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Du skal plante et træ

Nyt fra menighedsrådet

Sunds Kirke

Når dette kirkeblad udkommer, er sommeren ved
at gå på hæld. Jeg håber I alle har haft en god
sommer. Godt med åndehuller, hvor man kan
lade op, både fysisk og åndeligt.

Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard

I menighedsrådet er der ikke sket en masse
i sommerperioden, selv om kirken jo ikke holder
lukket i sommerferien.
Byfestgudstjenesten den 18. juni var godt besøgt og der
var en god stemning. Efter gudstjenesten hyggede kirkegængerne
sig med rundstykker og kaffe.
Kalenderen for det næste år er på plads, og der kommer 4 spændende sogneaftener, spændende koncerter, samt en lang række
andre ting, blandt andet friluftsgudstjeneste, gudstjeneste for børneinstitutionerne, konfirmandopstart, program for minikonfirmander
med mere. Der udkommer ikke som tidligere en sognekalender,
men i Kirken og Sognegården ligger der en oversigt over årets aktiviteter, som man gerne må tage med sig.
Lige inden sommerferien ansatte vi en ny kordegn til det administrative arbejde i Sognegården. Det er først og fremmest regnskab,
personregistrering, kalenderstyring, sekretærarbejde for menighedsråd, med mere.
Velkommen til Erik Andreasen, som allerede nu er godt i gang med
at sætte sig ind i alle arbejdsområderne.

E

fteråret er ofte forbundet
med hygge – stearinlys i
vindueskarmene, dampende te i
krusene og friskbagte boller i ovnen. Hvis man er rigtig heldig, så
er hyggen måske også forbundet
med en knitrende ild i brændeovnen, som får varmen til at
sprede sig helt ud i tåspidserne.
Når jeg sidder ved en brændeovn, så foregår det gerne i mine
svigerforældres sommerhus,
mens brændet i ovnen kommer fra mine forældres skov i
Himmerland. Jeg føler en særlig
glæde ved at hente varme fra
netop dette træ, for det har
krævet både blod, sved og tårer
fra min side for at få brændet
fra jord til ovn – om man så må
sige.
For mange år siden, da jeg
kun var en lille dreng, stod
efterårsferien for døren, og jeg
glædede mig som alle andre til
en uge fyldt med leg og frihed.
Jeg kunne dog godt have sparet
mig forventningens glæde (som
jo godt nok siges at være den

største), for der stod ikke fri leg
på programmet på det nedlagte
husmandssted i denne ferieuge,
men derimod grundlæggelsen
af en skov med mange tusinde
træer. Som jeg husker det, satte
vinterens storme allerede ind
i oktober det år, og i isnende
kulde og fygende sne plantede
vi den ene række af træer efter
den anden. Måske vil en vejrkværulant nu slå op i en metrologisk oversigt og konstatere, at
det vist ikke kan passe, men min
hukommelse fejler altså ikke
noget…
Imidlertid rummer minderne om
denne efterårsferie også andet
end forfrysninger og splinter
i fingrene. De rummer nemlig
også alle de gode samtaler, som
jeg fik med mine forældre og
mine søskende under det arbejde, som vi udførte sammen.
Man kan høste mange ting –
æbler, korn, kartofler, blomster,
brænde med mere, men noget
af det mest værdifulde, vi kan
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høste, er frugten af de træer,
som bliver sået i fællesskab med
andre mennesker. Måske kommer der ikke varme i brændeovnen af det, men forhåbentlig
giver samværet alligevel varme,
energi og lys i en tid, hvor man
må spejde langt efter de lyse
nætter. I efterårskulden glæder
jeg mig over, at mine forældres
skov leverer anden varme end
den fra minderne, men familiens arbejdsfællesskab i skoven
lærte mig at sætte pris på alt
det, vi kan opnå i fællesskab.

Der var desværre ikke timer nok til, at kirkesangerfunktionen kan
indbygges i stillingen, så menighedsrådet måtte hurtigst muligt efter
sommerferien i gang med at søge kirkesangere.
Den 1. oktober indbyder menighedsrådet til et menighedsmøde.
Efter gudstjenesten kl. 10.30 er der kirkekaffe med rundstykker,
hvor der vil være en kort orientering om kirkens budget og regnskab,
samt hvad der i øvrigt rører sig i menighedsrådet. Kom denne dag
og vær med til at give din mening til kende omkring kirkens liv og
vækst.
Inger Christensen
Menighedsrådsformand

Fællesskabet er en gave, som vi
skal dyrke og værne om sammen, så det bliver ved med at
vokse og folde sig ud.

