Nyt fra Kirkernes kor
Spirekoret er et kirkekor for de
mindste, dvs. fra 0.-2. klasse.
Koret øver som en del af skoletiden:

Hver onsdag fra kl. 13.15-14.15 på Suldrup skole.

Vi synger, leger sanglege, hører historier, spiller spil, leger med rytmer og meget mere. Koret vil ind imellem medvirke ved højtider og
arrangementer på skolen, Himmerlandshave og i kirken.
I efteråret ved bla Grøn familiegudstjeneste (høst), Adventsfamiliegudstjeneste og Lucia på skole, i hallen og på Himmerlandshave.

Stjernekoret er for børn og unge
fra 3. kl. og opefter.
Vi øver:

Hver onsdag kl. 16.00-17.00 i Suldrup Sognehus.

Minikonfirmand

Din kirke har et helt fantastisk tilbud til alle børn, der går i 3. klasse
på Suldrup Skole, nemlig minikonfirmand.
Børnene kommer 8-10 gange én eftermiddag om ugen efter skoletid,
hvor de går på opdagelse i kirken og har det sjovt og hyggeligt.
Minikonfirmandundervisningen dette skoleår begynder torsdag den
12. september efter skoletid. Invitation kommer gennem skolen.

Gospelkoncert
med Rune Herholdt og
Konfirmanderne

Fredag d. 22. november kl. 16.30
i Suldrup Kirke

Alle er hjerteligt velkomne, når Rune Herholdt
skruer op for humøret sammen med konfirmanderne med en ordentlig gang gospel.

Fri entré.

Temakor for voksne
Vi mødes og øver i efteråret 8 tirsdage fra kl. 19.00-21.00 i
Suldrup Sognehus med start tirsdag den 3. september og
sidste øveaften tirsdag den 29. oktober (uge 42 øves ikke).
Sæsonen sluttes af med medvirken ved Alle Helgen gudstjeneste(r)
søndag den 3. november i Sønderup og Suldrup kirker. Her gøres
opmærksom på, at tjenesterne, som noget nyt ligger om eftermiddagen hhv. kl. 14.30 i Sønderup og kl. 16.00 i Suldrup.
Repertoiret vil være blandet nyt, traditionelt, klassisk, rytmisk og
med præg af efterår og Alle Helgen.
Der serveres kaffe/the i pausen – og vi skiftes til at medbringe brød.
Alle uanset forudsætninger, fra 16 år og opad, der kunne tænke
sig at synge i et godt og hyggeligt fællesskab med andre, er meget
velkommen. Det er gratis at deltage.
For mere info: kontakt organist Inger-Marie Larsen,
tlf. 20 35 93 62 eller mail organist@sonderupsuldrupkirke.dk

Sognepræst:
Helge Maagaard
Hjedsbækvej 478, 9541 Suldrup,
tlf. 98 65 30 37,
mail: helma@km.dk
Kontakt mig endelig for en aftale!
Organist:
Inger-Marie Larsen, tlf. 20 35 93 62,
mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Kirkesanger:
Anna-Marie Kaufmann Nielsen, tlf. 29 89 84 52,
mail: kirkesanger@sonderupsuldrupkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder:
Kathrine Kofod, tlf. 51 86 61 87,
mail: kirke.kathrine@outlook.dk
Personalet holder sædvanligvis fri om mandagen.
Formand for menighedsrådet:
Morten Jødal, Præstemarken 18, Sønderup,
tlf. 24 60 72 03, mail: morten@joedal.dk

SØNDERUP KIRKE:
Kirkeværge:
Jens Enggaard, Høgholtvej 22,
Sønderup, tlf. 20 46 40 68,
mail: jens.enggaard@mail.dk
Graver: Jette Krogh Pedersen, tlf. 29 74 87 16, mail:
sonderupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk

