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MIDTHIMMERLANDS KIRKEHØJSKOLE
Sæson 2023

Der er stadig tre højskoleformiddage tilbage i 2022. Der er ikke flere ledige pladser, men der er mulighed for at blive skrevet på ”Billet
søges-listen”. Kontakt Anette Kjær på tlf. 2992 7122.
Program og tilmelding til sæson 2023
Det overordnede emne i 2023 er ”Sammenhængen”. Sæsonens 6 højskoleformiddage vil belyse emnet på forskellig vis med afsæt
i samfundsdebatten, naturvidenskaben, litteraturen, filosofien, historien, forskningen og kunsten. Igen i år er der indbudt en række
erfarne foredragsholdere, der alle er kendt som værende gode formidlere med stor indsigt i de emner, de skal fortælle om. Der bliver
bl.a. mulighed for at opleve rav-forsker og formand for Den Danske Ravklub, Anders Leth Damgaard, litteraturprofessor Johs. Nørregård Frandsen, hospicepræst Ole Raakjær, forfatter Lise Andersen og lektor i tysk historie og kultur ved Syddansk Universitet, Moritz
Schramm. Det fulde program kan hentes i kirkernes våbenhus og ses på kirkernes hjemmeside fra midt i september.
Højskoleformiddagene foregår i 2023 på skift i Haverslev og Aarestrup kl. 9.00 - 12.00 følgende onsdage:
8. februar - 8. marts - 19. april - 6. september - 4. oktober - 8. november 2023.
Formiddagene begynder med morgensang og fortælling i kirken ved Anette Kjær, herefter formiddagskaffe og foredrag.
Der er mulighed for at tilkøbe frokost.
Billetsalg - til sæson 2023 åbner mandag den 24. oktober kl. 12.00.
Der købes billet gennem billetsystemet Place2Book. På KultuNaut søges på 24.10.2022 og ”Midthimmerlands Kirkehøjskole. Billetsalg”.
Link til billetkøb findes på KultuNaut og på kirkernes hjemmeside. Max 4 billetter pr. køb. Billetten giver adgang til alle 6 højskoleformiddage inkl. formiddagskaffe. Ønskes der frokost skal det købes på forhånd sammen med billetten. Der udbydes to billettyper hhv.
uden / med frokost. Pris hhv. 475 kr. / 955 kr. Billetten refunderes kun i tilfælde af, at arrangøren aflyser.
Spørgsmål vedr. billetsalget rettes til kasserer Åge Møllebjerg, Haverslev menighedsråd. Tlf. 6127 4178.
Vel mødt til højskoleformiddage med
livsoplysning, fællessang og fællesskab.
Arrangør: Aarestrup-Haverslev kirker
Anders Damgaard

Johs. N. Frandsen

Lise Andersen

Ole Raakjær

”Hvad er et menneske værd?”
Torsdag den 8. september kl. 19.00-21.30
Støvring Sognegård - Kirkevej 7, 9530 Støvring
Program:
Kl. 19.00 Velkomst
Kl. 19.10 Første oplæg
Kl. 19.40 Kort pause
Kl. 19.45 Andet oplæg
Kl. 20.15 Tapas og salonsamtaler
Kl. 21.00 Afrunding og afslutning
Kom og brug en aften i selskab med 2 forskere og undervisere
fra teologi og sundhedsøkonomi. De vil give hver deres vinkel
på ”Hvad er et menneske værd?”
Oplægsholdere:
Sabrina Storgaard Sørensen er adjunkt ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.
Ulrik Nissen er Dr.theol., forfatter, forsker og lektor ved Aarhus
Universitet.
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Arrangementet og den medfølgende forplejning er gratis.
Mere information kan løbene findes på
www.hvadermeningenrebild.dk
Tilmelding sker via mail eller sms: kirdith@gmail.com eller
2684 4232.
Hvis du/I ikke kan deltage den pågældende dato, så fortvivl
ikke. Der kommer nemlig endnu et spændende arrangement
som dette.
Den 6. oktober med temaet ”Hvad er livets grænser?”,
hvor sognepræst Hanne Dahl og overlæge Bennedict
Kjærgaard vil holde oplæg.

Præsten har ordet af Rikke Visby

Hvad er meningen?
For selvom enkelte mennesker ikke har forstået det, så er naturen og religionen koblet
tæt sammen. Man kan jo også her fristes til
at sige, at naturvidenskaben og humanioraen
komplementerer hinanden, for det gør de så
umiskendeligt.
Uanset hvor langt vi kan se tilbage i galaksens og rummets historie, så ser vi stadig kun
glimt af lys i et stort tomrum. Vi ser lyset fra
universets tidligste dage, dengang selv tiden
var ny, men vi kan ikke forklare det. Hvad var
der før? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det hele?

H

vad er meningen? Meningen med
hvad? Tja, meningen med det hele,
måske? Meningen med hver eneste dag, meningen med glæde, meningen
med livet?
Nu hvor det nye store James Webb rumteleskop har taget det hidtil dybeste infrarøde
billede af rummet nogensinde – i farver, vel
og mærke – og vi på billedet kan se over
13,5 milliarder år tilbage i tiden i en detaljegrad, vi endnu aldrig har oplevet. Det er starten på en ny indsigt i det enorme univers, vi
stadig kun kender meget lidt til. Udover at
kigge langt ud i rummet kan forskerne også
se langt tilbage i tiden. For afstand og tid
hænger nemlig sammen.
På jorden ser vi først de mange stjerner og
galakser, når lyset fra dem rammer os. Og
selvom lyset rejser med cirka 300.000 kilometer i sekundet, er afstandene i rummet
enorme, og lyset er derfor længe om at nå
os. Dermed kan vi studere skabelsen af universets allerførste galakser og stjerner.
Men hvordan stiller det os? Hvordan forstår
vi så enorme afstande, så enorme perspektiver? At kunne se tilbage i tiden er jo ganske
ekstraordinært, og hvad kan det ikke fortælle

Kirkerne i Rebild Kommune nr. 7/2022
Udgiver: Rebild Provsti
Oplag: 13.500 stk.

os – om vores skabelse? Om os selv? Mennesket har siden den allerførste tid kigget op
mod stjernerne og er blevet slået af forundring. Og siden den første tid har mennesket forsøgt at forklare hvad stjernerne er,
hvorfor dag og nat, sommer og vinter, skifter.
Hvorfor tiden går, og hvorfor vi går med.
Stjernerne, rummet, den hele vide verden,
som vi lever i, har også altid været mål for
popkulturen, lige fra Timon og Pumbaas diskussion om, hvorvidt stjerner er ”ildfluer, der
sidder fast på den mørkeblå ting, deroppe,”
eller om det er ”store kugler af gas, der svæver langt ude i himmelrummet”. Vender man
sig til Hitchhikers Galakseguide er svaret på
meningen med sandheden, livet og det hele,
noget så kryptisk som 42.

Først da forstår vi storheden
Og det nye billede skærper vores fokus. For
i dagens Danmark, ja, i dagens verden, har
vi brug for at blive husket på, at vi ikke skal
tænke kortsigtet. Vi skal ikke kun tænke på
vores egen næsetip, men se ud over os selv,
ud over vores egen boble, vores egen generation. Kortsigtet tankegang er med til at
drive verden i sænk, og først når vi tænker
på fremtiden, på andre mennesker, yder vi
ud over os selv. Først da forstår vi storheden
– ikke i universets alder, men i menneskehedens interdependens.
Storheden i, at nok er universet gammelt,
men vi ved stadigvæk ikke, hvem der startede det hele. Vi ved ikke, hvad der var før,
hvordan ingenting og alting blev skabt, hvilken skabelsesfortælling vi alle bærer med os,
og hvem der satte det hele i gang.

Rundt om et bål i aftenskumringen
Mennesket har altid forsøgt at forklare, hvorfor der er noget, og ikke bare ingenting. Vi er
som art ikke gode til uforløste mysterier, for
det virker så utrolig stort – rummet, jorden,
vores eksistens. De fleste af os har nok på et
eller andet tidspunkt siddet rundt om et bål i
aftenskumringen, mærket det store omkring os,
snakket med de andre, været i stilheden, forundredes over universet, sandheden og det hele.

I Genesis står der, at Gud skabte solen og
månen for at menneskene havde en idé om,
hvad klokken var, hvilken dag og måned det
var, hvornår det var så-tid og høsttid, hvornår
det var hverdag, og hvornår det var tid til
fest. Og selvom vi i dag måske har andre måder at tælle timerne på, så er det stadig rart
at vide, at der er en tid til alt under himlen.
Også selvom himlen nu er blevet lidt større
end før.
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Set fra venstre Olena Yushchuk, Yuliia Kezlia og Denys Kezlia.

Lokalt SAMMENHOLD,
der gør en forskel

Tekst og foto:
Henrik Bugge Mortensen

Krig i Europa i 2022, det var for blot et halvt år
siden nærmest utænkeligt, men den 24. februar
valgte Rusland at invadere nabolandet Ukraine,
og med ét slag var verden forandret. De mange løfter og aftaler om samarbejde og fredelig
sameksistens over landegrænser, som kendetegnede tiden efter Berlinmurens fald i 1989, var
med ét gået i glemmebogen. Krigen har ført til,
at millioner af ukrainere er flygtet mod det vestlige Europa – også til Danmark og den lille by
Rostrup, hvor byens borgere, foreningslivet og
folkekirken stod parat til at tage imod.

-  Det hele skete meget hurtigt. De ukrainske flygtninge blev i
første omgang indkvarteret på vandrehjemmet i Hobro, hvorefter der skulle findes midlertidige boliger, fortæller sognepræst
Morten Krogsgaard Holmriis. Mariagerfjord Kommune står for
at koordinere arbejdet, som i begyndelsen virkede meget omfattende, da man på det tidspunkt regnede med, at alene 700
ukrainske flygtninge skulle placeres i kommunen. Den nedlagte
Rostrup Skole blev lejet til formålet, mandag den 14. marts blev
der afholdt informationsmøde, og fredag den 18. marts ankom de
første ukrainere til Rostrup.
-  Det blev nogle hektiske dage, supplerer Anna Lassen, medlem af
Rostrup Sogns Menighedsråd. Rostrup er en lille by med knap
300 indbyggere, men det er også en by, hvor vi er gode til at stå
sammen og løfte i flok. 50-60 af byens borgere mødte op for at
gøre skolen ren, samle senge, ordne legepladsen, fylde skolekøkkenet op med det nødvendige køkkengrej osv. Vi har oplevet krig
og flygtningekriser før, men denne gang foregår det i vores egen
baghave, hvilket jeg tror, har gjort en stor forskel for mange. De
stærke billeder på TV og sociale medier, har fået os til at føle et
stort og naturligt behov for at kunne gøre en forskel og hjælpe
medmennesker i nød. For at organisere indsatsen lokalt blev Facebook-gruppen Ukraine-Rostrup etableret. Den har i dag omkring
400 medlemmer. Og det er ikke initiativ og hjælpsomhed, der
har manglet. Da skolen blev indrettet til midlertidig bolig, kom
mange forbi med møbler, så vi kunne skabe noget, der mindede
blot lidt om et hjem.

