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Det nytter at hjælpe

Nyt fra menighedsrådet

Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard
Det gik helt galt en dag for
Hurtig-Ove. En mejetærsker med
påmonteret skærebord fyldte så
meget af vejen, at der ikke var
plads til Hurtig-Ove og hans Opel
Kadet. Jeg ved faktisk ikke, hvad
der præcist skete, men vi så
ham aldrig mere. En tid var forbi,
og vi cyklende børn behøvede
ikke mere frygte for lyden af
kompressorhornet, der spillede
den gamle filmmelodi.
Fra mit kontorvindue har jeg udsigt til Strandvejen og kan derfor
se, hvor mange mennesker der
er ude for at gå tur. Turen om
søen er meget vellidt – nogle
går den alene, andre med en
god ven, andre i grupper, nogle
tidligt om morgenen, andre i
højt solskin. Vandreturen giver
helt sikkert anledning til gode
snakke og til eftertænksomhed.
For mit eget vedkommende giver
gåture med min hund anledning
til f.eks. at tænke tilbage og
mindes min barndom på landet i
1980-erne.
Vi skulle cykle i skole. Der fandtes en skolebus, men den var
kun for dem, der var så heldige
at bo tilstrækkeligt langt væk fra
skolen, men det gjorde vi altså
ikke. Så allerede fra 1. klasse
måtte jeg cykle det, der for mig
føltes som en hel bjerg-etape,
for der var nemlig flere bakker
på turen. Men det var nu ikke
det værste – det var derimod
trafikken. Ikke fordi jeg skulle
cykle ad en hovedvej eller fordi
dem, der kørte traktorerne,
var uopmærksomme på alle
os små cyklister, men fordi der
i mit hjemsogn kørte en ung
mand rundt i en Opel Kadet, og
han havde en medført trang til
høje hastigheder. Han kørte så
hurtigt, at hans kørsel var helt
igennem hasarderet. Landevejene i lokalområdet var for

ham en racerbane – og det var
altså de landeveje, som alle
os skoleelever skulle cykle på.
Derudover havde Ove, for det
hed den unge mand, installeret et kompressorhorn i sin
Opel Kadet, som kunne afspille
temaet fra Filmen ”Broen over
floden Kwai” i en stærkt accelereret og meget højlydt udgave.
Netop det horn yndede Ove at
fyre af, netop idet han kørte
forbi os skolecyklister – og han
kørte altid bilen helt tæt på os,
ligegyldigt om han kom bagfra
eller forfra. Vi var alle sammen
skrækslagne for Ove, og enhver,
der opdagede Ove på forhånd,
stod af cyklen og trak helt ud i
den del af rabatten, hvor biler
ikke kan køre. Børn har jo en
tendens til at kalde tingene ved
deres rette navn, eller måske
nærmere give folk et øgenavn,
der passer til deres opførsel, og
det gjorde vi også med Ove. Den
slags navne kan man ikke skrive
i et kirkeblad, så jeg nøjes med
at kalde Ove for Hurtig-Ove, men
det var altså betydeligt værre
– det, som Ove blev kaldt. De
voksne sagde alle sammen, at
det ville ende galt en dag med
den form for kørsel, som Ove
lagde for dagen. Præcist hvad
det betød, det vidste vi børn
ikke, men vi lærte altid at kigge
os over skulderen, når vi cyklede
– noget som stadigt sidder dybt i
mig den dag i dag.
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Jeg tænker faktisk ofte på Ove
og på hans hurtigt kørende Opel.
Billedet af hans bil og lyden af
hans horn bliver kaldt frem fra
min erindring, hver gang jeg
tænker, at der er ting, som jeg
ikke kan gøre noget ved – nogen jeg ikke kan hjælpe eller
nogen, som bor for langt væk
til, at jeg kan gøre noget. Den
høsttid, som vi er på vej ind i,
fortæller os faktisk noget andet.
Vi får noget givet, vi får høst til
trods for tørke og til trods for
alt muligt andet, men livet giver
noget til os. Og netop fordi vi får
noget givet, så skal vi også selv
give. Man kunne vel sige, at livet
lærer os at give af vores eget
overskud. Selvfølgelig vil der
være tidspunkter, hvor vi siger
til os selv, at det hele ikke nytter
noget – siger til os selv, at vi
alligevel ikke kan ændre noget,
men høsttiden viser os faktisk
noget andet. Gud giver os livets
gaver, så at vi kan række dem
videre til andre mennesker. Gud
giver til os, så at vi kan blive til
at et fællesskab, når vi rækker
hans gaver videre til andre mennesker. Der er noget, som vi kan
gøre – det eneste, der i hvert
fald ikke nytter, er, at trække på
skuldrene og sige højt, at det
bare ender galt en dag. Høst
handler om at udvise taknemmelighed ved at give til andre
– og alt det begynder med, at
vi siger til os selv: Det nytter at
hjælpe!

