
Rebild Provsti | Maj 2022   | Side 1

KIRKEAVISEN  
for alle kirker i Rebild Kommune

Nr. 4 Maj 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

Rørbæk Kirke
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Hvorfor tog han væk – Jesus? Kunne han ikke 
bare være blevet her? Det kunne da have været 
så dejligt, hvis Jesus stadig gik rundt iblandt os 
her efter sin opstandelse Påskedag. Så kunne vi 
ringe efter ham ved særlige lejligheder. Og han 
kunne komme og prædike i vores kirker, ja han 
kunne undervise på de teologiske fakulteter, så 
vi kunne få nogle bedre præster, er der nok 
nogle, der kunne tænke. ☺ Og måske kunne 
han også gøre nogle undere ind imellem.

Men nu er vi jo temmelig mange menne-
sker på jorden, der er utallige kirker og virkelig 
mange forskellige kirkesamfund, og måske ville 

vi alle sammen hive i Jesus, hans telefon ville 
konstant være optaget, hans indbakke ville blive 
overfyldt, og vi ville sikkert forsøge at diktere, 
hvad han skulle sige og gøre. Mon ikke vi ville 
blive endnu værre, end alle de modstandere 
han fik, da han gik her for 2000 år siden, og 
jeg kan da være bange for, at vi ville korsfæste 
ham igen.

Det var nu nok meget godt, at Jesus for til 
himmels. Jesus sagde faktisk, at det var det bed-
ste for os, at han for til himmels, for så kunne 
han sende Ånden til os. (Joh.16,7)

Hvis nu Jesus stadig gik rundt som en opstan-

den Frelser – et menneske i kød og blod, så 
ville han være begrænset til at være ét sted ad 
gangen. Når han var i Brasilien, så var han ikke 
i Rebild provsti, og når han var i Rebild provsti, 
så var han jo kun ét eneste lille sted her og ikke 
alle de andre steder. Det lyder lidt banalt, ja, 
men sådan ville det jo være. Nu her efter Him-
melfarten og den første pinse, hvor vi har fået 
Helligånden, så er Jesus allevegne med sin Ånd. 

Så hvor er Jesus nu? Er han ved Faderens høj-
re hånd, som vi siger i Trosbekendelsen? Er han 
der, hvor to eller tre samles i hans navn? Bor 
han ved troen i vores hjerter, som Paulus siger? 
Er han hos dig, der hvor du er? Ja, til det hele! 
Jesus for til himmels for at kunne være nær en-
hver af os lige der, hvor vi er i vores liv. 

Derfor sagde han: ”Se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende.” Det er evangeliet Kristi 

Himmelfartsdag. Jesus er med os. Han slipper 
os ikke. Han er med os i livet og i døden. Vi kan 
ikke røre ved Jesus, men han kan røre ved os. 
Lad dig berøre af Jesus. Lad ham bo ved troen 
i dit hjerte. Lad dig fylde af Ånden, igen og igen. 

Glædelig Kristi Himmelfart. Og glædelig Pin-
se!

Præstevikar, Marianne Nielsen

Kristi Himmelfart – hvad skal det til for?

Det er så sikkert som amen i kirken:
Hvert år ved denne tid har alle - radio og fjern-
syn og aviser - frygteligt travlt med at fortælle 
os alle sammen, at konfirmander ikke har andet 
i hovedet end fest og penge – og se selv: når 
de får stukket en mikrofon op under næsen, 
så kan de slet ikke sådan på stående fod gøre 
rede for finere teologiske nuancer, (hvad jour-
nalisten for resten heller ikke kan…), ej heller 
krammer de deres inderste Gudsforhold ud 
for åben skærm.

I har sikkert også hørt dem. Men I skal vende 
det døve øre til dem. For det første, fordi der 
da ikke er noget ondt i at glæde sig til en fest 
sammen med alle dem, I holder af. Og skulle 
der være nogle iblandt alle disse bedrevidende, 
der ikke selv bliver glade for en pose penge, 
kan de vist tælles på en hånd.

For det andet, fordi det slet ikke rager dem, 
hvordan Gud og jer har det med hinanden.

For det tredje, fordi de ikke har ret.
Det ved jeg, for jeg har nemlig været sammen 

med og planlagt konfirmationer med jer og je-
res lige i snart 30 år. Og de gudstjenester - med 
fornemme bønner, fine tekstudlægninger og 
bragende flotte salmevalg – kan slet ikke laves 
af folk, der slet ikke interesserer sig for det med 
Gud. Og de ord, I hver for sig, år efter år, har 
valgt som det guldord, I tror, at I hele livet kan 
hente styrke fra, når alt er ved at vælte jer – 
de ord kunne en flok overfladiske og ligeglade 
unge slet ikke finde frem.

Også lige så sikkert som amen i kirken er det, 
at I sikkert har mødt voksne, der bekymret har 
spurgt jer, om I nu var klar til at bekræfte jeres 
tro. Men det er jo slet ikke jeres bekræftelse, 
det handler om. For i Vor Herres hus gælder 
kun én bekræftelse: At den almægtige Gud i je-
res dåb bekræftede for jer, at I i tid og evighed 
hører sammen med ham og at I alle jeres dage 
har hjemme i hans kærlighed.

Det ja, I siger til konfirmationen, det er altså 
ikke et ja til, at I har sådan en god portion tro, 
for tro på Gud er ikke sådan en størrelse, der 
kan være i en pose – tro på Gud er noget, 
vi sommetider har, og sommetider, når tvivl og 
mismod tager os, slet ikke kan finde. Men Gud 
har sagt JA til jer, og det JA gælder alle dage, 
også når I kommer i tvivl om det hele og når 
I fristes til at give op. For det JA gælder til ver-
dens ende.

Til sidst: I skal vide, at i Vor Herres hus hører I 
hjemme, altid – og det ER altså ikke forbudt at 
gå i kirke, også når man er blevet konfirmeret. 
I kan jo tage jeres forældre med. Det tager de 
såmænd ikke skade af.  Og ligegyldigt hvor I 

fremover kommer til at bo og leve, så er der 
altid en præst lige i nærheden, der står klar, hvis 
I har brug for en samtale om både det store og 
det små her i livet. 

Jeg har også ønsker for jeres fremtid. Jeg hå-
ber ikke for jer, at I får et nemt liv, for det får 
ingen, og det kommer der heller ikke ordentli-
ge mennesker ud af. Men jeg håber, at I altid vil 
have mod til at tage livtag med tilværelsen. At I 
vil kæmpe for livet mod mørket.