Morten Krogsgaard Holmriis, sognepræst,
og Anna Lassen, Rostrup Sogns Menighedsråd
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Der er nok at snakke om
-  På et hurtigt indkaldt møde i menighedsrådet fik vi talt om,
hvilken rolle kirken skulle spille i det skete, fortæller Morten
Krogsgaard Holmriis. Kirken er først og fremmest en del af
lokalmiljøet, men der er også ting, vi som kirke skal løfte, og som
ingen andre gør. Det handler om at gøre kirken tilgængelig for
dem, der har behov for at være andagtssøgende, tænde et lys eller
komme ind i kirkerummet for at sidde i stilhed. Som præst skal
jeg være til rådighed som samtalepartner og sjælesørger – også
overfor for dem, der kommer til landet som flygtninge. Flere af
ukrainerne, hvoraf de fleste er ortodokse kristne, har deltaget i
en dansk gudstjeneste. ”Jeg forstod, ikke hvad du sagde, men jeg
kunne fornemme, at det var vigtigt!”, sagde en af ukrainerne til
mig efter en gudstjeneste. Sproget er en barriere, men i kirkens
rum fornemmer vi fællesskabet og det, at der er noget på færde,
som berører os mennesker. I vores snak fandt vi også hurtigt ud
af, at der var behov for et sted, hvor lokalbefolkningen og de
nytilkomne naboer kunnen mødes til snak over en kop kaffe. Det
blev til den ugentlige onsdags-cafe i Rostrup klubhus.

Denys Kezlia, Kharkiv
Sammen med min kone og tre børn kom jeg til Danmark den
10. marts. Vi flygtede fra Kharkiv, der ligger i det nordøstlige
hjørne af Ukraine, som fra krigens begyndelse blev bombet
af russerne. Efter fire dages køretur gennem Ukraine kom
vi til Polen, hvor en kammerat foreslog, at vi tog videre til
Danmark. I Hobro blev vi modtaget med åbne arme. Jeg er
ikke mindst meget taknemmelig for, at mine børn så hurtigt
fik lov til at være almindelige børn igen og komme på afstand
af det, de har oplevet i Ukraine. De kom hurtigt i skole og er
blevet inviteret med på udflugter sammen med andre børn.
Jeg har fået arbejde på en gård nær Randers, og min kone,
der er lærer, underviser ukrainske børn over nettet. Jeg håber,
det lykkes at stoppe Putin, men det, der sker nu, er et led i en
større plan, der allerede tog sin begyndelse i 2014, da Krim
blev annekteret af Rusland. Det er umuligt at glemme, og
det skal vi heller ikke. Vores børn spørger ofte, om vi ikke
kan tage tilbage for at hente deres ting, men vi har bestemt os
for at begynde en ny tilværelse i Danmark. Vi er begyndt på
sprogskole i Hadsund. Dansk er et meget svært sprog, men
det er godt at have noget andet at tænke på.

-  De første gange var vi 80-90 mennesker, et antal der er blevet
betydeligt mindre efterhånden, som ukrainerne er flyttet i egen
bolig eller har valgt at rejse hjem, fortæller Anna Lassen. Det vi
bruger tid på hver onsdag, er at snakke, og der er nok at snakke
om. Der er naturligvis en masse praktiske ting omkring køb af tøj
og dagligvarer, børnenes skolegang, flytning i egen bolig og transport. Specielt det sidste er en udfordring i Rostrup, hvor der ikke
er nogen form for offentlig transport, men også her har områdets
beboere været fantastiske til at lege chauffører og komme med
cykler. Efterhånden som vi har lært hinanden bedre at kende, har
mange af ukrainerne også haft et stort behov for at fortælle om
deres oplevelser i Ukraine, da russerne invaderede landet. Vi kan
heldigvis også grine sammen, og det er ofte af de forskelle, der er
mellem Danmark og Ukraine. Flere de boligsøgende ukrainere, er
blevet noget overrasket, når de er kommet ud til en 1. sals lejlighed, som i Ukraine betyder stueetage, og stor er deres overraskelse
også, når de med deres kufferter kommer til en tom bolig, for i
Ukraine lejer man normalt en fuldt møbleret lejlighed.

Yuliia Kezlia, Chernihiv
Jeg valgte at flygte sammen med min kæreste til Danmark,
hvor jeg har en søster boende. Vi rejste gennem Hviderusland,
hvor vi blev tilbageholdt og afhørt hver for sig i ni timer.
De hviderussiske myndigheder havde fokus på to ens tatoveringen, som min kæreste og jeg har fået lavet. De mente,
de havde noget med nynazisme af gøre, hvilket vi naturligvis
benægtede. Herefter spurgte de ind til, om jeg havde venner i
militæret. Før indrejse i Hviderusland havde jeg heldigvis slettet alle SMS’er og billeder på min mobiltelefon, så til slut fik
vi lov til at rejse videre til Polen. I Danmark har vi kun mødt
stor hjælpsomhed og forståelse, men det er svært at sidder her
i sikkerhed, mens Ukraine er i krig. Jeg forsøger ikke at følge
strømmen af nyheder konstant, men det er svært at lade være.
Telefonen er også min daglige kontakt til min familie, der
stadig er i Ukraine.

I forbindelse med denne artikel besøgte jeg onsdagscafeen i Rostrup
for at tale med tre af ukrainerne om deres flugt og modtagelse i
Danmark.

Olena Yushchuk, Lviv
Jeg forlod Ukraine den 11. marts sammen med min søn på
halvandet år og min nevø på 17 år, da begge hans forældre
er i militæret. Jeg boede i byen Lviv på 4. sal i en etageejendom. Flere gange dagligt lød luftalarmen, og vi måtte hver
gang flygte ned i kælderens beskyttelsesrum. Det var hårdt for
min lille dreng, der græd og græd. Min mand og jeg besluttede derfor, at jeg skulle rejse til Danmark, mens han, mine
forældre og svigerforældre blev tilbage. Det var en vanskelig
beslutning, men heldigvis kom jeg til et land, hvor det er sikkert, og hvor folk har meget store hjerter. Jeg skylder beboerne
i Rostrup den største tak. I begyndelsen var det svært at tale
om krigen i Ukraine, når nogen spurgte, men det hjælper at få
talt ud om tingene, blive vred og få lov til at græde sammen –
og det med både danskere og andre ukrainere.

-  Der er ingen tvivl om, at ukrainerne er meget taknemmelige for
den modtagelse, de har fået i Danmark og helt lokalt her i Rostrup,
fortæller Anna Lassen. En uge efter de var flyttet ind på skolen,
inviterede de hele byen til koncert, hvor der blev sunget, læst digte
og lavet gymnastisk opvisning. En af børnene havde til lejligheden
lært den danske nationalmelodi, hvilket var en stor overraskelse for
alle. Der er blevet etableret nye venskaber, og der er ingen tvivl om,
at når krigen er slut, så skal vi på besøg i Ukraine
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Høst for længe siden
Skikken, hvor man siger tak for høsten, har fulgt os helt tilbage fra
før-kristen tid. I folkekirken praktiseres den i form af høstgudstjenester. Rebild provsti er et landprovsti – stort set alle pastorater er
placeret i et område, hvor der drives landbrug. Landbruget er efterårs- og forårssåning, grøde på marken undervejs gennem sommeren,
for til sidst at ende i det, der er en forudsætning for alt liv på gården
– høsten. Derfor er der en stærk tradition for høstgudstjenester.

Tekst og foto: Maria Ohrt-Nissen

- Med 5 sønner på gården var det ikke nødvendigt med fremmede
hænder til hjælp i høsten. Som nygifte overtog vi gården efter
mine forældre i 1966. Vi var sammen med naboen om en selvbinder, indtil vi sammen med den samme nabogård fik en mejetærsker i 1969.
- Det kunne være problematisk at bjerge høsten – i hvert fald indtil
vi fik mejetærsker, fordi neg der var høstet med selvbinder skulle
afmodnes på marken, helst i 10 dage. I regnfulde somre kunne det
blive overordentlig problematisk. Det røbede sig så om vinteren,
hvor kornet kunne mugne, så det støvede. Specielt rugen, som var
det bedste som grovfoder, kunne være vanskelig, fordi den havde
tendens til at ville spire. Fik man ikke sået i tide på grund af sygdom, dårligt vejr eller andet, nåede man ikke få høstet i tide, og så
rådnede kornet på strået.

- Når selvbinderen og riven var sat ind,
så var vi færdige med høsten.
Vi havde en gammel skik udbredt i
det meste af Himmerland, at når vi var
færdige med at høste, så skulle vi have
risengrød – ”skårgrød”. Når så vi var
helt færdige med at få det hele ind,
så fik vi æbleskiver.

I dag fornemmer man som ikke-landbruger måske ikke den styrke,
den taknemmelighed, man som landbruger føler, når høsten er vel
i hus og den nervøsitet, man føler, når det ikke eller kun dårligt
lykkes. Jeg har besøgt 78-årige Henning Langdahl, medlem af
menighedsrådet for Støvring sogn, i sit lille parcelhus i Støvring.
Henning er født i Veggerby sogn, hvor forældrene med de 5 sønner
drev gården i efterkrigstidens år. Det var et klassisk landbrug - sådan
med køer, heste, grise, høns, ænder – og køkkenhave.
Afhængig af vind og vejr
- Det var tydeligt som barn at mærke, at man var afhængig af vejr og
vind, fortæller Henning Langdahl. En lang tørkeperiode var hård
ved de tørre dele af ejendommen. Der blev ikke købt til husholdningen, alt avlede vi selv. Jeg husker den dårligste høst i 1959 – da
var laden ikke fuld, og så måtte min far sælge ud af køerne. Med
et sindrigt vandingssystem i et hjørne af køkkenhaven lykkedes det
dog at holde liv i jordbærrene, som min mor solgte rigtig mange af.
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Sognets fest
Det var en hel selvfølge, at der var høstgudstjeneste, hvor kirken var
fyldt, næsten mere end juleaften. Dengang var det jo livsvigtigt, at
alt kom ind, der var ingen mulighed for at købe noget andre steder.
Det lå stadig i de gamle – nu var familiens eksistens reddet et år
mere. Det var sognets fest, nu var høsten i hus. Høsteofferet blev lagt
i en skål på alteret, som en tak til Gud for det, vi havde fået.
Jeg kan huske, der var en kirkegænger, ansat ved det offentlige, der
ikke gav høstoffer, for ”han havde jo ingen høst.” ”Din høst, det er
den løn, du får ind,” blev der svaret. For eftertiden gav han høstoffer,
for det var rigtigt, hans løn betalt af skattekroner var hans høst.
Således en historie fra den virkelige verden – den hvor høsten ikke
er ligegyldig. Hvert år kan vi følge maskinernes arbejde på markerne
og på vejene, og vi skal huske på, at det ikke er ligegyldigt, hvordan
høsten bliver – andres hårde arbejde er forudsætningen for, at vores
hjul kan dreje rundt.

