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Vellykket sommermusikfestival i Rebild Provsti
I august måned var kirkerne i Rebild Provsti fyldt med
musik og masser af mennesker. Anledningen var sommermusikfestivalen ”Sommerkoncerter i Rebild Provsti 2022”,
som organisterne i Rebild Provsti stod bag.
Forleden mødtes organisterne for at udveksle erfaringer fra
dette års sommerkoncertrække, hvor der fra 4. august-3.
september blev afholdt i alt 12 koncerter i 11 af provstiets
kirker.
Igen i år kunne alle organisterne fortælle om en helt overvældende tilslutning til koncerterne. Mange steder var der langt
over 100 tilhørere, og alle kunne berette om en fantastisk
stemning og gode koncertoplevelser med et højt musikalsk
niveau. Ved mange af koncerterne var der fællessange på programmet.
Organisterne oplevede at mange af koncertgæsterne kom
langvejs fra for at være med og således fulgte opfordringen
til at lade koncerterne være en anledning til at komme på besøg i hinandens kirker. ”Vi er meget glade og taknemmelige
for den store interesse, der har været for koncerterne igen i
år, og for det økonomiske tilskud Rebild Provsti har bevilget
til initiativet. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger
på koncerterne, og det glæder os naturligvis meget”, siger
organist Anette Kjær (Aarestrup-Haverslev kirker) på vegne
af kollegerne.
Rebild Provsti har netop bevilget økonomisk støtte til ”Sommerkoncerter i Rebild Provsti 2023”, så organisterne er nu
gået i gang med at planlægge næste års sommerkoncertrække
og glæder sig til om et lille års tid igen at kunne invitere til
gratis sommerkoncerter med professionelle musikere og sangere rundt om i de lokale kirker.

SOMMERKONCERTER
I REBILD PROVSTI

Når vi mister et menneske vi holder af, står vi ofte tilbage med
følelser af sorg, afmagt, ensomhed og måske endda skyld og svigt.

og herefter hver anden torsdag i ulige uger 6-8 gange. Det er
muligt at komme med undervejs i forløbet.

Det kan være givende at dele sin sorg med nogen, der sidder med
lignende følelser og som ikke hører til kredsen af ens nærmeste.

Eventuelle ændringer aftales fra gang til gang og meddeles alle.

Derfor har kirkerne i området oprettet en sorggruppe til at tage
hånd om de efterladte, og som henvender sig til enhver der står
tilbage med ondt i livet, og som gerne vil tale med andre om det.

Ved ønske om yderligere information eller tilmelding kan du rette henvendelse til:

Vi mødes første gang

Præst, Lene A. Hansen, Arden sogn
E-mail: leah@km.dk
Tlf. 5118 0051

torsdag d. 15. september
kl. 16-17.30

Du er også til enhver tid velkommen til at kontakte præsten, der
hvor du bor.

i Arden sognegård,
Kirkeallé 1, 9510 Arden
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Præsten har ordet af Jonas Langdahl Gormsen

Så godt som det kan blive…
T
ilbage i 2016 så jeg et tweet fra en,
som påstod at han var tidsrejsende. Teksten var ganske kor t, og
der stod: ”Nyd livet, det går kun nedad
herfra.” Manden var selvfølgelig ikke tidsrejsende, for samme person tweetede
igen sin overraskelse et par år senere, og
dog må man sige at han fik ret.

I skrivende stund befinder vi os stadig i september. Du læser muligvis dette i november,
så måske du er klogere end jeg, netop nu,
det vil jeg næsten håbe.
De seneste par år har været tumultariske. Vi
har forsøgt at vænne os til virkeligheder med
afstand og mundbind, for dernæst at glemme dem igen. Vi blev delt af spørgsmål om
vacciner og magtfuldkommenhed, men også
dette kom vi over. Lige nu står vi så overfor
en ny udfordring. En som vi som folk ikke har
prøvet rigtig længe. Nogle af jer kan huske
det, mens andre som jeg blot har fået fortalt
hvordan det var.
Usikkerhed er begyndt at snige sig ind
Det har været det helt store samtaleemne
de sidste par uger: Energikrisen! Hvordan
skal vi klare os? Det er ganske reelt. Flere
steder i Europa skal de vælge mellem det,

som englænderne kalder ”heat or eat” – Var- Trykkes der på den store knap, som udløser
me eller mad. Så slemt står det dog ikke til samtlige andre knapper i verden? Har vi mad
herhjemme endnu, men mange familier er nok? Særligt hvede, når Rusland forhindrer
blevet ramt af ekstraordinært store regning eksporten til Afrika og Kina, hvor høsten i år
til varme og el. Det ændrer vores måde at er slået fejl.
tænke på og leve på. Jeg er fra 1989 og har
stort set ikke kendt til andet en højkonjunk- Alle disse bekymringer er tunge at bære, og
tur, altså fuld fart på økonomien og masser af jeg kan mærke det selv. Hvis jeg lader mig
penge til alle. Med en undtagelse i 2008, som rive med, så bliver jeg tungsindig, og får næikke berørte mig, har der altid været penge sten lyst til at resignere overfor verden og
til de store ønsker og drømme. Vi danskere alle dens problemer. Jeg tvivler på at jeg er
har kunne tage på ferie, indrette vores hjem den eneste der har det sådan?
og spise som vi har haft lyst til. Der
Jeg forsøger at overvinde mit
var endda penge til nye telefoner og
andre forbrugsgoder, og det var stort
bedrøvede hjerte ved at fokusere
set aldrig et problem at få økonomien
på noget andet, og det hjælper
til at gå op når det kom til den daglige
for en tid.
drift. Varme, el og vand blev betalt, og
så kørte vi ellers derudad.
Det får dog ikke problemerne til at forsvinAlt det er ændret nu. Ferier må aflyses og de for nogen af os, så hvad gør jeg så? – Jeg
drømme sættes på pause, for en usikkerhed beder! Beder for den verden som Gud har
er begyndt at snige sig ind. Hvor skal det skabt, beder for mig selv og dem jeg elsker.
ende, og får det overhovedet ende? Vi har For jeg har brug for at Gud griber ind, både
længe haft dommedagsprofetierne hængen- i mit mørkesind og overfor verden som blide over hovedet. Klima er ganske vist gledet ver ved med at styre direkte mod sin egen
i baggrunden den seneste tid, men vi er be- destruktion, til trods for at vi har magten til
gyndt at få øjnene op for problemerne igen. at gøre det anderledes. Det har vi hele tiden
Med krigen i Ukraine er flere dystopier be- haft. Gud gav os til opgave at forvalte jorden,
gyndt at opstå, eller genopstå. Hvad sker der? bruge den og passe på den, men med den
opfordring hørte vi kun ordene om at herske over den.
Hvad så nu?
Jeg har tit hørt udsagnet: ”Religion er roden
til alt ondt,” hvilket er en illusion, fordi vi ikke
kan forholde os til sandheden: ”Vi er roden
til alt ondt!”Vi har mulighed for at gøre dette
til et dejligt sted for alle mennesker, men har
valgt noget andet, og det må vi leve med.
Det er måske det som denne tids kriser minder os om; der er også konsekvenser for dig
og mig, skønt vi længe har fortrængt det.
Så nu længes jeg tilbage til 2016, hvor alting
var så godt som det kunne blive, før alting
gik af lave. Jeg ville ønske at jeg kunne trøste
og opmuntre dig med ordene: ”Det bliver
godt igen,” og hvem ved, måske bliver det
det? Det håber og beder jeg da for. For vi
skal nok rejse os igen, spørgsmålet er bare
om vi lærte noget af det vi nu går igennem,
eller om vi vælger at gentage historien endnu en gang.
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bevise, om det er sandt, det jeg nu vil fortælle jer. Alligevel kan det være sandt, hvert
ord jeg siger. Og nu skal I bare høre:

I Biblen er englene menneskehøje væsner,
der bringer bud fra Gud til mennesker
og hjælper menneskene, hvis Gud har
bestemt sig for det. De har store vinger
og nogle gange flammesværd i hænderne.
De er frygtindgydende, og menneskene
gør bedst i at lytte til dem og følge deres
anvisninger.

Vi ved det om englene, at de er Guds tjenere, og deres største lykke, er at glæde deres
herre Kongen. Og nu skete der det, at et
hold engle kom forbi jorden en dag, denne
vores strålende kugle i verdens ocean. Og
da englene så jorden, sagde den mindste af
dem:

Med juleenglene er det noget helt andet.
De er småbitte bløde babyer med små dunede vinger. De er sårbare og bliver forskrækkede og bange, hvis verden er for
ond og forfærdelig. Vi mennesker behøver ikke at se dem, og vi behøver ikke at
lytte til dem.
Alligevel er det julens engle, der kan synge i skyerne og glædes i himmelkor. Og
det er julens engle, der kan bringe verdens største glæde lige netop til os.
Teksten er inspireret af en historie skrevet
af Martin Lönnebo.
Hvis vi mennesker kunne se Guds engle,
ville vi se dem som små fnug, der er så mange, at de oplyser de bundløse sorte tomrum
der er imellem stjernerne. Men desværre
kan vi ikke se engle. Og vi kan derfor ikke

Vi tager minder med
”
fra jorden hjem til him-

len. Vi vælger det fineste,
vi kan finde. Det skal
være vores overraskelse. Så bliver vores herre
Kongen sikkert glad .

”

Det forslag var de andre engle ikke sene til
at følge. Og sådan gik det til, at en skare af
engle en dag for længe siden gennemsøgte
hele jorden. Det tog ikke lang tid, for engle tilhører evigheden. Det tog rettere sagt
ingen tid. Og så samles de på månen med
hænderne fulde af alle jordens kostbarheder.
Og de sammenlignede deres fund.
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De havde naturligvis fundet skinnende
kunstskatte, skønne matematiske formler
og den dejligste musik.
”Mennesker er ret kloge”, mente en af englene.
Og engleskaren brød ud i jubel, da en af
de store engle viste sit fund
frem: Universets smukkeste buket, sammensat af jordens
ni skønneste og
mest velduftende urter:

kærlighed,
glæde, fred,
tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed,
ydmyghed, selvvbesindelse.

ingen andre har fundet eller har værdsat før. Det har I gjort glæde ved. Men
I skal vide, at I også har båret jer uvist ad.
I har draget til jorden, hvor I ikke må komme, og det uden at give besked til nogen.
Og så har I glemt den vigtigste gave af dem

Og da en lysende engel fremdrog en medaljon, blev der højtideligt stille.

De himmelske væsners forundring var stor.
De vidste, at mennesket er i slægt med elefanten, myren, græsstrået, vanddråben og
luften. Men menneskets hemmelige ansigt,
det som kun Gud kan se, viste, at mennesket også var i slægt med dem, som lever
i himlen. De er udvalgt af herren Kongen.
Både jorden og himlen er menneskenes
hjem. Noget større under findes ikke i hele
universet, - mente englene.
Og så drog de hjem til Himlenes Himle
med deres gaver til herren Kongen. Og de
blev ført frem for hans trone. Én efter én
frembragte de deres gaver for ham, alt det
fineste, de havde fundet på jorden. Til sidst

lagde de medaljonen med menneskets hemmelige ansigt i Guds hånd. Og de stillede
sig op på en række foran tronen og nejede
dybt for herren Kongen.
”Tak”, sagde Gud med sin dybe stemme. ”I har fundet kostbarheder, som

Det skal I synge, og så skal I fortælle hyrderne, hvor de kan finde barnet.
En glæde brusede imellem de små engle. Og
med vindens hast ilede de tilbage til jorden,
hvor de lige havde været. De fandt Betlehem og den lille stald. Og et øjeblik kikkede
de indenfor i stalden og fyldte den med lys
og stor glæde.

”Hvor må vor herre Kongen dog glæde sig over denne duft!”, mente de alle sammen.

”Se her er jordens største skat!”, hviskede
den lysende engel. Og englen holdt et lille billede af menneskets hemmelige ansigt
frem, - det ansigt som kun Gud kan se.

der skal være for alle folkeslag. At i dag er
født dem en ny frelser i Davids by. Han er
Kristus, Herren.

alle. Den gave jeg har givet jorden og alle
menneskene, der bor på den. Den har I ikke
fundet. Ja, I har slet ikke set den, selvom I
ledte efter gaver og ledte grundigt på hele
jorden.

Men så tog de vingerne på nakken og hvirvlede ud til hyrderne på marken. Og englene stemte jublende i med sangen om Guds
kærlighed. Den var smukkere, end hvad
noget jordisk øre har hørt og vores tanker
har kunnet udtænke, den smukkeste af alle
sange til alle tider, i alle verdener. Så smuk,
at vi husker den endnu her på jorden, og vil
kunne huske den til verdens ende.