Sunds kirke

Velkommen tilbage efter en lang sommer med
masser af varme, nogle synes det har været for
meget, andre synes det har været dejligt. I hvert
fald er hverdagen godt i gang igen, uanset vejret.
Vores formand Inger Christensen har søgt orlov
på grund af sygdom. Som suppleant er Niels Dalbjerg
indtrådt i rådet. På menighedsrådets møde 21. august, valgtes
undertegnede som ny formand og Karin Holmgaard Jernsen som
næstformand.
Sommerperioden har været lidt stille, kontoret har været mere eller
mindre lukket i 3 uger, henvendelser er sket til sognepræst Asbjørn
Munk Hyldgaard eller kirkekontoret i Herning. På den måde kan
ferierne hurtigere afvikles, og det har fungeret fint.
Byfestgudstjenesten blev afholdt under en kæmpe regnbyge, det
forhindrede dog ikke folk i at komme. Vi var tæt på 100 til kaffe og
rundstykker efter gudstjenesten. Vi var også synlige ved kræmmermarkedet, hvor vi havde en bod.
Der har været 4 dage med morgensang i kirken, det har været ganske pænt besøgt. Desuden har sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard
holdt en aftengudstjeneste en hverdagsaften med efterfølgende
kaffe i præstegården. Der var mange, der gerne ville med til det.
Lige inden sommerferien ansatte vi kordegneassistent Tina Rahbek
Nielsen. Det er en ny stilling, der er oprettet, idet Tina Rahbek Nielsen skal føre regnskab for flere af sognene i fællespastoratet samt
udføre sekretæropgaver for præster og menighedsråd. Desuden
skal hun afløse kordegnen i hans fravær. Tina havde første arbejdsdag i Sunds mandag, den 13. august.
Vi er i skrivende stund i gang med at ansætte en ny graver. Vores
mangeårige graver Egon Lindberg stopper og går på pension.
Kalenderen for næste sæson er også på plads. Her i efteråret er der
planlagt spændende og forskellige sogneaftener, og en sognecafé.
Der er planlagt 3 højskolesangaftener i efteråret, hvor den sidste er
ind under jul højskolesang. Vi har også en aften med orgelkoncert
med vores organist Dario Andreella.
... fortsættes side 6

Kirkebogsførende sognepræst
Asbjørn Munk Hyldgaard
Strandvejen 1, 7451 Sunds
Tlf.: 30 30 28 66
E-mail: ahy@km.dk
Træffes efter aftale. Dog ikke mandag
Sognepræst
Sigrid Marcussen
Gildespollen 10, 8420 Knebel
Tlf.: 51 64 23 10
E-mail: sima@km.dk
Træffes efter aftale. Dog ikke fredag
Kirkekontoret, Sognegården
Nørrevang 45, 7451 Sunds
Kordegn: Erik Andreasen
Tlf.: 51 64 76 40
E-mail: efa@km.dk
Tina Rahbek Nielsen
Tlf.: 51 64 77 27
E-mail: trn@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
Dario Andreella
Tlf.:51 64 76 64
E-mail: organist@sundskirke.dk
Sognemedhjælper
Susanne Pedersen
Tlf.: 51 64 73 10
E-mail: sus@sundskirke.dk
Menighedsrådets formand
Margit Ørndrup
Sunds Hovedgade 7,
7451 Sunds
Tlf.: 61 65 38 88
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.