Høst på glas og
hygge hænger
sammen
Tekst: Rikke Winkler
Foto: Rikke Winkler, Henrik Bugge Mortensen
Sensommer og efterår er nydelsens tid. Her øser både naturens skatkammer og den spiselige have gavmildt ud af deres gode råvarer. Bær,
frugter og grøntsager kæmper om opmærksomheden og vi elsker
det. Og bærrene smager nu engang bedst, når de plukkes og spises i
samme bevægelse.
I gamle dage var denne periode en særdeles travl tid. Det var nu, der
skulle indsamles og konserveres, så den gode og sunde mad kunne
strække indtil næste høst. I dag, hvor vi har adgang til alle råvarer
året rundt, er konserveringen ikke på samme måde nødvendig. Ikke
desto mindre er syltning et blandt flere madhåndværk i dag, som
mange holder af. Et madhåndværk som vi nu mest dyrker af lyst og
ikke nød.
Cathrine Bengtson, som bor i St. Brøndum, er én af de mange som
holder af at udnytte og forlænge holdbarheden ved råvarerne. Det
er virkelig rart at vide, hvor maden, vi spiser, kommer fra. Og jeg er så
heldig at have råvarer lige uden for døren, som jeg ved er de reneste og
mest friske af slagsen.
Vendsysselske rødder
Cathrine har rødder i en bondeslægt og er opvokset på en gård i
Vendsyssel, hvor forældrene udover landbruget havde en stor køkkenhave og frugthave. Hun er derfor opvokset med glæden over selv
at dyrke det men også med en bevidsthed om at bruge de grøntsager
og frugter som haven bød på, som tidligere generationer jo også har
gjort.
Det blev en naturlig del af opvæksten, at der skulle plantes, sås,
hakkes, plukkes og tilberedes før man kunne spise/nyde maden, og
Cathrine måtte være med i alle processer, når hun havde lyst. Og det
havde hun, for hun ville gerne være sammen med sin mor, som især
var den der sørgede for at tilberede det høstede grønt og frugt.
Selvom Cathrine og hendes familie ikke har aktivt landbrug men bor
på et lille nedlagt landbrug, har hun taget livets gang på landet med i
formen på sit liv.
Hver årstid har sine gøremål Det giver livet en form og struktur og
vækker minder fra barndommen. Livet er fuld af muligheder og

informationer, som netop kan være svært at navigere i, så er det trygt
at finde ro i at så, høste og sylte. Syltningen giver mig et pusterum og
en mulighed for at fokusere kun på én ting, nemlig madlavningen,
fortæller Cathrine. Lige præcis det faktum er der også flere og flere
som får øjnene op for. I en stresset eller presset hverdag, har vi brug
for pauser. En pause med f.eks. syltning giver ro i hovedet og fører
os tilbage til noget oprindeligt og anvendeligt. Cathrine tilføjer med
et smil: Og så er det i øvrigt en aktivitet, som hele familien kan være
sammen om og som alle hygger sig med. Og morgenmaden bliver lige lidt
sjovere, når vi i fællesskab kan skamrose den mest velsmagende
rabarber-jordbær topping på morgenyoghurten.
Det bedste Cathrine ved er at høste årets første sprøde og røde
rabarber og koge en rabarbermarmelade med et strejf af ingefær.
Den minder mig om min mor (som jeg har lært at lave den af ) og er
startskuddet til en ny sæson med sylterier. Tænk at åbne sådan et glas når
man om vinteren længes efter sommer.
Mor Bodils rabarbermarmelade
750 g rabarberstilke, vasket og snittet i mindre stykker.
400 g sukker
1-2 tsk. fint revet frisk ingefær (uden skal)
1 tsk. vaniljesukker
1-1½ tsk. Rød melatin
Rabarber, sukker, ingefær og vaniljesukker blandes og trækker
i et par timer i en gryde med låg. Blandingen koges herefter
15-20 min. ved svag varme under jævnlig omrøring. Melatin
blandes med 1 spsk. sukker og drysses i rabarberblandingen
under omrøring. Marmeladen koges kraftig igennem i 2 min. og
er nu klar til at blive fyldt på skoldede glas.
Oldes høstchutney
2 æbler
2 tomater
2 blommer
1-2 løg
2 fed hvidløg
1 håndfuld rosiner
1,5 dl eddike
100 g sukker
2 tsk. paprika
2 tsk. friskrevet ingefær
Vask blommer, tomater og
æbler. Fjern sten og kernehus og skær ud i tern. Skræl løg, hvidløg
og ingefær. Løgene skæres i tynde både mens hvidløg hakkes fint og
ingefæren rives på et rivejern. Kom alle ingredienserne i en tykbundet gryde eller sauterpande. Lad det hele småsimre i 35-45 min.
afhængig af konsistensen der skal være marmelade tyk. Smag til med
salt, citronsaft og eddike. Hæld chutneyen på skoldede glas rystet
med Atamon/alkohol. Stil på køl. Spis f.eks. chutney til kylling og
forårsruller.
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Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

Dåbens lys
”Dåbens lys er
tændt, når livet
slukkes". I denne ene linje,
som vi synger
næsten
hver
gang, vi har dåb,
forbindes: dåb,
lys og død. Forbindes sådan,
at døden ikke
bliver den sidste og yderste
horisont for vores liv. Den er der, den kommer, men der er
andet og mere at sige.
I er verdens lys, sagde Jesus engang. Han sagde det til en stor flok tilfældige mennesker.
Og sådan fik alle mulige forskellige mennesker udleveret en glorie. De var verdens
lys og jordens salt, sagde han. Det var ikke
noget, de engang skulle blive, hvis de gjorde
sådan og sådan. De var det! Lige på stedet.
Det var dém, der fik glorien på og helgenkåben udleveret - det var dém, der her og nu
var jordens salt og verdens lys.
Tænk, det turde han sige uden at have overblik over, hvem de var og hvad de rummede.
Og de ord lyder også til os. I er jordens salt
og verdens lys. Ikke: I skal være det, hvis I gør

gode gerninger og gør jer fortjent til det. Nej:
I er her og nu jordens salt og verdens lys!
Med de ord bliver også vi helgenkåret, det
vil sige helliget af ham. Slet og ret, uden videre er også vi jordens salt og verdens lys. Og
hans tale om saltet og lyset holder os fast på
livet, hver gang vi må standse op og sande, at
rækken af dem, der har forladt livet gennem
dødens dør og lukket den bag sig - at den
række igen er vokset.
Vi skal høre Jesu tale om saltet og lyset i
kirkerne på Allehelgensdag, hvor vi mindes
ethvert af de mennesker, der har lyst for os,
har spredt lys i vores liv - ikke nødvendigvis
ved at være særligt gode eller selvopofrende
– men ganske enkelt været lys for os, fordi
de var dem, de var – og har været med til at
gøre os og vores liv til det, vi er og har.
Tidligere brugte vi i kirken allehelgensdag på
at fejre og takke – på at helgenkåre – nogle særligt udvalgte afdøde mænd og kvinder. Det gør vi ikke mere. I grunden bliver
vi helliget ved hver eneste gudstjeneste. Et
af kirkens klareste udtryk for det er, når vi
bærer et barn til dåben. I dåben får vi vor
helgendragt. En helgendragt, der er spundet
af Guds nåde. Og vi får sædvanligvis dåbens
helgendragt tidligt i vores liv - for da er det
helt åbenbart, at vi ingenting har skullet udrette for at gøre os fortjent til den. Det er
sådan, vi har helgenkåring i vores kirke.
Og det er med den helt ufattelige omsorg,
dette betingelsesløse guddommelige løfte

Det sker
Babysalmesang
Tirsdag kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager
udenfor skolernes ferier.
Det sker i klubhuset
8. september kl. 19.30 Sangaften
19. september kl. 10.00 Formiddagscafé
med Poul Anker Johansen, Hobro
22. september kl. 19.30 Høstfest ved
Knud Olav Petersen, Onsild

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

6. oktober kl. 19.30 "Idet I døber dem –
idet I lærer dem" ved undervisningskonsulent i Folkekirken Inge Dalum Falkesgaard
10. oktober kl. 10.00 Formiddagscafé. En
beretning om at få flygtninge til Danmark
fra Ukraine
20. oktober kl. 19.30 Møde
3. november kl. 19.30 Fælles bibeltime
med Haverslev med emnet: Kvinder i
bibelen ved Rikke Visby

Kirkeværger:
Rørbæk: Lone Watson Kjær, tlf. 2946 3523
Grynderup: Regnar Jensen, tlf. 2194 7350
Stenild: Kim Jensen, tlf. 2961 8925
Organist:
Natasja Ozerova Pedersen, tlf. 3035 9877
Kirkesanger: Irma Jensen, tlf. 2539 3913
Graver Rørbæk:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
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om tilgivelse og kærlighed, som dåben er
og bliver det stærkeste udtryk for - det er
med dét, vi får lov at leve med vores tab og
sorg. Det er med den omsorg og det løfte
i ryggen, vi kan takke Gud for livet og for de
mennesker, han gav os at leve det sammen
med - både dem, vi har hos os, og dem, som
ikke er hos os mere.
Sådan er nemlig Guds tanke med menneskers liv. At vi på Jesu ord kan se os selv og
hinanden og verden i et særligt lys. Vi må tålmodigt blive ved med at leve i det uforudsigelige liv, hvor glæder og sorger vælter ind
over os, uden at vi har nogen chance for at
styre dem. Men vi har fået et særligt lys at se
verden og hinanden med. Kærligheden og al
den glæde, den fører med sig, er det, der gør
menneskers liv til noget særligt.
Laila Olesen

KRYBBESPIL
i Kongens Tisted og Stenild Kirker
Det traditionelle krybbespil i vores pastorat har i år fået vokseværk! Derfor
kan alle børn i 3., 4. og 5. klasse være
med, uanset sognetilknytning. Krybbespillet opføres 1. søndag i advent, den
27. november, i Kgs.Tisted Kirke kl. 10.30
og i Stenild Kirke kl. 13.30. Der vil være
fælles frokost i Nørager Sognehus for
skuespillere og deres familie mellem de
to opførsler.
Vi øver fredage fra 14-15.30 (tidspunktet tilpasses efter de fremmødte) på
følgende datoer: 4/11 i Kgs. Tisted Kirke, 11/11 i Kgs. Tisted Kirke, 25/11 i Stenild Kirke og 26/11 i Kgs. Tisted Kirke.
Spørgsmål og tilmelding rettes til sognepræst Rikke Visby på 20569989.