GUDSTJENESTER
SØNDERUP

SULDRUP

1. sept. 11. s.e. trinitatis
17.00 Gudstjeneste 10.30 K)
i Buderup Ødekirke		
			
8. sept. 12. s.e. trinitatis		
10.30 K)
15. sept. 13. s.e. trinitatis
9.00		
19. sept. Hverdagshøstgudstj.
14.30
Høstgudstjeneste
				

22. sept. 14. s.e. trinitatis		
10.30
				
Konfirmandopstart
29. sept. 15. s.e. Trinitatis		
16.00
				
GRØN gudstjeneste
				
Børnekorene medvirker
6. okt. 16. s.e. trinitatis
10.30 K)		
Kirkekaffe
			
13. okt. 17. s.e. trinitatis
9.00		
20. okt. 18. s.e. trinitatis		
10.30 K)
27. okt. 19. s.e. trinitatis		
10.30 BUSK
BUSK Familiegudstj.
				
3. nov. Alle helgen
14.30
16.00 K)
					

10. nov. 21. s.e. trinitatis
10.30 K)
9.00
Kirkekaffe		
			
17. nov. 22. s.e. trinitatis
9.00		
24. nov. Sidste s. i kirkeåret 10.30 K)
9.00
1. dec. Adventssøndag		
10.30 K)
Familiegudstjeneste
				

Helge Maagaard
Efter gudstjenesten menighedsmøde med kirkefrokost
Helge Maagaard
Rikke V. Wickberg, Kgs. Tisted

Helge Maagaard
Kaffe i Sognehuset
Helge Maagaard
Helge Maagaard.
Grøn Fest og familiegudstj.
m. mad og marked
Helge Maagaard
Rikke V. Wickberg, Kgs. Tisted

Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Temakor medvirker
Helge Maagaard
Rikke V. Wickberg, Kgs. Tisted

Helge Maagaard
Helge Maagaard
Børnekorene medvirker

K)

Kirkebil. Man er meget velkommen til at bestille kirkebilen på tlf. 98 37 11 50.
Frist for bestilling er kl. 15.00 fredagen før søndagens gudstjenester, ved hverdagsarrangementer dagen før.
Kirkebilen kan også bestilles til alle gudstjenester og salmesangseftermiddage på Himmerlandshave.

Se omtalen
inde i bladet.

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 november.

Gudstjenester og salmesangseftermiddage
på Himmerlandshave Ældrecenter:
Torsdag d. 5. september kl. 14.30:
Torsdag d. 19. september kl. 14.30:
Torsdag d. 26. september kl. 14.00:
Torsdag d. 3. oktober kl. 14.30:
Torsdag d. 17. oktober kl. 14.30:
Torsdag d. 31. oktober kl. 14.30:
FREDAG d. 29. november kl. 14.30:

Salmesang, Inger-Marie Larsen
Høstgudstjeneste i Suldrup kirke
Høstfest ved menighedsrådet
Salmesang, Inger-Marie Larsen
Gudstjeneste, Helge Maagaard
Salmesang, Inger-Marie Larsen
Gudstjeneste, Helge Maagaard

Sognebladet
SBO Grafisk, Støvring • Tlf. 99 86 23 00

Rune øver med konfirmanderne i løbet af fredagen og resultatet kan
man komme og høre sidst på eftermiddagen. Det plejer at være en
fest, når Rune Herholdt synger gospel med konfirmanderne.

Vi synger alt muligt forskelligt, lærer noget om noder og rytmer
og får en masse gode og sjove oplevelser sammen. Lejlighedsvist
vil koret medvirke ved musik- og temagudstjenester, koncerter og
andre arrangementer i kirke og sogn. Her i efteråret bl.a ved Grøn
familiegudstjeneste, Adventsfamiliegudstjeneste og Lucia på skole,
i hallen og på Himmerlandshave.
Tænker du, at det kunne være noget for dig, så kom og syng med.
Du er meget velkommen. Det er gratis at deltage i korene.
For mere info: Kontakt organist Inger-Marie Larsen,
tlf. 20 35 93 62, mail organist@sonderupsuldrupkirke.dk

ADRESSER

for Sønderup og Suldrup
September - oktober - november 2019
Nr. 4 – 77. årg.

