FOR BØRN OG FAMLIER
I Suldrup Kirke har vi en række gudstjenester som er målrettet særligt børnefamilierne. Det betyder, at forløbet er lidt mere
enkelt og kort og indholdet er lidt mere
målrettet børn i alderen 5-10 år.
Efter hver familiegudstjeneste er der spisning i sognehuset. Alle er velkomne til at
deltage i et hyggeligt fællesskab.
Pga. corona vil vi gerne have en
tilmelding til spisning på:
tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk

Der er familiegudstjeneste
følgende datoer i efteråret:
Søndag d. 4. oktober kl. 10.30.

Søndag d. 25. oktober kl. 10.30:
BUSK-gudstjeneste i samarbejde med FDF
(BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke).
Søndag d. 29. november kl. 10.30:
1. søndag i advents-familiegudstjeneste.

BABY

SALMESANG

Babysalmesang kører hver tirsdag
fra kl. 10.00 frem til og med oktober

Spirekoret er et gratis kirkekor for de
mindste, dvs. fra 0.-2. klasse.
Koret øver som en del af skoletiden: Hver
onsdag fra kl. 13.30-14.15 på Suldrup skole.
Vi synger, bevæger os og laver fagter til, hører historier, leger
med rytmer og meget mere. Koret vil ind imellem medvirke ved
højtider og arrangementer på skolen og i kirken.
Tilmelding foregår via skolen ved valg af UUV-fag.
Se også opslag på skolens AULA.
Spørgsmål mm kan rettes til organist Inger-Marie Larsen, organist@sonderupsuldrupkirke.dk eller mobil 20 35 93 62.

Stjernekoret er for børn og unge fra 3. kl. og opefter.
Vi øver: Hver onsdag kl. 15.50-16.50
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, 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.
For mere info kontakt organist Inger-Marie Larsen,
tlf. 2035 9362, mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk

Temakor for voksne

er AFLYST i efteråret
Grundet de særlige omstændigheder pt med Covid-19, og de udfordringer det giver mht at tage ekstra forholdsregler ved korsang,
er det besluttet, at Temakoret aflyses i efteråret.
Ligeledes aflyses sangaftenen tirsdag den 24. november, hvor
Temakoret efter planen skulle medvirke.

JULETRÆSTÆNDING
I SØNDERUP

Søndag d. 29. november kl. 13.00

Byens juletræ skal tændes – og inden da mødes vi i kirken,
hvor der vil være en kort andagt og vi synger advents – og
julesange sammen.

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 november.

GUDSTJENESTER

TAK til det afgående menighedsråd

SØNDERUP SULDRUP

for 4 års engagement.

13. september 14. s.e. trinitatis		
10.30
Helge Maagaard
			 Kun for konfirmander og forældre
17. september Hverdags & høstgudstj.
14.30
Helge Maagaard
20. september 15. s.e. trinitatis 10.30*
9.00
Helge Maagaard
27. september 16. s.e. trinitatis
9.00		
Rikke V. Wickberg
4. oktober 17. s.e. trinitatis		
10.30*
Helge Maagaard
Familiegudstjeneste
			
Knud Olav Petersen
11. oktober 18. s.e. trinitatis 10.30*		
		 Kirkekaffe		
18. oktober 19. s.e. trinitatis		
10.30*
Helge Maagaard
25. oktober 20. s.e. trinitatis		
10.30* BUSK
Helge Maagaard
			 Familiegudstjeneste
Helge Maagaard
1. november Alle helgens dag 14.30
16.00
8. november 22. s.e. trinitatis
9.00
10.30*
Helge Maagaard
15. november 23. s.e. trinitatis		
9.00
Rikke V. Wickberg
22. november Sidste s. i kirkeåret 10.30*		
Helge Maagaard
29. november 1. s. i advent
13.00
10.30*
Helge Maagaard
Juletræ-andagt
Familiegudstjeneste
		
Rikke V. Wickberg
6. december 2. s. i advent
9.00		
(10.30)
Helge Maagaard
Lørdagsdåb 31. oktober / 6. februar 2021
i én af kirkerne hvis behov herfor

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 9. 6 kl. 19.00

Sted: Suldrup Sognehus,
Dalumvej 30

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?

Kom til
orienteringsmøde 9/6
og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 9. 6 kl. 19.00

Mød op den 15. og 16. september,
når der skal vælges nyt menighedsråd.
God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

www.menighedsraadsvalg.dk

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.