Graver Stenild og Grynderup:
Margith Koch, tlf. 2927 5818
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

30-års jubilæum
D
en 1. november 2022 fejrer vores
kirkesanger i Kongens Tisted og
Binderup kirker, Anni Sørensen,
30-års jubilæum. Vi siger tak for de mange
års tro tjeneste og ønsker stor t tillykke
med jubilæet.
Det har været er privilegium at få lov at
være kirkesanger i så mange år, fortæller
Anni Sørensen. Et meningsfyldt arbejde,
som jeg altid med glæde har taget afsted
til. Jeg har altid følt mig værdsat af menighedsråd og kolleger, og det har givet glæde
i dagligdagen, samt betydet, at jeg har holdt
ved i alle de år.
Jeg husker tydelig den dag for 30 år siden,
hvor jeg blev ringet op af formanden for rådet i Kgs. Tisted, Johannes Christensen, efter
et møde i kirken, hvor jeg fik til opgave at
synge ”Vidunderligst af alt på jord” – alle 11
vers – ledsaget af Chr. Østerby ved orglet,
imens pastor Slot vandrede rundt i kirken og
lyttede i alle kroge: ”Det var dig der fik stillingen” lød det med fast stemme. Jeg takkede

med glæde – et svar jeg aldrig har fortrudt.
Kort efter blev jeg også ansat ved Binderup
Kirke. Dengang var der også flere opgaver
knyttet til kirkesangerstillingen: dække nadverbord, sætte salmenumre op, tænde alter-

lys, hjælpe præsten i messetøj, og ved dåb
hælde vand i dåbsfadet.
Selvfølgelig har jeg også fejlet nogle gange;
det var pinligt, da præsten efter prædikenen kom ned til mig og sagde, at der ikke
var dækket nadverbord. Da kunne jeg være
krøbet i et musehul. Eller da jeg begyndte at
læse indgangsbøn i stedet for udgangsbøn.
Mange år bringer mange oplevelser.
Det har været år, hvor jeg har delt sorger
og glæder med menigheden: Begravelser var
især tunge, når det var kolleger eller menighedsrådsmedlemmer. Ligeledes var det, når
det var børn og unge, der skulle begraves,
svært at holde tårerne tilbage. Glædeligt
at se lykkelige brudepar smilende forlade
kirken, eller et hold forventningsfulde konfirmander. At opleve stilheden i det mørke
kirkerum en juleaften, hvor jeg hastede videre til næste kirke for at tænde lys på juletræet, mens graveren slukkede i den forrige.
Eller den juleaften hvor en kat ville med i
kirke, og jeg hjalp den ud flere gange. Men
da gudstjenesten var forbi, og jeg havde læst
udgangsbønnen, kom katten gående mellem
alle benene med halen i vejret op til mig i
koret. Hvor den kom fra, vides ikke.

Konfirmation i 2023
være en sodavand til at slukke tørsten, og
mulighed for at få svar på spørgsmål om forløbet. Jeg glæder mig til at se jer.
Konfirmation i 2023 bliver i Kongens Tisted
og Binderup Kirker lørdag den 29. april 2023.
I Durup Kirke bliver det søndag den 30.
april 2023.

Konfirmation i 2024 bliver i Kongens Tisted
Kirke fredag den 26. april. I Durup Kirke lørdag den 27. april og i Binderup Kirke søndag
den 28. april.

Høstfrokost
Igen i år vil der traditionen tro være frokost
efter høstgudstjenesterne. I Nørager er der
frokost i Sognehuset efter endt gudstjeneste i Durup kirke den 2. oktober. Der er
tilmelding på tlf. eller sms til 2056 9989.
I Binderup vil der være frokost og høstauktion i Binderup Missionshus efter gudstjenesten i Binderup Kirke den 9. oktober. Vi
modtager med stor taknemmelighed gaver
fra haver, bede og spisekamre til pyntning i

kirken og efterfølgende salg på auktion efter
høstfrokosten. Auktionens overskud bruges
ubeskåret til sognehjælp i vores tre sogne

Morgenandagt
7. september og 6. oktober kl. 09.30
i Sognehuset i Nørager.

Babysalmesang - Tirsdag kl. 10.00-12.00
i Sognehuset i Nørager udenfor skolernes
ferier.

Aftensang
22. september kl. 19.30 i Binderup kirke
20. oktober kl. 19.30 i Durup kirke

Torsdagscafé
8. september og 13. oktober kl. 14.00
i Sognehuset i Nørager.

Børneklubben Banditterne
14. og 28. september kl. 15.15 i Skrænten
12. og 26. oktober kl. 15.15 i Skrænten

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

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

Konfirmationsforberedelsen begynder i Sognehuset den 21. september kl. 19.00 - ca.
20.15 for konfirmander og deres forældre.
Vi gennemgår lektionsplanen, pensum og kalenderen for året. Fremmøde er obligatorisk,
hvis man ønsker konfirmation i Kgs. Tisted,
Binderup eller Durup Kirke i 2023. Der vil

Det sker
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Lyngby-Terndrup pastorat

Høstgudstjenester
M
arken er mejet, æblerne plukket
og kornet er høstet, og det fejrer
vi med Høstgudstjeneste i Terndrup Kirke søndag den 2. oktober 2022
kl. 10.30, hvor vores graver Niels Pedersen igen i år, vil pynte fint op.

Også i Lyngby vil vi fejre at høsten er kommet i hus, og det bliver med Høstgudstjeneste i Lyngby Kirke søndag den 16. oktober
2022 kl. 10.30, hvor graver Ole Christensen
har pyntet kirken fint som han plejer at gøre.
Der er efterfølgende spisning i Lyngby gamle
Skole.

Indskrivningsgudstjeneste

D

en 23. april 2023, har vi konfirmation i Terndrup Kirke, og
der vil være indskrivningsgudstjeneste den 18. september
2022 kl. 10.30, for de kommende
konfirmander og deres forældre. Der
er udsendt en tilmeldingsblanket via
Aula, og den bedes man medbringe
udfyldt sammen med en kopi af dåbsattesten.
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i gudstjenesten, kan tilmeldingen
sammen med en kopi af dåbsattesten
også afleveres i en lukket kuvert i sognegårdens postkasse.
Konfirmationsundervisningen vil finde
sted onsdag morgen, og konfirmanderne skal møde første gang onsdag den
26. oktober 2022 kl. 07.45-09.25 i sognegården – store sal. Vi glæder os til at
se jer til indskrivning den 18. september
2022

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

Hvis man ønsker at deltage i spisningen i
Lyngby, bedes man tilmelde sig senest den
7. oktober 2022 hos menighedsrådsformand
Kurt Pedersen: tlf. 4051 1440, eller mail: murermester@kurtpedersen.dk. Alle er velkomne, og husk at kirkebilen kan benyttes.

Det sker
Suppeaften
6. oktober 2022, 3. november 2022 og
19. januar 2023
Ældresagen og Lyngby-Terndrup menighedsråd afholder suppeaften.
Alle arrangementer afholdes kl. 18.00 i
Sognegården i Terndrup.
Alle er velkommen til en hyggelig aften,
hvor der serveres GRATIS suppe og kaffe.
Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til Bjarne på tlf. 2423 4415 eller
4052 5415.
Allehelgens Gudstjenester
Søndag den 6. november 2022
Der er der Allehelgens Gudstjenester både
i Lyngby og Terndrup kirker. I Lyngby kirke
er der gudstjeneste kl. 09.00 og i Terndrup
kirke kl. 10.30. Navne på alle afdøde det
sidste år vil blive læst op i begge kirker.

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

Afskedsgudstjeneste

Farvel – og tak!

Søndag den 2. oktober holder vi en festlig
afskedsgudstjeneste i Solbjerg Kirke kl. 9.00
og i Bælum Kirke kl. 10.30 med efterfølgende reception for vores sognepræst Inger
Margrethe Andersen, som går på pension
efter 16 års tro tjeneste her i vores sogne.

På en måde er det gået
så hurtigt. Men det er
knap 16 år, siden I bød
mig velkommen som
jeres nye præst her
i Bælum og Solbjerg.
Tak også til jer Skibsted-folk, der tog så vel
imod mig, da vi for fem
år siden blev bragt sammen.

ger Margrethe et godt otium og være med
til at markere dagen. Alle er velkomne.
På gensyn - Menighedsrådene

Efter gudstjenesten er der afskedsreception
i sognegården med let frokost og et glas vin.
Vi håber, at mange vil komme og ønske In-

Konfirmandindskrivning
Søndag den 9. oktober kl. 10.30
For konfirmander fra
Bælum-Solbjerg-Skibsted
Selvom 7. klasse går i Terndrup, skal I selvfølgelig gå til præst i Bælum. Vi byder de nye
konfirmander velkommen til gudstjenesten
søndag den 9. oktober kl. 10.30 i Bælum Kirke. Efter gudstjenesten går vi over i sogne-

gården 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 26. oktober. Undervisningen varetages af Ingeborg Bruun Sebbelin og
Natasha Kutsko Jensen.

Tak for både humor, overbærenhed og godt
samarbejde med jer medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer! Tak for det fælles engagement i kirker og sogne, for samarbejdet med
skole og plejehjem, spejdere og foreninger.
Men først og sidst: Tak for det privilegium at
blive budt indenfor i jeres familiers liv, i sorg,
i glæde, i den gode hverdag og til de høje tider! Tak for den varme og tillid, der er blevet
vist mig gennem alle årene! Tak for det hele!
Inger Margrethe Andersen

Det sker
Høstgudstjeneste ved Bælum Mølle
søndag den 11. september kl. 10.30
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. Efter
gudstjenesten er der
pølser
og
høstboller.

Kontakt:
Sognepræst Inger Margrethe Andersen
Bælum Sognegård,
Smidievej 1B, 9574 Bælum
tlf. 9833 7050, e-mail: ima@km.dk

Fra lægejob til håndarbejde
Sogneaften i Bælum Sognegård
torsdag den 22. september kl. 19.30

Vi holder Høstgudstjeneste
i Skibsted Kirke
torsdag den 29. september kl. 18.00.

Vi får besøg
af Charlotte
Spagner, som
er oprindeligt uddannet
læge, og har
arbejdet som
sådan i 10 år.
For nogle få
år siden sagde
hun sit faste job op for at hellige sig sine
interesser – håndarbejde og selvforsyning,
og ikke mindst sin nystartede virksomhed,
hvor hun har travlt med at lave og sælge
håndfarvet garn.

Det er Inger Margrethe Andersens sidste
gudstjeneste i Skibsted, inden hun går på
pension.
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 efterårssange eller andre ønskesange.
Vores organist, Natasha Kutsko Jensen, og
vores sanger, Bent Hvilshøj vil hjælpe os.
Tilmelding på tlf. 6169 0852 til
Mettea Frølund.
Sidste tilmelding
20. september.
Alle er hjertelig
velkomne og kirkebil kan benyttes.

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
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Støvring-Sørup-Gravlev pastorat

Siden sidst
N
år du kommer til kirkerne og kirkegårdene, vil du kunne møde
nye ansigter. Således har vi budt
velkommen til Sara Dommerby Toft. Sara
er konstitueret vikar i stillingen som sognepræst efter Caris Johansen. Sara havde
sin første gudstjeneste den 14. august og
for tsætter til der er ansat en ny sognepræst. Senest har Sara været sognepræst
i Tornby og Vistrup kirker i Vendsyssel
Herbert Wilson har afsluttet sit vikariat fordi vi kan byde velkommen til Ulla Bønlykke
Pedersen. Ulla er blevet ansat som sognepræst. Inge Frandsen er ikke et nyt ansigt, men
hun er blevet fastansat efter fire års vikariat.
På kirkegården i Støvring vil du kunne møde
Irene Madsen. Hun afløser Tage Jespersen,
som efter lang tids sygdom har valgt at gå på
pension. Irene startede den 1. juli. Hun kommer fra en graverstilling i Ravnstrup og har tidligere arbejdet ved Gistrup kirke og kirkegård.

Den 1. september havde organist Ulla
Kjærsgaard første arbejdsdag. Hun er organist og afløser Maren Tang, som stoppede før
sommerferien. Ulla har tidligere været organist ved Godthåb kirke og Nr.Tranders kirke.