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

De tre store ord
AF SOGNEPRÆST HELGE MAAGAARD
Kan du finde de tre store ord i logoet?
Logoet for Sønderup og Suldrup Kirke taler med
store ord, der er skjult i logoets sammenflettede
billede. Kan du finde de tre symboler og huske de
tre store ord, der ligger bag?
Ja du gættede eller huskede sikkert rigtigt, gjorde
du ikke, forinden du kiggede videre i teksten – og
du har sikkert set eller har selv et smykke med en,
to eller alle tre symboler i. De tre store, skønne og
skjulte ord i symbolerne er selvfølgelig tro, håb
og kærlighed. Og de tilsvarende symboler er korset, ankeret og hjertet.
Hvorfor lige de tre symboler og ord, for det er
nok sjældnere vi tænker på, hvad de betyder for
os og hvad vi kan huske på, når vi ser symbolerne.
Tænker du fx på, at de tre ord tro, håb og kærlighed er vigtige, store ord, der lyder godt? Som
du gerne vil huske på? Hvis du bærer et smykke,
er det så ’bare’ et smukt smykke eller er det også
sådan lidt som en amulet, at du gerne vil have betydningen af symbolerne i dit liv? Eller som en
slags beskyttelse? Eller kunne det være som et
”selfie” vartegn om, hvad du tror på og både selv
vil huske og vise andre, ligesom dit navn?
Hvad kan den første, korset, og ordet tro betyde?
Du kan selv ’snakke’ med om, mens du læser,
hvad det betyder for dig. Hvad du tænker på. I
vores folkekirke betyder tro selvfølgelig, at vi
tror på Gud på den kristne måde. På den måde
Jesus Kristus har vist os og fortalt os om Gud.
Tro er et udtryk for en dyb overbevisning om
livet, som vi ikke kan måle op med en tommestok
og ikke kan se. Og dog. For vi kan fra tid til anden som bekendt se og mærke virkningen og betydningen af, hvad et menneske tror på. Ligesom
med kærlighed, der ikke helt kan ses og som dog
er en stor, stor kraft, der kan mærkes i vore liv.
Når vi ser på naturen og den fysiske verden, ser
vi også Gud bag. Troen kan besejre bjerge, siger
vi, og det kommer fra Ham selv, Kristus. Tro er
ikke letkøbt og tager tid som gæren tager tid i
bolledejen.

KALENDER

BABY

Høstfest

SALMESANG
Samtidig er selve ordet tro mangfoldigt i den
måde, vi bruger ordet på. Så at der findes stakkevis eller sikkert millionvis af bøger herom i
verden.
På samme måde er håb en stor kraft. Hvad er dine
håb? Der er håb i at handle sammen. Håb er et
stort ord, fordi det har med vores livs motivation at gøre. Håb løfter os og i kirken kommer
det store håb fra påskemorgen, hvor Jesus handlede og brød dødens magt. Og den magt ondt kan
have. Og den magt fejl, fiaskoer, misundelse,
jalousi m.fl. ting kan have. Håbet grunder sig på
som ankeret når dybt ned i vandet, at Gud i det
usynlige holder de ting, han har lovet mennesker.
Grønt håb er der også som farven er grøn i logoet.
Håbet i kirken er også håb for vores klimakrise
ramte verden. Vores ansvar og omsorg for verden
har et kristent håb, fordi Gud lover en ny, fornyet
jord og natur.
Endelig er hjertet i logoet med det store og største
ord: kærlighed. Kærligheden er nok det store ord
her, hvor vi alle har flest oplevelser, ord og følelser med – og derfor holdninger og meninger om.
Vi kender det alle, som smilet og god øjenkontakt er den korteste vej i mødet mellem to mennesker . Ansigt til ansigt. At omsætte og leve
kærligheden ud, er på en gang let som at lege
med et barn og på voksen vis det mest krævende
i livet. Prøv bare at sætte ord på fx et stykke papir eller over for en anden, hvordan du definerer
og tror kærligheden. Det er en god øvelse og kan
tages som en god samtale rundt spisebordet ved
maden: hvordan elsker vi hinanden i vores familie? Hvordan viser vi det?
Fællesskabet i kirken og alle gudstjenester, skal
rejse håb, tro og kærlighed i os til at leve og leve
helt og fuldt ud i det store livet.

