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Præstens hjørne

Hvad er det for en verden jeg har sat dem i, og
som de forhåbentlig også sætter børn i?
Det kan jeg så læse mig til nu, skønt det kun
er fremskrivninger og hypoteser, er at bliver
det slemt, og jeg efterlades tilbage hjælpeløs
og magtesløs, for hvordan skal dette nu gå? Jeg
kan ikke redde verden alene, og da slet ikke når
vi fortsat pumper CO2 ud i atmosfæren med
stigende hast.

Forleden dag blev jeg præsenteret for det
faktum, at da flytrafikken var på sit laveste under den globale nedlukning på grund af Corona, var den på niveau med den flytrafik som var
i 1990. Nu er det ikke fordi jeg skal opildne til
flyskam, men der er altså noget galt. Hvilket fører til spiralargumentet, at når der er så mange
fly i luften, er det lige meget, om jeg spiser røde
bøffer og kører fossilbil, for mit lille forbrug gør
ingen forskel i det store billede. Det kan der

være en sandhed i, men det er ligegyldigt, for
nu står vi med dommedagsprofetien i hånden;
FN’s klimarapport anno 2021, som fortæller
os, at det er for sent at redde jorden.
Mens jeg sidder her på mit kontor og sukker
opgivende over den dystre fremtid, dukker en
sang frem i mit baghoved. Det ville være vældig
fromt, hvis det nu havde været en salme, men
jeg tvivler på, at den nogensinde ville blive optaget i den autoriserede salmebog. Stemmen
der synger, er Niels Hausgaards med ordene:
”Er der stemning for en dæmning? Ja, der er, ja
der er, ja der er.” Har du ikke hørt den, kan jeg
på det varmest anbefale det, om ikke andet, så
for at få et smil på læben. Jeg ville gerne have
indsat hele teksten, men eftersom Niels ikke
har svaret på min mail, hvor jeg spørger om lov
til at gøre det, må en googlesøgning udfylde
den rolle.
Essensen af sangen er: Hele verden er på
spanden, og det er ikke vores skyld. Så lad os
bygge en dæmning rundt om Danmark, og så
kan alle andre sejle i deres egen sø. Og skønt
den er skrevet som satire, kan jeg jo mærke
det: Lysten til at sikre os selv, spærre grænserne
af, så når klimaflygtningene kommer, behøver
vi ikke forholde os til dem. Vi kan fortsat leve
i vores lille smørklat her, og bilde os selv ind
at alt er godt. Jeg skammer mig over denne
følelse, men jeg kan jo lige så godt være ærlig
og indrømme at den er der, for jeg er nok ikke
den eneste, der bliver ramt af lignende tanker.
Sagen er bare den, at det ikke er sådan, vi er
kaldet til at være. Som Jesu disciple er jeg kaldet til at elske min næste, og skønt det kan
diskuteres, hvem min næste er, vil jeg vove den
påstand, at det i hvert fald er den, der kommer
til mig, og beder om min hjælp. Men hvad skal
jeg stille op?
Ja, enten kan jeg jo opgive, hvilket resulterer
i apati, eller også kan jeg tage tyren ved hornene, og arbejde med på at mindske konse-

kvenserne af temperaturstigningerne. Vælger
jeg aktivistens vej, er det vigtigt at huske på, at
jeg her ikke arbejder alene. For vi har brug for
vores største medspiller; Gud den almægtige,
Ham selv.
Så jeg be’r til Gud om hjælp. Enten ved at
han kommer tilbage som han har lovet, og gør
ende på al elendigheden, og skulle det ikke passe ham lige nu, så be’r jeg om hjælp til at vække
os. For vi sover, og lader morgendagens problemer tilhøre den. Det er et problem, for hvis
jeg virkelig ønsker at tjene min næste, må jeg
se på fremtiden, såvel som nutiden, og spørge
til hvad jeg kan gøre for at hjælpe. Det er nemmere sagt end gjort, særligt når klimaflygtningene står på vores grænser og spørger om hjælp.
Derfor ser jeg to opgaver, som ligger foran
os. Den først er at kæmpe mod den stigende
temperatur, og for det andet, at arbejde mod
det fremmedhad som vinder frem i den vestlige verden. Vi skal ikke kun tage imod den der
ligner os, men tager imod alle, uanset farve, religion osv.
For der bliver det dobbelte kærlighedsbud
konkret: Elsk Gud af hele dit væsen, og elsk din
næste. Punktum! Ikke elske med forbehold for
hvem den anden er, men ubetinget. For det er
den kærlighed vi selv møder hos vores Far, Skaberen. Hans kærlighed til dig er ikke betinget
af hvem du er, og det er den kærlighed som vi
skal spejle videre til de mennesker vi møder, og
kommer til at møde.
Ja, det var mine umiddelbare tanker om
hvordan jeg vil forholde mig til den dystopiske
fremtid, vi åbenbart går i møde. Hvad du vil
gøre, vil jeg ikke være dommer over, det må
du selv klare, jeg håber dog at vi fællesskab vil
arbejde på at gøre fremtiden så lidt slem som
mulig, og tage konsekvenserne alvorligt, når
mennesker banker på vores dør.

Organisten gør sig nogle tanker….
Salmespil i kirken
Mange gange har jeg haft stor glæde af at få et
lille glimt af hvad andre beskæftiger sig med, så
denne gang vil jeg selv komme med et bidrag
og forsøge at beskrive, hvad der kan optage
en organist.
Salmer udgør en stor del af den musik, en
organist øver sig på at spille. - Men hvad er
der i grunden at øve sig på? Svaret afhænger
naturligvis af, hvem man spørger, så i stedet for
at svare på spørgsmålet vil jeg nævne lidt om
de fag, man kommer i berøring med.
Først og fremmest digtningen - salmens tekst.
Heri forsøger digteren at fortælle noget gennem en stram form, hvor ordenes klang, rytme
og rim skal siges på den rigtige måde, for at
betydningen kommer frem. Hør blot tyngden i
de sidste ords klang i dette lille digt: Jeg rejser du bliver - to efterår. - Man kan næsten høre,
hvor tungt det bliver! ¬¬To efterår.
Så er der musikken. Musikken gør noget ved
teksten - giver den karakter.Tag nu til eksempel
de to melodier til salmen: ”Se, nu stiger solen af
havets skød”. (Kan høres via www.dendanskesalmebogonline.dk) Der findes to forskellige
salmemelodier til den samme tekst, en af Oluf

Ring og en af Lars Nielsen; men hvor er det
dog forskellige måder at høre teksten på! Hos
Ring er der tyngde og alvor, hos Nielsen er der

Brorstrup Kirke

Ravnkilde Kirke

Sangaften

I Durup kirke var det: Freja Bunch Jensen, Alberte Hougaard
Eriksen, Nicklas Bach Giversen,Victoria Christensen. Kasper Emil
Dam Petersen, Sofie Skødt, Maria Schlünssen, Tobias Borg
Jørgensen, Thea Kamilla Juul Jensen og Magnus Nolsøe Hansen

Durup Kirke

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

Konfirmandopstart
Konfirmandundervisningen vil i år blive
lidt anderledes, da vi har indledt et større
samarbejde med pastoraterne i den
sydvestlige del af provstiet.
Det betyder, at der er almindelig undervisning i efteråret med første gang d. 6.10
og i foråret vil undervisningen foregår
på hele dage i fællesskab med de andre
konfirmander fra området. De sidste
undervisningsgange før konfirmationen
foregår lokalt.

