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KIRKEAVISEN  
for alle kirker i Rebild Kommune

Nr. 3 April 2022

Brorstrup · Ravnkilde · Skibsted · Bælum · Solbjerg · Gerding · Blenstrup
Kgs Tisted · Binderup · Durup · Lyngby · Terndrup · Rørbæk · Stenild
Grynderup · Skørping Nykirke · Gl. Skørping · Fræer · St. Brøndum
Siem · Torup · Støvring · Sørup · Gravlev · Sønderup · Suldrup · Veggerby
Øster Hornum · Haverslev · Aarestrup

Ravnkilde Kirke
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Aarestrup Kirke lørdag d. 23. april kl. 10.00
Sylvester Nerup Andersen
Marius Vang Bobach
Theodor Engholm Schellbach Kragelund
Mille Emilie Malou Frandsen Reedtz
Cassandra Ella Madsen
Toke Rugtved Langkjær Andersen
Eli Lindgren Hejlesen
Jeppe Balle Aaen
Maja Mosskov Jacobsen
Tobias Søgaard Nielsen
Anton Damsgaard Bossen
Andreas Secher Wingreen
Sebastian Hupfeld Camin

Haverslev Kirke søndag d. 24. april kl. 10.00
Mads Edgar Ravkilde
Julius Aggerholm Lundgaard Pedersen
Sofus Aggerholm Lundgaard Pedersen
Oskar Kragh Engbjerg
Marko Krebs Nielsen

For alle i 3. klasse på hhv. Haverslev skole og 
Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup.

Til minikonfirmand skal vi :
• rundt i kirken og se alle hjørner og kroge
•  høre spændende historier fra Bibelen og 

lave små skuespil
• på opdagelse på kirkegården
•  være kreative - synge, lege, tegne, klippe, 

klistre m.m.
•  hygge, snakke, grine og have lidt at spise 

hver gang

Du får en indbydelse gennem skolen.

I Aarestrup bliver det på torsdage fra kl. 13.30 
til 15.00 på friskolen og i kirken. Første gang er 
torsdag d. 21. april.
I Haverslev bliver det på onsdage fra kl. 13.30 
til 15.00 i Sognets Hus og i kirken. Første gang 
er onsdag d. 27. april.

For at høre nærmere om minikonfirmand kan 
du kontakte underviser Heidi Bunk Sørensen, 
tlf. 61 54 84 30 eller mail: heidibunksorensen@
me.com.

(Ravnkilde kirke den 6. marts)

Det sker ikke ret ofte, ja faktisk sker det tem-
melig sjældent, at der indtræffer en begivenhed, 
som kan samle en stor flok mennesker...det kan 
være en glædelig eller en sørgelig begivenhed.

Det kan være i en familie...det kan også være 
i en landsby...og det kan også være i et helt 
land...eller endnu sjældnere hele verden.

Når jeg tænker tilbage, så indtraf der sådan 
en i den varme lyse sommer 1992...der hvor 
Danmark stik imod al forventning vandt EM i 
fodbold.. ingen havde regnet med det, men et 
helt land gik næsten amok.

Jeg mindes også foråret 1993, der hvor dansk 
politi for første gang i mange år blev presset så 
meget, at de måtte trække våbendved en  de-
monstration i Kbh...ikke ret mange havde fore-
stillet sig, at den slags kunne forekomme i DK.

Der har også været begivenheder her i byen 
gennem årene, som har kunnet samle store og 
små..de allerfleste gange i glæde og jubel, men 
der har jo også været mørke stunder, der har 
kaldt på sammenhold.

Vi kan jo hver især tænke tilbage på det, som 
jeg vil kalde samlende begivenheder i netop 
vores egen familie, tænke på, hvad sammen-
hold betyder.
I alle de situationer er det fuldstændig lige me-
get hvem der er størst, dygtigst stærkest eller 
rigest for den sags skyld. Det kapløb er lagt til 
side, for vi stod eller står på samme linje skul-
der ved skulder.

Lidt det samme oplever jeg i disse dage, når 
jeg ser, hvad der sker omkring os. Gennem de 
seneste år har vi jo lært ukrainere at kende på 
en måde, som vi aldrig har gjort før. Ikke mange 
af os kendte en ukrainer. En EU-politiker sagde 
endda for år tilbage: Ukraine...det hører da ikke 
med til Europa??

I dag er det anderledes, hvor vi næsten for-
nemmer, at angrebet på deres land også er et 
angreb på os.

Når en af verdens ledere, og jeg behøver ikke 
nævne hans navn, når han siger :

Det jeg gør, gør jeg jo ikke for at være ond, så 
risler det mig koldt ned ad ryggen...for sådan 
har alle despoter og tyranner sagt før ham: Det 
jeg gør, gør jeg ikke for at være ond, men blot 
for at hjælpe jer og gøre livet bedre for jer.

Vor Herres ord i dagens tekst, kan faktisk ikke 
ramme mere i plet, når han siger :

Folkenes konger hersker over dem, og de som 
udøver magt over dem, lader sig kalde velgø-
rere.

Vor Herre kendte jo ikke til præsidenter, ellers 
havde han nok nævnt dem!

Også så siger han til sine apostle: Det var jer, 
der blev hos mig under mine prøvelser.

Måtte de samme ord kunne siges om os en 
gang, når våbnene tier og freden igen sænker 
sig, for det vil den, freden, for størst af alt i den-
ne verden er dog kærligheden og den vil vinde 
en dag. 
Der er dog altid en, som bliver hos mig i alle 
mine prøvelser.

Prøv at slå denne salme op, og nyn med på 
dens ord.

Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.

Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!

Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.

I svaghed fremmer du dit værk,
vor nøgne kvist skal sætte knop!

Vi løfter vore hænder op
i bøn for verden.

Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne!

Lad vore hænders nøgne træ
få blomst og blade!

Lad vore liv her bære frugt
til lægedom for andres sår!

Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.

Og sorg og glæde blir til vækst
med frugt, vi ikke selv kan se.

Din nådes skaberværk skal ske
i tomme hænder.

O Gud, al godheds giver : Kom,
tag bolig i vor fattigdom!

Salmebogen nr. 367.

Af Holger Lyngberg

Refleksioner til 1. søndag i fasten
Præstens hjørne

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

Aarestrup-Haverslev pastorat

Aarestrup Kirke Haverslev Kirke

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

Jesu syv korsord i ord og toner
Aarestrup kirke - Langfredag d. 15. april kl. 19.30
Passionsgudstjeneste med musik, tekstlæsninger og fællessang.
Kimbrer Kvartetten, der består af musikere fra Aalborg Symfoniorkester, medvirker. 

2. påskedag
Haverslev kirke - Mandag d. 18. april kl. 10.30
Vokalduo (Anne-Dorte Simoni og Dorthe Møllebjerg) medvirker ved gudstjenesten. 

Vandretur med fællessang
Store Øksø - Onsdag d. 27. april kl. 10.00 – ca. kl. 12.00
P-pladsen ved Store Øksø (Mosskov Pavillionen)
Samarbejde mellem Aarestrup Seniorer og organist Anette Kjær.
Se omtale på fællessiderne vedr. tilmelding m.m. 

Koncert med trioen HALFDANSKERNE
Idrætsefterskolen HCI i Haverslev - Onsdag d. 27. april kl. 19.30
Koncertsamarbejde mellem HCI, HCIs venner og Haverslev kirke. 
Billetter købes ved indgangen. Pris: 75 kr. 

Forårssangaften med Aarestrup-Haverslev kirkekor
Aarestrup kirke - Mandag d. 9. maj kl. 19.30
Fællessang, korsang og fortælling og aftenkaffe i forsamlingshuset.

Konfirmander

Minikonfirmand
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Dette krucifiks er det ældste danske krucifiks 
og fandtes i Åby Kirke ved Århus. Krucifikset er 
fremstillet ca. 1050-1100 af forgyldte kobber-
plader på en trækerne og illustrerer middelal-
derens magtfusion mellem konge og kirke.

Den stiliserede figur viser Kristus som konge-
guden, en sejrende konge med en borglignen-
de krone på hovedet, åbne øjne og klædt i kon-
gedragt. Der er intet forpint eller smertefuldt 
over denne Kristus, Det er dog kun i Norden, 
at Jesus på denne måde afbilledes som en kon-
gefigur på korset. 

Måske var det sådan, at de gæve vikinger skulle 
kunne spejle sig i en sejrrig og magtfuld Kristus, 
de kunne ikke bruge en lidende hængende 
magtesløs figur. 

