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En kirketjeners arbejde
Årets gang i Bykirke og sognegård...
- en kirketjeners arbejde
Mange tror, at kirketjeneren kun arbejder
om søndagen. Derfor er der mindst lige så
mange, der bliver overrasket, når jeg fortæller, at vi er to kirketjenere ved Sindal
Bykirke og Sognegård.
Hvad er det så, vi laver? Ja, selvom vores
titel er kirketjener, er kirken egentlig bare
en del af arbejdet. Det er os, der gør rent i
kirken, gør klar til gudstjenester, bisættelser, bryllupper og koncerter. Klargøring til
gudstjeneste indebærer alt lige fra rengøring og blomster til ophængning af salmenumre og at dække nadverbord.
Men langt det meste af vores arbejde foregår i sognegården.
For et par år siden blev sognegården som
bekendt udvidet med mange kvadratmeter.
Det gav selvfølgelig en del ekstra rengøring.

Men samtidig er der også kommet en masse nye arrangementer og møder. Møder,
som vores præster arrangerer for menigheden, men også møder, som vores provst
arrangerer for provstiet.
Det er kirketjeneren, der sørger for det
praktiske i forbindelse med møder og arrangementer. Så vi har igennem årene
brygget helt utrolige mængder te og kaffe,
serveret lige så mange boller, kager, frokoster og varme måltider. For det meste får
vi maden udefra og skal bare anrette det,
men det hænder også, at vi selv er i gang
ved kødgryderne eller bager en kage.
Kirketjenerens job kan godt ligne et pedeljob. Vi står for al rengøring i kirken og sognegården, vi holder udendørsarealerne dog har vi hjælp til snerydning. Og det er
os, der står for det daglige opsyn.
Vores arbejde er meget varieret. Der er
ikke to dage, der er ens. Og der er stor forskel på sommer og vinter.
Sommeren er den stille tid, hvor
der ikke er så mange arrangementer. Men så er der
i stedet en græsplæne og en hæk, der
skal klippes, og
bede, der skal
luges. Det er
også
om
sommeren, der
er tid til
lidt ekstra
grundig
rengøring.
Når vi kommer til august, starter
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En kirketjeners arbejde
den nye sæson.
Konfirmander, minikonfirmander, deltagere til sognehøjskole, sangcafé, strikkecafé
osv. myldrer igen ind i sognegården og skaber liv i huset.
Og inden vi får set os om, er det jul. En god
tid på året at være kirketjener!
Omkring juletid er der mange hyggelige
opgaver. F.eks. når den store adventskrans
skal bindes. Den bliver bundet på et gammelt cykelhjul for at få den rette størrelse,
som passer til kirkerummet. Når vi kommer
nærmere jul, binder vi guirlander, som pynter kirkesøjlerne i juledagene.
Men vi holder især meget af ugerne, hvor
børnene i Sindal lægger vejen forbi Bykirken. Alle lige fra dagplejebørnene til 7.
klasserne er i kirke på et tidspunkt i tiden
op til jul. Det er en fest at høre de forventningsfulde børn synge med på de
kendte julesalmer og se dem være med i
krybbespillet.

lang arbejdsdag, vi har foran os, deler vi, så
vidt det er muligt, dagen op, så den ene af
os møder ind om morgenen og den anden
om eftermiddagen. Det sker dog også, at
opgaven kræver, at vi begge er her hele
dagen og aftenen. Så kan vi til gengæld holde fri med god samvittighed på et andet
tidspunkt. Det er en af de friheder, vi har i
vores job.
Men vores allervigtigste funktion er at møde mennesker, der hvor de er. Vi møder
dem i kirkedøren juleaften, til konfirmationen, brylluppet, bisættelsen og en søndag
formiddag i foråret.
Vi møder mennesker i glæde og i sorg. Og vi
gør vores bedste for at få folk til at føle sig
velkommen.

K

Vi, der er ansat i Bykirken og sognegården, har et rigtig godt samarbejde på
tværs af de forskellige faggrupper. Det er
bestemt en fordel, når de forskellige arrangementer skal tilrettelægges.

En af de sjove opgaver er forårskoncerten,
hvor vores organist vælger et tema. Ved
det efterfølgende kaffebord kan man aflæse årets tema i kagerne, der serveres.
F.eks. var temaet et år farver – her var kagerne i alle regnbuens farver. Sidste år var
temaet byer i Danmark, så da bagte vi naturligvis Drømmekage fra Brovst.