Til høstfesten på Himmerlandshave
torsdag d. 26. september kl. 14.00-16.00

Sogneaften

”Fra kro til Sognehus”
Torsdag den 5. september kl. 19.00

Babysalmesang kører hver onsdag
kl. 10.00 frem til og med 30. oktober
(uge 42 dog undtaget).
Du er velkommen til at hoppe på holdet,
når det passer dig. Bare kontakt organist
Inger-Marie Larsen på tlf. 20 35 93 62 eller mail organist@sonderupsuldrupkirke.dk
for tilmelding.
Babysalmesang er for alle babyer fra
2-12 mdr. sammen med en voksen. Det er
hyggeligt, stemningsfyldt og berigende.
Vi vil synge salmer med fagter og bruge
forskellige sanseelementer, som tørklæder,
sæbebobler, små instrumenter m.m, alt
sammen så dit barn stimuleres musisk og
motorisk.
Det kræver ingen forudsætninger for forældrene at gå til babysalmesang. Hverken
musikalsk eller kirkeligt. Det vigtige er
nærværet og fællesskabet – underviseren
sørger for at lede sangen.
Vi synger først ca. ½ time i kirken, hvorefter der er kaffe, frugt og hygge i kirke
eller sognehus.

Tilbuddet er gratis og alle er hjerteligt
velkomne til at være med.

Kom og hør den enestående historie om billederne, der blev malet direkte
på væggen i den tidligere Hjedsbæk Kro. Hvordan det, 80 år efter de blev
malet, lod sig gøre at aftrække billederne og efterfølgende overføre dem
til andet underlag. Og hør om, hvorfor billederne nu hænger i Sognehuset.
Der serveres kaffe/the og brød.

Mediemod

Fyraftensmøde med spisning
Onsdag den 25. september
kl. 17.00-19.00 i Sognehuset

Sociale og digitale medier fylder meget
i danske familier og giver os mange muligheder. Men megen forskning beskriver,
at digitale medier har ændret vores evne til
Fotograf Henrik Lundahl Revshøi
at huske, være i sociale relationer og være
fokuserede og koncentrerede. Ikke mindst børn og unge er påvirket, da
deres hjerner er under udvikling helt frem til 18-års alderen. Men det er
en realitet for alle aldre.
Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier, som har
beskæftiget sig intensivt med problemstillingerne, vil på dette møde indvi
os i både problemer og gode strategier for bevidst mediebrug.

Mødet retter sig især mod voksne i børnefamilier, og der er derfor arrangeret børnepasning under mødet.
Kl. 17.40 er der pause med spisning.

Af hensyn til spisningen vil vi gerne bede om tilmelding til
Kathrine Kofod, tlf. 51 86 61 87, mail: kirke.kathrine@outlook.dk
Men har du glemt det, så kom alligevel.
Gratis adgang.

Kirkekoncert
for hele
familien

Sigurd synger salmer
for store og små

Lørdag den 5. oktober kl. 15.00
i Øster Hornum Kirke

Ovenpå de store succeser med ”Sigurd fortæller bibelhistorier” og
“Sigurd fortæller om Luther”, som bragte Sigurd Barrett rundt i over
100 kirker i landet, er det nu ”Salmer for store og små” der står for tur.
Sigurd Barrett og Eskild Dohn har gendigtet 16 salmer og vækker
både Grundtvig, Brorson, Ingemann og Kingo til live i denne nye
kirkekoncert, som er for hele familien. I ord og toner føres børn
og voksne gennem salmerne i et sprog, som alle kan forstå. Der
bliver sangtekster, så alle kan synge med, og gennem teater, sang og
fortælling puster Sigurd Barrett nyt liv i 16 af de skønneste salmer,
som børn og voksne dermed kan tage med sig og bruge både hjemme
og i kirken.