”Den tyske munk og historieskriver Widukind af 
Corvey skriver i sin ”Sakserkrønike”, at danerne 
anerkendte Kristus som en gud, omend knap så 
mægtig som andre guder: ”Danerne havde været 
kristne fra Arilds tid, men tilbad alligevel de he-
denske guder. Det må betyde, at Kristus, opfattet 
som sejrrig himmelkonge, gennem vikingetiden 

var blevet dyrket ved siden af Odin, Thor, Frej, Fre-
ja med flere. I denne før-katolske periode, inden 
Romerkirken for alvor fik fodfæste og magt i Dan-
mark, blev han æret og tilbedt som kong Kristus 
eller Hvide Krist. Normannernes accept af Hvide 
Krist rummer i virkeligheden nøglen til forståelsen 
af ordet ”viking”, som tiden 750-1050 er blevet 
navngivet efter. På baggrund af de skriftlige kilder, 
hvor ordet optræder for første gang, må det an-
tages at stamme fra det oldengelske ord wicinga, 
en sammentrækning af hwit for farven hvid og 
cyninga for konge.”

(citat fra Kristeligt  dagblad 27. marts 2017 ved 
Niels Ishøj Christensen)

Pudsigt er det at se på Åbykrucifikset den 
forholdsvis lille krop til de lange arme og ben. 
Det fortæller jo, at skaberen af krucifikset ikke 
ønskede en naturtro gengivelse, tværtimod er 
hans værk en tolkning af den betydning, som 
den korsfæstede havde for ham.

Vores kopi af Åby-krucifiks tages frem hver 
langfredag til aftensangen og bærer da en krans 
af kristtjørn, flettet af graver Søren Chr. Bent-

zen. 

I øvrigt minder krucifikset jo om den afbildning, 
vi har på Jellingestenen og i vores pas!

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

Brorstrup-Ravnkilde pastorat

Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke

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

Bælum Kirke Solbjerg Kirke Skibsted Kirke

Bælum-Solbjerg-Skibsted pastorat

Åbykrucifikset

Støt Folkekirkens 
Nødhjælps  
Ukraine-indsamling
MobilePay: 117545

SMS: UKRAINE til 1911  
– så støtter du med 100 kr.

Vi får besøg af Hadsundkoret, som er et rytmisk kor, og de vil fremføre både nye og gamle 
sange.

Hadsundkoret består af ca. 40 glade amatører, der har det til fælles, at de elsker at synge og 
brænder for deres kor. Det bliver ledet af Steffen Bach. Koret har eksisteret i 21 år og synger 
et meget bredt repertoire, der også rummer en del helt klassiske satser.

Hadsundkoret vil synge for og med os alle i en skøn blanding af kor- og fællessang. 

Vel mødt til en hyggelig koncert i Skibsted Kirke!

Koncert i Skibsted Kirke
Onsdag den 11. maj kl. 19.00

Palmesøndag den 10. april kl. 10.30  
i Bælum Kirke
De sidste corona-år har vi ikke kunnet holde 
vores traditionelle påskefamiliegudstjeneste 
palmesøndag. Det kan vi heldigvis i år!

Kom og hør om påsken fra palmesøndag til 
påskemorgen. Børnekoret vil synge for os – og 
vi skal fejre de børn, der kan fejre deres 5-års 
dåbsjubilæum.

Efter gudstjenesten er 
der pizza for alle i sog-
negården.

Påskefamilie-
gudstjeneste & 
Dåbsjubilæum

Teaterforestilling 
”Ifølge evangelisterne - en forestilling om 
Jesus” – se opslag i Det sker
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Solsortens klare stem-
me trænger igennem 
mørket og varsler, at 
dagen gryr. Trafikken 
vågner og sender sine 
umiskendelige lyde af 
morgentravlhed ind 
gennem vinduet. Det 
dæmrer. Kirkeklokker-
ne sætter i gang og 

ringer dagen ind. Solen står op. Det er morgen.
Men ikke alle morgener begynder med sol-

sortesang og klokkeklang. Andre steder er det 
anderledes. Andre dage, andre steder i verden 
ser det anderledes ud. Lyden af bølgeskvulp; et 
barn, som græder; sirener; krigslarm; en telefon, 
der ringer. 

En ny dag, en ny scene, en ny morgen. Denne 
livsgnist. Dette livsmod. Denne vilje til liv. Hvor-
fra springer gnisten? Hvordan er det muligt 
frimodigt at tage springet ud i en ukendt dag? 

Det er kun muligt i tillid til, at vi er i gode 
hænder: “dine hænder, gode Gud”. I tillid til, at 
der altid er en fremtid og nye muligheder, at 
vi ikke selv skal hente solens stråler ned til os 
eller få solsorten til at synge. Men at livet kom-

mer til os igen og igen, også helt på trods af de 
omstændigheder, vi lige nu befinder os i. Lige 
nu på trods af truende omgivelser og lurende 
farer, på trods af træthed, sorg og fortvivlelse. 
Vi er i den gode Guds hænder. Det garanterer 
ikke smertefrihed, bekymringsløshed og lette 
dage, men om vi kan se dens skønhed eller ej, 
skaber det håb for hver eneste morgen.

Rikke Visby Wickberg

Der er Skærtorsdag tradition for spisning i 
Lyngby gl. Skole efter gudstjenesten. Coronaen 
har de sidste par år spændt ben for denne tra-
dition, men i år skal det lykkes. 

Mød op til gudstjeneste Skærtorsdag kl. 10.30 i 
Lyngby kirke, og derefter går vi sammen over i 
forsamlingshuset i den gamle skole.

Tilmelding senest mandag den 11. april 2022 
til Menighedsrådsformand Kurt Pedersen tlf.: 
4051 1440 eller e-mail: murermester@kurtpe-
dersen.dk  

Morgen

Spisning Skærtorsdag

Kgs. Tisted-Binderup-Durup pastotrat

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

Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke

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

Lyngby Kirke Terndrup Kirke

Lyngby-Terndrup pastorat

Nyt fra  
menighedsrådet
Det er nu blevet besluttet fra stiftet, at 
vores Lyngby- Terndrup pastorat skal 
lægges sammen med Siem, Torup og St. 
Brøndum pastorat, og vi skal således søge 
2 nye præster her til foråret.
Stillingen i Lyngby Terndrup pastorat, er 
en 100 % præstestilling.
Stillingen i St. Brøndum-Siem og Torup 
sogne bliver en 50% præstestilling og 
50% til børn og unge med særlige behov 
i Rebild Provsti. 
Det er tanken, at de 2 præster skal få et 
godt samarbejde og give fleksibilitet i det 
nye pastorat.

Konfirmation

Der er konfirmation i Terndrup kirke den 1. maj 2022
Kl. 9.30
Joanna Torp Jokumsen
Isabella Solveig Terp
Clara Veise Engelbrektsen
Signe Mark-Christensen
Emil Aaboe Bukke
Lukas Baumann Christiansen
Rasmus Valduur Jensen
Dagmar Hostrup
Milas Søgård 
Magnus Sylvester Christensen

Kl. 11.00
Emilie Danmark Andersen
Isabella Nielsen Brämer
Gabriella Pejs Feldmose
Maggie My Mariann Stolt
Nanna Wulf Bonderup
Mikkel Molbjerg Jæger
Bastian Rohde Marquardsen
Emil Lassen Pedersen
Mathias Toft Thygesen
Luckas Akto Høgh Kanstrup

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

Torsdagscafé:  
28/4 og 19/5 kl. 14.00 i Sognehuset  
i Nørager

Børneklubben Banditterne:  
7/4, 28/4 og 12/5 kl. 15.15 i Skrænten

Menighedsrådsmøde:  
28/4 kl. 19.00 i Præstegården

Konfirmationer
Fredag, den 13. maj kl. 10.00  
konfirmeres i Kongens Tisted kirke:
Theis Kant Bjerregaard
Kristoffer Byrialsen
Christian Frank Husum

Lørdag, den 14. maj kl. 10.00  
konfirmeres i Durup kirke:
Taja Karoline Juul Jensen
Frederikke Ruby Høgh
Robbin Kuno Gundersen
Marie Kjær Nørgaard
Alberte Skov
Jeppe Bundgaard Fogh
William Dalsgaard Daubjerg Hansen
Victor Tobiasen
Jenny Fruergaard-Roed
Kaya Flink Kristensen

Søndag den 15. maj konfirmeres  
i Binderup kirke:
Maria Herdis Thorsen Sørensen

Vi ønsker alle konfirmanderne en rigtig 
dejlig konfirmationsdag.

Påskemåltid  
Skærtorsdag i  
Sognehuset
Vi fejrer indstiftelsen af nadveren med 
en gudstjeneste i Sognehuset i Nørager 
Skærtorsdag den 14. april kl. 10.30 og spi-
ser derefter et let påskemåltid sammen. 
Af hensyn til bestilling af mad vil vi gerne 
bede om tilmelding til Kirsten Mohr på tlf./
sms 3030 6131 senest mandag den 11. 
april.
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DET SKER

Sidste år indledte organisterne i Rebild Provsti et sommerkoncertsamarbejde under navnet 
Midthimmerlandske Sommerkoncerter med 9 koncerter i provstiets kirker. Det nye initiativ 
blev taget overvældende godt imod, og da organisterne mødtes i september og gjorde 
status, kunne alle melde tilbage, at der havde været stor glæde over koncerterne og mange 
fremmødte i samtlige kirker. Så der var ingen tvivl; alle ville gerne fortsætte samarbejdet. 

