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Påskeugen – et drama opført i flere akter
Af sognepræst Sigrid Marcussen

Nyt fra menighedsrådet

Sunds kirke

Menighedsrådet holdt kort tid før 1. søndag i advent menighedsrådsmøde med konstituering.
Jeg blev valgt til formand, Margit Ørndrup til næstformand og kontaktperson. Flemming Elniff til
kirkeværge. Der er sket små ændringer i udvalgenes sammensætning.
Jeg er vendt tilbage efter en sygdomsperiode. Jeg har det godt og er
klar til at tage endnu en tørn i menighedsrådet. Jeg vil gerne rette
en stor tak til Margit for sin store arbejdsindsats og engagement
omkring formandsjobbet i menighedsrådet. Da Jørn Willumsen ikke
synes han har tid til at varetage hvervet som kontaktperson, har
Margit sagt ja til dette vigtige arbejde, at sørge for gode arbejdsvilkår for de ansatte ved kirken, og dem er vi jo ved at have en del af.
En stor tak til Jørn for arbejdet som kontaktperson i de to år der er
gået.
De sidst ankomne er Ane Marie, Dario, Tina Rahbek og Tina Jeanette. Alle er de godt i gang og det er mit indtryk at de er faldet godt til.

D

ramaet begynder allerede
palmesøndag med fest,
jubel og glæde. Jesus rider ind i
Jerusalem og modtages der som
en konge, om end en ydmyg
konge.
Derefter fortsætter dramaet
skærtorsdag, hvor Jesus og
disciplene er sammen ved et
sidste måltid, hvor den allerførste nadver indstiftes. Men allerede her skærer der sig de noget
mere dystre toner ind i festen
med forræderiet og tilfangetagelsen i Getsemane Have.
Langfredag morgen har de
dystre toner taget helt over. Det
er højspændt drama, hvor Jesus
domfældes, spottes, og ender
med at dø på et kors på Golgata
omgivet af to røvere. Dramaet
slutter først langfredag aften,
efter at Jesus er blevet lagt i
graven.

det betyder også kærlighed til
noget; noget som man virkelig
brænder for.
Og det er et nøgleord i påsken.
Jesus Kristus brændte for os.
Han gik på korset for os af kærlighed til os. Han døde for os af
kærlighed til os.
Men påsken slutter jo heldigvis
ikke med gravlæggelsen langfredag aften. Hidtil har det bare
været optakt og påsken er slet
ikke begyndt endnu.
Påske bliver det nemlig først påskemorgen, når kvinderne kommer ud til graven og finder den
tom. Eller rettere, når kvinderne
hører englen sige: ”Han er ikke
her. Han er opstået”.

Og påske bliver det først, når vi
synger: Krist stod op af døde. Og
påske bliver det måske endda
ikke, før vi selv tør føje en kort
men dog vigtig sætning til: ”Og
det skal vi også”.
Grundtvig har skrevet salmen
Krist stod op af døde. Det er
en af de salmer vi altid synger
Påskemorgen. Den er vigtig og
den skal med, før det sådan for
alvor bliver påske.
Kristus opstod fra de døde! Det
er påskemorgens evangelium,
og påske bliver det først, når vi
hører det, og måske endda allerførst, når vi synger verset:
Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Siden sidste kirkeblad har vi fejret advents-og juletiden, med en lang
række gudstjenester og julekoncert samt nytårskur. Efter nytår har
vi forsøgt noget nyt, nemlig et Hellig Tre Kongers arrangement. Det
er KFUM og KFUK der er med til at arrangere det sammen med præster og sognemedhjælper, og det er et anderledes arrangement med
aktiviteter i sognegården og stemningsfuld andagt i kirken. Menigheden har taget godt imod det. Der var ca. 60 fremmødte.
Vores nytårskoncert med Birgit Lyngholm var godt besøgt, ligesom
vores højskolesang, hvor vi bare bliver flere og flere.
Menighedsrådet arbejder lige pt. med to lamper ved indgangen til
sognegården. Der er allerede opsat 2 ekstra lamper i forgangen i
sognegården. Flere synes at det er for skummelt her i den mørke
tid. Vi skal også have pærerne i sognegården skiftet, så vi kan spare
på strømmen. Menighedsrådet er også i gang med at anskaffe en
ny hvid/gylden messehagel til Sunds kirke ligesom vi også drøfter i
rådet, om der skal anskaffes en lysglobe til kirken.
Der har været nedsat et udvalg for at drøfte, om der skulle opsættes
skærme i Sunds kirke, men det er der ikke grundlag for her og nu,
men vi tager det op ved en senere lejlighed. Hvis der skal opsættes
skærme, er det vigtigt at de bruges af præster og de ansatte.
Den 7. april inviterer menighedsrådet så igen til menighedsmøde,
hvor menigheden skal høre om, hvordan det står til med menighedsrådsarbejdet. Lidt om regnskab og budgetter for 2018 og 2019
samt de tanker vi gør os omkring budget 2020.Menigheden vil også
kunne høre om det vi har gang i omkring nyinvesteringer, istandsættelser m.m. Denne dag byder vi på kirkefrokost.
Vi ønsker et godt forår til alle
Inger Christensen, formand