Af Anna Pedersen,
kirketjener

onfirmation
2021

Der er konfirmation i Astrup Kirke:

Søndag den 25. april 2021 kl. 10.00
Der er konfirmation i Sindal Bykirke:
Fredag den 30. april 2021 (St. Bededag)
kl. 10.00: Hold A
Torsdag den 13. maj 2021 (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.00: Hold B

Så kirketjenerens opgaver er mest praktiske opgaver. Det kræver en del tilrettelæggelse, hvem gør hvad og hvornår? Er det en

3

Sæt kryds i kalenderen!
Jazzgudstjeneste
i Astrup Kirke
Søndag den 19. april kl. 10.30
Endnu en gang er der jazz på programmet under gudstjenesten. Der vil være
velklingende nordisk jazzlyd strøet ud
over både salmer og musik.
Guitarist
Casper Hejlesen og
organist Carsten Kær
medvirker.

Danmarks befrielse
Tirsdag den 5. maj kl. 17.00
Stemningsfuld fyraftensgudstjeneste i
Astrup Kirke i anledning af 75-året for
Danmarks befrielse.
Astrup-Sønderskov Friskole er
medarrangør. Alle er velkomne!

Vendsyssel
Festival koncerter
Koncert i Astrup Kirke
Mandag den 29. juni kl. 19.30

I år er det lykkedes at få Janne Mark til
Astrup! Janne er sanger og arbejder ved Brorsons Kirke i København. Med sin baggrund
har hun skrevet en række nye salmer og sange i en blanding af jazz, salmer og nordisk
folklore. Entré: kr. 150,00.

Koncert i Sindal Bykirke
Fredag den 7. august kl. 19.30

Fyraftensgudstjeneste
og fællesspisning
i Astrup Kirke
Tirsdag den 12. maj kl. 17.00
Program:
Kl. 17.00: Fyraftensgudstjeneste i Astrup Kirke
Kl. 17.45: Orientering om menighedsrådsvalget
Kl. 18.30: Spisning i Astrup Forsamlingshus

Man er velkommen til at deltage i alle tre
programpunkter eller blot et enkelt eller
to. Vel mødt!

”Det Ny Kammerkor” fra Aarhus, dirigeret af
Anders Gaden. Entré: kr. 100,00.

Syng solen ned...

- stemningsfulde sommeraftener med aftensang
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5. juli kl. 19.00 i Sindal Gl. Kirke
19. juli kl. 19.00 i Sindal Bykirke
2. august kl. 19.00 i Astrup Kirke

Sæt kryds i kalenderen!
Skærtorsdag

Forårssang

Gudstjeneste i Sindal Bykirke
Torsdag den 9. april kl. 17.00

i Sindal Bykirke
Torsdag den 14. maj kl. 19.00

Efter gudstjenesten er der spisning
i sognegården.

”Forårssang og frihed”
Medvirkende:
Sindalkoret og Hjørringkoret
Rødderne og ungdomskoret
Kage, sodavand og kaffe i sognegården.
Fri entré. Bidrag til Sindal Sogns Musiklegat modtages med stor TAK!

Menu:
Lam med tilbehør samt kaffe med
chokolade. Pris: kr. 100,00 pr. person.
Tilmelding til spisning senest den 5. april
på tlf. 30 57 52 27 eller 30 57 52 84.

Påskedag
Påskedag den 12. april kl. 10.30 medvirker
Johnny Schjoldager på trompet i Sindal Bykirke.
Påskedag i Astrup Kirke den 12. april kl.
10.30 - så er der kirkefestdag! Årets største
dag, denne gang med
musikalsk ledsagelse af
basunisten Jonas Lindh.

2. pinsedag
i præstegårdshaven
Mandag den 1. juni kl. 14.00

Danmarks befrielse
i Sindal Bykirke
Mandag den 4. maj kl. 19.00
Stemningsfuld aftengudstjeneste i anledning af 75-året for Danmarks befrielse.
Flaget synges ned.
Skoleelever medvirker.
Kaffe i sognegården.

John Bilde fra
Sindalegnens lokalhistoriske forening
fortæller og viser billeder fra tiden under
besættelsen og befrielsen i Sindal.

Traditionen tro afholdes der også i år 2. pinsedagsgudstjeneste i det fri! Sindal Brass
Band medvirker. Medbring klapstol og kaffe.
Menighedsrådet sørger for ”kage-tag-selvbord”!
I tilfælde af dårligt vejr holdes gudstjenesten
i Sindal Bykirke.
Kirkebilen kører (se side 18).
Alle er meget velkomne!
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Det´ for børn

BM

abysalmesang
ødregruppe
og

Nyt hold starter op:
Tirsdag den 17. marts kl. 10.30 i Sindal Bykirke og Sognegård.

HVAD?
Babysalmesang er babyrytmik i kirken for børn på ca. 2-11 måneder og deres forældre. Vi danser, synger, leger og bruger kirkerummet i alle hjørner. Bagefter er der frokost og hyggesnak i
sognegården.

Tilmelding: tlf. 98 93 90 08
eller e-mail:
babysalmesangsindalastrup@gmail.com
For babyer ml.
2 og 11 måneder - og
deres mor eller far...