Derfor bliver der igen i år mulighed for masser af sommer-musikalske oplevelser i provstiets 
smukke kirker i august-september. I næste udgave af Kirkeavisen vil man kunne læse mere om 
årets program. For at signalere, at sommerkoncerterne er et provstisamarbejde, har  
organisterne valgt at ændre navnet til ”Sommerkoncerter i Rebild Provsti”. Initiativet er  
økonomisk støtte af Rebild Provsti, som fra første færd har bakket velvilligt op omkring idéen. 

Provst Holger Lyngberg fortæller herunder om baggrunden for sommerkoncerterne og 
erfaringerne fra sidste års koncertsamarbejde. 

På vegne af organisterne bag ”Sommerkoncerter i Rebild Provsti”

Organist Anette Kjær.

Tanker om  
Sommerkoncerter  
i Rebild Provsti 
Af provst Holger Lyngberg

I januar 2020, kort tid førend coronapande-
mien lagde en voldsom dæmper på vores liv,  
mødtes for første gang de af provstiets  
organister, som havde lyst og mulighed 
for det. Det var første møde af sin art, og 
formålet med mødet var slet ikke fastlagt på 
forhånd udover dette ene at mødes og så se, 
hvad det kunne bringe.

Det viste sig, at alle langt fra kendte alle eller 
hinandens arbejdssteder, da der jo aldrig før 
havde været et sådant mødeforum for netop organister.

Forskellige frø blev sået. Et af frøene var dette: Var det muligt at arrangere en koncertrække i 
sommermånederne i en række af provstiets flotte kirker, gerne som en årlig tilbagevendende 
begivenhed.

Trods coronanedlukning spirede frøet, bl.a. takket være organisternes store engagement i 
ideen

Provstiudvalget bevilgede 50.000 kr. til formålet i 2021.  
Dermed var der skabt mulighed for noget brugbart.

I juli-august 2021 afholdtes så koncerterne, dels under medvirken af lokale kræfter, dels ved 
besøg af kunstnere udefra.

Hvordan måler man så den slags?
Var koncerterne musikalsk set vellykkede? 
Var opbakningen god?
Var folk villige til at gå til koncert i andre kirker end ”deres egen”?

Min fornemmelse er, at alle tre spørgsmål kan besvares med et ”Ja”. Især var det glædeligt, 
at man var mere end villig til at tage rundt i provstiet og opleve andre kirker end den, man 
tilhører.

I 2022 er der afsat 100.000 kr. til projektet, og planlægningen er allerede godt i gang.

Der venter givetvis gode musikalske oplevelser rundt om i kirkerne i sommeren 2022.

Lykke til med SOMMERKONCERTER I REBILD PROVSTI.

Holger Lyngberg.

Midthimmerlandske Sommerkoncerter  
skifter navn til  
SOMMERKONCERTER I REBILD PROVSTI

Musik, tekstlæsning og fællessang

Langfredag er der passionsgudstjeneste i Aarestrup 
kirke, hvor Jesu syv korsord læses af vikarierende 
sognepræst Marianne Nielsen. Læsningerne om-
kranses af fællessalmer og musik, der er inspireret 
af og tager udgangspunkt i korsordenes indhold og 
stemning. Kimbrerkvartetten, der består af Christina 
Rudan, violin, Mette Marie Matthiesen, violin, Elsebeth 
Schmidl, bratch og Kirsten Martinsen, cello medvir-
ker med musik af bl.a. Mozart, Bach og Schubert. De 
fire musikere, der alle ansat i Aalborg Symfoniorke-
ster, akkompagnerer desuden til fællessalmerne. 

Aarestrup Seniorer og Aarestrup-Haverslev kirkes 
organist Anette Kjær inviterer til en forårsvandretur 
rundt om Store Øksø, hvor vi undervejs synger en 
række morgensange og forårssange under åben 
himmel og midt i den natur, sangene beskriver. 

Turen er på ca. 3-4 km ad anlagte stier. 

Aarestrup Seniorerne medbringer kaffe og  
rundstykker til alle tilmeldte. 

Tilmelding senest 24. april til Margit Kragelund  
(tlf. 60 77 99 57)

Alle er meget velkomne!

I mere end 10 år har HALFDANSKERNE fortolket danske viseklassikere og fyldt en stor 
del af landets små og store spillesteder med begejstrede tilskuere. Bandet består af guitarist 
og sanger Mads Westfall, harmonikaspiller og sanger Lars Grand og kontrabassisten Rasmus 
Vennevold. 

Ved koncerten i Haverslev er der tekster af Halfdan 
Rasmussen, Benny Andersen, Tove Ditlevsen, Frank 
Jæger, Sigfred Pedersen, Piet Hein og Kaj Munk m.fl.  
på programmet, der byder på HALFDANSKERNEs  
nyfortolkninger med elementer fra både visemusik,  
jazz og folk leveret med musikalitet og stor spilleglæde. 

Koncerten er arrangeret af Idrætsefterskolen HCI i 
Haverslev, HCIs venner og Haverslev kirke.

Med Aarestrup-Haverslev kirkekor.

Aarestrup-Haverslev kirkekor synger et forårsfestligt program, der spænder bredt;  
fra ”Lyse nætter” og ”Gluntarne” til et lille uddrag af  
Mozarts opera ”Tryllefløjten” og meget andet.

Korindslagene kædes sammen med fællessang og fortælling. 

Inger Marie Jakobsen akkompagnerer, og Anette Kjær  
dirigerer koret og fortæller om aftenens sange og musik. 

Aftenen rundes af med aftenkaffe i  
Aarestrup Forsamlingshus. 

Alle er meget velkomne. 

Jesu syv korsord i Aarestrup kirke

Vandretur med fællessang

HALFDANSKERNE - En vise-oplevelse i særklasse

Forårssangaften

Tid: Langfredag, den 15. april kl. 19.30
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Gratis

Tid: Onsdag den 27. april kl. 10.00 – ca. kl. 12.00
Sted: P-pladsen ved Store Øksø (Mosskov Pavillonen)
Pris: Gratis. Husk tilmelding

Tid: Onsdag den 27. april kl. 19.30
Sted: Idrætsefterskolen HCI i Haverslev
Pris: 75 kr. Billetter købes ved indgangen

Tid: Mandag den 9. maj kl. 19.30
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Gratis adgang
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St.Brøndum-Siem-Torup menighedsråd inviterer til 
Skærtorsdags fællesspisning i Siem  
forsamlingshus efter gudstjenesten i  
Siem kirke den 14. april 2022 kl. 17.

Vi håber, at gamle som unge og herboende som  
hjemvendende, vil fejre påskens indgang med os.

Arrangementet koster 50 kr. pr. voksen, børn under  
12 år gratis. Der betales ved fremmøde.

Tilmelding bedes ske inden den 8. april til  
Maria Ohrt-Nissen på tlf. 21 64 08 46 eller  
mariaohrt@mail.dk.

Den 15. maj 2022 flyttes gudstjenesten i  
St. Brøndum kirke til kl. 17, og hvad er så mere 
oplagt, end at vi spiser et let måltid sammen 
efter gudstjenesten. 

Vi serverer gode danske røde pølser og  
kartoffelsalat fra kapellet. Så kan vi være under 
tag, hvis det bliver nødvendigt, eller vi kan 
nyde en sen forårseftermiddagssol, hvis det er 
muligt.

Der er INGEN tilmelding og INGEN betaling.

Tid: Torsdag den 14. april 2022 kl. 17.00
Sted: Siem Forsamlingshus 
Pris: 50 kr. pr. voksen, børn under 12 år gratis

Tid: Søndag den 15. maj kl. 17.00
Sted: St. Brøndum kirke 
Pris: Gratis

Skærtorsdagsfællesspisning Pølser og kartoffelsalat

I en stemningsfuld blanding af historiefortælling, musik, 
teater og sang fortæller skuespiller Lars Bo Andersen og 
organist Elisabeth Bech nogle af de bedste historier om 
Jesu liv fra dåb til opstandelse. 

Historierne kædes sammen på en måde, så man efterføl-
gende som tilskuer, står tilbage med en følelse af at have 
fulgt Jesus nøje gennem hans liv, død og opstandelse. 

Med masser af dramatik og passion overleveres de kendte 
tekster og understreges undervejs af finurlig musik, så både 
ung som gammel kan forvente på medrivende vis at opleve 
historierne og teksterne som var det første gang.

Alle er velkomne. 

Vi får besøg af Hadsundkoret, som er et rytmisk kor, og de vil fremføre både nye og gamle 
sange.