Den 19. og 20. juni blev disse dejlige
unge mennesker konfirmeret i Kongens Tisted og Durup kirker

Binderup Kirke

lys og glæde.
I sangen kommer det hele til udtryk, hvis sangeren behersker sin stemme og organisten sit
instrument, men læg mærke til en ting: Organisten skal spille på sangens præmisser, for at
det kan lade sig gøre. Ingen blomst gror frem
og udfolder sig i fuldt flor, uden at de rette betingelser er til stede. Organisten beskæftiger sig
da også traditionelt både med sangerfaget og
orgelspillet. Salmemelodierne spilles nemlig fra
koralbogen, som lidt forenklet sagt er korets
nodesamling, organist har fået samlet sammen
i en bog.
Sidst men ikke mindst er der gudstjenesten,
hvor salmen sættes ind i en liturgisk sammen-

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

Aarestrup-Haverslev pastorat

Årets
konfirmander

I Kongens Tisted kirke blev følgende konfirmeret: Emma Heiberg
Olesen, Emma Steen Christensen, Angela Gammelholm Jensen,
Karoline Ølgaard, Bjørn Skjold Nielsen-Hannerup og Tobias
Zesach Lykkegaard Sørensen.

hæng og belyses af præstens teologiske opfattelse. Salmen spilles i en sammenhæng og har
en funktion. - Man ser glasset med vand - men
det er den sammenhæng, det ses i, der bestemmer, om glasset er halvfuldt eller halvtomt.
Organisten har meget at forholde sig til - næsten for meget! - Men er det så nødvendigt at
gøre så meget ud af det? Svaret må blive et
modspørgsmål: Kan det undgås? Man anlægger
en have efter evne og smag; men den anlægger
ikke sig selv. Der kræves en afvejning.
Så, hvad er der i grunden at øve sig på? –
Meget!
Af organist Karl Alfred Petersen
ved Brorstrup og Ravnkilde kirker

Sognepræst Jonas Langdahl Gormsen

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Kgs. Tisted Kirke
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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Fremtiden
Jeg havde egentligt skrevet en lille tekst over
Corona, og kirken, og om hvad det sidste halvandet år har gjort ved os som kirke og folk,
nu når antallet har været begrænset til kirkelige
handlinger. Men netop som jeg har skrevet teksten færdig, løftes restriktioner, og vi er tilbage
til hvordan det var i gamle dage. Ja tak!
Derfor vil jeg i stedet bruge krudtet på noget
andet.
Netop i disse dage, mens jeg sidder og skriver dette, har FN udgivet deres klimarapport.
Jeg er sikker på at du har hørt om den, og den
er måske allerede old news, men det er den
ikke for mig, lige nu.
Rapporten har sat mange tanker i gang i mit
hoved, og dem vil jeg gerne dele med jer. For
det første, er essensen, at vi i grove træk er
vildt på spanden. Vi kan ikke nå at indfri de løfter, som vi i fællesskab har afgivet i Parisaftalen. Jordens temperaturer kommer til at stige,
hvilket medfører en masse problemer, også for
Danmark. Og lige dér kan jeg mærke, at det
påvirker mig. For jeg har selvfølgelig gjort hvad
jeg kunne for at passe på vores klima. Jeg skal
ikke belemre dig med mit fromme liv, men jeg
har god klimasamvittighed, dog bærer jeg også
på mine klima-synder… hvem gør ikke det?
Hvilket er vældig fint, for jeg synes da, at jeg
har gjort mit, for de stakkels mennesker der vil
blive ramt af forandringerne.
Men nu sker der noget andet, for som dominobrikker der vælter, bliver vi ramt af en masse
konsekvenser af klimaforandringerne, og det
sætter noget i gang inden i mig. Jeg er velsignet
med to dejlige børn, og det har givet mig et
andet perspektiv på tingene. For jeg kan nok
leve mit liv, stort set som jeg gør det i dag, men
hvad med dem? Og hvad med deres børn?
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En aften med den nye, 19. udgave af Højskolesangbogen, mandag d. 27. september kl. 19.30
i Aarestrup Forsamlingshus
En ny, opdateret udgave af højskolesangbogen så dagens lys i november 2020. Den er
på mange måde markant anderledes end sin
forgænger og viser et spændende spejlbillede
af den tid, den er en del af.
Tilhørerne tages med på opdagelse i den nye
højskolesangbog, hvor vi både skal synge en
række af de kendte sange, der stadig er med,
og lære nogle af de nye smukke og stærke sange, der er med for første gang.
Aftenen er tilrettelagt af organist Anette
Kjær, der fortæller om sangene undervejs og
om, hvordan og hvorfor denne nye udgave af
højskolesangbogen er både skelsættende og
nyskabende.
Alle er meget velkomne. Der er fri entré og
kaffepause undervejs.
Organist Anette Kjær

Der bliver sendt invitation til konfirmandundervisning til konfirmanderne. Modtager man ikke et brev i begyndelsen af
september, men gerne vil følge undervisningen i Aarestrup eller Haverslev – så
ring endelig for en aftale.
Sognepræst Anna Margrethe Saxild

Aarestrup Kirke

Høstgudstjenester
Søndag 12. september og søndag 3. oktober
Høsten er en særlig tid og har i landbruget altid
givet anledning til fest og taknemmelighed, når
høsten var i hus. Dufte, farver, modne frugter
og bær, korn og andre afgrøder er et udtryk
for Guds overflod af liv, som vi kan leve af det
næste år indtil næste høst.
Arbejdet har båret frugt og vi takker for, at
vi har fået givet så rigeligt også i år. Vi ses til
høstgudstjenesterne!

Høstgudstjeneste i
Aarestrup kirke
Søndag 3. oktober kl. 10.30
Ved høstgudstjeneste medvirker violinist Christina J.G.
Rudan, der er fastansat violinist i Aalborg Symfoniorkester.
Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har desuden studeret i bl.a. New York og Prag.
Haverslev Kirke

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

Side 4 | 

Rebild Provsti | September 2021

Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat

Og måske vi så ville tænke:
Den blev som altid, den dag.
Kan hænde, vi helt enkelt glemte,
hvor endeløst rige vi var
- mens alting endnu var som altid.
For intet er ligesom før,
vi samler os ikke om bordet,
som mennesker altid gør.

Måske I husker versene her? Skrevet af norske
Sindre Skeie, da corona og restriktioner første
gang lagde sig tungt over hele verden.
Det er længe siden nu – 1,5 år! – og versene
her, og de øvrige i sangen, har vi brugt flere
gange.
Og nu er vi så der, hvor de fleste af os ånder
lettet op – ikke uden forbehold, ganske vist,
for der er stadig en del usikkerhed og hvordan
mon efteråret og vinteren bliver?!
Alligevel kan vi nu begynde at sige, at alting
er (næsten) som altid: Vi kan byde på kaffe og
omgås hinanden i vore hjem og i kirken og
sognegården og gøre det uden afstand og restriktioner som mennesker altid gør. Det er jo
fantastisk!
Tænk hvor rige vi er, at vi kan give hinanden

kram og drikke kaffe med hinanden om samme bord! At vi kan samles til gudstjeneste og
synge af hjertens lyst! At vi kan færdes frit og gå
derhen vi vil, når vi vil!
Det er slet ingen selvfølge, det må det sidste
1,5 år have lært os, og hvis ikke, så er det bare
at kigge rundt på en verden i brand og stater i
sammenbrud.
Frihed og nærvær, fællesskab og kærlighed,
håb og tillid, et velfungerende samfund og
borgere, der tager ansvaret på sig er ikke en
selvfølge. Det skal værdsættes og skattes og
passes på.
Så nu hvor alting er næsten som altid, er øvelsen at hjælpe hinanden med at holde fast i de
gode takter og troen på, at det altid bliver godt
igen. Vi har brug for hinanden, er afhængige

