Familiegudstjenester
i Suldrup Kirke

ADRESSER
Sognepræst:
Helge Maagaard
Hjedsbækvej 478, 9541 Suldrup,
tlf. 98 65 30 37,
mail: helma@km.dk
Kontakt mig endelig for en aftale!

Søndag den 1. marts kl. 10.30:
Kom til en skøn familiegudstjeneste,
hvor Spirekoret og Stjernekoret
medvirker og hvor vi også har
inviteret Melvin!
Efterfølgende spiser vi suppe
sammen i sognehuset.

Torsdag den 21. maj kl. 14.00:
Kristi Himmelfart
“Op til Gud far i himlen”
- Familiegudstjeneste i
sammenhæng med FDF-lejr
og en forfriskning bagefter.

BABY
SALMESANG

- kører hver torsdag
kl. 10.00 frem til den 26. marts
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Kofod, hvis du er
interesseret i at være med.
Næste hold starter til august.

Nyt fra Kirkernes kor

Spirekoret er et kirkekor for de mindste, dvs. fra 0.-2. kl.

Koret øver som en del af skoletiden:
Hver onsdag fra kl. 13.15-14.15 på Suldrup skole.

Temakor for voksne

Holder pause i foråret og vender tilbage i august 2020.

Tirsdag den 7. april kl. 16.30 i Suldrup Kirke
Velkommen til det hyggeligste arrangement for de mindste.
Vi skal høre om og sanse påskens
begivenheder, synge og lege og bede
Fadervor og så skal vi selvfølgelig
ud og finde chokoladeæg – inden vi
spiser sammen i sognehuset.
Arrangementet er målrettet børn i alderen 2 til 6 år, men hele familien er
velkommen.
Tilmelding helst senest torsdag den
2. april til kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Kofod på mail:
kirke.kathrine@outlook.dk.

Stjernekoret er for børn og unge fra 3. kl. og opefter.

Vi øver: Hver onsdag kl. 16.00-17.00
i Suldrup Sognehus.

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.
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, e-mail: organist@sonderupsuldrupkirke.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 maj.

SØNDERUP

SULDRUP

1. marts 1. s. i fasten 		
10.30* Familiegudstjeneste
8. marts 2. s. i fasten
10.30*		
15. marts 3. s. i fasten		
9.00
22. marts Midfaste
9.00
10.30* Kirkekaffe
29. marts Mariæ bebud.
10.30* Kirkekaffe
9.00
5. april Palmesøndag		
10.30*
7. april Påske for børn		
16.30 m. spisning
9. april Skærtorsdag
10.30*		
10. april Langfredag		
10.30*
12. april Påskedag
10.30*
9.00
13. april 2. påskedag		
9.00
Torsdag 16. april Påske hverdagsgudstjeneste
14.30 Kaffe i Sognehuset
19. april 1. s.e.påske
9.00
10.30 Kirkekaffe
26. april 2. s.e.påske
10.30* Konfirmation		
3. maj
3. s.e.påske		
9.00 & 11.00 Konfirmation
5. maj
Befrielses-gudstj. 75 år 19.00 Fortælling bagefter		
8. maj
Bededag		
9.00
10. maj
4. s.e.påske
9.00		
17. maj
5. s.e.påske
10.30* Kirkekaffe
9.00
21. maj
Kristi himmelfart		
14.00 Familiegudstjeneste
24. maj
6. s.e.påske
10.30*
9.00
31. maj
Pinse		
10.30*
1. juni
2. pinsedag
9.00 Pilgrimsvandring		
Lørdagsdåb i én af kirkerne
(10.30)
(10.30)
hvis behov herfor d. 28. marts
d. 13. juni 2020
Først til mølle

Helge Maagard
Anna Margrethe Saxild
Rikke V. Wickberg
Helge Maagard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Kathrine & Helge
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Rikke V. Wickberg
Helge Maagard

Sognebladet

Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Anna Margrethe Saxild
Anna Margrethe Saxild
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard
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.
Kirkebilen kan også bestilles til alle gudstjenester og salmesangseftermiddage på Himmerlandshave.

for Sønderup
og Suldrup

Gudstjenester og salmesangseftermiddage
på Himmerlandshave Ældrecenter:
Torsdag d. 5. marts kl. 14.30
Torsdag d. 19. marts kl. 14.30
Tirsdag d. 31. marts kl. 14.30
Torsdag d. 16. april kl. 14.30
		
Torsdag d. 23. april kl. 14.00
Tirsdag d. 28. april kl. 14.30
Torsdag d. 14. maj kl. 14.30
Torsdag d. 28. maj kl. 14.30

Salmesang, Inger-Marie Larsen
Gudstjeneste, Helge Maagaard
Salmesang, Inger-Marie Larsen
Påske hverdagsgudstjeneste
i Suldrup Kirke, Helge Maagaard
Forårsfest ved menighedsrådet
Salmesang, Inger-Marie Larsen
Gudstjeneste, Helge Maagaard
Salmesang, Inger-Marie Larsen

Marts - april - maj 2020
Nr. 2 – 78. årg.
SBO Grafisk, Støvring • Tlf. 99 86 23 00

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.

