til at mødes og finde et nyt ”plejer”, som vi alle kunne finde os hjemme i. 
Det gjaldt for os præster, men jo også i det nye provsti: Vi kendte ikke hinanden og med Rold 
Skov lige midt i det hele havde der vel aldrig før været den store udveksling mellem øst og vest.

Men på 15 år har det ændret sig: Du sørgede for, at vi præster kom på kursus med hinanden 
og fik fælles oplevelser, så vi lærte hinanden at kende. Men altid med et højt fagligt niveau, hvad 
enten det var inspiration udefra eller den fælles refleksion f.eks. i liturgigruppen. Nu er vi en fast 
sammentømret kollegagruppe. 

Også når vi mødes i sogne- og menighedssammenhænge, er der udveksling: Vi har haft stor-
møder om folkekirkens fremtid her på vores sted, vi har fælles Kirkeavis, vi har traditioner som 
f.eks. den årlige friluftsgudstjeneste for hele provstiet i Rebild Bakker eller de første gudstjene-
ster i over 100 år i Buderup Ødekirke. Nu kender vi hinanden på kryds og tværs. Det er i høj 
grad din fortjeneste, Holger! 

Det tør jeg sige, både fordi du har været min provst i alle de år og fordi jeg har siddet i provsti-
udvalg med dig i otte år. Som min provst ved jeg af egen erfaring – men, tror jeg, en erfaring, 
jeg deler med mine kolleger – at jeg altid har vidst, at så længe jeg havde passet mine ting, som 
jeg skulle, så kunne jeg regne med din opbakning, når der var brug for den. 

Sådan har jeg også oplevet samarbejdet med dig i provstiudvalget. Ikke sådan at forstå, at du 
bare uden videre altid har givet mig eller andre ret. Men du har lyttet, du har sørget for, at alle 
kom til orde og du har insisteret på, at sagerne skulle være velbelyste – og du har altid gjort dig 
umage for, at alle skulle kunne se sig selv i de løsninger, der til sidst blev fundet. Du er et meget 
lydhørt menneske. Men hovsa-løsninger, selvtægt og uordentlighed har du ingen tålmodighed 
med. 

Din mest upåagtede bedrift er måske, at du er gået målrettet efter, at vores økonomi skal 
hænge sammen. Ikke fordi der skal sankes til huse i kirken, men fordi det giver råderum og 
handlefrihed at være herre i eget hus. Sigtet har hele tiden været, at sogne- og kirkeliv skal have 
de bedst mulige betingelser.

Så derfor, Holger : TAK for de 15 år i Rebild provsti! Må du og Søren finde jer godt til rette i 
jeres nye rammer!

Inger Margrethe Andersen, sognepræst 
i Bælum-Solbjerg-Skibsted sogne

Rebilds første provst går på pension
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Vi starter med familiegudstjeneste i Skibsted Kirke. Her fejrer vi de børn, der har haft dåbs- 
jubilæum de sidste år. 

Efter gudstjenesten er der pølser til alle på P-pladsen og Cirkus Skunk, der præsenteres af 
David Skunk, optræder. På ægte gøglervis indtager han 
scenen med duften af ægte cirkus og lommen fuld af 
herlige løjer! Udover at være klovn af særlig kvalitet er 
David, den mexicansk-amerikanske comic artist også 
en herlig linedanser, en morsom jonglør, et forbløffende 
one-man orkester – og så kan han trylle, så børn taber 
kæben og voksne må le.

Vi håber at se alle børn og barnlige sjæle!

Skibsted menighedsråd

Familiedag i Skibsted

Tid: Søndag den 12. juni kl. 10.30 
Sted: Skibsted Kirke
Pris: Gratis

Vi fejrer Valdemarsdag under åben himmel 
med fællessang og aftenkaffe.

Kom og vær med til at synge og vælge  
fællessangene. Organist Anette Kjær  
fortæller lidt om sangene og dagen.

Medbring selv aftenkaffen. 

Byen synger aftensang

Tid: Valdemarsdag d. 15. april kl. 19.00
Sted: Pavillonen ved gadekæret i Aarestrup
Pris: Gratis adgang

Velkommen til en skøn hyggestund for de mindste 
– med sang, leg, fortælling, sanseoplevelser og fælles 
spisning. 

Vi begynder i kirken, hvor det varer ca. en halv time, 
hvorefter vi går ned i sognehuset ved kirken og 
spiser sammen. 

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

Tilmelding: på mail til kirke.kathrine@outlook.dk,  
sms på tlf. 5119 0011

Vi glæder os til at lukke dørene op  
for en nærværende, anderledes og  
udfordrende koncertoplevelse i  
Veggerby Kirke.

En sommeraften, hvor du kan læne dig 
tilbage og lytte – og gå rigere hjem.

Læs mere om koncerten på Veggerby 
Kirkes egen side i denne avis.

Start dagen med en sang – eller flere - kaffe, rundstykke og hyggeligt samvær.

