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Fastelavnsfest i  
Grynderup Kirke
Lørdag den 18. februar 
kl. 13.30
Fastelavnsfejringen be-
gynder med fælles fa-
miliegudstjeneste, hvor 
alle er velkomne til at 
møde udklædt. Efter 
gudstjenesten fortsæt-

ter fejringen i Klubhuset 
med tøndeslagning, fa-
stelavnsbollespisning og 

præmieuddeling for sjoveste, flotteste og uhyg-
geligste udklædning. Arrangør: Alle aktive for-
eninger i Grynderup  i samarbejde med kirken.

Fastelavnsgudstjeneste og  
tøndeslagning i Kongens Tisted Kirke
Søndag den 19. februar kl. 13.30
Efter en børnevenlig gudstjeneste går vi over 
i præstegårdshaven og slår katten af tønden, 
drikker kaffe og spiser fastelavnsboller. Kom 
gerne udklædt. Der er præmie til bedste ud-
klædning og slikposer til børnene. Arrangør: 
Kongens Tisted, Binderup og Durup kirker

Fastelavn i Blenstrup Kirke
Søndag den 19. februar kl. 10.00
Traditionen tro holder vi en festlig fastelavns-
gudstjeneste i Blenstrup Kirke for både børn 
og voksne. Der plejer at være mange søde 
børn i flotte og kreative kostumer, og dem glæ-
der vi os meget til at se igen. Der skal naturlig-
vis også slås ”katten af tønden”, og det foregår 
ovre i hallen lige bagefter gudstjenesten. 

Fastelavn i Bælum Skovpavillon
Søndag den 19. februar kl. 14.00
I Bælum er der tradition for at holde en lille 
fastelavnsgudstjeneste ved fastelavnsfesten i 
Bælum Skovpavillon. Det gør vi også i år. Imel-
lem godter, tøndeslagning og børn, udklædt 
som prinsesser og drager, vil vi høre fortæl-

lingen om den kameluldsklædte 
Johannes, der døbte Jesus i 

Jordanfloden, og vi vil også 
synge sammen. 

Fastelavn i Støvring Kirke og sognegård
Søndag den 19. februar kl. 14.00 
Velkommen til en festlig fastelavnsdag i far-
verigt fællesskab. Med start i Støvring Kirke 
med en gudstjeneste for både børn og voks-
ne. Efter gudstjenesten har FDF gjort klar til 
udendørs tøndeslagning ved sognegården. 
De allermindste har en tønde indenfor. Når 
tønderne er tomme, varmer vi os i sogne-
gården med fastelavnsboller, kåring og hygge. 
Husk varmt tøj. 

Vi fejrer fastelavn i St. Brøndum Kirke 
St. Brøndum Kirke skal den 19. februar 
kl. 10.30 gerne være fyldt med masser af 
udklædte voksne og børn for at fejre faste-
lavn.  Efter gudstjenesten er der tøndeslag-

ning med tønder i alle 
størrelser til alle 

størrelse børn. 
I kapellet vil 
der være fa-
stelavnsbol-
ler og kolde 
og varme 
drikke.

Fastelavn i Aarestrup Kirke
Søndag den 19. februar kl. 14.30 er der 
familiegudstjeneste om fastelavn. Bagefter 
slår vi katten af tønden i Aarestrup Forsam-
lingshus og spiser fastelavnsboller. Fastelavn 
er en gammel fest, som indledte fastetiden, 
der er optakten til påsken. Fastelavnstiden 
bliver også kaldt karnevalstiden. Karneval 
kommer af latin og betyder ’farvel kød’, 
så tiden efter fastelavnsfesten var kødfri 
og beregnet til eftertanke og omtanke på 
verden omkring og på sit eget liv. Det har 
vi jo stadig brug for i denne tid. Så velkom-
men til fastelavnsfest – en gudstjeneste der 
er særligt tilrettelagt for de små, men alle er 
hjerteligt velkomne.

Fastelavn i Øster Hornum
I samarbejde med FDF Øster Hornum og 
Dagli’ Brugsen Øster Hornum inviterer vi 
fastelavnssøndag den 19. februar kl. 14.00 
til fastelavnsfest. Vi begynder med en bør-
negudstjeneste i kirken. Bagefter er der tøn-
deslagning udenfor. Der serveres kaffe/te/
saft og fastelavnsboller. Der vil være præmie 
for bedste udklædning og kåring af kattekon-
ge og dronning. Der er tønder til de forskel-
lige aldersgrupper.

Fastelavn for børn og andet godtfolk i 
Skørping Kirke, Gl. Skørping
Mandag den 27.februar
Så skal der fejres fastelavn, hvil-
ket vi gør med et brag af 
fastelavnsgudstjeneste 
i børnehøjde i kirken, 
hvor alle er velkomne. 
Tøndeslagning skal vi 
selvfølgelig også have, 
og det bliver igen i år 
udenfor sognegården i, 
hvor der bliver serveret fa-
stelavnsboller, kaffe og juice efter 
gudstjeneste, mens vi venter på at en 
kattekonge og -dronning skal krones.

Fastelavn i Rebild Provsti
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Præsten har ordet af Inge Frandsen

Jeg har i skrivende stund lige svaret 
 på spørgsmål fra en, der ringede 
 til mig i forbindelse med en rund-

spørge. Det kom som lidt af en overra-
skelse. Der ringer en person, oftest en 
ung mand uden efternavn; han stiller et 
par hur tige spørgsmål, som ”ikke tager 
ret lang tid”. Vi er genstand for utallige 
undersøgelser om dette og hint. Vores 
privatliv bliver invaderet af spørgeskema-
er, som skal tjene et formål, vi knap nok 
aner rækkevidden af. E-boks er blevet en 
måde at tjekke os borgere på, om vi åb-
ner vores mails eller ikke, og hvad vi i det 
hele taget modtager af post. 

Markedsøkonomer på Harvard talte i 
90’erne om "disruption", en innovation, der 
fuldkommen ændrer landskabet på et mar-
ked, og om hvordan man skulle forvente at 
flere og flere markeder bliver vendt på ho-
vedet i takt med det stigende antal tekno-
logiske fremskridt. Og det fik de også ret i. 
Derfor blev "disruption" til både et motto og 
et ideal for tech-firmaerne. Man kommer in-

gen steder, hvis ikke man 
forstyrrer. Alle sten skal 
vendes, alle dele af vo-
res liv skal effektiviseres 
og digitaliseres. Hvis der 
findes et koncept, findes der 
en App til det. 

Mister fornemmelsen for fællesskab
Engang betød det at forstyrre et marked 
at noget nyt kunne opstå.  Nu bruges det 
mere til at betyde "status quo- men nu med 
login". De ledende administratorer af vores 
land kan kun nikke med på de smarte be-
greber, de aldrig vil indrømme flyver hen 

over hovedet af dem. Ingen véd nu læn-
gere helt præcist, hvorfor det er godt 
at blive forstyrret. Til gengæld kan det 
mærkes. Det er sket noget med os. Vo-
res ligevægt bliver forstyrret dagligt. Og 
det ser ikke ud til at blive bedre. Er det 

en kristen opgave at gøre opmærksom på 
dette forhold, kunne man spørge? Ja, mener 
undertegnede. For der er noget, der er lø-
bet af sporet. Vi er godt på vej til at miste 
et væsentligt indhold i vores liv. Vi mister 
nemlig noget af virkeligheden. Vi mister 
fornemmelsen for fællesskab og kommer 
fejlagtigt til at tro, at vi skal klare det hele 
alene. Vi er nået så langt med forstyrrelsen 
fra digitaliseringen, at det forudsættes at vi 

er klar over, hvad der foregår og 
hvordan man ordner sit liv via 
nettet. 

Men nu er der imidlertid sket no-
get, der forstyrrer os for alvor. I vores 

virkelige virkelighed. Radiatorerne er 
på vej til at blive kolde og priserne på det 
daglige brød er på himmelflugt. Alle tegn på 
krisen er blevet overset, ja overhørt. Ingen 
af de ansvarlige har taget det alvorligt. Også 
selv om der er blevet advaret imod det si-
den 1970´erne. Siden den første energikrise. 
Den mere end betændte krise i Ukraine er 
en medvirkende årsag. Men ikke kun. 

Solceller på kirketaget
Der er ingen, der nu er i tvivl om at vi nu 
er blevet afhængige af digitaliseringen. Den 
reddede os under den anden krise; Coro-
nakrisen – ikke at forglemme. I hvert fald så 
meget at vi stadig kunne planlægge, arbejde, 
og undervise. Med digitaliseringen er vi ble-
vet storforbrugere af energi, af strøm. Endda 
meget strøm. Når vi som kirke er storforbru-
gere af strøm og energi, fordi vi har mange 
aktiviteter ugen igennem, så var det måske 
på tide at få solceller på kirketaget eller på 
kirkens bygninger. Vi kan nøjes med sydsiden. 
Den over 10 år gamle organisation ”Grøn 
Kirke” skriver forsigtigt om solceller på kir-
ketaget: ”Det accepteres generelt slet ikke 
på kirken eller på bygninger eller arealer i 
nærheden af kirken på grund af æstetiske 
hensyn”. Som nabo til kirken kan man heller 
ikke få lov til at opstille en husstandsmølle, 
fordi det forstyrrer glansbilledet af kirken. 
Holdningen stammer imidlertid fra en tid, 
hvor der var rigeligt med energi. 

Med energikrisen er vi igen blevet bevidste 
om, at vi har en krop, der kræver varme og 
lys. Kirken er blevet grundlagt på solidaritet 
med de fattige og de syge og alle margina-
liserede. I krisetider er det altid de fattigste, 
der bærer den største byrde. Mon ikke det 
er den mindste byrde at bære for en kirke 
at opsætte solceller, så vi ikke skal forbruge 
af de sparsomme ressourcer fra det øvrige 
fællesskab? Vi har jo teknologien til det. Men 
ikke alverdens tid til at blive selvforsynende 
med energi. Her gør det vel ikke noget at 
udsigten til kirken bliver en smule forstyrret? 
Eller anderledes? 

Plante solskin
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Vi er godt på vej til at miste 
et væsentligt indhold i vores 
liv. Vi mister nemlig noget af 
virkeligheden.
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Fastelavn 
– festen før fasten

Tekst: Randi Anholm og Rikke Winkler

Én helt særlig dag hvert år, fyldes mange kir-
ker til bristepunktet af farlige og finurlige og 
ikke mindst farvestrålende væsener. Der er 
højt humør og god stemning indenfor i kir-
ken – alle glæder sig. Flere har været her før, 
måske ovenikøbet flere gange, så de ved præ-
cis, hvad der skal ske. Og alt sammen er én 
stor glæde. Gode fortællinger og sange med 
fagter. Frisk luft til kinderne bagefter, når 
katten skal slås af tønden. Hvem drømmer 
ikke om at blive dette års konge eller dron-
ning for en dag. Præcis denne dag er det ikke 
usædvanligt at alle belønnes med en sød og 
blød fastelavnsbolle. 

Rebild Provsti er ingen undtagelse. Her finder 
du også mange arrangementer fastelavnssøn-

dag og dagene omkring. 
Vi har 

samlet dem på side 3 her i bladet, så du kan 
vælge din fastelavnsfest.

Hvad har fastelavn  
egentlig at gøre med kirken? 
Hvorfor klæde sig ud og slå til en tønde og 
hvordan blev fastelavnsbollen en del af vores 
fastelavnsfejring?  Den smager så godt, at den 
kunne fortjene at være kendt og nydt hele 
året. 

Fastelavn er en fordanskning af det plattyske 
”vaste lavent” (v udtales som f på tysk) som 
betyder aftenen før fasten. Fastelavn falder 40 
dage før påskesøndag og fastelavn markerer 
således den sidste dag inden fasten begynder. 
I bibelen findes en fortælling om Johannes 
døberen, som vandrede i ørkenen i 40 dage 
og fastede. Det er den fortælling, som ligger 
til grund for fastens længde. Tiden frem til 
påske skulle bruges på ekstra eftertænksom-
hed. Man skulle afstå fra livets luksus for 

en stund. Luksus var f.eks. kød og lyst 
brød, så i fastetiden spiste man 
fisk, grove grønsager og meget 

groft brød.

I den katolske kirke 
er fasten stadig en del 
af forberedelsen til 

påske. Den moderne 
katolik vælger ofte en 

(dårlig) vane i sit liv at 
faste fra f.eks. flødeskums- 

kager eller alkohol. Dette 
er en udfordring som flere 
og flere danskere tager til 

sig. De vælger at faste 40 dage 
fra noget i deres liv, de føler fylder 
for meget f.eks. kaffe eller sociale 
medier.

På den måde bliver fasten et nytårsforsæt 
med tidsbegrænsning, for når de 40 dage er 
forbi, kan man genoptage sine gamle vaner.

Slå katten af tønde
En gang var man af den faste overbevisning, 
at katte, og specielt de sorte, var nogle onde 
dyr og djævlens værk. Derfor har hekse sor-
te katte. Katten blev puttet i tønden og der 
blev slået katten af tønden bogstaveligt talt. 
Efter sådan en omgang var katten fuldstæn-
dig rundtossede, hvis den overhovedet over-
levede. Det var helt i orden at plage de sorte 
katte en gang om året, de var i ledtog med 
Djævelen. I dag er det heldigvis helt ander-
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ledes dyrevenligt, med slik og godter inden i 
tønden og en sort kat af pap udenpå.

Udklædning 
Helt tilbage i middelalderen bragte håndvær-
kere og købmænd, det at klæde sig ud, fra 
Italien og op gennem Europa. Man klædte 
sig ud som bjørne, djævle eller noget andet, 
der kunne skræmme det onde væk. I dag 
overlader de fleste udklædningen til børne-
ne, der klæder sig ud som prinsesser, klovne 
og andet rigtigt meget sjovt og fantasifuldt. 

Hyggen har vundet over Uhyggen.

Fastelavnsboller
En spise som faktisk er direkte forbun-

det med de oprindelige traditioner 
omkring Fastelavn.

