Minikonfirmand

3. årgang på Suldrup skole inviteres i løbet af det nye skoleår til
minikonfirmand.
Minikonfirmand er et hyggeligt
forløb, hvor børnene kommer
8-10 gange hen i kirken en eftermiddag efter skoletid, hvor vi undersøger kirken og det vi tror på.
Vi leger, hører fortælling, synger,
er på opdagelse, er kreative og
meget mere.
Vi forventer, at holdet starter sidst i august – nærmere info kommer
via skolen.

BABY

SALMESANG

En ny sæson med babysalmesang
starter tirsdag den 25. august i Suldrup Kirke, og vi mødes hver tirsdag kl. 10.00 frem til og med oktober
(uge 42 dog undtaget).

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 mm, 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, hvorefter der er kaffe, frugt og hygge
i kirken
Tilbuddet er gratis, og du er velkommen til at hoppe på holdet,
når det passer dig, men det er nødvendigt med en tilmelding.
For at vi kan holde en passende forsvarlig afstand mellem deltagerne, vil deltagerantallet være begrænset til 4 babyer (i alt 8 +
underviser). Herefter oprettes der venteliste.

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 i kirke og sogn.
Koret holder pt pause pga. Corona. En ny sæson begynder igen
efter sommerferien. Nærmere info omkring opstart m.m. kommer via opslag på skolens AULA.
Det er naturligvis gratis at deltage i koret.
Spørgsmål mm kan rettes til organist Inger-Marie Larsen,
tlf. 20 35 93 62, mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Stjernekoret er for børn og unge
fra 3. kl. og opefter. Vi øver:
Hver onsdag kl. 15.50-17.00 i Suldrup Sognehus,
og begynder med lidt frugt og brød.
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, Lucia og andre arrangementer i kirke og sogn, ligesom
der vil være mulighed for at deltage i større stævner sammen
med andre kor.
Koret holder pt ”corona-pause”, efterfulgt af sommerferie, og
herefter starter en ny sæson op onsdag den 26. august.
Tænker du, at det kunne være noget for dig, så kom og syng
med. Du er meget velkommen. Det er gratis at deltage i koret.
For mere info: Kontakt organist Inger-Marie Larsen,
tlf. 20 35 93 62, mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk

Temakor for voksne

Vi mødes og øver i efteråret 8 onsdage fra
kl. 19.00-21.00 i Suldrup Sognehus
med start onsdag den 23. september og sidste øveaften
onsdag den 18. november (uge 42 øves ikke).
Sæsonen sluttes af med medvirken ved en sangaften i
Sognehuset i Suldrup tirsdag den 24. november kl. 19.00.
Læs nærmere herom i næste udgave af Sognebladet.
(OBS ny startdato ift. tidligere annonceret).

ADRESSER
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

SULDRUP KIRKE:
Kirkeværge:
Ib Lundgren, Birkevej 7,
Suldrup, tlf. 98 37 80 98,
mail: ib@lundgrenbyg.dk
Graver:
Helle Pajhede, 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 september.

GUDSTJENESTER
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SØNDERUP SULDRUP

7. juni
Trinitatis søndag		
9.00
Rikke Visby Wickberg
14. juni
1. s.e. trinitatis 10.30		
Helge Maagaard
		 Konfirmation		
21. juni
2. s.e. trinitatis		
(9.00 & 11.00) Helge Maagaard
			 Konfirmation
28. juni
3. s.e. trinitatis 10.30 *		
Helge Maagaard
5. juli
4. s.e. trinitatis		
10.30 *
Helge Maagaard
12. juli
5. s.e. trinitatis 10.30 *		
Helge Maagaard
19. juli
6. s.e. trinitatis		
10.30 *
Helge Maagaard
26. juli
7. s.e. trinitatis
9.00		
Rikke Visby Wickberg
2. august
8. s.e. trinitatis		
10.30 *
Knud Olav Petersen
9. august
9. s.e. trinitatis
9.00		
Kenneth Berg
16. august
10. s.e. trinitatis		
9.00
Kenneth Berg
23. august
11. s.e. trinitatis Sogneudflugt Sogneudflugt Helge Maagaard
30. august
12. s.e. trinitatis
9.00
10.30 *
Helge Maagaard
6. september 13. s.e. trinitatis		
16.00
Helge Maagaard
			 GRØN Fest &
			 Familiegudstjeneste
			 Spisning & Marked
13. september 14. s.e. trinitatis		
			
17. september Hverdags- & 		
høstgudstjeneste
			
Lørdagsdåb 29. august
i én af kirkerne 31. oktober

(10.30)

- sæt kryds i kalenderen 9. 6 kl. 19.00

tirsdag den 9. juni kl. 19.00
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Sted: Suldrup Sognehus,
Dalumvej 30
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10.30
Helge Maagaard
Konfirmandopstart *

14.30
Helge Maagaard
Hverdags- &
Høstgudstjeneste
(10.30)

for Sønderup
og Suldrup
Juni - juli - august 2020
Nr. 3 – 78. årg.