Hadsundkoret består af ca. 40 glade amatører, 
der har det til fælles, at de elsker at synge 
og brænder for deres kor. Det bliver ledet af 
Steffen Bach. Koret har eksisteret i 21 år og 
synger et meget bredt repertoire, der også 
rummer en del helt klassiske satser.

Hadsundkoret vil synge for og med os alle i 
en skøn blanding af kor- og fællessang. 

Vel mødt til en hyggelig koncert i Skibsted 
Kirke!

Ifølge evangelisterne - en forestilling om Jesus Koncert i Skibsted Kirke

Tid: Tirsdag den 5. april kl. 19.00 
Sted: Bælum Kirke
Pris: Gratis

Tid: Onsdag den 11. maj kl. 19.00 
Sted: Skibsted Kirke
Pris: Gratis

Veggerby Kirkes Mandskor og korleder Inger-Marie Larsen holder sangaften for alle.

De vil præsentere nogle af de nye sange fra 
den nye Højskolesangbog. 151 nye sange er 
kommet med i den 19. udgave af den populæ-
re blå bog. De nye sange tæller både helt nye 
sange og ældre sange, der ikke tidligere har 
været med i sangbogen.

Derefter er der frit slag med ”ønskekoncert” 
efter højskolesangbogen af såvel kendte som 
nye sange.

Menighedsrådet er vært ved kaffe/the og 
varme hveder.

Vi indleder påsken i Veggerby Kirke med en aftenkoncert.

Trompetist Hanne Elkjær, Aalborg medvirker og vil sætte kolorit på aftenen med skønne 
toner fra trompeten.

Ligeledes medvirker Ø. Hornum Kirkes klassiske 
kor, Veggerby Kirkes Mandskor samt organister og 
korledere Sune Bendsen og Inger-Marie Larsen.

I forening vil de servere et dejligt fad med forårs-
sange ledsaget af påskens bedste sange og salmer.

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en 
kop kaffe i kirken.

Alle er hjertelig velkommen.

Tid: Torsdag den 12. maj kl. 19.30
Sted: FDF-kredshuset i Kirketerp
Pris: Gratis

Tid: Søndag den 10 april kl. 19.30
Sted: Veggerby Kirke
Pris: Gratis

Højskolesangaften med Mandskoret

Koncert Palmesøndag   

”Moderne tider”

Vores tidligere præst Peter Hedegaard 
kommer og fortæller om, hvordan hans 
opvækst i det nordlige Danmark har været.

Glæd jer, det kommer til at foregå på den 
humoristiske måde som han altid gør.

Efter foredraget inviterer menighedsrådet 
på kaffe og lagkage i Lyngby gl. Skole.

Lyngby-Terndrup menighedsråd

Vores nye fine Sognegård, i Terndrup, har siden den blev bygget, ikke haft mange arrange-
menter pga. Corona-tiden.

Nu må vi igen mødes, og derfor begynder der 
at blive aktivitet i huset.

Vi har derfor brug for mennesker, som kunne 
tænke sig at hjælpe til med praktiske opgaver.

Kunne det være en opgave for dig?

Du kan kontakte menighedsrådsformand  
Kurt Pedersen, for yderligere information,  
på tlf. 4051 1440 eller  
murermester@kurtpedersen.dk

Foredrag i Lyngby kirke 

Sognegårdens Venner

Tid: Tirsdag den 11. maj kl. 19.00
Sted: Lyngby kirke
Pris: Gratis

Tid: 
Sted: Sognegården i Terndrup
Pris: Gratis
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Skærtorsdagens gudstjeneste holder vi i Sognehuset 
i Nørager og fortsætter med at fejre nadverens ind-
stiftelse med et let påskemåltid efter gudstjenesten.

Vi beder om tilmelding på tlf. 3030 6131 senest 
mandag den 11. april.

Menighedsrådet i Kongens Tisted, Binderup og Durup

Vi runder dagen af 
med en kort andagt 
og fællessang.

Velkommen til kirkefestivalen Himmelske Dage!

Himmelske Dage finder sted i  
Kristi himmelfartsferien  
d. 26. maj - 29. maj 2022 i Roskilde.

Her kan du opleve over 400 events 
om tro, samfund, debat og meget mere 
mellem himmel og jord!

Himmelske Dage er en økumenisk festi-
val. Det vil sige, at Himmelske Dage er 
et samarbejde mellem forskellige kristne 
kirke, organisationer og foreninger.

Enkelt dag: 195,- / Alle dage: 395,-

Læs mere om festivalen på www.him-
melskedage.dk

Torsdag den den 7. april 2022 kl. 19.00

afholdes der offentligt budgetsamråd i sognegården i Støvring.

På budgetsamrådet gennemgås de foreløbige rammer for budget 2023 for 
de kirkelige kasser i Rebild provsti.

p.u.v. 
Holger Lyngberg

Gudstjeneste og påskemåltid Aftensang i Durup kirke

Himmelske Dage i RoskildeRebild provsti afholder  
forberedende budgetsamråd

Tid: Torsdag den 14. april kl. 10.30
Sted: Sognehuset i Nørager
Pris: Gratis

Tid: Onsdag den 4. maj kl. 19.30 – 20.00
Sted: Durup kirke
Pris: Gratis

Vi glæder os til igen at kunne invitere 
indenfor til familiegudstjeneste i Suldrup 
Kirke. Efter gudstjenesten spiser vi 
sammen i Sognehuset. En familieguds-
tjeneste er for hele familien – for store 
og små, unge og gamle. Her er højt til 
loftet og plads til alle! Håber vi ses til en 
anderledes eftermiddagsgudstjeneste i 
Suldrup Kirke.

Gerne tilmelding til spisning på  
tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk

Kammerkoncert i Sønderup Kirke

Den 11. maj har du mulighed for at lytte til klassisk, poetisk musik i Sønderup Kirke.  
En gruppe særdeles dygtige musikere kommer til byen og vil spille en række spændende 
værker af kendte og mindre kendte komponister. Der vil være både tysk, italiensk og  
amerikansk musik. Blandt andet musik af Luigi Boccherini og Amy Beach. Koncerten er en del 
af Aalborg Symfoniorkesters Pro Musica serie. 

Kom tæt på orkestermusikerne i mindre besætning i værker, der står deres hjerter nær. De 
fem musikere er : Camille Guenot, fløjte, Romane Queyras, violin, Nicolas Sublet, violin, Anna 
Dahl, bratsch og Vincent Stadlmair, cello.

Gå ikke glip af forårets sidste sangaften i 
Suldrup Sognehus! Man bliver glad i hele 
kroppen af at synge sammen, og det er rigtig 
hyggeligt at være med.

Der er også rig mulighed for at foreslå sange 
fra Højskolesangbogen, så man kan få sunget 
sine yndlingssange.

Og så er der selvfølgelig også tid til kaffe og 
kage og en god snak.

Alle er velkomne til at være med.

Tid: Søndag den 3. april kl.16.30
Sted: Suldrup kirke
Pris: Fællesspisning – børn gratis, voksne 25,- 

Tid: Onsdag den 11. maj kl.19.30
Sted: Sønderup kirke
Pris: Fri entré

Tid: Onsdag den 6. april kl.19.00
Sted: Suldrup Sognehus
Pris: Fri entré

Familiegudstjeneste 

En fløjte – mange strengeSangaften 
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Påskegudstjenesteliste for Rebild KommunePåskegudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat  3. april 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 
 Marie Bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2.Påskedag
Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Brorstrup 10.30 HLY   19.30 HLY   10.30 HLY

Ravnkilde   10.30 HLY   19.30 HLY 9.00 HLY 10.30 HLY

Bælum-Solbjerg-Skibsted (IMA: Inger Margrethe Andersen - PH: Peter Hedegaard)

Bælum 10.30 IMA 10.30 IMA 19.00 IMA   10.30 IMA 10.30 IMA

Solbjerg 9.00 IMA 9.00 IMA   10.30 IMA

Skibsted     10.30 IMA   9.00 IMA

Gerding-Blenstrup (JLG: Jonas Langdahl Gormsen)

Gerding   9.00 JLG

Blenstrup     17.00 JLG   10.30 JLG

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

Kgs Tisted         9.00 RW

Binderup   10.30 RW   10.30 RW   9.00 MN

Durup 10.30 RW                                                                                   10.30 i sognshuset RW   10.30 RW