Hvide-tirsdag (tirsdag efter 
Fastelavnssøndag) var den 

sidste dag hvor man måt-
te spise hvide (og i mid-

delalderen dyre) mad-
vare: æg, sukker og 

fint mel. Derfor 
blev ingredien-

serne brugt til 
at lave mad 

med den-
ne dag.

 

Først en æggesøbe og sidenhen i form af de 
boller vi kender i dag med lækre sager inden i.

Den flødeskumsfyldte version har vi taget 
til os fra vores naboer i Sverige. I mange 
lande i Europa har man traditioner 
for en særlig, sød, spise i faste-
lavnsdagene eller særligt på Hvi-
detirsdag. I England hedder 
dagen Pancake Tuesdag fordi 
man spiser pandekager, som 
også er lavet af æg, sukker 
og mel. I Polen og andre 
steder der er tradition for 
berlinere eller doughnuts, 
i forskellige variationer. 
Alle steder er det gælden-
de, at det er noget sødt, 
man spiser, da søde sager 
og forkælelse var noget af 
det man skulle faste fra frem 
til påske.
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Tekst og foto: Henrik Bugge Mortensen

- Hver dag jeg møder på arbejde, tænker jeg, 
hvor er du heldig. Jeg har den mest fanta-
stiske arbejdsplads, hvor jeg på alle måder 
stortrives og har fundet en indre ro, der har 
bragt mig videre i livet, hvilket jeg er meget 
taknemmelig for, fortæller Simon Bøgh Birk-
mose. Jeg har fået øjnene op for ting, som jeg 
ikke tidligere bemærkede – ikke mindst stor-
heden i naturen og det landskab, der omgiver 
os. At møde her en tidlig forårsmorgen, hvor 
disen ligger tungt over Gravlev Sø, og solen 
så småt bryder igennem, er en helt særlig op-
levelse. Her er i mere end én forstand højere 
til himlen.

Det er en kølig og grå formid-
dag i november. De sidste 
blade er blæst af træerne 
og dækker store dele af 
Gravlev Kirkegård 
som et tykt tæppe 
i gyldne farver. 
Løvblæseren bry-
der stilheden, 
og med den får 
gravermedhjæl-
per Simon Bøgh 
Birkmose hurtigt 
sat skik på de ned-
faldne blade. Simon, 
der er 27 år, er ansat 
i fleksjob ved Gravlev 
Kirke, hvor han arbejder 
16 timer ugentligt. Han bor i 
Haverslev med sin kæreste Rikke og 
deres to børn. Her på Gravlev Kirkegård er 
Simon landet på rette hylde, men før det har 
han haft vanskeligt ved at finde ro og et stå-
sted i livet, hvor han har måttet kæmpe med 
ADHD, tourette syndrom og savnet efter sin 
far, som han mistede allerede som 14-årig. 
Jeg møder Simon til en snak over en kop kaf-
fe på graverens kontor.

Greb chancen 
- Jeg er opvokset i en typisk dansk kernefa-
milie. Som dreng kørte jeg motocross, hvor 
mine forældre rejste med til stævner over hele 
landet, fortæller Simon Bøgh Birkmose. Jeg 
blev smidt ud af folkeskolen og kom på en 
heldagsskole i Arden for elever med specielle 
udfordringer. Jeg var en tyran og højtråbende 
ballademager. Undervisning fik vi ikke meget 
af, for det meste at tiden brugte vi på at lave 
ballade. I 6. klasse kom jeg på en specialskole 
i Rold Skov, hvor vi kun var seks-otte elever, 
hvilket var rigtig godt. I 2009 mistede jeg 
min far, der døde af kræft. Det var et hårdt 
slag. Min familie og støttegrupper var der til 

at hjælpe med at bearbejde sorgen, men jeg 
var for dårlig til at tage imod. Som 17-18-
årig gik det for alvor op for mig, hvor meget 
jeg savnede min far. Jeg havnede i et sort hul, 
var ked af det og meget trist. Det var en ond 
cirkel, som det var meget svært at komme ud 
af. Jeg havde vanskeligt ved at få en dag til at 
hænge sammen. 

- Jeg kom på teknisk skole, hvor jeg tog fat på 
uddannelser til både tømrer og mekaniker, 
men hver gang valgte jeg at stoppe før de af-
sluttende prøver. Hvorfor jeg valgte flugten, 
har jeg aldrig helt fået styr på. Det var først, 
da jeg tog kørekort, at jeg beviste over for mig 
selv, at jeg godt kunne gennemføre noget. Jeg 

fik et godt og vellønnet job, men efter 14 
dage måtte jeg stoppe igen. Jeg 

kom på kontanthjælp, på 
produktionsskole og til 

slut i praktik ved hjæl-
pemiddeldepotet i 

Rebild Kommune. 
I løbet af det år 
jeg var her, fik jeg 
at vide, at jeg var 
berettiget til et 
fleksjob. Der var 
allerede én i fleks-
job på hjælpemid-

deldepotet, så der 
var ikke råd til at an-

sætte mig. Efter et par 
måneders arbejdsløshed 

skulle jeg til samtale om en 
praktikplads som gravermed-

hjælper ved Gravlev Kirke. Det var i 
marts 2020, hvor Danmark lukkede ned på 
grund af Corona. Der er ikke meget positivt 
at sige om Corona-epidemien, men det gav 
mig en enestående chance, for den aktuelle 
situation gjorde, at jeg ikke kunne komme 
i praktik, men i stedet blev jeg tilbudt an-
sættelse. 

Simon Bøgh Birkmose arbejder på Gravlev 
Kirkegård om formiddagen hver mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag. 

En hjælpende hånd
- I begyndelsen havde jeg svært ved at vænne 
mig til tanken om at arbejde på en kirkegård. 
Det at skulle grave en grav til en kiste eller en 
urnenedsættelse og i det hele taget beskæftige 
mig med døden lå lidt fjernt. Jeg fandt dog 
hurtigt ud af, at det var et ønskejob. I mit ho-
ved kører tingene på højtryk, men her fandt 
jeg en form for ro og en stor glæde ved at få 
noget fra hånden. Jeg får brugt min energi, 
og det gør mig glad. Ikke to dage er ens, hvil-
ket også gør det til en spændende arbejds-

plads. Jeg blev taget godt imod – ikke mindst 
af Finn Andreasen, der er graver ved Gravlev 
Kirke. Han har været en god læremester og 
støtte. Vi har haft mange interessante samta-
ler, hvor han har øst af sin viden og livskund-
skab. Jeg har lært meget om gartnerfaget, for 
det at passe en kirkegård handler om meget 
mere end af fjerne ukrudt og rive grusgange. 
Om efteråret skal gravstederne dækkes med 
gran og buske og træer beskæres, hvilket har 
åbnet en helt ny verden for mig. Det er na-
turligvis ikke altid lige sjovt, når det regner 
og blæser, men det tager jeg med et smil, for 

Landet på rette hylde
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der er en stor grad af frihed ved at arbejde på 
en kirkegård, og endelig handler det bare om 
at være klædt på efter forholdene.        

- Helt naturligt begynder man også at inte-
ressere sig for, hvem der ligger begravet på 
kirkegården. Her og der gemmer der sig en 
god og spændende historie f.eks. billedhug-
ger Anders Bundgaards gravsten, der prydes 
af en smuk kvindefigur, der har blikket rettet 
mod Ravnkilde på den anden side af ådalen. 
Ofte kommer man i snak med folk, der be-
søger Gravlev Kirke, og på den måde får man 
deres historie. Det er en meget kuperet kir-
kegård, og er man ikke så godt gående, kan 
det være vanskeligt at komme op til de øverst 
beliggende gravsteder.  Kommer der en ældre 
mand eller dame, er jeg ikke bleg for at tage 

dem 
under 
a r m e n 
og hjælpe 
dem op og 
give en hånd med, 
når der skal plantes fri-
ske blomster eller sættes en 
buket. Det er dejligt at opleve folks 
glæde ved, at man hjælper lidt, og 
så får vi altid en hyggelig snak. 

Klog på livet
- Da jeg mistede min 
far, havde jeg meget 
svært ved at besøge 
hans gravsted. Så-
dan har jeg det ikke 
mere. I dag er det 
helt naturligt, at jeg 
på vej hjem kører 
forbi kirkegården i 
Haverslev og på min 
egen stilfærdige måde 
deler min arbejdsdag 
med ham. Jeg oplever en 
indre ro, når jeg kommer 
her. Jeg har nemt til tårer, og der 
skal ikke meget til, før min verden 
vælter, men heldigvis har jeg en kæreste, 
der hurtigt fornemmer, når der er noget, der 
tynger mig. Mine egne børn er endnu meget 
små og forstår endnu ikke så meget, men de 
kommer med på kirkegården, hvor jeg viser, 
hvor deres farfar ligger begravet. Det skal 
også være en naturlig del af deres liv. Jobbet 
på Gravlev Kirkegård var været en ny begyn-
delse, der har gjort, at jeg er blevet mere åben 
og har fået mere selvtillid. Jeg har fået taget 
fat på bearbejdningen af sorgen over tabet af 
min far og er blevet mere klog på livet. Jeg 
siger ofte til mine kammerater og venner, at 
de skal huske at sætte pris på deres forældre, 
mens de har dem, for det kan pludselig være 
slut, og det er hårdt at miste.   
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H ver t efterår i uge 43 star ter 
 vi med grandækningen på 
 Rørbæk, Grynderup og Ste-

nild kirkegårde. Og hver t år star ter 
vi med en kursus/inspirationsdag på 
en udvalgt kirkegård, hvor nyansatte 
gravere lærer grundprincipperne af 
de ”gamle” gravere. Og herefter er 
vi i gang. Vi knokler på med grandæk-
ningen på de 170 gravsteder, vi skal 
dække og forventer, at arbejdet kan 
være afsluttet senest i anden uge af 
december.   
For få år siden foregik det ar-
bejde i 6 uger på knæ i 
al slags vejr.  Et meget 
opslidende arbejde, 
som heldigvis er 
blevet løftet til en 
knap så opsliden-
de opgave, hvor 
vi nu står op ved 
borde og arbej-
der, hvilket er 
meget bedre for 
vores rygge. 

Derefter er vi på grav-
stederne for at lave finish, 
fyropstillinger og dekorationer, 
så varmt tøj og knæbeskyttere er en 
vigtig del af påklædningen. For at und-
gå at løvfaldet dækker vores grandæk-

ning, starter vi på den kirkegård, hvor 
der er færrest store træer, og afslutter 
der, hvor de store træer først skal tabe 
bladene.

Gravstederne er ikke ens i anlæg og 
udtryk, så vi ser på det enkelte grav-
sted, inden vi bestemmer os for, hvad 
der passer bedst lige der.  Det er i store 
træk op til den enkelte graver at afgøre, 
hvordan gravstedet pyntes. Så fantasi og 
nytænkning er en værdsat evne.   Hvis 
de pårørende har særlige ønsker, forsø-

ger vi at matche dem på bedste 
vis. Den mørke tid og hen 

over jul er ofte den tid, 
hvor pårørende har 

ekstra brug for at 
komme på kirke-
gården, så vi gør 
vores bedste til, 
at de får noget 
pænt at se på.            
Giv jer selv tid til 

en tur rundt på 
kirkegårdene en 

dag, og se de mange 
forskellige, fantasifulde 

grandækninger.  

På graverteamets vegne  
Margith

Kontakt:
Kirkekontor og sognepræst:  
Laila Olesen, Ågade17, Rørbæk, 
Tlf.: 9855 7292, e-mail: LKLO@km.dk
Menighedsrådsformand: 
Anders Bisgaard Møller, tlf.: 6175 3308 
e-mail: andersbisgaardmoller@gmail.com
Kasserer : Pia Nørgaard, tlf: 4055 4382 
e-mail: ncn@123dk.dk

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

Rørbæk-Grynderup-Stenild Pastorat

Grandækningens store kunst

Det sker
Fastelavnsfest
Lørdag den 18. februar kl. 13.30 begyn-
der vi fastelavnsfejringen i Grynderup kirke 
med fælles familiegudstjeneste, hvor alle er 
velkomne til at møde udklædt. Efter guds-
tjenesten fortsætter fejringen i Klubhuset 
med tøndeslagning, fastelavnsbollespisning 
og præmieuddeling for sjoveste, flotteste 
og uhyggeligste udklædning. Velkommen til 
en festlig eftermiddag.
Arrangør: Alle aktive foreninger i Grynderup i 
samarbejde med kirken.

Det sker i Klubhuset i Grynderup
12. januar kl. 19.00 Nytårsfest. ”Adgangs-
billet” er et indslag i aftenens program. Til-
meld på 21665587 senest 8. januar.
16. januar kl. 10.00 Formiddagscafé. Vi 
”rejser” til Tanzania med Uffe Wiborg som 
rejseleder.
19. januar kl. 19.30 Møde v/pastor Herluf 
Christensen, Bjerringbro.
09. februar kl. 19.00 KFUM og KFUK’s ge-
neralforsamling
18. februar kl. 13:30 Fastelavnsfest.

20. februar kl. 10.00 Formiddagscafé.
Efter kaffen besøger vi Camro i Nørager.
23. februar kl. 19.30 I.M. generalforsam-
ling hos Anne-Grete og Niels Nielsen, Al-
lestrup.
02. marts kl. 19.30 Bibeltime
16. marts kl. 19.30 Soldatervennefest. Sol-
daterhjemsleder Kasper Klarskov, Aalborg 
taler. Amerikansk Lotteri. 

FARVEL OG GODDAG  
TIL ORGANIST

Rørbæk, Grynderup og Stenild menighedsråd vil 
gerne sige Karsten Hansen en stor tak for hjælpen 
de sidste 3 måneder. Det har været så dejligt, at 
du var frisk på at vikariere på orgelbænken, indtil 
vi havde fundet en ny organist. Det har du klaret 
på bedste vis, til glæde for menighed, ansatte og 
menighedsråd.

