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Præstetanker
Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard

Jeg var engang på vej hjem med
rutebilen fra Aalborg. Kort efter
at jeg var stået på bussen, stiger
også en gammel dame på. Hun
roder i sin taske efter penge til
en billet, men det går pludseligt
op for buschaufføren, at hun er
mor til én af hans kolleger, og
han insisterer derfor på, at hun
ikke skal betale for billetten. Den
gamle dame accepterer og sætter sig ind på bussens forreste
sæderække.
Jeg sidder på min plads længere
nede i bussen og bliver irriteret.
Irriteret over at buschaufførerne
åbenbart favoriserer sig selv og
deres familier, mens vi andre må
betale, hvad det koster at køre
med bus. Jeg har jo altid betalt
mine busture, og det er efterhånden blevet til mange penge
– penge som andre åbenbart
slipper for at betale.
Damen og buschaufføren falder
lidt efter i snak. Hun har netop
været inde på sygehuset for at
besøge sin søn. I løbet af samtalen finder jeg ud af, at sønnen
er meget syg. Moren besøger
ham dagligt og fortæller, at hun
heldigvis aldrig skal betale for

busturen, for så havde hun ikke
haft råd, og chaufføren svarer,
at alle kollegaerne i busselskabet gerne vil hjælpe så meget de
kan. Jeg bliver helt stille indeni
og helt lille. Her var nogle mennesker, som havde forstået, at
en anden behøvede hjælp, og så
de gav den.
Men i stedet for at tiltro andre
det bedste, havde jeg været
forblændet af en ligegyldig
uretfærdighed, som jeg mente,
at jeg var udsat for. Min egen
retfærdighedssans havde taget
hele billedet. Jeg kunne ikke
få øje på andet end mig selv
– i hvert fald ikke før det blev
skåret ud i pap for mig. Men da
min skam havde fortaget sig lidt,
blev jeg glad. Glad over at andre
mennesker kan tænke på andre
end sig selv.
Det er meget let her i tiden,
at blive forarget over andres
manglende forsigtighed – over
at de ikke går med mundbind
eller tilsyneladende ikke spritter hænderne af. Men ret beset
ved vi jo ikke, om det netop er
de mennesker, som er allermest
udsatte. Om det lige nøjagtig er

2

for deres skyld, at vi andre skal
huske at være omhyggelige med
hygiejnen.
Det er let at forarges over andre
og fokusere på regler og retningslinjer, men det er også
vigtigt, at vi ikke mister det
enkelte menneske af syne – det
menneske som har brug for
et smil, et venligt ord eller lidt
ekstra omsorg. Vi er skabt til at
være sammen i verden, ikke for
at vogte over hinanden, men for
at leve sammen til fælles glæde.

HUSK
MUNDBIND
i Kirken og i
Sognegården

Nyt fra menighedsrådet
Vi er på vej ind i den mørke tid af året, hvor vi
samles inden døre med hygge og socialt samvær.
Men sådan er det ikke helt i år for vi har en medspiller, nemlig coronaen. Netop socialt samvær
og omsorg for hinanden er en stor del af det, vi
forstår ved at være Kirke, så det er ikke så let at
agere i, og på det seneste har regeringen strammet op omkring
forsamlinger, og det lytter vi selvfølgelig til, men egentlig har det
ingen konsekvenser for os som Kirke.
Kirken har nemlig sine egne retningslinjer, som ikke er de samme,
som vi har privat. Derfor må vi gerne være op til 128 til gudstjeneste, blot vi sørger for afspritning, mundbind og den fornødne
afstand. Vi må også være op til 64 i salen i Sognegården, hvis der
ikke synges, og 36 hvis der synges.
Her efter sommerferien er der undervisning for konfirmander, minikonfirmander samt legestue og babysalmesang. Også korsang er
startet op igen.
I de sidste fem måneder har vi afholdt gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer for børn - Jonathan og Præsten, sogneaftner,
højskolesangaftner, koncerter m.m. I menighedsrådet besluttede vi
i september, at så længe smittetallet var så højt, ville vi holde igen
med det sociale, såsom kirkekaffe, kirkefrokoster m.m.
Vi har nu været i gang med at planlægge for de næste 3 måneder.
Vi planlægger efter at smittetallene falder og forsamlingsforbuddet
lempes, så vi kan mødes til Nytårskur i Sognegården, kirkekaffe i
Sognegården, højskolesang med ståkaffe, samt sogneaftner med
kaffe. Men hvis ikke smittetallene bliver bedre, så afholder vi arrangementerne så forsvarligt, som vi kan, måske helt uden traktement.
Vi er ikke lukket ned, så kom blot til Kirkens arrangementer.
Når det er sagt, så sætter vi ikke nye skibe i søen lige her og nu, det
vil sige, at der ikke tages nye tiltag, men vi kører videre med det som
er i gang.
Vi må glæde os over, at vi trods alt ikke skal lukkes helt ned, og så
må vi glædes over, at det er det samme budskab, som forkyndes
til glæde og til trøst for os alle i en tid, hvor vi kan have så megen
omgang med hinanden.
Læs om det nye menighedsråd på bladets bagside.
På gensyn i Sunds Kirke
Inger Christensen, formand

