Årets konfirmander

Foto: Lars Bertelsen, Suldrup

ADRESSER

Sognepræst:
Bodil Nørager,
Hjedsbækvej 478, Sønderup,
tlf. 98 65 30 37, mail: bon@km.dk

Organist:
Heidi Bunk Sørensen,
tlf. 61 54 84 30,
mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Kirkesanger:
Anna-Marie Kaufmann Nielsen, tlf. 29 89 84 52,
mail: kirkesanger@sonderupsuldrupkirke.dk
Personalet holder sædvanligvis fri om mandagen.
Formand for menighedsrådet:
Morten Jødal, Præstemarken 18, Sønderup,
tlf. 98 18 37 74, mail: morten@joedal.dk

SØNDERUP KIRKE:
Nederst fra venstre: Laura Cravach Andersen, Katinka Mygind Madsen, Maria Buus Østergaard, Mette Wei Bjerregaard Nielsen, Amalie
Juul Jakobsen, Nanna Dyrmose Venborg, Marie Gravgaard Askjær.
Midterst fra venstre: Tobias Nørhave Johansen, Ida Mette Manu Guld
bæk, Signe Grønborg Søndergaard, Trine Marie Thomsen, Stephanie
Kruatet Frederiksen, Hessel Theodor Oosterhof, Mikkel Stor Rasmussen, Lars Buus Jensen (konfirmeret i Veggerby kirke), Joe Dion Bødker
Dahlsen, præst Bodil Nørager.

Nederst fra venstre: Mie Holland Rasmussen, Pernille Fristrup Redam
Andersen.

Øverst fra venstre: Emil Sørensen, Marcus Bachmand Thomsen, Jonas
Holck Andreassen, præst Bodil Nørager.

Øverst fra venstre: Marcus Christensen, Rasmus Max Laursen, Mads
Christensen, Frederik Faaborg Ahlsten Hansen, Robin Kaasgaard
Mathiasen, Marius Søgaard Thorsen, Marcus Pinstrup Nørhave.

NYT FRA KIRKERNES KOR

Spirekoret

Omkring 1. september tager vi hul på den nye sæson, så hvis du
er en sangglad dreng eller pige, der går i 3. klasse eller opefter,
så prøv at komme til Stjernekor. Vi synger alt muligt forskelligt:
gamle salmer, nye sange, gospel, hurtige sange, langsomme sange
og meget, meget mere. Men vi laver også opgaver og spiller spil, der handler om musik, fx
“node-krig”’ rytme-vendespil” eller kryds og tværs med musik betegnelser. Vi øver hver
gang i Suldrup Sognehus, og der bliver sendt nærmere besked rundt til alle efter sommerferien.
Yderligere oplysninger kan fåes hos korleder og organist Heidi Bunk Sørensen,
tlf. 61 54 84 30.

Graver: Jette Krogh Pedersen, tlf. 29 74 87 16, mail:
sonderupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk

SULDRUP KIRKE:
Kirkeværge:
Ib Lundgren, Birkevej 7,
Suldrup, tlf. 98 37 80 98,
mail: ib@lundgrenbyg.dk
Graver:
Henrik Stigel, tlf. 20 78 35 28,
mail: suldrupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk

Kirken på nettet

Hjemmeside: www.sonderupsuldrupkirke.dk
Kalender og praktiske oplysninger
Facebook:
www.facebook.com/sonderupsuldrupkirke
Aktuelle opslag og billeder

Deadline på næste Sogneblad er primo august 2017.

4. juni
5. juni
11. juni
18. juni
25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. august
13. august
20. august
27. august
3. sept.

SØNDERUP SULDRUP
Pinsedag
9.00
10.30 k)
k)
2. Pinsedag
14.00 		 Grundlovsgudstjeneste
Trinitatis
10.30 k)
9.00
1. søn. e. trin.			
Sogneudflugt, se omtale
2. søn. e. trin.		
10.30 k)
3. søn. e. trin.
10.30 k)		
Rikke Visby Wickberg
4. søn. e. trin.		
9.00
5. søn. e. trin.
9.00		
Rikke Visby Wickberg
6. søn. e. trin.		
9.00
Rikke Visby Wickberg
7. søn. e. trin. 		
10.30 k)
8. søn. e. trin.
10.30 k)		
9. søn. e. trin.
9.00
10.30 k)
10. søn. e. trin.		
9.00
Rikke Visby Wickberg
Fælles provstigudstjeneste i Buderup
11. søn. e. trin.
10.30 k)		
Ødekirke kl. 17
k)
12. søn. e. trin.
9.00
10.30

k) Kirkebilen kan bestilles på tlf. 98 37 11 50 - senest om fredagen før søndagens gudstjeneste.