I denne nat, mens menneskene sover og ikke
ved noget om det, har jeg sendt min søn
ned til jorden og har ladet ham føde af en
fattig kvinde, Maria, i en stald i Betlehem.
Det er min gave til jordens mennesker. Og
det er en langt større gave, end nogen af de
gaver, I har bragt mig i dag. Det er min kærlighedsgave. Den fandt I ikke, selvom jeg så
flere af jer gå lige forbi den. Én af jer hørte
endda det lille barn græde, men hastede forbi, fordi hun havde for travlt med at glæde
mig med en gave.
Jeg er glad for alle jeres gaver, og glæder
mig over dem alle. I forstår, at den største
gave, er den man giver til andre. Men fordi I glemte at skønne på den gave, jeg vil
give, har jeg en opgave til jer. En opgave
I må løse allerede i nat. Ude på marken
udenfor Betlehem ligger nogle hyrder
og sover med deres hjord. Jeg vil,
at de skal være de første mennesker, der ser min gave og tilbeder den.
Derfor skal I nu straks
flyve ned til jorden og
vække hyrderne med
jeres sang. Og I
skal fortælle dem,
Hvad der er sket
i stalden i Betlehem:
At en stor glæde skal forkyndes dem,
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Julens musik i Rebild Provsti
Julekoncert med Øster Hornum
Kirkes Rytmiske Kor
Dato: Torsdag 24. november
kl. 19.00
Sted: Skibsted Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Skibsted Menighedsråd
Kom til Gospelkoncert med Øster
Hornum Kirkes Rytmiske Kor, som vil
synge julen ind i Skibsted Kirke. Koret akkompagneres af
Jais Poulsen på tommer/percussion, Søren Jensen på elbas/
kontrabas, og Sune Bendsen er pianist/korleder. Efter koncerten serveres der et glas vin og kransekage i våbenhuset. Læs
mere: www.bælumkirke.dk
Julekoncert med Maria Carmen
Koppel
Dato: Fredag 25. november kl.19.30
Sted: Suldrup Kirke, Dalumvej 30, 9541
Suldrup
Pris: kr. 150 (Billetter kan købes på www.
billetsalg.julekoncerter.dk)
Arr.: Sønderup-Suldrup Menighedsråd
Musikken er for sangerinden Marie Carmen
Koppel noget af det bedste ved julen. Derfor er hun igen i år
på sin traditionsrige juleturne, der bringer hende rundt i landet, hvor hun hvert år synger julen ind for et trofast publikum
med amerikanske carolls og julens klassikere.
Familiegudstjeneste, luciaoptog & juletræsfest
Dato: Søndag 4. december
kl. 14.00
Sted: Solbjerg Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Solbjerg Menighedsråd og
Solbjerg Borgerforening
Børnekoret indleder Familiegudstjenesten med Luciaoptog og synger
nogle julesange under gudstjenesten. Her fejrer vi også
5-års dåbsjubilæum for alle de børn fra Solbjerg Sogn, der
er født i 2017, og efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset, hvor der afholdes juletræsfest. Læs mere:
www.bælumkirke.dk
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Julekoncert med Skørping Sangforening
Dato: Søndag 4. december kl. 19.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Den traditionelle julekoncert i Skørping Nykirke med Skørping Sangforening. Den første julekoncert med korets nye
dirigent Søren Rasmussen, der til daglig er organist i Frederikshavn.
Korjulekoncert med Listen Up
Dato: 6. december kl. 19.30. Kaffe,
kage og portvin fra kl. 19.00
Sted: Blenstrup Kirke
Pris: Gratis entré
Arr.: Blenstrup Kirke
Listen Up er et rytmisk vokalensemble. Korets ambitioner og niveau er højt,
og det samme gælder humøret, hvilket giver
sig udtryk i en flot og energisk udstråling på scenen. Smukke klange, indlevelse og ærligt udtryk er kendetegnende for
gruppen.
Læs mere: https://www.facebook.com/Gerding-ogBlenstrup-sogne-752507834765076
Julekoncert med Filharmonisk
Kor Aalborg
Dato: Onsdag 7. december kl. 19.00
Sted: Bælum Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Bælum Menighedsråd
Filharmonisk Kor fra Aalborg og korets dirigent, Matthias Geiger, byder på
et spændende juleprogram i Bælum Kirke.
Koret bliver akkompagneret af kirkens organist, Natasha Kutsko Jensen. Efter koncerten i kirken er menighedsrådet vært
ved kaffe og julekage i Sognegården.
Læs mere: www.bælumkirke.dk

Julekoncert i Durup Kirke med Den
unikke Trio
Dato: Torsdag 8. december kl. 19.30
Sted: Durup Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Kongens Tisted, Binderup og Durup Menighedsråd
Tina Siel (sang), Tine Lilholt (fløjter og
harpe) og Knud Erik Thrane (klaver) har lovet, at alle kommer i julestemning under denne koncert.
Julekoncert med De Rytmiske Unoder
Dato: Søndag den 11. december kl. 16.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Julekoncert i Skørping Nykirke med De Rytmiske Unoder
under ledelse af Thomas Petersen. Velkommen til en glad og
stemningsfyldt eftermiddag med julesang.
Julekoncert i Stenild kirke
Dato: Onsdag 14. december kl. 19
Sted: Stenild kirke
Pris: Gratis (læs mere på
https://www.rgs-sogne.dk/)
Arr.: Rørbæk, Grynderup og
Stenild Menighedsråd
Trio Helt & Bas spiller op med festlig
julemusik og -sange, vi kan nynne og synge
med på. Efterfølgende byder menighedsrådet på kaffe og julebagerier i våbenhuset.
Julekoncert
Dato: Onsdag 14. december kl. 19.00
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis (læs mere på www.ohkirke.dk)
Arr.: Øster Hornum Kirke
Velkommen til den traditionsrige Julekoncert med kirkernes kor. Børnekoret
og det rytmiske voksenkor har øvet frem
mod julekoncerten og glæder sig til at sprede
julestemning. Naturligvis vil der også blive mulighed for at
synge med på et par julesange.

De ni læsninger
Dato: Søndag 18. december kl. 19.00
Sted: Solbjerg Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Solbjerg Menighedsråd
Kom og vær med til en stemningsfuld julegudstjeneste. De
ni læsninger kommer til at forløbe som en vekslen mellem
læsninger og musik, bestående af forskellige musikindslag fra
kirkesanger Caroline Pedersen, organist Natasha Kutsko Jensen og ikke mindst fællessang fra menigheden.
Læs mere: www.bælumkirke.dk
Legenden om julerosen
Dato: Tirsdag den 20. december kl. 19.30
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Selma Lagerlöfs klassiske legende om juleroserne, der bringer bud om troens store styrke, bliver fortalt i ord, toner,
sang og musik. Fløjtespil. klaver og sang fletter sig ind og ud af
fortællingen, og tilhørerne inddrages med fællessang som en
del af historien. Medvirkende: Klaver og fløjte Dan Selchau,
fortælling og sang Søren Kjærgaard.
Nytårskoncert med Aalborg Brass
Quintet
Dato: 10. januar kl. 19.30
Sted: Veggerby Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Veggerby Kirke
Kvintetten er en klassisk messingkvintet, dannet i 2008 og består af
fem konservatorieuddannede klassiske musikere, der til dagligt arbejder i
professionelle orkestre. Lars Ole Schmidt – trompet,
Rikke Øland – trompet, Mathias Jensen – horn, Jacob Ringsmose – basun, Mattias Johansson – tuba.
Repertoiret spænder bredt, lige fra renæssance til jazz. Der
serveres et glas ”skum” og kransekage i kirken efter koncerten.
Se flere julearrangementer under
”Arrangementer i Rebild Provsti” side 26-27
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Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Julekoncert

O

nsdag den 14. december kl. 19
spiller trioen Bas & Helt og Ensemblet Takt 64 en forrygende julekoncer t i Stenild Kirke. Trioen har

før gæstet Stenild Kirke og glæder sig til
igen at spille julemusikken ind i alle kringel- og afkroge af decemberhjer terne
med jazzet, bossa nova'et, poppet, skøn

og swingende julemusik. Trioen består af
Pia Helt (sang), Lars Jørgensen (piano) og
Poul Lund Jørgensen (bas). Med sig har
trioen det super veloplagte kor Ensemblet Takt 64, som ledes af selvsamme Pia
Helt. Ensemblet synger mangestemmig og
rytmisk julemusik med en enorm udadvendthed og energi, som på alle måder
inviterer til at synge med og give sig hen.
Efterfølgende byder menighedsrådet på
kaffe og julebagerier i våbenhuset.

H3K-AFTEN
FØRSTE SØNDAG I ADVENT
MED KRYBBESPIL
Ved vinterens første fællesgudstjeneste i
Stenild Kirke kl. 13.30 tændes, som de foregående år, det første lys i adventskransen.
Som noget ganske nyt håber vi på, i samarbejde med Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat,
at kunne opføre et krybbespil med aktører
fra Sortebakkeskolens 3., 4. og 5. klasser.

KIRKEAVISEN
Med nyt format og layout udkommer kirkeavisen fremover hver anden måned. Således husstandsomdeles den først på måneden i første
halvår af 2023 i januar, marts og maj
med Nørager Avis. Skulle omdelingen glippe hos dig, bedes provstisekretær Lone Juncher informeret på
mailadressen loju@km.dk

Det sker
Babysalmesang
Tirsdag kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager
udenfor skolernes ferier.
Det sker i klubhuset i Grynderup
3. november. kl. 19.30 Bibeltime fælles
med Haverslev: ”Kvinder i Bibelen” v/sognepræst Rikke Visby Wickberg
14. november kl. 10.00 Formiddagscafé.
Jens ”Elcold” Nielsen fortæller om eventyret med frysere
17. november kl. 19.30 Møde v/Dorthe
Bertelsen, Klejtrup

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

24. november kl. 19.30 Adventssangaften
8. december kl. 19.30 Årsfest
12. december kl. 10.00 Formiddagscafé
m/julehygge
15. december kl. 19.00 Juletræspyntning
og julehygge
28. december kl. 19.00 Julefest for
hele familien. Tale v/Inger Christensen,
Bjerringbro

Kirkeværger:
Rørbæk: Lone Watson Kjær, tlf. 2946 3523
Grynderup: Regnar Jensen, tlf. 2194 7350
Stenild: Kim Jensen, tlf. 2961 8925
Kirkesanger: Irma Jensen, tlf. 2539 3913
Graver Rørbæk:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver Stenild og Grynderup:
Margith Koch, tlf. 2927 5818

Side 8 | November/December 2022 · Kirkerne i Rebild Provsti

Velkommen i Grynderup Kirke torsdag
aften den 5. januar kl. 19, hvor endnu
engang jule- og nytårstiden rundes af
med fejring af Helligtrekonger. Vi tænder
lys i juletræet for sidste gang, og kirken
er udelukkende belyst af levende lys. Vi
hører Helligtrekonger legender, synger
sammen og glædes over fællesskabet og
budskabet om, at også vi har en ledestjerne til at lyse for vores fod.

ENERGISPAREPLAN
FOR KIRKERNE
Fra det tidlige efterår har alle i hver en
husstand, kommune og stat skullet forholde sig til den stadigt stigende inflation og energikrise. Også i menighedsrådet har det været på dagsordenen,
og her har man besluttet at nedbringe
energiforbruget ved blandt andet om
søndagen at samle den gudstjenestefejrende menighed i én kirke. Det vil ske
fra første søndag i advent og vinteren
over med undtagelse af juleaften. Menighedsrådet vil i denne forbindelse
endnu engang minde om, at kirkebilen
kan bestilles senest dagen før på tlf.
9833 5800 og køre én til den kirke, hvor
gudstjenesten finder sted.

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.

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastorat

Del glæden – juleglæden!
N
ogle gange kan advent og jul godt
forsvinde lidt i glitterpapir og
dyre gaver. Men det, vi skal huske hinanden på, er, at for 2000 år siden
blev et lille barn født i en stald. Det mest
ydmyge sted, og alligevel voksede Han
op og sagde ting, som er så forbavsende,
så nyskabende, så rigtige, at millioner af
mennesker den dag i dag stadig lever deres liv efter dem.

Han bad os om at elske andre mennesker,
vende den anden kind til, og være frimodi-

ge. Men jeg tror, at det mest forbavsende er,
at den lille babydreng var Guds Søn. Og da
Han var yngre end jeg er nu, blev Han brutalt
myrdet – simpelthen for at fortælle folk, at
de skal tage sig af hinanden. Og dem, der
slog Ham ihjel tænkte: det er det. Nu er vi
sluppet af med ham. Men der skete mere.
Og derfor sidder vi her, 2000 år senere, i en
lille landsby, midt i lille Danmark, næsten så
langt væk fra Bethlehem som man kan komme, og begynder at gøre klar til at fejre Hans
fødsel. Det er en ret fantastisk historie – fak-

tisk den største historie i hele verden. Og
julen bringer det frem i vores erindring, Jesu
ord og gerninger.
Så lad os tage Hans budskab med os, og gør
så en andens jul til noget særligt. Gør hvad
end du føler er med til at sprede julens glæde til andre mennesker. Pay it forward. For
der er et godt hjerte i alle mennesker.
Glædelig jul alle sammen
Rikke Visby Wickberg

Julekoncert i Durup kirke med Den unikke Trio
Torsdag den 8. december kl. 19.30 er der julekoncert i Durup
Kirke med Den Unikke Trio. Trioen består af Tina Siel, sang, Tine
Lilholt, fløjter og harpe og Knud-Erik Thrane, klaver.
Trioen har spillet sammen i 17 år og har med stor succes rejst
rundt i hele landet med deres skønne musik og sang.
Tina Siel vil med sin fløjlsbløde stemme og sit altid gode humør,
sammen med Tine Lilholts melodiøse fløjtespil, sørge for en dejlig
stemning og synge både kendte og ukendte julesange og salmer.
Der vil også blive lagt op til fællessang med julens dejlige sange.
Knud-Erik Thrane vil sørge for, med sit skønne klaverspil og smukke
harmonier, at alt går op i en højere musikalsk enhed.
Der er fri entré til koncerten. Glæd jer til denne koncert og tag
en skøn julestemning med hjem.

