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Nyt fra menighedsrådet

Afskedstanker
Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard

É

n af de sange, som jeg
holder særligt af at synge
på denne årstid er sangen ”Når
egene knoppes”, som er skrevet
af digteren Christian Richardt.
Digtet beskriver længslen efter
sommeren og afskeden med
maj, men samtidig rummer den
også en melankolsk stemning
over, hvordan sommeren alt for
hurtigt er forbi, som varede den
kun et øjeblik. Der er en stemning af afsked i sangen. Mærkeligt nok kom sangen til mig
midt i en tankerække, da jeg
for nyligt sad og ventede hos en
bilsælger, hvor jeg skulle sælge
vores ene bil. Samtidig sad jeg
og tænkte på min gode kollega
Sigrid, der netop har fået nyt
arbejde, og som jeg derfor skulle
tage afsked med – ligesom med
bilen – uden sammenligning
i øvrigt, for Sigrid er helt sikkert et bedre og mere sikkert
bekendtskab på den lange bane
end bilen. Men jeg kom altså til
at tænke på sommerdigtet og
sommeren i det hele taget, hvor
så meget nyt synes at begynde,
men hvor meget også forandres
for mange. Vi siger på gensyn i

klubber, institutioner, skoler og
foreninger, men også farvel til
dem, som skal videre til nye kapitler i deres liv. Ja, og i kirken,
der siger vi – også om sommeren ligesom resten af året – et
sidste farvel til dem, som ikke
længere er iblandt os. Tanker
kan flyve i mange retninger og
vidt omkring, når de får ro til det,
og sådan var det netop også for
mig, dér hos bilforhandleren af
alle steder. Mine tanker fløj til
de mange afskedsstunder, som
sommeren kan rumme, men
da jeg så efterfølgende fik sat
mig med teksten til sangen, så
faldt mit blik på tredje vers, som
lyder:
”Når skoven har skygge,
og bien gør lykke,
og bøgen har mørknet sit lyseste
blad.
Når roser udspringe
blandt torne, som stinge,
lig luende elskov af truende had,
da dages, da kommer
den danske skærsommer,
den er der, og gør selv den tungeste glad.”
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Sommeren bringer mig altid
stunder af glæde, uanset hvor
”tung” jeg ellers måtte være, og
sådan håber jeg, at det må være
for alle. Jeg håber, at der må
springe glæde frem, selv til trods
for svære afskedsstunder, og jeg
håber, at sommeren vil give rum
til at være og finde hvile, selvom
vi indimellem må tage afsked
og sige farvel. ”Farvel” rummer
i sig selv også et ønske for den,
man siger det til – gid det må gå
dig godt – og det er da ikke så
dårligt at ønske for hinanden –
hverken i kirken eller hvor vi nu
færdes.
God sommer –
farvel og på gensyn!
Asbjørn Munk Hyldgaard

