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Nyt fra menighedsrådet

Frihed

Sunds kirke

Foråret er på vej og vi glæder os til de lyse aftner,
sol og forhåbentlig mere tørvejr end her i vinter.

Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard

Vinteren er jo en travl tid i kirken med masser af
arrangementer. Og vi har faktisk haft mange arrangementer, og de fleste har også været meget
velbesøgte.
Vi har i år haft en julegudstjeneste mere end vi plejer. Det har
fungeret til alles tilfredshed, så det vil vi gerne gentage, hvis det kan
lade sig gøre.
Vores nyansatte præst Hanne Meier er kommet godt i gang, og det
glæder vi os alle over. Det kræver lidt arbejde, når man samtidig
med gudstjenester og kirkelige handlinger skal etablere kontakter til
foreninger, FDF, Y’s Mens og Y’s Menette Club, KFUM og KFUK m.fl.
I det kommende år skal der afholdes valg til menighedsrådet. Der
er orienteringsmøde den 12. maj, hvor man kan høre om, hvad
menighedsrådet arbejder med. Her vil der også blive mulighed for,
at komme med ideer og forslag til menighedsrådsarbejdet.
Den 15. september finder valget så sted. Denne gang ved valgforsamling. En ny valgprocedure, så følg med i medierne omkring det.
Til maj i år er det 75 år siden
radiobudskabet om afslutningen på Tysklands besættelse
af Danmark lød. Fra da af blev
friheden for alvor noget, som vi
fejrer, at vi har – friheden er ikke
en selvfølge – det havde de sidste 5 år med besættelse tydeligt
vist. Frihed er en mærkelig størrelse, for selvom man er fri, så
er det langt fra sikkert, at man
føler det. Tænk bare på, hvor
mange ting, som vi er bundet af:
indtjening, ansvar overfor andre,

et godt helbred osv. Vi siger, at
vi er frie på trods af alle de ting,
som vi hverken skal eller vil give
slip på.
Men måske tænker vi friheden
på en forkert måde, når vi forestiller os frihed som fuldstændig
uafhængighed af alt og alle.
Måske findes den form for frihed
faktisk ikke, fordi selv i fuldstændig uafhængighed længes
man mod noget mere – selv
dér længes man efter mening.
I kristendommen siges det, at

vi som mennesker er frie, men
kun når vi samtidigt er bundet i
kærlighed til andre.
Total frihed er indbildning, men
frihed opnår vi først, når vi
binder os i kærlighed til Gud og
andre mennesker. Så frihed får
vi, når vi holder fast i dem, der
virkeligt betyder noget for os –
frihed bliver til, når vi står ved
vores ansvar, og det gør vi aldrig
alene. I den form for frihed vil
Gud altid være med os.

Lige nu arbejder vi med kloakseparation ved præstegård samt på
kirkegården. Et meget omfattende projekt.
Klimaet i kirken er for tørt. Vi forsøger nu med forsatsvinduer og
større radiatorer i sideskibet mod nord.
Lysgloben i kirken er flyttet ned i sideskibet mod syd til stor tilfredshed for menigheden, der bedre kan komme hen og tænde lys.
På kirkegården har vi ansat en ny gravermedhjælper i stedet for
Anne Marie Skipper-Jørgensen, som rejste den 31. oktober. Vi kan
byde velkommen til Thomas Vestergaard, som er 57 år og bosiddende i Sunds. Han starter på kirkegården 1. marts, og han skal
også have kirketjeneste.
Vi ønsker et godt forår til alle
Inger Christensen, formand

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Så er der menighedsrådsvalg! Siden sidst er der kommet nye valgprocedurer omkring valget.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen:
12. maj kl. 19.00: Orienteringsmøde
15. september kl. 19.30: Valgforsamling, hvor det nye menighedsråd vælges

ORIENTERINGSMØDE

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 holder menighedsrådet orienteringsmøde angående
menighedsrådsvalget 2020 i Sunds sognegård.
Menighedsrådet vil blandt andet orientere om, hvad man laver i et menighedsråd, om arbejdet i
den forløbene funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgsamlingen og antallet
af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Kom og hør, hvad der sker i din kirke – og kom og fortæl, hvad du kunne ønske dig, at der skal ske!
Menighedsrådet er vært ved udvidet kaffebord.
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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
Hanne Marie Meier
Tlf. 51 64 23 10
E-mail: hmm@km.dk
Træffes efter aftale. Dog ikke mandag
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.