Og jeg tror på, at I, også i den kamp, vil blive 
velsignet af den Gud, der elsker hver og en af 
jer, som en far elsker sine børn.

”Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, 
han fuldføre den indtil Kristi Jesu dag!” (Fil. 1,6)

 TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN!

Til de konfirmander, der lige nu springer ud  
– og til dem, der holder af dem…

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)

Sommerkoncert med Nordjysk Salontrio
Aarestrup kirke - Onsdag d. 1. juni kl. 19.30
Medvirkende: Violinist Christina Rudan, cellist Kirsten Martinsen, pianist Ib Buchholtz.
Herefter fællessang og aftenkaffe ved gadekæret i Aarestrup.
Gratis adgang. Se omtale på fællessiderne.
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Det er så dejligt at være tilbage til det, vi plejer : 
Spejderne har igen udsmykket Solbjerg Kirke 
til påske med både påskeæg og påskeliljer, der 
gennembryder hegnene imellem os. 

I foråret 2020 blev ju-
n ior konfirmanderne 
sendt hjem, netop som 
de skulle udsmykke 
Bælum Kirke til påske. 
Men i år har de - nu 
som 5. klasse - taget ud-
fordringen op: Det var 
så fin en ramme om på-
skefamiliegudstjenesten 
palmesøndag, hvor vi også fejrede dåbsjubilæ-
um for ti børn, og Børnekoret sang for os.

Konfirmander den 7. maj kl. 10.00  
i Brorstrup kirke
Madeleine Hardege Lykke Christensen, Smorup
Marcus Wittus Pandrun, Mejlby
Magnus Bremer Fuglesang, Smorup
Nikki Lee Troelsen, Haverslev 

Konfirmander den 8. maj kl. 10.00  
i Ravnkilde kirke
Benjamin Bargmann Beier, Ravnkilde
Viktor Bundgaard Engi, Skårup
Mikkel Skov Hansen, Ll. Rørbæk
Helene Hedegaard Jensen, Fyrkilde
Esther Blicher Lek, Ravnkilde
Lucas Gerner Rasmussen, Ravnkilde
Viktor Tomra Romanius, Ravnkilde
Rose Steensen, Fyrkilde
Johannes Rørbæk Stilling, Skårup
Signe Haugaard Mortensen, Mejlby

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd,
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Må din tro bevare gløden,
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

BRORSTRUP KIRKE DEN 19. JUNI KL. 10.00

Efter gudstjenesterne er alle velkomne i Mejlby 
Borger- og Kulturhus, hvor spejderne vil stå for 
grillmad, ligesom der vil være andet godt til ga-
nen på rette tidspunkt.

På et passende tidspunkt vil der være optræ-
den af ”Halfdanskerne”, som nogen måske hu-
sker fra sommermødet i 2021.

RAVNKILDE KIRKE DEN 26. JUNI KL. 10.00

Efter denne gudstjeneste er alle velkomne i 
teltet i præstegårdshaven, hvor spejderne li-
geledes vil sørge for grillmad, og der vil blive 
serveret andet godt til ganen.

Også her vil der være musik og sang, nemlig af 
”Sysselkoret” under ledelse af kirkesanger Ca-
milla Hyttel (koret gæstede os første gang ved 
sommermødet i 2019)

Det er menighedsrådets håb, at mange vil del-
tage det ene eller det andet sted.

Velkommen til alle.

Afskedsgudstjenesterne
Der er lagt følgende plan for afskeden med sognepræst Holger Lyngberg

Siden sidst

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

Årets konfirmander i Bælum og Solbjerg Kirker
Solbjerg, fredag den 13. maj kl. 10.00
Valdemar Spleth Lunøe 
Amalie Danmark Sinkbæk 
William Boldrup Bonde 

Bælum, søndag den 15. maj kl. 10.00
Johanne Dagmar Andersen 
Tascha-Kim Egede Nielsen 

Nanna Andersen 
Leonora Sofie Weng Brøsted
Khalil Barakat Al-Suleiman 
Phillip Falden Espersen 
Magnus Bonde Søndergaard

Årets konfirmander i sognene

med Just Like Django  
- en ung akustisk jazzkvartet.
Onsdag den 25. maj kl. 19.30  
i Bælum Skovpavillon
Med et repertoire af festlig jazz- og sigøjner-
musik genskaber bandet den sydende
stemning fra 30’ernes parisiske natklubber 
og saloner.
Koncerten arrangeres af Bælum Menig-
hedsråd og gennemføres i samarbejde med 
Kulturmøllen Bælum. Fri entré.

Jazzkoncert 
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Kristi Himmelfartsdag, den 26. maj 2022, bliver 
der igen i år pilgrimsvandring mellem Terndrup 
og Lyngby kirker.

Vi mødes kl. 9.00 i Terndrup Sognegård, hvor 
der er kaffe og rundstykker. Finn Carpentier 
holder en lille andagt i kirken inden vi går om-
kring kl. 9.30.

Vi går til Lyngby kirke gennem Terndruplund og 
forbi “Egebjerg”. Der vil være lidt godt til ganen. 
I Lyngby er der igen en lille andagt ved sogne-

præsten inden vi går hjem ad Engesvangsvej.
Når vi når tilbage til sognegården, er der et let 
traktement som afslutning på en dejlig dag. Me-
nighedsrådet er vært ved dagens forplejning.

Har du behov for at benytte kirkebilen på ve-
jen tilbage kan den bestilles på telefonnr. 98 33 
58 00 Terndrup Taxa og Turistbusser.

Pilgrimsvandring 

Jesus siger til disciplene: ”Jeres hjerte må ikke 
forfærdes!” Altså, I behøver ikke at være ban-
ge. For ”I min fars hus, er der mange boliger”, 
siger Jesus også. Hos Gud er der højt til loftet 
og plads til forskellighed. Der er mange boliger, 
plads til alle. Jesus lader dem vide, at hvis blot 
de viser tillid til Ham, så skal det nok gå godt. 
For i Jesus er Gud, og i Gud er Jesus. Som Han 
siger : Faderen er i mig, og jeg er i Faderen. 

”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet”. Det er 
ikke bare pjat, det Jesus siger. Det er åbenba-
ringsord! 

I Johannesevangeliet præsenterer Gud sig 
selv med titlen: JEG ER. Når Jesus nu siger ”Jeg 
er opstandelsen”, eller ”Jeg er verden lys”, eller 
”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet”, så er det et 
ekko af den åbenbaring, Gud giver Moses ved 
den brændende tornebusk. Da Moses spørger, 
hvem han skal sige, har sendt ham - hvilket 
navn, han må bruge om Gud - svarer Gud selv: 
”Jeg er den, jeg er” eller blot ”Jeg er”. 