Kirkebladet - udgives af:

Menighedsrådets fungerende formand, Margit Ørndrup, bød Tina Rahbek
Nielsen velkommen i jobbet som kordegneassistent.
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Gudstjenester

Sognekalender

Kirkens præster - AHY: Asbjørn Munk Hyldgaard - SM: Sigrid Marcussen - ALF: Anne Linde Førgaard

September
Kollekter i september: Sunds Kirkes Høstoffer*
2. 14. s. e. trinitatis
kl. 10.30
AHY
Kirkekaffe
9. 15. s. e. trinitatis
kl. 10.30
SM
16. 16. s. e. trinitatis
kl. 10.30
AHY
Høstgudstjeneste med høstfrokost
23. 17. s. e. trinitatis
kl. 10.30
AHY
30. 18. s. e. trinitatis
kl. 10.30
AHY
* Høstofferet deles ligeligt imellem Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og
Herningprovstiernes Kirke-til-Kirke projekt.

Oktober
Kollekter i oktober: FDF’s missionsprojekt
7. 19. s. e. trinitatis
kl. 10.30
14. 20. s. e. trinitatis
kl. 10.30
21. 21. s. e. trinitatis
kl. 10.30
28. 22. s. e. trinitatis
kl. 10.30

ALF
AHY
AHY
SM

Kirkekaffe

November

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

Torsdag den 1. kl. 19.30
Fortælleaften med blandt andet
Snedronningen
Sogneaften med Ingrid Hvass
Se omtale under rubrikken ”se lige her…” på
side 7.
Tirsdag den 6. kl. 14.30
Danmissionskredsen
Vi mødes hos Bodil Klaris, Teglgårdvej 55
Torsdag den 14. kl. 17.30
Leonard Cohen
Sognecafe om Leonard Cohen, hans liv og sange
Se omtale under rubrikken ”se lige her…” på
side 7.

September
Tirsdag den 4. kl. 14.30
Danmissionskredsen
Vi mødes hos Bodil Holm, Tranevej 11
Tirsdag den 11. kl. 19.30
Højskolesangaften
Vi tager hul på en ny sæson med sangaftener,
hvor aftenens gæst foreslår sange og fortæller om
baggrunden for sine valg.
Denne aftens gæst er Bodil Østergaard

December
Tirsdag den 4. kl. 14.30
Danmissionskredsen
Vi mødes hos Nanny Søndergaard,
Kastanievej 7, 2.
Julehygge – medbring en pakke til pakkespil

BUSK-gudstjeneste KFUM & K medvirker

November
Kollekter i august: Kirkens korshær og Blå kors
4. Alle Helgens Dag
kl. 14.00
SM
Kirkekaffe
11. 24. s. e. trinitatis
kl. 10.30
AHY
15. Torsdag aften
kl. 17.00
SM
Spaghettigudstjeneste
18. 25. s. e. trinitatis
kl. 10.30
AHY
25. Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.30
SM
29. Familiegudstjeneste
kl. 16.15
AHY og Susanne. Minikonfirmandgudstjeneste

December
Kollekter i september: Sunds kirkes julehjælp
2. 1. s. i advent
kl. 10.30
AHY

Kirkekaffe

Gudstjenester på ”Søglimt” kl. 14.30
Tirsdag den 4. september: Anne Linde Førgaard
Tirsdag den 18. september: Asbjørn Munk Hyldgaard
Tirsdag den 2. oktober:
Anne Linde Førgaard

Tirsdag den 16. oktober:
Asbjørn Munk Hyldgaard
Tirsdag den 6. november: Anne Linde Førgaard
Tirsdag den 20. november: Asbjørn Munk Hyldgaard

Kirkebilen

Kommende møder

Sunds kirke har en aftale med Herning Taxa, som
kan kontaktes på telefon 9712 0777 i forhold til
betaling oplyses konto: 1126.
Kirkebilen er til for at blive brugt, så benyt den
endelig, hvis du har brug for det.

Møderne er åbne og derfor er alle interesserede
velkomne til at overvære dem.
Hvis ikke andet er anført afholdes møderne i
Sognegårdens konfirmandlokale 1.
Tirsdag, den 25. september kl. 17.30
Tirsdag, den 30. oktober kl. 17.30
Tirsdag, den 27. november kl. 17.30

i Sunds sogns menighedsråd.

Man er altid velkommen til at ringe efter kirkebilen, hvis man har brug for hjælp til at komme til og
fra kirke.
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Søndag den 16. september kl. 10.30 er der

Høstgudstjeneste i
Sunds Kirke

Søndag den 16. kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Se omtale under rubrikken ”se lige her ...” på
side 6
Torsdag den 27. kl. 19.30
Orgelkoncert.
Koncert med kirkens organist, Dario Andreella.
Se omtale under rubrikken ”se lige her ...” på
side 6.