Det sker
Babysalmesang
Tirsdag kl. 10.00-12.00 i Sognehuset i
Nørager udenfor skolernes ferier
Torsdagscafé
17. november kl. 14.00
i Sognehuset i Nørager.

09.00 og fortsætter med morgenandagt
kl. 09.30
Pizzagudstjeneste
4. november kl. 17.30-19.00
i Binderup Missionshus,
Mosevej 8, 9600 Aars

Morgenandagt
10. november og 15. december kl. 09.00
i Sognehuset i Nørager.
Vi begynder med kaffe og rundstykker kl.

Aftensang
23. november kl. 19.30 i Binderup 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

Præstesekretær:
Helena M. M. Schmidt, tlf. 2484 5582
Graver Kongens Tisted og Binderup:
Erik Nyborg Madsen, tlf. 2620 6179
Graver Durup:
Kirsten Byrialsen, tlf. 2965 1819

Gudstjeneste med Krybbespil
27. november kl. 10.30
i Kongens Tisted Kirke.
Elever fra Sortebakkeskolens 3., 4. og 5.
klasser spiller krybbespil ved gudstjenesten
Børneklubben Banditterne
9. og 23. november kl. 15.15 i Skrænten
7. december kl. 15.15 i Skrænten

Facebook:
Kongens Tisted – Binderup – Durup
Kirker
Hjemmeside: https://www.ktbd-sogn.dk
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Lyngby-Terndrup pastorat

Afsked med graver

E

fter et godt og langt arbejdsliv som graver ved Lyngby Kirke,
går vores trofaste medarbejder Ole Christensen på pension.
Ole har altid været pligtopfyldende og samvittighedsfuld i sit
job som graver, og han har i mange år i al slags vejr stået udenfor
kirken og ringet solen op og ned.
Ole har holdt kirken og kirkegården som var det hans egen, og var
det tørvejr om lørdagen, blev græsset slået, selvom det var hans fridag.
Der har altid været rosende ord til Ole og han har passet sin opgave med fuld tillid fra menighedsrådet.
Vi vil gerne sammen med personalet og menigheden tage afsked
med vores graver ved gudstjenesten den 4. december kl. 10.30.
Vores trofaste præst Finn Carpentier havde egentlig fri denne
weekend, men har taget denne gudstjeneste for at gøre os en
tjeneste, og glæde Ole.
Der vil efterfølgende være frokost i Lyngby gl. Skole.
Alle er velkommen, men der er tilmelding til frokosten senest 28.
november 2022 til menighedsrådsformand Kurt Pedersen:
tlf. 4051 1440, mail: murermester@kurtpedersen.dk

JULEHJÆLP
Der er igen i år mulighed for at søge om julehjælp for dig, der
bor i Lyngby-Terndrup sogne.
For at komme i betragtning skal du sende en begrundet skriftlig ansøgning til fungerende
sognepræst Finn Carpentier. Mail: fic@km.dk. Husk at anføre
din adresse og kontaktoplysninger og hvor mange børn du
eventuelt har.
Ansøgning senest den 15. december.

Det sker
Clements Knejterne i Terndrup Sognegård
Den 24. november kl. 19 får vi besøg af koret Clemens Knejterne,
der er garant for charme, højt humør og skønne korarrangementer.
Det er unge mænd i alderen 16- 22 år, og koret er udsprunget fra
Sankt Clemens Drengekor i Aarhus.
Clemens Knejterne har et helt specielt fællesskab ved glæden omkring musikken, og de elsker at videregive denne glæde, og har en
særlig festlig udstråling ved deres koncerter.
Efter koncerten er der kaffe og kage.
Alle er velkommen, og der kan benyttes kirkebil.
Adventsfest
Vores nye biskop Thomas Reinholt Rasmussen kommer til
Terndrup den 8. december kl. 19, og holder årets adventstale i Terndrup Kirke. Bagefter går vi over i sognegården, og
der vil blive sunget julesalmer både i kirken og sognegården.
Derefter serveres der kaffe og kage.
Vi ser frem til at møde vores nye biskop og få en hyggelig
aften i adventstidens tegn.
Alle er velkommen, og der kan benyttes kirkebil.

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
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Facebook Lyngby-Terndrup Sogn
Kirkebil
Kirkebilen kan benyttes gratis ved alle
kirkelige handlinger.
Ring til Terndrup Taxa og Turistbusser
på tlf. 9833 5800

Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Tilbage igen for en tid – og jeg glæder mig
Jeg rejste fra Bælum
Præstegård med
min familie i 2006
efter at have været jeres præst i
Bælum og Solbjerg sogne i
15 år.
Siden er der sket
meget for både jer
og for mig. I har udvik-

let jer med jeres præst Inger Margrethe og
har fået Skibsted sogn med i pastoratet. Og
jeg har oplevet og prøvet flere forskellige
og spændende ting, som at sidde på kirkekontor i Aalborg Øst og være præst i Øster
Hornum-Veggerby og i Skørping-Fræer, og
har arbejdet både med børn, unge, gamle og
”unge med særlige behov”. Indimellem har
jeg også haft mulighed for at skrive. Imens er
mine børn blevet voksne, og jeg bor i dag i
Rebild sammen med min mand, Leon.
De næste måneder skal jeg så være jeres

præst, indtil I får en ny fast præst til at bo
på præstegården. Og det glæder jeg mig til.
Jeg glæder mig til at møde jer, jeg kender og
ikke kender, og til at møde jer i alle de sammenhænge, vi skal være kirke sammen hen
over de næste måneder i jeres tre kirker og
sogne.

Julekoncert i
Skibsted Kirke
torsdag den
24. november
kl. 19.00
Kom og oplev
Øster Hornum Kirkes Rytmiske Kor, som vil
synge julen ind i Skibsted Kirke.

Julekoncert i
Bælum Kirke
onsdag den
7. december
kl. 19.00
Filhar monisk
Kor fra Aalborg og korets dirigent, Matthias
Geiger, byder på et spændende juleprogram
i Bælum Kirke. Koret bliver akkompagneret
af kirkens organist, Natasha Kutsko Jensen.

Det sker
”Mit liv som
bedemand”
Sogneeftermiddag
i Bælum Sognegård
torsdag den
3. november
kl.14.30
Vi får besøg af Inge
Jensen, som vil fortælle om sit liv som bedemand gennem 18 år.
Inge vil fortælle om de mange forskellige
opgaver i mødet med pårørende, minikonfirmander og konfirmander, godt krydret
med livsbekræftende og humoristiske oplevelser.
Alle Helgen
Den første søndag i november
er Allehelgensdag.
Denne dag har
fra kirkens ældste
tid været dagen,
hvor vi i menigheden markerer den
kristne menigheds fællesskab – et fællesskab,
der rækker hen over død og grav.
Allehelgensgudstjenesterne
er søndag den 6. november:
Solbjerg kl. 9.00 • Bælum kl. 10.30 • Skibsted kl. 13.00

Kontakt:
Konst. Sognepræst Ingeborg Sebbelin
Bælum Sognegård,
Smidievej 1B, 9574 Bælum
tlf. 9833 7050 eller 61223779,
e-mail: ibse@km.dk
Hjemmeside: www.bælumkirke.dk
Facebook: Bælum, Solbjerg og Skibsted
Kirker

Koret har eksisteret i 14 år og er tilknyttet
Øster Hornum Kirke, hvor koret medvirker
til gudstjenester, koncerter og til forskellige
lokale arrangementer. Rytmiske kor synger
primært gospel på engelsk, men gospel i
bred forstand, og både indenfor den amerikanske og skandinaviske tradition.
Efter koncerten serverer Skibsted Menighedsråd et glas vin og kransekage i våbenhuset.
Familiegudstjeneste i Solbjerg
Kirke søndag
den 4. december kl. 14.00
Børnekoret indleder Familiegudstjenesten med Luciaoptog
og synger nogle julesange under gudstjenesten. Her fejrer vi også 5-års dåbsjubilæum
for alle de børn fra Solbjerg Sogn, der er
født i 2017. Efter gudstjenesten går vi over
i forsamlingshuset, hvor der afholdes juletræsfest i samarbejde med Solbjerg Borgerforening.

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

Efter koncerten i kirken er menighedsrådet
vært ved kaffe og julekage i Sognegården.
Vel mødt til en hyggelig og smuk julekoncert!
De ni læsninger i
Solbjerg Kirke
søndag den 18. december kl. 19.00
Kom og vær med
til en stemningsfuld
julegudstjeneste.
De ni læsninger
kommer til at forløbe som en vekslen
mellem læsninger
og musik, bestående af forskellige musikindslag fra kirkesanger Caroline Pedersen, organist Natasha Kutsko Jensen og ikke mindst
fællessang fra menigheden.

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
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Brorstrup-Ravnkilde pastorat

En travl tid
A

dventstiden er en travl tid for mange af os. Der er meget,
vi skal nå, og det kan knibe med at få ro. Du kan begynde
hver dag med at tænde et lys og bede denne bøn:

Jesus, jeg har meget at nå i denne tid
det er adventstid, ventetid, men jeg har ikke tid til at vente
der er meget, jeg skal nå
Jesus hjælp mig til at åbne mit hjerte mod dig, så det bliver dig, der
når mig
med dit lys, for du er Lyset
med din fred, så jeg får mere fred i mit liv
med din glæde, så jeg bliver mere glad
Jesus, du som er Livet og Kærligheden, lev nu i mig
og lad kærligheden folde sig ud, så det bliver dig, der når mig i dag
Amen
Marianne Nielsen, præstevikar

Det sker
Alle Helgen
Søndag den 6. november er det Allehelgensdag, og vi holder særlige mindegudstjenester i Brorstrup Kirke kl. 15.00 og i
Ravnkilde Kirke kl. 16.30.
Denne søndag mindes vi på en særlig måde
dem, vi har mistet. Selvom vi ikke længere
har vores afdøde iblandt os, har de dog stadig en plads i vores hjerter og en betydning
i vores liv. Ved gudstjenesten denne dag vil
vi høre og synge om det kristne håb, der
rækker ud over døden og ind i evigheden
med Gud i lyset.
I løbet af gudstjenesten vil navnene på dem,
der er døde i vores sogne og/eller begravet
eller bisat fra vores kirker i det sidste år,
blive læst op, og der vil blive tændt lys for
hver enkelt.
Alle er velkomne!
1. søndag i advent
Den 27. november har vi de gode traditionelle gudstjenester i begge vores kirker.
Brorstrup Kirke kl.10.30
Børn må meget gerne komme og bære lys
ind i kirken sammen med alle spejderne.

Kontakt:
Konstitueret sognepræst
Marianne Nielsen
Bydamsvej 13, Ravnkilde, 9610 Nørager
tlf. 6142 7628, e-mail: mn@km.dk
Kirkesanger Jens Erik Jensen,
tlf. 9837 5011, e-mail: jeje@pc.dk

Efter gudstjenesten er der kaffe, juice og
norske klejner til alle.
Ravnkilde Kirke kl. 14.30
Børn må meget gerne medbringe små juledekorationer hjemmefra og bære ind i
kirken i begyndelsen af gudstjenesten. Efter
gudstjenesten går vi ud i Agnethes Have,
hvor lysene og juletræerne bliver tændt og
synger en sang. Bagefter går vi til Mejeritorvet og ser på lysene og synger igen en sang,
og så skal vi ud at finde julemanden og prøve at vække ham! Vi slutter med at hygge
os med gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset. Musiker og troubadour, Flemming
Både gør dagen ekstra festlig for os med sit
herlige harmonikaspil.
Glæd jer, det bliver nogle herlige dage, og
så er vi i gang med adventstiden.
Julestemning gives
Mangler du lige lidt for at komme i den helt
rigtige julestemning? Er du blevet lidt træt
af at rende rundt efter julegaver eller at stå
og bage småkager? Trænger du til en pause?
Kom og sæt dig godt til rette på kirkebænken, og lad roen sænke sig ned over dig.