Glædelig påske
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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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Sunds sogns menighedsråd
Redaktion:
Tina Rahbek Nielsen, Mona Marie Thalund
og kirkens præster.
Grafisk tilrettelægning: Lundtofte GRAFISK
Trykning: Reklametryk, Sunds
Deadline: Sidste frist for indlevering af stof
til næste kirkeblad: 1. maj 2019
Kirkens hjemmeside: www.sundskirke.dk
Omslagsbillede: Fotograf ukendt.

”I Himlen vi ham møde”!
Vi skal alle genopstå fra de
døde!

Det er passionshistorien eller
historien om Jesu Kristi lidelse
og død, som det her handler om.
Ordet passion betyder ganske
vist lidelse eller lidenskab, men

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
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
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Gudstjenester

Sognekalender

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

Marts
Kollekter i marts: Folkekirkens Nødhjælp
3. Fastelavn
kl. 10.30
10. 1. s. i fasten
kl. 09.00
17. 2. s. i fasten
kl. 10.30
24. 3. s. i fasten
kl. 10.30
31. Midfaste
kl. 10.30

AMH
SM
AMH
AMH
SM

Fastelavnsfest i Sognegården. Se omtale side 7
Sogneindsamling. Se omtale side 6

AMH
AMH
AMH
SM
AMH
AMH
SM

Menighedsmøde med kirkefrokost

April
Kollekter i april: KFUM & KFUK Danmark
7. Mariæ bebudelsesdag
kl. 10.30
14. Palmesøndag
kl. 10.30
18. Skærtorsdag
kl. 17.00
19. Langfredag
kl. 10.30
21. Påskedag
kl. 10.30
22. 2. påskedag
kl. 10.30
28. 1. s. e. påske
kl. 10.30

Påskemåltid. Se omtale side 7

Maj

Kollekter i maj: Herningprovstiernes kirke til kirke projekt
2.		
kl. 16.15
AMH
Minikonfirmandarrangement. Se omtale side 7
5. 2. s. e. påske
kl. 10.30
AMH
Kirkekaffe
12. 3. s. e. påske
kl. 10.30
SM
17. Bededag
kl. 09.00
ALF
Konfirmation
			
kl. 11.00
SM
Konfirmation
19. 4. s. e. påske
kl. 09.00
AHM
Konfirmation
			
kl. 11.00
AHM
Konfirmation
26. 5. s e. påske
kl. 10.30
AHM
30. Kristi himmelfart
-		
Himmelske dage. Se omtale på bagsiden

Juni
Kollekter i juni: DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker)
2. 6. s. e. påske
kl. 10.30
AMH
Kirkekaffe
9. Pinsedag
kl. 10.30
SM
10. 2. pinsedag
kl. 10.30
Alle
Friluftsgudstjeneste ved Pastoratets præster
					