Vi ønsker alle jer, som vi har måttet tage
afsked med alt godt og tak for gode stunder.
Og vi byder velkommen til nyansatte. Vi ser
frem til et godt og konstruktivt samarbejde.
Af formand for fællesrådet Allan Vest

INDSÆTTELSESGUDSTJENESTE
Støvring Kirke, søndag den 4. september kl. 12.00
Vær med når Inge Frandsen og
Ulla Bønlykke Pedersen indsættes i Støvring Kirke.
Indsættelsen forestås af konstitueret provst Carsten Bøgh
Pedersen. Umiddelbart efter
gudstjenesten inviteres alle i sognegården, hvor fællesrådet er
vært ved en let frokost og reception. Tilmelding til arrangementet
sker på kirkekontoret. Senest
mandag den 29. august kl. 13.00.
Ulla Bønlykke Pedersen
Inge Frandsen
Vi ses til en festlig søndag

Det sker
Suppeaften
Sognegården, 5. september,
3. oktober og 7. november kl. 18.00
Velkommen til en aften med fællesspisning,
sang, musik og hyggeligt samvær.
Pris: 50. Kontant i sedler ved indgangen. Tilmelding senest torsdag inden arrangementet til Tora Kristensen på 4045 0022 eller
torambk@gmail.com.
Høstgudstjeneste på marken i Sørup
Jens Nørgaards mark, Sørupgårdsvej 5
11. september kl. 14.00
Velkommen til en helt særlig gudstjeneste
ved sognepræst Ulla B. Pedersen, hvor Peter Aldahl akkompagnerer salmerne på sin
harmonika. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og kage.
Kom og syng med - Sognegården,
onsdage i ulige uger kl. 14.00
Fællessang og fællesskab omkring højskolesangbogen. Alle er velkomne til dette arrangement som foregår onsdage i ulige uger.
Arrangeret i samarbejde med Ældresagen

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

Børnekirke
Støvring Kirke, 21. september,
27. oktober og 16. november kl. 17.00
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 facebookeller hjemmeside. Børnekirke er gratis.

Kom og vær med i
debatten om din kirke
Menighedsmøde i sognegården i
Støvring, torsdag den 22. sep.kl. 19.00
Udover at høre om hvad der sker i rådet og hvilke planer vi har for det næste
år, vil menighedsrådet gerne dele deres
og høre jeres tanker om:
• Kirkegården og dens udvikling
• Fremtidens kirke i Støvring
• Et fælles menighedsråd i stedet for tre.
Vi glæder os til en spændende aften

Sognepræst, kbf.:
Inge Frandsen
4040 8851, ifr@km.dk
Fridag: Mandag
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Høstfest på Mastruplund
tirsdag 27. september kl. 17.30
Ældrecentret og menighedsrådene indbyder til en festlig aften med fællessang og
fortælling. Peter Aldahl og Erik Sørensen
krydrer den gode stemning med musikalsk
underholdning. Tilmelding til Mastruplund
Dagcenter mellem kl. 8.00-12.00 på tlf.
9988 8600 senest 20. september. Husk tilmelding til kørsel. Gratis.
Sommerfugledalen ved Musica Ficta og
Ellen Hillingsø - Støvring Kirke,
søndag 2. oktober kl. 16.00
Sommerfugledalen af Inger Christensen er
inspirationen til denne koncert. Ellen Hillingsø medvirker som oplæser ved koncerten og Stefan Forssén sidder bag klaveret,
når Musica Fictas seks solister dirigeret af
Bo Holten tager publikum med i sommerfuglenes sfæriske luftlag. Koncerten afholdes
i samarbejde med Rebild Musikforening.
Billetter à kr. 60 på www.derudad.dk

Menighedsrådsformænd:
Støvring: Allan Vest, 6159 3806
Sørup: Grete L. Bach, 6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Vælg taknemmeligheden
H
østtiden er en glad tid. Det er dejligt at høste korn på marken og
plukke æbler og blommer, og hvad
der ellers gror i vores haver. Forhåbentlig
er høsten god, så vi har noget at leve af i
det kommende år. Fra gammel tid har vi
holdt høstgudstjenester for at sige Gud
tak for høsten. Det er en rigtig god tradi-

tion at sige Gud tak, som vi sagtens kan
udvide til vores øvrige liv, som mange af
os sikker t også allerede gør.
Taknemmelighed er en livsholdning,
som gør dig mere glad i hverdagen,
og gør dig mere glad for Jesus. Det
er en erkendelse af, at der altid
er noget at sige tak for - også på

Høstgudstjeneste i Brorstrup kirke
Søndag den 18.september kl. 16.30
med HAME-spejderne og festlig indbæring
af afgrøder. Bagefter er der spisning i Mejlby Borger- og Kulturhus. Under spisningen
holdes der på et tidspunkt auktion over
den pynt, der har smykket Brorstrup Kirke,
til fordel for spejderne i HAME-gruppen.

Høstgudstjeneste i Ravnkilde kirke
Søndag den 25. september kl. 10.30.
Bagefter er der lækker høstfrokost i Forsamlingshuset.
Kom bare – det bliver glade og gode dage!
Alle Helgens gudstjenester
Brorstrup Kirke søndag den 6. november
kl. 15.00.
Ravnkilde Kirke søndag den 6. november
kl. 16.30.

dage, hvor
det hele kan se
meget mørkt ud. Det kan være lettere at beklage sig, men der kan ligge en befrielse i at
vælge at se de lyse sider og sige tak for dem.
Jesus er med os i alle livssituationer, og han
anerkender alle vores følelser, både dem,
som vi oplever som positive og dem, som
vi oplever som bitre og tunge. Når vi begynder at sige Jesus tak for hans nærvær i vores
liv, får vi mere glæde og fred, og vi ser også
mere af, hvor stor hans kærlighed er til os.
Det kan kræve lidt anstrengelse at vælge
taknemmeligheden fremfor beklagelsen.
Med tiden bliver det en vane. Prøv hver aften at sige Gud tak for bare fem ting, som
du har set eller oplevet i dag. Det kan være
Guds nærvær eller kærlighed, noget du har
set eller oplevet i naturen, en person i familien, en ven, en opringning eller en sms, en lille
oplevelse, en dejlig middag eller en god kop
kaffe, eller…
Vælg taknemligheden hver dag, og du vil
se, at selvom der er meget ondt i verden og
måske endda også i dit liv, så er der også noget godt, fordi Gud er god. Og uanset hvad,
så er du i Guds store kærlige stærke hånd.
Tak Gud!

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

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

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

Det sker
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Skørping-Fræer og Gerding-Blenstup pastorat

Farvel og goddag
I
sensommeren byder vi i Skørping og
Fræer velkommen til hele tre nye medarbejdere: Jesper Vittrup Larsen afløser
Tina Rugholm som ledende graver for kirkegårdene i Skørping og Gl. Skørping. Jesper
kommer fra en graverstilling i St. Brøndum
og er derfor godt bekendt med arbejdet i
kirke og på kirkegård.
Jørgen Bøjgaard tiltræder i en nyoprettet
stilling som gravermedhjælp ved Nykirken
med særligt ansvar for sognegården og for
forplejning osv. Dette sker samtidig med at
vores kordegn Lise, som hidtil har stået for
dette, har ønsket at gå ned i tid. Jørgen har
arbejdet som lærer i mange år og er desuden kirkesangerafløser i Nørholm.
Ann Egebak Bidstrup Lebech tiltræder i en
nyoprettet stilling som kirke- og kulturmedarbejder, hvor hun bl.a. skal have minikonfirmander og stå for div. aktiviteter. Ann kommer fra en lignende stilling i Dronninglund
og har desuden været lærer i mange år.

Med oprettelsen af stilling som kirke-og
kulturmedarbejder er den præstestilling,
som Ingeborg Sebbelin i de senere år har
varetaget, nedlagt og vi har derfor sagt farvel
til Ingeborg, om end hun foreløbig bliver i
området som afløser i andre sogne. Der bliver altså en præst mindre i pastoratet, men
det er forventningen, at vores to præster kan
varetage de rent præstelige opgaver, imens
Ann og øvrige medarbejdere varetager andre opgaver.
Vi glæder os til at byde vores nye medarbejdere velkomne og håber de vil falde godt
til i vore sogne! Her skal samtidig lyde en tak
til de medarbejdere vi har sagt farvel til hen
over sommeren og til dem, som midlertidigt
har hjulpet os. Samme tak skal lyde til det
eksisterende personale for deres velvilje og
gode arbejde.
Menighedsrådet

Koncert i
Blenstrup
Lørdag 3. september kl. 16.00
RYTMISK KONCERT MED SHUBI.DK
Bandet er Danmarks Shu-Bi-Dua
hyldestorkester. Repertoiret hentes
hovedsageligt fra "Shubbernes" storhedstid op igennem 1970'erne. Dørene åbnes
fra kl. 15.30, hvor der blandt andet vil
være gratis flaskeøl og sodavand i våbenhuset. Koncerten er en del af “Sommerkoncerter i Rebild Prosti”. Gratis adgang.
Koncerten finansieres af Blenstrup Kirke
med støtte fra Rebild Prosti

Foredrag i Sognegården med ungdomsforsker Søren Østergaard
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30
”Siden 5. klasse har jeg frygtet den eksamen,
jeg skal til nu til sommer”
– ungdomsliv i en præstationskultur, hvor der er mere fokus på
bestå end at forstå!
Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en
præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus
er på bestå snarere end at forstå! De oplever, at de stadig tidligere
skal præstere – de bliver løbende vurderet via nationale tests og
i 6. klasse kommer UU-vejlederen første gang og fortæller om
uddannelsesparathed til elever, der er 12 år gamle! Og pigerne er
et kapitel for sig selv – de lever i en verden, hvor det perfekte er
blevet det normale, og hvor angsten for at fejle – dvs. få et 7-tal! –
fylder rigtig meget!
Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de
mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet, at de konstant skal præstere? Hvilke ”frikvarterer” er der i deres liv? Hvad
kan ”voksne” gøre for at støtte unge så de håndterer det ydre pres
på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes fokus

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

på i dette oplæg, som baserer
sig på en undersøgelse blandt
3000 elever i udskolingen og
på landets ungdomsuddannelser.
Vi begynder foredraget med
en sang fra højskolesangbogen og slutter igen på samme vis. Undervejs er der en
pause og mulighed for stille
spørgsmål. Det er gratis at
deltage.
Om foredragsholderen: Søren Østergaard har siden 1995 primært
forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. I dag er
han en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og
formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til
publikum. Han er tillige daglig leder af Center for ungdomsforskning (CUR)

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
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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

Skørping-Fræer og Gerding-Blenstup pastorat
Det sker
Bibelstudiekreds i Sognegården, Skørping
Velkommen til bibelstudiekreds i Sognegården i Skørping
Du behøver ikke være bibelkyndig for at
deltage, bare du er nysgerrig på Biblen.
Vi drøfter de udleverede tekster, ser måske
en bid film og hygger os sammen.
Vi mødes kl. 14 til ca. kl. 16.
7. september drøfter vi emner ”Paulus,
mentor, mor og far
5. oktober er emnet ”Guds fantastiske telt”
Høstgudstjenester
11. september kl. 10.30
Traditionen tro byder vi ind til høstgudstjeneste i Fræer kirke. Kirkekoret medvirker og
efter gudstjenesten er der fælles frokost i
forsamlingshuset. Medbring gerne lidt af høsten fra din mark eller have til at pynte i kirken – og til at bortauktionere ved frokosten.
Indtægter fra høstauktionen går til julehjælp i
pastoratet. Tilmelding til frokost gerne inden
6. september til kirkekontoret, tlf. 98391066
eller mail: skoerping.sogn@km.dk
28. september 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.
2. oktober 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.
Kirken i Kino - Stumper og stykker
26. oktober kl. 18.30 i Kinorevuen
Den unge pige Skunk bliver vidne til et overfald på sin gade og drages ind i en konflikt,
der har forgreninger ud til alle beboerne i
området. Men Skunk er ikke til at slå ud...
Billet: Det er gratis at deltage, men billet
skal reserves via Kinorevuens hjemmeside
eller ved at kontakte dem. Ved problemer,
kontakt da kirkekontoret. Efter filmen er der
ost og rødvin og samtale omkring bordene
Koncert: Altid allerede elsket
30. oktober kl. 16 i Skørping Nykirke
Koncerten er en blanding af musik og refleksioner over temaer grebet fra Peter
Bastians livskloge bog ’Altid allerede elsket’.
Temaer som: 'At komme til bevidsthed',
'relationer' og 'kreativitet'. Musikken er
originalmusik og leveres af den nordjyske
trio ’Line Mortensen Trio’, hvor sanger og
sangskriver Line Mortensen bliver akkompagneret af de forrygende og internationale anerkendte musiker Jakob Mygind (sax)
og Carsten Kær Nielsen (klaver).