Menighedsrådsformand
Aase Bisgaard
Fyrkildevej 5, 9500 Hobro
tlf. 2233 2090
e-mail: aasebisgaard@hotmail.com
Kirkesanger Camilla Hyttel,
tlf. 4073 3876,
e-mail: camilla.hyttel@gmail.com
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Nu skal du ikke andet end at være til, og
bare nyde sang og ord, og lade den dejlige
julestemning flyde ind over dig.
Vi synger nemlig julen ind
i Ravnkilde Kirke 4. søndag i advent den
18. december kl. 19.
Programmet byder blandt andet på Joy to
The World, The First Noel og O, Come, All
Ye faithfull samt et par danske julesalmer.
Indimellem skal vi høre de kendte bibeltekster om, hvorfor vi holder jul.
Det er vores dygtige organist, Karl Alfred
Petersen, der sidder på orgelbænken, og
vores lige så dygtige kirkesanger, Camilla Hyttel, er solist på en af sangene. Og
derudover får vi igen i år besøg af de fire
meget kompetente og rutinerede sangere:
Marianne Klausen, Anne Verdelin, Morten
Porsborg Rasmussen og Søren Kjærgaard.
Det bliver en aften, hvor du skal lytte og
synge, og hvor du kan glæde dig over, at
julen kommer lige om lidt.

Graver v. begge kirker
Søren Christian Bentzen
Visborgvej 31, 9650 Hadsund
tlf. 2943 7180
e-mail: soerenbentzen@msn.com
Organist ved begge kirker:
Karl Alfred Petersen, tlf. 9856 9128
e-mail: karlalfred-petersen@mail.dk

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Alle har ret til en højtidelighed
K
remering med askespredning ud over havet er den billigste løsning. Men der er ingen garanti for at man bliver
spredt, og man kan lige så godt ende med at blive gemt
hen i et skur eller i en garage.

Som dement, fattig, misbruger eller hvis man af andre årsager er
overladt til sig selv, er man i særlig risiko for ikke at få den højtidelighed, man har ret til som medlem af folkekirken. Men det er man også,
hvis der er splittelse i familien. Nogle blandt de nærmeste efterladte,
som ikke tages med i forberedelserne til en afsked, kan også have
brug for sjælesorg og samtaler i forbindelse med et dødsfald.
Som kirke er vi her også for at beskytte den ret og gøre opmærksom
på at man beholder sin rettighed som medlem af folkekirken medmindre man selv – i tide – har tilkendegivet at man ikke ønsker at en
præst medvirker.

Medlemskab af folkekirken
....giver som et minimum ret til en jordpåkastelse ved dødsfald og
dermed gejstlig betjening, det vil sige at en præst er til stede ved en
lille højtidelighed. Det kan gerne være en lille bitte højtidelighed uden
salmesang, men med en læsning og et fadervor.
Ingen pårørende kan i princippet omstøde den ret; heller ikke selv
om de pårørende på tro og love skriver under på at afdøde ikke
ønskede gejstlig medvirken.
I lighed med organdonation skal man kunne vide sig tryg ved, at man
ikke overlades til pårørendes holdninger, deres politiske og religiøse
overbevisninger eller frygt for at stå i en situation, som de synes de
ikke kan magte. For mange er det overvældende at skulle være den
eneste pårørende eller den eneste nærmeste ven til at tage sig af
afdødes bisættelse eller begravelse.
Tekst: Inge Frandsen

Der er desværre eksempler på, at bedemænd ikke får givet de pårørende alle informationer i forbindelse med denne sidste og vigtige
højtidelighed.

Hanne Hjortnæs
udstiller i sognegården
Når du kommer til sognegården i denne tid, vil du
møde smukke malerier af Hanne Hjortnæs. Hanne
beskriver billederne på denne måde: ”Mine malerier viser min trang til at eksperimentere og glæden
ved at være kreativ med farver og form. Det er spændende når oplevelser og stemninger kan udtrykkes
på et lærred. Kig forbi og oplev Hanne Hjortnæs’
kreative udtryk.

Julehjælp
Ansøgningsfrist fredag den 18. november
Bor du i Støvring-Sørup-Gravlev pastorat har du mulighed for at ansøge om julehjælp. Julehjælpen består af
en købmandskurv. Ansøgningsskema findes på kirkernes hjemmeside eller hentes på kirkekontoret i sognegården. Anbefal det evt. til én, som du tænker, vil kunne
have glæde af julehjælpen.

Kontakt:
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.
Se mere på støvring-sørup-gravlev.dk

Sognepræst, kbf.:
Inge Frandsen
4040 8851, ifr@km.dk
Fridag: Mandag

Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, 6159 3806
Sørup: Grete L. Bach, 6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069
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Støvring-Sørup-Gravlev pastorat
Det sker
Vil du være med
på den hippe
mode – gå i genbrugstøj
Fredag den 4. november kl. 14.00
i Sognegården i
Støvring
Det bliver en eftermiddag med ungdommens sprødhed
og den voksnes modenhed, mode og genbrug, nye mennesker i engang nyt tøj. Lad
dig inspirere, fascinere og underholde, når
Kirkens Korshærs genbrugsbutik viser det
bedste frem til årets modeshow i sognegården.
Inden modeshowet vil Bo Vester fra Kirkens
Korshær fortælle om Kirkens Korshær som
Landsdækkende organisation, der arbejder
ud fra et kristent menneskesyn omkring
diakoni og værdier. Hvem er målgruppen
og hvilke indsatser sker?

Koncert: Maria Musik
Tirsdag den 8. november kl. 19.30
i Støvring Kirke
Ensemblet Stella Nova består af et kor
og en instrumental kvintet ledet af Keld
Risgaard Mortensen, som i mange år, har

været én af de drivende musik-kræfter på
Støvring Gymnasium. Musikken er af den
svenske komponist Anders Öhrwall og er
en smuk og moderne bearbejdning af gamle langtidsholdbare europæiske
melodier med tilknytning til Maria-figuren.
Advents-musikgudstjenester
Søndag den 27. november kl. 14.00
i Sørup Kirke og kl. 16.00 i Gravlev Kirke
Første søndag i advent forkynder at forberedelsestiden til jul tager sin begyndelse.
Det gør den også i kirkerne. Adventstiden
er forbundet med mange traditioner. Een af
dem er at vi i både Sørup og Gravlev kirker
indleder adventstiden med en luciagudstjeneste. Her går vores børnekor Luciaoptog
og bærer lyset ind i kirken, så vi kan se frem
til, at det store lys kommer til verden til jul.
I forlængelse af begge gudstjenester byder
menighedsrådet på kaffe og sødt.

Julekoncert med
Nordjysk VokalEnsemble
Tirsdag den 29. november kl. 19.30
i Støvring Kirke
Koret fremfører flere smukke satser over
"Nunc Dimitris" fra Simeons Lovsang, samt
flere kendte satser fra Händels Messias. Koret
består af erfarne musikere fra Nordjylland og
ledes af Jens Mathiassen og Kristian Echwald.

De ni læsninger
Tirsdag den 6. december kl. 19.00
i Gravlev Kirke
De ni læsninger blevet en kendt og elsket
tradition op til jul. Med oplæsere fra menigheden af centrale stykker fra bibelen bliver
Guds historie til et lys for alle i mørkets
tid. De 9 læsninger er en musikgudstjeneste
med fællessalmer og instrumentale indslag.
Alle er velkomne!
Adventshygge
og skumringstime med
luciaoptog
Tirsdag den
13. december,
adventshygge
kl. 15.00 i Sognegården og
skumringstime kl. 16.30 i Støvring Kirke
Denne dag har vi to arrangementer, som
kan bindes sammen eller nydes hver for
sig. På denne måde, kan du, som f.eks. arbejder i dagtimerne måske være heldig at
nå skumringstimen i kirken eller omvendt.
Sognepræst Inge Frandsen er bindeleddet
og deltager i både sognegård og kirke.
Adventshygge i sognegården begynder kl.
15.00. Eftermiddagen vil fyldes af decemberstemning, fortælling, fællessang, æbleskiver og gløgg.
Skumringstime med luciaoptog begynder
i Støvring Kirke kl. 16.30. En god halv time
med ord til eftertanke, fællessang og lyden
af kirkens børnekor.
Begge arrangementer er gratis

Tilbagevendende aktiviteter – der er også plads til dig
Nødhjælpsstrik
Sognegården
mandag den
7. november og
5. december
kl. 14.00
Nødhjælpsstrik
i Støvring sogn arbejder flittigt den første
mandag eftermiddag i måneden. Klubben
fremstiller tæpper og trøjer til nødlidende
børn og familier i Østeuropa.
Tøj og tæpper bliver delt ud til fattige mennesker. Der er til stadighed brug for nye
tæpper og tøj og derfor er det en glæde,
hver gang vi kan sende en fyldt container
af sted.
Der er altid plads til flere i vores hyggelige
fællesskab. Så mød op i Sognegården i Støvring, hvis du har tid, overskud og lyst, første
mandag i måneden kl. 14.00. Kontaktperson:
Hanne Kristophersen, 21 96 10 90

Dåbsklude-klub
Tirsdag den
29. november
kl. 13.00
i Sognegården
Vi strikker og
hækler
dåbsklude til sognenes dåbsbørn. Hvis du har
strikkepinde eller hæklenåle str. 2,5-3 i tasken, så har vi garn og kaffe på kanden og
der er altid plads til flere i vores hyggelige
fællesskab som mødes den sidste tirsdag i
måneden kl. 13.00 til 15.00! Kontaktperson:
Grete Lundgren Bach, 6175 5857
Kom og syng
Sognegården,
onsdage i ulige
uger kl. 14.00
Fællessang og
fællesskab omkring højskolesangbogen. Alle
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er velkomne til dette arrangement, som er
gratis og foregår onsdage i ulige uger. Arrangeret i samarbejde med Ældresagen.
Suppeaften
Mandag den
7. november og
5. december kl.
18.00,
Sognegården
Velkommen til
en aften med fællesspisning, sang, musik og
hyggeligt samvær.
Pris: kr. 50 kontant i sedler ved indgangen.Tilmelding senest torsdag inden arrangementet til Tora Kristensen på 4045 0022 eller
torambk@gmail.com

Støvring-Sørup-Gravlev pastorat
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Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse. Indsend kodeord, navn, alder og adresse til riwi@km.dk
Sidste frist for aflevering er 1. januar.

Det’ for børn

Moderne
Børnekor for 1.-4.
klasse
Vi synger tirsdage
kl. 16-17 i sognegården. Korleder Rikke
Winkler 40211686 /
riwi@km.dk.
Vi er i allerede godt i gang – men man er altid velkommen til at se, om kor kunne være
noget. Lige nu er vi i fuld gang med forberedelserne til luciaoptræden i alle tre kirker.
Between-teen-club
Opstart mandag den 7. november
kl. 14.30-17.00 i Sognegården
Går du i 3-6 klasse? Er du til sjov, hygge, krea,

snacks, musik, venner og fællesskab? Der er
begrænsede pladser på holdet, så skal du
Moderne
være
blandt de heldige, skal du være hurtig
og tilmelde dig/dit barn til between-teenclub leder Mette Kristensen på 2216 4724.
Between-teen-club er gratis og vi mødes i
alt 7 mandage inden jul.

Julegudstjeneste for de mindste
I december inviteres alle børn traditionen
tro i kirke. For dagplejen og forældre, der
passer børn hjemme, holder vi gudstjeneste i Støvring Kirke 13. december kl. 09.30
og i Sørup Kirke 15. december kl. 14.30.
Vi glæder os til en hyggelig stund.

Børnekirke
Onsdag den 16. november kl. 17.00
i Støvring Kirke
Velkommen til en hyggestund i kirken med
en god fortælling, sang og bevægelse.
Efter gudstjenesten spiser, hygger og leger
vi i sognegården. Tilmeld jer på kirkens facebook- eller hjemmeside. Børnekirke er gratis.

Babysalmesang
Nye hold begynder
mandag den 16. januar 2023
Tilmelding på hjemmesiden. Ved spørgsmål
kontakt Rikke Winkler tlf. 4021 1686 eller
mail: riwi@km.dk
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

En graver rejser og en
gravermedhjælper kommer til Diakonikassen
Graver Jesper Vittrup Larsen, som har været
graver på St. Brøndum Kirkegård i 18 år har
søgt og fået stilling på Skørping sognes kirkegårde i Skørping og Gl. Skørping.

I St. Brøndum, Siem og Torup sogne kan
der i begrænset omfang ydes økonomisk hjælp til personer i sognene, som
er kommet i en akut mangelsituation.
Man søger om hjælp hos sognepræsten
ved skriftlig eller telefonisk henvendelse.
Der kan maksimalt ydes 1.000 kroner
i hjælp.

Det blev besluttet, at vi ville søge en gravermedhjælper til graver Annette Winther,
så arbejdet på kirkegårdene i St. Brøndum,
Siem og Torup kunne samles i en enhed.
Omkring 30 søgte stillingen, herunder en del
absolut velegnede kandidater. Tre blev indkaldt til samtale, og blandt disse tre valgte
ansættelsesudvalget Stefan Sletting Mollerup,
31 år.