Påske for børn med Æggejagt

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

GUDSTJENESTER

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

Velkommen til ny graver i Suldrup
Menighedsrådet byder hjerteligt velkommen
til Helle Pajhede, som er ansat som ny graver ved Suldrup Kirke fra d. 1. februar 2020.
Hun afløser Henrik Stiegel, som stoppede
med udgangen af oktober 2019.
Helle er 47 år og bor i Ranum. Hun har gennem de sidste 5 år arbejdet som gravermedhjælper ved Aars Kirkegård.
Vi glæder os til samarbejdet og håber at menigheden vil tage godt imod Helle, når de
møder hende i kirken og på kirkegården.

Lyset vender tilbage
For en del år siden besøgte min kone og jeg
Australien i december måned.
Vi havde et omfattende rejseprogram og så
mange forskellige spændende steder – det var
fint og godt.
Men én ting var fælles for alle de byer vi
besøgte: Lyset!
Det var jo tæt på jul, og vi oplevede dengang
for første gang, at stort set hvert eneste hus
var dekoreret med utallige lyskæder. Nogle
af dem blinkede i røde, grønne og blå farver,
andre var bare overdådige. Men næsten alle
forestillede rensdyr, der trak kaner med julemænd – og når man så dem i dagtimerne, var
det også tydeligt, at dekorationen var udstyret med masser af kunstig sne, og julemanden
iklædt en tyk vintervams. Han må have svedt
i et klima, hvor nattemperaturen i julemåneden aldrig kom under 20° - vel at mærke i de
koldere sydlige dele af det store land.
Det hele virkede forlorent.

Visionsmøder om
kirkegårdsplaner
AF MORTEN JØDAL, FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET

Den sidste aften i Australien var vi nået til
Cairns, hvor klimaet er rent tropisk, og hotellets restaurant havde udvidet sit område ud på
en terrasse med et stort solsejl. Lokalet var
pyntet op med et plasticjuletræ og masser af
kunstig sne. Og så spillede musikanlægget
”Bjældeklang” og ”Rudolf med den røde tud”.
Vores rejseleder klagede til tjeneren over
musikvalget, men fik blot svaret: ”But it IS
Christmas!”

Ikke desto mindre var det ret surrealistisk
at sidde en sen aften i 30 graders varme og
lytte til ”Good king Wenceslas”, der handler
om kongen der vader gennem dyb sne for at
hjælpe en fattig bonde med julemad. Så vi
følte os ganske lettede, da vi et par dage efter
var hjemme i Danmark og kunne opleve, at
de helt store juleudsmykninger var begrænset
til byernes indkøbsgader – de private danskere nøjedes dengang typisk med et enkelt
udendørs juletræ med en lyskæde.

Lyset er vigtigt for os mennesker, og derfor
tænder vi lys i den mørke tid. Også for at
markere julen som er en dejlig begyndelse på
den store og vigtige gerning, Guds søn udøvede på jorden.
Men netop kun en begyndelse – og for os,
der er så heldige at bo på den ”rigtige” del af
jorden, hvor lyset gradvis tiltager fra juletiden,
et fint symbol: vi tænder lys for at markere det
store under, og lyset – det naturlige sollys –
tiltager frem mod påsketiden, hvor Jesu gerning fuldførtes.
Når dette blad udkommer, er dagen tiltaget
med 4 timer – og nu går det hurtigt: frem mod
Påskedag bliver der lagt yderligere 4 timer på
daglængden.
Det nyder vi alle. For vi mennesker er, som
Grundtvig skriver, lysets børn.
Lad os glæde os over Guds sol, der hen over
foråret giver os mere og mere af sit livgivende
lys!

Kirkegårdenes brug ændrer sig i disse år, og menighedsrådet har
derfor drøftet planer for kirkegårdenes fremtidige indretning.
Vi er nået længst med Sønde-rup kirkegård, hvor et udvalg har
været nedsat, og vi er nu klar til at indbyde til offentligt møde

onsdag den 29. april
kl. 19.00 på Sønderup
kirkegård og i
konfirmandstuen.