Til Thomas og Filip, der alligevel ikke kan lade 

være med at tvivle, siger Jesus, at hvis de ken-
der Jesus, kender de også Gud, og ved de, hvor 
Jesus går hen, kender de også vejen. Og Han 
skal endda komme og vise dem vejen selv, Han 
vil komme tilbage og hente dem. For hvor Han 
er, der skal også vi være. 

Og det er egentlig meget betryggende. Hvis 
vi kender Jesus, kender vi også Gud. Det er ikke 
så svært. Jesus kan vi møde i Bibelen, i kirken 
og ude i verden. Vi har en god mulighed for at 
lære Ham at kende og for at vide, hvilken vej 
Han følger. Og så skal vi blot gøre som Ham: 
Hjælpe de nødlidende, være næste for hinan-
den, elske Gud. 

Rikke Visby Wickberg

”Jeg er Vejen,  
Sandheden og Livet”

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

Kirkebil
Kirkebilen kan benyttes gratis ved alle 
kirkelige handlinger.

Ring til Terndrup Taxa og Turistbusser 
på tlf. 9833 5800

Friluftsgudtjeneste 
ved sognegården
Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag den  
6. juni kl. 10.30 bliver i år afholdt i det 
grønne område bag sognegården.
Efter gudstjenesten står Terndrup- 
spejderne traditionen tro for et let  
traktement, som menighedsrådet er  
vært for.
Kirkekoret vil i år medvirke ved  
gudstjenesten.
Husk kirkebil kan benyttes.

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

Torsdagscafé:  
19. maj og 30. juni kl. 14.00  
i Sognehuset i Nørager

Børneklubben Banditterne:  
12/5 kl. 15.15 og 9/6 kl. 16.30 i Skrænten 

Menighedsrådsmøde:  
21/5 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.
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DET SKER

Alting spirer og gror, og det vil vi fejre til Kirkerødder, så derfor inviterer vi til et brag af en 
forårsfest. Det skal handle om skabelse – og hvis vejret er godt, går vi en tur ud i den blom-
strende æblehave lige ved siden af kirken.

Vi skal selvfølgelig synge sammen, lytte til 
ord fra Bibelen og så synger kirkens  
børnekor for os. 

Tilmelding: gerne tilmelding til  
kirke.kathrine@outlook.dk – men får du det 
ikke gjort, så kom endelig alligevel.

To udendørs arrangementer i det sene forår:

Det første arrangement er en pilgrimsvandring Kristi  
Himmelfartsdag, den 6. juni kl. 9, hvor vi går fra Terndrup 
kirke til Lyngby kirke og tilbage igen, med en lille andagt 
begge steder, og forplejning undervejs. 

2. pinsedag, har vi traditionen tro friluftsgudstjeneste, men 
i år er den flyttet til området bag sognegården. Spejderne 
står for et let traktement efter gudstjenesten, og kirkekoret 
medvirker.

Arrangementerne er nærmere beskrevet på  
Lyngby-Terndrup siden.

Velkommen til en festlig gudstjeneste i 
Kirkelunden udenfor ved Veggerby Kirke 
Kr. Himmelfartsdag kl. 10.30.

En gudstjeneste, som er arrangeret i  
fællesskab af de to sogne og som  
indledes med at vi sammen spiser 
rundstykker kl. 9.30.

Alle – børn, unge og ældre  
– er hjerteligt velkomne til at være med.

Start dagen med en sang – eller flere - kaffe, rundstykke og hyggeligt samvær.

Dette var konceptet, vi prøvede af sidste år da corona-epidemien rasede og erfarede, at 
det var egentlig meget hyggeligt og en 
god måde at starte dagen på. Som sidste 
år foregår det udenfor ved sognehuset. I 
tilfælde af regn eller dårligt vejr rykker vi 
indenfor i sognehuset.

Vi bruger som udgangspunkt Højskolesang-
bogen (og dette år den nye udgave), og der 
vil også være mulighed for at foreslå sange.

Alle er hjerteligt velkomne. Det er ikke 
nødvendigt med tilmelding.

Tid: Fredag den 20. maj kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke og sognehus
Pris: 20 kr. for voksne for maden, gratis for børn

Tid: Kristi Himmelfartsdag den 26. maj kl. 9.00 Terndrup kirke
 2. Pinsedag den 6. juni kl. 10.30 bag Sognegården
Sted: Terndrup kirke og Sognegården
Pris: Gratis

Tid: Torsdag den 26. maj kl. 10.30
Sted: Kirkelunden udenfor ved Veggerby Kirke 
Pris: Gratis

Tid: Fredage kl. 9.00, første gang den 20. maj
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris: Gratis

KirkeRødder

Ud under åben himmel

Fælles gudstjeneste

Morgensang

Nordjysk Salontrio spiller et sommerligt program bestående af opera- og operettetoner, 
lettere klassiske stykker og originalt komponeret 
salonmusik.

Nordjysk Salontrio består af violinist Christina 
Rudan og cellist Kirsten Martinsen, der begge er 
medlem af Aalborg Symfoniorkester og trioen  
Leonora. Ib Buchholtz er trioens pianist, der er 
kendt i mange forskellige sammenhænge som en 
alsidig og erfaren musiker.  

Efter koncerten fortsættes aftenen ved gadekæret i 
Aarestrup. Vi synger et par sommersange og drikker 
aftenkaffe. Medbring selv stol og aftenkaffen. 

Sommerkoncert med Nordjysk Salontrio

Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 19.30
Sted: Aarestrup kirke
Pris: Gratis adgang

2. pinsedag 6. juni kl. 19.00 i Nykirken 

Musikgudstjeneste i Skørping Nykirke, hvor kirkekoret medvirker. 

Der er pinse, sommer og sang på programmet!

Ingen altergang.

12. juni i Nykirken - 3. juli i Fræer

Efter gudstjenesterne indbyder menighedsråd og personale til kaffe.

Under kaffen vil vi gerne drøfte gudstjenesten med jer, og den liturgi/form, som vi har  
benyttet det sidste års tid. Har du ikke mulighed for at deltage og give dit besyv med,  
så send det evt. til os på mail: skoerping.sogn@km.dk 

Musikgudstjeneste i Skørping Nykirke

Kirkekaffe og evaluering af gudstjeneste 

Velkommen til en 
halv time i selskab 
med aktuelle ord 
og toner.