Dernæst vil vi byde hjertelig velkommen 
til vores nye organist, Lars Jørgensen, 
som før har været ansat som or-
ganist ved Ulbjerg, Lynderup og 
Låstrup kirker. For nogen virker 
navnet Lars Jørgensen sikkert 
bekendt, idet han tidligere har 
optrådt i sognet med ”Trio Bas og 
Helt” til sommerkoncert i Rørbæk præ-
stehave og til julekoncert i Stenild kirke. Han har 
en uddannelse bag sig som rytmisk pianist på Carl 
Nielsen Akademiet i Odense. Selvom Lars kom-
mer fra den rytmiske musiktradition, har han i alle 
årene spillet klassisk musik, og de danske salmer 
har han altid haft et varmt forhold til. Udover sit 
virke som organist og pianist, har han også under-
vist i klaver gennem en lang årrække, og derud-
over ar Lars en glimrende komponist.

Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde.
De bedste hilsener fra menighedsrådet.
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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

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

Jesus siger : "Jeg er verdens lys. Den,  
 der følger mig, skal aldrig vandre i 
 mørket, men have livets lys." (Joh 

8,12). Den 2. februar kaldes kyndelmisse. 

Det er latin og kommer fra candalarum 
missae, hvilket betyder lysmesse. Tidligere 
brugte man denne dag til at velsigne de 
lys, som skulle bruges ved gudstjenester-

ne hele det følgende år. Nogle mennesker 
tog dog også lys med hjemmefra, og så 
velsignede præsten dem, så man havde 
helligt lys til hele det næste år.

For lyset er vigtigt! Det er et symbol, der 
fortæller om liv og varme, om glæde, håb 
og kærlighed. At lyset er godt og nødvendigt, 
kan man vist ikke blive uenig med ret mange 
om, uanset hvilken kultur, man tilhører. Og 
i kristendommen er lyset et meget centralt 
symbol - i skabelsesmyten siger Gud som 
det første, da han skaber verden: "Bliv lys," - 
og Jesu siger om sig selv: jeg er verdens lys. 
Lyset fortæller noget om, hvem Gud er. Gud 
er lysets Gud, Gud vil lyset og kærligheden, 
og vi mennesker er hans medarbejdere på 
denne opgave - denne kæmpeopgave, det er 
at prøve at sprede lys og kærlighed i verden.

Rikke Visby Wickberg

Kgs. Tisted-Binderup-Durup Pastorat

Kyndelmisse

Babysalmesang
Tirsdag kl. 10-12 i Sognehuset i Nørager 
udenfor skolernes ferier.

Torsdagscafé
26. januar og 09. marts kl. 14.00 i Sogne-
huset i Nørager

Morgenandagt
Onsdag den 18. januar og 22. februar  
kl. 09.00 i Sognehuset i Nørager. Vi begyn-
der med kaffe og rundstykker.

Aftensang
2. februar kl. 19.30 i Durup Kirke
1. marts kl. 19.30 i Kongens Tisted Kirke

Børneklubben Banditterne  
mødes i Skrænten i Nørager:
18. januar kl. 15.15 Jakob og Esau. Vi leger.
1. februar kl. 15.15 Jakob drømmer. Vi er 
kreative.
15. februar kl. 15.15 Fastelavn. Vi slår kat-
ten af tønden.
1. marts kl. 15.15 Jakobs hjemkomst. Vi 
laver gaver.

Fastelavn i Kongens Tisted Vi håber, du modtager 
vores nye kirkeblad i 

din postkasse

Kirken forsøger også  
at spare på elforbruget

Søndag den 19. februar kl. 13.30 er der 
fælles fastelavnsfest for Kongens Tisted, 
Binderup og Durup sogne. Vi mødes – 
gerne udklædte - i Kongens Tisted Kirke 
til en børnevenlig gudstjeneste. Deref-
ter går vi over i præstegårdshaven, hvor 
alle aldre får mulighed for at slå katten 

af tønden. Når alle konger og dronninger 
er blevet kåret, drikker vi kaffe og spiser 
fastelavnsboller. Der er slikposer til bør-
nene og præmie til bedste udklædning. 
Arrangementet er gratis.

Menighedsrådet

I snart mange år har vi efter mør-
kets frembrud kunnet nyde synet af 
en belyst kirke, når vi har kørt forbi 
Kongens Tisted og Binderup kirker. 
Det er nu blevet slukket efter opfor-
dring fra landets biskopper, ligesom vi 
har skruet lidt ned for varmen under 
gudstjenesterne og som hovedregel 
kun har én gudstjeneste i pastoratet 
om søndagen.

Menighedsrådet 

Men hvis du ikke gør, så vil provstise-
kretær Lone Juncher gerne have det 
at vide på mailadressen loju@km.dk.

Det sker
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Graver ved Lyngby kirke

Lyngby-Terndrup pastorat

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 og Lyngby kirker 
Niels Pedersen 
tlf. 2210 5586 
e-mail: kirkekontor.terndrup@gmail.com
Facebook Lyngby-Terndrup Sogn

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

Det sker
Suppe og sang
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 18.00 i 
Terndrup Sognegård, arrangerer 
ældresagen i samarbejde med 
menighedsrådet igen suppe-
aften. I efteråret havde vi 2 
suppearrangementer, og det 
har været en stor succes, med 
fulde huse hver gang.

Det er aftner med fællesspisning, fællessang 
og hyggeligt samvær og alle er velkomne.

Tilmelding til Bjarne tlf. 2423 4415 
eller 4052 5415. 

Gudstjeneste Nytårsdag 
kl. 16.00 i Terndrup kirke
Nytårsdag har vi, igen i år gudstjeneste i 
Terndrup kirke kl. 16.00. Efter gudstjenesten 
mødes vi i Sognegården til bobler og kage.

Alle er velkomne.

INDSAMLING VED  
HØSTOFRE GUDSTJENESTERNE

I år blev der samlet 1.255 kr. ind i Terndrup kirke og 2.150 kr. ind i Lyngby kirke.
Et samlet beløb på 3.405 kr. der er udbetalt til Brugerrådet v/Terndrup Ældrecen-
ter, der vil bruge pengene på ekstra hygge til centrets beboere. 

D a vores graver, Ole Christensen, er 
 gået på pension, er det Niels  
 Pedersen – graver i Terndrup – 

som nu også har de daglige opgaver ved 
Lyngby kirke og kirkegård. Se kontaktop-
lysninger i faktaboks nederst på siden.

Side 10 | Januar 2023 · Kirkerne i Rebild Provsti



D åb er en festdag i vores kirker, og man kan altid 
 få sit barn døbt ved kirkernes søndagsguds- 
 tjenester. Dåb gør søndagen i kirken ekstra 

glædelig og højtidelig. Men derforuden har vi sat et par 

muligheder i vores kalender for dåb på lørdage. 
Det første halvår af 2023 ligger de sådan her: den 
7. januar, den 11. marts og den 10. juni.

Dåb i Bælum, Solbjerg og Skibsted Kirker

Bælum-Solbjerg-Skibsted Pastorat

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

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

Nytårskoncert i Bælum Kirke 
Tirsdag den 17. januar kl. 19.00
Kom og vær med til at fejre det nye år med 
pomp og pragt, når Bælum Kirke indbyder til 
en festlig nytårskoncert med ”Wienervals & 
Stjernedrys”.

Kirkens organist, Natasha Kutsko Jensen, 
som også er uddannet pianist, vil sammen 
med violinist Kasia Bis Christiansen og so-
pran Margrethe Smedegaard traktere med 
et program, som leder tankerne hen på 
nytårskoncerten i Wien. Man vil bl.a. kunne 
høre numre af Strauss og Léhar – wiener-
vals og operette – krydret med lidt dansk 
H.C. Lumbye, for Champagnegaloppen hø-
rer sig også til.

Alle tre musikere er konservatorieuddan-
nede og er både aktive som solister og 
kammermusikere. Kasia Bis Christiansen har 
bl.a. spillet i symfoniorkestre i Polen, USA og 
Danmark. Margrethe Smedegaard har væ-
ret solist med flere af landsdelsorkestrene 
– bl.a. Aalborg Symfoniorkester og Ensem-
ble MidtVest. Og Natasha Kutsko er en ofte 
benyttet akkompagnatør i mange forskellige 
sammenhænge.

De tre musikere glæder sig til at spille i 
Bælum Kirke og dele deres passion for wie-
nermusikken med et forhåbentligt veloplagt 
publikum!

Babysalmesang i Skibsted Kirke
Vi begynder igen med babysalmesang i 
Skibsted Kirke tirsdag den 24. januar kl. 
9.30-11.30. Forløbet strækker sig over 8 
gange.
Vi vil synge og lege med sang og musik sam-
men med dig og din baby. Kendskab til sal-
mer er ikke nødvendigt, da du og din baby 
vil blive ledt igennem sangen og musikken 
af organist Sigrid Mollwitz. Efter ca. 35 min. 
sang og bevægelse, er der gratis kaffe, brød 
og frugt samt hyggeligt samvær. Du skal blot 
møde op i kirken første gang med din baby.

Har du spørgsmål, kan Mettea Frølund kon-
taktes på tlf.: 6169 0852.

Fyraftensgudstjeneste i Skibsted Kirke 
Torsdag den 26. januar kl. 18.00
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 
18.00. Derefter fortsætter vi i Kulturhuset 
med fællesspisning og hygge. Vores konsti-
tuerede sognepræst Ingeborg Sebbelin er 
præst ved gudstjenesten og har lovet også 
at underholde i Kulturhuset efter spisningen. 
Der er lagt op til en rigtig god aften, hvor 
vi kan samles med hinanden, og hvor vi kan 
møde og få en snak med Ingeborg, der for-
ventes at være vores præst hen over vinte-
ren. Af hensyn til maden er der tilmelding 
på tlf.: 6169 0852 til Mettea Frølund senest 
den 15. januar.

Filmaften i Bælum Sognegård 
Fredag den 10. februar kl. 19.00
Det er en fin tradition, at vi mødes en 
fredag aften, når vinteren er mørkest, og 
hygger os med en god film og lidt godt til 
ganen. Traditionen tro er der et hårdtarbej-
dende udvalg, der arbejder på at finde en 
god film. Menighedsrådet er vært ved ost 
og vin efter filmen.

Velkommen til en hyggelig aften.

Fastelavn i Bælum Skovpavillon 
Søndag den 19. februar kl. 14.00
I Bælum er der tradition for at 
holde en lille fastelavnsguds-
tjeneste ved fastelavnsfesten i 
Bælum Skovpavillon. Det gør 
vi også i år. Imellem godter, 
tøndeslagning og børn, 
udklædt som prin-
sesser og drager, 
vil vi høre fortæl-
lingen om den 
kamelulds klædte 
Johannes, der døb-
te Jesus i Jordanfloden, 
og vi vil også synge sam-
men. 

Kom, som du er, eller som du har lyst til at 
være den dag.

Det sker
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Spejdernes Nytårsparade
Søndag den 15. januar kl. 14.00 begyn-
der spejdernes festlige nytårsparade i 
Brorstrup kirke. Vi glæder os til en herlig 
gudstjeneste med vores gode spejdere og 
andre børn og unge, der også har lyst til 
at være med. Vi ruller nemlig ud med en 
familiegudstjeneste. Indtil videre kan vi sige, 
at det kommer til at handle om et helt sær-
ligt under, som Jesus gør, og som ingen indtil 
videre har kunnet gøre efter ham. Kom og 
se, hvad det går ud på… 

Kyndelmisse i Brorstrup Kirke
Søndag den 29. januar kl. 19.00 holder vi 
en særlig kyndelmissegudstjeneste om 
længslen efter lyset. Vi er i den mørke tid 
og kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs 
gennem vinterhalvåret. Kyndelmisse bety-
der lysmesse, hvor det levende lys minder 
os om forår og sommerens varme. Tekster, 
salmer og bønner handler om lyset. Der vil 
også være ekstra musik til gudstjenesten. I 
gammel tid var midvinteren også tid for at 
gøre forrådet op og holde en fest, Kjør-
mesgilder. I dag har nogle en tradition for at 
spise pandekager til Kyndelmisse.

Velkommen til baby-salmesang  
i Ravnkilde Kirke
I 2023 tilbyder vi igen babysalmesang for 
børn fra begge sogne i alderen ca. 2-12 
måneder. Vi begynder tirsdag den 14. marts 
kl. 10.00. Herefter datoer: 14., 21., 28. marts, 
11., 18., 25. april, 2. og 9. maj. Vi plejer gerne 
at runde af med lidt kaffe og kage.

Vi håber, vi ses til en fin og hyggelig stund 
med sansesange og musik, let bevægel-
se, rasleæg, bobler, tørklæder og nærvær 
i Ravnkilde kirkes stemningsfulde rammer.
Tilmelding til kirkesanger Camilla Hyttel på 
mail: camilla.hyttel@gmail.com.

Skulle man være forhindret nogle af gan-
gene, sender man blot afbud til Camilla 
Hyttel.

Det koster ikke noget at være med, så mød 
endelig op.

Camilla Hyttel, Kirkesanger

Efter en længere proces med strukturdrøftelser har biskop 
 Thomas Reinholdt Rasmussen meddelt, at der med 
 virkning fra 15. oktober 2022 er oprettet et nyt pastorat 

bestående af Aarestrup, Haverslev, Brorstrup og Ravnkilde sog-
ne. Det nye pastorat er kommet til at hedde Nørlunds Pastorat.

Det nye fælles pastorat betjenes af to sognepræster, som skal virke 
i hele pastoratet. Heraf vil denne ene stilling være provstestillingen i 
Rebild provsti. Provstestillingen bliver opslået i slutningen af novem-
ber og forventes besat omkring 1. marts.

Præstegården i henholdsvis Aarestrup og Ravnkilde bevares, og beg-
ge boliger skal fortsat fungere som tjenesteboliger. Præstegården i 
Ravnkilde skal renoveres, og den forventes færdigrenoveret i slut-
ningen af august 2023. Menighedsrådene i sognene fortsætter som 
hidtil, og de ser positivt på det nye samarbejde på tværs af sognene.