Dette var konceptet, vi prøvede af sidste år da corona-epidemien rasede og erfarede, at 
det var egentlig meget hyggeligt og en 
god måde at starte dagen på. Som sidste 
år foregår det udenfor ved sognehuset. I 
tilfælde af regn eller dårligt vejr rykker vi 
indenfor i sognehuset.

Vi bruger som udgangspunkt Højskolesang-
bogen (og dette år den nye udgave), og der 
vil også være mulighed for at foreslå sange.

Alle er hjerteligt velkomne. Det er ikke 
nødvendigt med tilmelding.

Tid: Fredag den 10. juni 
Sted: Øster Hornum Kirke og sognehus
Pris: 20 kr. for voksne for spisning, gratis for børn

Tid: Torsdag den 4. august kl. 19.30
Sted: Veggerby Kirke
Pris: Gratis

Tid: Fredage den 3., 10. og 24. juni, 1., 8. og 5. juli kl. 9.00
Sted: Udenfor Sognehuset v. Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis

Kirke for de SmåKoncert med Tundra og Sofie Trolle

Morgensang

Igen i år slår Støvring, Sørup og Gravlev menighedsråd dørene 
op for en grundlovsfest. 

Byrådspolitiker Lene Aalestrup er årets taler og harmonika- 
spillerne Gunhild Kjær, forhenværende kapelmester ved  
Aalborg teater, nu organist og Inge Frandsen, sognepræst vil 
sørge for den musikalske stemning. 

Vi håber på godt vejr, så dagen kan nydes  
i det fri. Alternativt flyttes arrangementet 
indenfor. 

Velkommen til en hyggelig dag med  
fællessang og fællesskab. 

Grundslovsfest 

Tid: Søndag den 5. juni kl. 11.30 - 14.00
Sted: I eller omkring Støvring Sognegård 
Pris: Gratis - Der kan købes mad og drikke

Velkommen til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på plænen ved Gravlev Kirke. I år er det 
sognepræst Inge Frandsen, som i fælles-
skab med et kor samt Nibeblæserne vil 
sørge for den bedste start på dagen.

Der vil blive serveret et let traktement, 
efter gudstjenesten. Husk stol eller 
tæppe til at sidde på. Nibeblæserne vil 
underholde efter gudstjenesten.

I tilfælde af dårligt vejr, rykkes gudstje-
nesten ind i kirken.

Pinsegudstjeneste ved Gravlev sø 

Tid: 2. Pinsedag, mandag den 6. juni 2022, kl. 10.30
Sted: Ved Gravlev kirke
Pris: Gratis

Sommerfesten i St. Brøndum-Siem-Torup kirker afholdes den 
19. juni. 

Efter gudstjenesten i St. Brøndum kirke kl. 11.00 bevæger vi i 
nogenlunde samlet og organiseret flok til præstegårdshaven, 
hvor menighedsrådet har opsat telt, og hvor der venter de  
traditionelle pølser fra grill, med den lige så traditionelle  
kartoffelsalat og grønne salat med lækre flutes. Til den søde 
tand plejer der også at være lækker mazarinkage i lange  
stænger. Vin, fadøl, vand og kaffe/te til at slukke tørsten. 

Underholdning til børnene er et hit, og hvad mon  
menighedsrådet finder på denne gang?

Og selvfølgelig har vi bestilt godt vejr!

Tid: Søndag den 19. juni
Sted: Præstegårdshaven
Pris: Gratis

Sommerfest i St. Brøndum-Siem-Torup kirker 
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Sommerkoncert med Skørping-Fræer 
Kirkekor som består af unge sangere  
fra 11-16 år.

Hør noget af det repertoire som  
Kirkekoret har sunget på sin tur til  
Sønderjylland. Her sang koret sammen 
med tre andre kirkekor. Koret sang bl.a. 
en flot fælleskoncert i Ansgarkirken i 
Flensborg og deltog i gudstjeneste i 
kirken i Christiansfeld. Velkommen til 
en dejlig sommerkoncert i den smukke 
Skørping Nykirke. Korleder Per Bach.

Et foredrag om Carl Nielsens musik, 
hvor der vil være rig mulighed for at 
synge med hans dejlige sange. 

Ida-Marie Vorre er en erfaren formidler 
af Carl Nielsens musik. Hun har siden 
2006 været museumsinspektør ved 
Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens 
Barndomshjem.

Kom og syng med. Der vil være en lille 
pause, hvor der serveres lidt at drikke. 
Per Bach sidder ved flyglet og  
Ida-Marie synger selv for på sangene.

Søndag den 5. juni holder Blenstrup 
Kirke en pinsegudstjeneste for børn 
og voksne.

Da pinsen jo er kirkens fødselsdag, 
bliver der naturligvis mulighed for 
at få kage. Og i dagens anledning 
får vi forstærkning af årets mini-
konfirmander, hvor man kan se og 
opleve nogle af de ting, vi har lavet 
sammen.

På glædeligt gensyn!