Diakonikassen modtager bidrag til opgaven ved indsamling i kirkerne og ved
private gaver. Ønsker man at støtte
diakonikassen kan det ske ved, at man
indbetaler et beløb via Mobile Pay i St.
Brøndum til modtagernummer 435796
i Siem til modtagernummer 320480 i
Torup til modtagernummer 119803.

Stefan er faglært anlægsgartner med en del
af læretiden på Vejgaard Kirkegård. Stefan
kommer fra en stilling hos Aalborg Anlægsgartneri, hvor han har arbejdet med anlægsarbejde i mindre skala, hækklipning og
generel vedligeholdelse af grønne områder.
Derudover er han uddannet kontorassistent
fra Aalborg Handelsskole. Stefan bor i Dokkedal med sin kæreste Betina, som er gravermedhjælper ved Kongerslev-Komdrup kirker.

Med venlig hilsen
Finn Carpentier - fungerende sognepræst
Mail: fic@km.dk, Tlf. 98 33 92 07

Det sker
Den Røde Brænding
Tirsdag den 15. november
kl. 15 -17 i Siem Forsamlingshus
Et spændende foredrag om D-dag og
de danske krigssejlere. Hvis man står ved
Normandiets kyst i dag, er det ikke svært
at forestille sig, at synet af de tusinde og
atter tusinde skibe, der i morgentågen den
6. juni 1944 mødte
de tyske soldater, må
have været skræmmende. Omkring
6300 danskere sejlede for de allierede
under krigen. Kom
og hør historien
om denne del af
Anden Verdenskrig
ved historiker
Jakob Tøtrup
Kjærsgaard, som
har arbejdet på

Utah Beach Museum i Normandiet og
Kystmuseet i Frederikshavn.

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

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe,
og der er gratis adgang. Af hensyn til traktementet bede tilmelding ske på en sms til
tlf. 93 95 82 12.
1. søndag i advent
Den 27. november mødes vi til gudstjeneste i Torup kirke kl. 16, med efterfølgende
juletræstænding på torvet i Hellum, for at
slutte af i Spejderhytten med traditionel
julemad. Pris 50 kr. pr. voksen, børn under
12 år spiser gratis.
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Tilmelding skal ske på som en sms på tlf.
21 64 08 46 til Maria Ohrt-Nissen senest
tirsdag den 22. november.

Julekoncert
Vi synger julen ind med Spirits of Joy,
Hadsund Kirkes Gospelkor under ledelse
af Astrid Holm Olsen i St. Brøndum Kirke
den 13. december kl. 19.00. Menighedsrådet inviterer bagefter alle i St. Brøndum
forsamlingshus, hvor der serveres gløgg,
kaffe, te og æbleskiver.

Graver ved Siem, Torup og Store Brøndrom kirker
Annette Winther, tlf. 4148 4977

Skørping-Fræer og Gerding-Blenstup pastorat

Julehjælp i Skørping og Fræer sogne
Der er igen i år mulighed for at søge om julehjælp for dig, der bor i Skørping eller Fræer
sogne.
For at komme i betragtning skal du sende en
begrundet skriftlig ansøgning til sognepræst
Sanne Birkely Sørensen, Præstevænget 12,
9520 Skørping.
Husk at anføre din adresse og kontaktoplysninger og hvor mange børn du eventuelt har.
Ansøgningen kan også sendes med Nem-Id
via vores hjemmeside. Se link på forsiden af
www.skoerping-fraer.dk

Ny graver i Skørping
Mit navn er Jesper Vittrup Larsen. Jeg er 50
år gammel og gift med Dorte gennem 20
år. Sammen har vi to dejlige børn på 18 år
og 13 år. Vi bor i Skørping og er meget glade
for området. Jeg kommer fra en graverstilling
ved St. Brøndum, Siem og Torup Kirker, hvor
jeg har været ansat siden 2004. Jeg begyndte
som graver i Skørping 1. september og føler
mig meget velkommen i mit nye job. Menighedsrådet og mine nye kollegaer har taget
godt imod mig, det er jeg meget taknemlig
for. I fremtiden håber jeg meget at få lov til
at hilse på alle der kommer i kirkerne og på
kirkegårdene.
Med venlig hilsen
Jesper Vittrup Larsen

Kirkekontoret, Skørping-Fræer,
Gerding-Blenstrup, St. BrøndumSiem-Torup:
Kordegn Lise Mejlholm
Præstevænget 14, 9520 Skørping,
tlf.: 9839 1066,
e-mail: skoerping.sogn@km.dk
Se mere på www.skoerping-fraer.dk

Kontakt Skørping / Fræer:
Sognepræst, kbf.
Sanne Birkely Sørensen
Præstevænget 12, 9520 Skørping,
tlf.: 9839 1017, e-mail: sabs@km.dk
Ugentlig fridag: mandag
Menighedsrådet: Formand Finn Munk
Bækkedalsvej 9, 9520 Skørping,
tlf.: 2095 5570,
e-mail: finnmunk@gmail.com

Gerding / Blenstrup:
Sognepræst, kbf.
Jonas Langdahl Gormsen
Sct Jørgensvej 1, Gerding, 9520 Skørping
tlf. 9839 6125, e-mail: jolg@km.dk.
Ugentlig fridag: mandag
Menighedsrådet:
Formand Kjeld Juhl Nielsen
Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping,
tlf. 5170 9020
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Skørping-Fræer og Gerding-Blenstup pastorat
Det sker

i Skørping-Fræer
24. november – ”Afghanistan,
krigeren og præsten”
”Min historie og nogle overvejelser over
krig og kristendom”. Foredrag v. cand.theol.
Andreas Meng, der er tidligere soldat og
snart færdiguddannet præst.
1.december – Sæsonafslutning
med andagt i Nykirken ved Sanne og Per,
samt adventshygge i sognegården.
På gensyn i januar 2023! – program og opstartsdato følger i næste kirkeblad.

Onsdagseftermiddag
Onsdag den 9. november
kl. 14.30 i Skørping Sognegård
Inge-Lise Bjørnvig fortæller om sin farbror
Thorkild Bjørnvigs forfatterskab. Vægten
lægges på hans naturlyrik, hans essays om
miljøspørgsmål og hans miljødigte.
Der er lagt musik til nogle af hans digte,
som vi vil synge, bl.a. ”Mørk er november”
og ”I hjerterne begynder”.
23. november kl.14.30
Tidl. Provst for Rebild, Holger Lyngberg
kommer og fortæller om ”Kejserindens
hjemkomst”. - Et længe næret ønske går
i opfyldelse – kejserinde Dagmar vender
hjem til Sct. Petersborg

Taize
Onsdage i lige uger kl. 16.30 i Nykirken
Taizé er navnet på et økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, hvortil der hvert år rejser
tusindvis for at dele en uge med bøn, samtale og fællesskab. For at binde de mange
forskellige nationaliteter og kirkelige ståsteder sammen opfandt man de smukke Taize´-sange, som er korte vers, der gentages
mange gange, synges i flere stemmer og efterfølges af stilhed med plads til eftertanke.
Taize´-sang handler om at blive ved med at
være i sangen og er en kærkommen mulighed for at falde til ro og fordybe sig, mens
vi lytter ind i os selv og udad til hinanden.
Kom og prøv om det er noget for dig.

Torsdagscafe i Skørping-Fræer sognegård
Alle er velkomne i torsdagscafeen, som
mødes hver torsdag i sæsonen fra kl. 10.3012.30. Vi begynder med kaffe og brød og
sang inden vi tager hul på dagens emne.

17. november – Vi får besøg
Dan Missions ”globale fortællere”
En ung dansker, der har været på rejse i
Zanzibar og en ung fra Zanzibar, som sammen vil fortælle om Zanzibar og om at leve
som kristen i et land, hvor kun ca. 2% af befolkningen bekender sig til kristendommen.

Sangaften i Skørping Sognegård
Tirsdag den 22. november kl. 19.30
Sangaften i Skørping-Fræer sognegård, med
fokus på salmer fra salmebogen 100-salmer. Kirkesanger Lene Grønbech synger og
Per Bach sidder ved flyglet.Vi forbereder os
med salmer der passer til advent og juletid.
Der bliver også tid til en pause med kaffe
og kage undervejs.
Bibelstudiekreds
Onsdage den 2. samt 30. november
kl. 14.00 i Sognegården
Bibelstudiekredsen er som noget helt nyt
blevet et samarbejde mellem baptistmenigheden i Vaars tog Skørping Sogn.
Alle er velkomne uanset bibelkendskab, du
skal bare være nysgerrig på bibelteksterne,
som vi drøfter over en kop kaffe og lidt kage.
Vi mødes hver 4. onsdag (december undtaget) og i øjeblikket gennemgår vi prædikerens Bog.
Titel: De 9 læsninger
i Skørping Nykirke
Søndag den 18. december
kl. 16.00
Gudstjeneste i Skørping Nykirke med læsninger, fællessalmer og kormusik fra Skørping-Fræer kirkekor og voksensangere.
Præst Jonas Gormsen og organist Per Bach.

3. november – Prædikenværksted
Allehelgenssøndag ved Jonas Langdahl
Gormsen
10. november – ”ROM - 50 ÅR EFTER”
En levende fortælling i ord og billeder om
en rejse til Rom, foråret 2022. Naturligvis
tages I med til et par af de store seværdigheder og ikke mindst Peterskirken, men I
tages også med på en personlig skildring og
rejse rundt i byen og med et smut til Assisi
og Tivoli. Rejseforedrag v. Birgitte Vilstrup

Kirkernes årsmøde – Gudstjeneste, julefrokost og menighedsrådets årsberetning
20. november fra kl. 10.30 i Nykirken og
sognegården
Efter gudstjenesten i Nykirken kl. 10.30
mødes vi i sognegården til en let julefrokost. Herefter vil menighedsråd og ansatte
fortælle om årets gang i kirkerne og om
planerne for næste år. Samtidig skal lyde en
stor tak til alle, som giver en hånd med i
kirkens liv og dagligdag! Det er gratis at deltage og alle er velkomne – tilmelding gerne
inden 15. november på tlf. 98391066 eller mail skoerping.sogn@km.dk Vi håber at
mange vil deltage og være med til at runde
det gamle år i kirken af, inden vi tager hul
på et nyt 1.søndag i advent!

Jagtgudstjeneste i Skørping Kirke
i Gl. Skørping den 13. november kl. 16.00
Der blæses endnu engang til jagtgudstjeneste i Skørping kirke for jægere og andet
godtfolk!
Jagtforeningen pynter kirken og Skørping
jagthornsblæsere spiller i løbet af gudstjeneste.
Arrangør: Menighedsrådet, Skørping jagthornsblæsere samt jagtforeningen ww.skoerping-fraer.dk
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Legenden om julerosen – Musikfortællinger i Skørping Nykirke
Tirsdag den 20. december
kl. 19.30
Selma Lagerlöfs klassiske legende om juleroserne, der bringer bud om troens store
styrke, bliver fortalt i ord, toner, sang og
musik. Fløjtespil. klaver og sang fletter sig
ind og ud af fortællingen, og tilhørerne inddrages med fællessang som en del af historien. Medvirkende: Klaver og fløjte Dan
Selchau, fortælling og sang Søren Kjærgaard

Skørping-Fræer og Gerding-Blenstup pastorat
Det sker

i Gerding-Blenstrup

Med Grundtvig i rygsækken
Tirsdag den 22. november kl. 19.00
i Blenstrup Kirke
Nikolai Seidelin fortæller om hvad mødet
med den Grundtvigske tradition har betydet for ham. Han inviterer til en vandring
i Grundtvigs poetiske univers, og vil give et
bud på hvorfor Grundtvig stadig er aktuel
i dag. Arrangementet bliver en blanding af
fællessang og foredrag
Nikolai Seidelin er højskoleforstander på
Højskolen Mors, og er uddannet idehistoriker.

De små synger
Fredage fra kl. 09.30-10.00 fra uge 43-49
og igen fra uge 1-7 i Blenstrup Kirke
For alle børn op til børnehavealderen.
Sanglege med fagter. Hyggeligt samvær. Det
er endda gratis!