Vi håber, det bliver naturligt for menighederne at krydse sognegræn-
serne for at komme til gudstjeneste.

Aage Haarup-Jensen, menighedsrådsformand Aarestrup Sogn
Dorthe Møllebjerg, menighedsrådsformand Haverslev Sogn
Aase Bisgaard, menighedsrådsformand Brorstrup-Ravnkilde Sogn.

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

Konstitueret graver ved begge kirker  
Lene Knudsen Svenstrup 
Smorupvej 38, 9610 Nørager 
tlf. 2943 7180 
e-mail: graver@brorstrup-ravnkilde.dk
Organist ved begge kirker : 
Karl Alfred Petersen, tlf. 9856 9128 
e-mail: karlalfred-petersen@mail.dk

Ny struktur
Nørlunds Pastorat - Brorstrup-Ravnkilde Sogne

Det sker

Stilletid
Januar og februar er en slags stilletid. Naturen sover og venter 
på forår. Vi mennesker har måske også lyst til at sove lidt mere, 
end vi plejer. Mange af os har lidt travlt til hverdag, andre har 
for meget tid, men har alligevel svært ved at falde til ro i sig selv. 
Så tænder man for fjernsynet eller sætter sig til at kigge på sin 
telefon. Der er jo altid et eller andet, man kan følge med i. 

Hvad med at prøve at hvile lidt fra alle de skærme og bare være 
lidt til i dig selv? Prøv at vende din opmærksomhed mod Jesus. 
Tænk på, at han altid er hos dig. Ikke kun, når du tænker på det, 
ikke kun, når du beder - men altid. Du kunne også læse lidt i 
Biblen. Læs fx Johannes evangeliet. Det er her, Jesus siger, at vi 
skal blive i hans kærlighed (kapitel 15, vers 9). Jesus siger ikke, 
at vi skal bede om hans kærlighed – den har vi nemlig allerede. 
Men han siger, at vi skal blive i den. Bare være der, falde til ro – i 
Jesu kærlighed. Lyder det ikke rart?

Marianne Nielsen
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Nørlunds Pastorat - Aarestrup-Haverslev Sogne

Kontakt:
Sognepræst 
Anna Margrethe Dith Dige Saxild 
tlf. 9837 5041,  
e-mail: amsa@km.dk
Sekretær – ved attester og  
navneændringer 
Helena Schmidt 
tlf: 2484 5582, e-mail: hmms@km.dk

Graver ved Haverslev Kirke: 
Anne-Dorte Simoni, tlf.: 2024 0987 
e-mail: graver@haverslev-sogn.dk
Graver ved Aarestrup Kirke: 
Dorete Husum, tlf.: 9152 1815 
e-mail: aarestrup-graver@hotmail.com
Organist ved begge kirker : 
Anette Kjær, tlf: 2992 7122,  
e-mail: anettekjaer2@live.dk

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

Nytårskoncert  
med Vodskov Pigekor

Onsdag den 18. januar er alle vel- 
 kommen til en festlig og stem- 
 ningsfuld koncer t i Haverslev 

Kirke kl. 19.30, hvor det velsyngende 
Vodskov Pigekor under ledelse af Mar tin 
Kjeldgaard gæster kirken med et bredt 
sammensat program. Her er musik af så 
forskellige kunstnere som ABBA, Kim Lar-
sen, U2, Marie Key, Enya og mange flere. 

Koret akkompagneres af de to professi-
onelle musikere Michael Andersen (bas) 
og Peter Lund Paulsen (trommer). 

Vodskov Pigekor har givet koncerter i en 
lang række sammenhænge og har også væ-
ret på koncertturné til bl.a Norge, Færøerne 
og Berlin. De udgav i efteråret 2022 to mu-
sikvideoer, en stemningsfuld udgave af Kim 

Larsens “Flyvere i natten” og en 
coverversion af ABBA’s “Slipping 
Through my Fingers”. Begge video-
er blev meget vel modtaget.  

Efter koncerten er menighedsrå-
dene vært ved et lille nytårstrak-
tement i Sognets Hus, hvor der 
serveres kransekage og ”bobler”. 
Dørene åbnes kl. 19.00, og der er 
gratis adgang til koncerten. 

TEMADAG MED  
GOSPEL FOR  

KONFIRMANDERNE
En fredag midt i november var ca. 85 
konfirmander fra hele den sydlige del 
af provstiet samlet til en hel dag med 
gospel sammen med sanger Rune 
Herholt. En storslået 
oplevelse, hvor alle 
kon f i r mande r 
endte med at 
give den fuld 
gas til den af-
sluttende kon-
cert, så taget 
lettede, publi-
kum jublede og 
ind imellem det 
sås også rørte blikke af 
stolthed.

Det sker

Midthimmerlands Kirkehøjskole 2023
Onsdag den 8. februar begynder den nye 
sæson med årets første højskoleformiddag 
kl. 09.00- 12.00 i Haverslev. Alle billetter 
blev igen i år udsolgt på rekordtid, men der 
er mulighed for at blive skrevet på ”Billet 
søges-listen” ved henvendelse til Anette 
Kjær. Læs mere om program m.m. på kir-
kernes hjemmeside.

Skole-kirkekoncert i Haverslev Kirke 
Onsdag den 15. februar kl. 12.15-13.00 er 
eleverne i 2.- 4. klasse fra Haverslev-Ravn-

kilde Skole og 2.-3. klasse fra Gregers Krab-
be Friskolen inviteret til Musikfortællingen 
Den lille prins i Haverslev kirke med san-
geren Stine Michel og band. En uges tid 
inden koncerten kommer kirkens organist 
på besøg på skolerne og fortæller om kon-
certen og fortællingen, musikken er bygget 
op over.

Koncerten er en del af skole-kirkesamarbej-
det i kirkerne og er tilrettelagt i samarbejde 
mellem skolernes musiklærere og kirkens 
organist. Forældre og bedsteforældre til de 
elever, der deltager, er også velkomne.

Fastelavn i Aarestrup Kirke
Søndag den 19. februar kl. 14.30 er der 
familiegudstjeneste om fastelavn. Bagefter 
slår vi katten af tønden i Aarestrup Forsam-
lingshus og spiser fastelavnsboller. Fastelavn 
er en gammel fest, som indledte fastetiden, 
der er optakten til påsken. Fastelavnstiden 

bliver også kaldt karnevalstiden. Karneval 
kommer af latin og betyder ’farvel kød’, så 
tiden efter fastelavnsfesten var kødfri og 
beregnet til eftertanke og omtanke på ver-
den omkring og på sit eget liv. Det har vi jo 
stadig brug for i denne tid. Så velkommen 
til fastelavnsfest – en gudstjeneste der er 
særligt tilrettelagt for de små, men alle er 
hjerteligt velkomne.

Byen synger morgensang
Fredag den 17. marts kl. 8.30-09.00 er der 
endnu en gang morgensang i Aarestrup 
kirke for forældre, bedsteforældre, folk fra 
byen og andre interesserede. Elever fra 
Gregers Krabbe Friskolen (3.- 9. kl.) og de-
res lærere deltager i morgensangen, som 
er arrangeret i samarbejde mellem skolens 
musiklærere og kirkens organist. Efter mor-
gensangen er der morgenkaffe i Aarestrup 
Forsamlingshus for alle, der ikke skal tilbage 
på skolen. 
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St. Brøndum-Siem-Torup Menighedsråd

Kontakt:
Sognepræst Finn Carpentier 
Lyngbyvej 47, St Brøndum,  
9520 Skørping 
tlf. 9833 9207, e-mail: fic@km.dk

Formand Anton Ohrt-Nissen 
tlf. 3090 3694, 
e-mail: antonohrtnissen@gmail.com

Graver ved Siem, Torup og  
Store Brøndrum Kirker  
Annette Winther, tlf. 4148 4977

Lørdag den 12. november døde menigheds-
rådsformand Anton Ohrt Nissen.

Anton var medlem af menighedsrådet for 
Siem sogn fra 1984, og siden medlem af det 
fælles menighedsråd fra 2012 og formand 
siden 2016.

Det var Anton meget magtpåliggende, at han 
var formand for alle 3 sogne, og at gudstje-
nesterne jævnligt blev holdt i de 3 kirker, lige-
som også årets højtider, kirkelige aktiviteter, 
foredrag og musikarrangementer skiftevis 
blev afholdt i St. Brøndum, Siem og Hellum. 

Anton var meget opmærksom på, at menig-
hedsrådet var velfungerende, og at medar-
bejderne trivedes. Det var derfor en skuf-
felse, da den tidligere biskop besluttede, at 
sognet skulle lægges sammen med Lyngby/
Terndrup. Men typisk for Anton ville han 
hellere samtale og samarbejde end kon-
frontation for at få det bedst mulige ud af 
beslutningen.

I menighedsrådet har vi kunnet følge ham fra 
sidste år, hvor han fik ondt i hoften, til kræft-
diagnosen, hvor han ville trække sig som 
formand. Det syntes menighedsrådet var en 
dårlig idé. Vi ville gerne, at han fik mulighed 
for at følge projekterne til dørs (restaure-
ring og vedligeholdelse af kirke, nye kirke-
gårdsplaner, restaurering af præstegården, 
sammenlægning med Lyngby/Terndrup samt 
ikke mindst ansættelse af ny præst).

Anton fik lungebetændelse og blev indlagt, 
men vi var alle optimistiske og håbede, at 
han snart kom hjem.

Det var derfor et stort chok, da meddelelsen 
om hans død kom.

Ære være Antons minde
Peter Müller

Næstformand

Mindeord 

Det sker
Herman Bang – Verdensberømt,  
skandalernes mester og pensionær  
hos fru Lund i Skørping  
Onsdag den 22. februar kl. 15.00  
i Siem Forsamlingshus
Herman Bang blev født på Als i Sønderjyl-
land i 1857 og er en de få danske forfatter 

som opnåede 
verdensbe-
rømmelse. 

Det var først 
og fremmest 
for sine 
romaner og 
banebryden-
de jour-
nalistisk, at 
Herman Bang 
opnåede stor 
anerkendelse 
– og det ikke 
mindst uden 
for Danmarks 
grænser. 
Han var en 

fantastisk iagttager, der på levende vis og 
uden omsvøb beskrev det han så og følte. 
Han var også en yderst kontroversiel 
forfatter, der bestemt ikke var lige velset 
overalt, men at han havde et usædvanligt 
talent, stillede ingen dog spørgsmålstegn 
ved. Allerede med debutroman ”Håbløse 
Slægter” havnede han i en større porno-
grafisk skandale og i 1885 gjorde han så 
voldsomt grin med den tyske kejser, at han 
måtte flygte over hals og hoved. 

Ved Vejen er et af Hermans Bangs mester-
værker, en roman, der har en stærk tilknyt-
ning til stationsbyen Skørping. Her boede 
Bang i flere perioder hos enkeskovriderin-
de fru Lund, der havde et sommerpensio-
nat i kanten af skoven. 

Henrik Bugge Mortensen fortæller om 
den farverige forfatter og tager os med til 
både Skørping og Sæby, hvor Bang var en 
flittig gæst.    

Der er gratis adgang, og der vil blive ser-
veret en kop kaffe/te og lidt brød.                       

Vi fejrer fastelavn 
St. Brøndum kirke skal den 19. februar 
kl. 10.30 gerne være fyldt med masser 
af udklædte voksne og børn for at fejre 
fastelavn.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning 
med tønder i alle størrelser til alle størrel-
se børn.

I kapellet vil der være fastelavnsboller og 
kolde og varme drikke.

Herman Bang fotograferet i 
Ingeborg Hansens fotoatelier 
i Skørping.
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Gerding-Blenstrup Pastorat 

Kirkekontoret, Skørping-Fræer,  
Gerding-Blenstrup, St. Brøndum- 
Siem-Torup:
Kordegn Lise Mejlholm 
Præstevænget 14, 9520 Skørping, 
tlf.: 9839 1066,  
e-mail: skoerping.sogn@km.dk

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

Det er ambitionen for den nye kir- 
 kegårdsplan, for tæller kirkevær- 
 ge og medlem af menighedsrå-

det Margit Dahlgaard: ’For os som me-
nighedsråd har det været vigtigt, at kir-
kegården fremstår indbydende for byens 
borgere og naturligt danner ramme for 
både kirkelige handlinger og daglig reflek-
sion.’

Implementeringen af den nye kirkegårdsplan 
er i fuld sving. Undervejs spiller kirkegår-

dens eget personale en vigtig rolle. Graver 
Peter Mikkelsen og gravermedhjælper Maja 
Weyvatt har forberedt selve anlæggelsen 
ved bl.a. at rydde buske m.m.

Menighedsrådsformand Kjeld Juhl Nielsen 
var med til at vedtage planen som del af det 
forrige menighedsråd. ’Allerede dengang var 
det vigtigt, at vi ville fremtidssikre kirkegår-
den. Nye begravelsesformer kommer til og 
fx mindskes andelen af kistebegravelser be-
tragteligt. Med den nye plan omfavner vi de 

tendenser. Vi får også et indslag af natur på 
kirkegården. Tilsammen får vi en kirkegård, 
der imødekommer traditioner og giver plads 
til nytænkning.’

Planen er inddelt i fire etaper og forventes 
afsluttet i 2025. Men kom allerede på besøg 
nu og få indtryk af, hvor ’Kirsebærlunden’ og 
’Skovhaven’ skal etableres. Menigheden og 
andre interesserede er meget velkomne til 
at stille spørgsmål til kirkegårdens personale 
og menighedsrådet

Liv og samtale på byens skønneste plet

Det sker

Nytårsgudstjeneste i Blenstrup Kirke
Søndag den 1. januar kl. 14:00
Vi begynder året med et brag af en guds-
tjeneste. Det er først kl. 14.00, så natterav-
nene også kan være med. Bagefter er der 
med champagne, nøddehorn og mulighed 
for at få en hyggelig snak om stort og småt.