Se omtale side 6

Gudstjenester på ”Søglimt” kl. 14.30
Tirsdag den 5. marts:
Tirsdag den 19. marts:
Tirsdag den 2. april:

Anne Linde Førgaard
Asbjørn Munk Hyldgaard
Anne Linde Førgaard

Tirsdag den 16. april:
Tirsdag den 7. maj:
Tirsdag den 21. maj:

Kirkebilen

Asbjørn Munk Hyldgaard
Anne Linde Førgaard
Asbjørn Munk Hyldgaard

kan kontaktes på telefon 97 12 07 77 i forhold til
betaling oplyses konto: 1126.
Kirkebilen er til for at blive brugt, så benyt den
endelig, hvis du har brug for det.

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
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Onsdag den 10. kl. 10.00 i Kirken
Påskegudstjeneste for børnehavebørn
- med efterfølgende samvær i Sognegården.
Torsdag den 11. kl. 10.00 i Kirken
Påskegudstjeneste for dagplejere og
dagplejebørn, samt børn der passes hjemme
- med efterfølgende samvær i Sognegården.
Torsdag den 18. kl. 17.00
Skærtorsdag med spisning
Efter gudstjenesten skærtorsdag samles vi til
fælllesspisning i Sognegården. Menuen står på
lammekød – se omtale side 7.

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

Marts
Søndag den 3. kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste i Sunds kirke
Se omtale side 6.
Tirsdag den 5. kl. 14.30
Danmissionkredsen
Mødes hos Britta Pedersen, Nørrevang 1.
Torsdag den 7. kl. 19.30
Sogneaften med Ingrid Lisby Schmidt
Se omtale side 6.
Søndag den 10. – efter gudstjenesten
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Se omtale herunder
Onsdag den 20. kl. 19.00
Studieaften ved Asbjørn Munk Hyldgaard
Den sidste af tre studieaftener over fundamentale
spørgsmål i Kristendommen. Denne aften mødes
vi i konfirmandstuen, Strandvejen 3.
Torsdag den 28. kl.19.00 i Kirken
Konfirmationsinfo-aften
Info til konfirmanderne og deres forældre.
Se omtale side 6.

Maj
Tirsdag den 7. kl. 14.30
Danmissionkredsen
Mødes hos Rigmor Jensen, Hovedgaden 60
Store Bededag fredag den 17. kl. 09.00 og 11.00
Konfirmationer
Søndag den 19. kl. 9.00 og 11.00
Konfirmationer
Tirsdag den 21. kl. 12.00
Danmissionkredsen
Sommerafslutning hos
Edith Larsen, Søvænget 46
Torsdag den 23. kl. 20.00 i kirken
Forårskoncert
”Ekkoer fra middelalderens Europa”
Efterfølgende samvær i Sognegården.
Se omtale side 7.

April
Tirsdag den 2. kl. 14.30
Danmissionkredsen
Mødes hos Vita Lauridsen, Teglgårdvej 3
Tirsdag den 2. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken, og
efterfølgende er der fællesspisning i Sognegården. Aftensmaden koster 20 kr. for voksne og er
gratis for børn. Tilmelding ikke nødvendig.
Onsdag den 3. kl. 14.30
Sogneeftermiddag med Andrea S. Tønder
Se omtale side 7.
Søndag den 7. kl. 10.30
Menighedsmøde med kirkefrokost
Menighedsrådets orientering om økonomi,
planlagte tiltag med videre.
Tirsdag den 9. kl. 19.30
Højskolesangaften
Kom og syng med! Vi synger udvalgte sange af
aftenens indbudte gæster.
Denne aftens gæster er Allis og Erik Nielsen.