Kirkebladet - udgives af:

Kommende menighedsrådsmøder i Sunds sogn
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 24. marts kl. 18.30
Tirsdag, den 28. april kl. 17.30
Tirsdag, den 26. maj kl. 17.30
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Gudstjenester

Sognekalender

AMH: Asbjørn Munk Hyldgaard - ALF: Anne Linde Førgaard - HMM: Hanne Marie Meier - GL= Gotfred Larsen

Marts

Kollekter i marts: Folkekirkens Nødhjælp
1. 1.s i fasten		
8. 2.s.i fasten		
15. 3.s. i fasten		
22. Midfaste		
29. Mariæ bebudelsesdag		

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

GL
GL
HMM
ALF
GL

Kirkekaffe
Sogneindsamling

Kollekter i april: KFUM & KFUK Danmark/KFUM & KFUK i Sunds*
5. Palmesøndag		 kl. 10.30		 HMM Kirkekaffe
9. Skærtorsdag		 kl. 17.00		 AMH
Påskemåltid. Se omtale side 7.
10. Langfredag		 kl. 10.30		 HMM 		
12. Påskedag		 kl. 10.30		 AMH
13. 2. påskedag		 kl. 10.30		 AMH 			
19. 1.s.e. påske		 kl. 10.30		 AMH
26. 2.s.e. påske		 kl. 10.30		 HMM

Maj

AMH
ALF
HMM
AMH
AMH
HMM
AMH
AMH
HMM

Kirkekaffe
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

Juni

Kollekter i juni: DSUK (Danske Sømænds- og Udlandskirker)
1. 2. pinsedag		 kl. 10.30		 Alle
							
7. Trinitatis		 kl. 10.30		 AMH

Friluftsgudstjeneste ved Pastoratets
præster. Se omtale næste side.

*Deles ligeligt mellem landsorganisationen og lokalafdelingen.

Gudstjenester på ”Søglimt” kl. 14.30

Tirsdag den 3. marts:		
Tirsdag den 17. marts:		
Tirsdag den 7. april:		

ALF		
GL
AMH

Tirsdag den 21. april:		
Tirsdag den 5. maj:		
Tirsdag den 19. maj:		

ALF
ALF
AMH

Gudstjenester på CD
Alle gudstjenester i Sunds Kirke på søn- og helligdage optages digitalt og overspilles til CD.
Er du forhindret i at deltage i en gudstjeneste, eller kunne du tænke dig, hver uge at modtage en CD
med søndagens gudstjeneste, så har du mulighed for, at få en CD leveret til din dør.
Kontakt kirkekontoret for mere information
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Mandag den 4 maj kl.19.00 i kirken
Gudstjeneste i anledning af 75året for
Danmarks Befrielse
Den 4.maj 1945 om aftenen meddelte Montgomery, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig.
I år er det 75 år siden, og vi vil markere og fejre
friheden med en aftengudstjeneste i Sunds kirke.