Medarbejdere ved kirken.
I de forgangne tre år har vi sagt farvel til en del
medarbejdere og goddag til endnu flere. Lige her
og nu har vi taget afsked med en af vores præster, nemlig Sigrid Marcussen, som var ansat i en
50%-stilling. Vi skal nu i gang med at søge en ny
præst til stillingen.
I det daglige arbejder vi på at alle medarbejderne bliver rystet godt
sammen, så vi kan få en flok glade og engagerede medarbejdere.
Sogneaftener, foredrag og højskolesang
Menighedsrådet har i årets løb indbudt til 4 sogneaftner samt en
sogneeftermiddag og en sognecafe aften. Alle arrangementer har
været spændende og velbesøgte. I kan godt glæde jer til den kommende sæson, hvor planlægningen er gået i gang.
Menighedsrådet har ligeledes arrangeret højskolesangaftner. I år
har vi udvidet således at vi nu har 6 aftner i løbet af en sæson. Vi er
nu mellem 80 og 100 mennesker til højskolesangaftnerne.
Kirkekoncerter
Så har vi også haft 3 koncerter. En orgelkoncert, vores traditionelle
julekoncert, en nytårskoncert og en forårskoncert med blokfløjte og
drejelire. Anderledes og meget spændende.
Gudstjenester
I kirken har vi naturligvis de traditionelle højmesser.
Vi har nu 4 familiegudstjenester om året, nemlig fastelavn, friluftsgudstjenesten 2. pinsedag, Høstgudstjenesten og BUSK-gudstjenesten. Tag godt imod disse tilbud til familierne, og reklamer gerne for
dem
Af andre lidt anderledes gudstjenester kan nævnes Nytårsgudstjenesten, hvor vi efter gudstjenesten ønsker hinanden godt nytår,
skærtorsdagsgudstjenesten med efterfølgende spisning af påskelam. Byfestgudstjenesten i festteltet ved Sundshallen. Og i november har vi Alle Helgens gudstjenesten, hvor vi mindes de døde i årets
løb og omkring jul, hvor vi har de Ni læsninger og juleaftensgudstjenesterne.
Ud over de traditionelle gudstjenester har vi minigudstjenester for
dagplejebørn og børnehavebørn lige som der også er andre gudstjenester og arrangementer for børn. I året løb afholder vi 4 spaghettigudstjenester for børn i alle aldre, som vi håber familierne vil tage
godt imod. Det er friluftsgudstjenesten sidst i august, én spaghettigudstjeneste i november, én i januar samt én i april.
Vi har også plejehjemsgudstjenester og morgensang om sommeren.
Fortsættes side 8 ...

Sunds kirke
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 er fratrådt embedet.
Stillingen er vacant.
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
Tina Christiansen
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
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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Gudstjenester

Sognekalender

Præster: AMH: Asbjørn Munk Hyldgaard - ALF: Anne Linde Førgaard - RHL: Rune Hoff Lauridsen - KB: Kai Bohsen

Juni
Kollekter i juni: DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker)
02. 6.s.e. påske
kl. 10.30
AMH
Kirkekaffe
09. Pinsedag
kl. 10.30
KB
10. 2. pinsedag
kl. 10.30
Alle
Friluftsgudstjeneste i Hytteskoven,
					
se omtale side 5.
16. Trinitatis
kl. 10.30
AMH
23. 1.s.e. trinitatis
kl. 10.30
AMH
Byfestgudstjeneste Sunds, se om tale side 5.
30. 2.s.e. trinitatis
kl. 10.30
AMH

Juli
Kollekter i juli: Ingen kollekt
07. 3.s.e. trinitatis
14. 4.s.e. trinitatis
21. 5.s.e. trinitatis
28. 6.s.e. trinitatis

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 09.00

KB
AMH
AMH
RHL

August

Kollekter i august: Blå Kors varmestue i Herning
04. 7.s.e. tinitatis
kl. 14.00
ALF
11. 8.s.e. trinitatis
kl. 14.00
RHL
18. 9.s.e. trinitatis
kl. 10.30
AMH
21.		
kl. 17.00
AMH
25. 10.s.e. trinitatis
kl. 10.30
AMH

Kirkekaffe
Spaghettigudstjeneste, se omtale side 5.

September
Kollekter i september: Sunds Kirkes Høstoffer*
01. 11.s.e. trinitatis
kl. 10.30
AMH
08. 12.s.e. trinitatis
kl. 09.00
RHL

Kirkekaffe

* Høstofferet deles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og
* Herningprovstiernes kirke til kirke projekt

Søndag den. 23. kl. 10.30
Byfestgudstjeneste
Ved sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard
Igen i år holder vi gudstjeneste i byfestteltet i
Sunds.
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste med
masser af musik og bliv hængende bagefter til en
kop kaffe og rundstykker som menighedsrådet er
vært for. Sunds Kirkekor medvirker.