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.: 96 26 57 26
E-mail: graver@sundskirke.dk
Organist
Elsebeth Kvistgaard
Tlf. 96 26 57 24
E-mail: organist@sundskirke.dk
Sognemedhjælper
Susanne Pedersen
Tlf.: 96 26 57 25
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.: 97 14 29 82
Sæsonudlån senest 1. juni
til kirkekontoret.

Kirkebladet - udgives af:

Samtale med præsten
Præsterne står altid til rådighed
for samtaler, og kommer
gerne på besøg.
Ring hvis du kender nogen der
har brug for en samtale,
eller du selv ønsker det.
Vi har naturligvis tavshedspligt.

Kirkebogsførende sognepræst
Asbjørn Munk Hyldgaard
Strandvejen 1, 7451 Sunds
Tlf.: 30 30 28 66
E-mail: ahy@km.dk
Træffes ikke mandag
Træffes i præsteboligen, torsdag
fra kl. 10.00 – 12.00 eller efter aftale
Sognepræst
Sigrid Marcussen
Gildespollen 10, 8420 Knebel
Tlf.: 51 64 23 10
E-mail: sima@km.dk
Træffes ikke fredag
Kirkekontoret, Sognegården
Nørrevang 45, 7451 Sunds
Kordegn: Erik Andreasen
Tlf.: 97 14 29 82.
E-mail: efa@km.dk

Erik Andreasen tiltrådte som kordegn ved Sunds Kirke, den 1. august.
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Gudstjenester

Sognekalender

September
Kollekt i september: Sunds Kirkes Høstoffer*
3. 12. søndag efter trinitatis kl. 10.30
AMH
10. 13. søndag efter trinitatis kl. 10.30
AMH
17. 14. søndag efter trinitatis

kl. 10.30

AMH

24. 15. søndag efter trinitatis

kl. 10.30

AMH

Kirkekaffe
Høstgudstjeneste

September

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

Oktober
Kollekt i oktober: FDF’s missionsprojekt
1. 16. søndag efter trinitatis
8.
15.
22.
29.

17. søndag efter trinitatis
18. søndag efter trinitatis
19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis

kl. 10.30

SM

Menighedsmøde med kirkekaffe og rundstykker

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

AMH
AMH
SM
SM

BUSK gudstjeneste - KFUM & K medvirker

November
Kollekt i november: Kirkens Korshær
5. Allehelgens søndag
kl. 14.00
12. 21. søndag efter trinitatis kl. 10.30
19. 22. søndag efter trinitatis kl. 10.30
21. Konfirmandgudstjeneste
kl. 19.00
26. Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.30

AMH
Kirkekaffe
AMH
Kirkekaffe
SM
AMH/SM/ALF og Susanne (sognemedhjælper) medvirker
AMH

December
Kollekt i december: Sunds Kirkes Julehjælp
3. 1. søndag i advent
kl. 10.30

Tirsdag den 31. kl 19.30 i kirken
Koncert – Lutherrosen
I anledning af reformationsåret indbydes til en fantastisk koncert med mezzosopran Merete Laursen
og pianst Kamilla Sørensen der har sammensat en
fantastisk koncert, med nyere lyttervenlig kirkemusik. Se omtale side 6

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

Tirsdag den 5. kl. 14.30
Danmissionkredsen
mødes hos Krista Jespersen, Vibevej 26
Tirsdag den 12. kl 19.30
Højskolesangaften
Vi tager hul på en ny sæson med sangaftener, hvor
gæster vælger sange og fortæller om baggrunden
for deres valg.
Denne aftens gæst er kirkens nye kordegn
Erik Andreasen.
Følg med på kirkens hjemmeside og se hvem aftenens gæst vil være de kommende sangaftener.
Søndag den 17. kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Se særlig omtale andet sted på siden.
Torsdag den 21. kl. 19.30
Indre Mission
IM’s fødselsdagsfest
v/ pens. Provst John Ørum Jørgensen, Gjellerup.
Onsdag den 27. kl. 19.30
”Min usynlige søn”
Sogneaften med journalist og forfatter Esben Kjær.
Se omtale side 6