Kan du lide at synge? Så kom
og vær med - vi glæder os til at se dig!
Vi synger vores yndlingssange med udgangspunkt i højskolesangbogen, men synger også gerne alt muligt andet. Vi mødes
fredage fra kl. 10-11 i ugerne fra 43-49
(2022) og fra uge 1-7 (2023). Det foregår i
Blenstrup Kirke. Der kræves ingen musikalske forudsætninger for at være med. Der er
kaffe og hygge bagefter vi har sunget.
Har du spørgsmål? Så kan du ringe til organisten på telefon: 20 76 66 87 eller skrive
via: jazzythm@hotmail.com

Listen Up – årets julekoncert
Tirsdag 6. december kl. 19.30
i Blenstrup Kirke
Der er gratis entré fra kl. 19:00, hvor vi byder på kaffe, kage, portvin og sodavand.Traditionen tro, bliver det igen et kor, der optræder for os. Og vi gentager succesen fra
sidste år, og får ´Listen Up´ på besøg igen:
Listen Up er et rytmisk vokalensemble fra
Aalborg. Listen Up’s ambitioner og niveau
er højt, og det samme gælder humøret,
hvilket giver sig udtryk i en flot og energisk
udstråling på scenen. Smukke klange, indlevelse og ærligt udtryk er kendetegnende
for gruppen. Repertoiret spænder bredt
fra groovebaseret popmusik, til det mere
jazzede landskab, powerfull gospel og den
nordiske sangskat. Ved koncerten bliver
disse smukke numre suppleret med kendte
og stemningsfyldte julesange.
Syng julen ind
Tirsdag 13. december kl. 19.00
i Gerding Kirke
Så bliver der skruet op for julehyggen med
denne sangaften, hvor julens mest kendte
salmer er i centrum. Traditionen tro bliver
der naturligvis også serveret Peters fantastiske gløgg.
Vi får besøg af Barbera, som på Cello vil
forsøde julesalmerne. Vi glæder os til at se
jer!
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Sønderup-Suldrup pastorat

”Sorg en tunnel, man skal igennem?
Eller et landskab man skal leve med og i?”
ver os et bud på, hvordan vi bedst hjælper
hinanden, når vi rammes af alvorlig sygdom,
sorg og tab.
Han vil beskæftige sig med spørgsmål som:
Er sorg sygdom eller sundhed? Hvad er
trøst? Hvad er mest hjælpsomt for den sørgende? Hvordan bliver den svære samtale
mindre svær? Og hvordan hjælper vi voksne
og børn, der mister?
Det er ikke ualmindeligt, at vi tror, at det
at trøste betyder, at få den sørgende til at
holde op med at sørge. Men det har ikke
meget med trøst at gøre. Hvis man er ked
af det, vred eller fortvivlet, så er der ofte
en god grund til det. Og det føles ikke spor
hjælpsomt, når nogen vil fortælle en, at det
ville være meget bedre for en, hvis man ikke
havde disse følelser.

Tværtimod, det vil kun gøre ondt værre.
Den virkelige trøst handler om, at man kan
få lov til at være lige nøjagtig så ked af det,
så vred eller så fortvivlet, som man er. Det
handler om, at nogen vil være sammen med
mig, dér hvor man er, ja, nogen vil lægge ører
og øjne til det, der er svært for mig lige nu,
og at de ikke lader sig skræmme væk.
Kom frisk. Det bliver en spændende aften
for alle, hvor end du står i livet.
Sogneaftenen starter med fælles spisning
kl.17.30. Herefter er der foredrag kl.18.30.
Der vil være mulighed for børnepasning
under foredraget. Foredraget er gratis. Spisning koster kr. 25 pr. person. Børn er gratis.
Tilmelding til spisning og børnepasning på
tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk eller
mobil: 2627 4664.

Familiegudstjeneste 27. november kl.16.30
Første søndag i advent
holder vi gudstjeneste
for hele familien. Gudstjenesten foregår i
børnehøjde, så alle kan
følge med! Efter gudstjenesten serveres der
aftensmad i sognehuset. Spisning koster kr.
25 pr. person over 12 år. Tilmelding til spisning på tilmelding@sonderupsuldrupkirke.
dk eller mobil; 2627 4664.

Adventsfest med
Luciaoptog
på Himmerlandshave
torsdag 15. december
kl.14-16
Sønder up-Suldr up
menighedsråd inviterer til Adventsfest på Himmerlandshave!
Det bliver en skøn eftermiddag med sang
og musik, luciaoptog og julehistorie for beboere på Himmerlandshave og deres pårørende.

Nytårsgudstjeneste
i Suldrup Kirke lørdag
31. december kl.14
Vel mødt til årets sidste gudstjeneste. Vi afslutter året og byder
det nye år velkommen
med stil! Kort gudstjeneste med efterfølgende kransekage og champagne.

De Ni læsninger
i Suldrup Kirke søndag
11. december kl.19
Velkommen til en skøn
aftensgudstjeneste med
de ni læsninger. Voksenkoret deltager. Efter
gudstjenesten serveres der gløgg og æbleskiver i sognehuset.

Julegudstjeneste for
hele familien
24. december
kl.10.30.
Velkommen til årets julegudstjeneste i børnehøjde! Vi åbner dørene
for hele familien til en kort og måske lidt
anderledes gudstjeneste, hvor der er højt til
loftet og plads til både store og små.

Kontakt:
Sognepræst Helge Maagaard
tlf. 9865 3037, e-mail: helma@km.dk
Graver ved Sønderup Kirke:
Jette Krogh Pedersen, tlf. 2974 8716
e-mail:
sonderupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk

Graver ved Suldrup Kirke:
Helle Pajhede, tlf. 2078 3528
e-mail:
suldrupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk
Organist: Kim Bernt
e-mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
tlf.: 2345 3349

Fællesspisning og foredrag 16. november
Ole Raakjær, er præst på Hospice Vangen i
Nørresundby og sognepræst i Sulsted. Vi har
inviteret ham på besøg for at høre, hvad han
har på hjertet. Ole Raakjær kommer og gi-

Det sker
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Julekoncert med
Maria Carmen Koppel
Dato: Fredag 25. november kl.19.30
Sted: Suldrup Kirke,
Dalumvej 30, 9541
Suldrup. Pris: 150,Den sidste fredag i
november slår vi dørene op til et brag af
en julekoncert med sangerinden Marie Carmen Koppel. Musikken er for Marie Carmen
Koppel noget af det bedste ved julen.
Billetter kan købes på www.billetsalg.julekoncerter.dk
Arrangør: Sønderup-Suldrup Menighedsråd

Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte
Pedersen, Tlf. 26274664 e-mail: kkmedarbejder@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4068,
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Aarestrup-Haverslev pastorat

Alle Helgen - 6. november

D

et kristne håb er altid temaet til Allehelgen.
Håbet om opstandelse og evigt liv, der er
tæt knyttet til Kristi opstandelse og sejr
over døden. Lyset er et symbol på håbet i mørket,
og derfor er det mange steder en skik at sætte lys
på kirkegårdene ved de kæres grave, ligesom kirkerne vil være særligt oplyst denne dag.
Der er gudstjeneste i Haverslev kl. 14.30 og i Aarestrup kl. 16.00. Begge steder læses navnene på dem, vi i
sognene har mistet siden sidste Alle Helgen.

Det nye kirkeår er lige om hjørnet, mange nye ting venter –
læs mere i næste blad.
Alle ønskes en glædelige advents- og juletid.
Sognepræst Anna Margrethe Saxild

Konfirmanderne
er i gang
Som noget nyt bliver konfirmanderne i
Brorstrup-Ravnkilde-Aarestrup-Haverslev undervist sammen i Sognets Hus
i Haverslev. Der er to præster til undervisningen. Der er også yderligere et
samarbejde med sognene mod syd med
flere fælles dage, hvor alle konfirmanderne fra de sogne mødes og har fælles
temadage. Vi glæder os meget over det
større samarbejde og håber, at konfirmanderne får stor glæde af de nye tiltag.
Vi får bl.a. besøg af nogle Superhelte, skal
øve gospel, og naturligvis også lave helt
almindelig undervisning.

Det sker
Bongo i Aarestrup Kirke
Niels Peter Trolle Thomassen tilbyder også
dette efterår Bongo for børnehavebørn i
Aarestrup Kirke. Det foregår mandage 7.
november, 21. november og 5. december.
Alle dage kl. 16.00-17.15. Først er der kaffe
og kage, og derefter musik, sange og leg.
Byen synger morgensang
Fredag den 18. november kl. 8.30-9.00
er der morgensang i Haverslev Kirke. Fra
Haverslev-Ravnkilde skole deltager elever
fra 0. - 3. klasse og deres lærere. Forældre,
bedsteforældre, folk fra byen og alle andre
interesserede er meget velkomne til at
være med til den fælles morgensang, som
er arrangeret i samarbejde mellem skolens
musiklærer og kirkens organist.
De Ni Læsninger – 1. søndag i advent
den 27. november i Aarestrup Kirke
Traditionen med De Ni Læsninger stammer i sin nuværende form fra England, hvor
den har været juleforberedelse i King's
College Chapel i Cambridge den 24. december siden omkring 1920. Den kom til
Danmark i 1950'erne, og er siden blevet
brugt mange steder ved gudstjenester i ad-

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

ventstiden. Ideen er i ni
læsninger at skildre Guds
frelseshistorie fra skabelsen frem til Kristus og
hver læsning ledsages af korsatser.
Teksterne følger
den frelseshistoriske linje og fortæller om vores
liv i syndens og dødens vold med håbet om Kristi komme som grundlag for det levede liv.
Ved gudstjenesten medvirker Aarestrup-Haverslev Kirkekor, som vil synge ind
i mellem læsninger og fællessalmer.
Syng julen ind
Tirsdag den 13. december kl. 17.00 inviteres der til en stemningsfuld halv times
jule-fællessang i Aarestrup Kirke, hvor vi
skal synge ”yndlingsjulesange”. De fleste af
os har sikkert en eller flere julesange og
julesalmer, som vi holder særligt meget af,
og det er netop dem, vi vil synge denne eftermiddag. Alle, der møder op, får mulighed
for at foreslå netop deres yndlingsjulesang.

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

Forslaget lægges i en kasse ved indgangen,
og blandt de indkomne sangforslag bliver
der udtrukket så mange sange, som vi kan
nå at synge. Organist Anette Kjær kæder
aftenens sange sammen og akkompagnerer til.
Institutioner på besøg
I løbet af december måned kommer mange institutioner og foreninger på besøg i
kirkerne til juleafslutninger. Spejderne kommer til stjerneløb og spise-om-kap i æbleskiver, børnehaven og dagplejerne kommer
og pynter juletræet i Haverslev Kirke, Bækkebo og HCI kommer også
på besøg, og skolerne
holder juleafslutning
sidste skoledag i
begge kirker. Vi
glæder os til at
se jer alle, det er
en dejlig tid!

Formand, Aarestrup Sogn:
Aage Haarup-Jensen
tlf: 9837 5274, e-mail: haarup-j@mail.dk
Formand, Haverslev Sogn:
Dorthe Møllebjerg, tlf: 6169 4178,
e-mail: formand@haverslev-sogn.dk
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Øster Hornum-Veggerby pastorat

December i kirkerne

I

løbet af december inviterer vi til en
række forskellige arrangementer og
gudstjenester med fokus på julens
glade budskab. Der er både De Syv Læsninger i Veggerby og De Ni Læsninger i
Øster Hornum, hvor vi lytter til tekster

fra Bibelen, der favner evangeliet om verdens frelser, kombineret med fællessang
og korsang ved henholdsvis Mandskoret i
Veggerby og Klassisk Kor i Øster Hornum.
For børnefamilierne er der ”Jul for de Små”
med julesang, juleevangeliet fortalt i børnehøjde og ikke mindst risengrød til spisningen
bagefter. Og naturligvis inviteres både dagplejere, vuggestue, børnehave og skole til
julegudstjenester.
Mandskoret synger julen ind, en fast stemningsfuld tradition, som foregår i kredshuset i Kirketerp (15. december kl. 19.30) og
i Øster Hornum Kirke inviterer vi til den
traditionsrige julekoncert (14. december kl.
19.00) med kirkens børnekor og det rytmiske kor akkompagneret af et band sat op til
lejligheden.
Kig arrangementskalenderen igennem på
side 26-27 og se datoerne for de forskellige
arrangementer.

Kirkekaffe og
fællesskab
I Øster Hornum indbyder vi som noget
nyt til kirkekaffe ved udvalgte gudstjenester. Det betyder, at du efter gudstjenesten er velkommen til at blive hængende
i kirken til en kop kaffe/the/juice og en
småkage – og samtidig få mulighed for
at snakke lidt med andre. På den måde
vil vi gerne styrke fællesskabet ved vores kirke og
kendskabet til
hinanden. Du
kan se i gudstjenestelisten,
hvornår der er
kirkekaffe. Velkommen til at
være med.

Det sker
Veggerbys Familier
I september mødtes vi første gang til hygge
for ”Veggerbys familier” ved Veggerby Kirke.
Det var en fantastisk hyggelig eftermiddag,
hvor vi fik lavet de fineste efterårskranse i
fællesskab udenfor i Kirkelunden ved kirken.

Tilmelding: Af praktiske hensyn vil vi gerne
have en tilmelding med antal personer til:
kirke.kathrine@outlook.dk gerne senest
onsdag inden arrangementet. Det er gratis
at deltage.

Vi glæder os derfor til at invitere igen – denne gang med fokus på lidt julehygge.

cember. Her er alle velkomne til at kigge
forbi og ”gå en tur” og reflektere over julens budskab. Der er mange spændende illustrationer og elementer på juledugen, som
både børn og voksne kan kigge på og tale
om. Kirken er åben for adgang alle dage fra
kl. 08-20.

Vi mødes den 20. november kl. 15.00-16.30
i Veggerby Kirke.
Alle er velkomne til at være med – både
små og store børn, forældre og bedsteforældre.