Spil Dansk koncert
1. november i Skørping Nykirke
I denne uge sættes der fokus på, at vi holder dansk musik og sang. Over hele landet
er der arrangementer og i Nykirken mødes vi og synger danske sange og salmer.
Voksenkoret De Rytmiske Unoder synger
dansk og et ungdomskor med sangere fra
kirkens kor og sangere fra Rebild Kulturskole synger under ledelse af Kulturskolelærer Lise Linette Lindbøg Behr. Per Bach
sidder ved tangenterne
Torsdagscafe
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, som kan
være et foredrag, en udflugt, en film eller en
samtale om søndagens prædiken eller andre udvalgte emner. Det er gratis at deltage.
1. september: Sæsonopstart: Samtale om
bordet.
8. september: Sogneudflugt til Voergaard
slot og Sæby kirke. Tilmelding og egenbetaling 150 kr. – se andet sted i kirkeavisen
eller forhør dig på kirkekontoret.
15. september: ”Bawke”. Vi skal se kortfilmen ”Bawke” (16 min.), som lægger op til
efterfølgende samtale om begrebet offer,
samt kærlighed og næstekærlighed.
22. september: ”Elvira Madigan og Sixten
Sparre – en kærlighedshistorie?” - ved Sanne Birkely Sørensen.
29. september: Samtale om bordet.
6. oktober: ”Hvorfor skal vi nå så meget?
Om det moderne menneskes tidsnød” –
ved tidl. sognepræst i Gug, Hanne Pahuus.
13. oktober: Udflugt til Fræer kirke, hvor
Johan Rafaelsen vil vise rundt og fortælle
om kirken og kirkegården.Vi begynder med
kaffe i sognegården kl. 10.30 og arrangerer
samkørsel til Fræer. Meld dig gerne på forhånd, hvis du har mulighed for at køre.
20. oktober: Efterårsferie
27. oktober: ”Nørager Friplejehjem” ved
Susan Hanen, plejehjemsleder. Susan vil
fortælle om plejehjemmet, som stod færdig
i 2020 på initiativ af en lokal borgergruppe.
Et friplejehjem er privatejet, men omfattet
af samme regler som kommunale plejehjem. Så hvorfor etablere et friplejehjem
og hvad har det særligt at byde på?

14. september
”Brødremenighedens teologi og tradition”.
Christiansfeld er meget mere end honningkager og UNESCO. Niels Peter Gadegård
Gubi, som er sognepræst i Kongerslev, vil
med udgangspunkt i sin opvækst i byen,
fortælle om Brødremenigheden i Christiansfeld og dens teologi og tradition og
hvad vi som folkekirke kan lære af den.
28. september
Henrik Bugge Mortensen fortæller om
forfatteren Herman Bang – om personen,
skandalerne og ikke mindst tilknytningen til
stationsbyen Skørping.
12. oktober
Ruth Dein kommer igen på besøg, og denne eftermiddag vil hun fortælle om Marie
Bregendahl, som ar gift med Jeppe Aakjær.
”En Dødsnat” er en selvbiografisk roman om,
hvad hun som tolvårig sammen med sine søskende oplevede den nat, hvor hendes mor
døde i barselsseng. Det kom til at præge
hendes liv – og mødet med Jeppe Aakjær.
26. oktober
Holger Lyngberg om ”Kejserindes Dagmars Hjemkomst”. Et længe næret ønske
går i opfyldelse – Kejserinde Dagmars
hjemfærd til Sct. Petersborg.
Ulvetime
Blenstrup Kirke 26. oktober kl. 17.00
Vanen tro holder vi i samarbejde med
spejderne en fyraftensgudstjeneste for
hele familien! Vi begynder i kirken med
en børnevenlig gudstjeneste (ca. ½ time)
og derefter er der fællesspisning i spejderhuset. Menighedsrådet står for maden og
spejderne vil sælge drikkevarer.Vi forventer
at være færdige omkring kl. 19. Tilmelding
venligst til Birthe på tlf. 2279 7026.

Onsdagseftermiddage
i Sognegården i Skørping
Vi mødes onsdage i ulige uger kl. 14.30 til
foredrag med tid til diskussion, sang og kaffe.
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St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Nyt fra menighedsrådet
I
standsættelsen af præstegården går
planmæssigt. Taget er færdigt og håndværkerne er nu gået i gang med den
indvendige istandsættelse af præstegårdens 1. sal. Provstiet var, da vi påbegyndte
projektet, meget opsatte på, at arbejdet
kunne være færdigt til den 1. september,
hvor det forventedes, at en ny præst kunne flytte ind.

stillingerne skulle genopslås med en noget
ændret og måske mere tilgængelig tekst.

Dette er nu sket, men til vores store overraskelse, og uden at vi var orienteret på

forhånd, er stillingerne slået op med ansøgningsfrist den 31. oktober. Det skal ikke være
nemt.

Drømme kan man altid, men realiteterne er
desværre ofte anderledes. De to stillinger, 1
sognepræst med 50 % funktion i vore sogne
og 50% som provstipræst for børn og unge
med særlige behov og med bopæl i St. Brøndum præstegård, og en stilling som sognepræst i Lyngby-Terndrup sogne uden bopælspligt, blev opslået samlet med ansøgningsfrist
den 20. juni.
Der kom én - skriver én - ansøger til stillingen
hos os, men ingen til stillingen i Lyngby-Terndrup. Efter et orienteringsmøde med den
konstituerede provst, Carsten Bøgh Pedersen, Hadsund provsti, blev det besluttet, at

Høstfrokost

E

fter høstgudstjenesten i St. Brøndum
kirke den 25. september kl. 11 mødes vi i St. Brøndum forsamlingshus,
hvor menighedsrådet er vær t for den traditionelle høstfrokost for sammen at fejre

en veloverstået høst. Prisen bliver for voksne 50 kr., børn under 12 år spiser gratis med.
Tilmelding skal ske til Maria Ohrt-Nissen på
mariaohrt@mail.dk eller tlf. 21640846.

Ny graver
Graver i St. Brøndum kirke og
kirkegård har pr. 1. september 2022
fået ny stilling som graver i Nykirken
og Skørping kirke. Der er sammen med
personalekonsulenterne igangsat
proces med opslag om ny graver. Vi
ønsker Jesper alt godt i sin nye stilling.

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
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Graver ved Siem og Torup kirker
og indtil videre St. Brøndum kirke:
Annette Winther, tlf. 4148 4977

Sønderup-Suldrup pastorat

Nyansættelser i Sønderup og Suldrup Kirker

I

løbet af foråret 2022 sagde vi farvel til
to afholdte kollegaer ; kirkesanger og organist. De efterlod sig et tomrum – og
på en underlig måde blev her faktisk stille.
Foråret og sommeren er blevet brugt til
ansættelsesproces – og vi kan med glæde offentliggøre, at vi nu pr. 1. august har
ansat to velkvalificerede medarbejdere,
således at der
atter kan komme liv i kirkemusikken igen!
Organist Kim
Bernt og kirkesanger Anne
Verdelin kommer fremadrettet til at sørge
for meget af
Kim Bernt

det musikalske liv i kirken i samarbejde med
sognets øvrige sang og musikinteresserede.
Kim kommer fra en mindre organiststilling og
er en særdeles erfaren herre, hvad angår musik i alle former og facetter. Kim er desuden
også uddannet korleder, og han elsker at bringe det bedste frem i alle, når korene øver og
stiller op til koncert. Måske har
I allerede nydt
godt af hans klaverspil og korledelse, da han til
Gr undlovsdag
samlede et kor,
der sang for og
underholdt de
mange
fremmødte.
Anne Verdelin

Anne startede allerede som kirkesanger da
hun gik i gymnasiet: Sidenhen er hun blevet
musikuddannet og har i mange år arbejdet
som gymnasielærer. Det gør hun stadigvæk,
dog fremadrettet på deltid for at kunne gøre
det muligt at vende tilbage til kirkesangerjobbet.
Anne har med egne ord en god fornemmelse for gudstjenestens åndedræt, og hun
glæder sig til at motivere den almindelige
kirkegænger til at synge med.

Det sker
HUSK årets Sogneudflugt den 4. september!
Turen går til Mariager – rosernes by, som også har en meget stor og
flot klosterkirke med en dertilhørende spændende historie.Vi håber
du vil med – det bliver SÅ godt!
Du finder yderligere information på kirkens hjemmeside www.sonderupsuldrupkirke.dk og på kirkens facebookside.