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

Lyngby  10.30 FIC   10.30 IFR     10.30 FIC

Terndrup   10.30 FIC   10.30 MN 10.30 CETJ

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

Rørbæk 9.00 LO     9.00 LO 10.30 LO

Grynderup   10.30 LO

Stenild 10.30 LO   19.00 LO     9.00 LO

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

Skørping Nykirke 10.30 IBS 10.30 JOLG 19.00 JOLG 10.30 IBS 10.30 SBS 17.00 SBS

Gl. Skørping 9.00 IBS         10.30 SBS

Fræer     10.30 IBS

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

St. Brøndum         10.30 FIC

Siem     17.00

Torup       10.30 FIC

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

Støvring 10.30 IF 10.30 CETJ 19.00 CETJ 10.30 HW 10.30 IF 10.30 CETJ

Sørup       9.00 HW 10.30 HW

Gravlev 9.00 IF   10.30 CETJ     9.00 CETJ

Sønderup-Suldrup (HELMA: Helge Maagaard - JNP: Jack Nørdam Pedersen - RVW: Rikke Visby Wickberg)

Sønderup   9.00 HELMA 9.00 JNP   10.30 HELMA

Suldrup 16.30 HELMA 10.30 HELMA   10.30 HELMA 9.00 HELMA 9.00 JNP

Veggerby-Øster Hornum (JNP: Jack Nørdam Pedersen  - HE: Hanne Eggers)

Øster Hornum 9.00 JNP 10.30 JNP 19.00 JNP   9.00 JNP 10.30 JNP

Veggerby 10.30 JNP 19.30 JNP   9.00 HELMA 10.30 JNP

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

Aarestrup   9.00 LO   19.30 MN 10.30 MN

Haverslev 10.30 MN   10.30 MN   9.00 MN 10.30 MN
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Pastorat  3. april 10. april 14. april 15. april 17. april 18. april 
 Marie Bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2.Påskedag
Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Brorstrup 10.30 HLY   19.30 HLY   10.30 HLY

Ravnkilde   10.30 HLY   19.30 HLY 9.00 HLY 10.30 HLY

Bælum-Solbjerg-Skibsted (IMA: Inger Margrethe Andersen - PH: Peter Hedegaard)

Bælum 10.30 IMA 10.30 IMA 19.00 IMA   10.30 IMA 10.30 IMA

Solbjerg 9.00 IMA 9.00 IMA   10.30 IMA

Skibsted     10.30 IMA   9.00 IMA

Gerding-Blenstrup (JLG: Jonas Langdahl Gormsen)

Gerding   9.00 JLG

Blenstrup     17.00 JLG   10.30 JLG

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

Kgs Tisted         9.00 RW

Binderup   10.30 RW   10.30 RW   9.00 MN

Durup 10.30 RW                                                                                   10.30 i sognshuset RW   10.30 RW

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

Lyngby  10.30 FIC   10.30 IFR     10.30 FIC

Terndrup   10.30 FIC   10.30 MN 10.30 CETJ

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

Rørbæk 9.00 LO     9.00 LO 10.30 LO

Grynderup   10.30 LO

Stenild 10.30 LO   19.00 LO     9.00 LO

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

Skørping Nykirke 10.30 IBS 10.30 JOLG 19.00 JOLG 10.30 IBS 10.30 SBS 17.00 SBS

Gl. Skørping 9.00 IBS         10.30 SBS

Fræer     10.30 IBS

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

St. Brøndum         10.30 FIC

Siem     17.00

Torup       10.30 FIC

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

Støvring 10.30 IF 10.30 CETJ 19.00 CETJ 10.30 HW 10.30 IF 10.30 CETJ

Sørup       9.00 HW 10.30 HW

Gravlev 9.00 IF   10.30 CETJ     9.00 CETJ

Sønderup-Suldrup (HELMA: Helge Maagaard - JNP: Jack Nørdam Pedersen - RVW: Rikke Visby Wickberg)

Sønderup   9.00 HELMA 9.00 JNP   10.30 HELMA

Suldrup 16.30 HELMA 10.30 HELMA   10.30 HELMA 9.00 HELMA 9.00 JNP

Veggerby-Øster Hornum (JNP: Jack Nørdam Pedersen  - HE: Hanne Eggers)

Øster Hornum 9.00 JNP 10.30 JNP 19.00 JNP   9.00 JNP 10.30 JNP

Veggerby 10.30 JNP 19.30 JNP   9.00 HELMA 10.30 JNP

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

Aarestrup   9.00 LO   19.30 MN 10.30 MN

Haverslev 10.30 MN   10.30 MN   9.00 MN 10.30 MN



Side 10 |  Rebild Provsti | April 2022

DET SKER

Vi begynder hver gang med en kop kaffe og et stykke brød og hyggeligt samvær.

Herefter er der hver gang et særligt programpunkt. Ofte er det en foredragsholder, andre 
gange samtale om søndagens gudstje-
nestetekster med en af vore præster. 

Af og til har vi samtale om bordet med 
særlige emner på tapetet, eller vi ser en 
film som optakt til en samtale. 

Undervejs synger vi et par sange. 

Hent program for de kommende uger i 
sognegården – eller kontakt kordegnen 
og få det tilsendt. 

Vi vil høre og lege om dåben sammen med ”Kirkebillen”, og vi vil glæde os over, at vi som 
døbte altid har hjemme i kirken. 

Gudstjenesten er for alle børn og deres voksne. Men da den er også dåbsjubilæum for børn, 
der er døbt for 5 år siden, vil de blive særligt inviteret. Ved gudstjenesten vil alle børn få en 
lille gave.

Bagefter gudstjeneste er der spisning på sognegården, hvor ”Kirkebillen” vil lege med børn 
og voksne. 

Stærke sange gir mod og håb. På befrielsesdagen den 4. maj kl.19.00 mødes vi i Fræer Kirke 
og tænder lys og synger sammen. Skørping Fræer Kirkekor, sanger Donna Dalhoff og Anders 
Isaksen på guitar og 
organist Per Bach 
medvirker.  
Kom og syng  
med på:  
”En lærke letted, og  
tusind fulgte, og 
straks var luften et 
væld af sang.”

TorsdagscaféDåbsfest med gudstjeneste for børn og voksne

Befrielseskoncert 

Tid: Torsdage kl.10.30 - 12.30
Sted: Skørping Sognegård
Pris: Gratis

Tid: Tirsdag den 26. april kl.17.00 - ca 19.00
Sted: Skørping Nykirke og Skørping sognegård 
Pris: Gratis

Tid: Onsdag den 4. maj kl. 19.00
Sted: Fræer Kirke 
Pris: Gratis

Velkommen til Bibelstudiekreds i 
Sognegården.

Du behøver ikke at være bibelkyndig 
for at deltage, men meget gerne 
være nysgerrig på bibelen.

Vi arbejder med Paulus i øjeblikket  
og du vil få materialer udleveret, så 
du kan følge med.

Bibelstudiekreds 

Tid: Onsdag den 7. april kl.14.00
Sted: Skørping Sognegård
Pris: Gratis

Påskemorgen synger vi solen 
i møde med påskesalmer- og 
sange uden for ved præste-
gårdssøen i Skørping kl. 9.30. 

Derefter drikker vi kaffe og 
spiser et rundstykke inden 
gudstjenesten kl. 10.30 i 
Nykirken. 

Påskesang og kaffehygge

Tid: Søndag den 17. april kl. 9.30
Sted: Skørping Sognegård
Pris: Gratis

Taize´ er sange, bestående af korte vers, der gentages mange gange, synges i flere stemmer 
og efterfølges af stilhed med 
plads til eftertanke.

Taize´-sang handler om at 
blive ved med at være i 
sangen og er en kærkommen 
mulighed for at falde til ro og 
fordybe sig, mens vi lytter ind i 
os selv og udad til hinanden.

Kom og prøv om det er noget 
for dig

Taizé sang

Tid: Onsdage i lige uger kl. 16.30-18.00
Sted: Skørping Nykirke
Pris: Gratis

Skærtorsdag - Kort gudstjeneste med 
efterfølgende fællesspisning

Endelig kan alting lade sig gøre igen, og 
derfor gentager vi en tidligere succes. 
Skærtorsdag er der en kort fyraftensguds-
tjeneste, ca. ½ time, hvor vi efterfølgende 
vil spise et påskemåltid med pulled-lamb 
burger, øl og sodavand, sammen i kirken. 

Kort gudstjeneste med fællesspisning

Tid: Skærtorsdag 14. april kl. 17.00
Sted: Blenstrup kirke
Pris: Gratis
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DET SKER

Alle i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne, som går i 3. klasse på Sortebakkeskolen, får her 
i foråret en indbydelse til minikonfirmandundervisning. Fra og med den 26. april og et par 
måneder frem mødes vi hver tirsdag eftermiddag i Rørbæk præstegård for at lege, synge, 
spise, tegne, grine, 
løbe, høre historier, 
spille skuespil og 
meget andet.

Hvis du vil vide 
mere så kontakt  
underviser Heidi 
Bunk Sørensen,  
tlf. 61 54 84 30.

Minikonfirmand

Tid: Hver tirsdag med start den 26. april
Sted: Præstegården i Rørbæk
Pris: Gratis

I fællesskab med ældresagen 
inviteres du til en aften i et 
dejligt Spisefællesskab. 