Fastelavn i Blenstrup Kirke
Søndag den 19. februar kl. 10.00
Traditionen tro holder vi en festlig faste-
lavnsgudstjeneste i Blenstrup Kirke for både 

børn og voksne. Der plejer at være mange 
søde børn i flotte og kreative kostumer, og 
dem glæder vi os meget til at se igen. 

Der skal naturligvis også slås ”katten af 
tønden”, og det foregår ovre i hallen lige 
bagefter gudstjenesten. 

Syng dig glad
Kan du lide at synge? Så kom og vær med - 
vi glæder os til at se dig!
Vi synger vores yndlingssange med ud-
gangspunkt i Højskolesangbogen.
Vi mødes fredage fra kl. 10-11 i Blenstrup 
Kirke (uge 1-7). Der er kaffe og hygge bag-
efter.

De små synger
Vi synger, leger og griner. Og børnene får 
samtidig styrket både motorik og sociale 
kompetencer.

Det er for alle børn op til børnehavealderen.

Vi mødes fredage fra kl. 9.30-10.00 i  
Blenstrup Kirke (uge 1-7)
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Skørping-Fræer Pastorat

Det sker
Nytårsgudstjeneste i Skørping Kirke
Søndag den 1. januar kl. 16.00
Traditionen tro skyder vi året i gang med 
en festlig gudstjeneste i kirken kl. 16.00. Ef-
terfølgende er der bobler og kage, og mu-
lighed for at ønske hinanden et godt nytår.

Vær velkommen!

Nytårskoncert med orgelmusik
Søndag den 15. januar kl. 16.00  
i Skørping Nykirke.
Velkommen til 40 minutters orgelmusik 
ved kirkens organist Per Bach. Bl.a. den 
dramatiske Toccata og Fuga i d-mol af J.S. 
Bach er på programmet. Vi skal høre or-
glets mange klangmuligheder. Med sine 15 
stemmer kan orgelet fylde kirkerummet 
med mange klangfarver : Fra det mørke og 
alvorlige til lyse og opløftende melodier.

Kyndelmisse
Fræer Kirke den 2. februar kl. 17.00
”Det er hvidt derude – kyndelmisse slår sin 
knude”… Men i kirken er der lunt og godt 
og her samles vi vanen tro til kyndelmis-
segudstjeneste. Kirkekoret medvirker og 
sammen med dem vil vi tænde lys i mørket 
og synge glæden frem! 

Kyndelmissekoncert
Skørping Nykirke den 5. februar kl. 16.00 
Det er omstændeligt at blive et ordentligt 
menneske. Morgens Jensen fortæller om 

rejsen fra at være aktiv alkoholiker til et liv 
i frihed som ædru. Mogens Jensen fungere-
de i mange år som organist i Hasseris kirke 
og er en meget anerkendt komponist og 
fornyer af salmesangen. Velkommen til en 
koncert for alkoholikere og andet godtfolk.  
Medvirkende: Karen Grarup, sang; Jakob 
Mygind, saxofon; Ole Bech, guitar og Mo-
gens Jensen, tangenter og monologer.

Fastelavn for børn og andet godtfolk
Skørping Nykirke den 19. februar kl. 14.00
Så skal der fejres fastelavn, hvilket vi gør med 
et brag af fastelavnsgudstjeneste i børnehøj-
de i kirken, hvor alle er velkomne. Tøndeslag-
ning skal vi selvfølgelig også have, og det bli-
ver igen i år udenfor sognegården i, hvor der 
bliver serveret fastelavnsboller, kaffe og juice 
efter gudstjeneste, mens vi venter på at en 
kattekonge og -dronning skal krones.

Skørping Kirke & Kulturdag: Hvem er vi 
danskere? Fællessangen giver svaret!
Gudstjeneste og foredrag ved Mathias 
Hammer Skørping Nykirke og Kultursta-
tionen i Skørping den 5. marts kl. 14
Med udgangspunkt i Højskolesangbogen 
tager Mathias Hammer temperaturen på 
danskheden. 

Hvad binder os sammen som befolkning? 
Hvilken betydning har fællessangen for vo-
res nationale identitet? Og hvad fortæller 
sangene om et moderne Danmark med 
stigende individualisering og polarisering? 
Kan vi synge os til fornyet sammenhold?
Mathias Hammer er pianist, musikformidler, 
radio- og TV-vært (bl.a. Danmark synger ju-
len ind og Den klassiske musikquiz) og har 
været en del af udvalget bag højskolesang-
bogen 2020.  

Kl. 14.00 Gudstjeneste i Skørping  
Nykirke. Prædikant: Mathias Hammer 

Kl. 15.30 Foredrag på Kulturstationen – 
indledes med kaffebord v. spejdere fra 
DDS Skørping
Entre: Gudstjenesten i Nykirken er åben 
for enhver, men foredrag og kaffebord på 
Kulturstationen koster 150 kr. Billetter kan 
købes via rebildbib.dk eller i indgangen på 
Kulturstationen.

Arrangør: Kulturstationen, Rebild Bibliote-
kerne og Kirkerne i Skørping-Fræer, samt 
spejdere fra DDS Skørping gruppe

Torsdagscafe
Alle torsdage kl. 10.30-12.30  
i Sognegården i Skørping 

Torsdagscafeen mødes i sognegården til 
kaffe, snak, samvær og foredrag. 
12. januar 
Samtale om bordet: Livshistorier.

19. januar
David Biering vil fortælle om barndom-
men i Sydhavnen, livet som havnefoged på 
Grønland, som forstander på Svenstrup-
gård, som billedhugger, sjælesørger og fu-
sentast! Blandt andet…

26. januar
I dag skal vi høre Dan fortælle om sit liv 
som misbruger.
Flere info på www.skoerping-fraer.dk

2. februar
Film og frokost. Vi skal se filmen Ud og 
stjæle heste inden vi spiser frokost sammen 
og taler videre om filmen. Kirsten Dollerup 
præsenterer. Bemærk: Vi er færdige ca. kl.14.

9. februar
Anekdoter og lokalhistorier fra Østhimmer-
land ved Jens Brun, tidl. sognepræst i Gug.

16. februar
Dyrenes beskyttelse – om foreningen og 
det arbejde, den udfører v. Torben Pihl, 
kredsformand Nordjylland.

2. marts
Samtale om bordet ved Erik Reckweg.
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Skørping-Fræer Pastorat

Bibelstudiekreds i Sognegården, Skørping 
Onsdage den 11. januar - 8.februar - 
8.marts kl.14.00-16.00
Bibelstudiekredsen er som noget helt nyt 
blevet et samarbejde mellem baptistme-
nigheden i Vaarst og Skørping-Fræer Pa-
storat. Alle er velkomne. Du skal blot være 
nysgerrig på bibelteksterne, som vi drøfter 
over en kop kaffe og en kage. Materiale ud-
leveres ved fremmøde. 

Taize i Nykirken
Onsdage i lige uger kl.16.30-18.00
Giv dig selv en pause fra hverdagen.
Taizé er navnet på et økumenisk klosterfæl-
lesskab i Frankrig, hvortil der hvert år rejser 
tusindvis for at dele en uge med bøn, sam-
tale og fællesskab. For at binde de mange 
forskellige nationaliteter og kirkelige ståste-
der sammen opfandt man de smukke Tai-
ze´-sange, som er korte vers, der gentages 
mange gange, synges i flere stemmer og ef-
terfølges af stilhed med plads til eftertanke. 
Taize´-sang handler om at blive ved med at 
være i sangen og er en kærkommen mulig-
hed 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.

Onsdagseftermiddag
Onsdag i ulige uger fra Kl. 14.40-16.00
i Sognegården i Skørping 
Foredrag med plads til spørgsmål og dis-
kussion, der serveres kaffe og kage. Alle er 
velkomne og deltagelse er gratis.

18. januar
”Hvad betyder det at vokse op i en familie, 
hvor faderen har været i kz-lejr”.
Hanne Pahuus fortæller : ”I september 
1944 blev min far sammen med andre po-
litifolk taget til fange af tyskerne. De blev 
transporteret til koncentrationslejren Bu-
chenwald. I maj 1945 vendte min far sam-
men med en række skandinaviske fanger 
hjem med de hvide busser”.

1. februar 
Vi får besøg af Jørgen Fristrup, som for-
tæller om en sejltur til Skt. Petersborg
”I 2010 sejlede vi til Skt. Petersborg i Val-
demar Sejrs kølvand. Vores beretning om-
handler de oplevelser, turen bød på såvel til 
lands som til vands. Turen omfattede besøg 
i Sverige, på Åland, Finland, Estland, Gotland 
og selvfølgelig Rusland”.

15. februar
Sognepræst Jens Christian Melgaard 
fortæller om livet med depression
Livet former sig ikke altid, som man gerne 
vil det. Med den brede pensel har jeg haft 
et fantastisk godt og også et rigt liv på gode 
oplevelser. Tre gange har jeg dog været i et 
livsmørke. Tre gange har jeg mødt depres-
sionens dramatiske mørke. Det begyndte 

med en mental træthed. Det fortsatte med 
et livsmørke, hvor ikke en gang en mor-
gensyngende fugl på en nyudsprungen bø-
gegren kunne vække glæde i mig. Værst var 
beslutningen om, jeg ville dø. Heldigvis blev 
sindsstemningen ikke til virkelighed.  Jeg vil 
fortælle om depressionens mørke. Mine 
fortællinger om mig selv i depressionen er 
dog ikke mørk og dystert. Der er så meget 
håb i min fortælling. 

1. marts
”Erindringstråde – historien om Le Klint”
Kirsten Dollerup fortæller med udgangs-
punkt i Le Klints erindringsbog historien 
om Le Klints opvækst og liv. ”Livet er en 
plante i dig, som du skal tage hånd om. En 
skæbne er et stort arbejde”. Sådan skriver 
hun i sin bog Erindringstråde. Det er en hi-
storie om udstødelse og svigt og om at mi-
ste sit navn, men også om at kæmpe med 
livet, indtil det velsigner en.

Det sker

Kirkerne i Rebild Provsti · Januar 2023 | Side 17



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: kkmedar-
bejder@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4068, 
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Sønderup-Suldrup Pastorat

Billedkunstner, Kunstpædagog og  
Kunstterapeut udstiller i Suldrup Sognehus 

V i ser frem til at  
 kunstner Birgit  
 Elmon skal ud-

stille noget af hendes 
inspirerende kunst i 
Suldrup Sognehus i det 

første kvartal af 2023.  
Birgit Elmon fortæller selv, 

at hendes ”… store passion 
er at forene kunst, kreativitet og kristen spiri-
tualitet. Når det lykkes er det som om, at det 
går op i en højre enhed. Jeg brænder for at 
skabe rammer hvor kreativiteten kan udfol-

de sig og gro. Jeg tror på, at vi er skabt til at 
skabe, at vi hver især rummer en skaberkraft 
i os. Når kunst og kristen spiritualitet mødes 
oplever jeg, at der opstår et rum hvor jeg 
kan få lov til at være det mennesker jeg er 
med de muligheder og begrænsninger jeg 
rummer. Et mødested hvor jeg har mulig-
hed for at tage livtag med de udfordringer 
som livet byder mig, i et nærvær hvor 
Gud ser med mildhed på mig, og der-
for inviteres jeg til at være mild mod 
mig selv.” 

Birgit Elmon vil selv præsentere hendes vær-
ker til ferniseringen den 8. januar kl.12.00. 
Der vil være let servering. Gratis entré. Alle 
er velkomne!

Fernisering – åbning af kunstudstilling den 
8. januar kl. 12.00. Kunstner Birgit Elmon
I det første kvartal af 2023 vil kunstner Bir-
git Elmon udstille noget af hendes kunst i 
Suldrup Sognehus. Kunstudstillingen åbner 
den 8. januar kl.12. med en lille fernisering, 
hvor Birgit Elmon deltager og viser sine bil-
leder frem. Der vil være let servering, mens 
vi nyder de mange indtryk kunsten giver os.

Sangaften 
25. januar kl.19.00
Velkommen til en skøn 
sangaften i Suldrup Sog-
nehus. Organist Kim 
Bernt vil guide os igen-
nem aftenen, og du får 
mulighed for at vælge 
dine helt egne favoritter fra Højskolesang-
bogen. Vi begynder sangaftenen Kl.19. Der 
serveres kaffe og lidt godt til ganen. Vel 
mødt!

Kyndelmisse- 
gudstjeneste 
5. februar kl.19.00
Vi er nu halvvejs gen-
nem vinterhalvåret, og 
det markerer vi med 
Kyndelmissegudstjene-

ste i Suldrup kirke. Det bliver en enkel og 
højtidelig aftengudstjeneste. Efter gudstje-
nesten er der kirkekaffe.

Sangaften 
15. februar  
kl. 19.00 med besøg af 
Holger Lyngberg
Tidligere Sognepræst i 
Ravnkilde og Brorstrup, 
og Provst i Rebild Provsti, Holger Lyngberg 
vil vælge sange og salmer til sangaftenen. 
Holger Lyngberg vil desuden fortælle fra sit 
liv og virke gennem mange år som sogne-
præst og provst i Rebild Provsti.

Familiegudstjeneste 
26. februar kl.16.30
Velkommen til gudstje-
neste for hele familien. 
Vi mødes i kirken til en 
kort gudstjeneste, hvor 
alle kan være med! Efter 
gudstjenesten går vi over i sognehuset og 
spiser aftensmad.

Tilmelding til spisning på e-mail tilmelding@
sonderupsuldrupkirke.dk. Spisning koster 
25,- pr voksen. Børn u/ 12 år er gratis.

Forårskoncert  
med Nordjysk  
VokalEnsemble
7. marts kl. 19.30
Forårskoncerten med 
Nordjysk VokalEnsemb-
le vil bestå af et program 
med flere kendte og elskede forårssange. 
Koret vil også præsentere nogle af vores 
nye salmer og sange i flotte korarrange-
menter sammen med klassiske stykker som 
f.eks. Griegs berømte "Våren". Koret ledes 
af Kristian Echwald og Jens Mathiasen.