Hjælp med at gøre
verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling søndag d. 10 marts kaster næstekærligheden på klimaet. Indsamlingen går til at klæde
verden på til klimaforandringerne, og Sunds
Sogn deltager igen i år ved denne indsamling.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit
affald og droppe flyrejsen – alligevel er det let
at føle sig magtesløs, når vi gang på gang hører
om klimaforandringer og katastrofer
Særligt i verdens fattigste lande har klimaforandringer voldsomme konsekvenser.
Vi siger tak for ethvert bidrag der gives i forbindelse med sogneindsamlingen
søndag den 10. marts 2019.

5

Se lige her ...
Onsdag den 3. april kl. 14.30

Torsdag den 23. maj kl. 20.00 i kirken

Bag slør i Saudi Arabien

Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Søndag den 3. marts kl. 10.30 - 12.30

Sogneaften med
Ingrid Lisby Schmidt

Fastelavnsgudstjeneste

Den første søndag i marts er der fastelavnsgudstjeneste i Sunds Kirke og efterfølgende fastelavnsfest i Sognegården med tøndeslagning, fastelavnsboller og varm kakao.
Der bliver hængt tre fastelavnstønder op, så man
kan slå katten af tønden sammen med jævnaldrende børn, og de yngste skal slå katten af tønden
indendørs. Så kom gerne udklædt i kirke denne
søndag – alle er velkomne.
Arrangementet er gratis!

”Himmelglans i øje”
Fra midten af 1800-tallet og frem til 1950’erne
prydedes væggene i mange hjem, missionshuse
og skoler af karakteristiske og tidstypiske
Jesusbilleder.
Både i samtiden men også i eftertiden er billederne blevet udskældt for deres sødladne og glansbilledagtige tilgang til det religiøse, men for mange
mennesker var billederne en konkret forbindelse
til det åndelige liv. Jesus fandtes ikke kun som et
navn i bøger og som figur på malerier, men kunne
hænge på stuevæggen hjemme hos den enkelte.
Her kunne man hver dag blive mindet om, at Jesus
stilnede stormen, eller at han bar lammet i favnen
Denne aften vil Ingrid Lisby Schmidt fortælle historien om den type af billeder og om, hvad billederne
betød for mennesker før i tiden, og på aftenen vil
der være ophængt eksempler på Jesusbillederne i
Sognegården. Entré: 50,-

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 i Sunds Kirke

Informationsaften for
konfirmander og forældre

Konfirmander og deres forældre inviteres til en
informationsaften i kirken, hvor der vil blive fortalt
om forløbet i forbindelse med årets konfirmationer.
Der vil være mulighed for at få besvaret spørgsmål, og der sluttes af med kaffe i Sognegården.
Venlig hilsen, Præsterne.

Ekkoer fra middelalderens
Europa

En spændende og meget personlig beretning om
livet i Saudi Arabien. Andrea Sofie Tønder fortæller
om landets historie, olie og dets rolle i det internationale, politiske spil.
Andreas Sofie Tønder vil også komme ind på kongefamiliens enorme betydning for landet.
Derudover skal vi også høre om, hvordan det er at
bo og arbejde i landet og ikke mindst, hvordan det
er at leve bag slør i Saudi Arabien.
Foredraget lutter kl. 16.30.
Der serveres kaffe og entreen er kr. 50,-

Forårskoncert med Duo Clara Guldberg Ravn,
blokfløjter og Johannes Geworkian Hellman,
drejelire
Som titlen antyder tager musikerne udgangspunkt
i middelalderen med musik fra manuskripter fra
1200- og 1300-tallet, men de har også nogle
nyskrevne stykker med, som er i folkelig stil, dog
med tilknytning til middelalderens tonesprog.
Al musikken er arrangeret af duoen, så den bliver
aktuel og let for et moderne publikum, og den
fremføres i et glødende samspil med virtuositet og
glæde.
Duoen havde premiere på Stockholm Early Music
Festival 2016, og har siden da givet koncerter
rundt omkring i Sverige og Danmark.
Både Johannes og Clara er blevet tildelt stipendier,
projektbidrag og vundet konkurrencer i Europa.
En perle af en koncert, som man ikke
må gå glip af!