HVORFOR?
Vores børn skal have det bedste! Den danske salmeskat er af højeste kvalitet og
en vigtig del af vores kulturarv. Børnene er vilde med musikken og elsker at bruge alle
sanser, og mødrene lærer andre lokale småbørnsforældre at kende. Det er gratis!

K

om og vær med i Rødderne

- Sindal-Astrup Kirkers kor!

Kom og vær med i skole-kirkekoret
Rødderne!
Rødderne er for børn fra 2.-4. klasse.
Vi øver i sognegården onsdage kl. 15.00 - 16.00.
I foråret skal vi synge til de hyggelige spaghettiaftener og til Forårssang. Efterårssæsonen byder igen bl.a. på koncert med Sigurd Barrett i
Musikkens Hus i Aalborg.
Tag dine venner med til kor! Nye medlemmer er meget velkomne. Vi glæder os til at se og høre dig. Det er gratis at være med, men det er vigtigt, at
man kommer hver gang! Bor du i Astrup, kan du komme med gratis taxa.
Ring til Marianne eller send en sms på tlf. 26 94 63 94.
Sanghilsener
Marianne H. Jakobsen, organist, tlf. 26 94 63 94
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S

paghettigudstjenester

amiliehjælp

Julehjælp bliver til familiehjælp...

- er små gudstjenester i børnehøjde, hvor vi får
besøg af spændende personer fra Bibelen, åbner for kirkekuffertens overraskelser og spiser
fælles aftensmad bagefter.
Vi er klar til nye spaghettigudstjenester efter
sommerferien - så hold godt øje med kirkens
hjemmeside www.sindal-sogn.dk og facebookside (Sindal og Astrup sogne).
Svært at vente så længe? Heldigvis kommer
både skolebørn, børnehavebørn og dagplejebørn i pastoratet forbi deres kirke op til påske
og pinse for at se og høre om alle de spændende
begivenheder, der
ligger til grund for
de to højtider.
Vi glæder os!

S

F

Det´ for børn

indal

ungdomskor...

Vi søger flere medlemmer fra 5. klasse
til ca. 20 år.
Koret er lønnet og medvirker ved gudstjenester 2-3 gange om måneden.
Vi øver før gudstjenesten om søndagen
kl. 9.15.

Allerførst stor tak til alle, som har
støttet Sindal og Astrup sognes indsamling til julehjælp. Vi har modtaget
et rundhåndet beløb, som er kommet
mange familier til gavn. Endvidere var
det muligt for os i december 2019 at
forbedre forholdene for de børn, der
besøger deres far i Kragskovhede
Fængsel.
Vi erfarer, at behovet for hjælp vokser
i vores område. Nøden har desværre
mange ansigter. Vi oplever, at det ikke
slår til at kunne give en håndsrækning
til jul. Menighedsråd og præster har
derfor i fællesskab besluttet, at julehjælpen ændrer navn til familiehjælp.
Det betyder, at den nu kan søges enten som julehjælp med ansøgningsfrist
1. december eller som anden hjælp
med ansøgningsfrist 15. april.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse
på kirkekontoret.

Vi opfordrer alle, som kan afse et beløb, til at overføre det til familiehjælpen på MobilePay nr. 63981, skriv
”Familiehjælp”.
TAK for ethvert bidrag!

Hør nærmere hos:
organist Marianne H. Jakobsen
tlf. 26 94 63 94
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Konfirmation 2020

Konfirmation
i Sindal Bykirke

St. Bededag den 8. maj 2020 kl. 10.00
v/sognepræst Hanne V. Jørgensen























Frida Horsholt Arensbach
Jens Peter Amby Bach
Sarah Lisette Borgaard
Jack Kenney Christophersen
Freja Søttrup Hjørringgaard
David Bundgaard Ingvardsen
Jeppe Vinther Søndergaard Jensen
Tobias Valdemar Johannsen
Malthe Haabendal Jørgensen
Anna Kornum Kjærsgaard
Tessa Borup Kjølholm
Sebastian Kaae Muhlig
Lea Votborg Pape
Laura Walther Poder
Magnus Lundgren Skov
Daniel Nørgaard Bæk Skoven
Isabella Kallehauge Sørensen
Martin Krøgh Sørensen
Maja Frydkjær Undall-Behrend
Matilde Maj Willumsen
Julie Worum-Kühn

M

orgensang

Kom og syng morgensang sammen med konfirmanderne
onsdage kl. 9.00 i Sindal Bykirke:
 Onsdag den 1. april
 Onsdag den 15. april
 Onsdag den 22. april
Vel mødt!
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Konfirmation 2020

K

onfirmation
i Sindal Bykirke
Kr. Himmelfartsdag den 21. maj 2020 kl. 10.00
v/sognepræst Iben Kjær Aldal

Konfirmation
i Sindal Bykirke:
Telegrammer
kan afleveres i
Sindal Sognegård
på
konfirmationsdagen!




