For at kunne overholde de gældende afstandskrav er der et begrænset antal
pladser i kirkerne. I Suldrup Kirke må der være 25 prs. + personale og i Sønderup Kirke må der være 20 prs. + personale.

Arrangementerne er foreløbig aflyst pga. sundhedkrisen med corona.

Sognebladet

Helge Maagaard

Alle gudstjenester med *: Man er meget velkommen til at bestille kirkebilen på tlf. 98 37 11 50.
Frist for bestilling er kl. 16 fredagen før søndagens gudstjenester, ved hverdagsarrangementer dagen før.

Gudstjenester og salmesangseftermiddage
på Himmerlandshave Ældrecenter:

Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans
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www.menighedsraadsvalg.dk
SBO Grafisk, Støvring • Tlf. 99 86 23 00

Tilmelding og
nærmere info:
Organist Inger-Marie
Larsen, tlf. 20 35 93 62,
mail: organist@
sonderupsuldrupkirke.dk

Nyt fra Kirkernes kor

www.sonderupsuldrupkirke.dk
www.menighedsraadsvalg.dk
www.menighedsraadsvalg.dk

www.facebook.com/
sonderupsuldrupkirke

god diskussion om
kirkens relevans

Møder om
kirkegårdsudvikling

AF AF SOGNEPRÆST HELGE MAAGAARD

Syng dig
fabelagtigt
sommerglad
Morgensang med Faber og fællessang hver
for sig. Vi danskere har fået en ny opblomstring med at synge sammen. En ny erfaring af, hvad det betyder at synge sammen
som mennesker i fællesskab hver for sig, når
krisen kradser. Vi har hørt salmer, højskolesange og ørehængere i stor stil og nogle af
os har sunget forsigtigt eller ligefrem skrålet
med.
For det at synge gør noget godt for os og
det har som under de store krige givet moral
og mod. Vi gør det både sammen og hver
for sig.
Mange har nogle favoritsange, som vi vender tilbage til alt efter sindsstemningen og
omstændigheder.
”Sikke’n dejlig dag det er i dag” satte sig for
år tilbage som en ørehænger, der ikke var til
at få ud af hjernen igen. Med enkle og få ord
og en let melodi berører popsangen nogle
grundstemninger af både glæde og tristhed
ud fra lys og mørke perspektivet. Livet er
en leg, så lad os danse og synge. Og med
få, enkle ord udtrykkes glæde over nuet og
dagen i dag. Selvom du i mørket ikke så, at
du var på vej mod solen, der skinner.

Så let er livet som bekendt ikke altid. Men
det depressive, vrede, sorg med flere finder
vi jo også i musikken og teksterne. Vi taler ligefrem om at have fået ’the blues’. Vi
finder alt med yderligheder af kærlighed,
uretfærdighed og alt det andet, der gør ondt,
bekymrer eller - giver os et smil.
Og letheden er ofte til stede – sammen med
alvoren, når vi synger i kirkens fællesskab.
Som når vi en morgen synger ’Se nu stiger
solen’ eller ’Morgenstund har guld i mund’.
Og sådan er det med mange morgensalmer
og årstidssalmer. De skaber og løfter os ind
i dagen eller videre i dagen.
I kirken har sang og musik altid spillet en
kæmperolle og alene musiknoder, musiksproget på skrift, har sin rod i kirken.
Der har mennesker altid kunnet synge sig
hen til det gode sted, synge sig igennem
glæde og sorg, lys og mørke. Synge i mørket, i den knugende sorg og intethed, i angsten, frygten, i når livet går galt, og frem
mod Guds gave og Guds nåde. Ja synge sig
fabelagtigt glad.
En gang for år tilbage hed min favoritsang
’Du er mit skjulested’. En engelsk sang,

Tirsdag den 18. august kl. 19.00 i Sønderup
Torsdag den 20. august kl. 19.00 i Suldrup