Vi skal have suppe efterfulgt af 
kaffe og småkager. Herudover 
byder aftenen på sang, musik 
og hyggeligt samvær.

Tilmelding senest  
torsdag den 31. marts til  
Tora Kristensen, 4045 0022 
eller torambk@gmail.com

Suppeaften

Tid: Mandag den 4. april kl. 18.00
Sted: Støvring sognegård
Pris: 50 kr.

Skærtorsdag med fællesspisning og gudstjeneste

Tid: Torsdag den 14. april kl. 17.00
Sted: Støvring kirke og sognegård
Pris: Gratis

Velkommen til børnekirke

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste i børnehøjde. En god fortælling og 
sange med fagter. Børnekoret synger også for og med os.

Inden vi går hjem, spiser, leger 
og hygger vi i sognegården.

Børnekirke er gratis, men I skal 
tilmelde jer på hjemmesiden 
eller qr-koden, så er vi sikre på, 
at der er plads og mad nok til 
os alle sammen.

Børnekirke 

Tid: Tirsdag den 19. april kl. 17.00
Sted: Støvring kirke
Pris: Gratis

Nogen løber langt, nogen løber kort – og så er der dem, som løber rigtig langt!

Morten Klingenberg er ultraløber, og man kunne måske tro, at han altid har været sports-
mand. Men det er langt fra tilfældet. Faktisk hadede han folkeskolens motionsdag og brugte 
som ung mange timer foran computeren. Alligevel snørede han en dag skoene.

Morten tager os med på rejsen fra sit gamle, inaktive, rygende jeg, der spillede computer  
40 timer om ugen, , til at være blandt en af de bedste ultraløbere i Danmark. 

Foredragsaften med Løbetossen

Tid: Onsdag den 20. april kl. 19.00
Sted: Støvring sognegård
Pris: Gratis

Bærer du ofte på dårlig samvittighed? Er du bange for at skuffe andre? Ilse Sand giver dig 
forskellige redskaber til, hvordan du slipper den overdrevne dårlige samvittighed og ser på 
dig selv med venlige øjne.

Dårlig samvittighed kan 
både lede og vildlede. 
Nogle gange kan den 
vise vej til at gøre noget 
godt igen. Andre gange 
presser den os til at yde 
mere, end vi har over-
skud til, eller til at give 
køb på os selv og vores 
værdier.

Med udgangspunkt i sin 
nyeste bog “Venlige øjne 
på dig selv: Slip dårlig 
samvittighed” vil Ilse Sand 
forklare, hvordan du 
justerer dine leveregler, 
så du føler dig mindre 
skyldig. Foredraget vil 
tage udgangspunkt i 
flere eksempler, som du 
sikkert også kender fra 
din hverdag.

Ilse Sand er forfatter til 
flere bøger blandt andet 
den internationale best-
seller : Elsk dig selv – en 
guide for særligt sensitive 
og andre følsomme sjæle. 
Hun er uddannet psyko-
terapeut og teolog. 

Venlige øjne på dig selv 

Tid: Onsdag den 27. april kl. 14.00
Sted: Støvring Sognegård
Pris: Kaffe og brød 30,- (kontant eller mobilepay)

Et nyt tiltag ser dagens lys og vi håber, du har lyst til at være med.

Kl. 17.00 Hyggeligt samvær omkring fællesspisning i sognegården.
Kl. 19.00 Gudstjeneste i Støvring kirke.
Velkommen til at blive en del af et rart fællesskab, hvor det  
fælles måltid, som bl.a. består af lam, er til minde om nadveren,  
som Jesus indstiftede.

Tilmeldingsfrist 7. april via tilmeldingslinket på hjemmesiden,  
qr-koden eller til 4021 1686.

Arrangementet er gratis. 

De som har lyst og overskud til det er velkomne til at donere  
et beløb til sognenes julehjælp på mobilepay på dagen.
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Med overgangen fra februar til marts tager vi 
kalenderårsmæssigt afsked med vinteren og si-
ger goddag til foråret. I kirkeårets lange række 
af søndage markeres denne overgang af de to 
søndage: Septuagesima og seksagesima. Latin-
ske betegnelser som angiver, at der nu er hen-
holdsvis 70 eller 60 dage til påske.

I en bøn til seksagesima søndag kan vi med 
Holger Lissners ord i mund bede ”Knopperne 
på træer og buske svulmer og længes efter at 
folde sig ud, kornet spirer i jorden, og vinter-
gæk og erantis trodser kulden og lover forår. Vi 
takker dig, Gud, for disse tegn på din skaber-
kraft, der peger fremad og giver os håb.” 

Ganske konkret konstaterer vi i naturen om-
kring os alle disse varsler om nybrud, som vi 
benævner forårsbebudere: sanglærkerne, vi-
berne og stærene, som kvidrer så lystigt, de 
solgule erantis og de små blå perlehyacinter, 
træernes svulmende knopper og sollysets tilta-
gen, som vi ikke længere kun måler i minutter, 
men nu også i timer!

 Sådan kunne jeg for år tilbage remse op for 
min lille niece, hvad det nye ord, hun lige hav-
de fået, ”forårsbebudere” betyder. Straks skulle 
det omsættes til hendes egen erfaringsverden; 

frem med rulleskøjterne igen, softice i Vebbe-
strup, caféborde, som kommer ud i gågaden, 
fars motorcykel, der dukker frem af vinterhiet 
og vores vasketøj, som hænges op på altanen 
igen. Sådan remsede den lille bypige op, og fæt-
teren supplerede tørt ”og gyllevognene på vej 
og marker!”. Både i naturen og i vores adfærd 
mærker vi konkret og voksende parathed til at 
tage imod og favne forvandlingen, der er på vej 
og i vækst.

Med Mariæ bebudelses dag indvarsles også 
ganske konkret, at noget godt er os i vente. 
Det bud eller budskab, der blev Maria til del, 
og som her i foråret helt konkret skabte nyt 
liv i hende – dét blev og bliver med Jesu fød-
sel i julen os alle til del. Med Mariæ bebudelse 
begyndte noget ganske fuldstændig godt nyt 
at vokse til i vores verden. Det kom til os fra 
evighed af, og det gør livet til forskel, at vi nu 
kan leve på den bebudelse, der skaber liv af 
døde og foregriber dét påskebudskab, som vi 
om ganske få dage skal høre. Dét budskab, som 
sætter alt på sin rette plads – sådan at ingen 
overhovedet kan være i tvivl om, at det er livet, 
der altid sejrer over døden!

Glædelig påske!
Laila Olesen

Lige siden middelalderen har der i den danske 
lovgivning været bestemmelser, som skulle sik-
re, at der blev passet på vores kirker.

Det kunne nu somme tider være ganske van-
skeligt, specielt for de kirker, der var ejet af de 
store herremænd, at få foretaget de nødvendi-
ge istandsættelser. De var mere interesseret i at 
oppebære tiende, end at kvittere herfor med 
en sober behandling af menighedernes kirker. 

Ifølge Danske Lov af 1683 var der pligt at gå 
i kirke. Frederik d. 4. indførte i 1730 en ret 
streng kirkegangspligt i en sabbats-forordning. 
Ifølge denne skulle man indfinde sig i kirken på 
søn- og helligdage, både til højmesse og aften-
sang. Ellers fik man bøder, og kunne man ikke 
betale, kom man i gabestokken. Pligten til at gå 
i kirke blev først endeligt ophævet i 1865.

Til trods herfor kunne kirkens ejere ikke se 
nogen grund til at det skulle være tåleligt at 
overvære gudstjenesten. 

Hør hvad biskop Søren Lintrup fra Viborg skrev 
ved kirkesynet af Siem kirke den 14. august 
1722 som det er beskrevet i bogen Siem kirke 
af Inger Marie Christensen:
”Kirken var ganske og over alt så brøstfældig, at 
jeg ej har set den slettere. Thi muren af store 
hugne sten var på visse steder færdig at falde ud. 
Taget over den hele kirke, særdeles i den nedre 
ende, var så skrøbelig, at menigheden med livs 
fare måtte sidde deri. Loft var aldeles ingen over 
kirken, så det alle vegne kunne sne og regne 
ned i kirken. Stolene var overalt så forfaldne, så 
næppe nogen kunne sidde på dem. Gulvet var 
over alt optrådt og ville af ny lægges.” 

Klokken var i stykker. Kirkegårdsmuren var for-
falden, alterklædet var væk, messeskjorte og 
messehagel var slidte. Der var ingen kalk og 
disk, så kirken måtte ved gudstjenester låne af 
andre kirker. Osv. osv. Kirken var på dette tids-
punkt ejet af Christian Grev Danneskjold-Sam-
søe, der ejede Lindenborg – og oppebar tien-
de.