Høstgudstjeneste - Brorstrup 19. september

af hinanden - og det bliver altså ikke mindre,
selvom vi er vaccinerede og ikke længere så
begrænsede. Det får bare en anden karakter.
I kirken holder vi fast i de gode takter, hvad
angår rengøring af kontaktflader, tilgængelig
håndsprit og generel hygiejne og udluftning.
Derudover ser det ud til, at vi går et efterår
uden restriktioner i møde – dvs. at der ikke
længere er begrænsninger i form af afstandskrav og antal deltagere, heller ikke ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Dét glæder vi
os over! Nu hvor alting er næsten som altid….
Sanne Birkely Sørensen, sognepræst

Frygt ikke! det er ordet
Fællessang og korsang lyder igen i Skørping og
Fræer kirker – efter en ufrivilig coronapause.
Halleluja! Så kan vi ige gøre, som der står i Salme 100:

Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Tjen Herren under glædessang,
træd frem for ham under jubel!
Men behøver man egentlig at synge? Jaa, man

Skørpingkoret øver i denne tid på Messias til en stor opførelse på Kulturstationen 5.dec., hvor de skal
synge sammen med to andre kor, solister, og orkester.
Kirkekontoret, Skørping-Fræer,
Gerding-Blenstrup, St. BrøndumSiem-Torup:
Kordegn
Lise Mejlholm
Præstevænget 14, 9520 Skørping,
tlf.: 9839 1066,
e-mail: skoerping.sogn@km.dk
I perioden med Coronanedlukning er
kontoret åbent for telefonisk henvendelse
tirsdag til torsdag 9-12

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

må nok ikke sige, at børn, unge og voksne, der
kender danske salmer og måske har sunget i
kor, er bedre mennesker. Det er ikke (videnskabeligt) bevist! Så, det siger jeg ikke. Men efter 6
år som organist og korleder i Skørping-Fræer
sogne, så kan jeg sige: Børn, unge og voksne
tager ikke skade af at synge i kor! Og jeg er
ikke i tvivl om, at glæden ved sangen, den sociale samhørighed, evnen til at lytte, intonere og
indpasse sig i en større musikalsk enhed giver
børn, unge og voksne nogle kvaliteter i deres
liv, som vil blive husket lidt længere end seneste
youtube-film eller tik-tok video, der tilfældigvis
rullede over skærmen.
I kirkekoret (dygtige 5.-9.klasses unge sangere fra Skørping Skole der øver kl. 15.30 hver
torsdag i sognegården) synger vi for tiden en
ny høstsalme fra Højskolesangbogen, af den
flittige digter, Lisbeth Smedegaard Andersen.
Her beskrives både sensommer-melankoli
og bekymring for fremtiden. I dette vadested,
skriver Smedegaard Andersen ”Frygt ikke!”, og
minder os om, at vi har brug for tryghed, håb
og lys. Og i sidste vers:

ping Sangforening og 4 sangsolister på Kulturstationen i Skørping søndag den 5. december
kl. 16. Billetter kommer til salg i november måned. Jeg glæder mig til, at alle kan bryde ud i
afslutningskoret: Halleluja.

”når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred
skal vinterhjerter leve i hans hænder.”

Svar sendes til kirkens mail:
8299@sogn.dk

Man kan høre salmen når kirkekoret synger
ved høstgudstjenesten i Fræer Kirke den 19.
september.
”Fear not; for behold, I bring you good tidings” er også et motto for G.F. Händels store
oratorium Messias. I dette efterår øver Skørpingkoret på højtryk for at få dette store værk
sammensunget. Vores kulturskoleleder, Morten
Lønborg Friis, skal lede Aarhus Strrygerensemble, 80 sangere fra Nordjysk Vokalensemble,
Sct Mortens kirkes kor fra Randers og Skør-

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
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DET SKER

Når alting nu er næsten som altid….
Hvis alting nu var som altid,
så havde jeg åbnet mit hjem,
og budt dig – som altid – på kaffe,
og som altid gi’t dig et klem.
Hvis alting nu var som altid,
så kunne vi mødes et sted,
og vi kunne sagtens vær’ mange,
og alt det, vi kender, ku’ ske.
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Gudstjeneste i kirken kl. 16.30
med den traditionsrige spisning
og auktion i Mejlby Borger- og
Kulturhus bagefter.

Vi fortsætter den lille konkurrence i
Blenstrup. Spørgsmålene til denne gang
er følgende:
1: Inde i Blenstrup kirke er der en tavle
med præster. Hvilken præst har været
der i længst tid?
2: H
 vor mange evangelier er der i
Bibelen: 2, 4, 6?
3: H
 vor mange søndage er der i
trinitatistiden i 2021?

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

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

Alle inviteres til Sangaften i Solbjerg Kirke, hvor vi vil synge en række sange og salmer, og der
vil være plads til en del ”ønskesalmer”.
Til Sangaftenen vil vi have fokus på fællessangen, for fællessang kan noget helt særligt. Vi skal
synge årstidssange, historiske sange, populærsange og mange andre genrer.
I er med til at bestemme, hvad der skal synges, og vi har både vores dejlige salmebog og skønne
højskolesangbog til rådighed. Aftenen vil blive krydret med et par musikalske indslag.
Menighedsrådet vil være vært ved en forfriskning.

Høstgudstjeneste - Ravnkilde 26. september
Gudstjeneste i kirken kl. 10.30 og den lige så traditionsrige høstfrokost i
Ravnkilde Forsamlingshus bagefter.
Velkommen begge steder!!

Venlig hilsen
Caroline Pedersen (kirkesanger) & Natasha Kutsko
Jensen (organist)
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 22. september kl. 19.00
Solbjerg Kirke
Gratis

Foredragsaften

Høstfest på Mastruplund

Inden corona var kendt i Danmark vandt Peter Præst konkurrencen i tv-programmet Hjem
til gården.

Ældrecentret og menighedsrådene
indbyder til en festlig aften med
fællessang og fortælling ved sognepræst Caris Johansen. Djingo vil
krydre den gode stemning med
musikalsk underholdning.

Du får nu mulighed for at møde
ham og høre ham fortælle om
oplevelsen og om hvordan det
at være med i et tv-program kan
skabe forandringer.

Per Mathiasen Bach
Organist Skørping-Fræer Sogne

Konkurrence

Sangaften i Solbjerg Kirke

Tilmelding til Mastruplund Dagcenter
mellem kl. 8.00-12.00 på tlf. 9988
8600 senest den 15. september.
Husk tilmelding til kørsel i forbindelse
med tilmelding til arrangementet.

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 6. oktober kl. 19.30
Sognegården i Støvring
Foredraget er gratis – kaffe og brød 40,-

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 21. september kl. 17.30
Mastruplund Dagcenter
Gratis

Caféaften med musikgruppen Tonus

Koncert i Støvring Kirke

Endelig kan vi genåbne dørene til vores caféaftener. Caféaften er et tilbud om at mødes
omkring foredrag/musikunderholdning med ekstra plads til hygge, snak og samvær ledsaget
af et let måltid.