Skærtorsdag, den 18. april kl. 17.00

Skærtorsdagsmiddag

Også i år er der mulighed for at deltage i fællesspisning efter gudstjenesten Skærtorsdag.
Vi holder gudstjeneste kl. 17.00 og efterfølgende
er der så fællesspisning i Sognegården.
Menuen står på lam og andet godt, og vi vil spise
og synge sammen i ca. 3 timer.
Middagen koster kr. 75,- og man kan tilmelde sig
på kirkekontoret senest fredag den 5. april.

Konfirmationer i Sunds

I bededagsweekenden holdes der konfirmationer i
Sunds. Henholdsvis fredag den 17. maj og søndag
den 19. maj.
Navnene på årets konfirmander står på kirkens
hjemmeside, og i Sognegården vil der være telegramposer til hver konfirmand, og her kan man
aflevere hilsner på dagen.

Åbningsgudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag
på torvet i Herning
I anledning af Himmelske Dage på Heden flyttes
dagens gudstjeneste til torvet i Herning. Der er
arrangeret fællestransport fra Sognegården
kl. 13.00 og forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Medbring gerne klapstol til at sidde på under
gudstjenesten.

Anden Pinsedag, mandag den 10. juni kl. 10.30

Fælles pastoratgudstjeneste
i Hytteskoven 2. pinsedag

Torsdag den 2. maj kl.16.15

Familiegudstjeneste

- hvor minikonfirmander medvirker

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. Medbring også
gerne et tæppe eller en klapstol at sidde på.

Det er en familiegudstjeneste med afslutning
for forårets minikonfirmander. Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, hvor alle
er meget velkomne.
Efter gudstjenesten vil der være en aktivitet for
hele familien i Sognegården.

Læs mere om hele programmet på
hjemmesiden: www.himmelskedage.dk
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Himmelske Dage på Heden
Finder sted i Herning 30. maj til 2. juni
Mere end 300 aktiviteter, arrangementer, gudstjenester med mere,
som man kan deltage i.
Hvad er Himmelske Dage?
Himmelske Dage, de tidligere
Danske Kirkedage, er det største
fælleskirkelige event i Danmark
og arrangeres hvert tredje år. Himmelske Dage på Heden er navnet på
arrangementet i 2019, der denne gang foregår i Herning og arrangeres i samarbejde med en lokalkomité bestående af lokale kirkefolk.
Hvorfor laver vi Himmelske Dage på Heden?
Som kirker og kristne vil vi gerne samles på tværs af kirkesamfund
og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og
gudstjenestefejring. Vi vil gerne vise hinanden de muligheder.
En himmelsk folkefest
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken
flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af byen og sætter
Midt- og Vestjylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.
- Det skal være et sted hvor det kirkelige og det folkelige mødes.
Derfor rykker vi ud på gaderne, fortæller biskop Henrik Stubkjær.
Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet, hvor organist Mads Bille har
fået til opgave at samle et stort kirkekor med 600 korsangere fra
området, som sammen med Herning kirkes drengekor vil være med
til at give nogle ekstra decibel til fællessangen.
Temaet for himmelske dage 2019 er ”Gå med …”
”gå med...” er hentet fra 2. Mosebog kapitel 33 vers 14. Det indeholder både en kaldelse, en sendelse, kan være en forbandelse, men
også en velsignelse. Vi går med hinanden, går med Gud, Gud går
med os, vi går vores vej, eller vi går med fred. Alle disse aspekter af
temaet vil blive udfoldet på de Himmelske Dage.
Tro, samfund og folkelighed
- er en mangfoldighed, som det enkelte menneske, og den enkelte
kirke, bærer med sig på sin egen måde, men også som det udgangspunkt medmennesket og verden mødes ud fra.
Vil du vide mere ...
Læs mere om programmet på www.himmelskedage.dk, hvor man
også kan købe billetter til ”Det Himmelske Show” i Boxen.