Vi håber på sol og tørvejr, så vi kan mødes på  
sognegårdens terrasse til fællessang og kaffehygge.

Find Højskolesangbogen frem og se,  
hvilke sange DU gerne vil synge eller måske lære 
at kende.

Vi har fået nye havemøbler, så der er plads til alle.

Vel mødet til sang under sky.

Sommerkoncert 

Foredrag om Carl Nielsens musik

Pinsegudstjeneste i BlenstrupSommersang og kaffe ved Præstegårdssøen

Tid: Torsdag den 16. juni kl. 17.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis

Tid: Søndag den 19. juni kl. 15.00-17.00
Sted: Skørping-Fræer Sognegård
Pris: Gratis

Tid: Søndag den 5. juni kl. 10.30
Sted: Blenstrup Kirke
Pris: Gratis

Tid: Torsdag den 16. og 23. juni kl. 10.30
Sted: Sognegården Skørping
Pris: Gratis

2. pinsedag 6. juni kl. 19.00 i Nykirken 

Musikgudstjeneste i Skørping Nykirke, hvor kirkekoret medvirker. 

Der er pinse, sommer og sang på programmet!

Ingen altergang.

12. juni i sognegården – efter højmessen i Nykirken kl. 10.30

3. juli i Fræer kirke – efter højmessen kl. 10.30

Under kaffen vil vi gerne drøfte gudstjenesten med jer, og den liturgi/form, som vi har  
benyttet det sidste års tid. Har du ikke mulighed for at deltage og give dit besyv med,  
så send det evt. til os på mail: skoerping.sogn@km.dk 

Musikgudstjeneste i Skørping Nykirke

Kirkekaffe og evaluering af gudstjeneste 

i samarbejde med FDF i Suldrup

Vi mødes ved parkeringspladsen  
(ved Suldrup Sø) til fællessang og  
introduktion. 

Derefter går vi gudstjenesteruten.  
Efterfølgende samles vi ved Suldrup Sø 
til en bid brød.  
Der vil være en kort og en lidt længere 
rute, så alle kan være med!

Billedet er fra gudstjeneste  
i det fri 2020.

I år kan vi fejre 1. pinsedag og Grundlovsdag på 
en og samme dag!  Vi starter festen med en kort 
gudstjeneste kl. 13.00 i Sønderup Kirke.

Efterfølgende holder vi Grundlovsmøde kl. 14.00  
i præstegårdshaven. 

Årets taler er Svend Schultz-Hansen. 
Han er forhenværende sognepræst i Aarestrup 
og Haverslev sogne og tidligere feltpræst ved 
Dronningens livregiment. 

Der vil også være kaffe og kage, samt fællessang.

Vel mødt!

Tid: Mandag den 6. juni kl. 9.00
Sted: Suldrup Sø
Pris: Gratis

Tid: Søndag den 5. juni kl. 13.00
Sted: Sønderup Kirke
Pris: Gratis

GÅ – gudstjeneste Grundlovsfest i præstegårdshaven den 5. juni
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Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat  5. juni 6. juni 12. juni 19. juni 26. juni 3. juli 10. juli 
 Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis 1.s.e.trin. 2.s.e.trin. 3.s.e.trin. 4.s.e.trin.
Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg - MN: Marianne Nielsen)

Brorstrup 10.30 HLY     10.00 HLY   10.30 MN

Ravnkilde 9.00 HLY 10.30 HLY 10.30 HLY   10.00 HLY   10.30 MN

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

Bælum 10.30 IMA   9.00 IMA 9.00 KOP 10.30 IMA   9.00 IMA

Solbjerg   10.30 IMA     9.00 IMA 10.30 IMA

Skibsted 9.00 IMA   10.30 IMA

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

Gerding       10.30 JLG     9.00 JLG

Blenstrup 10.30 JLG       9.00 JLG

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

Kgs Tisted 10.00 RW   10.30 RW     10.30 RW

Binderup       9.00 RW     10.30 RW

Durup   10.30 RW     9.00 LO

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

Lyngby  10.30 FIC       10.30 FIC

Terndrup   10.30 FIC 10.30 FIC 10.30 KOP   9.00 IMA 10.30 IMA

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

Rørbæk 10.30 LO     9.00 AMS   10.30 LO

Grynderup     9.00 LO   10.30 LO   9.00 RW

Stenild 9.00 LO   10.30 LO     9.00 LO

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

Skørping Nykirke 10.30 SBS 19.00 SBS 10.30 SBS 9.00 JLG 10.30 JLG 9.00 JLG 10.30 JLG