Aftensang

Tid: Onsdag den 4. maj kl. 19.30
Sted: Durup Kirke
Pris: Gratis
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Gudstjenesteliste for Rebild Kommune
Pastorat  13. maj 15. maj 22. maj 26. maj 29. maj 5. juni 6. juni 
 St. Bededag 4.s.e.påske 5.s.e.påske Kr. Himmelfart 6.s.e.påske Pinsedag 2. pinsedag
Brorstrup-Ravnkilde (HLY: Holger Lyngberg)

Brorstrup 10.30 HLY     10.30 HLY   10.30 HLY

Ravnkilde     10.30 HLY   10.30 HLY 9.00 HLY 10.30 HLY

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

Bælum   10.00 IMA 9.00 IBS     10.30 IMA

Solbjerg 10.00 IMA       10.30 IMA   10.30 IMA

Skibsted       10.30 KOP   9.00 IMA

Gerding-Blenstrup (JLG: Jonas Langdahl Gormsen - SBS: Sanne Birkely Sørensen)

Gerding       9.00 SBS

Blenstrup 10.30 JOLG   9.00 JOLG     10.30 JOLG

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

Kgs Tisted 10.00 RW   9.00 MN     10.00 RW

Binderup   10.00 RW     10.30 RW

Durup       19.00 RW     10.30 RW

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

Lyngby            10.30 FIC

Terndrup 10.30 IBS 10.30 IBS 10.30 FIC 9.00 FIC 9.00 IMA   10.30 FIC

Rørbæk, Grynderup og Stenild (LO: Laila Olesen)

Rørbæk   10.30 LO       10.30 LO

Grynderup 10.30 LO     9.00 LO 10.30 LO

Stenild   9.00 LO       9.00 LO

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

Skørping Nykirke                                                              9.30 og 11.00  SBS                                                   9.00 og 11.00  JOLG 10.30 JOLG 10.30 IBS 9.00 JOLG 10.30 SBS 19.00 SBS

Gl. Skørping         10.30 JOLG

Fræer       10.30 SBS   9.00 SBS

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

St. Brøndum   17.00 FIC

Siem 

Torup           10.30 ED

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

Støvring 10.30 HW - Konfirmation 10.30 IF - Konfirmation 10.30 IF                                                                  9.00 og 11.00  CETJ - Konfirmation 10.30 HW 10.30 CETJ

Sørup 11.00 CETJ - Konfirmation       9.00 HW 10.30 IF

Gravlev 9.00 IF - Konfirmation   9.00 IF       10.30 IF

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

Sønderup   10.30 HELMA 9.00 HELMA     13.00 HELMA

Suldrup 10.30 HELMA   10.30 HELMA 10.30 HELMA 9.00 JNP   9.00 HELMA

Øster Hornum-Veggerby (JNP: Jack Nørdam Pedersen  - HELMA : Helge Maagaard)

Øster Hornum 9.00 HELMA   9.00 JNP   10.30 JNP 10.30 JNP 9.00 JNP

Veggerby   9.00 HELMA 19.30 JNP 10.30 JNP - Fællesgudstjeneste i Kirkelunden   19.30 JNP 10.30 

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

Aarestrup 9.00 LO   10.30 MN   10.30 MN 9.00 AMS

Haverslev   10.30 MN   10.30 MN   10.30 AMS 9.00 RW
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Ingeborg Munch er husket af de lidt ældre bor-
gere i Torup sogn. Hun og ægtefællen William 
var i mange år ringer og graver ved Torup kirke, 
men Ingeborg er specifikt kendt for sin sang-
stemme og hendes kolossale store repertoire 
af folkesange. Fra Dansk Kvindebiografisk Lek-
sikon har jeg klippet følgende: 

“Jeg er født i et lille bondehus på Fræer mark 
ved Skørping. Min mor var ugift, så jeg var jo 
hvad der dengang kaldtes en hueunge (dvs. 
horeunge). Patten har jeg aldrig fået, mor kom 
ud og tjene og jeg kom i pleje da jeg var seks 
dage. Dér havde jeg et godt hjem. Mor blev gift, 
da jeg var to år, og så kom jeg hjem til hende 
og min stedfar.” 

Sådan skriver Ingeborg Munch i sine Erindringer, 
1978. Moderen tjente penge ved at sy for andre, 
mens hendes mand, Marinus Munch Pedersen, 
som Ingeborg Munch har navn efter, gik ud som 
daglejer. Senere overtog de et husmandssted. 
Man sagde om Ingeborg Munch, at hun sang fra 
hun lå i vuggen. Moderen sang altid, til sit arbej-
de og når der kom gæster, og i 1928 blev hen-

des sange optaget til Dansk Folkemindesamling 
(DFS) af Evald Tang Kristensen. Der havde været 
musik og sang langt tilbage i familien, bedstefa-
deren var spillemand, og af mostrene lærte In-
geborg Munch nye versioner af de sange, som 
moderen Anna også sang, men havde pyntet på, 
for at de ikke skulle være for frække for barnet. 
Som 14-årig kom hun ud at tjene, her hørte 
hun varianter af de viser, hun kendte i forvejen, 
og lærte også nye. Hun lavede også selv viser 
og skrev lejlighedssange for folk. I 1928 gifte-
de hun sig med William Jensen. Hans forældre 
arbejdede ved Torup kirke, og Ingeborg Munch 
og hendes mand overtog deres forpligtelser her 
som ringer- og graverpar. De drev samtidig en 
lille ejendom neden for kirken. Som moderen 
sang hun altid til sit arbejde: “Jeg sang udvendig 
og indvendig. Jeg sang for mig selv, jeg sang for 
køerne, jeg sang for det hele.”

I 1959 mødte hun Thorkild Knudsen, der var ar-
kivar ved Dansk Folkeminde Samling. Det blev 
starten på et både usædvanligt arbejdsfælles-
skab og et livslangt venskab. Thorkild Knudsen 
og hans kone Anelise opbyggede et særligt ind-
samler-meddeler forhold til Ingeborg Munch, 
og op gennem 1960’erne lavede de båndop-
tagelser med hende i stuen, under arbejde i 
stald og køkken, ved lokale arrangementer og 
rundt om i landet i folkemusikklubber. Ingeborg 
Munch medvirkede i radioudsendelserne Folk 
synger og på grammofonplader, og tilskyndet 
af Thorkild Knudsen begyndte hun i 1962 at 
skrive sine erindringer fra barne- og ungdoms-
årene. I 1971 etableredes Folkemusikcentret i 
Hogager under ledelse af Anelise og Thorkild 
Knudsen. Formålet var at skabe en ramme om 
et ligeværdigt samarbejde mellem folk og for-

skere om indsamling, udforskning og formidling 
af musikalsk folkekultur. Både Ingeborg Munch 
og spillemand Evald Thomsen blev ansat som 
lønnede konsulenter i Folkemusikcentret med 
det sigte at give dem mulighed for at bruge 
mere tid på sang og musik, ligesom flere, både 
forskere og private, herigennem fik lejlighed til 
at møde og lære af de to folkekunstnere. Man-
ge besøgte hende også privat i Torup, gæstebo-
gen afslører over tusind besøg på ét år.