Menighedsmøde
Hvad skal der ske i kirkerne i
mit sogn? Det er måske ikke et
spørgsmål du stille dig selv ret ofte
– men til menighedsmødet den
9. oktober er det lige netop dine
tanker og drømme for kirkernes
arbejde vi gerne vil høre! Der vil
være gudstjeneste i Suldrup Kirke
kl.10.30 og efterfølgende serveres
der en let frokost i sognehuset
inden menighedsmødet går i gang. Alle er velkomne til at deltage
og give deres besyv med, så Sønderup og Suldrup kirke bliver lige
netop den kirke sognet har brug for! Af hensyn til frokostservering
ønskes der tilmelding til spisning på e-mail: tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk.
Høstgudstjeneste for Seniorer
Tid: 22. september kl.14.30
Sted: Suldrup Kirke
Pris: Gratis
Grøn Familiegudstjeneste
Tid: 2. oktober kl.16.30.
Sted: Suldrup Kirke
Pris: Gratis

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

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

Velkommen til et efterår med forskellige
tilbud i vores kirker
I Øster Hornum og Veggerby sogne sker
der forskellige ting hen over efteråret. Vi har
samlet et udsnit af det, der sker og glæder
os til at se både børn og voksne til forskellige arrangementer og gudstjenester i vores
kirker. Som noget helt nyt vil der være et par

arrangementer i Veggerby Kirke for familier
– vi håber det vil blive taget godt imod og
glæder os til et par hyggelige eftermiddage.

til at kontakte en fra menighedsrådene eller
personalet. Kontaktoplysninger finder du på
vores hjemmeside: www.øhveggerby.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer til nogle
af arrangementerne, er du altid velkommen

Vi ses i kirkerne

Det sker
Veggerbys Familier

Velkommen til hygge og fællesskab i kirken
for familier i Veggerby Sogn.
Vi mødes om:
• Krea-hygge og forfriskning
• Mini-gudstjeneste med sang, kort bibelfortælling og lystænding
Arrangementet er for HELE familien, alle
generationer, små som store børn, forældre
og bedsteforældre.
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.
Tid:	
Søndag 11. september kl. 15.0016.30.
Tema: Høst
Krea: Efterårskranse
Tårntur: Der bliver mulighed for at komme op i kirkens tårn og se den fantastiske
udsigt.
Tid:	
Søndag 20. november kl.15.0016.30
Tema: Jul
Krea: Kalenderdekoration

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

Kirke for de Små
En hyggestund med sang, leg og fortælling
for de mindste fra 2-5 år sammen med
familien. Efter en god halv time i kirken
spiser vi sammen i sognehuset.
Tid: Fredage 16. september og
7. oktober kl. 16.30
Sted: Ø. Hornum Kirke og Sognehus
Pris: 20 kr. for voksne for spisning,
gratis for børn
Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk
Tårntur og Thrysøes fortælling
Onsdag 21. september kl. 16.00
i Øster Hornum Kirke
Søren Thrysøe
fortæller historier og anekdoter
om kirkens vedligeholdelse og
restaureringer
gennem 4 generationer. Han
har selv været
med til at renovere kirken i flere omgange.
Bagefter er der mulighed for at komme en
tur op i kirkens tårn og se udsigten over
byen derfra.

ske traditionelle sangskat. Korene vil også
synge for på årstidens fællessange. Efterfølgende er alle velkomne til kaffe og kage i
kirken. Gratis adgang.

Efterårskoncert
Onsdag 26. oktober kl. 19.30
i Øster Hornum Kirke
Velkommen til en hyggelig og uformel efterårskoncert i Øster Hornum Kirke. Kirkens to voksenkor, præsenterer et varieret
program med både gammelt og nyt repertoire - lige fra gospel til sange fra den dan-

Korstævne og koncert
Lørdag 24. september kl. 15.00
i Øster Hornum Kirke
Det er altid en god, stor og lærerig oplevelse - når man synger i kor - at mødes med
andre kor og korfolk og i fællesskab hæve
sangen til nye højder. Derfor mødes Haverslev/Aarestrups voksenkor, Øster Hornum
kirkes klassiske kor og andre korfolk til kordag, hvor der udover hyggeligt samvær vil
blive sunget og øvet intenst i Øster Hornum
forsamlingshus. Det skal nemlig kulminere kl.
15.00 hvor korene samler stemmerne og
giver fælles-koncert i Øster Hornum kirke.
Organist og komponist Erling Lindgren vil denne dag
lede korene, ligesom han også har
sammensat repertoiret til dagen. Alle
er hjerteligt velkomne. Gratis Adgang.

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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Aarestrup-Haverslev pastorat

De nye konfirmander
Tilmelding foregår i år
elektronisk på følgende link –
SENEST den 15. september:

HUSK
TILMELDING!

Konfirmandtilmelding | Folkekirken.dk
Onsdag den 28. september begynder konfirmandundervisningen.
Det kommer til at foregå i Sognets Hus i Haverslev for alle konfir-

mander fra sognene Brorstrup-Ravnkilde og Aarestrup-Haverslev. Vi
bliver to undervisere hver gang.
Forældremøde foregår onsdag den 21. september kl. 19.00
i Sognets Hus, Jyllandsgade 29, Haverslev.
Konfirmationer
finder sted som følger:
Haverslev Kirke den 29. april (lørdag)
Aarestrup Kirke den 30. april (søndag)
Hvis der er spørgsmål, kontaktes sognepræsten.

Det sker
Høstgudstjeneste i Haverslev
11. september kl. 10.30
Aarestrup-Haverslev Kirkekor medvirker
ved høstgudstjenesten. Efter gudstjenesten
er der frokost i Sognets Hus, hvor alle er
velkomne!
BUSK i Haverslev
Spejderne i Haverslev medvirker igen i år
ved årets BUSK-gudstjeneste (Børn-Unge-Sogn-Kirke) den 30. oktober kl. 10.30.
Temaet er ”Trolden i os alle”. Efter gudstjenesten er der en let frokost i Sognets Hus.
24. oktober kl. 12.00
Billetsalget til Midthimmerlands Kirkehøjskole 2023 åbner". Billetter købes på KultuNaut og via kirkernes hjemmeside. Læs
mere på side 3
Byen synger morgensang
Fredag den 4. november kl. 8.30-9.00 er
der fælles morgensang i Aarestrup kirke
for Gregers Krabbe Friskolen og alle andre
interesserede. Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde mellem friskolen og kirkens organist. Efter morgensangen er der
formiddagskaffe i Aarestrup forsamlingshus
for alle, der ikke skal tilbage til skolen. Alle
er meget velkomne!

på håbet i mørket, og derfor tænder vi lys i
kirker, på kirkegårde og derhjemme i stuerne.
Alle Helgens søndag går vore tanker særligt
til dem, vi har mistet i det forgangne år. Deres navne læses op. Vi holder gudstjeneste
i begge kirker til
Alle Helgen. Ved
gudstjenesterne
medvirker basbarytonen Søren Ohlsen.

KIRKERNES KOR SÆSON 2022-23
Aarestrup-Haverslev Kirkekor søger nye
sangere. Koret øver hver mandag aften kl.
19.00-21.00 i Sognets Hus i Haverslev. Undervejs i korprøven er der kaffepause, og aftenerne rundes af med fællessang fra højskolesangbogen. Koret har tidligere sunget bl.a.
Nielsens korværk Fynsk Forår og Gades Elverskud. I denne sæson fejrer koret 20-års jubilæum med en række spændende projekter.
Aarestrup-Haverslev Kirkers Pigekor er for
piger i 3.-6. klasse. Koret begynder tirsdag
den 13. september. Pigerne øver i Sognets
Hus i Haverslev hver tirsdag kl. 16.00-17.00.
Tilmelding til begge kor:
Kontakt organist og korleder Anette Kjær.

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

Alle Helgen i begge kirker 6. november
Det kristne håb er altid det centrale ved
gudstjenesterne til Alle Helgen. Håbet om
opstandelse og evigt liv. Lyset er et symbol

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
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ARRANGEMENTER I REBILD KOMMUNE
Oversigt over arrangementer, der er sorteret efter dato
Høstgudstjeneste ved Bælum Mølle
Tid: 11. september kl. 10.30
Sted: Bælum Mølle
Pris: Gratis
Arr.: Bælum Menighedsråd
Læs mere: Se side 11

Rytmisk koncert med Shubi.dk
Tid: 3. september kl. 16.00
Sted: Blenstrup Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Blenstrup Kirke i samarbejde med
”Sommerkoncerter i Rebild Provsti”
Læs mere: Se side 14
Sogneudflugt
Tid: 4. september
Sted: Afgang fra Suldrup Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Sønderup-Suldrup Sogne
Læs mere: se side 17

Høstgudstjeneste i Fræer
Tid: 11. september kl.10.30
Pris: Gratis, men medbring gerne
afgrøder til auktionen
Sted: Fræer Kirke
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 15

Børnekirke
Tid: 21. september kl. 17.00
Sted: Støvring Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd
Læs mere: Se side 12
Tårntur og Thrysøes fortælling
Tid: 21. september kl. 16.00
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis
Arr.: www.ohkirke.dk
Læs mere: se side 18

Veggerbys Familier
Tid: 11. september kl.15.00
Pris: Gratis
Sted: Veggerby Kirke
Arr.: www.øhveggerby.dk
Læs mere: Se side 18

Bibelstudiekreds
Tid: 7. september kl. 14-16
Sted: Sognegården i Skørping
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 15

Høstgudstjeneste for Seniorer
Tid: 22. september kl.14.30
Sted: Suldrup Kirke
Pris: gratis
Arr.: Sønderup-Suldrup Sogne
Fra lægejob til håndarbejde
Tid: 22. september kl. 19.30
Sted: Bælum Sognegård
Pris: Gratis
Arr.: Bælum Menighedsråd
Læs mere: Se side 11

Høstgudstjeneste
- Kirkernes kor medvirker
Tid: 11. september kl. 10.30
Sted: Haverslev Kirke
Pris: Fri adgang
Arr.: https://sogn.dk/haverslev-rebild/
Læs mere: se side 19

Kom og syng med
Tid: 14. september kl. 14.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: Gratis
Arr.: Ældresagen og Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd

Høstgudstjeneste
Tid: 11. september kl. 14.00
Sted: Jens Nørgaards mark
på Sørupgårdsvej, Sørup
Pris: Gratis
Arr.: Sørup menighedsråd
Læs mere: Se side 12

Kirke for de Små
Tid: 16. september 16.30
Sted: Ø. Hornum Kirke og sognehus
Pris: 20 kr. for spisning for voksne,
gratis for børn
Arr.: www.ohkirke.dk
Læs mere: se side 18
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Korstævne og Koncert
Tid: 24. september kl. 15.00
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Øster Hornum Kirke og
Haverslev/Aarestrup Kirker
Læs mere: se side 18

Høstfrokost i St. Brøndum forsamlingshus
Tid: 25. september kl. 12.00
Sted: St. Brøndum forsamlingshus
Pris: 50 kr., børn under 12 år gratis
Arr.: St. Brøndum-Siem-Torup Menighedsråd
Læs mere: Se side 16
Høstfest på Mastruplund
Tid: 27. september kl. 17.30
Sted: Plejehjemmet Mastruplund
Pris: Gratis
Arr.: Mastruplund og Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd
Læs mere: Se side 12
Kom og syng med
Tid: 28. september kl. 14.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: Gratis
Arr.: Ældresagen og Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd

Suppeaften
Tid: 3. oktober kl. 18.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: kr. 50. Kontant ved indgangen.
Husk tilmelding
Arr.: Ældresagen og Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd
Læs mere: Se side 12
Bibelstudiekreds
Tid: 5. oktober kl. 14-16
Sted: Sognegården i Skørping
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 15

Koncert: Altid allerede elsket
Tid: 30. oktober kl. 16.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.Skoerping-Fraer.dk
Læs mere: Se side 15
Foredrag med ungdomsforsker
Søren Østergaard
Tid: 11. oktober kl. 19.30
Pris: Gratis
Sted: Sognegården i Skørping
Arr.: www.Skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 14

Sommerfugledalen
Musica Ficta og Ellen Hillingsø
Tid: 2. oktober kl. 16.00
Sted: Støvring Kirke
Pris: kr. 60. Billet på www.derudad.dk
Arr.: Rebild Musikforening og Støvring,
Sørup og Gravlev Menighedsråd
Læs mere: Se side 12

Stumper og stykker - Kirken i Kino
Tid: 26.oktober kl.18.30
Sted: Kinorevuen, Skørping
Pris: Gratis – reserver billet:
www.kinorevuen.dk
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: Se side 15
Børnekirke
Tid: 27. oktober kl. 17.00
Sted: Støvring Kirke
Pris: Gratis
Arr.: S tøvring, Sørup og Gravlev
menighedsråd
Læs mere: se side 12