Koncerten arrangeres i et samarbejde mellem Sønderup-Suldrup,
Veggerby og Øster Hornum Sogne og til koncerten samler korlederne
i sognene deres børnekor til et samlet fælleskor, som skal synge sammen med Sigurd. Det bliver uden tvivl en helt forrygende oplevelse
for både børn og voksne.
Pris: Gratis – men billetter skal reserveres på forhånd ved Kathrine
Kofod på mail: kirke.kathrine@outlook.dk
Billetter kan reserveres fra mandag d. 2. september.
Der er begrænset antal pladser.

som menighedsrådet er vært for, er vi så heldige at
få besøg af Karsten Hansen – også kaldet Karsten
Kortbuks. Karsten er en gudsbenådet fortæller,
og han vil meget gerne øse ud af sin omfattende
viden om naturen, om selvforsyning og sit liv som
hedebonde. Måske kan vi endda være så heldige at få en enkelt lille
sang til guitarakkompagnement?
Karsten vil underholde os ad to gange. Naturligvis vil høstfesten også
rumme fællessange og et dejligt kaffebord.
Det skal nok blive festligt!
Menighedsrådet er vært. Arrangementet er gratis – men husk tilmelding senest tirsdag den 24. september på tlf. 99 88 97 81, helst kl.
8.00-9.00 eller 12.00-13.00.
Kirkebilen kan bestilles samtidig med tilmelding.

Fernisering

Lørdag den 7. september
kl. 14.00 i Sognehuset

Nu kommer der en ny kunstudstilling i Sognehuset. Kunstneren er Eva Nielsen, Skalborg, der
arbejder med patchwork.
Hun skriver om sig selv og sit arbejde:
- Jeg har syet patchwork i mange år og er fortrolig
med de traditionelle metoder. De senere år har jeg især arbejdet med
Art Quilt, hvor jeg gribes af friheden og de mange muligheder med
forskellige tekstiler, teknikker, farver og former.
Jeg finder inspiration i menneskelivet
og i naturen, i både det store og det små,
det velkendte og det overraskende, i
kræfternes spil med modsætninger og
harmonier.
Gennem mine billeder vil jeg gerne
udtrykke en sammenhæng og et positivt
livssyn ud fra den skønhed og kærlighed,
som gives os i skaberværket.
Kunstneren er til stede ved ferniseringen
og menighedsrådet er vært ved på en lille
forfriskning.

Menighedsmøde
Søndag den 1. september

En gang om året inviterer menighedsrådet alle til en orientering om
sit arbejde og sine visioner for fremtiden. Der er også mulighed for
spørgsmål og debat. Det sker i år søndag den 1. september efter
gudstjenesten i Suldrup kirke.
Vi serverer en let kirkefrokost til alle fremmødte.
Mød op, hør nyhederne og deltag i debatten!

Grøn Fest og
familiegudstjeneste
29. september kl. 16.00 i Suldrup

Høstens afslutning fejres i år lidt anderledes
end vi plejer.
Vi arrangerer ”grøn familiegudstjeneste”
i Suldrup Kirke.
Kirkernes børnekor medvirker. Desuden er der marked ved kirken og
Sognehuset samt spisning.
Kom og vær med i et festligt høstfællesskab!

Sangaften i Sognehuset
Tirsdag den 12. november kl. 19.00

Vi skal synge novembersange og sange om kærlighed.
Efter en god kop kaffe og brød til, bliver der som sædvanlig rig mulighed for at komme med sangønsker fra Højskolesangbogen.
Kirkebil kan bestilles på telefon 98 37 11 50.
Alle er hjerteligt velkomne.

Sæt

✗ i kalenderen

Gospel-julekoncert i Suldrup Kirke
Tirsdag den 3. december kl. 19.00
Med Aalborg Gospel kvartet.