Ingeborg Munch optrådte i 1970’erne over 
hele landet. For mange var det mødet med 
hende, der gjorde det største indtryk. Med sin 
personlige syngemåde og stærke karakter blev 
hun symbol på en slags urkraft. Hun identifi-
cerede sig altid med de svage og udstødte, og 
hun tog afstand fra al slags snobberi og uret-
færdighed. Mange i den nye kvindebevægelse 
blev inspireret af hende til at bruge sangen 
som en personlig udtryksform.
Selv har hun beskrevet sin sang således: “Når 
jeg virkelig har sunget mine gamle sange, er det 

som jeg føler, at jeg giver lidt af mig selv. Jeg føl-
ger med i det, fantaserer i det samme, sådan at 
virkeligheden kommer frem i det, og så er det 
ligesom der er kommet noget af mig selv med.”

Ingeborg og William ligger begravet på Torup 
kirkegård.

Ingeborg Munch

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
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. 

Konfirmationer
Tillykke og Guds rige velsignelse ønskes

Frederik Albrecht Møller Nielsen

Ida Kjærulf Andersen

Cecilie Bisgaard Lund

Clara Brink Dich Sørensen

Lonnie Wilson Buus Jensen

Linus Hadrup Nielsen

Mikkel Bennedbæk

Emil Guldhammer Larsen

Louise Bay Rasmussen

Nicoline Horsdal

Nanna Vejen Hornbech

Celina Krogh Mogensen

Freja Emilie Henriksen

Simon Toftdal Andersen

Jonas Vittrup Hansen

Alexander Fredberg

Jonathan Plenov Rosenkilde Jensen,

- som alle er blevet konfirmeret i Grynderup 
og Rørbæk kirker i maj 2022

Det sker i klubhuset 
i Grynderup
Aftentur med afgang fra Klubhuset 
Torsdag den 12. maj kl. 19.00.  Ved  
hjemkomst er der kaffe og varme hveder.

Møde v/Anne Marie og Bent Jensen, Nrs. 
Torsdag den 19. maj kl. 19.30.

Aftentur med afgang fra Klubhuset 
Torsdag den 2. juni kl. 19.00.

Møde v/ pastor emeritus Svend Schultz 
Hansen, Haverslev 
Torsdag den 16. juni kl. 19.30.

Menighedsrådet har tidligere besluttet at støt-
te et rejseprojekt på Vesterbølle Efterskole. 
Menighedsrådet har ydet lidt økonomisk støtte 
til 3 lokale unge mennesker og samtidig lavet 
en aftale med dem om, at vi får fornøjelsen 
af at høre om rejseoplevelserne på det årli-
ge offentlige møde. Rejserne har et kristent 
sigte gennem planlægning i samarbejde med 
KFUM og KFUK. Desværre har corona også 
sat sit præg på rejsemålene, men det gennem-
gående motto har fortsat været ”Rejse med 
mening”, hvilket betyder, at eleverne skal søge 
både viden og oplevelser, men også give noget 
til værterne. I menighedsrådet finder vi, at der 
er brug for, at vores unge i dag dels får ind-
sigt i forhold både herhjemme indenfor vores 
trygge grænser, men også indsigt i forholdene 
ude i den store verden. Vi glæder os til at byde 
Oscar, Søren og Victor velkommen og til at 
høre, hvad de har fået ud af deres rejse.

Det offentlige møde er også en oplagt lejlig-
hed til at komme og debattere fremtiden i vo-
res sogne. Det er sådan, at sognepræst Laila 
Olesen har fået fast ansættelse i vore sogne 
indtil udgangen af februar 2024, hvor hun går 
på pension. Det er en ansættelse uden bopæl 
i præsteboligen i Rørbæk, men boligen og fa-
ciliteterne skal fortsat bruges til konfirmand-
undervisning og præstekontor. Forslaget i 
den fremtidige struktur i stiftet er en fuldtids 
præstestilling i vores 3 sogne og med bopæl i 

præsteboligen. Da stillingen i vores sogne kun 
er en 50 % stilling, så skal arbejdet deles mel-
lem arbejdet som sognepræst og arbejdet med 
skolekontakt for provstiet!

Det er store beslutninger, som menighedsrå-
det gerne vil starte en debat omkring. Rådet 
har brug for din holdning, så der kan blive en 
konstruktiv debat frem imod målet, om at fin-
de frem til den rette profil til den nye sogne-
præst i Rørbæk/Grynderup/Stenild sogne.

Menighedsrådet byder på smørrebrød og kaffe 
til mødet

Anders Bisgaard Møller

Offentligt  
menighedsmøde
i Stenild Forsamlingshus tirsdag den 24. maj kl. 19.00

Det sker i sognene
15. maj kl. 17.00: Gudstjeneste i  
St. Brøndum kirke med efterfølgende 
fællesspisning. 

5. juni kl. 10.30: Pinsedag Gudstjeneste i 
Torup kirke. Vi fejrer kirkens fødselsdag 
med lagkage og kaffe.

Husk sommerfesten  
den 19. juni kl. 11.00 med gudstjeneste i 
St. Brøndum kirke og efterfølgende fest i 
præstens have!!!!
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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 

Liturgi-evaluering 
Hvad synes du om den nye liturgi  
i Skørping-Fræer sogn? 
Menigheden inviteres til evaluering af ny 
liturgi den 12. juni i Nykirken (10.30) og 
3. juli i Fræer Kirke (10.30). Dette gøres i 
forlængelse af gudstjenesten til kirkekaffe.  

På baggrund af menighedens oplevelser 
vil menighedsrådet tage stilling til om den 
nye liturgi skal gøres endelig. 

Vi glæder os til at høre din oplevelse af 
vores gudstjenester.

12. maj: ”Lyse sange til svære stunder” v. Leah Jacobsen (sang), Hans Hjort (klaver) og  
Peter Borup Jacobsen (guitar). Sange om at tage afsked med vore kære, om sorgen og en 
tak til livet. Inspireret af bl.a.  
Anne Linnet, Violeta Parra,  
Mikael Wiehe, Kim Larsen og  
bogen ”Det ender godt” af  
Johannes Møllehave.