Nytårskoncert i Veggerby Kirke
Velkommen til festlig nytårskoncert med
Aalborg Brass Quintet tirsdag den 10. januar kl. 19.30.

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

Gå en tur på Juledugen
Ligesom sidste år vil Juledugen pryde midtergangen i Øster Hornum Kirke hele de-

Læs mere på side 7 eller på kirkernes hjemmeside, i Kirkeliv eller i Folkebladet.

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
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GUDSTJENESTER I REBILD PROVSTI
TERNDRUP KIRKE

GERDING KIRKE

6. november

Kl. 10.30

Alle Helgen

AMS

13. november

Kl. 19.00

22.e.s.trin

IBS

20. november

Kl. 09.00	Sidste søndag
i kirkeåret

IF

27. november

Kl. 10.30

FIC

11. december

Kl. 19.00	3. søndag i advent
De ni læsninger

AMS

18. december

Kl. 10.30

IBS

24. december

Kl. 13.15
Juleaften
Kl. 15.45		

FIC
FIC

25. december

Kl. 10.30

1. søndag i advent

4. søndag i advent

Juledag

20. november
Kl. 09.00
		

Sidste søndag
i kirkeåret

SBS
SBS

24. december

Kl. 16.00

Juleaften

JLG

25. december

Kl. 10.30

Juledag

JLG

BLENSTRUP KIRKE
6. november

Kl. 19.00

Alle Helgen

JLG

4. december

Kl. 10.30

2. søndag i advent

JLG

18. december

Kl. 10.30

4. søndag i advent

JLG

24. december

Kl. 15.00

Juleaften

JLG

IMA

26. december

Kl. 10.30

2. juledag

JLG

1. januar

Kl. 14.00

Nytårsdag

SBS

1. januar

Kl. 16.00

Nytårsdag

NN

8. januar

Kl. 10.30

1.s.e.h.3.k.

NN

LYNGBY KIRKE
6. november

Kl. 09.00

Alle Helgen

AMS

4. december

Kl. 10.30

2. søndag i advent

FIC

24. december

Kl. 14.30

Juleaften

FIC

26. december

Kl. 10.30

2. juledag

FIC

ØSTER HORNUM KIRKE
6. november

Kl. 16.00

13. november

Kl. 10.30	22.e.s.trin
Familiegudstjeneste
Børnekor medvirker.
Kirkekaffe

JNP

20. november

Kl. 09.00 	Sidste søndag
i kirkeåret

HMA

27. november

Kl. 10.30	1. søndag i advent
Frokost

JNP

11. december

Kl. 19.30	3. søndag i advent
De Ni Læsninger

JNP

18. december

Kl. 10.30	4. søndag i advent
Kirkekaffe

JNP

24. december

Kl. 13.00	Juleaften
JNP
Børnekoret medvirker

24. december

Kl. 14.30	Juleaften
JNP
Sangerlaug medvirker

25. december

Kl. 09.30

31. december

Kl. 14.00	Nytårsaften
Champagne og
kransekage

JNP 		

Kl. 10.30	1.s.e.h.3.k.
Kirkekaffe

JNP

8. januar

Alle Helgen

Juledag

JNP

JNP

STØVRING KIRKE
6. november

Kl. 10.30

Alle Helgen

UP

13. november

Kl. 10.30

22.e.s.trin

IF

16. november

k. 17.00

Børnekirke

UP

20. november

Kl. 09.00	Sidste søndag
i kirkeåret

HSC

27. november

Kl. 10.30

1. søndag i advent

IF

4. december

Kl. 10.30

2. søndag i advent

UP

11. december

Kl. 10.30

3. søndag i advent

HSC

18. december

Kl. 10.30

4. søndag i advent

UP

24. december

Kl. 13.30
Juleaften
Kl. 14.45		
Kl. 16.00		

HSC
UP
UP

25. december

Kl. 09.30

Juledag

UP

26. december

Kl. 10.30

2. juledag

HSC

31. december

Kl. 16.00

Nytårsaften

IF

6. november

Kl. 15.30

Alle Helgen

UP

27. november

Kl. 14.00	1. søndag i advent
Luciakor deltager

IF

11. december

Kl. 09.00

3. søndag i advent

HSC

24. december

Kl. 13.30

Juleaften

IF

26. december

Kl. 09.00

2. juledag

HSC

Alle Helgen

UP

SØRUP KIRKE

GRAVLEV KIRKE
6. november

Kl. 14.00

6. november

Kl. 10.30

JNP

20. november

HSC

27. november

Kl. 19.30	1. søndag i advent
JNP
De Syv Læsninger
Mandskoret medvirker

Kl. 10.30	Sidste søndag
i kirkeåret

27. november

kl. 16.00	1. søndag i advent
Luciakor

IF
IF

VEGGERBY KIRKE
Alle Helgen

4. december

Kl. 09.00

2. søndag i advent

HMA

6. december

Kl. 19.00

24. december

Kl. 16.00

Juleaften

JNP

24. december

25. december

Kl. 11.00

Juledag

JNP

Kl. 14.45
Juleaften
Kl. 16.00		

De ni læsninger

IF
IF

8. januar

Kl. 19.30

1.s.e.h.3.k.

JNP

25. december

Kl. 11.00

UP

Juledag
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GUDSTJENESTER I REBILD PROVSTI
ST. BRØNDUM KIRKE

AARESTRUP KIRKE

6. november

Kl. 10.30

Alle Helgen

MN

6. november

Kl. 16.00

Alle Helgen

AMS

4. december

Kl. 16.00

2. søndag i advent

IBS

13. november

Kl. 10.30

22.e.s.trin

HLY

24. december

Kl. 16.00

Juleaften

KOP

27. november

Kl. 10.30

Juledag

FIC

Kl. 19.30	1. søndag i advent
De ni læsninger

AMS

25. december
31. december

Kl. 15.00

Nytårsaften

FIC

11. december

Kl. 10.30

3. søndag i advent

AMS

NN

24. december

Kl. 16.00

Juleaften

AMS

26. december

Kl. 10.30

2. juledag

AMS

1. januar

Kl. 19.30

Nytårsdag

MN

Alle Helgen

AMS

8. januar	Se sogn.dk eller Facebook
St. Brøndum-Siem-Torup

SIEM KIRKE
11. december

Kl. 10.30

3. søndag i advent

ED

HAVERSLEV KIRKE

24. december

Kl. 15.00

Juleaften

KOP

6. november

Kl. 14.30

8. januar	Se sogn.dk eller Facebook
St. Brøndum-Siem-Torup

20. november

Kl. 09.00	Sidste søndag
i kirkeåret

MN

TORUP KIRKE

4. december

Kl. 10.30

2. søndag i advent

AMS

18. december

Kl. 10.30

4. søndag i advent

MN

24. december

Kl. 14.30

Juleaften

AMS

25. december

Kl. 10.30

Juledag

AMS

8. januar

Kl. 10.30

1.s.e.h.3.k.

AMS

27. november

24. december

Kl. 16.00	1. søndag i advent
juletræet tændes og
fællesspisning i
spejderhuset

FIC

Kl. 14.00

KOP

Juleaften

8. januar	Se sogn.dk eller Facebook
St. Brøndum-Siem-Torup

SKØRPING NYKIRKE

SØNDERUP KIRKE
6. november

Kl. 14.30

Alle Helgen

HMA

13. november

Kl. 09.00

22.e.s.trin

JNP

6. november

Kl. 19.30	Alle Helgen
– ingen altergang

SBS

13. november

KL. 10.30

JLG

20. november

Kl. 10.30	Sidste søndag
i kirkeåret

SBS

22.e.s.trin

27. november

Kl. 10.30

1. søndag i advent

SBS

1. søndag i advent
HMA
Juletræ andagt
Kl. 16.30	Familiegudstjeneste
HMA
og efterfølgende
fællesspisning i sognehuset

4. december

Kl. 09.00

2. søndag i advent

JLG

11. december

Kl. 09.00

3. søndag i advent

SBS

18. december

Kl. 16.00	4. søndag i advent
– De 9 læsninger

JLG

24. december

Kl 12.30
Juleaften
Kl. 14.00
Kl. 16.00		

SBS

25. december

Kl. 10.30

Juledag

SBS

27. november	Kl. 13.00

4. december

Kl. 10.30

2. søndag i advent

HMA

18. december

Kl. 09.00

4. søndag i advent

JNP

24. december

Kl. 14.00	Juleaften
Familiegudstjeneste

HMA

25. december

Kl. 10.30

Juledag

HMA

26. december

Kl. 09.00

2. juledag

JLG

8. januar

Kl. 09.00

1.s.e.h.3.k.

HMA

8. januar

Kl. 09.00

1.s.e.h.3.k.

SBS

Alle Helgen

HMA

6. november

Kl. 17.00

Alle Helgen

SBS

HMA

13. november

Kl. 09.00

22.e.s.trin

JLG

11. december

Kl. 10.30

3. søndag i advent

SBS

Kl. 16.30	1. søndag i advent
HMA
Familiegudstjeneste med
Fællesspisning i sognehuset

15. december

Kl. 17.00

Syng julen ind

SBS

24. december

Kl. 15.00

Juleaften

SBS

Kl. 19.00	3. søndag i advent
De ni læsninger med
efterfølgende gløgg
og æbleskiver

8. januar

Kl. 10.30

1.s.e h.3.k.

SBS

FRÆER KIRKE

SULDRUP KIRKE
6. november

Kl. 16.00

20. november

Kl. 10.30	Sidste søndag
i kirkeåret

27. november

11. december

HMA

SKØRPING KIRKE I GL. SKØRPING

24. december
Kl. 10.30
Juleaften
		Familiegudstjeneste
Kl. 15.30		

HMA

31. december

Kl. 14.00

HMA

8. januar

Kl. 10.30	1.s.e.h.3.k.
HMA
Kirkekaffe og FDF faner

Nytårsaften

HMA
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6. november

Kl. 17.00

Alle Helgen

JLG

13. november

Kl. 16.00	22.e.s.trin
Jagtgudstjeneste

JLG

27. november

Kl. 09.00

1. søndag i advent

SBS

24. december

Kl. 14.00

Juleaften

JLG

1. januar

Kl. 16.00

Nytårsdag

SBS

RØRBÆK KIRKE
6. november

Kl. 16.00

20. november

BRORSTRUP KIRKE
Alle Helgen

LO

6. november

Kl. 15.00

Alle Helgen

MN

Kl. 10.30	Sidste søndag
i kirkeåret

LO

13. november

Kl. 10.30

22.e.s.trin

MN

11. december

Kl. 09.00

3. søndag i advent

AMS

27. november

Kl. 10.30

1. søndag i advent

MN

24. december

Kl. 15.30

Juleaften

LO

4. december

Kl. 10.30

2. søndag i advent

MN

25. december

Kl. 10.30

Juledag

LO

24. december

Kl. 16.00

Juleaften

MN

25. december

Kl. 10.30

Juledag

MN

1. januar

Kl. 16.00

Nytårsdag

MN

GRYNDERUP KIRKE
6. november

Kl. 14.00

Alle Helgen

LO

4. december

Kl. 10.30

2. søndag i advent

LO

24. december

Kl. 14.15

Juleaften

LO

5. januar

Kl. 19.00

Helligtrekongersaften LO

STENILD KIRKE
6. november

Kl. 15.00

27. november

Kl. 13.30	1. søndag i advent
Krybbespil

LO

18. december

Kl. 10.30

4. søndag i advent

LO

24. december

Kl. 13.00

Juleaften

1. januar

Kl. 14.00

Alle Helgen

Nytårsdag

LO

RAVNKILDE KIRKE
6. november

Kl. 16.30

Alle Helgen

MN

20. november

Kl. 10.30

Sidste i kirkeåret

MN

27. november

Kl. 14.30

1. søndag i advent

MN

11. december

Kl. 10.30

3. søndag i advent

MN

18. december
Kl. 19.00
		

4. søndag i advent
Syng julen ind

MN

24. december

Kl. 14.30
Juleaften
Kl. 23.30		

MN
HL

LO

26. december

Kl. 10.30

2. juledag

MN

LO

8. januar

Kl. 10.30

1.s.e.h.3.k.

MN

BÆLUM KIRKE
6. november

KONGENS TISTED KIRKE
6. november

Kl. 10.30

Alle Helgen

27. november

Kl. 10.30	1. søndag i advent
Krybbespil

RVW
RVW

Alle Helgen

IBS

20. november
Kl. 10.30
		

Kl. 10.30

Sidste søndag
i kirkeåret

IF

27. november

Kl. 10.30

1. søndag i advent

IBS

Kl. 10.30

2. søndag i advent

IBS

24. december

Kl. 13.30

Juleaften

RVW

4. december

8. januar

Kl. 09.00

1.s.e.h.3.k.