Gl. Skørping     9.00 SBS

Fræer 9.00 SBS         10.30 JLG

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

St. Brøndum       11.00 FIC

Siem           10.30 FIC

Torup 10.30 ED

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

Støvring 10.30 CETJ   10.30 CETJ 9.00 IF 10.30 HW 10.30 CETJ 10.30 HW

Sørup 10.30 IF

Gravlev   10.30 IF   10.30 IF     9.00 HW

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

Sønderup 13.00 HELMA     9.00 HELMA 9.00 HELMA 10.30 HELMA

Suldrup   9.00 HELMA 10.30 HELMA   10.30 HELMA 9.00 HELMA 10.30 HELMA

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

Øster Hornum 10.30 JNP 9.00 JNP 9.00 HELMA 10.30 JNP 10.30 JNP 9.00 JNP 10.30 JNP

Veggerby 19.30 JNP 10.30 JNP     9.00 JNP 10.30 JNP 9.00 JNP

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

Aarestrup 9.00 AMS   19.30 RW   10.30 AMS   9.00 HELMA

Haverslev 10.30 AMS 9.00 RW   10.30 AMS   9.00 RW
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NERUP KIRKESTI

Sporet forbinder stisystemet ved Suldrup Sø med stisystemet ved Hjedsbæk. Ruten er afmær-
ket med gule pile og kan starte ved Suldrup Sø (Rundtur 5km) eller ved Hjedsbæk Gl. Kro 
(Rundtur 3 km). Der er gode parkeringsmuligheder begge steder.

Området ved Nerup er en del af en dalsænkning, skabt under tidligere istider. Landskabet er 
varieret med bakker og dale, landbrugsjord, hede, eng og mose. Sporet fører dig til to storslå-
ede udsigtspunkter, hvorfra man kan se langt ud over Nerup Sø og over Hjedsbæk. På turen 
gennem området kan på forskellige tidspunkter af året opleves en lang række forskellige græs-
ser, vilde blomster, buske og træer. Her kan nævnes: Ærenpris, kærtidsel, caprifolie, amerikansk 
boghvede, mjødurt, blåhat, hjertegræs, lægebaldrian og mange flere. Der er næsten garanti for 
at se rådyr langs sporene. Ligeledes at nyde årstidernes forskellige ”Flora og Fauna” og ikke 
mindst STILHEDEN God tur.

SØRUP WITTRUP SPORET OG JUELSTRUP SØ

Wittrup sporet starter på Enggårdsvej mellem nr. 31 og 33 og fører ud forbi Sørup mose 
til Juelstrup sø. Ruten er 1,6 km lang og ved enden kan man vælge at gå videre ad stien om-
kring Juelstrup sø (ca. 4 km) eller gå samme vej tilbage. Bilen kan parkeres i græsrabatten ved 
startstedet. Sporets navn – Wittrup sporet – stammer fra slægten Wittrup, som gennem 3 
generationer har boet og dyrket jorden i Sørup og omkring stien, og som stien går hen over.

HELLUM
Rød rute starter ved aktivitets-
pladsen i midten af Hellum. Her-
efter følges Tirsdalsvej. På højre 
side er der juletræsbeplantning og 
på venstre side en storslået udsigt 
over dalen med Asp Bæk i bun-
den. Bækken er det eneste afløb 
fra Madum Sø.

Efter at have passeret en hvid 
ejendom på højre side, der bærer 
navnet Lille Lindenborg, kan du, 
ca. 900 m skråt fremme til ven-
stre, se en bakke med et enligt 
træ. Det er Kapelhøj, hvor der i 
middelalderen (1067-1535) lå et 
katolsk kapel. På stedet kan man 
stadig se rester af kirkegårdsdiget.

TAG PÅ VANDRING I SOMMEREN
Omkring kirkerne i Rebild provsti findes der masser af skøn natur og dermed mulighed for at få nye  

naturoplevelser. Fra ”Spor i Landskabet” har vi fundet nedenstående forslag.
Du kan læse mere og finde flere ruter på Spor i landskabets hjemmeside: https://dev.spor.dk

God fornøjelse i sommerlandet!
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4/8 - 3/9 2022
 

 VEGGERBY KIRKE Tundra med sanger Sofie Trolle.
 Torsdag 4. aug. kl. 19.30

 DURUP KIRKE ”Cash i kirken”. Karsten Holm & band.
 Tirsdag 9. aug. kl. 19.30

 STØVRING KIRKE Orgel og sang.  
 Torsdag 11. aug. kl. 19.30 Grete Skjødsholm, sang. Else-Marie Christiansen, orgel.

 TERNDRUP KIRKE “Nordens klang og fællessang”. Esben Kjær, violin. 
 Søndag 14. aug. kl. 19.30 Gunhild Kjær, piano. Dorit Wium Andersen, oplæsning. 

 SKØRPING NYKIRKE Violin og orgel. Carsten Viuf, violin. Sune Bendsen, orgel.
 Tirsdag 16. aug. kl. 19.30

 AARESTRUP KIRKE ”Carl Nielsen. En brevkoncert”. 
 Onsdag 17. aug. kl. 19.30  Jakob Zethner, bas. Anette Kjær, klaver og oplæsning.

 BÆLUM KIRKE Sensommerkoncert. Margrethe Smedegaard, sopran.  
 Torsdag 18. aug kl. 19.30 Thomas Rewes, baryton. Natasha Kutsko Jensen, flygel.