Maja Holst Andersen
Karoline Bastholm Christiansen
Niklas Ankjær Isaksen Christiansen
Josephine Sofia Falnov
Ida Sofie Hegaard
Maja Christine Rotbøll Holm
Julie Jennet
Laura Wynne Jensen
Nicoline Koch
Bo Høgh Søndergaard Larsen
Flora Fælled Larsen
Ella Falden Nielsen
Jonas Damsgaard Nielsen
Rasmus Damsgaard Nielsen
Thais Sørensen Olesen
Nicolaj Hans Holger Pena Gil
Isabella Aaen Rasmussen
Thilde Mango Søndergaard
Victoria Marie Sørensen
Nikolaj Fruergaard Søvik
Martin Uggerhal Thomsen
Nicklas Theodoros Edelsten Thomsen
Oskar Hald Thomsen
Mathilde Vejborg Trudslev
Daniel Christensen Træholt
Ida Luna Sand Vegeberg
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April • Maj • Juni
• Juli 2020

udstjenester

10. maj
4. s.e. påske
12. maj
Fyraftensgudstj.

3. maj
3. s.e. påske
4. maj
Danmarks befrielse
5. maj
Danmarks befrielse
8. maj
St. Bededag

19. april
1. s.e. påske
26. april
2. s.e. påske

13. april
2. påskedag

5. april
Palmesøndag
9. april
Skærtorsdag
10. april
Langfredag
12. april
Påskedag

G

17.00 Iben Aldal
Fyraftensgudstjeneste

10.30 Winnie Rischel

17.00 Alle

9.00 Hanne Jørgensen

10.30 Winnie Rischel
Jazzgudstjeneste

10.30 Iben Aldal

10.00 Hanne Jørgensen
Konfirmation

19.00 Alle

10.30 Hanne Jørgensen

10.30 Ulrik Iversen

10.30 Hanne Jørgensen

10.30 Iben Aldal

Tolne
17.00 Hanne Jørgensen

10.30 Hanne Jørgensen

9.00 Iben Aldal

Astrup kirke

Sindal Bykirke

10.30 Winnie Rischel

10.30 Iben Aldal

10.30 Winnie Rischel

10.30 Iben Aldal

Sindal Gl. Kirke

9.00 Winnie Rischel

28. juni
3. s.e. trinitatis

10.30 Iben Aldal

9.00 Hanne Jørgensen

19.00 Hanne Jørgensen
Syng solen ned

19. juli
6. s.e. trinitatis

26. juli
7. s.e. trinitatis

2. august
8. s.e. trinitatis

9.00 Iben Aldal

10.30 Winnie Rischel

10.30 Ulrik Iversen

21. juni
2. s.e. trinitatis

5. juli
4. s.e. trinitatis
12. juli
5. s.e. trinitatis

9.00 Hanne Jørgensen

9.30 Morgenkaffe
10.30 Hanne Jørgensen

10.30 Iben Aldal

9.00 Winnie Rischel

10.30 Hanne Jørgensen

14. juni
1. s.e. trinitatis

1. juni
2. pinsedag
7. juni
Trinitatis

31. maj
Pinsedag

17. maj
5. s.e. påske
21. maj
Kr. Himmelfartsdag
24. maj
6. s.e. påske

10.30 Hanne Jørgensen

19.00 Iben Aldal
Syng solen ned

10.30 Iben Aldal

10.30 Winnie Rischel

10.30 Winnie Rischel

10.30 Iben Aldal

10.30 Hanne Jørgensen

10.30 Winnie Rischel

10.00 Iben Aldal
Konfirmation

10.30 Winnie Rischel

10.30 Hanne Jørgensen

19.00 Winnie Rischel
Syng solen ned

10.30 Hanne Jørgensen

14.00 Winnie Rischel
Præstegårdshaven

10.30 Hanne Jørgensen

Arrangementer

S

ognehøjskolen

i Sindal Sognegård,
Nørregade 48, Sindal
Søndag den 23. august kl. 14.00:
Fælles Sognedag i Sindal Bykirke og Sognegård.
Læs mere i næste nummer af kirkebladet
- og hent det nye, spændende program i
din kirke eller Sindal Sognegård omkring
den 1. august!

O

nsdags Café

i Sindal Sognegård,
Nørregade 48, Sindal
Onsdag den 1. april kl. 14.30:
Ingrid Mose, Hjørring. ”Anne Grethe
skolen i Gambia”. Kaffe m. tilbehør:
kr. 30,00.