Det er planen at starte med en kort
rundtur på kirkegården, hvorpå vi går
ind i konfirmandstuen til udvalgets
fremlæggelse af planerne og drøftelse
af ideerne med de fremmødte.
Der serveres naturligvis også
en kop kaffe.
I Suldrup har skiftet af graver forsinket processen lidt. Så der
bliver det tilsvarende møde først efter sommerferien, nemlig

onsdag den 20. august kl. 19.00
på Suldrup kirkegård og i sognehuset.

Mød op og gør din indflydelse gældende!

KALENDER
Sangaften i Sognehuset
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00

Menighedsmøde
Orienteringsmøde
Valg til menighedsråd

Til efteråret skal der være valg til menighedsrådet.
I den anledning inviteres alle folkekirkemedlemmer
i begge sogne til orienteringsmøde

tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i sognehuset

Der er kommet en ny lov, som gør aftalevalg til den normale valgform, så der er grund til at møde op og høre om ændringerne.
Mødet nu er alene et orienteringsmøde, men I vil bl.a. blive
orienteret om den valgforsamling i september, hvor valget bliver
afgjort, medmindre der komme flere lister.
Da Sønderup og Suldrup er to selvstændige sogne, vil der blive
afholdt separate valgforsamlinger i hvert sogn; men orienteringsmødet er fælles.
Mødet er samtidig det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om aktiviteten i det forløbne år og om sine
visioner for fremtiden.

Mød op og bliv klogere!

Kunst i Sognehuset
Der er nye billeder på væggene i sognehuset.
De er malet af Aage Kristiansen, der
reddede og restaurerede de to billeder
fra Hjedsbæk Kro, som nu hænger på
endevæggen i sognehuset. Men han har
altså også lavet original kunst, som kan
ses hen over foråret.

Vi synger det spirende forår ind med sange fra Højskolesangbogen.
Efter en god kop kaffe og brød til, bliver der som sædvanlig rig
mulighed for at komme med sangønsker.
Alle er hjerteligt velkomne til en hyggelig aften.
Kirkebil kan bestilles på tlf. 98 37 11 50.

Påske-hverdagsgudstjeneste for
seniorer og Himmerlandshave

Torsdag den 16. april kl. 14.30 i Suldrup Kirke

Hvert år i september har vi en “Høst hverdagsgudstjeneste” med efterfølgende kaffe, kage og snak i Sognehuset. Den succes
vil vi gerne efterabe og gentage i foråret.
Derfor er der sammen med Himmerlandshave planlagt denne hverdagsgudstjeneste i Suldrup Kirke.
Gudstjeneste og samvær er særligt for alle “seniorer” bosiddende i
sognene og Himmerlandshave.

Forårsfest på Himmerlandshave
Torsdag den 23. april kl. 14.00

Menighedsrådet indbyder alle til forårsfest på
Himmerlandshave.
Underholdningen denne eftermiddag er trygt
lagt i hænderne på Marianne Klausen fra Aars,
der har lang og bred erfaring som bl.a. kirkeog kulturmedarbejder, kirkesanger, musikterapeut og ikke mindst som sanger i mange forskellige sammenhænge.
Marianne vil synge et varieret udvalg af kendte sange, ledsaget af
Inger-Marie på klaveret. Menighedsrådet sørger for gratis kaffe og
kage til arrangementet.
Dog er det nødvendigt med tilmelding til Himmerlandshave senest
tirsdag den 21. april på tlf. 99 88 97 81 mellem 8.30 og 9.00 eller
12.00-13.00, hvor også kirkebilen kan bestilles.

5. maj: Befrielsesgudstjeneste

i Sønderup Kirke kl. 19.00 med fortælling bagefter

I anledning af 75 års dagen for Danmarks befrielse fra Nazityskland,
holder vi en aftengudstjeneste i Sønderup Kirke, med efterfølgende
fortælling i præstegårdens konfirmandstue v. Leo Nøhr Jespersen.
Leo vil denne aften dele sin viden og historier om noget af det, der
hændte i Sønderup-Suldrup og nærmeste omegn under 2. verdenskrig og befrielsen.
Der bliver en kop kaffe og et stykke brød til.
Alle er hjerteligt velkomne til en stemningsfuld aften, hvor vi fejrer
Danmarks Befrielse.

Sæt

✗ i kalenderen

Pilgrimsvandring
2. pinsedag den 1. juni

I stedet for en gudstjeneste 2. pinsedag går vi på vandring fra
Sønderup Kirke og ud i det smukke landskab.
Vi begynder kl. 9.00. Undervejs ”fejrer vi gudstjeneste”.
Nærmere info i Folkebladet og i næste sogneblad.

Fredag den 5. juni kl. 14.00

er der traditionen tro Grundlovsfest i Præstegårdshaven.
Her medvirker trioen Zenobia og pastor emeritus Svend
Schultz-Hansen.