Dåbsgudstjeneste

Der er en tendens til, at flere ønsker lørdagsdåb. Sønderup-Suldrup menighedsråd mener grundlæggende, at dåben hører til i søndagens gudstjeneste. Men for at imødekomme
behovet, har vi valgt at lave et nyt tilbud med dåbsgudstjeneste på en fast lørdag hver
anden måned. I tilfælde af, at der ingen tilmeldte dåb er, bortfalder gudstjenesten.
Kommende lørdagsdåb:
Suldrup kirke: Lørdag d. 12. august kl. 10.00
(Evt. Sønderup kirke – alt efter, hvor dåb ønskes)

Alterkalken i Suldrup - før og efter restaurering

Foto: Tonny Fredberg

Kontakt sognepræsten, hvis du ønsker dåb denne lørdag.

Sognebladet

Gudstjenester/salmesang på Himmerlandshave

Lidt på skift er der gudstjenester og eftermiddage med salmesang på Himmerlandshave torsdage i lige uger. Et par stykker fra Himmerlandshavekoret deltager hver
gang i både gudstjenester og salmesang og hjælper med sangen. Alle er velkomne
til at deltage - også selvom man ikke bor på Himmerlandshave.
Efter gudstjenesten/salmesangen er der kaffe, kage og hyggeligt samvær.

Torsdag d. 1. juni kl. 14.30:
Torsdag d. 15. juni kl. 14.30:
Torsdag d. 10. august kl. 14.30:
Torsdag d. 24. august kl. 14.30:

Salmesang, Heidi Bunk Sørensen
Gudstjeneste, Bodil Nørager
Salmesang, Heidi Bunk Sørensen
Gudstjeneste, Bodil Nørager

Kirkebilen kan også bestilles til gudstjenesterne på Himmerlandshave på tlf. 98 37 11 50.

for Sønderup og Suldrup
SBO Grafisk, Støvring • Tlf. 99 86 23 00

Spirekoret er næsten gået på
sommerferie efter at have lavet
musical midt i maj. Vi tager hul
på en ny sæson omkring 1. september. Går du i 0., 1. eller 2.
klasse og kan du li’ at synge, så kan Spirekor lige være
noget for dig. Vi synger, hører historier, laver sanglege, spiller spil og meget mere, og det hele handler
selvfølgelig om kirken og om musik. Alle de nævnte
klassetrin får nærmere besked efter sommerferien

Kirkeværge:
Jens Enggaard,
Høgholtvej 22, Sønderup,
tlf. 20 46 40 68,
mail: jens.enggaard@mail.dk

GUDSTJENESTE

Juni - Juli - August 2017
Nr. 3 – 75. årg.

www.sonderupsuldrupkirke.dk
www.facebook.com/
sonderupsuldrupkirke

INDLÆG FRA SOGNEPRÆSTEN...

Restaurering af Suldrup kirkes alterkalk
Det var en stor glæde, da jeg en dejlig forårsdag
i begyndelsen af april fik overdraget Suldrup
kirkes gamle unikke alterkalk fra sølvsmed
Tonny Fredberg. En nænsomt og smukt restaureret alterkalk, der fremstår som funklende ny.

Den gamle alterkalk var tyndslidt og så voldsomt medtaget og utallige gange lappet, at
menighedsrådet flere gange tidligere havde
fået vurderet, at den ikke stod til at restaurere.
Det var således for at bese udvalget af nye alterkalke med henblik på erhvervelse af en ny
alterkalk til Suldrup kirke, at jeg i februar begav mig til Fredberg sølvsmed i Strandby.
For en sikkerheds skyld havde jeg medbragt
den gamle alterkalk for endnu engang at få
vurderet om den stod til at restaurere. Efter få
minutter lød sølvsmedens positive melding:

Suldrup kirkes gamle alterkalk fra første
halvdel af 1600-tallet er ganske unik og yderst
bevaringsværdig og vil ved et stort, grundigt
arbejde kunne restaureres. Dejlig besked at
begive mig hjem til menighedsrådet med; og

det blev besluttet, at den gamle alterkalk skulle
restaureres.
Med tilladelse bringes på dette blads forside
Fredbergs foto af alterkalken i den skrøbelige
forfatning og i den smukt restaurerede stand
– og nedenfor et par fotos fra restaurerings
arbejdet med sølvsmedens tilknyttede bemærkninger om restaureringen.
At den gamle alterkalk er helt unik, vidner både
dens alder og historie om. I gamle optegnelser
fortælles, at alterkalken stammer fra 1630. På
den tid var Suldrup meget lille og bestod kun af
fire gårde og et bolsted. Mens den ene gård tilhørte præsteembedet var to andre gårde selvejergårde, hvilket i sig selv var ret ualminde
ligt på de tider. På den ene selvejergård boede
Morten Christensen og hans kone Maren Chri
stensdatter. Da Morten døde omkring 1642, fik
Maren vrøvl med lensmanden på Aalborg slot,
fordi hun havde begravet sin mand inde i kir
ken, en tradition, som var forbeholdt det socialt
højere lag, som Maren og hendes mand med