Årets sogneudflugt
Onsdag den 27. maj:
Udflugt fra sognegården med bus til
Landbrugsmuseet Gl. Estrup.
Pris: kr. 250,00.
Hent en folder med nærmere beskrivelse af turen i Sindal Sognegård.
Der er begrænset deltagerantal, så det
er ”først til mølle”.
Tilmelding til:
Erik Uggerhal, tlf. 21 31 88 28 senest
den 13. maj.
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Arrangementer

S

angcafé

Kom og syng med os…
i Sindal Sognegård,
Nørregade 48, Sindal
 Torsdag den 16. april kl. 10.00 - 11.30

Herefter holder sangcaféen sommerferie!
Vi finder Højskolesangbogen, salmebogen og ”100 salmer” frem og indbyder
til formiddage med masser af sang.
Vi byder også på en kop kaffe og morgenbrød undervejs.

Alle er velkomne! Kom og vær med!
Iben K. Aldal og Hanne V. Jørgensen

N

aturmødet i Hirtshals

Fra torsdag den 14. til lørdag den 16. maj
er der Naturmøde i Hirtshals.
Sidste år var der op mod 30.000 deltagere
i alle aldre. De kom fra hele landet for at
deltage i debatter, aktiviteter, koncerter,
undervisning og meget mere. Mange foreninger, interesseorganisationer, partier,
højskoler har en stand på Naturmødet. Det
har Folkekirken også!
For hvert år er antallet af besøgende på
Folkekirkens stand vokset. Vi udvider derfor i år vores stand til dobbelt størrelse. Vi
har aktiviteter for børn, debatter, konkurrencer og fællessang. Torsdag og fredag
aften synger vi solen ned ved Hirtshals Fyr.

På Naturmødets hjemmeside kan man se
programmet i detaljer. Folkekirkens stand
er bemandet med frivillige og præster fra
området.
Kom og besøg os og oplev stemningen!

Hvad gør man ved...








fødsel og faderskab
navngivning
dåb
vielse
dødsfald og begravelse
navneændring
udstedelse af attester

Henvendelse til:
Sindal Kirkekontor
Nørregade 48, Sindal, tlf. 98 93 90 08
Læs mere og anmeld elektronisk:

www.borger.dk
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Det sker i sognene - i Sindal og Astrup

G

rundtvigsk Forum i Astrup

Alle møder holdes i
Astrup Forsamlingshus kl. 19.30, hvor alle er
velkomne.
Pris: kr. 30,00 - man skal selv have brød med til kaffen.
Tirsdag den 21. april:
Generalforsamling. Derefter syng sammen under ledelse af Mette Sørensen, Astrup.

A

ppel om flere hjælpere…

Vi er en flok mennesker, der har påtaget os en opgave, der har givet megen glæde. Én gang om måneden henter og bringer vi beboere fra Vendelbocentret til og fra gudstjenester i Sindal Bykirke.
Nogle af os er tilmeldt som hjælpere, og andre er
både hjælpere og arrangører.
Vendelbocentrets koordinator laver en liste over
de beboere, der ønsker at komme i kirke, og kontakter den arrangør, der har ”vagten” den pågældende søndag.
Arrangøren kontakter så det nødvendige antal hjælpere via telefonlisten.
Vi har brug for flere hjælpere og arrangører og
håber, at det kunne fange jeres interesse.
Venlig hilsen
Channe M. Lyngbye
tlf. 26 27 37 22
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S

trikkeCafé

Vi strikker dåbsklude, servietter, karklude, hækler tøjdyr og arbejder med meget
andet kreativt. Der bliver
også snakket, sunget, drukket kaffe og spist morgenbrød!
Du kan være med i strikkecaféen, uanset om du er
nybegynder eller rutineret.
Medbring selv strikkepinde,
hæklenål m.v. Garn og opskrifter får du i strikkecaféen.
Strikkecaféen mødes kl.
10.00-11.30 i Sindal Sognegård, Nørregade 48, Sindal:
 Torsdag den 23. april
 Torsdag den 7. maj
 Torsdag den 18. juni
Det er gratis at være med!

Ønsker du at høre mere om
strikkecaféen, så kontakt:
Birthe Jensen
tlf. 22 54 04 46

Det sker i sognene - i Sindal og Astrup
Senior eftermiddage i
Baptistkirkens mødelokaler
Torsdag den 16. april kl. 14.30:
Poul Pedersen fortæller om at være kirketjener i
Amerika.
Torsdag den 14. maj kl. 14.30:
Anne Marie Højbak Vinther m.fl.

Torsdag den 18. juni:
Udflugt. Program følger.

Basarkredsen i Sindal Sognegård
Nørregade 48, Sindal
 for alle, som har lyst til hyggeligt samvær om et

godt projekt: ”FREMTIDSBØRN”!
 Vi samles hver anden mandag aften (snakker -

syer - strikker - og drikker kaffe)!
Basarkredsen holder sommerferie til august.