Marts

April

Kollekter i maj: Herningprovstiernes kirke til kirke projekt
3. 3.s.e. påske		 kl. 10.30		
8. Bededag		 kl. 09.00		
				 kl. 11.00		
10. 4.s.e. påske		 kl. 09.00		
				 Kl. 11.00
17. 5.s.e. påske		 kl. 10.30		
21. Kristi himmelfart		 kl. 10.30		
24. 6.s.e. påske		 kl. 10.30		
31. Pinsedag		 kl. 10.30		

Maj

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

Tirsdag den 3. kl. 14.30
Danmission
Vi mødes hos Nanny Søndergaard,
Kastanievej 7 2. sal
Torsdag den 5. kl. 14.30
Sogneeftermiddag
Se omtale side 6.
Søndag den 8. – efter gudstjenesten
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Se omtale side 6.
Tirsdag den 24. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste ved Hanne Marie Meier
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.
Torsdag den 26. kl. 19.30
Sogneaften med Holger Lissner
Se omtale side 7.
Tirsdag den 31. kl. 19.30
Højskolesangaften
Kom og syng med! Vi synger udvalgte sange af
aftenens indbudte gæster.
Denne aftens gæst er Svend Erik Jessen.

Tirsdag den 5. kl. 14.30
Danmission
Vi mødes hos Rigmor Jensen, Hovedgaden 60
Store Bededag, fredag d. 8 kl. 09.00 & kl. 11.00
Konfirmation
Søndag d. 10 kl 09.00 & kl. 11.00
Konfirmation
Tirsdag den 12. kl. 19.00
Orienteringsmøde
Læs omtale på side 2
Torsdag den 28.maj kl.16.15 i kirken
Familiegudstjeneste
Minikonfirmanderne medvirker ved denne familiegudstjeneste i Sunds kirke, hvor alle er velkomne.
Efterfølgende vil der være en aktivitet for hele
familien i Sognegården.

Juni

April

Tirsdag den 2. kl. 12.00
Danmission
Vi mødes hos Edith Larsen, Søvænget 46 til
sommerafslutning.

Onsdag den 1. kl. 10.00 i Kirken
Påskegudstjeneste
For børnehavebørn med efterfølgende samvær i
Sognegården.
Torsdag den 2. kl. 10.00 i Kirken
Påskegudstjeneste
For dagplejere og dagplejebørn, samt børn der
passes hjemme, med efterfølgende samvær i
Sognegården.
Tirsdag den 7. kl. 14.30
Danmission
Vi mødes hos Vera Knudsen Kastanievej 7 1. sal
Torsdag den 9. kl. 17.00
Skærtorsdag med spisning
Efter gudstjenesten skærtorsdag samles vi til fælllesspisning i Sognegården.
Menuen står på lammekød –
Se omtale side 7.

Anden Pinsedag, den 1. juni kl.10.30

Fælles gudstjeneste i
Hytteskoven

Igen i år inviterer vi til en fælles pinsegudstjeneste, i Hytteskoven ved Sunds.
Vi samler personale og præster fra vores Fællespastorat og igen i år vil der i højere grad
være noget for børn! Så tag hele familien under
armen og et tæppe/stol og madkurv, så fejrer
vi pinse i fællesskab og spiser frokost i det
grønne.
Adresse: Hytteskoven, Krusbjergvej 12, Sunds
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Se lige her ...
Torsdag, den 5. marts kl. 14.3016.30

Sogneeftermiddag

med tidligere adjudant for dronningen, Ernst Højgaard Clausen,
i Sunds Sognegård.
Ernst Højgaard Clausen vil denne eftermiddag fortælle om sit
alsidige og spændende arbejde i
Kongehuset.
Der bliver serveret en kop kaffe
ved arrangementet.
Entre 50 kr.

Morgensang

Den tredje tirsdag i hver måned
er der morgensang i Sunds kirke
kl. 08.30. Vi synger sammen
og lytter til en bibellæsning, og
bagefter kan man få sig en kop
kaffe i våbenhuset.
Arrangementet slutter omkring
kl. 09.15.
Datoer til kalenderen d. 17.
marts d. 21. april og d. 19. maj.
Søndag, den 8. marts efter gudstjenesten