Forårsfest
9. marts kl.14.00 
Traditionen tro inviterer 
Sønderup Suldrup Me-
nighedsråd til forårsfest 
på Himmerlandshave 
den 9. marts. Det bliver 
en skøn eftermiddag, 
hvor vi inviterer foråret indenfor med sang 
og musik – og nyder fællesskabet med hin-
anden.

Det sker
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Øster Hornum-Veggerby Pastorat

Det sker

Nytårskoncert i Veggerby Kirke
Velkommen til Nytårskoncert 
med Aalborg Brass Quintet 
tirsdag d. 10. januar kl. 19.30.
Kvintetten er en klassisk messingkvintet, 
dannet i 2008 og har spillet koncerter 
rundt i hele Nordjylland. Ensemblet består 
af fem konservatorieuddannede musikere, 
der til dagligt arbejder som professionelt 
udøvende musikere. Ved siden af deres fa-
ste stillinger brænder de for at spille kam-
mermusik.

Lars Ole Schmidt - trompet, 
Aalborg Symfoniorkester
Rikke Øland - trompet, freelance
Mathias Jensen - horn, Prinsens Musikkorps
Jacob Ringsmose - basun, 
Aalborg Symfoniorkester og
Mattias Johansson - tuba, 
Aalborg Symfoniorkester  

Glæd dig til et festfyrværkeri af messing-
musik. Der vil både være originalmusik 
for messingkvintet, fortolkninger af klas-
siske mesterværker, jazzede ballader og 
mon ikke også vi får en eller to af de faste 
nytårsklassikere. Der er garanti for nytårs-
stemning,, når det nye år skydes i gang med 
messingblæs! Efter koncerten er menig-
hedsrådet vært ved et glas "skum" og kran-
sekage i kirken. Fri entré.

Vintersang og suppe
Sang giver glæde, varme og ny energi, og 
hvem har ikke brug for det i en kold og 

mørk vintertid?! Derfor inviterer vi torsdag 
den 9. februar til en aften med fællessang 
og hyggelig stemning. Vi begynder kl. 18.00 
med at spise suppe sammen. Kirke og kul-
turmedarbejder Kathrine Kofod og orga-
nist Sune Bendsen leder aftenen, og under-
vejs hygger vi med kaffe og brød! Der vil 
også blive rig mulighed for at foreslå sange. 
Som udgangspunkt synger vi fra den nye 
Højskolesangbog. Prisen for mad er 40 kr. 

Veggerbys Familier - Fastelavn
Den 29. januar kl. 15.00 inviterer vi til Fa-
stelavns-hygge i Veggerby Kirke.
Vi slår katten af tønden udenfor, spiser faste-
lavnsboller – og slutter af med en kort an-
dagt i kirken med sang, fortælling og lystæn-
ding. Måske bliver der også tid til at lave et 
fastelavnsris. Kom meget gerne udklædt.

Tilmelding: Af praktiske hensyn vil vi gerne 
have en tilmelding med antal personer:
kirke.kathrine@outlook.dk gerne senest ons-
dag den 25. januar. Det er gratis at deltage.

Rasmus Klump og Pandekager
Det er efterhånden en tradition, at vi om-
kring Kyndelmisse inviterer til en børneguds-
tjeneste, hvor Rasmus Klump kommer på 
besøg. I år bliver det fredag den 3. februar 
kl. 16.30 i Øster Hornum Kirke. Vi skal på 

eventyr i Bibelen og synge og tænde 
lys og Minikoret fra 

skolen synger for 
os. Bagefter går 
vi i sognehuset 
og spiser pasta 
og kødsovs og– i 

bedste Rasmus Klump 
stil – får vi pandekager med 
syltetøj til dessert.

Det koster 40 kr. for voksne for mad, og er 
gratis for børn. 
Tilmelding til Kathrine på mail: kirke.kathri-
ne@outlook.dk eller sms til 5119 0011.

Babysalmesang
Velkommen til et fantastisk tilbud til dig og 
dit barn med fokus på sang, leg og hyggeligt 
samvær. Vinterholdet begynder onsdag den 
25. januar kl. 10.00 og kører herefter frem til 
den 29. marts. Læs mere bl.a. om tilmelding 
på kirkens hjemmeside: www.ohkirke.dk. 

Legestue
Velkommen til Legestue i sognehuset ved 
Øster Hornum Kirke. Her har vi fokus på 
leg, bevægelse, sang, hygge og sjov for bør-
nene og fællesskab for både børn og voksne.

Der vil være en fællessamling, hvor vi vil 
synge, hoppe, rasle og lege - det skal gerne 
være både lidt vildt og lidt stille. Vi vil synge 
både gamle kendte og nyere børnesange 
og vi vil også bruge enkelte salmer fra ba-
bysalmesang. Legestuen er for børn i alde-
ren 10 mdr. til 5 år sammen med en voksen 

Program
09.45-10.00:  Vi lander
10.00-10.20:  Fælles sang og leg - herefter 
 fri leg for børnene med  
 kirkens legesager
ca. 10.45:  Spisning af medbragte mad- 
 pakker (kirken serverer kaf- 
 fe/te/vand - dertil også  
 franskbrød)
ca. 11.30:  Farvel og tak for i dag

Der er legestue følgende datoer:
11. januar, 1. februar, 1. marts.

Kontakt:
Sognepræst  
Jack Nørdam Pedersen 
tlf. 2388 2225, e-mail: jnp@km.dk 
Graver ved Øster Hornum Kirke 
Heidi Thrysøe, tlf. 9838 5342, 
e-mail: tilkirken@mail.dk

Graver ved Veggerby Kirke 
Ellen Godiksen, tlf. 4012 5808, 
e-mail: veggerbygraver@gmail.com
Organist Sune Bendsen, tlf. 3024 1276, 
e-mail: sunebendsen@gmail.com
Kirke-og kulturmedarbejder  
Kathrine Kofod, tlf. 5119 0011,  
e-mail: kirke.kathrine@outlook.dk

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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Støvring-Sørup-Gravlev Pastorat

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

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

En stor succes så dagens lys i august 2022. Kom og syng med, 
 et fællessangsarrangement, skabt i et samarbejde mellem 
 menighedsråd og Ældresagen, var fra starten en stor succes 

med et halvt hundrede sangglade deltagere hver gang. Voksne der 
nyder at mødes omkring flygelet og højskolesangbogen. 

Eftermiddagene indledes med et lille tema af ord og sange og der-
efter er der frit sangvalg, og hele højskolesangbogen ”bliver ende-
vendt”. I løbet af eftermiddagen er der også tid til en kop kaffe, lidt 
mundgodt og mangen en hyggelig sludder. Menighedsrådet er vært 
ved kaffen, så eftermiddagene er gratis.

”Kom og syng med” har i efteråret været afholdt på onsdag i ulige uger 
fra kl. 14-16 i Sognegården i Støvring. Pga. lokalemangel flytter ”Kom og 
syng med” til tirsdag. Sted, tidspunkt og form forbliver den samme, og 
første gang bliver tirsdag den 3. januar 2023, hvor de kendte og glade 
nytårs – og vintersange skal synges. Du er velkommen. 

”Kom og syng med” fortsætter indtil udgangen af april, hvor der af-
sluttes og holdes sommerpause indtil slutningen af august måned, 
hvor en ny sæson starter op. Skulle der være spørgsmål vedrørende 
disse arrangementer er du velkommen til at kontakte Annette Borup 
(Ældresagen) tlf. 22 86 63 80 eller Bente Jensen (Støvring menig-
hedsråd) tlf. 24 43 99 16

Fællesskab og fællessang – kom og syng med

Plads til flere i  
Støvring menighedsråd

I Støvring menighedsråd er der mange spændende opgaver, og 
derfor har vi nu fået lov til at holde et suppleringsvalg, så vi kan 
fylde alle 12 pladser ud. Lige nu er vi 8, og næste valg er først 
november 2024.

Hvad laver et menighedsråd?
”Alle skal føle sig velkomne i et nærværende kirkeligt fællesskab, 
med mange forskellige tiltag”. Sådan lyder vores vision, og det 
betyder, at vi sammen med andre vil lave mange forskellige 
gudstjenester og aktiviteter.

Derfor snakker vi ny kirke eller flere lokaler, og det er en spæn-
dende proces.

Har du lyst til at være med i den, eller har du lyst til at lave 
café-aftner, foredrag, fortælleaftner eller morgensang – så er 
der brug for det! Men der er også brug for at skrive i avisen 
og på medierne, styre budgetterne, udvikle kirkegården og lave 
personalepleje. Vi har i øvrigt et stort ønske om at gøre mere 
ud af det sociale arbejde. 

Mon det er noget for dig?
Der er altså god grund til at overveje, om ikke dine interesser 
kunne komme i spil her. Kom og hør mere om menighedsrå-
dets arbejde og struktur til informationsaften 21. februar, og 
kunne du så tænke dig at stille op for 2 år, så foregår det 21. 
marts til valgforsamling.

Læs mere på www.støvring-sørup-gravlev.dk

Ny præstebolig
Menighedsrådene i Støvring, Sørup og Gravlev er sammen an-
svarlige for præsteboligen i Støvring, og det stod efterhånden 
klart, at den er for stor og kræver mere og mere vedligehold. 
Derfor er den smukke gamle bygning sat til salg, mens Mosbæk-
sallé 9 er købt i stedet.

”Her har vi fået en nyrenoveret bygning, som passer til det be-
hov, en præst har nu om dage”, siger Jytte Abildgaard, formand 

for præstegårdsudvalget, der sammen 
med fællesformand Allan Vest 

har haft ansvaret for hand-
len. ”Inden Caris Johansen 

desværre forlod os i 
august, var hun med til 
at udpege huset som 
velegnet til formålet.”

Huset er på 240 m2, 
hvoraf præstens kon-
tor med indgang ud-
gør 60 m2. Haven er 

ikke så overdådig som 
den gamle, men til gen-

gæld nemmere at passe.

Bopælspligt
Maler og tømrer har sørget for, at huset står klar til den nye 
præst, da stillingen er med bopælspligt. Det er der ofte til en 
af stillingerne i sognet. Det betyder, at præsten er forpligtet på 
at leje sig ind i denne bolig. Det er indført, fordi man ønsker, 
at præsten kender og færdes i lokalsamfundet. Samtidig er det 
en fordel for mange præster, som dermed ikke har problemer 
med bolig.
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Støvring-Sørup-Gravlev Pastorat

Det sker

Nytårsgudstjeneste
Støvring Kirke, lørdag den 31. december 
kl. 16.00 ved Inge Frandsen
Velkommen til gudstjeneste i en nytårspyn-
tet kirke. Vi ønsker hinanden godt nytår 
med bobler og kransekage efter gudstje-
nesten.

Filmaften
Sognegården i Støvring,  
torsdag den 26. januar kl. 19.00. 
Fangerne i Auschwitz. Film fra 2008. Medvir-
kende: Stellan Skarsgård blandt flere andre. 

Auschwitz under anden verdenskrig. Hver 
morgen står fangerne op til en dag, der en-
ten indebærer tvangsarbejde eller døden. 
Midt i dette helvede på jord, bestemmer 
en gruppe jødiske mænd at indlede en 
retssag mod Gud, som de mener har brudt 
sin pagt med det jødiske folk ved at lade 
nazisterne begå folkemord. Under hele 
forløbet er de alle vidende om, at deres 
skæbne når som helst kan besegles.

I anledning af den internationale Aus-
chwitz-dag den 27. januar viser vi denne 
stærke og tankevækkende film. Kan man 
trække Gud i retten og dømme Ham? En 
fortælling med knivskarpe argumentationer 
fra de fanger, der optræder som forsvarere 
og anklagere i retssagen mod Gud. Sogne-
gården er vært for et mindre traktement.

Alle er velkomne! Gratis adgang. 

Nødhjælpsstrik
Sognegården i Støvring, mandag  
den 2. januar og 6. februar kl. 14.00-17.00

Dåbskludeklub
Sognegården i Støvring tirsdag  
den 31. januar og 28. februar kl. 13-15.

Kyndelmisse 
Sørup Kirke, søndag  
den 5. februar kl. 19.00
Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin 
knude overmåde hvas og hård. 

Sådan begynder Blichers smukke vinter-
sang. Og ved Kyndelmisse er der flere ting 
der løber sammen. Kyndelmisse betyder 
lysmesse og kommer af det latinske Can-
delarum Missa. Ved kyndelmisse indvier 
den katolske kirke de lys, der skal bruges i 
det kommende år.

I en kristen tradition er Kyndelmisse også 
renselsesdag for Maria, der 40 dage efter 
fødslen igen måtte komme i templet. Fra 
Lukasevangeliet har vi fortællingen om Ma-
ria, der netop 40 dage efter Jesu fødsel tog 
ham med i templet.
Og endelig er der en folkelig betydning, 
der siger at til Kyndelmisse er man halvvejs 
igennem vinteren. Det skulle fejres; og så 
var der også den alvorlige side, at det var 
tid til at gøre forrådet op og se om det 
slog til. Ved Kyndelmissegudstjenesten i Sø-
rup kirke fejres midvinteren med fokus på 
lyset. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Suppeaften
Sognegården i Støvring  
mandag den 6. februar kl. 18.00
Selvom vi er mange, er der plads til dig i det 

hyggelige spisefællesskab, som arrangeres 
af menighedsrådene og Ældresagen. Afte-
nen begynder med suppe og efterfølges af 
kaffe og småkager. Der vil være sang, musik 
og god stemning. Tilmelding senest den 2. 
februar til: Tora Kristensen, tlf. 4045 0022 
/ torambk@gmail.com. Pris: 50 kr. kontant.

Alle hjerters dag…
…eller Valentinsdag fejrer vi med en guds-
tjeneste i Støvring Kirke, tirsdag den 14. 
februar kl. 19.00

Til mange højtider giver vi små gaver. De 
behøver ikke at være dyre. Det er tanken, 
der tæller. Gaver er symbol på venskab og 
selvom venskaber ikke afhænger af gaver, så 
kan gaver ikke skade. For nogle handler Va-
lentins dag om at købe en buket blomster 
og en æske chokolade med hjem fra arbej-
det, men de allerfleste synes, at Valentins-
dag helt enkelt er en unødig dag. 