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

Juni
Anden Pinsedag, mandag den 10. kl. 10.30
Fælles pinsegudstjeneste i Hytteskoven
Ved sognepræst Rune Hoff Lauridsen
Endnu engang fejrer vi kirkens fødselsdag med en
fælles gudstjeneste i storpastoratet.
Gudstjenesten afholdes igen i Hytteskoven, nærmere bestemt på Krusbjergvej 12, 7451 Sunds.
Gudstjenesten begynder kl. 10.30, og man er
velkommen til at tage madkurv med, så spiser vi
efter gudstjenesten og fejrer pinse i fællesskab.
Efter gudstjenesten vil sognemedhjælper Susanne
Pedersen lave indslag for og med børnene.
Medbring gerne et tæppe eller en klapstol at
sidde på.
For dem der ikke selv kan komme frem og tilbage,
arrangeres der fælleskørsel fra kirken kl. 10.00.
Tirsdag den 18. kl. 19.30
Salmesangaften
Den Danske Salmebog er Danmarks sangskat, og
sammen med Højskolesangbogen, noget særligt
og unikt, som skal værdsættes og bevares.
Derfor giver det mening, at holde en særlig aften,
hvor focus er netop på salmerne.
Der findes 791 salmer i salmebogen, men det er
nok de færreste kirkegængere, der kan mere end
100 af dem, derfor er der god plads til både de
kendte og de uhørte.
Kom og syng med!

Juli
Tirsdage kl. 9.00
Morgensang i Sunds Kirke
Alle tirsdage i juli måned er der morgensang kl.
9.00 i Sunds Kirke.
Morgensangen vil have det samme forløb, og den
vil indeholde både salmesang og orgelmusik.
Efterfølgende vil der blive serveret kaffe i våbenhuset.
Morgensangen er på følgende datoer i juli:
2., 9., 16., 23. og 30.
Alle er velkomne

August
Weekenden 16-18
Kirken og Kræmmermarkedet
Igen i år vil Sunds Kirke være til stede på markedspladsen, hvor der vil være aktiviteter for både
børn og voksne.
Der bydes på hygge og gode snakke.
På gensyn på kræmmermarkedet.
Onsdag den 21. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste under åben himmel
- på plænen bag Sunds kirkes sognegård.
Kom og vær med til en familievenlig gudstjeneste
i det fri – hvor kirkebænkene er udskiftet med
friske halmballer.
Efter friluftsgudstjenesten kan der købes aftensmad i form af grillede pølser med brød og pastasalat for kr. 10 pr. person.
Popcorn lavet over bål og saftevand er gratis.
Man er også velkommen til at medbringe egen
madkurv.
Vel mødt til alle.

Gudstjenester på ”Søglimt” kl. 14.30
Tirsdag d. 4. juni:
Tirsdag d. 18. juni:

Anne Linde Førgaard
Asbjørn Munk Hyldgaard

Tirsdag d. 6. august: Anne Linde Førgaard
Tirsdag d. 20. august: Asbjørn Munk Hyldgaard

Kommende møder i Sunds
sogns menighedsråd.

Kirkebilen

Man er altid velkommen til at ringe efter
kirkebilen, hvis man har brug for hjælp til at
komme til og fra kirke.
Sunds kirke har en aftale med Herning Taxa,
som kan kontaktes på telefon 97 12 07 77 i
forhold til betaling oplyses konto: 1126.

Møderne menighedsrådet er åbne og derfor
er alle interesserede velkomne til at overvære
dem. Hvis ikke andet er anført afholdes møderne i Sognegårdens konfirmandlokale 1.
Kommende mødedatoer:
Tirsdag, den 18. juni kl. 16.30
Tirsdag, den 20. august. Kl. 17.30

Kirkebilen er til for at blive brugt, så benyt den
endelig, hvis du har brug for det.
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Se lige her ...
Tak til menigheden

Har du lyst til at synge?

Af Sigrid Marcussen, nu tidligere sognepræst
Jeg vil gerne hermed sige tak for den tid jeg har
haft som præst ved kirken i Sunds. Det har føltes
som et stort privilegium og jeg synes virkelig, at
det har været en fantastisk tid. Derfor er det også
vemodigt at sige farvel. Men i hjertet siger jeg ikke
farvel – jeg vil altid huske jer og mindes tiden med
glæde.