19. maj: Samtale om bordet

2. juni: Vi afslutter sæsonen med andagt 
i Skørping Nykirke efterfulgt af kaffe og 
samvær i sognegården

Sang og musik i hyggeligt samvær 

’Onsdagseftermiddagen’ ind til kaffe og samvær  
og sang fra højskolesangbogen.

Traditionen tro er der  
Kristi Himmelfartsvandring  
torsdag 26. maj.

Vi begynder med en udendørs 
andagt i Gerding Kirke kl. 9.00, 
dernæst går vi til Fræer Kirke 
kl. 10.30, hvor der vil være 
gudstjeneste.

Efter gudstjenesten serverer 
menighedsrådet sandwich, øl 
og vand. Når vi har spist, kører 
vi sammen i bus tilbage til 
Gerding. 

Alt er gratis!

TorsdagscaféOnsdagseftermiddag

Højskolesang i sognegården

Kristi Himmelfartsvandring

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

Tid: Onsdag den 1. juni kl. 14.30
Sted: Skørping Sognegård
Pris: Gratis

Tid: Onsdag den 1. juni kl. 14.30
Sted: Skørping-Fræer Sognegård
Pris: Gratis

Pinsegudstjeneste  
i Blenstrup Kirke
Søndag den 5. juni 2022 - kl. 10.30
Søndag den 5. juni holder Blenstrup Kirke 
en pinsegudstjeneste for børn og voksne. 
Da pinsen jo er kirkens fødselsdag, bliver 
der naturligvis mulighed for at få kage. Og i 
dagens anledning får vi forstærkning af årets 
minikonfirmander, hvor man kan se og op-
leve nogle af de ting, vi har lavet sammen.

På glædeligt gensyn!

Friluftsgudstjeneste 
Onsdag den 1. juni 2022 - kl. 18.00.
Sommeren er over os, og det fejrer vi med den traditionelle friluftsgudstjeneste ved  
Spejderhytten. Skønt det er i samarbejde med spejderne, er alle hjerteligt velkomne.

Konfirmation og konfirmations-
forberedelse i Skørping 
Den overordnede plan for konfirmationerne i Skørping-Fræer og Gerding-Blenstrup de føl-
gende år er (under den forudsætning, at der fortsat er tre spor på hver årgang):

2023:
7.a konfirmeres 5. maj i Skørping Nykirke (St. Bededag) 
7. b konfirmeres 6. maj i Skørping Nykirke
7. c konfirmeres 7. maj i Skørping Nykirke
Gerding-Blenstrup 5. maj (St. Bededag)

2024:
7.a konfirmeres 26. april i Skørping Nykirke (St. Bededag)
7.b konfirmeres 27. april i Skørping Nykirke
7.c konfirmeres 28. april i Skørping Nykirke
Gerding-Blenstrup 26. april (St. Bededag)

2025: 
7.a konfirmeres 16. maj i Skørping Nykirke (St. Bededag)
7.b konfirmeres 17. maj i Skørping Nykirke
7.c konfirmeres 18. maj i Skørping Nykirke
Gerding-Blenstrup 16. maj (St. Bededag)

Ønskes konfirmation i Skørping kirke i Gl. Skørping eller i Fræer kirke bedes I kontakte 
Sanne Birkely Sørensen, sabs@km.dk/tlf. 9839 1017. 

Konfirmationsforberedelsen foregår klassevis efter aftale med skolen. 

Nærmere information om konfirmationsforberedelsen og tilmelding sker via AULA og på 
hjemmesiden www.skoerping-fraer.dk, for elever på Terndrup skole, foregår dette via Aula i 
Terndrup.

Har du spørgsmål, så kontakt sognepræsterne Sanne Birkely Sørensen eller  
Jonas Langdahl Gormsen.

Konfirmander fra AK-klassen konfirmeres Kristi Himmelfartsdag i Skørping Nykirke:
2023: 18. maj
2024: 9. maj
2025: 29. maj

Nærmere information og tilmelding sker via Skørping eller Terndrup skole, alt efter hvor 
du modtager din undervisning.



Side 10 |  Rebild Provsti | Maj 2022

Tidligere på året kom folkekirken i mediernes 
søgelys. De sociale medier kogte over, stem-
ningen og tonen var alt andet end rummelig. 
Sagen, der fik folkekirken på dagsordenen ud-
sprang af en præsteansættelse i Hedensted. 
Det blev særligt synet på, hvad en præst skal, 
som blev omdrejningspunktet. En ung præst i 
Hedensted meddelte nemlig, at han ikke vil vie 
homoseksuelle eller fraskilte. De sociale me-
dier kogte over, tonen var hård og uforsonlig, 
”sådan en præst skal bare ud af folkekirken, 
hvis ikke han vil vie dem, der ønsker det!”. Det 
var kort sammenfattet essensen af de mange 
ugers mediestorm. Der er flere forhold i spil, 
hvad jeg vil forsøge at redegøre for i det føl-
gende.

Alle har ret til at blive viet
Dels har præster ret til at sige nej til at vie 
homoseksuelle og fraskilte, hvis hans/hendes 
teologi byder ham/hende imod. Denne ret be-
tyder ikke, som det fejlagtigt bliver opfattet og 
udlagt, at har et sogn eller et pastorat en præst 
med den teologi, så er det umuligt at blive gift 
i kirken, hvis man enten er homoseksuel eller 
fraskilt. For har man tilknytning til en given sog-
nekirke, ud fra de krav, som er opstillet for at 
oppebære tilknytning, dvs. man er døbt, konfir-
meret, har boet i sognet eller har slægtninge 
begravet på kirkegården, så har man ret til at 
få en kirkelig handling i den pågældende kirke 
herunder også vielsen. Altså som homosek-
suelt par og fraskilt kan man ikke få nej til at 

bruge kirken forudsat at blot en af parterne er 
medlem af folkekirken. 

Den præst, der ifølge sin overbevisning ikke 
kan forestå vielsen SKAL tage vielsen ind så-
fremt kirken er ledig og vende tilbage med 
navnet på en præst, som kan forestå vielsen. 
Præsten, som ikke kan vie parret, står for at 
kontakte sin overordnede, altså provsten, som 
så finder den præst, der skal forestå vielsen. 
Brudeparret skal altså ikke løbe fra Herodes til 
Pilatus for at finde en præst.  Det er de regler, 
der gælder.

Vi er ikke alle ens
For at bevare en rummelig folkekirke er det 
vigtigt, at vi som dens medlemmer accepterer, 
at vi ikke alle er ens. Og at vi ikke nødvendig-
vis kan forstå hinandens synspunkter. Der skal 
være plads til både de homoseksuelle og fra-
skilte og til de præster, hvis teologi byder dem 
imod, at vie homoseksuelle og fraskilte. 