Menighedsrådet og graverne har arbejdet med langsigtede planer
for udvikling af begge vore kirkegårde, og nu er tiden kommet
hvor vi gerne vil give jer brugere lejlighed til at give jeres mening
til kende om de foreløbige planer.
De to kirkegårde er ret forskellige og vi holder særskilte møder i
hhv. Sønderup og Suldrup.

som jeg havde lært udenad og som fortæller
om, at Gud er et skjulested og at Gud fylder
hjertet med håbs og mods sange.
Når vi synger, kan det ofte være sådan, at
sangene bringer os lige præcis, hvad vi synger, hvad ordene fortæller.
”Det dufter lysegrønt af græs” er en populær
sommersalme fra salmebogen, som er elsket
af mange med sin skønne melodi og sine
beskrivende ord om sommeren og hvordan
budskabet skal gøre det samme ved os. Vi
synger bl.a. at

Ja, du gør alting nyt på jord,

en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord,

af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø, hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,

da blomstrer evigt Ordet.
På samme måde med, at det, vi spiser, betyder noget for kroppen og sundheden, så kan
vi vælge gode sange, der betyder noget for
humør, tro og mentalt helbred.

Begge steder begynder vi på kirkegården, hvorpå vi går ind i hhv.
konfirmandstuen og sognehuset til videre orientering og debat.
NB: Mødet i Sønderup erstatter det møde vi måtte aflyse i april.

KALENDER

www.menighedsraadsvalg.dk

Orienteringsmøde og
valg til menighedsrådet

Menighedsmøde og Orienteringsmøde
afholdes tirsdag den 9. juni kl. 19.00
i Suldrup Sognehus

Her fortæller menighedsrådet om deres arbejde og fremtidige planer, samt orienterer om detaljer i forbindelse med det
kommende menighedsrådsvalg bl.a. om hvordan man stiller
op, hvilket bl.a. kan ske ved valgforsamlingerne i september.

Valgforsamlinger

Suldrup den 15. september kl. 19.00
(i sognehuset)
Sønderup den 16. september kl. 19.00
(konfirmandstuen)

Ved valgforsamlingen vælger de fremmødte det kommende menighedsråd, medmindre der bagefter kommer andre lister ind.
Se mere i næste sogneblad og i Folkebladet når vi nærmer os.

Sogneudflugt
til Mols og Ebeltoft
Søndag den 23. august

Vi vover at tro på, at vi kan gennemføre en sogneudflugt i august
måned og har derfor sammensat et spændende program. Vi afgår
med bus fra torvet i Suldrup kl. 8.45 og fra Sønderup ved kirken
kl. 8.55 og kører med bus til Bregnet kirke ved Rønde, hvor vi
deltager i gudstjenesten. Bagefter vil sognepræst Jørgen Gleerup
fortælle os om den spændende kirke. Bussen fortsætter ad den
naturskønne vej forbi Kalø slotsruin og fortsætter til Ebeltoft, hvor
vi spiser frokost.
Derefter kan vi bese det gamle rådhus, og vi får en rundvisning på
Fregatten Jylland, Danmarks mest berømte krigs- og kongeskib.
Efter en kop kaffe går turen hjemad.
Vi forventer at være hjemme kl. 17.00.
Pris 150 kr. for voksne, 75 kr. for børn fra 0. til 7. klasse.
Tilmeldingsdetaljer bliver annonceret når tiden nærmer sig, men
du kan allerede nu tilmelde dig på:
tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk
Husk at skrive navn, antal og hvor I vil stå på bussen.

i kalenderen
✗
Høstfest på Himmerlandshave
Sæt

torsdag den 24. september kl. 14.00

med Per Iversen, som underholder med cabaret– og revysange og
oplæsning af HC. Andersen.

Grøn Fest gudstjeneste
med fællesspisning
Søndag den 6. september kl. 16.00
i Suldrup Kirke

Hvad er det?
Jo, igen i år vil vi fejre den grønne tid med en grøn familiegudstjeneste og fælles spisning samt marked i Sognehuset bagefter.
Marked: tag gerne noget med, som I vil give og som I tror andre
vil købe. Så går overskuddet til et godt formål.
På billedet ses det store G udenfor Suldrup Kirke med løgene,
som vi plantede sidste år i et stort G ved Grøn Festen. Sådan er
det med meget i livet, vi sår, vi høster.

G for Grøn, Gud og Gaver.
Kom og vær med i et festligt ’høstfællesskab’.