Phønix er et veletableret orkester på den danske folkemusikscene og har mere end 1000
koncerter bag sig. De fortolker danske og nordiske folkeviser og skaber en moderne
blanding af fortid og nutid. Kvartettens unikke lyd og smittende spilleglæde, har ført dem
rundt på scener i store dele af verden.

Denne gang slår bandet Tonus tonen an med både musikunderholdning og fællessang.
Tonus har eksisteret siden 2016 og fælles for medlemmerne er, at de alle er ramt af en
senhjerneskade og at alle beskæftigede sig med musik, sang og teater inden de blev ramt.
I Tonus spiller vi for at glædes og glæde andre. I tillæg er musikken ret fantastisk som hjernetræning. Tonus’ budskab er: Uanset hvor meget eller
hvordan man er ramt, er der altid en udvej.
Der er tilmelding til dette arrangement via kirkens
facebook eller hjemmeside
Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 28. september kl. 19.00
Sognegården
75 kr.

Elsker du at synge og går du i 1.- 7. kl.

Nu kaster Phønix sig over de gamle salmer og salmemelodier, som har rod i folkemusikken
og giver dem nyt liv.
Mange salmer blev skrevet på folke- og visemelodier, sange og dansemusik, som menigheden
kendte og holdt af. Tempo og udførelse har med årene taget melodierne et nyt sted hen og
når salmerne synges til jul eller søndagens højmesse, er der ikke mange, der tænker på, at
det engang var dansemusik.
Til denne koncert får salmeelskere og salmesangere en helt ny oplevelse af, hvad salmerne
kan, når de spilles med folkemusikkens drive og dansable swing. Publikum får lejlighed til at
prøve det på egen krop, når de synger med på udvalgte fællessalmer undervejs i koncerten.
Phønix har udgivet 9 CD’er og har for dem modtaget 4 Danish Music Awards
Phønix består af:
Karen Mose, sang/keys • Anja Præst, basklarinet/ klarinet • Jesper Falch, percussion •
Jesper Vinther, harmonika
Mere info på ww.phonixfolk.dk

Så er du velkommen i vores kor:
Vi er i gang og mødes hver tirsdag kl. 16-17 i sognegården i Støvring.
Kor er gratis og kræver ingen forudsætninger – blot at du har lyst til at synge, bevæge dig og
være sammen med andre.
Du er velkommen til at komme og se, om det er noget for dig, inden du tilmelder dig.
Vi skal være med til børnekirke og i luciaarrangementer.
Tilmeld dig på kirkens facebook eller hjemmeside. Eller send en mail og du modtager
tilmeldingslink. Ved spørgsmål kontakt Rikke på 4021 1686 / smh.stoevring@gmail.com.
Vi glæder os til hyggeligt samvær og at vi sammen
får skabt en masse god musik.
Hilsen fra korlederne Rikke Winkler og Maren Tang.
Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdage kl. 16.00-17.00
Sognegården i Støvring
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 23. september kl. 19.30
Støvring Kirke
Gratis
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Onsdagseftermiddag i Sognegården

Taizésang i Sognegården

Høst

Onsdag den 15. september kl. 14.30:
Holger Lyngberg vil fortælle om Zar familien.

Taize foregår i Sognegården onsdage i lige uger kl. 16.30-18.00.

Søndag den 26. september kl. 14.00
i Blenstrup kirke
Høsten er kommet i hus, og i samarbejde med spejderne,
fejrer vi høstgudstjeneste. Alle opfordres til at medbring
høst fra mark og have. Efter gudstjenesten sælges høsten,
og der er eftermiddagskaffe/sodavand og kage.

Onsdag den 29. september:
Vi får besøg af Anne Aabom Dahl, som fortæller:
”Jeg er sprogofficer og har i den forbindelse
været udsendt til bl.a. Irak, senest i starten af
2018, og jeg vil gerne fortælle om nogle af
mine oplevelser”

Taizésang er for alle, der har lyst til at være sammen om både at synge og at holde stilhed.
Vi synger de korte fine strofer om og om igen, mens vi lytter udad til hinanden og ind i os
selv.
Vi tager ikke ud og optræder, og du kommer, når du har lyst og mulighed – alle kan deltage,
og alle stemmer er med til at farve dagens klang – så dejligt.
Mød blot op og find ud af, om det er noget for dig, eller skriv til:
charlottewedel@gmail.com

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdage den 8. september kl. 16.30
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Midthimmerlands Kirkehøjskole

Høstgudstjenesten

Vi fortsætter vores gennemgang af Korintherbrevene,
mens vi nyder en kop kaffe
og en bid brød

Traditionen tro fejrer vi høstgudstjeneste i Fræer kirke med efterfølgende fællesspisning i
forsamlingshuset efterfølgende.

HUSK – høstgudstjenesten i St.
Brøndum kirke den
10. oktober kl. 10.30 med
efterfølgende frokost i
St. Brøndum forsamlingshus.

Efter frokosten sætter vi høsten på auktion, så
medbring gerne lidt mønter.
Pengene går til julehjælp i Skørping og Fræer
sogne.

Onsdage den 6. oktober og 3. november kl.14.00
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Søndag den 19. september kl. 10.30
Fræer Kirke
Gratis

Onsdag den 13. oktober
Anne Haubek og Thomas Ubbesen:
Vi var folket. Møde med østeuropæere 30 år efter murens fald.
Onsdag den 10. november
Elsemarie Dam-Jensen:
Sangen i Sønderjylland fra 1848 til Genforeningen i 1920
Der er ikke flere ledige pladser.
De tilmeldte deltagere får direkte besked angående tid og sted.
Aarestrup-Haverslev kirker

En aften med den nye, 19. udgave af Højskolesangbogen
Mandag d. 27. september kl. 19.30
Aarestrup Forsamlingshus
Den nye højskolesangbog og aftenens fællessange
præsenteres af organist Anette Kjær
Alle er velkomne. Fri entré

Tilmelding til frokosten hos
Peter Müller på mail peter.
arnfinnmail.com eller en sms til
93 95 82 12.

Aarestrup-Haverslev kirker

Høstgudstjeneste i Aarestrup Kirke

Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98391066 eller
skoerping.sogn@km.dk senest 16.september.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 15. september
Johs. Nørregaard Frandsen:
Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning

Onsdag den 13. oktober kl. 14:00 i Gerding kirke
Traditionen tro afholdes høstgudstjeneste for Teglgårdsminde i Gerding kirke, men alle, som har lyst, er velkomne til at deltage.

Høst i Fræer
ALLE er velkomne til at deltage og vi opfordrer til,
at man medbringer en smule af sin høst fra mark
eller have, som kan pynte i kirken.

Program for efteråret 2021

Søndag den 10. oktober kl. 10:30
i Gerding kirke
Så må den sidste høst også være kommet i hus, og vi
fejrer derfor høstgudstjeneste i Gerding kirke. Tag gerne
lidt af høsten med fra marken eller haven.

Bibelstudiekreds

Du behøver ikke være
bibelkyndig for at kunne
deltage og du får udleveret
materiale, når du kommer
eller ved tilmelding til kirkekontoret
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Søndag d. 3. oktober kl. 10.30
Tid:
Sted:
Pris:

Torsdag den 10. oktober kl. 10.30
St. Brøndum Kirke
Gratis

Violinist Christina J.G. Rudan medvirker
Aarestrup Kirke

Torsdagscafé

Salmesangsaften

Musikalsk foredrag

Matador-koncert

Vi er i skrivende stund stadig
i gang med planlægningen af
efterårets program.