Hvis de få af landets præster, som grundet 
deres teologi og overbevisning udelukkes fra 
embeder i folkekirken, ja så har vi ikke flyttet 
os. For det er ikke mange år siden, at vi som 
samfund forsøgte at tvangsnormalisere ho-
moseksuelle, så de passede ind i ”normalbe-
grebet” ganske enkelt ved at forbyde homo-
seksualitet. Hvis vi, som samfund tvinger disse 
præster til at gå imod det, der er deres over-
bevisning, tvangsnormaliserer man igen. Og vi 
har ikke flyttet os i forhold til at kunne rumme 
hinanden. Den kristne næstekærlighed går beg-

ge veje.
Derfor er det vigtigt at slå fast; Det er menig-

hedsrådet, der kalder præsten til embedet. Det 
vil sige, det er sognet, der vælger deres præst.  
For sognet har hvert 4 år mulighed for at vælge 
medlemmerne i menighedsrådet. 

 Og præsten kan kun sige nej til at vie ho-
moseksuelle og fraskilte. Han/ hun skal stadig 
holde gudstjeneste, sjælesorgssamtaler og be-
gravelser, forrette dåb og nadver uanset me-
nighedens seksualitet og den enkeltes tidligere 
civile status. 

Og endelig har den enkelte muligheden for 
at løse sognebånd. Det vil sige, kontakte en 
hvilken som helst præst, med hvem man deler 
holdninger og tanker og spørge om pågælden-
de præst vil være ens præst. 

Sidst men ikke mindst: fratages præster ret-
ten til at sige nej til at vie homoseksuelle og 
fraskilte, ja så er der netop tale om at én lille 
gruppe medlemmer i folkekirken fratages en 
rettighed ikke fordi en anden gruppe derved 
får en rettighed – den har de allerede. Man vil 
da fratage en rettighed slet og ret fordi man 
kan! Er det rummelighed, nej!

I øjeblikket har vi altså en bred og rummelig 
folkekirke og det skal vi blive ved med at have. 
Der er plads til os alle uanset teologi, seksuali-
tet og civilstand.

Caris Elkjær Trads Johansen

Den rummelige folkekirke 
Støvring-Sørup-Gravlev pastorat www.støvring-sørup-gravlev.dkwww.støvring-sørup-gravlev.dk

Kirkekontor: Sognegården, Kirkevej 6, 
9530 Støvring, tlf. 9837 1686 
e-mail: stoevring.rebild.sogn@km.dk 
Kontortid: Mandag-onsdag samt fredag 
10.00-13.00. Torsdag kl. 13.00-17.00.
Kontakt:
Sognepræster : 
Inge Frandsen 
4040 8851, ifr@km.dk 
Fridag: Mandag
Caris Elkjær Trads Johansen 
2447 1814, cetj@km.dk 
Fridag: Fredag
Herbert Wilson 
6168 9002, hw@km.dk 
Fridag: Mandag
Kirkekontoret: 
Daglig leder Charlotte Sander  
Hedegaard Humphries 
4015 2400, cshu@km.dk
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

Vil du være med i lodtrækningen om en lille overraskelse
Indsend kodeord, navn, alder og adresse til smh.stoevring@gmail.com senest 1. juni 2022
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Læs mere om arrangementerne  
på vores hjemmeside eller her i avisen 
på side 12.  Vi er de turkise.

Konfirmation 
13., 14. og 15. maj - Karensmindeskolen 
26. og 28. maj - Bavnebakkeskolen

Børnekirke 
18. maj kl. 17.00, Støvring Kirke

Løvspringstur 
24. maj kl. 17.45 Afgang i bus fra  
sognegården (Husk tilmelding) 

Ad hoc kor til friluftsgudstjeneste
31. maj kl. 19.00, sognegården

Menighedsrådsmøde,  
Støvring menighedsråd
2. juni kl. 19.00, sognegården

Grundlovsfest
5. juni kl. 11.30, uden for sognegården

Friluftsgudstjeneste
6. juni kl. 10.30, plænen ved Gravlev Kirke

Kalenderspalten   
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Sønderup - Suldrup, Veggerby, Støvring, Gravlev 
og Sørup menighedsråd præsenterer i samarbejde 
med Ældre Sagen i Rebild ”Lokale Højskoledage”  
i efteråret 2022 og foråret 2023.

Højskoledagene finansieres af samarbejdsparterne  
og gennem en deltagerbetaling på: 
500 kr. for 6 foredrag med frokost.

PROGRAM
for højskoledagene 2022-2023

22.09.22: ”En kulturrejse langs den jyske Vestkyst”  
 Med Mette og Poul Nørup 
 I ord, billeder og sang, ser vi naturens mangfoldighed og oplever 
 det unikke kystlandskab med marsk, klitter, klitplantager og byer 
 set fra en cykelsadel.

27.10.22:    ”En fremmed kommer til byen”   
 Med forfatter og foredragsholder Erik Lindsø
 En munter rejse gennem fem årtiers kulturmøde. Fire fortællinger 
 om vores møde med det fremmede, og om vores evne til at gøre 
 det fremmede dansk.

24.11.22:  ”Mød teatermennesket Susanne Sangill”
 Skuespiller, instruktør, dramatiker og teaterleder på Himmerlands  
 Teater. Susanne Sangill har som barn i en skuespillerfamilie fået 
 teater, dramatik og scenekunst ind med modermælken.

09.02.23:   ”Sådan”   
 Et musikalsk foredrag med Vagn Mikkelsen 
 - musiklærer på Suldrup Skole i mere end 40 år, hvor sangskrivnin- 
 gen tog fart med musicals og matematiksange. Nu er sangene mål- 
 rettet et voksent publikum. Sange om livet, som det leves, serveret  
 med en snert af selvironi og himmerlandsk humor.

23.03.23:    ”Klimaændringer” 
 Med Jesper Theilgaard 
 Hvad sker der når temperaturen stiger? Bliver Danmark oversvøm- 
 met? Får vi aldrig en hvid jul mere? Kan vi forvente naturkatastro- 
 fer, og hvad sker der på den politiske front?

27.04.23:   ”Om Chr. Ulrik Hansen”   
 Med Finn Tarpgaard 
 Et foredrag om mod og handlekraft i en svær tid, hvor magten lå 
 hos nazismen i Europa. Nazismen regerede i Danmark, og ondskab  
 og løgne var en del af forsøget på at holde fast i magten.

