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..... som fuglen højt til vejrs

Nyt fra menighedsrådet
Kære menighed.
Tiden iler af sted. Et år er gået siden det nye menighedsråd tiltrådte.
Der har været nok at se til, mange udfordringer, men det har også
været spændende at være med til.

Af Sigrid Marcussen, sognepræst

Siden sidste kirkeblad har vi måttet sige farvel til organist Elsebeth
Kvistgård, som har søgt nye udfordringer. Vi siger tak til Elsebeth for
de 7 år hun har været i Sunds, og vi ønsker hende al mulig held og
lykke i sit nye job ved Sønder Felding og Troldhede kirker.
Vi er i fuld gang med at søge en ny til stillingen som organist ved
Sunds Kirke, og vi håber, at vi kan byde velkommen til en ny organist
1. januar. Desværre har vi ikke fundet en person, som kan øve med
børnekoret i vakanceperioden i november og december måned, men
fra 1. januar regner vi med, at vi kan starte op med en ny organist
ved roret.
I år var vi jo med på kræmmermarkedet, og den 1. oktober havde
vi menighedsmøde, hvor menigheden kunne høre noget om økonomien, samt komme med input til menighedsrådets arbejde, ønsker
med mere.

M

in præstekjole hænger på
bøjle på mit kontor. Jeg er
optaget af at tjekke, om den nu
ser ordentligt ud – uden fnug og
grå! hår.

Mine tanker flyver lidt, forlader
mit kontor og et øjeblik senere
er vi – min præstekjole og jeg
– til reformationsgudstjeneste
i Viborg Domkirke. Gudstjenesten var smuk, men det var nu
også en stor oplevelse at gå i
procession med rigtig mange
af mine præstekolleger ind i en
fyldt domkirke. Jeg tænker kort
på biskoppens ord om, at vi selv
midt i fejringen af reformationen
må lade os anfægte af, at den
kristne kirke er splittet. Der, hvor
jeg er sat, kan jeg vist ikke gøre
den store forskel ved lige netop
det, udover til stadighed at forkynde Kristus som Guds søn og
vores frelser. Det lægger jeg mig
endnu engang på sinde.
Men tanken er flygtig – hurtigt
på vej videre - ind på Susannes,
sognemedhjælperens, kontor og

vores snak om, hvordan vi i år
skal gribe ”Jul i børnehøjde” an.
Tankerne runder Susannes kommentar om, at de, dvs. børnene
og deres forældre, jo bare gerne
vil høre om Jesus-barnet, der
bliver født i en stald og lagt i en
krybbe. Ja, selvfølgelig. Vi kan
jo ikke på nogen måde finde et
større budskab, end evangeliet
om at Gud lod sig føde ind i verden. Guds kærlighed til os mennesker var og er så ubegribelig
stor, at han blev menneske som
vi den julenat i Betlehem. Større
evangelium findes ikke, så det
skal selvfølgelig forkyndes også i
år til ”Jul i børnehøjde”.
Større evangelium findes ikke…..
så sandt, så sandt. Evangeliet
om Jesus Kristus er en evig kilde
til glæde, anfægtelse, undren;
en vej til ny erkendelse om,
hvordan vi som mennesker kan
og skal være i verden. Og sidst
men ikke mindst – evangeliet
sætter os mennesker ind i en
større sammenhæng, så vi ved,
at vi ikke er verdens centrum, at
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vi ikke skal klare alting selv, vide
alting selv. Vi er aldrig alene og
kan altid vide os elsket af Gud.
Mon ikke der ville være mere
fred i verden, hvis flere dagligt
læste et bibelvers. Det tænker
jeg egentlig, men jeg ved det jo
ikke.
Nej, det går ikke; jeg falder vist
lidt i staver. Så jeg slipper min
præstekjole. Nu må den hænge
alene, der på sin bøjle. Griber ud
efter min krave, undersøger den
og tænker, at den da vist snart
skal en tur til pibning igen. Og
vender så tilbage til den hverdag, der så ofte fylder mig med
glæde og taknemmelighed.