Salmesangsaften med salmedigter Michael Nielsen, som pga. sygdom gik på pension i 2015,
fra sit virke som præst i Ryslinge Valgmenighed, . Men nu får tid til at lave træskulpturer og
digte salmer. I 2019 udgav han sin femte samling af sange og salmer ”Syngende stjerne”. Og i
2020 skrev han en salme til Skørping Nykirkes alterudsmykning hvor et af versene lyder:

Denne aften vil Jens Nielsen føre os gennem nogle af de nyere salmer, som findes i tillægget
100 salmer, som vi ofte bruger i kirken.

Tre Aalborg musikere har ladet sig inspirere af historien og musikken i Matador. Klavertrioen, bestående
af Synnøve Gustavsson, violin, Hanne Houengaard,
cello og Arne Jørgen Fæø, klaver har sammensat et
program med udgangspunkt i noget af den musik,
man hører i serien, og tilføjer noget af den musik,
der burde have været med, hvis tiden var til det.

i vil kunne finde programmet
i sognegården i Skørping, i
Nykirken, Kirken i Gammel
Skørping samt ved henvendelse til kordegnen

Fyld Du os med tro og glæde.
Gør Du kærligheden sand,
lysets børn i lys må vandre,
syngende til Livets Land!
Vi glæder os til synge Michael Nielsens salmer og høre hans fortællinger om salmerne.
Kirkesanger Lene Grønbech synger for og Per Bach sidder ved flyglet. Alle er velkomne. Der
bliver også en kaffepause. Gratis adgang

Tid:
Sted:
Pris:

Jens Nielsen er udannet som almen musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium i
1993 og har være organist ved flere kirker, musikskoleleder og -lærer og højskolelærer.
En del af aftenen vælger Jens Nielsen nogle salmer, som han finder specielt interessante, og
en del af aftenen viderefører han vores salmesangsaftners tradition om en ønskekoncert,
hvor menigheden kan ønske.
Med lidt held får vi også lov til at høre/ synge et par af Jens Nielsens egne salmer.
Jens Nielsen vil krydre koncerten med historier/ anekdoter om nogle af salmerne.
Arrangementet afholdes i Siem forsamlingshus, hvor der er god plads, til at vi kan holde den
tilbørlige afstand.
Følg med på kirkens Facebookside i ugen op til.

Torsdage kl.10.30
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Til kirkens koncerter bliver der altid serveret et glas bobler, og denne dag bliver ingen undtagelse.

Publikum kan glæde sig til et farverigt program med
smuk musik med værker af bl.a. Mozart, Beethoven
og Jacob Gade. Kombineret med gode historier fra
de svundne tider i Korsbæk er der lagt op til, at alle
kommer i den skønneste Matadorstemning.
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 22. september kl. 19.30
Suldrup Kirke
Fri entré

Babysalmesang

Koncert

Vi er i samarbejde med Kulturstationen i gang med at planlægge efterårets babysalmesang.

Koncert med Kirsten Stokholm (sopran), Thomas Rewes
(baryton) og Christina Beltoft (klaver)
Der bydes på et festfyrværkeri af nogle af de mest kendte
arier, sange og duetter leveret med humor og et dynamisk
og medrivende samspil mellem de to sangere, pianisten og
publikum.

Babyer mellem 0-12 måneder
modtager en invitation i postkassen, når vi har alle detaljer
på plads.

Der introduceres undervejs, så alle kan være med – uanset
om man er operafan eller man måske aldrig tidligere har
hørt opera eller musical ”live”.

Vi glæder os til at møde jer
alle til Sang og musik i Nykirken med efterfølgende hygge i
Sognegården.
Tid:
Sted:
Pris:

Skørping Nykirke
Gratis

Koncerten er en del af Rebild kommunes kulturuger.

Tid:
Sted:
Pris:

Tirsdag den 21. september kl. 19.30
Skørping-Fræer sognegård
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 6. oktober 2021 - kl. 19.30
Siem forsamlingshus
Gratis

Tid:
Sted:
Pris:

Lørdag den 18. september kl. 16.00
Øster Hornum Kirke
Fri entré
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Sønderup-Suldrup pastorat

Årets konfirmander

HJEM HJERTE SJÆL
dagens nye familieformer lider under og ved, at
når livet ændrer sig i en kort eller lang cyklus
- så vil det uvægerligt påvirke vore hjem. Hun
opfandt selv House-coaching for at bringe tro,
håb og kærlighed ind i hendes liv og dette var
livsforvandlende - og er det stadig.
Især under og efter Corona pandemien er
det vigtigere end nogensinde at vore hjem ikke
føles som et fængsel men giver os kreativ frihed
og tryghed. Læs mere om House Coaching her
http://www.housecoachinginstitute.com
Aftenen starter med fællesspisning kl. 17.30
for dem, der har lyst til at være med til det.
Herefter er der foredrag kl. 18.45. Aftenen
forventes at slutte senest kl. 20.30.
Tilmelding – til både foredrag og spisning –
eller bare foredrag senest 1. oktober på tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk

Sognemøde torsdag den 7. oktober i Suldrup
Sognehus med Kirsten Steno – foredrag og
fællesspisning
Kirsten Steno, empatisk boligdesigner og Life
Coach = House-coach kommer til Suldrup
Sognehus og deler inspirerende historier fra
sit 30-årige virke med skabelsen af personlige hjem, der opfylder alle vore menneskelige
behov - incl. de åndelige. Det er en aften for
både mænd og kvinder, der vil garanteret blive
grint og puffet til partnere, når Kirsten fortæller anekdoter fra sit arbejde med mere end
2500+ hjem og virksomheder.
Kirsten kender både fra eget liv og fra tusindvis af indretninger til de mange udfordringer

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

Velkommen

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Dorthe er for mange et kendt ansigt, da
hun har været post i Støvring indtil 2016.
Hun kender således byen særdeles godt.
Dorthe kommer fra en stilling ved Rebild
Kommune.
Vi glæder os til samarbejdet og håber, at I
også vil tage godt imod hende.

INDBYDELSE TIL
SUPPEAFTEN
Første mandag
i september, oktober og november
kl. 18.00 - 20.00
Sognegården, Kirkevej 6, Støvring
Velkommen til en aften med god suppe
efterfulgt af kaffe og småkager.
Sang og musik og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen Ældre Sagen og Menighedsrådene
Tilmelding senest onsdag før suppeaftenen til

hele foregår på børnenes præmisser og det er
samtidig en god anledning til at møde andre
fra nærområdet og være med i et hyggeligt
fællesskab.
Efter ca. 45 min. i kirken spiser vi sammen i
sognehuset.
Alle er hjerteligt velkomne.

Endelig synger vi igen – og det betyder, at korene ved begge kirker starter op.
Alle, også nye medlemmer, er meget velkomne – uanset forudsætninger.
I Veggerby er koret dog kun for mænd.
Det er gratis at deltage i kor.
Du kan læse mere om kirkernes kor på kirkens hjemmeside: www.øhveggerby.dk
Veggerby Kirkes Mandskor
Mandskoret øver Torsdage kl. 19.30 – 21.15 i Veggerby Kirke.
Opstart efter sommerferien: Torsdag d. 9. september 2021.