Indtil 1861 var tilsynet stort set begrænset 
til, at provsten sammen med en tømrer og 
en murer skulle se til, at taget var tæt, og at 
mure og tømmer var i en stand, så det ikke var 
strengt nødvendigt at forbedre det. De skulle 
altså først og fremmest sikre sig, at en kirke 
ikke forfaldt fuldstændigt.

I 1861 fik folkekirken imidlertid en lov om syn 
over kirker, præstegårde m.v., som meget de-

taljeret beskrev, hvad provsten sammen med 
to bygningskyndige mænd ved et syn skulle 
kontrollere af mure, tag og inventar. Det blev 
også understreget, at kirkesynet skulle “våge 
over”, at gudstjenesten ikke led ved mangler i 
kirkens tilstand, eller ved mangler i det tilbehør, 
som var nødvendigt til gudstjenesten. Synet 
skulle også sørge for, at kirkens indre levede 
op til “fordringen om orden og sømmelighed 
og sådan bekvemmelighed, som er fornøden i 
uforstyrret andagt”.

Med den menighedsrådslov, som blev vedtaget 
i 1922, blev menighedsrådene gjort til besty-
relse for kirker og kirkegårde. Dermed fik de 
også et større ansvar for tilsynet med kirker og 
kirkegårde, både i det daglige og ved årlige syn.

Menighedsråd har nu ansvaret for det daglige 
tilsyn med kirkebygningen, dens inventar og 
udsmykning, kirkegården og de bygninger, som 
findes til brug for kirke eller kirkegård.

Tilsynet føres af den kirkeværge, som hvert 
menighedsråd skal vælge og af kirkegårdsud-
valget. 

Menighedsrådets ansvar for tilsynet med kirke 
og kirkegård indebærer også, at menighedsrå-
det har ansvar for, at de arbejdsmiljømæssige 
forhold i kirken og andre bygninger samt på 
kirkegården er i orden.

Vores kirker er i dag hilsner fra en meget svun-
den tid. Vores 3 kirker er alle opført i den store 
kirkebrydningstid omring 1200-tallet. Det er 
således ikke kun et sted, hvor menigheden kan 
mødes i fælles gudsdyrkelse. Det er Danmarks 
historie, vi passer på. 

Der foretages kirkesyn i alle 3 kirker og kirke-
gårde den 11. april.

Forårsbebudelse

Kirkesyn

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

Rørbæk-Grynderup-Stenild pastorat

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

St. Brøndum-Siem-Torup pastorat

Hjemmeside:
www.rgs-sogne.dk

Facebook: 
Rørbæk, Grynderup og Stenild kirker

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

Det sker i sognene
14. april kl. 17: Skærtorsdag:  
Gudstjeneste i Siem kirke med  
efterfølgende fællesspisning i Siem  
forsamlingshus. Se annonce

15. april kl. 10.30: Langfredag:  
Gudstjeneste i Torup kirke

17. april kl. 10.30: 1. påskedag:  
Gudstjeneste i St. Brøndum 

1. maj kl. 10.30: Gudstjeneste i Siem kirke

15. maj kl. 17: Gudstjeneste i St. Brøndum 
kirke med efterfølgende fællesspisning.  
Se annonce

NB Husk!  
19. juni kl. 11: Gudstjeneste i St. Brøndum 
kirke med efterfølgende sommerfest i 
præstens forhave

Konfirmationer
Søndag den 1. maj kl. 10.30  
konfirmeres i Grynderup kirke:
Frederik Albrecht Møller Nielsen
Ida Kjærulf Andersen

Lørdag den 7. maj 9.30  
konfirmeres i Rørbæk kirke:
Cecilie Bisgaard Lund
Clara Brink Dich Sørensen
Lonnie Wilson Buus Jensen
Linus Hadrup Nielsen
Mikkel Bennedbæk
Emil Guldhammer Larsen

Lørdag den 7. maj kl. 11.00  
konfirmeres i Rørbæk kirke:
Louise Bay Rasmussen
Nicoline Horsdal
Nanna Vejen Hornbech
Celina Krogh Mogensen
Freja Emilie Henriksen
Simon Toftdal Andersen

Det sker i klubhuset 
i Grynderup
Formiddagscafé  
ved Heidi Pors, Rørbæk Omsorgshjem 
Mandag den 4. april kl. 10.00.
Sangaften med forårssange 
Torsdag den 7. april kl. 19.30
Møde ved Søren Skovenborg, Ans 
Torsdag den 21. april kl. 19.30
Frihedsfest ved skoleleder Morten Nebel 
Torsdag den 5. maj kl. 19.30
Aftentur med afgang fra Klubhuset 
Torsdag den 12. maj kl. 19.00
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De frivillige er en af kirkens hjørnestene. Deres 
engagement og arbejdskraft er uvurderlig, og 
kirken vil ikke være ikke den samme uden. 

Som frivillig får man mulighed for at gøre et 
meningsfyldt stykke arbejde til glæde for både 
én selv og andre. Man bliver en del af et net-
værk, man får mulighed for nye sociale relatio-
ner og hyggeligt samvær. Og så har man mulig-
hed for at være en af kirkens levende stene og 
dermed bygge kirken op indefra igen og igen.

Hvad har vi brug for hjælp til:
Vi har rigtig mange arrangementer i løbet af 
året, både i kirkerne og i Sognegården.

Vi kan bruge hjælpe til kaffebrygning og ka-

geservering efter gudstjenesterne, hjælp til at 
dække borde og servere mad (ikke tilbered-
ning) til forskellige arrangementer, ved større 
arrangementer skal der stilles stole op og ryd-
des op igen

Hvis der er nogle, som brænder for at lave 
noget andet eller sætte gang i noget andet i kir-
ken eller Sognegården modtager vi gerne ideer. 

Hvor mange timer skal man bruge som 
frivillig?
Det er helt op til en selv. Det er jo frivilligt 
arbejde.

Måske har du lyst til faste kaffetjanser, eller 
medvirke ved alle minikonfirmandernes akti-
viteter og måske passer det dig meget bedre 
at give en hånd med en enkelt gang eller to i 
løbet af året. Der er plads til det hele.

Hvad tilbyder vi til gengæld
Du bliver en del af et aktivt sogn med mange 
mennesker, der gerne vil dig og har brug for 
dig.
Hvem kontakter jeg?
Kordegn Lise Mejlholm i Sognegården eller via 
telefon 98391066

Skørping Sogn 
søger frivillige

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

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

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

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

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

Skørping-Fræer pastorat og Gerding-Blenstrup pastorat 

Skørping kirke  
er åben igen
Skørping kirke – er atter åben for gudstje-
nester og kirkelige handlinger. 
Vi har fortsat udfordringer med varmen, 
men håber at varmekanoner kan holde 
den værste kulde og fugt fra døren. 

Vi vil høre og lege om dåben sammen med 
”Kirkebillen”, og vi vil glæde os over, at vi som 
døbte altid har hjemme i kirken. 
Gudstjenesten er for alle børn og deres 
voksne. Men da den er også dåbsjubilæum 
for børn, der er døbt for 5 år siden, vil de 
blive særligt inviteret. Ved gudstjenesten vil 
alle børn få en lille gave.

Bagefter gudstjeneste er der spisning på 

sognegården, hvor ”Kirkebillen” vil lege med 
børn og voksne. 

Tid: Den 26. april kl.17.00 - ca. 19.00

Sted:  Skørping Nykirke og  
Skørping sognegård 

Tilmelding: Kirkekontoret: tlf: 9839 1066 – 
mail: skoerping.sogn@km.dk

Dåbsfest med  
gudstjeneste for børn 
og deres voksne 
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Støvring-Sørup-Gravlev pastorat www.støvring-sørup-gravlev.dkwww.støvring-sørup-gravlev.dk

Kirkeligt arbejde
Kirkens Korshærs  
Genbrugsbutik
Jernbanegade 10, 
9530 Støvring, tlf. 2119 6073 
Åbent: tirsdag-fredag kl. 12.30-17.00 
Lørdag kl. 10.00-13.00.