 STØVRING KIRKE ”Stille eksplosioner”. Mads Granum Kvintet. 
 Tirsdag 23. aug. kl. 19.30 

 Ø. HORNUM KIRKE ”4 sidste sange”. Helle Gössler, sopran.  
 Torsdag 25. aug. kl. 19.30 Elisabeth Zeuthen Schneider, violin. Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel. 

 SULDRUP KIRKE Kaputu med søstrene Azilda og Anilde Kaputu.
 Lørdag 27. aug. kl. 19.30

 RAVNKILDE KIRKE Klarup Pigekor under ledelse af Christina Kjærulff.
 Søndag 28. aug. kl. 19.30

 BLENSTRUP KIRKE Rytmisk koncert med Shubi.dk.
 Lørdag 3. sept. kl. 16.00
 

Sommerkoncerterne er tilrettelagt af organisterne i Rebild Provsti med økonomisk støtte fra provstiet.

Kontakt: sommerkoncerter@gmail.com

Læs mere:     Sommerkoncerter i Rebild Provsti 
FRI ENTRÉ TIL ALLE KONCERTER
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Vi er blevet lovet, at stillingerne til Lyngby-Tern-
drup og St. Brøndum-Siem-Torup sogne sna-
rest opslås. Og at vores nye navn bliver afsløret.

Det er noget utilfredsstillende, at hele denne 
proces har taget så lang tid. Desværre er det 
ikke bedre i de andre pastorater, der mangler 
præst – provstiet mangler næsten halvdelen af 
deres samlede præstenormering.

Imens knokler vi på med restaureringen af 
tjenesteboligen. Vi har lovet stiftet, at præste-
gården er klar til indflytning 1. august. Ud over 
vandskaden i badeværelse og bryggers skal 
taget udskiftes. Allerede i Thereses tid var det 

problemer med skiffertagplader, der faldt ned, 
ligesom vi har kæmpet med utætheder i taget. 
Præstegårdskonsulenten udtalte dengang, at 
taget burde udskiftes, men riget fattedes penge.

Der var ved istandsættelse af præstegården in-
den Therese blev indsat, lavet for få værelser. 
To børneværelser og et forældresoveværelse 
er for lidt –i andre præstegårde har man be-
tydeligt flere værelser. Derfor har vi projekte-
ret med og fået tilladelse til yderligere 2 gode 
værelser i den østlige ende af 1. sal. For at få 
ordentligt lys ind indsættes der karnapvinduer.

Herudover en ordentlig opdatering med ma-
ling og gulvbehandling – ligesom vi andre ville 
gøre det, når vi flyttede ind i et nyt hus. 

Og ikke mindst – vi har fået tilladelse til luft-til-
vand opvarmning med henblik på energiopti-
mering.

Garagen bliver ændret, så der rent faktisk kan 
komme en normal størrelse bil derind!

Istandsættelsen er iværksat så betids, at vi kun 

meget lidt kommer til at mærke de voldsom-
me prisstigninger på materialer, som krigen i 
Ukraine medfører – tilbuddene ligger fast.

Der er ryddet op udenfor – det væltede æb-
letræ er langt om længe fjernet – der mangler 
bare lidt ris. Der er fjernet en hæk på østre side 
af indkørslen, så nu kan man komme igennem 
uden af bilerne bliver ridset.  Træbevoksningen 
omkring præstegården får ligeledes en grundig 
gennemgang.

En hyggelig hilsen fra for meget længe siden
Der har været præstegård på stedet helt tilba-
ge til 1600-tallet. På en plade indmuret i den 
oprindelige egeplanke i den østlige del af huset, 
fra præstekontorafdelingen til privaten, hedder 
det:  

”AIG Anno : 1646 KGR”

Jeg kan desværre intet sige om bogstaverne, 
men har fået at vide, at pladen stammer fra 
en tidligere præstegård. Af en tilsvarende plade, 
der sidder på den modsatte væg fremgår: 

”Velsignet være Herrens navn for 
sin beviiste nåde. Hand bygte  
huuset os til gavn, frels det O Gud 
fra vaaede. Anno 1756”

Præstegården

Siden Elise var bare 
fem uger gammel, har 
babysalmesang været 
en fast del af vores 
ugentlige barselspro-
gram. Vi har tirsdag 
efter tirsdag trillet 

barnevognen op ad rampen til Sognehuset i 
Nørager, hvor vi har parkeret den i entréen 
på rad og række sammen med alle de andre 
køretøjer. 
 
I salen er madrasser bredt ud over gulvet, hvor 
rangler, trommer og farverige tørklæder ligger 
klar til at danne rammen for sang, rytmik og 
hyggeligt samvær mellem babyer og forældre. 
Kattebamsen Mille byder velkommen til alle, 
nogle kigger nysgerrigt med store øjne, mens 
en enkelt modig måske tør give poten et lille 
klem. 
 