Tid:
Fredag d. 24. september kl. 16.30
Sted:
Ø. Hornum Kirke og Sognehus
Pris:	20 kr. for voksne for spisning,
gratis for børn
Tilmelding:	kirke.kathrine@outlook.dk
senest d. 22. september

Tænker du, at det kunne være noget for dig, så mød bare op eller ring/skriv til
organist og korleder: Inger-Marie Larsen, tlf. 2035 9362, imlaars@gmail.com
Kirkekor i Øster Hornum
Børnekor og ungdomskor begynder uge 35 og voksenkorene uge 36.
Korene øver i sognehuset, som ligger ved kirken.
Børnekor (børn fra 2. - 5. kl.):
Ungdomskor (unge fra 6. kl):
Klassisk voksenkor:
Rytmisk voksenkor:

Tirsdage kl. 15.00 – 16.00
Tirsdage kl. 15.50 – 16.50
Onsdage kl. 18.30 – 20.10
Onsdage kl. 19.50 – 21.30

For yderligere information kontakt korleder Sune Bendsen på 3024 1276 eller
sunebendsen@gmail.com

Øster Hornum Kirke

Veggerby Kirke

Tora Kristensen på 4045 0022 eller torambk@gmail.com

Æblerov

Velkommen til et arrangement for hele familien, hvor vi får besøg af Karsten Hansen/Naturkarsten, som vil presse æbler sammen med os.
Kirkens børnekor kommer og synger for og
med os.
Vi skal selvfølgelig også høre en fortælling,
synge og bede Fadervor.
Hvis vejret er godt, foregår arrangementet
udenfor.
Arrangementet er målrettet børn i alderen
6-10 år, men hele familien er velkommen. Det

Kontakt:
Sognepræst
Hanne Eggers
tlf. 9838 5092, e-mail: he@km.dk
Graver ved Øster Hornum Kirke
June Sørensen, tlf. 9838 5342,
e-mail: tilkirken@mail.dk
Graver ved Veggerby Kirke
Ellen Godiksen, tlf. 4012 5808,
e-mail: veggerbygraver@gmail.com
Organist
Sune Bendsen, tlf. 3024 1276,
e-mail: sunebendsen@gmail.com
Menighedsrådsformand Øster Hornum
Annette Søegaard, tlf. 2176 1448, e-mail:
annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby
Anders Langdahl, tlf. 5174 3706,
e-mail: andersla@post3.tele.dk

Støvring Y’s men – du er velkommen

Når du kommer
til arrangementer
i sognegården, vil
du fremover være
heldig at kunne
løbe ind i Dorthe
Bagger. Dorthe er
værtinde i sognegården. Hun vil
sørge for at passe
godt på sognegården og hun deltager desuden ved diverse arrangementer.

Pris for aftenen: 50 kr.

Kor ved kirkerne

| Side 9

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Årets konfirmander i Suldrup Kirke 22.08.2021

Årets konfirmander i Sønderup Kirke 21.08.2021
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Støvring Y’s mens Club er den lokale afdeling
af bevægelsen Y’s Men International, som arbejder på et kristent grundlag for at hjælpe andre.
I Danmark er der ca. 166 klubber med ca. 3700
medlemmer. Vores støtte går i særlig grad til
hjælp for unge, lokalt såvel som nationalt og
internationalt.

Vi samarbejder bl.a. med lokale ungdomsforeninger om lodseddelsalg, hvor foreningerne
står for salget af lodsedlerne, mens vi står for
det praktiske med lodsedlen. Vi deler overskuddet med de foreninger, der har solgt for os.
Derudover er klubbens medlemmer engageret i forskellige pengeskabende aktiviteter, hvis
overskud ligeledes uddeles til gode formål.
Vi støtter hvert år projekter og ønsker fra
ungdomsorganisationer i lokalområdet f. eksempel med køb af telte og andet udstyr til
spejderorganisationer.
Vi støtter også hvert år projekter på landsplan, og på den måde kan større projekter
gennemføres. For eksempel har vi været med
til at støtte hospitalsskibet Mercy Ships, som
sejler ved Afrika. Se mere på www.ysmen.dk
om projekter på landsplan.
Hver anden uge holder klubben møde i
Sognegården i Støvring. Til de fleste møder
er der en foredragsholder eller en form for
underholdning. Vi har været på mange lokale
virksomhedsbesøg og besøgt projekter, vi har
støttet. Vi har også med nogle års mellemrum,
taget på selvbetalte ture sammen til Norge, Italien og Cypern.
Se nærmere på hjemmeside: www.stoev-

Børnekirke
Støvring Kirke, tirsdag den 14. september
kl. 17.00 samt 12. oktober og 16. november
Velkommen til en hyggestund i kirken med en god
fortælling, sang og bevægelse.
Vi mødes cirka 40 minutter til gudstjeneste i børnehøjde og herefter har vi take away madpakker
klar til alle til at tage med hjem.
Tilmeld jer på kirkens facebook- eller hjemmeside.
Vi er klar over, at man kan blive forhindret i sidste
øjeblik. Vi vil blot sikre, at der er take away til alle.

På tur i udvalgene
Dette er første etape af en tur rundt i de forskellige udvalg, der er under Støvring menighedsråd. Målet er at give jer læsere et indblik i,
hvad vi beskæftiger os med i de enkelte udvalg.
Første stop på turen er Kirke- og Kirkegårdsudvalget.
Som navnet allerede afslører, er vores primære opgave at føre tilsyn med Støvring Kirke og
kirkegården. Derudover hører kapellet og gravergården samt alt materiel også under vores
vinger. I Kirke- og Kirkegårdsudvalget er vi seks
medlemmer: Niels-Ole Vonsild, Henning Langdahl, Inge-Grethe Winter, Bente Jensen, Tage
Jespersen og Heidi Lærke Sørensen.
Vores fornemmeste opgave er at sørge for,
at bygninger og kirkegård bliver holdt i en forsvarlig stand samtidig med, at vi skal følge trit
med udviklingen. Hvad indebærer det? Det

betyder bl.a., at vi skal sikre os, at der er begravelsespladser nok til de, der ønsker en plads på
kirkegården. Samtidig skal vi tilpasse udbuddet
til de ønsker, der måtte være. Senest har vi udvidet arealet med urnegravsteder på den nordlige del af kirkegården, så vi sikrer den stigende
efterspørgsel.
Vi bestræber os på at give en pallette af begravelses-muligheder. Pt. har vi fem kategorier:
Stort gravsted, Urnegravsted, Plade i plænen,
De anonymes grav og Skovhaven. På de store
gravsteder er det muligt at blive kistebegravet
og urnebegravet, disse gravsteder fås i forskellige størrelser alt efter ønske. Urnegravstederne
er små gravsteder, som er lavet til urner. Plade i plænen er også til urner, her er der ikke
bede, men der er mulighed for at sætte en buket blomster. De anonymes grav er placeret i

den sydlige ende af kirkegården, den kendes på
den runde facon. På De anonymes grav er det
muligt at blive kistebegravet og urnebegravet.
Skovhaven er den sidste kategori. Vi påtænker
at ændre den, så den får mere karakter af en
skovhave med et mere blomstrende flor. Da
Skovhaven er under udvikling, kan vi pt. desværre ikke tilbyde en plads.
Vi arbejder på at få lavet en samlet udviklingsplan for hele kirkegården, så vi får udbygget vores smukke kirkegård med oaser, som er
muligt at benytte til eftertanke, fordybelse og
evt. nyde en kop medbragt kaffe.
Har I spørgsmål og/eller kommentarer til vores arbejde, så hører vi gerne.