en vis ret kunne regne sig til. Maren havde imidlertid ikke spurgt lensmanden om lov, da ”det
var stor vinter og fog, så at jeg fattige rodeløs
quinde kunne ikke så hastig fange bud til min
gode hosbonde eller lensmand.”
Maren forsvarede sig nu med, at det jo ikke
var første gang, hun havde holdt begravelse indendørs i kirken, idet hun for år tilbage havde
begravet sin svigerfar, Christen Justesen, og i
den anledning ”har også givet kalk og disk til
kirken, da jeg nedsatte ham.”
På den smukke gamle kalk står da også inskriptionen: ”Erlig og velacht mand Marten Chre
stensen, erlig og velacht kvinde Maren Chre
stensdatter, anno 1630 ” – og derunder:
”Salig Christen Justen til evig ihukommelse.”
Det er en glæde, at nadverbordet i Suldrup
kirke nu atter dækkes med den gamle unikke
alterkalk, som i næsten 400 år; gennem generationer, har været i brug ved nadveren i kirken.
Bodil Nørager

Ny gravermedhjælper
Hej, jeg hedder Tina Frederiksen og er Suldrup
og Sønderups nye gravermedhjælper. Jeg kommer fra Djursland, hvor jeg også havde et job
som gravermedhjælper ved to mindre kirker,
Rimsø Kirke og Kastbjerg Kirke på Norddjursland. Nu satser jeg på at blive lige så glad for
mit nye job her i Suldrup, som jeg var for mit
gamle. Jeg har min daglige gang på Suldrup
kirkegård, hvor jeg er med til at passe alt det
grønne. Kontakten med kirke og kirkegårdsbrugerne, samt gode kollegaer gør, at jeg elsker mit
arbejde. Et plus er også den friske luft, jeg får
hver dag - alt i alt er det et drømmejob.
Hilsner fra Tina

Ny toiletbygning
på Sønderup kirkegård
Tilbygningen til graverhuset/kapellet på Sønderup kirkegård er nu
næsten færdig, og det offentlige toilet kan benyttes.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle interesserede er derfor
meget velkomne til at overvære møderne. Dagsorden fås inden mødet ved henvendelse til menighedsrådets formand eller på kirkernes
hjemmeside: www.sonderupsuldrupkirke.dk, hvor referater fra møderne
også er at finde. Tidspunkter for møderne findes ligeledes på kirkernes
hjemmeside.

Anmeldelse af:

Faderskab (O/A-erklæring)

Navngivning (Ikke dåb. Dåb aftales som altid med sognepræsten direkte.)
Navneændring - foretages via NemID på www.borger.dk.

Nye attester bestilles ligeledes med NemID via www.borger.dk

Fotos og beskrivelse af restaureringsarbejdet: Tonny Fredberg.

Vi kunne godt bruge lidt assistance i ny og næ.

Til bagning af kage til et sognearrangement...



Kaffebrygning og borddækning til et sognearrangement...

Assistance ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander...
- herunder også praktisk hjælp – til kagebagning, servering, oprydning.

Nogle har allerede meldt sig de første gange, vi her i Sognebladet søgte
frivillige; vi har allerede nydt godt af hjælpen og glædet os over jeres
medvirken.

Hvis man melder sig, er der ikke krav om at skulle hjælpe et bestemt
antal gange. Lidt har også ret.
Henvendelse til formanden, organisten eller sognepræsten.

Samtale
Jeg står som præst altid til rådighed for samtaler. Jeg har ubetinget tavshedspligt, og intet af det jeg betros kommer videre. Det kan lette at tale
med et andet menneske, hvis der er noget, der tynger én. Ring eller send
en mail til mig, hvis du ønsker et besøg eller en samtale.
Bodil Nørager, 98 65 30 37

Menighedsrådets mødedatoer

Navneændringer, attester mv.

Restaurering af kalk fra 1630. Kalkens bund var meget revnet efter mange års brug af indsats og efter talrige forsøg på repararioner med lap på lap. Skaderne
var efterhånden så alvorlige, at cupabunden måtte udskiftes. Den gamle bund er savet ud og ny bund iloddet med efterfølgende planering og forgyldning.