Sangbladet spænder bredt, skifter fra sæson til 
sæson og giver alle mere eller mindre øvede 
stemmer muligheden for at være med. Men 
man skal holde godt fast i papiret, for det er 
i høj kurs blandt de helt små hænder, hvor en 

hurtig baby snart øjner muligheden for at nær-
læse næste vers.
 

Ofte har vi startet med at synge solen op i øst 
akkompagneret af diverse fagter. Efterfølgende 
har vi raslet os igennem Snemand Frost, dan-
set til “Du, som gir os liv og gør os glade” og 
endelig kørt rundt i salen til Rapanden Rasmus. 
Slutteligt og uafhængigt af sæson runder vi altid 
sangen af med klaver og sæbeboblemaskinen, 
dette til stor begejstring og fascination for alle. 
Skulle der undervejs i seancen opstå sult eller 
behov for bleskift, er der selvfølgelig også plads 
til det. 

Kaffebordet har stået dækket og klar siden vi 
ankom, og nybagte rundstykker fra naboen, 
Nørager Bageri, hører sig ligeledes til. Mens 
kaffen og brødet ryger ned rundt om bordet, 
bliver der snakket og erfaringsudvekslet over 
bordet. Samtalen spænder bredt fra dagens 
aktuelt, til gode råd, erfaringer og anbefalinger 
om stort og småt, som man heldigvis også altid 
kan få med. 
 
Tirsdagens sang og snak har for mig som til-
flytter været med til at danne grobund for nye 
bekendtskaber, som jeg glæder mig til at bygge 
ovenpå i fremtiden. 
 
Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til Helena, 
som gang på gang står for, at arrangementet 

finder sted. Her bliver man altid mødt med 
smil, overskud og åbne arme. 

Emma Kirk
Babysalmesang

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

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

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

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Hjemmeside:
www.rgs-sogne.dk

Facebook: 
Rørbæk, Grynderup og Stenild kirker

Kirkebil: 
Kørsel til gudstjenester kan bestilles fra 
alle tre sogne senest dagen før hos  
Terndrup Taxa, tlf. 9833 5800. 

Det sker i klubhuset 
i Grynderup
Aftentur med fælles afgang fra Klubhuset
Torsdag den 2. juni kl. 19.00.

Møde v/ pastor emeritus Svend Schultz 
Hansen, Haverslev 
Torsdag den 16. juni kl. 19.30.

Nyt fra sognene
5. juni kl. 10.30: Pinsedag i Torup kirke, 
hvor vi fejrer kirkens fødselsdag med 
lagkage efter gudstjenesten.

19. juni kl. 11.00: St. Brøndum kirke  
med efterfølgende sommerfest i  
præstens have.

3. juli kl. 10.30: Siem kirke  

Du og din baby er også velkommen
Går du hjemme på barselsorlov er du og din baby også meget velkommen til at være med. 
Vi mødes uden for skolernes ferier hver tirsdag kl. 10. 

Der er ikke noget ”hold”, der begynder og slutter på en bestemt dato. I kommer bare og er 
med, når I har lyst. Jeg vil gerne vide, hvornår jeg kan vente jer på tlf./sms 2484 5582. 

Helena
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Kirkekontoret, Skørping-Fræer,  
Gerding-Blenstrup, St. Brøndum- 
Siem-Torup:
Kordegn Lise Mejlholm 
Præstevænget 14, 9520 Skørping, 
tlf.: 9839 1066,  
e-mail: skoerping.sogn@km.dk 
I perioden med Coronanedlukning er  
kontoret åbent for telefonisk henvendelse 
tirsdag til torsdag 9-12

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

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

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

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

Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat 

I knap et år har vi i Skørping og Fræer arbejdet 
med gudstjenestens liturgi/form. 

Vi har fjernet en læsning, samt indgangs- og 
udgangsbønnen og flyttet lidt rundt på række-
følgen af de enkelte led. Vi har ligeledes indlagt 
et stykke musik til eftertanke og ro midt i guds-
tjenesten. 

Vores håb og ide er, at når vi tager nogle ord og 
led ud af gudstjenesten, så vil de resterende stå 
klarere og tydeligere tilbage og på den måde 
virke mere imødekommende og tidssvarende. 

Foreløbig har vi af biskoppen fået lov til at af-
holde gudstjeneste på denne måde til og med 
sommeren 2022 hvor vi vil evaluere og drøfte 
den videre proces: om vi skal gå tilbage til det 
sædvanlige eller vi beslutter at holde fast i vo-
res ændrede liturgi, evt. med mindre justeringer. 

Men gudstjenesten er jo vores allesammens og 
det er derfor vigtigt, at vi får så mange inputs 
som muligt med i vores drøftelser og proces! 

Vi vil derfor meget gerne høre kommentarer 

og bemærkninger og inviterer til evaluering i 
forlængelse af gudstjenesten i Nykirken den 12. 
juni og i Fræer den 3. juli.