Mette og Poul Nørup Susanne Sangill

Jesper TeilgaardVagn Mikkelsen Finn Tarpgaard

Erik Lindsø

Alle højskoledage foregår i Sognehuset i Suldrup

Torsdag den 31. marts 2022 holdt vi temadag 
med konfirmanderne i sognehuset i Øster 
Hornum fra solen stod op til solen gik ned, så-
dan cirka ☺

Vi havde inviteret Annie Glistrup, som kan alt 
muligt indenfor kunst. Hun medbragte en mas-
se materialer, bl.a. en masse skrot, som skulle 
bruges til konfirmandernes kunstværker. Ideen 
var, at konfirmanderne skulle producere ikoner 
ud fra deres konfirmationsord ved hjælp af 
det medbragte skrot, papir, lim, søm, maling, en 
masse smukke smådimser mm. 

Og troede nogen, at det var a piece of cake, 
så måtte de tro om igen. Annie underviste os 
først i brugen af og symbolikken i farver, tal og 
former. Derefter skulle det føres ud i livet via 
en brainstorm på et stykke bræt, så man kunne 
genkende konfirmationsordet. 

Efter en lang kamp, og en stribe pizzaer var sat 

til livs, kunne konfirmanderne stolt vise hinan-
den deres små kunstværker. Og de blev faktisk 
gode.

Deres produkter hang i Øster Hornum Kirke 
frem til konfirmationsdagen. 

Temadag med konfirmanderne

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
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

Velkommen til Lokale Højskoledage i Suldrup Sognehus
Der sælges sæsonbilletter den 11. maj 2022 kl. 14 i Støvring og Suldrup
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DET SKER

Er du ny eller erfaren – du er velkommen.

Vi nyder fællesskabet og korsangen  
denne aften med henblik på at deltage 
ved friluftsgudstjeneste i Gravlev,  
den 6. juni, 2. pinsedag kl. 10.30.  
Vi øver salmer og en enkelt korsats.  
Der vil være mulighed for at se noder 
og høre lydfil inden øveaftenen.

Du kan tilmelde dig via qr-koden eller 
på hjemmesiden.

Koret ledes af organist  
Else-Marie Christiansen.

Endelig kan vi komme på løvspringstur igen.

I år går turen med Olesens busser fra  
Sognegården i Støvring kl. 17.45  
mod Gravlev, hvor graver Finn Andreasen vil 
fortælle om kirke og kirkegård. 

Herefter fortsætter turen til Årestrup. Tidligere 
menighedsrådsmedlem Niels Thomsen fortæller 
om flyverstenen og kirken. 

Inden hjemturen nyder vi lagkage og boller i Årestrup Forsamlingshus.

Bussen er tilbage i sognegården omkring kl. 21.30.

Tilmelding på kirkens hjemmeside eller via qr-koden senest den 19. maj kl. 14.00.

Igen i år slår Støvring, Sørup og Gravlev menighedsråd dørene 
op for en grundlovsfest. 

Byrådspolitiker Lene Aalestrup er årets taler og harmonika- 
spillerne Gunhild Kjær, forhenværende kapelmester ved  
Aalborg teater, nu organist og Inge Frandsen, sognepræst vil 
sørge for den musikalske stemning. 

Vi håber på godt vejr, så dagen kan nydes  
i det fri. Alternativt flyttes arrangementet 
indenfor. 

Velkommen til en hyggelig dag med  
fællessang og fællesskab. 

Korworkshop - for voksne og unge

Løvspringstur 

Grundslovsfest 

Tid: Tirsdag den 31. maj, kl. 19.00-21.00
Sted: Støvring Sognegård
Pris: Gratis

Tid: Tirsdag den 24. maj kl. 17.45
Sted: Støvring Sognegård
Pris: 75 kr.

Tid: Søndag den 5. juni kl. 11.30 - 14.00
Sted: I eller omkring Støvring Sognegård 
Pris: Gratis - Der kan købes mad og drikke

Velkommen til børnekirke

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste i børnehøjde. En god fortælling og sange med 
fagter. 

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: Onsdag den 18. maj kl. 17.00
Sted: Støvring kirke
Pris: Gratis

Velkommen til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på plænen ved Gravlev Kirke. I år er det 
sognepræst Inge Frandsen, som i fælles-
skab med et kor samt Nibeblæserne vil 
sørge for den bedste start på dagen.

Der vil blive serveret et let traktement, 
efter gudstjenesten. Husk stol eller 
tæppe til at sidde på. Nibeblæserne vil 
underholde efter gudstjenesten.

I tilfælde af dårligt vejr, rykkes gudstje-
nesten ind i kirken.

Pinsegudstjeneste ved Gravlev sø 

Tid: 2. Pinsedag, mandag den 6. juni 2022, kl. 10.30
Sted: Ved Gravlev kirke
Pris: Gratis

i samarbejde med FDF i Suldrup

Vi mødes ved parkeringspladsen  
(ved Suldrup Sø) til fællessang og  
introduktion. 

Derefter går vi gudstjenesteruten.  
Efterfølgende samles vi ved Suldrup Sø 
til en bid brød.  
Der vil være en kort og en lidt længere 
rute, så alle kan være med!

Billedet er fra gudstjeneste  
i det fri 2020.

I år kan vi fejre 1. pinsedag og Grundlovsdag 
på en og samme dag! Vi starter festen med en 
kort gudstjeneste kl.13.00 i Sønderup Kirke.

Efterfølgende holder vi Grundlovsmøde 
kl.14.00 i præstegårdshaven. 

Årets taler er Svend Schultz-Hansen.  
Han er forhenværende sognepræst i  
Aarestrup og Haverslev sogne og tidligere 
feltpræst ved Dronningens livregiment. 

Vel mødt!

Tid: Mandag den 6. juni kl. 9.00
Sted: Suldrup Sø
Pris: Gratis

Tid: Søndag den 5. juni kl.13.00
Sted: Sønderup Kirke
Pris: Gratis

GÅ – gudstjeneste 

Grundlovsfest i præstegårdshaven den 5. juni

Menighedsrådet i Rørbæk, Grynderup og Stenild byder velkommen til en aften med debat 
om forventninger til en fremtidig præst og fremtiden for præstegården i Rørbæk.

Oscar, Søren og Victor fra Vesterbølle 
Efterskole kommer og fortæller om 
deres rejse med mottoet ”Rejse med 
mening”. 

Menighedsrådet er vært med kaffe 
og smørrebrød.

Offentligt menighedsmøde

Tid: Tirsdag den 24. maj kl. 19.00
Sted: Stenild Forsamlingshus
Pris: Gratis