Pinsekoret
- et nyt ad hoc-kor begynder!
Pinsekoret er for alle, der har tid og lyst til at synge pinsesalmer og forårssange frem til pinsedag.
Vi synger en times tid og tager en kop kaffe og en
skive rugbrød bagefter.
Pinsekoret øver i Sindal Sognegård følgende
tirsdage kl. 10.30-11.30:
 28. april
 12. maj
 26. maj
 31. maj: Pinsedag i Sindal Bykirke. Mød kl. 9.00
(gudstjeneste kl. 10.30)
Alle er velkomne
- også uden korerfaring!
Tilmelding:
Organist Marianne H. Jakobsen
mail: sognegaard@live.dk
tlf. 26 94 63 94
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M

enighedsrådsvalg 2020

Forskellighed er en styrke!

’’

Med tanke på det kommende menighedsrådsvalg har jeg gjort mig den overvejelse, at hvis vi
i menighedsrådet er forskellige, bliver det lettere at få de mange opgaver udført. Det vigtigste
er, at interessen for kirkens ve og vel er til stede.
Jeg tænker på den baggrund, vi kommer med som mennesker: faglighed, personlighed, styrker
og mange former for kompetencer gør det langt lettere at udføre opgaverne på de forskellige
områder, som diverse udvalg under menighedsrådet skal varetage.
Af udvalg kan nævnes:
 Gl. Kirke-udvalget, der tager sig af anliggender vedr. kirkegård og Sindal Gl. Kirke
 Bykirke-udvalget, der tager sig af det tekniske i Sindal Bykirke såvel som i sognegården
 Præstegårdsudvalget
 Kor– og koncertudvalget samt
 Børn– og ungeudvalget
Som kirkeværge har man til opgave at holde øje med, om alt mht. kirkebygningen er, som det
skal være. Vi har brug for en, der vil stå for samarbejdet med personalet tilknyttet kirkerne og
sognegården. Menighedsrådet har desuden en valgt kasserer og en købt regnskabsfører. Kassereren har sammen med formanden ansvaret for, at vi får lavet et budget med realistiske
rammer på de enkelte konti. Regnskabsføreren har til gengæld ansvaret for, at menighedsrådet hele tiden har styr på forbruget, således at det holder sig inden for de fastsatte rammer.
Endelig skal der være en formand - en person, der skal have overblik, indkalde forslag til dagsordenen, sørge for at få lavet dagsordenen og lede mødet.
Som interesseret i menighedsrådsarbejde kan man muligvis spørge sig selv, hvorvidt man fra
dag ét skal have stort kendskab til kirken? Skal man være meget religiøs? Skal man deltage i
alt, der har med kirken at gøre? Nej, ville mit svar være på alle spørgsmålene.
Præsterne har indsigten i bibelen og liturgien, organisten kender til noderne og orglet, og sangeren har en god stemme, så det vigtigste for ”menighedsrødderne” er efter min opfattelse, at
man har interessen for folkekirken og har lyst til at være en aktiv del af fællesskabet og være
med til at skabe en god arbejdsplads for de ansatte.
Menighedsrådet afholder orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde den 12. maj kl.
19.00, og efterfølgende vil der den 15. september kl. 19.00 være opstillingsmøde. Denne aften
kan de, der ønsker at være kandidater til det kommende menighedsrådsvalg, lade sig opstille.
Menighedsrådets medlemmer glæder sig til det kommende valg.
Af Ole-Jan Staun-Pedersen,
formand for Sindal Menighedsråd

’’
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Meddelelser
y kirkesanger

Som ny kirkesanger i Sindal og Astrup vil jeg gerne
præsentere mig selv.
Jeg hedder Christina Kjærulff, er 44 år og
vokset op i Svenstrup syd for Aalborg. De
sidste tolv år har jeg dog boet i Hjørring med
min mand Jens og vores to drenge Svend og
Aske på hhv. 12 og 14 år. Jeg er uddannet i
musikvidenskab fra Aalborg Universitet med
korledelse som hovedfag, og det har altid
været sangen, der har været mit hjertebarn
inden for musikkens verden.
Jeg begyndte i kor på min lokale folkeskole,
da jeg gik i 2. klasse, og siden da har korsangen fulgt mig i mit virke. Efter jeg blev færdiguddannet på universitetet, har jeg dog
mest stået foran korsangere som korleder. I
øjeblikket er jeg dirigent for to pigekor, Klarup Pigekor, som hører under Aalborg Kulturskole, og Nordjysk Pigekor, som hører til i
Hjørring.
Det er utroligt givende og motiverende at
arbejde med unge korsangere, men efterhånden savnede jeg at synge mere selv. Derfor skiftede jeg sidste år mine klaverelever
ved Aalborg Kulturskole ud med en ansættelse som kirkesanger ved Tversted og Uggerby
Kirker.
Jeg er meget glad for nu at være ansat i Sindal-Astrup pastorat og håber, at jeg kan bidrage til fortsat at udvikle og styrke det gode
musikalske miljø, der er omkring kirkerne i
sognene.
Det er mit indtryk, at både medarbejdere og
menighedsråd prioriterer det musiske både i
og uden for de kirkelige handlinger højt, og
jeg glæder mig meget til det kommende
samarbejde.