November

Tirsdag den 7. kl. 14 30
Danmissionkredsen
mødes hos Bodil Klaris, Teglgårdvej 55
Torsdag den 9. kl. 19.30
Den hemmelige tro
Sogneaften med tidligere redaktør på Vejle Amts
Folkeblad, Arne Mariager.
Se omtale side 7
Torsdag den 16. kl. 19.30
Indre Mission
Bibeltime, Rom. 5,1-11
v/ Kristian P. Olesen, Ejstrupholm
Onsdag den 22. kl. 17.30
Sognecafé med Mariann Mikkelsen
Vi skal lytte til sang og harpespil af én af områdets
dygtige musikere.
Se omtale side 7

December

Tirsdag den 5. kl. 14 30
Danmissionkredsen
Julehygge hos Martha Jensen, Rønne Alle 59.
Husk pakke til pakkespil!

Oktober
AMH

Kirkekaffe

AMH: Asbjørn Munk Hyldgaard / SM: Sigrid Marcussen / CKB: Christian Kjær Bjerre / ALF: Anne Linde Førgaard

Gudstjenester på ”Søglimt” kl. 14.30
Tirsdag den 5. september: Anne Linde Førgaard
Tirsdag den 19. september: Asbjørn Munk Hyldgaard
Tirsdag den 3. oktober:
Anne Linde Førgaard

Tirsdag den 17. oktober:
Anne Linde Førgaard
Tirsdag den 7. november: Asbjørn Munk Hyldgaard
Tirsdag den 21. november: Asbjørn Munk Hyldgaard

Åben Bibelstudiekreds

Sunds Kirkes Bibelstudiekreds mødes hver anden torsdag (i ulige
uger) kl. 9.30 – 11.30 i konfirmandstuen, på Strandvejen 1.
Studiekredsen - der er åben for alle – er en herlig blanding af god
snak, højt humør og dybe samtaler, om til tider vanskelige emner.
Yderligere information hos Verner Mouritsen, tlf. 20 30 18 12
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Kirkebilen

kører gratis – for ældre og
dårligt gående.
Bestilles direkte hos

Herning Taxa på
- tlf. 97 12 07 77
Konto: 3526

Søndag den 1. kl. 10.30
Menighedsmøde
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet
til kirkekaffe med rundstykker, hvor der vil blive
orienteret om menighedsrådets arbejde, regnskab
og budgetter og med mulighed for drøftelse af de
kirkelige aktiviteter.
Tirsdag den 3. kl. 14.30
Danmissionkredsen
mødes hos Vita Lauridsen, Teglgårdvej 3E
Tirsdag den 10. kl 19.30
Højskolesangaften
Vi fortsætter rækken af sangaftener, hvor gæster
vælger sange og fortæller om baggrunden for deres
valg. Følg med på kirkens hjemmeside og se hvem
aftenens gæst vil være!
Tirsdag til torsdag, den 24. – 26.
Indre Mission
Bibelkursus i Silo, Hammerum
v/ Jens Jensen, Norge

Søndag den 17. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste/høstfest
Børn og unge må gerne medbringe frugt og
grønt – alt hvad vi høster i have og på mark –
og tage det med til gudstjenesten.
Vi mødes før gudstjenesten i Sognegården, og
bærer høsten ind ved gudstjenestens start.
Vær også med ved den efterfølgende høstfest – blandt andet med bortlodning af det
medbragte frugt og grønt.
Overskuddet bliver lagt sammen med høstofferet, som fordeles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Danmission og Herningprovstiernes Kirke til Kirke projekt.
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Se lige her ...
Torsdag den 9. november kl. 19.30

REFORMATIONSARRANGEMENTER

13. september 2017, kl. 19.00 - 20.00:
Ilskov Kirke - Gudstjeneste med Luther-tekster

Sunds, Ilskov, Grove, Simmelkær sogne

31. oktober 2017, kl. 19.00 - 21.30:
Sunds Kirke - ”Lutherrosen” – koncert med
mezzosopran Merete Laursen og
pianist Kamilla Sørensen