Du er også velkommen til at sende det på mail 
til skoerping.sogn@km.dk eller Jonas og Sanne.

Menighedsråd, præster og ansatte  
i Skørping og Fræer

Jeg har arbejdet som organist ved de to kirker 
i snart et år. Det er et arbejde, hvor jeg møder 
en masse dejlige mennesker, og jeg er blevet 
positivt overrasket over den lyst, der er til at 
gøre stederne så vedkommende som muligt. 
Det skal ske i en god balance mellem tradition 
og fornyelse, og den indsats skal musikken selv-
følgelig understøtte. 

De folk, der kommer i kirkerne, er vidt forskel-
lige. Og de har ikke nødvendigvis den samme 
holdning til hvilken type musik, de gerne vil 
høre. Jeg forsøger at gøre musikken så varie-
ret som muligt, mens dens udtryk stadig passer 
inden for kirkens rammer. Eksempelvis spiller 
jeg ofte et præludium fra den klassiske genre, 
mens postludiet typisk stammer fra den rytmi-
ske verden – dermed kommer der ofte også 
en tidsmæssig spredning.

Et andet eksempel stammer fra min første 
dag på jobbet, som foregik ved den årlige pil-
grimsvandring fra Gerding til Fræer. Vi startede 
med en udendørs andagt, hvor Jonas (præsten) 
spillede guitar og sang til, mens jeg var med på 
akustisk bas. En af salmerne var en “Giv mig 
Gud en salmetunge” i en frisk, poppet rehar-
monisering (et fint ord for, at man bruger an-

dre akkorder end de sædvanlige). Ved den ef-
terfølgende gudstjeneste i Fræer, blev samlerne 
spillet traditionelt og på orgelet. 

Et sidste eksempel drejer sig om den refleksi-
onsmusik, der er en del af den nye prøveliturgi. 
En af de første gange spillede jeg “Let it be” af 
The Beatles. Ved den efterfølgende kirkekaffe 
var der delte holdninger til det musikvalg: Nog-
le var rigtig glade for nummeret, mens andre 
mente at den velkendte tekst påvirkede den 
refleksion, der bliver lagt op til efter prædike-
nen.

Musikkens verden er stor og varieret, og jeg 
stræber mod at spille musik, som I lide. Derfor 
vil jeg til sidst opfordre til, at I kommer og snak-
ker med mig om musikken, så vi sammen kan 
gøre den så meningsfyldt som muligt.

Thomas Boe Mikkelsen,  
organist i Gerding og Blenstrup Sogne

Gudstjeneste under ombygning 

Tanker om musikkens rolle i  
Blenstrup og Gerding Kirker Sommerferie

Det gælder:

Onsdagseftermiddag mødes igen  
den 14. september kl. 14.30

Torsdagscafe´ mødes igen  
den 2. september kl. 10.30

Taize mødes igen den 7. september

Babysalmesang annonceres på  
hjemmesiden og Facebook  
i løbet af efteråret.

Hold øje med kirkens hjemmeside samt 
facebook for mere information.

I er her stadig, hvis I har brug for en  
snak, en attest eller andet og så har vi 
selvfølgelig stadig gudstjenester i vores 
kirker.

Rigtig god sommer til jer alle.

Indskrivnings- 
gudstjeneste 
for konfirmander i Gerding-Blenstrup
Søndag den 28. august er der indskriv-
ningsgudstjeneste for konfirmander.
Her vil der også være mulighed for at me-
nigheden kan se, hvem der skal gå til un-
dervisning i det kommende år, samt ønske 
jer held og lykke.
Der vil være tilmeldingsblanketter til un-
dervisning i både Skørping og Terndrup. 
Konfirmationen er selvfølgelig i Blenstrup 
kirke.
Vi glæder os til at se jer!
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Maj var en ganske særlig måned i Støvring, 
Sørup og Gravlev. 
Cirka 120 unge mennesker valgte at blive  
konfirmeret. Denne gang uden corona- 
restriktioner og dermed ikke kun festligt pyntede 
men også fyldte kirker. 
Forud for konfirmationen har der som altid været 
et stort arbejde for præster og konfirmander.
Esther, een af konfirmanderne fortæller her om 
konfirmationsforberedelsen.

Hvad laver konfirmander  
forud for konfirmationen?  
Af Esther, konfirmand fra  
Bavnebakkeskolen 8. A

At gå til præst er ikke kun at sidde i en kirke. 
Oplevelser er også en del af programmet. De 
fleste gange havde vi almindelig undervisning i 
sognegården. To gange havde vi temadage.

Den første temadag var i sognegården. Her 
hørte vi om at være hjemløs. Vi fik besøg af 
Aske Kreilgaard, som er kunstner. Han fortal-
te om, hvordan han en dag solgte alt og gik 
ned igennem Europa. Han fortalte om sin tid i 
flygtningelejren “The Jungle”. Det var ikke no-
get man lige umiddelbart ville forbinde med 
kristendom eller konfirmation. Men det var 
spændende. 