Sognebladet

Gudstjenester og sangdage
på Himmerlandshave ældrecenter:
NB! Der kan forekommer ændringer pga. covid-19

Torsdag d. 17. september kl. 14.30: Hverdags Høstgudstjeneste i Suldrup Kirke
Torsdag d. 1. oktober kl. 14.30: Salmesang, Inger-Marie Larsen
Torsdag d. 15. oktober kl. 14.30: Gudstjeneste, Helge Maagaard
Torsdag d. 29. oktober kl. 14.30: Salmesang, Inger-Marie Larsen
Torsdag d. 12. november kl. 14.30: Gudstjeneste, Helge Maagaard

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

SBO Grafisk, Støvring • Tlf. 99 86 23 00

(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.
Tilbuddet er gratis og alle er hjerteligt velkomne til at være med.
Der tages særlige forholdsregler i fht covid-19, og holdet er begrænset til max. 4 babyer.

NYT FRA KIRKERNES KOR

for Sønderup og Suldrup
September - oktober - november 2020
Nr. 4 – 78. årg.

Kom til

Se mere
på side
3.

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

www.sonderupsuldrupkirke.dk
www.facebook.com/
Sted: Suldrup Sognehus,
sonderupsuldrupkirke
Dalumvej 30

Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

Kirken skal vise vej,
så vor Herre tillides

”Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys”

Covid 19

KALENDER

Vi vil naturligvis ved gudstjenester og arrangementer i kirker og
sognehus fortsat tage vores forholdsregler ift. covid-19, så alle
kan føle sig trygge ved at komme. Det betyder bl.a., at der vil
være aftørring og rengøring mellem alle arrangementer og der er
begrænsning på antal deltagere.
Der kan opstå ændringer og/eller aflysninger ift. planlagte
gudstjenester og arrangementer, afhængig af situationen;
Hold derfor øje med kirkernes facebookside, hjemmeside og
Folkebladet, hvor vi vil annoncere evt. ændringer.

AF SOGNEPRÆST HELGE MAAGAARD

___

Høstfest på Himmerlandshave er AFLYST
Jeg besøgte Rubjerg Knude Fyr i sommers. Fyret der står
nær Lønstrup ved Vesterhavet på det måske flotteste og mest
særegne naturskønne sted nordenfjords. Jeg fik tanker om flere
ligheder med kirken og vores budskab, da jeg kæmpede mig
gennem de fygende sandkorn frem til tårnet.
For gider man ikke tage besværet med vandringen, når man
ikke derhen. Til udsigten, til juvelen. Konstant opad i de
stigende terræn i klitterne, ryger de bitte små, generende sandkorn ind i øjnene, i håret og i skoene. Samtidig med den irriterende pisken på bar hud.
Sådan kan der være modvind og besvær med at nærme sig
kirken, gudstjenesten og troen. Der er en dørtærskel til gudstjenesten, Gud og troen, som må overvindes for at opdage lyset
fra fyrtårnet. Lyset fra Kristus. Juvelen.
Fyret er blevet ikonisk og derfor blev Tårnet flyttet i efteråret
2019 med verdenspressens bevågenhed. det blev flyttet 70 meter væk fra den 60 meter høje skrænt ved havet. Så det kan blive
ved med at fortælle sin historie om at vise vej for skibsfarten
og lade os turister drage hen og se den flotte udsigt og læse
historien om stedet.
På samme måde som fyret må kirken flytte sig. Selvom tanken
er sjov, flytter vi dog nok ikke Suldrup Kirke fysisk inden for
byskiltet i nær fremtid. Men kirken må flytte sig hen, hvor vi

mennesker er. Med de sange og den musik, vi synger. Med det
sprog og den måde at tale på, som vi gør nu om dage.
Det arbejder vi med og på som ansatte i kirken, i Sønderup –
Suldrup sogne, sammen med de, der lægger frivillige kræfter
med tid og kompetence i kirkens synlige udtryk fra gudstjeneste, konfirmation og begravelser til kirkegård, bygninger,
sogneblad og kirkefrokost. Og økonomi. Og der er sogneaftner
og højskoledage. Det gør fx menighedsrådet, hvor nogle bruger
så mange kræfter, at de også får et beskedent honorar.
På den måde skal kirken vise vej og være et pejlemærke. Som
fyrtårnet på Rubjerg Knude viste vej for skibsfarten indtil
1968, og siden da til det natursmukke udsigtssted, sådan skal
kirken vise vej til livets DNA for os mennesker, den store Gud
og skaber, som Kristus har givet det til os.
I evangeliet af Johannes, citeres Jesus ofte for at bruge lyset
som udtryk for at finde mod, styrke og trøst hos Gud. I en debat
med datidens ledere ikke bare sagde men endte Jesus med at
råbe til dem: »Den, der tror på mig, tror ikke på mig, men på
ham, som har sendt mig. Og den, der ser mig, ser ham, som
har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver,
som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Joh 12,44-46.
Kirken skal vise vej, så livets DNA, livets lys, bliver os til del.