ringysmen.dk, hvor
aktuel program også
kan ses.
Er du interesseret i
at høre om foreningen eventuelt kan
være noget for dig, så
kontakt vores præsident: Ettie Jødal Mobil
23326774
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
Organister:
Else-Marie Christiansen, 2911 4586
organist.i.stovring@gmail.com
Maren Sturis Tang
2177 8717, maren@tang.dk
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
Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, 6159 3806
Sørup: Grete Lundgren Bach,
6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

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

Niels-Ole Vonsild

Henning Langdahl

Inge-Grethe Winter

Bente Jensen,
Kirkeværge

Tage Jespersen,
Graver

Heidi Lærke Sørensen,
fmd
M: 2331 0095
E: hls9400@gmail.com

FDF Støvring
FDF: Kredsleder Søren Norup
Tlf. 5142 8555,
norup13@FDF.dk
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Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat
Konfirmandindskrivning søndag
den 3. oktober
kl. 10.30
FOR KONFIRMANDER FRA
BÆLUM-SOLBJERG-SKIBSTED
Selvom 7. klasse nu går i Terndrup, skal I
selvfølgelig gå til præst i Bælum. Vi byder
de nye konfirmander velkommen til gudstjenesten søndag den 3. oktober kl. 10.30
i Bælum Kirke. Efter gudstjenesten går vi
over i sognegården og ordner de mere
praktiske detaljer over en bid brød.
Selve undervisningen begynder efter efterårsferien. Det bliver onsdag morgen kl.
8.15-9.45 i Sognegården i Bælum, første
gang onsdag den 27. oktober.
Undervisningen varetages af Natasha Kutsko Jensen og Inger Margrethe Andersen.

Bælum Kirke

Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste ,
hvor vi takker
for årets høst
og
naturens
gaver. Som traditionen byder,
holder vi også
i år Høstgudstjeneste
ved
Bælum Mølle.
Spejderne pynter op og laver alter og kors.
Rebild-spillemændene spiller op, og vi vil synge nogle af de smukke, kendte høstsalmer.
Vi fejrer også dåbsjubilæum.
Efter gudstjenesten er der pølser og høstboller.

Solbjerg Kirke
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Høstguds- Fyraftensgudstjeneste i
tjeneste
Skibsted Kirke
ved Bælum Mølle søndag den 12. september
kl. 10.30
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Nu kan vi heldigvis genoptage vores Fyraftensgudstjenester. Vi holder Høstgudstjeneste i
Skibsted Kirke torsdag den 7. oktober kl. 18.00.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 18.00 i kirken. Også i år vil høstofferet gå til nogle, der
trænger. Derefter går vi over i Kulturhuset for
at spise aftensmad.
Denne aften vil der være plads til en sjov
historie og til at synge nogle af vores skønne
efterårssange eller andre ønskesange. Vores
organist, Natasha Kutsko Jensen, og vores san-

Skibsted Kirke

ger, Bent Hvilshøj vil hjælpe os.
Tilmelding på tlf. 6169 0852 til Mettea
Frølund.
Sidste tilmelding 1. oktober. – Alle er hjertelig
velkomne og kirkebil kan benyttes.
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

Nyt fra menighedsrådet
Inden vi går i gang med den store oprydning,
vil de pårørende, der har tilknytning til kirkegården – ”brugerne” og borgerne i Siem sogn –
blive indbudt til sammen med menighedsrådet
at få gennemgået landskabskonsulentens forslag, hvorefter et større godkendelsesproces
skal igangsættes.
Herefter går vi i gang med de andre kirkegårde. På St. Brøndum kirke er der allerede sikret
en del gravsten, men der skal stadig ryddes meget op. Der er ikke helt den samme begejstring
for konsulentens forslag til de to kirkegårde, så
det skal der arbejdes en del med.
Se annoncen for høstgudstjenesten!

Når du læser dette er der gang i den udvendige
renovering af St. Brøndum kirke. Det har været
en lang, sej omgang, hvor vi har været noget
”mishandlet” af de professionelle omkring os.
Dårlig kommunikation, sene svar, en lang godkendelsesproces – men nu er der skred i det.
Der skal repareres fuger, tårnet skal kalkes og
trapper og vinduer skal males.
Næste trin, som vi har igangsat, er den indvendige istandsættelse. Arkitekt har set på opgaven og vi har søgt midler hertil til budgettet
2022. Heldigvis har provstesynet, som finder
sted hver 4. år, de sidste to gange påtalt kirkens
indvendige mistrøstighed – så det kan være, at
vi er heldige.
Vi har fået penge til automatisk ringning i
Siem kirke, og det er vi overordentlig spændte
på det. Vi har oplevet kirker, hvor den automatiske ringning var en lydmæssig katastrofe, og
vi har hørt kirker, hvor det var helt perfekt. Vi
har selvfølgelig valgt det system, som fungerer
allerbedst. Det skulle meget gerne blive en realitet i løbet af sidste halvdel af 2021. Det er
mange timer og ulejlighed graveren kommer til
at kunne spare.
Graver og kirkeværge for Siem kirke har

brugt en del tid på at få overblik over gravstederne på Siem kirkegård. Vi har hos en
landskabskonsulent fået lavet en helhedsplan
for kirkegården, som ser ganske interessant

ud, men det kommer til at koste en del gamle gravsten, der skal fjernes. Der er endvidere
gravsten, der skal sikres, og de pårørende vil
blive kontaktet herom.

St. Brøndum Kirke

Siem Kirke

Torup Kirke

Kirkeavisen vil du kunne finde
på Facebook,
St. Brøndum-Siem-Torup sogne

Lyngby-Terndrup pastorat

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Fællessang i Terndrup Kirke

Sommeren slutter til Mikkelsdag

Den 3. august slog vi dørene op i Terndrup Kirke for en aften, der var en del af Midthimmerlandske sommerkoncerter.
Titlen på koncerten var Fuglenes klang og
fællessang, og fuglene var da også et gennemgående tema i en koncert, hvor fællessang fra
publikum var en vigtig medspiller.
Dette betød dog også, at vi desværre kun
måtte være 47 i kirken på grund af Corona. Vi
havde muligheden for at streame koncerten til
sognegården, hvilket vi gjorde, for der mødte
mange flere end 47 op. Det var ikke optimalt
at være i sognegården, da hverken lyd eller billede kunne hamle op med oplevelsen i kirken,
og det beklager vi meget, men takker alligevel
for alle jer, der mødte op, blev og bakkede op
om koncerten. Bagefter var menighedsrådet
vært ved et glas vin i sognegården, og de optrædende gav et par numre fra programmet,

Lyngby Kirke

Terndrup Kirke

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

den 26. september 2021 i høstpyntede kirker,
med høstkollekt og vore pragtfulde høstsalmer,
der er faste bestanddele ved den festgudstjeneste, der sætter fokus på;