På den anden temadag var vi på Moesgård mu-
seum i Aarhus. Det var heller ikke noget, hvor 
man tænkte på kristendom med det samme, 
men det var alligevel indblandet. Det var nogle 
super gode dage. 

Men også de almindelige undervisningstimer 
med præsterne er sjove. I løbet af en andagt 
bliver der oftest fortalt nogle gode historier. 
Og bagefter i sognegården laver man noget 
lidt mere fagligt. Men det er nu heldigvis også 
meget nemt.

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat www.støvring-sørup-gravlev.dkwww.støvring-sørup-gravlev.dk

Konfirmationsforberedelse set  
fra konfirmandens perspektiv

Vinder fra maj: 

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 1. juli 2022
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Kirkeligt arbejde
Kirkens Korshærs  
Genbrugsbutik
Jernbanegade 10, 
9530 Støvring, tlf. 2119 6073 
Åbent: tirsdag-fredag kl. 12.30-17.00 
Lørdag kl. 10.00-13.00.

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

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

FDF Støvring
FDF: Kredsleder Søren Norup 
Tlf. 5142 8555, 
norup13@FDF.dk

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 
Fridag: Mandag
Graver ved Gravlev Kirke 
Finn Andreasen, 9837 5016 
graver.gravlevkirke@gmail.com 
Fridag: Onsdag
Graver ved Sørup Kirke 
Lars Gindeberg, 2332 2770 
soerup.kirke@gmail.com 
Fridag: Mandag
Kontakt ved arrangementer  
i Sognegården: 
Dorthe Bagger, tlf. 5123 1543,  
sognegaarden9530@gmail.com
Menighedsrådsformænd: 
Støvring: Allan Vest, 6159 3806 
Sørup:  Grete L. Bach, 6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

Du har mulighed for benytte kirkebilen til 
kirkernes arrangementer og gudstjenester. 

Kirkebilen bestilles senest hverdagen før hos 
Olesens busser på 9837 1150.

Kirkebil

Læs mere om arrangementerne  
på vores hjemmeside eller her i avisen 
på side 6.  Vi er de turkise.

Menighedsrådsmøde,  
Støvring menighedsråd
2. juni kl. 19.00, sognegården

Grundlovsfest
5. juni kl. 11.30, uden for sognegården

Friluftsgudstjeneste
6. juni kl. 10.30, plænen ved Gravlev Kirke

Gospel for 6. klasser 
9. juni og 16. juni

Babysalmesang
Nye hold starter i august.  
Tilmelding kan ske via hjemmesiden.

Kalenderspalten   
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Den første koncert i rækken af Sommerkon-
certer i Rebild Provsti finder sted i Veggerby 
Kirke torsdag den 4. august kl. 19.30, hvor 
bandet Tundra med sanger Sofie Trolle i front 
byder på en nærværende, anderledes og ud-
fordrende koncertoplevelse.

Tundra inviterer til og insisterer på at skil-
dre menneskets menneskelighed med alt den 
styrke, såvel som sårbarhed og ensomhed, li-
vet uundgåeligt forbinder os med. Et musikalsk 

landskab udfoldes.
Sofie Trolle (vokal), 

Rasmus Bak Christiansen (guitar og harpe), 
Jeppe Abildgaard (bas og sitar, portugisisk gui-
tar), Nikolaj Svaneborg (klaver og synthesizer), 
Aske Stupkjær (trommer og percusssion), Juli-
an (violin).

Desuden medvirker Veggerby Kirkes Mands-
kor

Alle er hjerteligt velkomne. Der er fri entré.

Koncert med Tundra 
og Sofie Trolle

Stort tillykke til årets 
konfirmander i 

Sønderup og Suldrup Kirke!
Næste års konfirmander skal tilmeldes via kirkens hjemmeside;  

www.sonderupsuldrupkirke.dk/kirkelige handlinger/konfirmation.  
I 2023 vil der være konfirmation i Sønderup kirke d. 30. april og i Suldrup kirke d. 7. maj.

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 

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

Øster Hornum Kirke Veggerby Kirke

Sønderup-Suldrup pastorat

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Traditionen tro inviterer menighedsrå-
det i Øster Hornum til morgenkaffe og 
rundstykker på Nihøje inden gudstjene-
sten pinsedag den 5. juni.

Der er morgenkaffe kl. 9.30 – og herefter 
er der gudstjeneste kl. 10.30 i kirken, hvor 
vi får fornøjelsen af at have kirkens klassi-
ske kor med.

I tilfælde af dårligt vejr bliver morgenkaffen 
indenfor i sognehuset ved kirken.

Pinsemorgen 
på Nihøje

Konfirmation

Hjerteligt tillykke 
med konfirmationen 

til vores unge mennesker,  
som blev konfirmeret  

lørdag den 7. maj  
i Øster Hornum Kirke. 

Sønderup kirke den 24. april 2022 Suldrup kirke den 1. maj 2022

 fyld tekst 
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