Torsdag d. 24. september kl. 14.00 skulle der efter planen være
afholdt høstfest på Himmerlandshave.
Imidlertid er der, grundet Covid-19, ikke almindelig offentlig adgang til ældrecenteret, og Menighedsrådet har derfor været nødt
til at aflyse arrangementet. Ligeledes er Adventsfesten på Himmerlandshave torsdag d. 10. december aflyst.
___

Hverdags- og
Høstgudstjeneste

www.menighedsraadsvalg.dk

VALGFORSAMLING
Valg til menighedsrådet

Velkommen til en særlig høstgudstjeneste for seniorer i Suldrup Kirke.
Efter gudstjenesten samles vi til en kop
kaffe og hyggeligt samvær i sognehuset.
Alle er velkomne til at deltage.

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00
i Suldrup Sognehus (Suldrup sogn)

Onsdag d. 16. september kl. 19.00
i Sønderup Konfirmandstue (Sønderup sogn)

I år skal der vælges nyt menighedsråd i vores sogne - og vi
har brug for nye medlemmer, der har lyst til at skabe gode
rammer for kirkelivet.
Valgforsamlingen, som foregår hhv. d. 15. og 16. september
er mødet, hvor det nye menighedsråd vælges - med mindre
der kommer lister efterfølgende.
Vi ved allerede nu, at vi får brug for nogle nye medlemmer,
nogle der har lyst til at arbejde sammen om at skabe nogle
gode rammer for kirkelivet i vore to sogne.

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
Det er vigtigt at du møder op til valgforsamlingen, for det
er her, du har mulighed for at stemme på den, du vil have i
menighedsrådet eller for selv at stille op.
Alle medlemmer af Folkekirken
fra 18 år og op kan stille op,
stemme og deltage ved mødet.

- sæt kryds i kalenderen 9. 6 kl. 19.00

God kirkelig ledelse

Torsdag d. 17. september
kl. 14.30 i Suldrup Kirke

Tør du tro og håbe

Allehelgen

Søndag d. 1. november kl. 14.30 i Sønderup
Kirke og kl. 16.00 i Suldrup Kirke

Velkommen til en anderledes og stemningsfuld allehelgensgudstjeneste, hvor vi mindes dem, der er døde og begravede og bisatte det
forgangne år; deres navne læses op ved gudstjenesterne.
Der vil komme indbydelser til de pårørende til afdøde når tiden
nærmer sig.

i kalenderen
✗
Julekoncert i

Sæt

Sønderup Kirke

Tirsdag d. 8. december kl. 19.30

med tværfløjtenist Ide Bylin Bundgaard.

HJEM
HJERTE
SJÆL

Sognemøde

Torsdag d. 5. november
med Kirsten Steno
- foredrag og
fællesspisning
Kirsten Steno, empatisk boligdesigner og Life Coach = House-coach
kommer til Suldrup Sognehus og deler inspirerende historier fra sit
30-årige virke med skabelsen af personlige hjem, der opfylder alle
vore menneskelige behov - incl. de åndelige. Det er en aften for både
mænd og kvinder, der vil garanteret blive grint og puffet til partnere,
når Kirsten fortæller anekdoter fra sit arbejde med mere end 2500+
hjem og virksomheder.
Som House-coach (boligdesigner + empatisk life coaching) har hun
skrevet flere selvhjælpsbøger på engelsk og dansk - den første er læst
af mere end 60.000 danskere og den seneste ”HJEM HJERTE SJÆL”
(Prorex Forlag 2018) fik fine anmeldelser.
Kirsten kender både fra eget liv og fra tusindvis af indretninger til de
mange udfordringer dagens nye familieformer lider under og ved, at
når livet ændrer sig i en kort eller lang cyklus - så vil det uvægerligt
påvirke vore hjem. Hun opfandt selv House-coaching for at bringe
tro, håb og kærlighed ind i hendes liv og dette var livsforvandlende
- og er det stadig.
Især under og efter Corona pandemien er det vigtigere end nogensinde at vore hjem ikke føles som et fængsel men giver os kreativ
frihed og tryghed. Læs mere om House Coaching her http://www.
housecoachinginstitute.com
Aftenen starter med fællesspisning kl. 17.30 for dem, der har lyst til
at være med.
Herefter er der foredrag kl. 18.15. Aftenen forventes at slutte senest
kl. 20.00.
Tilmelding – til både foredrag og spisning – eller bare foredrag
senest d. 1. november på: tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk