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
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
Kontorets åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag tillige kl. 13.00 - 15.00
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
AMH: Asbjørn Munk Hyldgaard - ALF: Anne Linde Førgaard - HMM: Hanne Marie Meier

December

Kollekter i december: Sunds kirkes julehjælp
6. 2. Søndag i advent
kl. 10.30 AMH
13. 3. Søndag i advent
kl. 16.00 AMH
16. Onsdag		
kl. 17.00 HMM
						
20. 4. Søndag i advent
kl. 10.30 HMM
24. Juleaften		
kl. 13.00 HMM
				
kl. 15.00 AMH
						
25. Juledag 		
kl. 10.30 AMH
26. 2. Juledag
kl. 10.30 HMM
27. Julesøndag
kl. 10.30 HMM
						

Kirkekaffe
De ni læsninger
Jonathan og Præsten
Se omtale side 7
Juleaftensgudstjeneste
Juleaftensgudstjeneste
Se omtale side 7
Sanggudstjeneste
Se omtale side 7

Januar

Kollekter i januar: Bibelselskabet*
1. Nytårsdag
kl. 16.00 AMH
3. Hellig Tre Konger
kl. 10.30 AMH
10. 1. Søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.30 HMM
17. 2. Søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.30 AMH
						
24. 3. Søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.30 AMH
31. Septuagesima
kl. 10.30 HMM

Efterfølgende nytårssammenkomst
International kirkedag med kirkefrokost
v/ Sunds Y’s Men’s Club

Februar

Kollekter i februar: Møltrup optagelseshjem
7. Seksagesima
kl. 10.30 AMH
14. Fastelavn		
kl. 10.30 AMH
						
21. 1.s.i fasten
kl. 10.30 AMH
28. 2.s.i fasten
kl. 10.30 HMM

Kirkekaffe
Fastelavnsgudstjeneste
Se omtale side 7

Marts

Kollekter i marts: Folkekirkens Nødhjælp
3. Onsdag		
kl. 17.00 HMM
7. 3.s.i fasten
kl. 10.30 AMH

Jonathan og Præsten
Kirkekaffe

*Kollekt den 17. januar: Y’s Men Region Danmark’s regionsprojekt:”Gadebørn i Sumbawanga i Tanzania”
Sunds Y’s Men’s er vært ved frokosten efter gudstjenesten.

Morgensang

Gudstjenester på ”Søglimt” kl. 14.30
Tirsdag den 1.
Tirsdag den 5.
Tirsdag den 19.
Tirsdag den 2.
Tirsdag den 16.

december
januar
januar
februar
februar

AMH
ALF
AMH
ALF
AMH

Den tredje tirsdag kl. 8.30 i hver måned er
der mulighed for at komme til morgensang i
Sunds Kirke.
Morgensang er en rolig og stemningsfuld
måde at begynde dagen på med sang og musik til stille eftertanke. Alle er velkomne.
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Sognekalender
Tirsdag den 26. kl. 19.30 i Kirken.
Højskolesangaften
Sangvælger følger senere.

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

Februar

December

Torsdag den 11. kl. 19.30 i Sognegården
Sogneaften med ” De uartige piger fra Sprogø”
Se omtale side 7.
Tirsdag den 16. kl. 08.30 i Kirken.
Morgensang
Se omtale side 4.
Tirsdag den 23. kl. 19.30 i Sognegården.
Højskolesangaften
Sangvælger følger senere.

Tirsdag den 1. kl. 19.30 i Kirken.
Ind under jul
En sangaften med julestemning, hvor vi synger
julesange og julesalmer i kirken.
Karin Holmgaard og Dario Andreella har tilrettelagt programmet for aftenen.
Kom og vær med og tag gerne naboen med.
Vi kan være mange i kirken, og vi sidder på anviste pladser efter coronaregler.
Tirsdag den 15. kl. 08.30 i Kirken.
Morgensang
Se omtale side 4.
Onsdag den 16. kl. 17.00
Pizzagudstjeneste – Jonathan og Præsten
Se omtale side 7.
Torsdag den 17. kl. 9.30
Jul for de små
Juleafslutning for dagplejebørn og børn, der
passes hjemme.
Alle er velkomne.
Torsdag den 24. kl. 13.00 og kl. 15.00
Juleaftensgudstjenester
Se omtale side 7.

Januar

Fredag den 1. kl. 16.00 i Kirken
Nytårskur
Gudstjeneste med efterfølgende samvær i Sognegården, hvor vi ønsker hinanden godt nytår.
Søndag den 10. kl. 16.00
Hellig Tre Kongers arrangement
Se særlig omtale
Tirsdag den 19. kl 08.30 i Kirken.
Morgensang
Se omtale side 4.

Søndag den 10. januar kl. 16.00

Hellig Tre Kongers
arrangement

Forbehold for ændringer

Dette arrangement henvender sig til alle aldersgrupper.
Eftermiddagen byder på en fællesskabende aktivitet og en lille andagt i kirken. Bagefter spiser vi
aftensmad sammen og slutter dagen af med en
aftensang. Maden koster 20 kr. for voksne og er
gratis for børn.
Hele arrangementet varer fra kl. 16.00 til 18.30.

Vi oplever i øjeblikket, at mange arrangementer
og gudstjenester må ændres med kort varsel
på grund af nye retningslinjer fra myndighedernes side.
Derfor opfordrer vi til, at man løbende orienterer sig på kirkens hjemmeside:
www. sundskirke.dk.
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Se lige her ...
Ny messehagel indvies

Første søndag i advent bliver Sunds Kirkes nye hvide og gyldne messehagel indviet.
For nogle år siden arvede kirken nogle penge. Menighedsrådet
besluttede blandt andet at bruge pengene til en ny hvid og gylden
Messehagel. Den er, ligesom den grønne og lilla messehagel, lavet
af kunstneren Lene Abildgaard Knudsen. Lene havde travlt flere år
frem, da vi spurgte hende, og sagde egentlig nej til at lave en messehagel mere til Sunds Kirke, men hvis vi ville vente på det, ville hun
gerne lave den, når hun fik tid. Det fik hun så i år. Lene er meget
grundig og ville gerne bruge symboler fra kirken. Derfor har hun
besøgt kirken flere gange for at finde inspiration.
Lene er uddannet på Kolding kunsthåndværkerskole i 1979-83 på
tekstillinjen og har siden 1983 haft eget værksted. Hun har selv
vævet stoffet af uldgarn fra Norge og Sverige, farverne på garnet er
nøje afstemt med farverne på kirkens altertavle. Alle broderier er
også lavet i hånden på kunstnerens eget værksted i Ikast.
Messehaglens hvide farve står for renhed, hellighed og uskyld. Den
gyldne farve står for Guds herlighed, magt og det evige lys.
Lene har som symbol på forsiden brugt et motiv fra vores dåbskande - en fin lille rund korsform. På ryggen er et gaffelkors. På hver
side af dette er der striber, som stopper når de rammer gaffelkorset.
Dette skal ses som symbol på påskens budskab, langfredag og
endelig påskedag med opstandelsen. De tre striber på ryggen kan
også symbolisere Treenigheden.
Udformningen hænger nøje sammen med de to øvrige messehagler
i Sunds Kirke.
Den hvide og gyldne messehagel bliver brugt på alle kirkens højtidsog festdage, den bliver derfor også kaldt festmessehaglen. Vi glæder
os til af tage den i brug.

Strikkecafé

Julehjælp

Strikkecafeen fortsætter efter jul og nytår. Har du
lyst til at strikke sammen med andre, så kom og
vær med. Det er meget hyggeligt at være sammen
på den måde. Det sker på følgende onsdage:
6. januar
20. januar
3. februar
17. februar
3. marts
17. marts
- alle dage kl. 14.15 – 16.15.

Hvert år uddeler Sunds Kirke julehjælp til mennesker i sognet, som har brug for hjælp i forbindelse
med julen. Ansøgning om julehjælp skal sendes
direkte til én af kirkens præster, som også uddeler
hjælpen, og det foregår naturligvis helt anonymt.
Selve julehjælpen består af et gavekort til SuperBrugsen i Sunds.
Så hvis man bor i Sunds og har få pengene til
højtiden, så send en mail eller ring til én af kirkens
præster, så er der mulighed for at modtage julehjælp i år.

Vi strikker dåbsklude som det primære, men
vi strikker også andet. Normalt strikker vi huer,
halstørklæder, vanter og sokker til hjemløse, som
Kirkens Korshær formidler. Men her i juletiden,
strikker vi nissehuer til Mødrehjælpen.
Det hænder også, at vi sidder med eget strikketøj.
Vi modtager gerne garn, hvis nogen har noget liggende. Det kan afleveres på kirkekontoret.
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Juleaftensgudstjenester
i Sunds

Julegudstjenesterne den 24. december er flyttet til
hallen i Multicenter Sunds, Idrætsvej 2, på grund
af covid-19-restriktioner.
Der vil være to gudstjenester kl. 13 og kl. 15, og
der kræves ingen tilmelding. Se mere information
på kirkens hjemmeside, når julen nærmer sig –
der kan jo stadig opstå ændringer.

Jonathan og Præsten (J&P)

Jonathan og Præsten afløser vores tidligere
Spaghettigudstjenester. Vi begynder i kirken, hvor
Jonathan snakker både med børnene og præsten,
som også fortæller fra bibelen.
Vi vil synge og sikkert lave en lille aktivitet i Kirken
også. Herefter serveres pizza til fællesspisning i
Sognegården. Maden koster 20 kr. for voksne og
er gratis for børn. Vi synger til bords og slutter af
med et enkelt aftenvers ca. kl. 18.15.
Og vi glæder os!

Julegudstjeneste i Sunds Multicenter 2013
Julesøndag
Julesøndag, den 27. december, vil gudstjenesten
bære særlig præg af sang og musik, med hovedvægt på at synge et udvalg af de kendte og
afholdte julesalmer og sange.
Der vil være bøn, tekstlæsning og refleksion over
julens budskab undervejs. Gudstjenesten er uden
nadver.
Søndag den 14. februar kl. 10.30

Fastelavnsgudstjeneste

Til fastelavnsgudstjenesten er alle velkomne til at
møde op udklædte – både børn og voksne. Gudstjenesten retter sig mod børn, og bagefter er der
tøndeslagning i Sognegården for alle aldersgrupper. Til slut kåres årets kattekonger og kattedronninger, og der serveres fastelavnsboller og varm
kakao. Det er gratis at deltage.
Hele arrangementet varer fra kl. 10.30 til 12.30.

Torsdag den 11. februar kl. 19.30 i Sognegården

De uartige piger fra Sprogø

Sprogø midt i Storebælt fungerede i en årrække
som forvaringshjem for de piger, som man anså
for at være seksuelt eller moralsk fordærvede, og
var man én gang blevet stemplet som ”Sprogøpige”, så var man det for altid. Sognepræst Flemming Rishøj vil denne aften fortælle spændende
og tankevækkende historier om mennesker, som
af samtiden blev anset for at være tabere.
Entré: 50,-
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Bagsiden
Menighedsrådsvalget

Ved Valgforsamlingen i Sunds Kirke, tirsdag den 15. september, blev
der opstillet og valgt 9 personer, der skal udgøre det kommende
menighedsråd i Sunds.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent,
den 29. november.
De valgte blev:
Berit Kildsgaard Hansen (nyvalgt)
Erling Odderskjær Jensen (nyvalgt)
Frede Krøjgaard (nyvalgt)
Inger Toft Christensen
Jørn Willumsen
Karin Holmgaard Jensen
Laura Nielsen
Margit Ørndrup
Preben Siggaard (nyvalgt)
Der blev samtidig valgt 3 stedfortrædere:
Ole Mogensen
Michael Krejbjerg
Mona Marie Thalund
Ud over de valgte medlemmer, beståer menighedsrådset ligeledes
af kirkens præster samt en medarbejderrepræsentant.

Karin Holmgaard
Jensen

Margit Ørndrup

Erling Odderskjær
Jensen (nyvalgt)

Jørn Martin
Willumsen

Berit Kildsgaard
Hansen (nyvalgt)

Frede Krøjgaard
(nyvalgt)

Laura Nielsen

Preben Siggaard
(nyvalgt)

Det nye menighedsråd konstituerer sig på det
ordinære menighedsrådsmøde, tirsdag den 24.
november kl. 17.30 i Sognegården.
Vi byder både nye og genvalgte rådsmedlemmer
velkommen til et spændende arbejde i menighedsrådet.
Inger Toft
Christensen