Menighedsrådsmøder Sindal

 Torsdag den 23. april kl. 19.00
 Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 - orienteringsmøde om valg til menighedsråd
 Torsdag den 28. maj kl. 19.00
 Torsdag den 25. juni kl. 19.00
Møderne er offentlige og afholdes i Sindal
Sognegård, Nørregade 48, Sindal.

Menighedsrådsmøder Astrup
 Onsdag den 22. april kl. 15.30
 Tirsdag den 12. maj kl. 17.45 - orienteringsmøde om valg til menighedsråd
 Onsdag den 17. juni kl. 15.30
Alle møder er offentlige, og de afholdes i
”Sognehuset”, Kirkestien 6, Astrup.

Velkommen Christina!
Sindal Menighedsråd har pr. 1. april ansat
Christina Kjærulff som vores nye kirkesanger.
Christina har i mange år beskæftiget sig
med sang. Hun har i de seneste år været
dirigent for to meget aktive pigekor, samt
været ansat som kirkesanger i Tversted og
Uggerby sogne. Christina er uddannet
cand. mag i musik med musikpædagogisk
speciale som korleder.
Sindal Menighedsråd ønsker Christina tillykke med hendes nye stilling, og vi glæder
os til at komme i gang med samarbejdet.
På Astrup og Sindal menighedsråds vegne
Ole-Jan Staun-Pedersen,
formand for Sindal Menighedsråd
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Meddelelser
Institutionsgudstjenester
Gudstjenester på Solsiden, Sindal:
Torsdag den 2. april kl. 10.00
Torsdag den 30. april kl. 10.00
Torsdag den 4. juni kl. 10.00
Gudstjenester på Vendelbocentret, afd. D og E:
Torsdag den 30. april kl. 10.30
Torsdag den 28. maj kl. 10.30
Torsdag den 25. juni kl. 10.30

Gudstjenester på Vendelbocentret, Fællesafsnit kl. 16.00:
Tirsdag den 7. april
Tirsdag den 21. april
Tirsdag den 5. maj
Tirsdag den 19. maj
Tirsdag den 2. juni
Tirsdag den 16. juni

Indsamlinger
Indsamlinger i Sindal:
19. april: Kirkens Korshær
24. maj: Folkekirkens Ungdomskor
21. juni: Danmission
26. juli: Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlinger i Astrup:
31. maj: Folkekirkens Ungdomskor
9. august: Folkekirkens Nødhjælp

Kirkebilen Sindal

Kirkebilen Astrup

Kirkebilen kan bestilles til Sindal Gl. Kirke og
Sindal Bykirke samt til arrangementer i
Sindal Sognegård. Kirkebilen bestilles ved
at ringe til Elses Taxi, tlf. 29 45 22 42 senest
kl. 12.00 dagen før.

Børn fra Astrup kan få gratis kørsel til sognegården i Sindal til kor ved tilmelding til
Marianne H. Jakobsen, tlf. 26 94 63 94.

Skulle du blive syg og alligevel ikke få brug
for Elses Taxi, skal du ringe afbud senest kl.
9.00 om søndagen. Hvis du er kørestolsbruger, skal du huske at sige det, når du bestiller Elses Taxi. Efter aftale med Elses Taxi
sørger kirkebilen for afhentning ved Den
gamle Kirke senest kl. 12.00. Så er der lidt
tid til at gøre besøg på kirkegården.

Ældre er også velkomne til at ringe efter
kirkebilen, hvis man vil til Sognehøjskole
eller Onsdags Café i Sindal.
Der kan desuden benyttes taxi til gudstjenesterne i Astrup Kirke.
Man skal ringe dagen i forvejen (senest kl.
12.00) til:

Elses Taxi  tlf. 29 45 22 42

Sindal Menighedsråd
Redaktør af kirkebladet
Sognepræst Iben Aldal (ansvarsh.)
Layout: Sindal Kirke- og Provstikontor
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Gaver til Kirkebladet
Bidrag modtages meget gerne og kan indbetales til:

Frist for indlevering af stof til næste nummer
af Kirke og Sogn senest den 29. maj 2020
til Kirke-/provstikontoret, Nørregade 48,
Sindal. Indlæg til kirkebladet modtages gerne pr. mail på e-mail-adressen: ia@km.dk

Nordjyske Bank A/S, Nørregade 2, Sindal,
mrk. Sindal Kirkeblad
eller overføres til

Fotos: Anna Pedersen, Helene M. Jensen,
Lars Chr. Nielsen m.fl.