RVW

11. december

Kl. 09.00

3. søndag i advent

ED

24. december

Kl. 14.30

Juleaften

IBS

25. december

Kl. 10.30

Juledag

IBS

26. december

Kl. 10.30

2. juledag

IBS

RVW

1. januar

Kl. 17.00

Nytårsdag

IBS

SOLBJERG KIRKE
Alle Helgen

IBS

BINDERUP KIRKE
4. november

Kl. 17.30	Pizzagudstjeneste i
RVW
Binderup Missionshus

13. november

Kl. 10.30

20. november

Kl. 09.00	Sidste søndag
i kirkeåret

LO

23. november

Kl. 19.30

Aftensang

RVW

18. december

Kl. 10.30

4.søndag i advent

RVW

24. december

Kl. 10.30

Juleaften

RVW

31. december

Kl. 14.00

Nytårsaften

RVW

22..s.e. trin

DURUP KIRKE
Alle Helgen

RVW

6. november

Kl. 09.00

4. december

Kl. 14.00	2. søndag i advent
Familiegudstj.

IBS

18. december

Kl. 19.00	4. søndag i advent
De ni læsninger

IBS

24. december

Kl. 13.30

Juleaften

IBS

8. januar

Kl. 09.00

1.s.e.h.3.k.

IBS

6. november

Kl. 09.00

10. november

Kl. 09.00	Morgenandagt i
Nørager Sognehus

RVW

6. november

Kl. 13.00

Alle Helgen

IBS

4. december

Kl. 09.00

2. søndag i advent

LO

13. november

Kl. 10.30

22.s.e.trin

IBS

11. december

Kl. 19.00

3. søndag i advent

RVW

27. november

Kl. 09.00

1. søndag i advent

IBS

24. december

Kl. 15.00

Juleaften

24. december

Kl. 16.00

Juleaften

IBS

25. december

Kl. 10.30

Juledag

RVW

25. december

Kl. 09.00

Juledag

IBS

8. januar

Kl. 10.30

1.s.e.h.3.k.

RVW

8. januar

Kl. 10.30

1.s.e.h.3.k.

IBS

SKIBSTED KIRKE

Præster: AMS: Anne Margrethe Saxild - LO: Laila Olesen - FC: Finn Carpentier - UP: Ulla Pedersen - IF: Inge Frandsen - KOP: Knud Olav Pedersen HMA: Helge Maagaard - IMA: Inger Margrethe Andersen - RVW: Rikke Visby WickbergKirkerne
- SBS: Sanne
Birkely
Sørensen
- JLG: Jonas Langdahl
i Rebild
Provsti
· November/December
2022Gormsen
| Side 25
- HSC: Herluf Steen Christensen - IBS: Ingeborg Sebbelin - JNP: Jack Nørdam Pedersen - MN: Marianne Nielsen - NN: Ikke bestemt endnu

ARRANGEMENTER I REBILD PROVSTI
Sogneeftermiddag
”Mit liv som bedemand”
Tid: 3. november kl. 14.30
Sted: Bælum Sognegård
Pris: Gratis
Arr.: Bælum Menighedsråd
Læs mere: Se side 11

”Sorg en tunnel, man skal igennem? Eller
et landskab man skal leve med og i?”
Tid: 1 6. november. Spisning kl.17.30.
Foredrag kl.18.30
Sted: Suldrup Sognehus
Pris: Foredraget er gratis, spisning kr. 25
pr. person, tilmelding til spisning på
e-mail;
tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk
Arr.: Sønderup-Suldrup Menighedsråd
Læs mere: Se side 20
Sangaften i Skørping Sognegård
Tid: 22. november kl. 18.00
Sted: Skørping Sognegård
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 18

Modeshow og foredrag
Tid: 4. november kl. 14.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: Gratis
Arr.: S tøvring, Sørup og
Gravlev Menighedsråd
Læs mere: Se mere 14
Koncert – Maria-Musik
Tid: 8. november kl. 19.30
Sted: Støvring Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Støvring menighedsråd
Læs mere: Se side 14
Jagtgudstjeneste
Tid: 13. november kl. 16.00
Sted: Skørping Kirke i Gammel Skørping
Pris: Gratis
Arr.: Menighedsrådet, Skørping jagthornsblæsere samt jagtforeningen www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 18

Kirke for de Små
Tid: 18. november kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: 20 kr. for spisning for voksne
Arr.: Øster Hornum Kirke
Byen synger morgensang
Tid: 18. november kl. 08.30-09.00
Sted: Haverslev Kirke
Pris: Fri adgang
Arr.: Haverslev-Ravnkilde skole og
Haverslev kirke
https://sogn.dk/haverslev-rebild/
Læs mere: Se side 21
Veggerbys familier
Tid: 20. november kl. 15.00
Sted: Veggerby Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Veggerby Kirke, www.øhveggerby.dk
Læs mere: Se side 22

Den Røde Brænding ved Jakob Tøtrup
Tid: 15. november 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Siem Forsamlingshus,
Skørpingvej 36, Siem, 9575 Terndrup
Pris: Gratis
Arr.: S t. Brøndum-SiemTorup Menighedsråd
Læs mere: Se side 16

Koret Clemens Knejterne i Terndrup
Sognegård
Tid: 24. november kl. 19.00
Sted: Terndrup Sognegård
Pris: Gratis
Arr.: Lyngby-Terndrup Menighedsråd
Læs mere: Se side 10

Børnekirke
Tid: 16. november kl. 17.00
Sted: Støvring Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd
Læs mere: Se side 15

Julekoncert med Øster Hornum Kirkes
Rytmiske Kor
Tid: 24. november kl. 19.00
Sted: Skibsted Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Skibsted Menighedsråd
Læs mere: Se side 11
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Julekoncert med Maria Carmen Koppel
Tid: Fredag 25. november kl.19.30
Sted: Suldrup Kirke, Dalumvej 30,
9541 Suldrup
Pris: kr. 150/www.billetsalg.julekoncerter.dk
Arr.: Sønderup-Suldrup Menighedsråd
Læs mere: Se side 20
Gudstjeneste med Krybbespil
Tid: 27. november kl. 10.30
Sted: Kongens Tisted Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Kirkerne i Kongens Tisted,
Binderup, Durup, Rørbæk, Grynderup
og Stenild
Læs mere: Se side 9
Gudstjeneste med Krybbespil
Tid: 27. november kl. 13.30
Sted: Stenild Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Kirkerne i Rørbæk, Grynderup,
Stenild, Kongens Tisted, Binderup og
Durup
Læs mere: Se side 8
Adventsgudstjeneste med luciaoptog
Tid: 27. november kl. 14.00
Sted: Sørup Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Sørup Menighedsråd
Læs mere: Se side 14
Adventsgudstjeneste med luciaoptog og
Gravlevkoret
Tid: 27. november kl. 16.00
Sted: Gravlev Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Gravlev menighedsråd
Læs mere: Se side 14

Oversigt over arrangementer, der er sorteret efter dato

Julefrokost
Tid: 27. november 2022 kl. 18.00
Sted: Torup Kirke og efterfølgende
Spejderhytten i Hellum
Pris: 50 kr. for voksne,
børn under 12 år gratis
Arr.: S t. Brøndum-SiemTorup Menighedsråd
Læs mere: Se side 16
De ni læsninger – Aarestrup-Haverslev
kirkekor medvirker
Tid: 27. november kl. 19.30
Sted: Aarestrup Kirke
Pris: Fri adgang
Arr.: Aarestrup Kirke
https://sogn.dk/aarestrup/
Læs mere: Se side 21

Julekoncert med Nordjysk VokalEnsemble
Tid: 29. november kl. 19.30
Sted: Støvring Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Støvring menighedsråd
Læs mere: Se side 14
Familiegudstjeneste, luciaoptog &
juletræsfest
Tid: 4. december kl. 14.00
Sted: Solbjerg Kirke
Pris: Gratis
Arr.: S olbjerg Menighedsråd og
Solbjerg Borgerforening
Læs mere: Se side 11
Julekoncert med Skørping Sangforening
Tid: Søndag den 4. december kl. 19.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 6

Adventsfest med
biskop Thomas Reinholt Rasmussen
Tid: 8. december kl. 19.00
Sted: Terndrup Kirke og sognegård
Pris: Gratis
Arr.: Lyngby-Terndrup Menighedsråd
Læs mere: Se side 10
Jul for de små med risengrød
Tid: 9. december kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke og Sognehus
Pris: 20 kr. for maden for voksne
Arr.: Øster Hornum Kirke
Læs mere: Se www.ohkirke.dk
Gudstjeneste med Luciaoptog
Tid: 11. december kl. 19.00
Sted: Durup Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Kirkerne i Kongens Tisted, Binderup,
Durup, Rørbæk, Grynderup og Stenild
Julekoncert med De Rytmiske Unoder
Tid: Søndag den 11. december kl. 16.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 7
Syng julen ind - yndlingsjulesange
Tid: 13. december kl. 17.00-17.30
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Fri adgang
Arr.: Aarestrup Kirke
https://sogn.dk/aarestrup/
Læs mere: Se side 21
Adventshygge
Tid: 13. december kl. 15.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: Gratis
Arr.: Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd
Læs mere: Se side 14

Vi synger julen ind
Tid: 15. december kl. 17.00
Sted: Fræer kirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Syng Julen ind med Mandskoret
Tid: 15. december kl. 19.30
Sted: Kredshuset i Kirketerp
Pris: Gratis
Arr.: Veggerby Kirke
Læs mere: Se side 22 eller
www.øhveggerby.dk
Vi synger julen ind
Tid: 18. december kl. 19.00
Sted: Ravnkilde Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Brorstrup-Ravnkilde Menighedsråd
Læs mere: Se side 12

De ni læsninger
Tid: 18. december kl. 19.00
Sted: Solbjerg Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Solbjerg Menighedsråd
Læs mere: Se side 11
Musikfortællinger
Tid: Tirsdag den 20. december kl. 19.30
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 7

De ni læsninger
Tid: 6. december kl. 19.00
Sted: Gravlev Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Gravlev Menighedsråd
Læs mere: Se side 14
Julekoncert med
Filharmonisk Kor Aalborg
Tid: 7. december kl. 19.00
Sted: Bælum Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Bælum Menighedsråd
Læs mere: Se side 11

Julekoncert
Tid: 13. december 2022 kl. 19.00
Sted: St. Brøndum Kirke, Ejstrupvej 11,
St. Brøndum, 9520 Skørping
Pris: Gratis
Arr.: St. Brøndum-SiemTorup Menighedsråd
Læs mere: Se side 16

Skumringstime med Luciaoptog
Tid: 13. december kl. 16.30
Sted: Støvring Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd
Læs mere: Se side 14

Helligtrekongersaften i Grynderup
Tid: 5. januar kl. 19.00
Sted: Grynderup Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Rørbæk, Grynderup og
Stenild Menighedsråd
Læs mere: Se side 8
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Tekst: Henrik Bugge Mortensen
Foto: Jógvan Olsen
Ligesom juletræet har adventskransen sine rødder i Tyskland, hvor
traditionen med at sætte fire hvide stearinlys i en grøn krans dekoreret med røde bånd allerede var ret udbredt i slutningen af 1800-tallet. Fra det nordtyske område blev skikken omkring år 1900 ført
til Sønderjylland. Her var det i første omgang Brødremenigheden i
Christiansfeld, der tog traditionen til sig. Under første verdenskrig
kunne de første adventskranse ses rundt om i stuerne i Aabenraa.
Adventskrans på Amalienborg
Det var dog først under anden verdenskrig, da landets blomsterhandlere begyndte
at fremstille og sælge
adventskranse,
at skikken for
alvor vandt
indpas i de
danske hjem.
Det var
måske ikke
så underligt,
for ud over
at markere julens
komme havde
adventskransen
med sine hvide
lys og røde bånd,
dannebrogsfarverne, også
betydning for det nationale
sammenhold under besættelsen. Succesen blev ikke mindre af, at
befolkningen i datidens ugeblade kunne se, at også kong Christian
10. og den tyskfødte dronning Alexandrine havde en adventskrans
hængende på Amalienborg. I 1946 blev adventskransen valgt
som motiv på årets julemærke.

Et lys ad gangen
Et af de tilbagevendende spørgsmål vedrørende adventskransen er,
om alle fire lys skal tændes samtidig eller ét lys ad gangen. Adventstiden, der markerer kirkeårets begyndelse, indledes den fjerde sidste
søndag før juleaften. Den fire uger lange adventsperiode er en forberedelsestid eller sagt med andre ord en nedtælling til juleaften, hvor
vi modtager juleevangeliets budskab om Herrens komme – Adventus
Domini, som det hedder på latin. Så det rigtige svar er at tænde ét
lys ad gangen.
I dag kan adventskransen opleves i et væld af kreative udformninger,
men oprindeligt bestod den af en bundet krans af gran, hvide lys og
røde bånd til ophængning. Fra slutningen af 1950’erne har man også i
begrænset omfang anvendt
lilla bånd. Inspirationen
kom fra Østrig, hvor
den katolske kirke
tog traditionen
med adventskransen til sig
i 1930’erne.
Her blev den
røde farve
dog udskiftet
med den lilla,
som er kirkens
bodsfarve.

Billedet med adventskransen er fotograferet
i Lars Kjærs Hus i Rebild Bakker.
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