Vi er i gang med at gennemgå de indkomne sedler. Nogen ønsker
mere højskolesang. Vi får en ekstra aften med højskolesang i foråret, så glæd jer! Flere har påpeget, at akustikken i salen i sognegården ikke er god. Vi har fået et headset, som bevirker, at lyden går
bedre igennem, men menighedsrådet arbejder på at finde andre løsninger for at forbedre lydforholdene. Det er desværre ikke så enkelt.
Nogle vil gerne have gospelkoncerter. I kan glæde jer til, at Gunnertoft Gospel Singers kommer til Sunds den 27. januar, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi går nu mod jul, hvor vi glæder os til at fejre julens højtid, med
budskabet om barnet i krybben. Glæd jer til julegudstjenester for
børn i alle aldre, julekoncert, De ni læsninger og julegudstjenesterne
Juleaften, 1. Juledag og 2. Juledag. Julesøndag falder i år på den 31.
december. Derfor holder vi i år ikke gudstjeneste på julesøndag. I
stedet henviser vi på julesøndag til gudstjenesten i Feldborg Kirke
kl. 10.30.
Nytårsdag er der traditionen tro Nytårsgudstjeneste i Sunds Kirke
kl. 16 med efterfølgende champagne og kransekage i sognegården,
hvor vi ønsker hinanden et godt nytår.
Menighedsrådet ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
Inger Christensen

Måtte der også i det kommende
år blive megen glæde og taknemmelighed i jeres hverdag.
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

Sunds Kirke
Kirkebogsførende sognepræst
Asbjørn Munk Hyldgaard
Strandvejen 1, 7451 Sunds
Tlf.: 30 30 28 66
E-mail: ahy@km.dk
Træffes ikke mandag
Træffes i præsteboligen, torsdag
fra kl. 10.00 – 12.00 eller efter aftale
Sognepræst
Sigrid Marcussen
Gildespollen 10, 8420 Knebel
Tlf.: 51 64 23 10
E-mail: sima@km.dk
Træffes ikke fredag

BEMÆRK - Nye telefonnumre på kirkens
medarbejdere!

Kirkekontoret, Sognegården
Nørrevang 45, 7451 Sunds
Kordegn: Erik Andreasen
Tlf.: 51 64 76 40
E-mail: efa@km.dk

Mandag: Kontoret er lukket
Tirsdag - torsdag kl. 9.00 – 13.30
Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00
Fredag kl. 9.00 – 13.00

Graver
Egon Lindberg
Træffes mandag - fredag på
kirkegårdskontoret kl. 12.00-12.30
Tlf.: 51 64 71 10
E-mail: graver@sundskirke.dk
Organist
Vakant
Tlf. 51 64 76 64
E-mail: organist@sundskirke.dk
Sognemedhjælper
Susanne Pedersen
Tlf.: 51 6473 10
E-mail: sus@sundskirke.dk
Menighedsrådets formand
Inger Christensen
Kvalsholmvej 1, 7451 Sunds
Tlf. 30 25 22 83
Kirkeværge
Flemming Elniff
Rønne Alle 35, 7451 Sunds
Tlf. 60 17 11 34
Sunds Kirkes Sognegård
Vedrørende lån af lokalerne:
Henv. på kirkekontoret tlf.: 51 64 76 40
Sæsonudlån senest 1. juni
til kirkekontoret.
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Sunds Sogns Menighedsråd
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Erik Andreasen, Knud Erik Hansen, Mona
Marie Thalund og Kirkens præster.
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Trykning: Reklametryk, Sunds
Deadline: Sidste frist for indlevering af stof til
næste kirkeblad: 1. februar 2018
Kirkens hjemmeside: www.sundskirke.dk
Omslag: NN - Google

3

Gudstjenester

Sognekalender
AHY: Asbjørn Munk Hyldgaard / SM: Sigrid Marcussen

December
Kollekter i december: Sunds Kirkes Julehjælp
3. 1. søndag i advent
kl. 10.30
AHY
10. 2. søndag i advent
kl. 16.00
AHY
17. 3. søndag i advent
kl. 10.30
SM
24. Juleaften
			
			
25. Juledag

kl. 13.00
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 10.30

Kirkekaffe
De ni læsninger

SM
AHY
AHY
AHY

December

Familiegudstjeneste ”Jul i børnehøjde”
Juleaftensgudstjeneste
Juleaftensgudstjeneste

26. 2. juledag
kl. 10.30
AHY
31. Julesøndag			
					

Ingen gudstjeneste i Sunds Kirke
Gudstjeneste i Feldborg Kirke kl. 10.30

Januar
Kollekter i januar: Bibelselskabet
1.
7.
9.
14.
21.
28.