Fredagsfamilie

Hvis du og din familie er vilde
med fællesskab, god mad, hygge, sjov, leg osv. Så læs videre.
Vi er fire familier med børn i
alderen 1-10 år, som hver tredje
fredag mødes til aftensmad og
hygge i et kristent fællesskab.
Aftenen starter med fællesspisning efterfulgt af en aktivitet for
både børn og voksne – for eksempel bagning, gæt & grimasser eller lignende – og sluttes
af med en stille stund i form af
andagt.
Vi er meget interesserede i at
få flere familier med i vores
fredagsfamilie, så hvis det lyder
som noget for dig og din familie,
så kontakt Mogens på
tlf. 97728056 eller på mail:
mogensmikkelsen@hotmail.com

Tirsdag, den 31. marts kl. 19.00 i Sunds kirke.

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Informationsaften for konfirmander og forældre

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling
kaster næstekærligheden på klimaet.
Indsamlingen går til at klæde verden på til klimaforandringerne, og Sunds Sogn deltager igen i år
ved denne indsamling.
Pengene går til klimaløsninger som disse:

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 stille spørgsmål.
Med venlig hilsen
Hanne Marie Meier, Anne Linde Førgaard og
Asbjørn Munk Hyldgaard

• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv
og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Sikre huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen
før et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som
sikrer folk rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vej-		
rets omskiftelighed.

Torsdag, den 26. marts kl. 19.30

Sogneaften med Holger Lissner

Sangene synger i os.
Alle vi, der har sunget morgensang i skolen og af og til kommer
i kirken, kender en masse salmer, som vi har med os i bagagen. Og ved festlige og sørgelige
lejligheder synger vi salmer og
bruger digternes ord til at tolke
vores egne følelser. Det giver en
tryghed at synge noget, som vi
har sunget før. Så er der alligevel
noget, der står fast.
Men livet forandrer sig hele
tiden, og undertiden kan de
gamle ord føles lidt …. gamle.
Så er det forfriskende, at der
også skrives nye salmer i vores
tid, salmer, som bruger vor
tids sprog til at sige nogle af
de samme ting, som de gamle,
bare på en ny måde. En kirke,
hvor der skrives nye salmer på
livet løs, er ikke død. Nye salmer
bliver skrevet, når sproget udvikler sig, når musikken får nye
toner, når teologien flytter sig,
og kirken flytter sig. Så opstår et
behov for at udtrykke sig på nye
måder. Så det opleves autentisk
og vedkommende.
Salmer er koncentrerede dråber
af tro, erfaringer og ønsker. Her
får vi nogle ord, vi kan gøre til
vore egne, og hvormed vi taler til
Gud, og Gud taler til os. Bedst er
de salmer, som både er dagligdags og poesi, både er person-

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

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

lige og almene, så der ikke skal
historiske forklaringer til, for at
vi kan gå ind i dem og gøre dem
til vores ord. Og har ordene så
fået en god melodi, så bliver de
dobbelt så gode.
Holger Lissner, som tidligere
har været præst i Sdr. Bjert, er
stadig aktiv som salmedigter,
og vil præsentere nogle af sine
salmer og fortælle, hvorfor han
skrev dem, hvad der ligger bag,
og lære os melodierne, så vi kan
synge dem og bruge dem. Og
måske genfinde os selv i dem.
Der bliver serveret en kop kaffe
ved arrangementet.
Entre 50 kr.

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

Skærtorsdag, den 9. april kl. 17.00

Skærtorsdagsmiddag
Skærtorsdag fejrer vi nadvergudstjeneste i
Sunds kirke. Efterfølgende er der fællesspisning i Sognegården.
Menuen står traditionen tro på lam, og vi vil
spise og synge sammen i cirka tre timer.
Middagen koster 75 kr. og man kan tilmelde
sig på kirkekontoret senest den 27. marts.

Den nye alterdug på Søglimt er taget i brug.

Vi siger tak for ethvert bidrag der gives!
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Påskeblomst ...
1. Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

5. Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

2. Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

6. Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

3. Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

N.F.S. Grundtvig, 1817

4. Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