Høstgudstjeneste og høstfest for hele familien
Igen i år er alle velkomne til at medbringe lidt
af årets høst til gudstjenesten denne søndag.
Alle børn, der har lyst til at gå med i høstoptoget, mødes i Sognegården, og her fordeles den
medbragte høst, så at alle har noget at bære
ind i kirken.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i
Sognegården. Udenfor sognegården er der til
dagen opstillet en stor oppustelig hoppekirke til
børnene at lege i. Fællesspisningen koster 50
kr. for voksne og er gratis for børn, og alle de
penge, der bliver samlet ind, går til hjælpearbejde i verden og herhjemme.

Oktober
Tirsdag den 2. kl. 14.30
Danmissionskredsen
Vi mødes hos Helga Østergaard,
Præstegårdsvænget 3
Torsdag den 4. kl. 19.30
Mønstre og vaner når livet slår knuder
Sogneaften med Solveig Rosenkvist
Se omtale under rubrikken ”se lige her…” på
side 6.
Tirsdag den 23 kl. 19.30
Højskolesangaften
Vi fortsætter rækken af sangaftener, hvor aftenens gæst foreslår sange og fortæller om baggrunden for sine valg.
Denne aftens gæster er Elly og Hans Evald Krath.
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Se lige her ...
Nyt fra menighedsrådet ...

Strikkecafé

Desuden er der høstgudstjeneste med høstfrokost,
en Friluftsgudstjeneste og spaghettigudstjeneste samt baby salmesang og minikonfirmander.
Konfirmandundervisningen starter op i slutningen
af august.

Strikkecaféen i Sognegården starter op igen efter
sommerferien. Første gang er
onsdag den 13. september kl 14.00 – 16.00.
Vi er en lille flok strikkeglade damer, der mødes 2
gange om måneden. I første omgang strikkede vi
dåbsservietter, dem har vi nok af lige nu.
Som noget nyt strikker vi tæpper til dødfødte børn
på sygehuset, det er dog heldigvis begrænset
hvad, der skal bruges af dem. Ellers sidder vi med
vores eget strikketøj.

Der har i vores efterhånden 2 års periode i menighedsrådet været en del udskiftning i personalet.
Det har været af naturlige årsager udskiftningerne
har fundet sted.
Vi har et rigtig godt personale, der er en god atmosfære, når man kommer ind på kontorerne. De
arbejder i et godt team, det er vi utrolig glade for i
menighedsrådet.
Har nogle i menigheden gode råd til eller kritik af
vores personale, så kom altid gerne og fortæl det
til én af os i menighedsrådet, og så er det kontaktpersonens opgave at bringe det videre.
Margit Ørndrup, Formand
Torsdag den 27. september kl. 19.30

Improvisationskoncert på orgel
og elektronik

Torsdag den 4. oktober kl. 19.30

Mønstre og vaner når livet
slår knuder

- med Sunds Kirkes organist, Dario Andreella.

Sogneaften med sygeplejerske og psykoterapeut
Solveig Rosenkvist
Solveig Rosenkvist
skriver om sit foredrag:
”I terapien møder jeg
klienter, for hvem uhensigtsmæssige mønstre
og vaner spænder ben
for en personlig udvikling, næsten uanset
hvor seriøst de arbejder
med at ændre adfærd.
Ofte er det som at se
toppen af isbjerget, og
det er da også sådan,
at mønstre og vaner,
afhængigheder og adfærd typisk har kim i barndommen. Afhængigheder forstår jeg som uhensigtsmæssige strategier på at løse følelsesmæssige dybe smerter. Mit foredrag handler derfor
netop om, hvordan man retter fokus på mønstre
og vaner, som ødelægger ens dagligdag, og finder
ind til følelserne på ny. Finder sig selv måske for
første gang.”
Entre kr. 50,00

Efter de mange positive tilbagemeldinger fra koncerterne i de sidste år, kommer koncerten i år til
Sunds og for første gang i det Jyske!
Orglet bliver integreret med computeren, effekterne og en loopmaskine, med et par mikrofoner
placeret inde i orglet, som giver mulighed for at
optage i realtid. Orglet kan nu interagere med sig
selv og med andre instrumenter. Temaerne er både
nogle gode kendte salmer såvel som nogle gregorianske sange. En helt speciel og sikkert anderledes
musikalsk oplevelse, der næppe kan beskrives
med ord. Kom, lyt og vær med! Publikum bliver
også involveret som en aktiv del af koncerten!”
Efter koncerten samles vi til et glas og lidt samvær
i Sognegården! Alle er hjertelig velkomne, og der er
naturligvis fri entré.
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Torsdag den 1. november kl. 19.30