MobilePay: 63981, mrk. Kirkeblad

Konto nr. 7405-0002555260

Adresser

Provst, sognepræst, kbf.
Winnie Nørholm Rischel
Astrupvej 181, 9870 Sindal
Tlf. 51 50 82 08
Mail: wnr@km.dk, fridag: mandag
Sognepræst
Hanne Villumsen Jørgensen
c/o Nørregade 48, 9870 Sindal
Tlf. 21 36 19 82
Mail: hvj@km.dk, fridag: mandag
Sognepræst
Iben Kjær Aldal
c/o Nørregade 48, 9870 Sindal
Tlf. 40 47 39 06
Mail: ia@km.dk, fridag: mandag
Fængsels– og sognepræst
Ulrik Maarup Iversen
c/o Nørregade 48, 9870 Sindal
Tlf. 23 80 26 27
Mail: umi@km.dk, fridag: lørdag
Kirkekontoret/Provstikontoret
Nørregade 48, 9870 Sindal
Tlf. 98 93 90 08
Sindal Sognegård
Nørregade 48, 9870 Sindal
Formand for Astrup
Menighedsråd
Niels Christian Munkbak Andersen
Lundholmvej 11, Astrup
Tlf. 61 74 44 53
Mail: niels@munkbak.dk

Formand for Sindal
Menighedsråd
Ole-Jan Staun-Pedersen
Østerlund 5, 9870 Sindal
Tlf. 23 70 97 27
Mail: ole-jan@staun-pedersen.dk
Kasserer Astrup
Regnskabsfører Jonna Pedersen
Hjørring Søndre Provsti
Tlf. 98 92 11 90
Mail: jmp@km.dk
Kasserer Sindal
Erik Uggerhal
Tlf. 21 31 88 28
Mail: uggerhal@mail.tele.dk
Kirketjenere ved Sindal Bykirke og
Sognegård
Anna Pedersen
Tlf. 30 57 52 84
Mail:
annakirketjener@hotmail.com
Pia Juul Larsen
Tlf. 30 57 52 27
Mail:
pia.juul.larsen.2@gmail.com
Betal med MobilePay
i Sindal Sognegård:

63981
Husk at anføre formål!

Graver ved Astrup Kirke
Lars Christian Nielsen
Tlf. 20 21 15 43
Mail:
astrupkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper Astrup
Laila Poulsen
Graver ved Sindal Gl. Kirke
Anette Andersen
Træffes bedst på tlf. 98 93 57 92
Mail:
anette135@andersen.mail.dk
Fridag: mandag
Kirkesangere i Astrup og Sindal
Christina Kjærulff
Tlf. 61 27 66 88
Mail:
kirkesangersindal@gmail.com
Fridag: mandag

Gerti Harboe Skramdahl
Tlf. 29 67 10 13
Mail: gerti.harboe@gmail.com
Fridag: mandag
Organister
Marianne H. Jakobsen
Tlf. 26 94 63 94
Mail: sognegaard@live.dk
Fridag: mandag
Carsten Kær Nielsen
Tlf. 23 71 60 23
Mail: carstenkaer@hotmail.com
Fridag: mandag

www.sindal-sogn.dk • www.astrup-sogn.dk
Sindal og Astrup Sogne
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V

il du med til
Israel?

S

yng solen ned!

Israel er på mange måder vores kulturs
vugge. Vil du med derned?
I samarbejde med NILLES Rejser arrangerer sognepræst Winnie Rischel en
rejse med afgang fra Sindal Sognegård
lørdag den 26. september. Rejsen er
spækket med spændende oplevelser,
både for den, der har været der før, og
den, der aldrig har været der. Vi skal
selvfølgelig se det gamle Jerusalem
med grædemuren, Via Dolorosa m.m.
- og det moderne Israel i Tel Aviv, Haifa
og Akko. Vi skal bade i Det døde Hav,
vandre i både ørken og frugtbare områder samt besøge mere ukendte steder
som Hebron og Herodion. Hjemkomst
den 6. oktober.
Hele programmet, pris og øvrig information kan hentes i sognegården og ses
på kirkens hjemmeside. Der er informationsaften for alle, som vil vide mere:

Torsdag den 30. april kl. 19.00
i Sindal Sognegård.

Smukke, stemningsfulde
sommeraftener med aftensang.
Lækker forfriskning bagefter!

5. juli kl. 19.00 i Sindal Gl. Kirke
19. juli kl. 19.00 i Sindal Bykirke
2. august kl. 19.00 i Astrup Kirke