Sådan sagde man i gamle dage, men hvorfor
så det og hvornår er det så lige, det er? Mikkel er en fordanskning af navnet Michael, og
denne Michael er den ene af de fire bibelske
ærkeengle. Frem til den store kalenderreform i
1770 var Sct. Michaels dag den 29. september
en af årets mange helligdage.
Ærkeenglen Michael er ifølge Johannes´
Åbenbaring den, der på dommens dag nedkæmper det onde i skikkelse af en ildrød drage med syv kronede hoveder. Som den store
”englekriger” var ærkeenglen Michael særlig
agtet af de første kristne danere, som på Mikkelsdag afholdt takkefest for årets udbytte fra

deres vikingetogter. Som tiden gik, udviklede i
middelalderen dette taksigelsesaspekt sig til at
gælde høsten så man den 29. september afholdt høst-takkegudstjenester i kirkerne med
efterfølgende festgilder på gårdene og i landsbyerne.
I dagens Danmark er Mikkelsdag som mærkedag næsten gået i glemmebogen, men landet
over inviteres vi fortsat år efter år til høstgudstjeneste i festpyntede kirker. Og det sker, fordi
vi i kirken holder fast ved det menneskelige
grundvilkår, at hver enkelt af os, med alt hvad vi
kan og er og yder og producerer, dybest set er
udslag af, hvad vi fra første færd er blevet givet
af mulighed, lejlighed, talent, evner og kræfter.
Og dertil kommer også alt det, der om noget
udgør vores hele tilværelse: familie, venner, arbejde osv. ligeså skyldes omstændigheder, vilkår
og begivenheder, vi aldrig helt er herre over.
Det er alt sammen gaver, vi er blevet skænket
at leve vores liv i. I kirken holdes vi fast på, at
vi i bund og grund lever af gaver, af dét, vi ikke
selv har skabt, hvor meget vi end må have slidt
i det. Sammen og i flok at prise Vorherres hele
skaberværk får vi igen mulighed for at gøre i
Rørbæk, Grynderup og Stenild kirker søndag

Derfor VELKOMMEN i Grynderup kirke til
høstgudstjeneste kl. 9.30 med efterfølgende
samvær over kaffe og rundstykker i klubhuset.
I Rørbæk kirke kl. 13.30 og i Stenild kirke kl.
15.30. I både Rørbæk og Stenild inviteres til efterfølgende kaffe og kage i våbenhus og kirke.
Laila Olesen

Rørbæk Kirke

Grynderup Kirke

Stenild Kirke

som et lille plaster på såret, og vi håber at folk,
der ikke fik plads i kirken alligevel følte, at de fik
noget ud af aftenen.
Selve koncerten var en blanding af fællessang, akkompagneret af Ide Bylin Bundgaard på
fløjte, og kirkens organist Gunhild Kjær på klaver, instrumentalnumre og digtoplæsning ved
kirkens præst. Fuglene kvidrede lystigt både i
og udenfor kirken inden koncerten, og lagde
stemning til en helt særlig sommeraften i fuglenes tegn.

Vi pløjed og vi så’de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja pris dog Gud
for al hans kærlighed!
DDS 730,1

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

Sogneudflugt
Rørbæk – Grynderup – Stenild
Lørdag d. 18. september 2021.
Turen i år, går til Lille vildmose for alle der
måtte have lyst.
Program: Kl. 13.00 - 15.30: Guidet bustur
i mosen – i Elgenes land.
Kl. 15.30 - 16.00: Kaffe med lun kringle i
centrets Café Soldug. Kl. 16.00: Afgang.
Praktiske oplysninger:
Den guidede tur gennemføres som kombination af kørsel og lidt færdsel til fods.
Egen kikkert samt praktisk påklædning og
solidt fodtøj kan med fordel medbringes.
Husk Coronapas/test og gyldigt ID. Prisen
for turen Incl. rundvisning og kaffe er 50 kr.
Bussen kører fra Grynderup Missionshus
/Klubhus kl. 11.35, Rørbæk forsamlingshus
kl. 11.40 og fra Stenild kirke kl. 11.50.
Tilmelding senest den 5. september til
8292@sogn.dk eller tlf. 98557292.
Menighedsrådet

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

12.september
15.S.E.TRIN

16.00 HLY Koncert

10.30 HLY

26.september
17.S.E.TRIN

10.30 og 12.00 HLY

10.30 JOLG			

10.30 LO

10.30 JOLG

10.30 FIC

9.00 CETJ

10.30 HELMA

9.00 AMS

10.30 HE

averslev

14.00 HE Høstgudstjeneste

10.30 HE

10.30 HW

9.00 AMS

9.00 HE			

10.30 CETJ

10.30 HE

10.30 HELMA

9.00 HELMA

9.00 CETJ

9.00 HE
9.00 HE

19.30 HE			

10.30 HE

10.30 AMS			

10.30 AMS Høstgudstjeneste			

19.30 HE			

10.30 HE Høstgudstjeneste

10.30 HELMA			

10.30 HELMA

10.30 IF			

9.00 AMS			

16.30 HELMA Familiegudstjeneste		

9.00 HE			

10.30 AMS Høstgudstjeneste			

Aarestrup			

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

eggerby					

Øster Hornum

Veggerby-Øster Hornum (AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild - HE: Hanne Eggers)

uldrup			

9.00 IF

10.30 FIC

9.00 IBS			

9.00 IBS

10.30 IBS

10.30 LO

9.00 LO

9.00 IMA

14.00 CETJ Høstgudstjeneste							

10.30 HW

10.30 CETJ			

9.00 RVW					

Sønderup-Suldrup (HELMA: Helge Maagaard - HE: Hanne Eggers - RVW: Rikke Visby Wickberg)

ravlev					

ørup							

Støvring		HW Konfirmation		IF Konfirmation

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

Sønderup

10.30 IBS

10.30 FIC											

iem					

orup

11.00 FIC

10.30 SBS							

St. Brøndum									

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

9.00 JOLG

9.00 LO

10.30 SBS					

9.00 SBS

15.30 LO Høstsgudstjeneste					

9.00 IBS					

10.30 IBS			

10.30 LO

9.00 IMA

10.30 LO			

9.30 LO Høstsgudstjeneste			

10.30 TJA

9.00 LO			

ræer			

l. Skørping

10.30 TJA Høstsgudstjeneste

9.00 IMA			

13.30 LO Høstsgudstjeneste					

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

Skørping Nykirke

10.30 JOLG

10.30 LO			

tenild			

rynderup

Rørbæk

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

10.30 TJA Høstsgudstjeneste 10.30 TJA

10.30 RVW Høstsgudstjeneste

10.30 RVW Høstsgudstjeneste

Lyngby 							

Lyngby-Terndrup (TJA: Thomas Jakobsen - IMA: Inger Margrethe Andersen)

erndrup

10.30 IMA

14.00 JOLG Høstsgudstjeneste									

10.30 RVW					

9.00 LO

Durup					

Binderup

Kgs Tisted			

10.30 IMA

9.00 TJA			

10.30 HLY			

10.30 HLY

24. oktober
21.S.E.TRIN

9.00 TJA											

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

lenstrup

17. oktober
20.S.E.TRIN

14.30 Mejlby forsamlingshus			

10. oktober
19.S.E.TRIN

9.00 IMA			

10.30 IMA

Gerding									

Gerding-Blenstrup (JOLG: Jonas Langdahl Gormsen)

kibsted			

10.30 IMA

10.30 IMA ved møllen					

olbjerg					

Bælum

10.30 HLY

3.oktober
18.S.E.TRIN

10.30 HLY Høstsgudstjeneste					

16.30 HLY Høstsgudstjeneste			

19.september
16.S.E.TRIN

Bælum-Solbjerg-Skibsted (KOP: Knud Olav Petersen - IMA: Inger Margrethe Andersen - TJA: Thomas Jakobsen)

avnkilde

Brorstrup

Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Pastorat

Gudstjenesteliste for Rebild Kommune

10.30 BUSK AMS

10.30 BUSK HE

16.30 HELMA Familiegudstj.

9.00 IF

10.30 IF

10.30 SBS

9.00 SBS

14.00 BUSK LO

10.30 TJA

10.30 JOLG

9.00 TJA

10.30 HLY

31. oktober
22.S.E.TRIN
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