Fortælleaften med blandt andet
Snedronningen

Sogneaften med historiefortæller
Ingrid Hvass
Denne aften vil der blive fortalt
medrivende historier af den meget
erfaren historiefortæller Ingrid
Hvass. Denne aften drejer sig blot
om at lytte og lade sig rive ud af
hverdagen og så gribes af historiernes universer. Ingrid Hvass
siger selv om historiefortælling:
”Mundtlig fortællekunst giver os
en oplevelse af intenst nærvær,
samhørighed med andre mennesker, og en forbundethed med vores
kultur og historie. Det gælder både voksne og børn.
Men nogle fortællinger er mest for voksne og andre er mest for børn.
Jeg er dybt fascineret af, at ældgamle fortællinger kan handle om
det jeg er optaget af lige nu og her – om helt aktuelle samtids problemer – og at de giver unikke svar, som ingen kunne analysere sig
frem til. Ligeså vidunderligt er det at improvisere og skabe helt nye
fortællinger, gerne sammen med publikum.”
Entre kr. 50,00
Torsdag den 14. november kl. 17.30

En eftermiddag med Leonard Cohen
Sognecafe om Leonard Cohen, hans liv og sange

Folkekirkens
Familiestøtte

Lene Frølund Rasmussen er
ansat som Folkekirkens Familiestøttes lokale koordinator i Herning Nordre og Søndre Provstier.
Til daglig varetager hun kontakten med familier, der ønsker at
få besøg af en forældreven eller
deltage på kommunikationskurserne for par eller fraskilte.
Til efteråret starter hun et nyt
tiltag med samtaler for gravide.
Lene har endvidere ansvar for
rekrutteringen og godkendelsen
af alle frivillige i Folkekirkens
Familiestøtte.
Lene er godt kendt i sognet, da
hun er født og opvokset i Sunds
og blandt andet var fast medlem
af kirkekoret.

Kirkekoret
starter igen
Peter Danielsen har i over syv år optrådt med personlige fortolkninger af den canadiske sanger Leonard Cohens sange og digte.
Han har desuden forsket i Cohens forfatterskab i forbindelse med
sit teologistudie. Hans versioner af canadierens sange er præget af
en nøgen og intens lidenskab, som fastholder og uddyber sangenes
mystiske og erotikmættede tekster.
Derudover har Danielsen også fordybet sig i sange af amerikanske
Johnny Cash, hvis dunkle og medrivende sange han giver flere eksempler på. Man kan glæde sig til et genhør med sange som Folsom
Prison Blues, og I walk the Line.
Der er lagt op til en koncert i inderlighedens og nærværets tegn.
Entre kr. 60,00
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Onsdag den 12. september
kl. 19.00 - 21.00.
Efter en god sæson afsluttet
med Højmessen ved Byfest og
Skt. Hans, starter Sunds Kirkekor igen!
Der er god plads til nye korister,
og til dem som plejede at være
med til Decemberkoret.
Vi har valgt at have koret som en
stabil aktivitet, så er der bedre
tid og muligheder til forberedelse og udvikling!
Man behøver ikke at være en
stærk nodelæser, kom og vær
med, hvis du kan lide at synge!

Løvfald ...
Det løvfald, som vi kom så alt for nær,
bedrog os med de ting, vi havde kær:
Den strenge, hvide sol. En sløret regn.
Et gult forundringssmil i Nyrup Hegn.
Hvor kom vi alt for nær på alle ting.
Det løvfald lod os se en sjælden ring:
Der stod en hest med samme hvide hår,
som vore arme unger engang får.
Din lille, varme hånd sad fast i min,
og der kom blæsten rendende med sin.
I vejens våde, blanke asfaltå
drev mange flere blade end vi så.
Esbønderup. Det hvide hospital.
En fjern og ukendt hanes søndagsgal.
Dit blik fik gule marker med sig hjem.
Nu ejer du en længsel efter dem.
Tony Vejslev 1953 - Frank Jæger 1948