Så kom og syng med os i Sunds Kirkekor
Vi mangler nogle korsangere i alle aldre.
Vi øver hver onsdag aften fra kl. 19.00 -21.00 og
med en kaffepause undervejs.
Vores dygtige organist, Dario Andreella er korleder,
og sangene vi synger, er ikke sværere end at alle
kan være med. Der er ingen optagelsesprøve, så
mød blot op og syng dig glad sammen med andre
glade korsangere.
Koret holder ferie i juli og august måned.
Hold øje med kirkens hjemmeside for nærmere
information om opstart.
Vi ses i Sunds Kirkekor

Lysglobe i Sunds Kirke

Foreningsvejviser:

Efter forespørgsel fra flere får vi nu en
lysglobe i Sunds Kirke.
Alice Friis Nielsen og Margit Ørndrup, har været rundt i mange kirker og set mange modeller og udgaver af lysglober. Vi faldt for denne
lysglobe, og synes den passer perfekt ind i
Sunds Kirke.
Lysgloben er laver af smeden på Fejø.

Danmission-kredsen
Formand: Bodil Holm
Sunds, tlf.: 97 14 14 70

Der er 18 lysholdere til fyrfadslys/juletræslys
i ringen rundt om lysgloben. Ringen hælder
lidt, så man bedre kan se lysene. I toppen er
der placeret symbolerne tro, håb og kærlighed, og under lysgloben er der en bakke med
det fineste sand til at tage eventuelle dryp fra
lysene. Lysgloben er lavet i smedejern, lakeret
i matsort.
Indvielse af lysgloben finder sted søndag den
25. august.

FDF Sunds
Kredsleder: Troels Gylling
Sunds, tlf.: 20 99 24 10
www.fdfsunds.dk

Hvad symboliserer en lysglobe

Sigrid Marcussen sammen med sin mand, Ole, Inger
Christensen samt præsterne Anne Linde Førgaard og
Asbjørn Munk Hyldgaard, ved sognets afskedsreception den 28. april.

Efterlysning fra kunstudvalget
Vi er på jagt efter gamle Jesusbilleder.
Hermed mener vi masseproducerede billeder udgivet på papir, pap eller i enkelte tilfælde på fajance.
Jesusbillederne hang førhen især i missionshuse,
men var også meget udbredt i almindelige hjem.
Det kunne være billeder, der forestiller: Jesus
prædiker fra båden, Jesus som tolvårig i templet,
Jesus med lammet, Jesus stiller stormen på søen
Jesus og disciplene og mange, mange flere.
Endvidere er vi også på jagt efter Troens ord,
som er skriftsteder, syet på eller broderet og sat
i ramme. De har ligeledes hængt i missionshuse
og almindelige hjem. Det kunne være skriftsteder
som Alt af nåde, Jesus alene, Jesus lever, Vær
stille for Gud, Han har gjort alle ting vel, Gud er
kærlighed og mange, mange flere.

for at vise den nuværende generation, hvordan
man førhen offentliggjorde sin religiøsitet på en
naiv og dog meget gennemslagskraftig måde.
Vi skal have samlet billederne sammen i løbet af
juni måned, så kom med dem, så sætter vi dem
ind i sognegården og den 25. august vil der så
være fernisering, hvis vi vel og mærke får nogle
billeder.
Henvendelse kan ske til Mona Marie Thalund på
telefon 30 23 33 28.