Nytårsdag
1. sønd. e. Hellig 3 Konger
Evg. Alliances Bedeuge
2. sønd. e. Hellig 3 Konger
3. sønd. e. Hellig 3 Konger
Septuagesima

kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

SM
SM
SM
AHY
AHY
SM

Efterfølgende nytårssammenkomst
Kirkekaffe
Efterfølgende kaffe

AHY

Kirkekaffe

Kirkefrokost

Februar
Kollekter i februar: Møltrup Optagelseshjem
4. Seksagesima

kl. 10.30

11. Fastelavns søndag
kl. 10.30
AHY
					
		 			
18. 1. søndag i fasten
25. 2. søndag i fasten

kl. 10.30
kl. 10.30

Familiegudstjeneste
Efterfølgende tøndeslagning + fastelavnsboller.
FDF-tumlingerne medvirker

AHY
SM

Marts
Kollekter i marts: Folkekirkens Nødhjælp
4. 3. søndag i fasten
kl. 10.30
11. Midfaste

kl. 9.00

AHY		
AHY

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Gudstjenester på ”Søglimt” kl. 14.30
Tirsdag den 5. december:
Lørdag den 23. december:
		
Tirsdag den 2. januar:

Anne Linde Førgaard
kl. 16.00:
Anne Linde Førgaard
Sigrid Marcussen

Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
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16. januar:
6. februar:
20. februar:
6. marts:

Tirsdag den 16. kl. 19.30
Højskolesangaften
Vi synger sange udvalgt af aftenens indbudte gæster. Denne aftens gæster er Gerda og Niels Braad
Onsdag den 24. kl. 19.00
Studieaften ved Asbjørn Munk Hyldgaard
Den første af tre studieaftner over fundamentale
spørgsmål i Kristendommen
Lørdag d. 27 kl. 14.00 i kirken
Koncert med Gunnertoft Gospel Singers
Se eller gense vokalgruppen, som var aktuel i
TV2’s juleshow. Se omtale side 6

Hvor ikke andet er nævnt, foregår
arrangementerne i Sognegården.
Se efter yderligere omtale i dagspressen, eller
på kirkens hjemmeside: www.sundskirke.dk

Asbjørn Munk Hyldgaard
Anne Linde Førgaard
Asbjørn Munk Hyldgaard
Anne Linde Førgaard

Tirsdag den 5. kl. 14.30
Danmissionskredsen
Mødes hos Martha Jensen, Rønne Alle 59.
Julehygge - husk pakke til pakkespil
Onsdag den 6. kl. 19.00
Julekoncert
Den traditionsrige julekoncert med Luciaoptog ved
minikonfirmanderne, Decemberkoret og Sunds
Skoles kor sammen med andre lokale kræfter.
Fællessang og indslag fra kirkens nye kirkesangere.
Efter koncerten er alle velkomne i sognegården til
festlig samvær med kaffe og juletilbehør
Der er fri entre!
Tirsdag den 19.
Jul for dagplejere og børnehaver
Kl. 9.30 i kirken – juleafslutning for dagplejebørn
og børn der passes hjemme
Kl. 10.30 i kirken – juleafslutning for børnehaver
Torsdag den 28. kl. 19.00
Sognets julefest
Endnu en gang ønsker vi hinanden glædelig jul i
sognegården med en festlig, børnevenlig og stemningsfuld julefest for hele familien og alle aldersgrupper. Aftenen arrangeres af kirkens præster og
sognemedhjælper Susanne Pedersen

Februar
Torsdag den 1. kl. 19.00
Sogneaften med biskop Henrik Stubkjær
Se omtale side 7. Entré kr. 50,Tirsdag den 6. kl. 14.30
Danmissionskredsen
Mødes hos Britta Pedersen, Nørrevang 1
Tirsdag den 6. kl. 19.30
Højskolesangaften
Kom og syng med! Vi synger sange udvalgt af aftenens indbudte gæst. Denne aftens gæst er Hans
Kristian Steffensen
Tirsdag den 13. kl. 19.00
Studieaften ved Asbjørn Munk Hyldgaard
Den anden af tre studieaftner over fundamentale
spørgsmål i Kristendommen
Onsdag den 21. kl. 14.30
Sogneeftermiddag ved Ruth Dein
”Fortællekonen fra Skive” fortæller om mennesker
hun har mødt i sit arbejde i Hjemmeplejen.
Entré kr. 60,-