Men er den nu det? Emnet for aftenens 
gudstjeneste er ikke overraskende kærlig-
hed og venskab. 

Fastelavn
Søndag den 19. februar kl. 14.00  
i Støvring Kirke og sognegård. 
Læs mere på side 2.

Informationsmøde  
forud for suppleringsvalg
Sognegården,  
tirsdag den 21. februar kl. 19.00 
Bliv klogere på menighedsrådsarbejde og 
kirkeøkonomi og hør om alle de spænden-
de planer, der arbejdes med for tiden. Bliv 
inspireret til, om du skal stille op til supple-
ringsvalget for Støvring Menighedsråd. 

Valget foregår ved: 
Valgforsamling, 21. marts  
kl. 19.00 i sognegården
Læs mere i næste kirkeblad. 
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FLERE STÅR UDEN  
FOR FÆLLESSKABER

- hvordan kan kirken spille en rolle?
Af Jens Ulrich, Ulrich Consult ApS

En ny stor undersøgelse peger på, at op 
imod 300.000 danskere føler sig udelukket 
fra samfundsmæssige fællesskaber. Det er et 
stort tal, men i sig selv er det ikke nyt, at så 
mange peger på, at de står udenfor og føler 
sig ensomme.

Til gengæld er antallet af dem, der ligger i 
det, man kalder risikogruppen, steget be-
tragteligt de sidste 5 år. Undersøgelsen viser, 
at næsten hver fjerde dansker i dag, ligger i 
denne gruppe. Gruppen består af mennesker 
med udfordringer i forhold til eksempelvis 
økonomi eller helbred. Og udfordringer er 
her så store, at de føler, at de har svært ved at 
deltage fuldgyldigt i de fællesskaber, som alle 
andre er en del af.

Vi har hørt det før, men udfordringerne med 
at føle sig ensom og stå udenfor, er mere om-
fattende end vi tidligere har set.

Man kan let foranlediges til at tænke, at 
det er de sidste års udfordringer med coro-
na, som kan være årsagen til disse stigende 
problemer. Men forskerne fra Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som 
står bag undersøgelsen, mener ikke, at corona 
bærer hele skylden. Årsagerne til de nye ten-
denser skal snarere findes i nogle mere gene-
relle tendenser med polarisering og stigende 
ulighed i vores samfund.

Fællesskaber og ensomhed
Når ensomhedsproblemet er så gennemgri-
bende, som det er, så bør vi overveje, hvordan 
vi får skabt nogle fællesskaber, som kan være 

med til at afhjælpe disse alarmerende proble-
mer. Og her er foreningslivet, lokalsamfun-
dene og hermed også kirken et oplagt sted at 
rette opmærksomheden. 

Så spørgsmålet er, hvad vi kan gøre for at ska-
be nogle fællesskaber, som kan være med at 
afhjælpe den stigende ensomhed. Her er der 
tre elementer, som vi skal tænke igennem; 
For det første kunne vi overveje, om vi invi-
terer folk ind i vores fællesskaber på en hen-
sigtsmæssig måde. Og for det andet kunne vi 
overveje, om vi er opmærksomme nok på, at 
nogen kan have svært ved at føle sig hjemme 
i vores fællesskaber. Og endelig, for det tred-
je, kunne vi overveje, om vi ret beset tilbyder 
nogle fællesskaber, som er meningsfulde for 
dem, der har brug for dem.

Hvordan inviterer vi ind?
Spørger man folk, hvorfor de ikke er en del 
af et fællesskab, får vi tit svaret, at de ikke 
føler, at de er blevet inviteret. Og så tænker vi 
typisk, at det kan da ikke passe. Vi har gjort 
meget ud af at annoncere, når vi afholder ar-
rangementer, som kan være rammen om fæl-
lesskaber. Vi skriver på Facebook, på kirkens 
hjemmeside og ofte også i den lokale avis, 
når vi afholder fællesspisning, fællessang eller 
andre fællesskabende aktiviteter. Men mange 
undersøgelser og erfaringer viser, at vi må gå 
mere håndholdt til værks. Vi skal ikke alene 
annoncere og kommunikere. Vi skal prikke 
folk og invitere mere personligt. Det kræver 
flere ressourcer, men det virker.

Det gode værtskab
Når vi så er lykkedes med at få folk til at 
komme til vores arrangementer, så skal vi 

nøje overveje, hvordan vi sørger for, at de 
også føler sig velkomne. Dem, der plejer at 
komme til vores arrangementer, kender hin-
anden og snakker med hinanden. Men når 
man er nytilkommen, så er det svært at falde 
ind. Særligt hvis man i forvejen kæmper lidt 
med en følelse af at stå udenfor og føle sig 
ensom. Og her er det ikke nok at sige ”vel-
kommen, sæt dig hvor du har lyst til og lad 
som om du er hjemme”. Som værter må vi 
involvere os mere. Fortælle mere om, hvor-
dan vi gør her hos os. Og måske også sørge 
for, at der foregår aktiviteter, som samler og 
ikke lader nogen alene.

Har vi de rette aktiviteter?
Når vi indgår i fællesskaber, er vi som regel 
sammen omkring nogle fælles aktiviteter. Et 
fælles tredje. Og spørgsmålet er derfor, om 
vi tilbyder de aktiviteter, som rammer dem, 
der føler sig udenfor. Det er ikke kun ældre, 
hvor ægtefælden er faldet bort, der føler sig 
ensomme. Ensomhed findes også i stigende 
grad blandt unge, studerende, enlige mødre 
og fædre og i alle mulige andre grupper. Så 
måske er det en overvejelse værd, om vi rundt 
om i kirkerne, i foreningerne og i lokalsam-
fundene har de aktiviteter, som giver mening 
for en bredere gruppe, end dem vi normalt 
orienterer os mod.

Alt i alt må vi, der har overskuddet og res-
sourcerne, lidt op på tæerne, så vi bliver nys-
gerrige på, hvordan vi kan være med at skabe 
fællesskaber, som giver mening. Vi må med 
andre ord gå fra at tilbyde fællesskaber til at 
arbejde med fællesskabelse.
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GUDSTJENESTER I REBILD PROVSTI

TERNDRUP KIRKE
1. januar kl. 16.00 Nytårsdag FIC

8. januar kl. 09.00 1.s.e.h.3 k FIC

15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k FIC

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k FIC

5. februar kl. 10.30 Septuagesima IMA

19. februar kl. 10.30 Fastelavn IMA

26. februar  Kl. 10.30 1.s.i. fasten FIC

5. marts  kl. 09.00 2.s.i fasten FIC

LYNGBY KIRKE
22. januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k FIC

12. februar  kl. 10.30 Seksagesima IMA

AARESTRUP KIRKE
1. januar Kl. 19.30 Nytårsdag MN

22. januar kl. 09.00 3.s.e.h.3 k MN

5. februar kl. 10.30 Septuagesima AMS

19. februar kl. 14.30 Fastelavn MN  
  Familiegudstjeneste

5. marts  kl. 10.30 2.s.i fasten AMS

HAVERSLEV KIRKE
8. januar kl. 10.30 1.s.e.h.3 k AMS

15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k AMS

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k AMS

12. februar  kl. 10.30 Seksagesima AMS

26. februar  kl. 09.00 1.s.i. fasten MN

Siem Kirke fotograferet 7. december 2022, hvor vinterens første sne dalede ned over Himmerland. Foto: Henrik Bugge Mortensen.
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SØNDERUP KIRKE
8. januar kl. 09.00 1.s.e.h.3 k HMA

15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k HMA

22. januar kl. 09.00 3.s.e.h.3 k HMA

29. januar kl. 09.00 Sidste s.e.h.3 k JNP

12. februar  kl. 09.00 Seksagesima JNP

19. februar kl. 10.30 Fastelavn HMA

5. marts  kl. 09.00  2.s.i fasten JNP

SULDRUP KIRKE 
8. januar kl. 10.30 1.s.e.h.3 k HMA

22.januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k HMA

5. februar kl. 19.00  Septuagesima HMA

19. februar kl. 09.00 Fastelavn HMA

26. februar  kl. 16.30  1.s.i. fasten HMA

ST. BRØNDUM KIRKE
19. februar kl. 10.30 Fastelavn FIC  
  Tøndeslagning

SIEM KIRKE
8. januar kl. 10.30 1.s.e.h.3 k FIC 

5. februar kl. 10.30 Septuagesima FIC

TORUP KIRKE
22.januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k IMA

5. marts  kl. 10.30 2.s.i fasten FIC

GUDSTJENESTER I REBILD PROVSTI

KONGENS TISTED KIRKE
8. januar kl. 09.00 1.s.e.h.3 k RVW

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k RVW

19. februar kl. 13.30 Fastelavn RVW 
  Tøndeslagning kl. 14.00 
  i Præsteg.haven

1. marts Kl. 19.30 Aftensang RVW

BINDERUP KIRKE
15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k RVW

12. februar  kl. 09.00 Seksagesima AMS

5. marts  kl. 10.30 2.s.i fasten RVW

DURUP KIRKE
8. januar kl. 10.30 1.s.e.h.3 k RVW

18. januar kl. 09.00 Morgenandagt i  RVW 
  Sognehuset i Nørager

22.januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k RVW

2. februar kl. 19.30 Kyndelmisse RVW 
  Aftensang

5. februar kl. 10.30 Septuagesima RVW

22. februar kl. 09.00 Askeonsdag  
  Morgenandagt i  
  Sognehuset i Nørager RVW

26. februar  kl. 10.30 1.s.i. fasten RVW

BÆLUM KIRKE
15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k IBSE

22. januar kl. 09.00 3.s.e.h.3 k IBSE

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k IBSE

5. februar kl. 10.30 Septuagesima IBSE

12. februar  kl. 09.00 Seksagesima IBSE

19. februar kl. 14.00 Fastelavn IBSE 
  i Bælum Skovpavillon

26. februar  kl. 10.30 1.s.i. fasten IBSE

SOLBJERG KIRKE
7. januar kl. 11.00  IBSE 
  Dåbsgudstjeneste

8. januar kl. 09.00 1.s.e.h.3 k IBSE

22. januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k IBSE

5. februar kl. 09.00 Septuagesima IBSE

19. februar kl. 10.30 Fastelavn IBSE

SKIBSTED KIRKE
8. januar kl. 10.30 1.s.e.h.3 k IBSE

26. januar kl. 18.00   IBSE 
  Fyraftensgudstjeneste

12. februar  kl. 10.30 Seksagesima IBSE

5. marts kl. 10.30 2.s.i fasten IMA

RØRBÆK KIRKE
6. januar kl. Hellig tre konger NN + evt.  
   arrangement

15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k LO

5. februar kl. 10.30 Septuagesima LO

5. marts  kl. 10.30 2.s.i fasten LO

GRYNDERUP KIRKE
5. januar kl. 19.00 Hellig tre  LO 
  kongers aften

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k LO

18. februar kl. 13.30 Fastelavn MN 
  Familiegudstjeneste

STENILD KIRKE 
22.januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k LO

26. februar  kl. 10.30 1.s.i. fasten LO

GERDING KIRKE
15. januar kl. 09:00 2.s.e.h.3 k JLG

19. marts kl. 09.00 Midfaste JLG

BLENSTRUP KIRKE
1. januar Kl. 14.00  Nytår SBS

5. februar kl. 09.00 Septuagesima SBS

19. februar kl. 10.00 Fastelavn JLG 
  Fastelavnsgudstjeneste

5. marts  kl. 10.30 2.s. fasten SBS
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SKØRPING KIRKE I GL. SKØRPING
1. januar kl. 16.00 NYTÅR SBS

22. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k JLG

26. februar  kl. 10.30 1.s.i. fasten HP

FRÆER KIRKE
8. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k SBS

2. februar kl. 17.00 Kyndelmisse SBS

12. februar  kl. 10.30 Seksagesima SBS

SKØRPING NYKIRKE
8. januar kl. 09.00 1.s.e.h.3 k JLG

15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k SBS

22. januar kl. 09.00 3.s.e.h.3 k JLG

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k SBS

5. februar kl. 10.30 Septuagesima SBS

12. februar  kl. 09.00 Seksagesima SBS

19. februar kl. 14.00 Fastelavn JLG 
  Fastelavnsgudstjeneste

26. februar  kl. 09.00 1.s.i. fasten HP

5. marts  kl. 14.00 2.s.i fasten SBS  
  Sognedag

Præster: AMS: Anne Margrethe Saxild - LO: Laila Olesen - FIC: Finn Carpentier - UP: Ulla Pedersen - IF: Inge Frandsen - HMA: Helge Maagaard -  
HP: Hanne Pahuus - IMA: Inger Margrethe Andersen - RVW: Rikke Visby Wickberg - SBS: Sanne Birkely Sørensen - JLG: Jonas Langdahl Gormsen - 
HSC: Herluf Steen Christensen - IBSE: Ingeborg Sebbelin - JNP: Jack Nørdam Pedersen - MN: Marianne Nielsen - NN: Ikke bestemt endnu

BRORSTRUP KIRKE
15. januar kl. 14.00  2.e.s.h.3 k MN  
  Spejdernes    
  Nytårsparade

29. januar kl. 19.00  Sidste s.e.h.3 k AMS  
  Kyndelmisse

12. februar  kl. 10.30  Seksagesima MN

26. februar  kl. 10.30 1.s.i. fasten MN

RAVNKILDE KIRKE
8. januar kl. 10.30 1.s.e.h.3 k MN

22. januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k MN

5. februar kl. 10.30 Septuagesima MN

19. februar kl. 10.30 Fastelavn AMS

5. marts  kl. 09.00 2.s.i fasten AMS

ØSTER HORNUM KIRKE
8. januar kl. 10.30 1.s.e.h.3 k JNP

15. januar kl. 09.00 2.e.s.h.3 k HMA

22. januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k JNP 
  Kirkekaffe 
  Kirkebus