Hvis der stadig findes nogle af dem i sognet vil vi
gerne lave en udstilling med dem i sognegården,
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En lysglobe er et stykke kirkeinventar, som er kommet til indenfor
de seneste år. En lysglobe er en lysestage, hyppigst i globusform. I
midten er der et lys, som symboliserer Kristus som verdens lys. På
lysgloben er der en række lysholdere, hvorpå kirkens menighed eller
besøgende også udenfor gudstjenesten kan anbringe tændte lys.
Formålet med lysgloben er dobbelt.
På den ene side er tanken, at lystændingen kan forbindes med at
man beder en bøn – og her er lysgloben udtryk for en tendens i
tiden til, at de synlige og symbolske udtryk får mere plads i gudsdyrkelsen, ligesom det også er i god overensstemmelse med en øget
brug af kirkerummet til stilhed og individuel bøn. Derudover forbindes lysgloben ofte med indsamlingsformål, derved at det forventes,
at der betales et beløb for lysene.
Brugen af lysglobe i evangeliske kirker har sit udgangspunkt i Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Uppsala i 1968. I forbindelse
hermed havde kunstneren Olof Hellström udført skulpturen Folkeforsoningens træ. Her var det et stiliseret træ, hvorpå man kunne
sætte lys.
Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi

Informationsmøde for
konfirmander og forældre

Torsdag den 22. august inviteres alle kommende konfirmander
og deres forældre til informationsaften i Sunds Kirke. Arrangementet begynder kl. 19.00, hvor der vil blive informeret om konfirmandforberedelsens forløb og om undervisningens indhold.
Efterfølgende serveres der kaffe i Sognegården, hvor der også vil
være mulighed for at få besvaret spørgsmål.
Mødet slutter kl. 20.30.
Vi håber at se alle kommende konfirmander denne aften.
			Kirkens præster.
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KFUM & KFUK i Sunds
Kontaktperson: Søren Hansen
Sunds, tlf.: 26 30 14 21

Sunds Y’s Men’s Club
Præsident 2019/20:
Svend Agergaard
Sunds, tlf.: 30 66 17 98

Sunds Y’s Menette Club
Præsident 2019/20:
Gerda Braad
Sunds, tlf.: 21 42 79 37

Fra menighedsrådet - fortsat ...
Kirkekaffe
Der er med enkelte undtagelser kirkekaffe den første søndag om
måneden. Desværre kommer der ikke mange nye med over i sognegården, så vi arbejder med tanken om flere søndage med kirkekaffe,
men de skal foregå i kirke/dåbsværelset.
Kirken
Vi har gang i en ny messehagel, som er bestilt. Det er den lyse messehagel, som er slidt og ikke længere fremstår pæn.
Vi har bestilt en ny hos Lene Abildgaard, som har syet de to andre,
men hun har travlt, så der går lidt tid endnu.
Så har vi besluttet at der skal opstilles en lysglobe i kirken. Mange
mennesker efterspørger, at man kan tænde et lys og bede en bøn
eller tænke på afdøde venner og familie. Lysgloben vil blive ”indviet”
ved gudstjenesten den 25. august.
Sognegården
I sognegården har vi arbejdet med at få en bedre lyd i salen, og efter
anskaffelse af et nyt head set og flere justeringer, så ser det nu ud til
at lydenforholdene er ok – i hvert fald ved foredrag. Foreløbig er det
med akustikken sat på stand by, men vi vender tilbage til det, hvis
det bliver aktuelt.
Så er der opsat glasdøre i gangarealerne, så kontorerne er skærmet
af for alt for megen uro.
Ved indgangen er der opsat to lysstandere, så parkeringsplads og
indgang til sognegården bliver bedre oplyst.
Tak
Tak til alle jer frivillige, som ledsager plejehjemsbeboere til gudstjenester, samt frivillige, som vi kontakter ved familiegudstjenester,
spaghettigudstjenester, skærtorsdagsspisning, sogneaftner og en
lang række andre arrangementer. Tak fordi I er villige til at træde til,
når vi har brug for hjælp.
Endelig vil jeg rette en stor og varm tak til den trofaste menighed,
som bakker op om vores arrangementer, som deltager i gudstjenesterne, og som i det hele taget bakker os op
Tak også til jer der ikke blot brokker jer, men kommer og giver en
hånd med, så tingene lige så stille kan blive ændret til det bedre.
Inger Christensen
Menighedsrådsformand