Januar
Mandag den 1. kl. 16.00
Nytårskur - i Sognegården efter gudstjenesten,
hvor vi ønsker hinanden Godt Nytår!
Torsdag den 4. kl. 19.00
Nytårskoncert med Trio Haack
Nordiske toner slås an i enkle og nænsomme
fortolkninger af nogle af vores smukke salmer og
nordiske sange. Se omtale side 6.
Der er fri entré
Tirsdag den 9. kl. 14.30
Danmissionskredsen
Mødes hos Bodil Holm, Tranevej 11
Tirsdag den 9. kl. 19.00 i kirken
Aftengudstjeneste
i forbindelse Evangelisk alliances bedeuge
Torsdag den 11. kl. 19.30
Evangelisk alliances bedeuge i Sognegården
V/ Karin Holmgård og Inger Christensen

Marts
Torsdag den 1. kl. 19.30
Sogneaften med Bruno Rasmussen
Kirkekunst - Bruno Rasmussen fortæller og viser
farverige, livsglade, bibelske billeder af maleren
Marc Chagall. Entré kr. 50,Tirsdag den 6. kl. 14.30
Danmissionkredsen
Mødes hos Rigmor Jensen, Hovedgaden 60
Onsdag den 7. kl. 19.00
Studieaften ved Asbjørn Munk Hyldgaard
Den sidste af tre studieaftner over fundamentale
spørgsmål i Kristendommen
Søndag den 11. - efter gudstjenesten
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Se kort omtale side 7
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Se lige her ...
Julehjælp

Nøøøj, det’ for børn:

Torsdag den 1. februar kl. 19.00

Hvert år uddeler Sunds Kirke
julehjælp til mennesker i
sognet, som har brug for
hjælp i forbindelse med
højtiden.
Ansøgning om julehjælp skal
sendes direkte til én af kirkens præster, som
også står for selve uddelingen, og modtagerne
er helt anonyme.
Selve julehjælpen består af madvarer og lidt
af den luksus, som for mange er en selvfølge i
juletiden.

24. december 2017 kl. 13.00 i Sunds Kirke:
Jul i børnehøjde
Vi lytter til Julens glade evangelium og synger
nogle af julens kendte sange mens vi hjælper
hinanden med at vente på Juleaften.
28. december 2017 kl. 19.00 i Sunds Kirke:
Sognets julefest
Vi ønsker hinanden glædelig jul i kirken og
derefter byder vi på lækkerier, leg og dans om
juletræet i sognegården.
11. februar 2018 kl. 10.00 i Sunds Kirke:
Fastelavn i kirke og sognegård
Læs mere på side 7.

Så hvis man bor i Sunds og frygter for juletiden,
fordi der ikke er midler til at dække højtidens
udgifter, så send en mail eller ring til én af
kirkens præster, så er der mulighed for at modtage julehjælp i år.

Torsdag den 4. januar 2018 i kirken

Koncert med TRIO HAACK

Det er den nordiske tone, der slås an, når Trio
Haack i form af Jens Haack, Niels Engell og Dan
Rasmusen gæster Sunds Kirke. I enkle og nænsomme fortolkninger gøres nogle af de mange
smukke salmer og sange nærværende og nuværende – alt sammen spillet i trio-format med Jens
Haacks saxofon i centrum.

Lørdag den 27. januar i kirken

Koncert med Gunnertoft
Gospel Singers

Gunnertoft Gospel Singers optræder i Sunds Kirke
som en del af en 9 koncerters Danmarks-turne.
Gunnertoft Gospel Singers var aktuelle i julen
2017 sammen med en række solister i TV2’s
juleshow, ”alletiders Juleshow” Gruppen består
af sangere fra hele landet, hvoraf de fleste har
en konservatoriebaggrund som studerende eller
undervisere.

Jens var også med til at starte Moonjam, med
hvem han i 1992 indspillede ”Songs for Saxophone” - den bedst sælgende instrumentale danske udgivelse nogensinde. Jens’ karakteristiske
saxofon har man desuden kunnet høre i temaer til
adskillige danske film – og TV-serier.
Alle er velkommen - og der er fri entre.

Gunnertoft Gospel Singers henvender sig bredt
til et publikum i alle aldre med et repertoire, der
bl.a. byder på kendte gospelsange, evergreens
og egne kompositioner i bedste gospelstil krydret
med fællessange, hvor publikum inddrages, lige så
”taget letter”. Koret ledes af gospelpianisten Jakob
Gunnertoft.

Jens Haack

Giv dine venner eller familie en billet i julegave!
Billetpriser og bestilling - se kirkens hjemmeside.

Samtale med præsten

Præsterne står altid til rådighed for samtaler, og
kommer gerne på besøg.
Ring, hvis du kender nogen der har brug for en
samtale, eller du selv ønsker det.
Vi har naturligvis tavshedspligt.