Fyraftensgudstjeneste
Tid: 29. september kl. 18.00
Sted: Skibsted Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Skibsted Menighedsråd
Læs mere: Se side 11

Æblerov
Tid: 30. september kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke og sognehus
Pris: 20 kr. for spisning for voksne,
gratis for børn
Arr.: www.ohkirke.dk

Kom og syng med
Tid: 26. oktober kl. 14.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: Gratis
Arr.: Ældresagen og Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd

Kom og syng med
Tid: 12. oktober kl. 14.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: Gratis
Arr.: Ældresagen og Støvring, Sørup og
Gravlev menighedsråd
Efterårskoncert med Himmerlandstoner
Tid: 12. oktober kl. 15.00
Sted: Siem Forsamlingshus
Pris: Gratis
Arr.: St. Brøndum-Siem-Torup
menighedsråd
Efterårskoncert
Tid: 26. oktober kl. 19.30
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis
Arr.: www.ohkirke.dk
Læs mere: se side 18

Spil Dansk koncert
Tid: 1. november kl. 19.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.Skoerping-Fraer.dk
Læs mere: Se side 15
Halloween i kirken
Tid: 3. november kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis
Arr.: www.ohkirke.dk
Byen synger morgensang
Tid: 4. november kl. 8.30-9.00
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Fri adgang
Arr.: Gregers Krabbe Friskolen og
Aarestrup kirke
https://sogn.dk/aarestrup/
Læs mere: se side 19
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GUDSTJENESTER I REBILD KOMMUNE
Søndag den 4. september - 12.s.e.trinitatis

Onsdag den 21. september

Binderup
Blenstrup
Bælum
Gravlev
Ravnkilde
Rørbæk
Skørping Nykirke
Solbjerg
Stenild
Støvring
Terndrup
Øster Hornum
Aaresrup

Støvring

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

RVW v/ Missionshuset
JLG		
IMA		
IF		
MN
LO		
JLG		
IMA		
LO		
Provst Præsteindsættelse
FC		
JNP
Konfirmandindskrivning
AMS

Søndag den 11. september - 13.s.r.trinitatis
Brorstrup
Bælum
Durup
Fræer
Grynderup
Haverslev
Lyngby
Siem
Skørping Nykirke
Støvring
Sørup
Sønderup
Øster Hornum

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00

LO		
IMA
Høst - Bælum Mølle
RVW		
SBS
Høst
LO		
AMS
Høst
IBS		
FC		
SBS		
UP		
UP
Høst - Jens Nørgaards mark
HMA		
HMA

Kl. 17.00		

Børnekirke

Torsdag den 22. september
Suldrup

Kl. 14.30 HMA

Høstgudstj. for seniorer

Søndag den 25. september - 15.s.e.tr
Durup
Ravnkilde
Kgs. Tisted
Skørping
Skørping Nykirke
Solbjerg
St. Brøndum
Støvring
Sønderup
Terndrup
Veggerby
Aarestup

Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

RVW
MN
RVW
SBS
SBS
IMA
FC
IF
JNP
IMA
JNP
AMS

Høst

Høst

Høst
Høst

Torsdag den 29. september
Skibsted

Kl. 18.00

IMA	Fyraftens- og afskedsgudstj.

Søndag den 2. oktober - 16.s.e.trinitatis
Søndag den 18. september - 14.s.e.trinitatis
Brorstrup
Bælum
Gerding
Gravlev
Haverslev
Kgs. Tisted
Rørbæk
Skørping Nykirke
Støvring
Suldrup
Terndrup
Veggerby
Øster Hornum

Kl. 16.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30

MN
Høst
IBS
JLG
Høst
SDT
MN
LO
LO
Høst
JLG
SDT
HMA Konfirmander og forældre
FC		
JNP		
JNP
Høst med frokost
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Binderup
Blenstrup
Brorstrup
Bælum
Gravlev
Grynderup
Haverslev
Skørping Nykirke
Solbjerg
Stenild
Støvring
Suldrup
Terndrup
Veggerby
Øster Hornum

Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 16.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30

RVW Høst
JLG
Høst
MN		
IMA
Afskedsgudstjeneste
SDT		
LO		
KOP		
JLG		
IMA
Afskedsgudstjeneste
LO		
SDT		
HMA Grøn famliegudstjeneste
FC
Høst
JNP		
JNP

Søndag den 9. oktober - 17.s.e.trinitatis

Onsdag den 26. oktober

Bælum
Durup
Fræer
Ravnkilde
Rørbæk
Skibsted
Skørping Nykirke
Stenild
Suldrup
Terndrup
Torup
Støvring
Sørup
Veggerby
Øster Hornum
Aarestup

Blenstrup

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 19.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

IBS		
RVW Høst
SBS		
AMS		
LO		
IBS		
SBS		
LO		
HMA	Efter menighedsmøde
NN		
FC		
UP		
UP		
JNP		
JNP		
AMS

Søndag den 16. oktober - 18.s.e.trinitatis
Blenstrup
Brorstrup
Haverslev
Kgs. Tisted
Lyngby
Rørbæk
Skørping Nykirke
Solbjerg
Støvring
Sønderup
Sørup
Øster Hornum

Kl. 09.00
kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30

NN
RVW
LO
RVW
FC
LO
NN
NN
IF
JNP
IF
JNP

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 09.00

RVW
IBS
IF
LO
MN
FC
SBS
SBS
LO
IF
HMA
JNP
HMA
RVW

JLG

Ulvetime

Torsdag den 27. oktober
Støvring

Kl. 17.00		

Børnekirke

Søndag den 30. oktober - 20.s.e.trinitatis
Bælum
Kl. 09.00 IBS		
Durup
Kl. 10.30 LO		
Gravlev
Kl. 10.30 SDT		
Haverslev
Kl. 10.30 AMS
BUSK + spejdere
Skørping Nykirke Kl. 10.30 SBS		
Solbjerg
Kl. 10.30 IBS		
Stenild
Kl. 14.00 LO
BUSK familiegudstjeneste
Støvring
Kl. 09.00 SDT		
Suldrup
Kl. 16.30 HM
BUSK familiegudstjeneste
Terndrup
Kl. 10.30 FC		
Veggerby/Øster Hornum: Tid og sted annonceres senere

Søndag den 6. november - Allehelgen
Høst

Søndag den 23. oktober - 19.s.e.trinitatis
Binderup
Bælum
Gravlev
Grynderup
Ravnkilde
Siem
Skørping Nykirke
Skørping
Stenild
Støvring
Suldrup
Terndrup
Øster Hornum
Aarestup

Kl. 17.00

Blenstrup
Brorstrup
Bælum
Durup
Fræer
Gravlev
Grynderup
Haverslev
Kgs. Tisted
Lyngby
Ravnkilde
Rørbæk
Skibsted
Skørping Nykirke
Skørping
Solbjerg
Stenild
St.Brøndum
Støvring
Sørup
Sønderup
Suldrup
Terndrup
Veggerby
Øster Hornum
Aarestup

Kl. 19.00
Kl. 15.00
Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 17.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 09.00
Kl. 16.30
Kl. 16.00
Kl. 13.00
Kl. 19.30
Kl. 17.00
Kl. 09.00
Kl. 15.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 15.30
Kl. 14.30
Kl. 16.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 16.00
Kl. 16.00

JLG
MN
IBS
RVW
SBS
UP
LO
AMS
RVW
NN
MN
LO
IBS
SBS
JLG
NN
LO
FC
UP
UP
HMA
HMA
NN
JNP
JNP
AMS

Alle Helgens gudstjeneste
Alle Helgens gudstjeneste

Alle Helgens gudstjeneste

Alle Helgens gudstjeneste

Alle Helgens gudstjeneste
Alle Helgens gudstjeneste

Violinist medvirker
Violinist og Sangerlaug

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 VisbyKirkerne
Wickberg
- SBS:Kommune
Sanne Birkely
Sørensen - JLG: Jonas
i Rebild
· September/Oktober
2022Langdahl
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Gormsen - SDT: Sara Dommerby Toft - IBS: Ingeborg Sebbelin - JNP: Jack Nørdam Pedersen - MN: Marianne Nielsen - NN: Ikke bestemt endnu

VIDSTE DU, AT ...

Rebild Kommune eller
Rebild provsti?

H

vad er et sogn, et provsti, et
pastorat og en kommune? Hvordan hænger de sammen? Hvad er
historien?

Sogn
Ordet ”sogn” kommer af det gammeldanske sökn, der er en afledning af roden i det
germanske verbum sökjan – at søge. Et sogn
var oprindeligt betegnelse for det område,
hvis beboere søgte samme kirke. Ved tiendens indførelse i 1100-tallet blev sognenes
grænser fastere, og sognets beboere fik i
fællesskab ansvaret for betalingen til kirkebygningens vedligeholdelse og præstens
aflønning. For at sikre kirkens og præstens
tilstrækkelige indtægt blev der efterhånden
indført sognebånd.
Sognenes overskuelige størrelse, og det forhold at man i præsten havde en person, der
kunne læse og skrive, medførte at sognet
også blev anvendt i den verdslige administration – hvor en persons adresse er angivet
med det sogn, hvor han var født eller boede.
Helt op til kommunalreformen i 1970 lå ledelsen af sognet hos sognefogeden, som af
var amtmanden var autoriseret til at udøve
en begrænset politimyndighed og til dels varetage opkrævning af skatter.
Sognets kirkelige anliggende administreres af
et menighedsråd, der vælges for en fireårig
periode af sognets folkekirkemedlemmer.
Pastorat
Et pastorat er der, hvor en sognepræst har

sit virke. Der kan være flere sogne samlet i
et pastorat, ligesom der kan være flere præster ansat i det samme pastorat. Jeres sider
i kirkeavisen er pastoratsider – nyheder og
meddelelser fra et pastorat.

stemoder, (og, naar de hiemkomme, skulle de
forsamle hver sine Herretspræster, og meddeele dem hvis paa Provstemodet forhandlet er).
Provsten var biskoppens medhjælpere – og
sådan er det stadig.

Provsti
Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne. Provsten fører på vegne biskoppen sammen med det valgte provstiudvalg tilsyn med sognenes/kirkernes økonomi
og menighedsrådenes forvaltning af kirker
og kirkegårde. Provsten er derudover sognepræsternes personalechef. Provstiudvalget
vælges for en fireårig periode af provstiets
menighedsrådsmedlemmer.

Provsten/provstiudvalget modtager fra den
kommunale ligning kirkeskatten, som i Rebild
kommune pt. er på 1,2 %. Disse midler deles
ud til de kirkelige kasser, som administreres
af menighedsrådene efter ganske specifikke
regler. Der er således et ganske tæt samliv
mellem provsti og kommune, og derfor bestemte den seneste kommunalreform fra
2007, at et provstis grænser følger kommunegrænsen.

Provsten indtog en central stilling helt tilbage i den katolske kirkes organisation og med
nogenlunde de samme pligter, som man ser
det nu. Det hedder i Danske lov fra 1683:
De skulle aarligen møde til de bestemte Prov-

Derfor kunne dette blad lige så godt hedde
Kirkeavisen for alle kirker i Rebild provsti.
Tekst: Maria Ohrt-Nissen
Foto: Henrik Bugge Mortensen