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther
påbegyndte den reformation, der har formet og
er grundlaget for den danske evangelisk-lutherske kirke. Det vil vi markere, og derfor inviterer
Sunds, Grove, Simmelkær og Ilskov sogne til
følgende arrangementer i løbet af Reformationsåret:

31. oktober 2017, kl. 19.00 - 21.30:
Viborg Domkirke - Reformationsgudstjeneste

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 i kirken

Koncert ”Lutherrosen”

I anledning af 500 året for reformationen, afholdes der på selve dagen, en koncert med temaet
”Lutherrosen” – Luthers personlige segl – som han
selv kaldte ”et kendetegn for min teologi”

Den
hemmelige tro

Sogneaften med tidligere
redaktør på Vejle Amts Folkeblad, Arne Mariager.
Danskerne er et langt mere religiøst folkefærd, end vi går rundt
og tror. Dette foredrag forholder
sig til Gud og kristendom, som en
glad, troende amatør – en ikketeolog – kan tillade sig. Det er et
foredrag om menneskers mest
private rum – vores tro. Om din
gud – og min. Og om forskellene
på dem.

Mezzosopran Merete Laursen og pianst Kamilla
Sørensen har sammensat en fantastisk koncert,
med nyere lyttervenlig kirkemusik, der viser inspiration fra både gospel, pop og den klassiske del af
musical-traditionen. Teksterne er helt centrale for
koncerten, da det er teksternes indhold, der refererer og afspejler Luthers tanker om indholdet af
den kristne tro. Sangene vil blive bundet sammen
af Luther-citater og ikke mindre end 5 forskellige
udgaver af ”Fader Vor”, for at understrege Luthers
pointe; at vi ikke behøver Jomfru Maria, paver eller
helgener som mellemled til at bringe vores bønner
til Gud, men at hvert menneske kan tale frimodig
til Gud som et barn til sin far.

Esben Kjær
Onsdag den 27. september kl. 19.30

”Min usynlige søn”

Sogneaften med foredrag af Esben Kjær der selv
siger om sit foredrag:
At leve med sine døde er svært: Der er ganske vist
masser af opmærksomhed på den indledende sorg.
Men hvad så efter et år? Fem år? Hvordan lever
man med tabet og tomheden, når omverden mister
interessen og synes, at man bør være ”kommet videre”? I Danmark har vi ingen tradition for at sætte
forholdet til de døde i system.

Denne smukke koncert er gratis, så tag gerne naboen under armen til en fantastisk oplevelse.

Arne Mariager

Onsdag den 22. november kl. 17.30

Sognecafé med Mariann Mikkelsen
Kom til Sognecafé i Sunds
Sognegård den 22. november
kl. 17.30, hvor vi skal høre sang
og harpespil af en af områdets
dygtige musikere.
Mariann Mikkelsen er født i
Tjørring. Hun er en ung sanger,
musiker og performer med et
alsidigt repertoire – lige fra opera
og musicals til folkemusik og
danske viser.
Mariann optræder ofte som solist
til både private og offentlige arrangementer. Hun giver solokoncerter med sang og harpe i nogle
meget stemningsfulde koncerter.
Mariann
Mikkelsen
Hun er uddannet
klassisk
sopran
fra Det Jyske Musikkonservatorium. Som barn og ung skolepige
sang hun i kirkekoret i Baunekirken i Tjørring, og optrådte
sammen med sine to søskende
til forskellige arrangementer.
Mariann deltog som 16-årig i
fjernsynsprogrammet ”Scenen er
din” og fik der en fin placering.
Under studietiden har hun bl.
meget andet medvirket i ”Cats”
i MCH Herning Kongrescenter i
2014, og i efteråret 2017 medvirker hun i Les Misérables samme
sted. Når Mariann ikke selv
synger og spiller harpe, underviser hun Det Jyske Musikkon-

Mariann Mikkelsen
servatoriums pigekor i solosang,
spiller tværfløjte og klaver og går
til ballet. Derudover er hun ansat
i Sct. Pauls Cantori i Aarhus.
Det er en alsidig kunstner som
den 22. november gæster Sunds
Sognegård til Sognecaféen.

Decemberkor - et godt sted at mødes, som optakt til jul!