Gunnertoft Gospel Singers
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Nødhjælpsarbejde i verden i dag

Sogneaften med foredrag af
biskop Henrik Stubkjær.
Henrik Stubkjær var generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp
i 10 år, inden han blev biskop,
og han blev i 2017 valgt ind i
Det Lutherske Verdensforbunds
bestyrelse, hvor han blev valgt
som formand for udvalget World
Service. Dette udvalg fordeler
over 2 mia. kr. årligt som hjælp
til verdens nødlidende – penge,
der er indsamlet i Danmark og i
mange andre lande.
Henrik Stubkjær har derfor
et stort indblik i og viden om
nødhjælpsarbejde i hele verden,
og denne sogneaften vil han
fortælle om sine oplevelser som
generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, men også om
det arbejde, som han står over
for i World Service.

Søndag den 11. februar
kl. 10.30-12.30

Fastelavnsgudstjeneste i Sunds
Kirke

Efter gudstjenesten, som er en
familiegudstjeneste, er der gratis
fastelavnsfest i Sognegården,
med tøndeslagning, fastelavnsboller og varm kakao.
Vi har tre fastelavnstønder – så
du skal slå katten af tønden
sammen med andre på din
alder! De yngre børn slår katten
af tønden indendørs.
De større børn slår katten af
tønden udendørs. Kom gerne
udklædt.
Alle er velkomne.

Studieaftner

I løbet af vinteren og det tidlige forår er der mulighed for at deltage
i en række studieaftner.
Temaet for studieaftnerne er en slags grundforløb i Kristendommen, hvor vi skal beskæftige os med helt fundamentale spørgsmål som f.eks. hvorfor vi fejrer gudstjeneste, hvad indeholder og
betyder nadveren eller hvem var Jesus egentlig?
Formen på studieaftnerne vil være inspireret af de mange nye
former for undervisning, som har vundet indpas i konfirmandforberedelsen i de seneste årtier, for på den måde at belyse
vanskeligt stof på en enkel og ligefrem måde.
Første aften er onsdag den 24. januar og den anden aften er
tirsdag den 13. februar – begge i sognegården.
Den sidste aften bliver onsdag den 7. marts kl. 19.00 i
konfirmandstuen på Strandvejen 3.
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Torsdag den 1. marts kl. 19.30

Chagall og
Bibelen

Foredrag med sognepræst
Bruno Rasmussen fra Nærum
i Nordsjælland
Bruno Rasmussen fortæller og
viser farverige, livsglade, bibelske billeder af maleren Marc
Chagall. Der er især motiver fra
Det Gamle Testamente med bl.a.
Adam og Eva, Noa, Abraham og
Moses, men der er også billeder
af Jesus på korset og af Den
fortabte Søns hjemkomst.
Bruno Rasmussen er en dygtig
formidler og fortæller, og denne
aften bliver der god tid til at fordybe sig i spændende billeder.

Hjælp
medmennesker
i nød

Søndag den 11. marts 2018
deltager Sunds Sogn i Folkekirkens Nødhjælps årlige
husstandsindsamling – for
heldigvis kan vi mennesker
stadig hjælpe hinanden på
tværs af grænser.
Få mere information herom
i næste nummer af
Kirkebladet!

Spurven
Spurven sidder stum bag kvist;
såmænd, om ej det fyger
Kålgårdspilen piber trist
for nordenblæstens byger
Lul-lul! rokken går
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer får arnen lue.
Far har røgtet kvæget ind
med halmen tættet karmen,
gnedet grisens blanke skind
at den må holde varmen
Lul-lul! rokken går
Far mod stuen stiler,
mor en bugt på tråden slår
ser op på far og smiler.
Mor kan næppe se sit spind
og næppe tråden mage;
hej, da bæres lyset ind
og stilles i sin stage.
Lul-lul! rokken går
tenens rappe vinge
over fyrrebjælken sår
en skok af skyggeringe.
Far ta´r ned så tung en bog
med Gud han hvisker sammen,
famler lidt ved spændets krog
og lukker med et : Amen!
Lul-lul! rokken går
ensomheden synger,
mulmet tæt om taget står
og sneen går i dynger.
Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave.
synge om ”den hvide flok”
og ”al hans nådegave”
Lul-lul! rokken står!
Med dens nyn og sange
vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli´r lange.
Jeppe Aakjær, 1910