Frivillige søges

Er man i tvivl om, hvordan man gør, er man velkommen til at kontakte
kordegnekontoret i Støvring, der varetager civilregistreringen her i sognene: Tlf. 98 37 16 86, e-mail: anp@km.dk

KIRKELIGE HANDLINGER
DÅB:

11.03.2017
02.04.2017
23.04.2017
23.04.2017

Suldrup kirke
Sønderup kirke
Sønderup kirke
Sønderup kirke

BISATTE OG BEGRAVEDE:

14.02.2017
17.02.2017
18.02.2017
15.03.2017
16.03.2017
01.04.2017
07.04.2017
06.05.2017

Skørping Nykirke
Suldrup kirke
Suldrup kirke
Aalborg sygehus kapel
Sønderup kirke
Veggerby kirke
Suldrup kirke
Sønderup kirke

Ingrid Kuipers Nielsen
Theodor Møller Glud Jensen
Johanne Worsøe Bønding
Nohr Valentin Schormann Balzer
Birgitte Irene Golfort
Niels Jørgen Christensen
Inger Marie Asp
Bent Elund
Mary Johanne Gudrun Christensen
Børge Secher Jensen
Villy Østergaard Sørensen
Arne Kristiansen

KALENDER
Grundlovsfest i præstegårdshaven i Sønderup
og i Sønderup kirke
Mandag d. 5. juni kl. 14.00

Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag med gudstjeneste, stort
kaffebord, fællessang og underholdning. Grundlovsdag falder i år på
2. pinsedag, og derfor indledes grundlovsfesten i Sønderup kirke kl.
14.00 med en gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi i præstegårds
haven, hvor festen fortsætter med en grundlovstale
ved tidligere viceskoleleder i Suldrup, Niels Jørgen
Odgaard, stort kaffebord
og underholdning ved
Himmerlandshavekoret.
Alle er meget velkomne til
grundlovsfesten, og kirkebilen kan bestilles på tlf.
98 37 11 50 senest fredag
d. 2. juni.

Sogneudflugt til Løgstør
Søndag d. 18. juni

Afgang fra Suldrup (torvet) kl. 10.00 og fra Sønderup kirke
ca. kl. 10.10. Hjemkomst ca. kl. 16.45
Årets sogneudflugt går til Løgstør, hvor vi besøger Limfjordsmuseet.
Vi indleder med gudstjeneste i Kornum kirke, hvorpå vi kører videre til
Løgstør og får frokostplatte på Hotel du Nord. Derefter til Limfjordsmuseet med de mange spændende udstillinger af historiske både, bådebyggeriet, Frederik d. VIIs kanal og særudstillingen i Kanalfogedboligen. Vi slutter af med eftermiddagskaffe i Kanalfogedens Køkken.
Prisen er 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn op til konfirmationsalderen.
Inkluderet i prisen er bus, entre til museet, frokost (drikkevarer for egen
regning) og kaffe med lagkage.
Tilmelding SENEST søndag den 11. juni til Heidi Bunk Sørensen, tlf.
61 54 84 30, e-mail: heidibunksorensen@me.com.

Sangaften i konfirmandstuen i Sønderup
Onsdag d. 14. juni kl. 19.30

Det er ikke så ofte, lejligheden byder sig til at synge nogle af vore dej
lige sommersange, så det vil vi tilbyde en mulighed for denne sangaften,
hvor blandt andet Når egene knoppes, Du danske sommer jeg elsker dig,
Se det summer af sol over engen, og mange flere er på programmet. Vi
skal selvfølgelig også have kaffe og brød samt tid til en god snak.
Kirkebilen kan bestilles på tlf. 98 37 11 50.

SÆT ALLEREDE NU

I KALENDEREN

Sogneaften i Suldrup sognehus
Onsdag d. 13. september kl. 19.00

“MAF - Mission Aviation Fellowship - en international, fælleskirkelig missionsorganisation, som yder effektiv flytransport til hospitaler, nødhjælpsorganisationer, lokale kirker og missionsselskaber i
mere end 30 u-lande i 4 verdensdele” - en kommende pilotfamilie
kommer og fortæller om organisationen.

Julekoncert i Suldrup kirke
Tirsdag d. 5. december

- med Henriette og Anders Hald samt deres datter Leonora.

Fælles provstigudstjeneste i Buderup Ødekirke
Søndag d. 27. august kl. 17.00

Se nærmere om arrangementet i løbet af august måned i de lokale aviser.

Jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute
Mandag d. 28. - tirsdag d. 29. august

I disse dage er jubilæumsvandringen nået til området omkring Sønderup
og Suldrup med overnatning i Suldrup sognehus. Læs mere om vandringen på www.klosterruten.dk eller kontakt sognepræst i Kgs. Tisted
Rikke Visby Wickberg, tlf. 20 56 99 89, da hun er ansvarlig for etaperne
i dette område.