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k JNP

5. februar kl. 10.30 Septuagesima JNP  
  Kirkebus

19. februar kl. 14.00 Fastelavn JNP  
  Børnegudstjeneste 
  Børnekor medvirker 
  Tøndeslagning efter  
  gudstjenesten

26. februar  kl. 09.00 1.s.i. fasten HMA

5. marts  kl. 16.00 2.s.i fasten JNP  
  Rytmisk gudstjeneste 
  Kirkens rytmiske kor  
  medvirker

VEGGERBY KIRKE
8. januar kl. 19.30 1.s.e.h.3 k JNP

22. januar kl. 09.00 3.s.e.h.3 k JNP

5. februar kl. 19.30 Septuagesima JNP 
  Mandskoret medvirker

12. februar  kl. 10.30 Seksagesima JNP

STØVRING KIRKE
31. december kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste IF 

8. januar kl.10.30 1.s.e.h.3 k UP

15. januar kl. 09.00 2.e.s.h.3 k HSC

22. januar kl. 10.30 3.s.e.h.3 k IF

29. januar kl. 10.30 Sidste s.e.h.3 k UP

5. februar kl. 10.30  Septuagesima NN

12. februar  kl. 09.00 Seksagesima UP

14. februar Kl. 19.00 Valentine IF

19. februar kl. 10.30 Fastelavn IF 
 kl. 14.00 Fastelavns- IF 
  gudstjeneste  
  m/tøndeslagning

26. februar  kl. 10.30 1.s.i. fasten NN

5. marts  kl. 10.30 2.s.i fasten NN

12. marts  kl. 09.00 3.s.i. fasten NN

19. marts kl. 10.30 Midfaste NN

26. marts kl. 10.30 Mariæ  NN 
  bebudelsesdag 

GRAVLEV KIRKE
15. januar kl. 10.30 2.e.s.h.3 k HSC

29. januar kl. 09.00 Sidste s.e.h.3 k UP

12. februar  kl. 10.30 Seksagesima UP

12. marts  kl. 10.30 3.s.i. fasten NN

SØRUP KIRKE
22. januar kl. 09.00 3.s.e.h.3 k IF

5. februar kl. 19.00 Kyndelmisse NN

5. marts  kl. 09.00 2.s.i fasten NN
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Nytårsgudstjeneste
Tid: 31. december kl. 16.00
Sted: Støvring Kirke
Pris: Fri entré
Arr.:  Støvring, Sørup og  

Gravlev menighedsråd 
Læs mere: se side 21

Kom og syng med
Tid:  3. januar kl. 14.00 og  

hver tirsdag i ulige uger
Sted: Sognegården i Støvring 
Pris: Fri entré
Arr.:  Støvring, Sørup og  

Gravlev menighedsråd og Ældresagen 
Læs mere: se side 20

Fernisering med Birgit Elmon
Tid: Søndag den 8. januar kl.12
Sted: Suldrup Kirke
Pris: gratis entré
Arr.: Sønderup-Suldrup Menighedsråd
Læs mere: se side 18

Nytårskoncert
Tid: 10. januar kl. 19.30
Sted: Veggerby Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Veggerby Kirke
Læs mere:  se side 19 eller  

www.øhveggerby.dk

Legestue
Tid 11. januar kl. 09.45
Sted: Øster Hornum Sognehus
Arr.: Øster Hornum Kirke
Læs mere:  se side 19 eller  

www.facebook.dk/ohkirke

Bibelstudiekreds
Tid:  Onsdag den 11. januar, 8. februar og  

8. marts kl.14.00-16.00
Sted: Sognegården i Skørping
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: se side 17

Taize
Sted: Skørping Nykirke
Tid: Onsdage i lige uger kl.16.30-18.00
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: se side 17

Nytårskoncert i Skørping Nykirke
Tid: 15. januar kl. 16.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: se side 16

Nytårskoncert i Bælum Kirke
Tid: 17. januar kl. 19.00
Sted: Bælum Kirke
Pris: Gratis
Arr.: Bælum Menighedsråd
Læs mere: se side 11

Nytårskoncert med  
Vodskov Pigekor og band
Tid:  18. januar kl. 19.30  

(Dørene åbnes kl. 19.00)
Sted: Haverslev Kirke
Pris: Gratis. 
Arr.:  Haverslev og Aarestrup Kirker
Læs mere: se side 13

Suppeaften
Tid: Torsdag den 19. januar 2023 kl. 18.00
Sted: Terndrup Sognegård
Pris: gratis
Arr.: Lyngby-Terndrup Menighedsråd
Læs mere: se side 10

Kirke for de Små
Tid: 20. januar kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: 40 kr. for spisning for voksne
Arr.: Øster Hornum Kirke
Læs mere:  www.facebook.dk/ohkirke

Babysalmesang
Tid: 25. januar kl. 10.00
Sted: Øster Hornum Kirke Sognehus
Arr.:  Øster Hornum Kirke
Læs mere:  se side 19 eller  

www.facebook.dk/ohkirke

Filmaften ”Fangerne i 
Auschwitz”
Tid: 26. januar kl. 19.00
Sted: Sognegården i 
Støvring
Pris: Fri entré
Arr.:  Støvring, Sørup 

og Gravlev  
menighedsråd

Læs mere: se side 21 

Fyraftensgudstjeneste i Skibsted Kirke
Tid: 26. januar kl. 18.00
Sted: Skibsted Kirke og Kulturhus
Pris: Gratis
Arr.: Skibsted Menighedsråd
Læs mere: se side 11

ARRANGEMENTER I REBILD PROVSTI
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Veggerbys familier - Fastelavn
Tid: 29. januar kl. 15.00
Sted: Veggerby Kirke
Pris: Gratis
Arr.:  Veggerby Kirke
Læs mere:  se side 19 eller  

www.øhveggerby.dk eller  
www.facebook.dk/ohkirke

Kyndelmissegudstjeneste
Tid: 29. januar kl. 19.00
Sted: Brorstrup kirke
Pris: Gratis
Arr. https://sogn.dk/haverslev-rebild/
Læs mere: se side 12

Legestue
Tid: 1. februar kl. 09.45
Sted: Øster Hornum Sognehus
Arr.:  Øster Hornum Kirke
Læs mere:  se side 19 eller  

www.facebook.dk/ohkirke

Kyndelmissegudstjeneste
Tid: 2. februar kl. 17.00
Sted: Fræer Kirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: se side 16

Kyndelmissekoncert
Tid: 5. februar kl. 16.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: se side 16

Kyndelmisse
Tid: 5. februar kl. 19.00
Sted: Sørup Kirke
Pris: Fri entré
Arr.: Sørup Kirke 
Læs mere: se side 21

Suppeaften
Tid: 6. februar kl. 18.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: kr. 50
Arr.:  Sognegården i Støvring og  

Ældresagen
Læs mere: se side 21

Vintersang og suppe
Dato: 9. februar kl. 18.00
Sted: Øster Hornum Sognehus
Pris: 40 kr. for mad
Arr.:  Veggerby Kirke
Læs mere:  se side 19 eller  

www.ohkirke.dk

Filmaften i Bælum Sognegård
Tid: 10. februar kl. 19.00
Sted: Bælum Sognegård
Pris: Gratis
Arr.: Bælum Menighedsråd
Læs mere: se side 11

Alle hjerters dag …
… eller Valentinsdag fejrer vi med en 
gudstjeneste 
Tid: 14. februar kl. 19.00
Sted: Støvring Kirke
Pris: Fri entré
Arr.: Støvring Kirke
Læs mere: se side 21

Fastelavnsfest i Grynderup
Tid: 18. februar kl. 13.30
Sted: Grynderup kirke
Pris: Gratis
Arr.:  Alle aktive foreninger i Grynderup  

i samarbejde med kirken 
Læs mere: se side 8

Fastelavnsfest
Tid: 19. februar kl. 14.00
Sted: Øster Hornum Kirke 
Arr.:  Øster Hornum Kirke, FDF og  

Dagli’ Brugsen
Læs mere:  se side 2 eller  

www.ohkirke.dk

Fastelavn i Bælum Skovpavillon
Tid: 19. februar kl. 14.00
Sted: Bælum Skovpavillon
Pris: Gratis
Arr.:  Bælum Menighedsråd & Bælum  

Borgerforening
Læs mere: se side 11

Fastelavn for børn og andet godtfolk
Tid: 19. februar kl. 14.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis
Arr.: www.skoerping-fraer.dk
Læs mere: se side 16

Fastelavn
Tid: 19. februar kl. 14.30
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Gratis
Arr.: https://sogn.dk/haverslev-rebild/
Læs mere: se side 13

Informationsmøde  
forud for suppleringsvalg
Tid: 21. februar kl. 19.00
Sted: Sognegården i Støvring
Pris: Fri entré
Arr.: Støvring menighedsråd 
Læs mere: se side 21

Legestue
Tid: 1. marts kl. 9.45
Sted: Øster Hornum Sognehus
Arrangør:  Øster Hornum Kirke
Læs mere:  se side 19 eller  

www.facebook.dk/ohkirke

Hvem er vi danskere?  
Fællessangen giver svaret!
Tid: 5. marts fra kl. 14.00
Sted:  Skørping Nykirke og  

Kulturstationen i Skørping
Pris:  150 kr. købes via  

www.rebildbib.dk eller i døren 
Arr.:  Kirkerne i Skørping og Fræer,  

Kulturstationen, Rebild Bibliotekerne, 
samt spejdere fra DDS Skørping

Læs mere: se side 16

Forårskoncert med  
Nordjysk VokalEnsemble
Tid: Tirsdag den 7. marts. Kl.19.30.
Sted: Suldrup Kirke
Pris: gratis entré
Arr.: Sønderup-Suldrup Menighedsråd
Læs mere: se side 18

Byen synger morgensang
Tid: 17. marts kl. 08.30-09.00
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Gratis
Arr.: Aarestrup Kirke
Læs mere: se side 13

Oversigt over arrangementer, der er sorteret efter dato
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Tekst: Maria Ohrt-Nissen

S åvel Markusevangeliet 1:9-11 som i  
 Mathæusevangeliet  3:13-17 beskri- 
 ves Johannes døberens dåb af Jesus, 

 og begge for tæller, hvorledes der fra det 
høje, da dåben var sket, lød ”Det er min 
elskede søn, som jeg har udvalgt.”

Jesus omtaler i Joh 3:5 selv nødvendigheden 
af dåb for at komme ind i Guds rige, hvor-
for dåben også i stort set hele kristenheden 
regnes for essentiel for opnåelse af frelsen. 
Ved dåben "dør" det gamle menneske, og en 
genfødsel finder sted.

Omkring år 200 beskriver Hippolyt det 
romerske dåbsritual således: Dåbskandidaten 
stiger ned i vandet, og den, der døber ham, 
lægger hånden på hans hoved og spørger: 
”Tror du på Gud Fader den almægtige” og 
dåbskandidaten svarer : ”Ja, jeg tror.” Dernæst 
dykker han ham én gang ned i vandet, idet 
han beholder hånden på hans hoved.

Forbillede i Johannes Døberen 
Dåben i den kristne kirke er det ritual, 
hvormed en person indlemmes i den kristne 
menighed. Ved dåben "afvaskes" personens 
synder, og han eller hun bliver medlem af 
Kristi kirke. Det kristne dåbsritual har sit for-
billede i Johannes Døberen, som ifølge Bibe-
len døbte blandt andre Jesus i Jordanfloden, 
og dåben har således altid være knyttet til 
vand. 

Ordet dåb stammer fra det vestnordiske 
deypa og det gotiske daupjan med den 
oprindelige betydning "at dyppe", svaren-
de til græsk baptizein, hvor man ved dåben 
dryppede vand over barnet.

De gamle døbefonte fra middelalderen var 
dybe kar, hvori barnet skulle nedsænkes i 
overensstemmelse med den tradition, som 
Hippolyt redegør for. Det kunne være en 
hvinende kold oplevelse i vinterens iskolde 
vand i den iskolde kirke. Der er nok det 
barn, der ikke overlevede den efterfølgende 
lungebetændelse. I dag ”nøjes” præsten med 
at lade dåbsvandet væde dåbskandidatens 
hoved – og det kan såmænd være forskræk-
kende nok endda.

At indvi et nyt medlem i stammen har altid 
været en del af en stammes ritualer – det var 
vigtigt at vide, at her var der et nyt menne-
ske, som stammen havde et ansvar overfor, 
og som stammen på sigt kunne regne med. 

Både officielt og hemmeligt navn
I Hinduismen finder navngivning s- sams-
kara'en sted på den 10. eller 12. dag efter 
fødslen. Hele huset vaskes og renses for den 
urenhed, som fødslen har medført og mor 
og barn bades. De restriktioner, som moder-
en har været omgivet af pga. fødslens uren-
hed, ophæves. Herefter gives barnet navn, 
både et officielt og et hemmeligt, som kun 
forældrene kender. Når barnet har et navn, 
er det et fuldgyldigt medlem af samfundet.

I Islam vil faderen eller en anden nær slægt-
ning umiddelbart efter fødslen tage barnet i 
sine arme og hviske ”kaldet til bøn” i barnets 
øre. Navngivning af barnet sker syv eller 40 
dage efter fødslen og udføres af barnets far 
eller af en menighedsleder. Man skriver fors-
lag til navne på sedler, og trækker så efter et 
bestemt system det valgte navn.

Blandt Jødedommens ritualer er omskærelse 
af små drengebørn. Omskærelse er et bevis 
på den pagt, som det jødiske folk har indgået 
med Gud gennem Abraham (1. Mos. 17, 11), 
og ritualet er for mange afgørende for den 
jødiske identitet.

Den 28. august 2022 modtog vi to små 
dåbsbørn til menigheden i Torup kirke. Vi er 
ikke overrendt af dåb i vores små kirker, så 
det er en fest at opleve en fyldt kirke og to 
glade familier. 

Dåbsritualet

VIDSTE DU, AT ...

Solveig og Nete, deres forældre og sognepræst Finn Carpentier
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