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

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

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

Vinder fra februar: Maja Jensen, Øster Hornum 

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 1. maj 2022 
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Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6, 
9530 Støvring, tlf. 9837 1686 
e-mail: stoevring.rebild.sogn@km.dk 
Kontortid: Mandag-onsdag samt fredag 
10.00-13.00. Torsdag kl. 13.00-17.00.
Kontakt:
Sognepræster : 
Inge Frandsen 
4040 8851, ifr@km.dk 
Fridag: Mandag
Caris Elkjær Trads Johansen 
2447 1814, cetj@km.dk 
Fridag: Fredag
Herbert Wilson 
6168 9002, hw@km.dk 
Fridag: Mandag
Kirkekontoret: 
Daglig leder Charlotte Sander  
Hedegaard Humphries 
4015 2400, cshu@km.dk
Organist: 
Else-Marie Christiansen, 2911 4586 
organist.i.stovring@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder 
Rikke Winkler, 4021 1686 
smh.stoevring@gmail.com
Graver ved Støvring Kirke 
Tage Jespersen, 9837 3683,  
graver.stoevringkirke@gmail.com 
Fridag: Mandag
Graver ved Gravlev Kirke 
Finn Andreasen, 9837 5016 
graver.gravlevkirke@gmail.com 
Fridag: Onsdag
Graver ved Sørup Kirke 
Lars Gindeberg, 2332 2770 
soerup.kirke@gmail.com 
Fridag: Mandag
Kontakt ved arrangementer  
i Sognegården: 
Dorthe Bagger, tlf. 5123 1543,  
sognegaarden9530@gmail.com
Menighedsrådsformænd: 
Støvring: Allan Vest, 6159 3806 
Sørup:  Grete L. Bach, 6175 5857
Gravlev: Jytte Abildgaard, 2096 5069

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

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

Kirkebil

Læs mere om arrangementerne på vores 
hjemmeside eller her i avisen på side 11.  
Vi er de turkise.  

Suppeaften 
4. april kl. 18.00, Sognegården 

Menighedsrådsmøde  
for Støvring menighedsråd
6. april kl. 19.00, Sognegården

Forårskoncert - 6. april AFLYST 

Musica Ficta - 10. april AFLYST 

Skærtorsdag fællesspisning  
før gudstjenesten
14. april kl. 17.00, Sognegård og kirke 
(Husk tilmelding)

Børnekirke 
19. april kl. 17.00, Støvring Kirke

Foredragsaften med løbetossen
20. april kl. 19.00, Sognegården

Foredragseftermiddag 
- Med venlige øjne
27. april kl. 1400, Sognegården

Kalenderspalten   

Kunne du godt tænke dig at blive en del af 
et frivilligt fællesskab, men er lidt usikker på, 
hvad det skal være, kan du få god hjælp hos 
FlereMed-projektet.

De har kontakt til næsten alle kommunens 
foreninger, og hjælper dig med at finde det 

rigtige sted og med at komme i gang på en 
god måde.

Du kontakter bare Frederik Bovbjerg på 
frederik@frivilligcenterrebild.dk eller 5154 
2063.

FlereMed

”Da vores trivselshold på sundhedscentret 
sluttede, ville vi meget gerne fortsætte med 
at mødes. FlereMed var behjælpelige med at 
skabe kontakt til FDF Støvring og heldigvis 
kunne vi få husly hos dem”. Sådan siger Aage 
og Dennis da jeg møder dem fredag middag 
til en kop kaffe. ”Vi deler både kaffe og god 
snak, inspirerer hinanden og har et godt fæl-
lesskab.” FDF har til gengæld stor glæde af, at 
de 5-6 mænd kommer ugentligt. Dels går de 
og nusser lidt om huset – skruer et hæng-

sel fast, gør rent i køkkenet eller fejer gulv 
i værkstedet – og dels er de så hyggelige at 
møde, så man gerne gør sig en ekstra tur til 
kredshuset, bare for at møde dem.

Mandeklubben består af modne mænd, 
med forskellige udfordringer og kompeten-
cer. Lyder det som noget for dig kontakt  
FlereMed.

Af Grethe Andreassen 

Mandeklubben

Kunne du have lyst til at melde dig som frivillig 
til skærtorsdagsarrangementet?  
Kontakt Heidi Lærke Sørensen 2331 0095 /
hls9400@gmail.com

Frivillig til Skærtorsdag
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Der er forår i luften, påsken nærmer sig – og vi 
glæder os virkelig meget til påske! Hver onsdag 
i februar og marts måned har vi nemlig haft be-
søg af 4. klasse fra Suldrup skole. Der synges og 
grines – og vi øver det bedste vi kan for at blive 

klar til åres store påskebegivenhed; en musical 
om påskens budskab! Det bliver så godt – og 
vi glæder os virkelig meget til at vise det hele 
frem for indskolingen fra Suldrup skole, samt 
forældre og bedsteforældre den 7. april.

Påsken er en af de største højtider i kirken. 
Mens julen er ren hygge, så er påsken mere 
dramatisk, men også betragtelig mere opløf-
tende. Vi går lige fra sorg, smerte og død til 
opstandelse, glæde og sejr på under en uge. I 
påsken bygges bro mellem Gud og mennesker, 
og broen er Jesus. I og med ham åbnes døren 
indtil evigheden, som vi nu kan gå ind ad i troen 
på vores frelser, til evig glæde og samvær med 
Gud vor Far. 

Velkommen til at fejre påsken i vores kirker!

Fredag d. 8. april 
kl. 16.30  i Øster Hornum: Æggejagt for store 

og små – Påske i børnehøjde

Søndag d. 10. april 
kl. 10.30 i Øster Hornum: Højmesse
kl. 19.30  i Veggerby: Koncert med Veggerby 

Mandskor og Klassisk kor fra Øster 
Hornum

Skærtorsdag d. 14. april 
kl. 19.00  i Øster Hornum: 
  Gudstjeneste m. nadver – Kirkens 

rytmiske voksenkor medvirker. 
Der serveres ost og vin i sognehuset efter 
gudstjenesten.

Langfredag d. 15. april 
kl. 9.00 i Veggerby: Gudstjeneste

Påskedag d. 17. april 
kl. 9.00  i Øster Hornum: Gudstjeneste  

– Sangerlauget medvirker
kl. 10.30  i Veggerby: Højmesse  

– Supersangerne medvirker

2. Påskedag d. 18. april
kl. 10.30 i Øster Hornum: Højmesse

Tak for sidstPåskemusical i Suldrup kirke

Påsken – en særlig højtid

Kontakt:
Sognepræst  
Jack Nørdam Pedersen 
tlf. 2388 2225, e-mail: jnp@km.dk 
Graver ved Øster Hornum Kirke 
Heidi Thrysøe, tlf. 9838 5342, 
e-mail: tilkirken@mail.dk
Graver ved Veggerby Kirke 
Ellen Godiksen, tlf. 4012 5808, 
e-mail: veggerbygraver@gmail.com
Organist  
Sune Bendsen, tlf. 3024 1276, 
e-mail: sunebendsen@gmail.com 
Menighedsrådsformand Øster Hornum 
Annette Søegaard, tlf. 2176 1448,  
e-mail: annettesoeegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand Veggerby 
Anders Langdahl, tlf. 5174 3706,  
e-mail: andersla@post3.tele.dk 

Kontakt:
Sognepræst Helge Maagaard  
tlf. 9865 3037, e-mail: helma@km.dk
Organist  
Arne Jørgen Fæø, tlf. 5363 2304, 
e-mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Graver ved Sønderup Kirke: 
Jette Krogh Pedersen, tlf. 2974 8716  
e-mail:  
sonderupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk
Graver ved Suldrup Kirke: 
Helle Pajhede, tlf. 2078 3528 
e-mail:  
suldrupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk
Kirke- og Kulturmedarbejder Charlotte 
Pedersen, Tlf. 26274664 e-mail: kkmedar-
bejder@sonderupsuldrupkirke.dk
Formand Jens Enggaard, tlf. 2046 4046, 
e-mail: jens.enggaard@mail.dk

Øster Hornum Kirke Veggerby Kirke

Sønderup-Suldrup pastorat

Øster Hornum-Veggerby pastorat

Befrielsesaften på 
Birkehøj
Alle er velkomne til en sangaften på æl-
drecenter Birkehøj, hvor vi traditionen tro 
markerer Danmarks befrielse. Vi synger 
forårets og befrielsens dejlige sange, hø-
rer historier og får kaffe og kage. Der vil 
også i løbet af aftenen være mulighed for 
at foreslå sange.
Tid: Onsdag d. 4. maj kl. 19.00
Sted:  Birkehøjvej 10,  

Ø. Hornum
Pris: Gratis

Datoer 
til kalenderen:
Familiegudstjeneste 
Søndag den 3. april kl. 16.30

Sangaften 
Onsdag den 6. april kl. 19.00

Påskemusical 
Torsdag den 7. april

Hverdagspåskegudstjeneste for seniorer  
Torsdag den 21. april kl. 14.30

Konfirmation i Sønderup  
Søndag den 24. april kl. 10.30

Konfirmation i Suldrup  
Søndag den 1. maj kl. 9.00 + 11.00

En fløjte – mange strenge,  
koncert i Sønderup Kirke  
Onsdag den 11. maj kl. 19.30

Tak for sidst – til alle jer, der var med til fami-
liegudstjenesten i marts måned. Hvor var det 
skønt med en kirke fuld af skønne mennesker, 
med smil på læben og lys i øjnene!  
Det er dejligt at kunne åbne dørene  
op igen – og mærke masser af liv i  
kirke og sognehus.

Husk vi mødes igen d. 3. april kl.16.30  
til en ny familiegudstjeneste med  
mulighed for fællesspisning i  
Sognehuset  
efter kirke.
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