Der er i denne tid mere fokus på døden end nogensinde før. Men det handler alt sammen om sorg –
og det er alt for snævert: For det ledsagende tab af
mening og behov for ny spirituel retning kan være
langt vanskeligere at overkomme end selve sorgen.
Samtidig fokuserer alle på den første sorg – men
hvad så bagefter?
Det er denne næsten ubetrådte bane, jeg kridter
op – leveret af én, der selv har måttet gøre sig disse
pinefulde psykologiske, spirituelle og teologiske
erkendelser.

Merete Laursen
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Det er tid til at sætte kryds i kalenderen, hos alle
sangglade i Sunds. På 5 aftner øver vi sange til
Sunds Kirkes Julekoncert og til De Ni Læsninger.
Vi lærer et par nye sange, finder nogle gamle frem
og øver lidt overstemmer til salmerne, hvis der
bliver tid til det.
Vi glæder os til at se nye som gamle sangere.
Sangtalent og alder er ingen hindring, når blot du
kan komme de fleste af øvegangene. Tag gerne en
ven med! Tilmelding og yderligere information kan
fås hos organist Elsebeth Kvistgaard.
Se kontakt-info foran i bladet.

Datoer 2017:
Torsdag den 2. november kl. 19.00-21.00
Tirsdag den 7. november kl. 19.00-21.00
Torsdag den 16. november kl. 19.00-21.00
Onsdag den 22. november kl. 19.00-21.00
Torsdag den 30. november kl. 19.00-21.00
Julekoncert:
Onsdag den 6. december kl. 19.00
De Ni Læsninger:
Søndag den 17. december kl. 16.30
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Sidst men ikke mindst ...
Babyrytmik - et stort sanseindtryk!

Oplevelser, sang og samvær præger onsdag formiddag i Sunds
Kirke, hvor de små sanser sig igennem udvalgte salmer og sange.

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

Snart starter et nyt babyrytmikhold op i Sunds, og snart summer
kirken af babyers pludren og de voksnes fællessang.
Det er spændende at iagttage, hvordan de små fra gang til gang
lever med og udvikler sig. De får øje for hinanden, og fokuserer på
hinanden. De forsøger at efterligne det, vi voksne laver, og er i det
hele taget meget opmærksomme på, hvad der sker omkring dem.
Xylofonen med den dejlige og klare lyd byder hvert et barn velkommen. Sæbebobler bliver opmærksomt betragtet og forsøgt fanget!
Vinden fra den store vifte nydes med et herligt udtryk i ansigtet! Og
det lille rasle-æg kravler rundt på barnet, som en mus der forsøger
at finde et hus! Bare for at nævne nogle af de oplevelser og sanseindtryk, som babyrytmikken byder på.
Har du og dit barn også lyst til at være med, så hører vi gerne fra dig
(tilmelding på sus@sundskirke.dk).
Hilsen organist Elsebeth Kvistgaard og sognemedhjælper Susanne
Pedersen, begge ansat ved Sunds Kirke.

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

Indre Mission i Sunds
Formand: Niels Jørn Christensen
Sunds, tlf.: 97 14 10 76

KFUM & KFUK i Sunds
Kontaktperson: Søren Hansen
Sunds, tlf.: 97 14 39 20

Salmerødder 3-4 år

- er et nyt tilbud ved Sunds Kirke, opstartet som følge af organistens
efteruddannelse og på opfordring af forældre, der tidligere har
deltaget i ”Babyrytmik”.
Gennem sang, dans, leg og spil på instrumenter, styrkes børnenes
sociale, motoriske, sproglige og musikalske kompetencer. Vi møder
flere forskellige musikalske stilarter, rim og remser. Forældre opfordres til at deltage aktivt, så man kan synge videre derhjemme.
Programmet er lagt til 3-4 årige, men falder man lidt uden for aldersgruppen, eller er der søskende tæt på, er I stadig velkomne. På et
hold er der kun plads til 12 børn, så der er rift om pladserne.
Vi kører både efterårs- og forårshold, så hold øje med lokalavisen og
kirkens hjemmeside.

Sunds Y’s Men’s Club
Præsident 2017/18:
Niels Dalbjerg
Sunds, tlf.: 20 33 54 10

Sunds Y’s Menette Club
Præsident 2017/18:
Birgit Jensen
Hammerum, tlf.: 22 43 67 24

