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Jesus i mange udgaver...
Jesus i mange udgaver...
I Sindal og Astrup har vi tre kirker. I de tre
kirker er der tilsammen mange fremstillinger af Jesus: Alterbilleder, skulptur, krucifikser. De er ret forskellige. Det er ikke tilfældigt. Det skyldes, at Jesus fremstilles på
forskellige måder i det nye testamente.
Tager vi først til Astrup, domineres kirkerummet af tre Jesus-fremstillinger. På altertavlen fra 1775 ser vi den korsfæstede
Jesus. Hans blik er vendt mod himlen, mod
Gud. Dette understreger forbindelsen mellem Faderen og Sønnen. På væggen bag
døbefonten hænger et krucifiks fra ca.
1475, et smukt træskærerarbejde. Jesus
har bøjet hoved og lukkede øjne. Han er
død. I forhold til alterbilledet, hvor Jesu
krop er drejet, er han i fuldstændig ro på
krucifikset. At han ikke er en tilfældig
mand, ses af det gyldne felt bag hans hoved, som betyder, at han er Guds søn, for
han har del i Guds herlighed.
På skibets nordvæg ses et opstandelsesbillede, som er en kopi af Carl Blochs billede
fra Frederiksborg Slotskirke. Billedet viser
det øjeblik, som ingen evangelister beskriver: selve opstandelsen. Billedet er et for-

Foto: Niels Clemmensen

søg på at bevidne det ikke-sete.
I Sindal Bykirke er stilen en anden. Bag alteret ses det store freskomaleri af Elof
Risebye (1921). Billedet viser den opstandne, som med velsignelsesgestus kommer
os i møde, idet han lægger graven bag sig.
Hans skikkelse er monumental, og håret er
gult/gyldent og omkranset af glorien, som
viser den opstandnes guddommelighed. På
alteret står et gyldent krucifiks af Erik
Heide (f. 1934). Jesus-skikkelsen er majestætisk, tornekransen er forvandlet til en
kongekrone. Hans vej gennem lidelsen har
ført til ophøjelsen.
Den gamle kirkes altertavle er en kopi af
Vellasquez’ korsfæstelsesbillede, malet af

Fotos: Niels Clemmensen
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Jesus i mange udgaver...

Gå på opdagelse i vore tre kirker! De er
fulde af spændende forskelle. Der kan siges
meget om hver eneste Jesus-fremstilling og
alt det øvrige inventar. Hver del rummer
både en historie og en meddelelse til beskueren.

Af Winnie Rischel

K

onfirmation
2021

Der er konfirmation i Astrup Kirke:

Foto: Niels Clemmensen

Michael Ancher. Her på alterbilledet vender den korsfæstedes hoved nedad, og øjnene er lukket. Blod fra tornekronen ses i
hans ansigt. Hans krop er stærk og harmonisk. På det lille middelalderlige messingkrucifiks ved døbefonten er Jesu krop afmagret og mere præget af lidelse.

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

Hver af de mange Jesus-skildringer trækker
på elementer i det nye testamente. Også
de historiske epoker har sat deres aftryk.
Mennesker har fremstillet Jesus, sådan
som han på det givne tidspunkt gav mening
for dem. Somme tider har den lidende Jesus givet mest mening, andre gange den
sejrende.
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Konfirmand 2021

K

onfirmand

2021

Konfirmand 2021 i Sindal Sogn...

Begynder du i 7. klasse efter sommerferien? Så har du muligheden for at
gå til konfirmandforberedelse!
Vi mødes i Sindal Sognegård hver onsdag kl. 8.00-9.30.
Første gang er onsdag den 9. september.
Tilmelding finder sted digitalt her:
https://www.sindal-sogn.dk/hvad-goer-jeg-ved/konfirmation/
Bemærk, at begge indehavere af forældremyndigheden skal signere ansøgningen med NEMID.
Torsdag den 3. september kl. 16.30-18.00 er vi klar til at tage imod konfirmander og forældre i sognegården. I møder bare op inden for dette tidsrum. Her udleveres konfirmandmateriale, og vi sikrer os sammen, at alt på den digitale tilmelding er i orden. Derudover har I lejlighed til at orientere os om evt. forhold, I gerne vil have, at vi er opmærksomme på.
Konfirmationerne i 2021 finder sted i Sindal Bykirke:
Store Bededag den 30. april og Kristi Himmelfartsdag den 13. maj kl. 10.00.
Hanne V. Jørgensen og Iben Kjær Aldal

~
Konfirmand 2021 i Astrup Sogn...
Alle, der begynder i 7. klasse efter sommerferien, har mulighed for at gå
til konfirmandforberedelse i Astrup. Det gælder, uanset om man går på
friskolen eller på en anden skole.
Vi mødes i ”Sognehuset” hver torsdag kl. 8.00-9.30.
Første gang er torsdag den 24. september.
Det vil derudover glæde mig at byde alle Astrups konfirmander velkommen i forbindelse
med årets høstgudstjeneste søndag den 20. september kl. 10.30 - med efterfølgende frokost i forsamlingshuset, hvor vi også afholder høstauktion.
Tilmelding finder sted digitalt her:
https://www.astrup-sogn.dk/hvad-goer-jeg-ved/konfirmation/
Bemærk, at begge indehavere af forældremyndigheden skal signere ansøgningen med NEMID.
Konfirmation i Astrup Kirke finder sted søndag den 25. april 2021 kl. 10.00.
Iben Kjær Aldal
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Sæt kryds i kalenderen!
Sommerudflugt

Høstgudstjeneste

Astrup

Søndag den 27. sept. kl. 10.30
i Sindal Bykirke

Torsdag den 20. august
Igen i år er forsamlingshuset, idrætsforeningen, Grundtvigsk Forum og menighedsrådet gået sammen om at arrangere
en sommerudflugt.
I år går turen vestpå, bl.a. over
Aabybro, Vester Thorup, Bulbjerg og
Østerild.
Endeligt program efter den 1. august.

Frokost og høstauktion i Sindal Sognegård. Medbring gerne frugt og grønt,
som sælges ved auktionen.
Alle indtægter går til Folkekirkens
Nødhjælp ”Giv klima-frø til
verdens fattigste lande”.

Nordjysk pigekor
Koncert torsdag den 1. okt.
kl. 19.30 i Sindal Bykirke

Høstgudstjeneste
Søndag den 20. sept. kl. 10.30
vil høsten blive fejret i Astrup Kirke.
Bagefter er der frokost i forsamlingshuset, hvor der vil være auktion over de
medbragte afgrøder. Overskuddet går
til Julemærkehjemmet i Hobro. Alle er
velkomne!

Jazzgudstjeneste
Søndag den 4. oktober
kl. 10.30 i Astrup Kirke
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.

Nordjysk Pigekor synger et varieret program med fokus på årstidens sange. Koret ledes af vores nye kirkesanger,
Christina Kjærulff. Fri entré, men støt
gerne Sindal Sogns Musiklegat, som går
til det frivillige musikliv i byen.

Musikcafé
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00
i Sindal Sognegård
Hygge og dejlig musik med lokale
kræfter: Sindalkoret, Sindal Brass Band
m.fl. Kaffe og kage sælges. Fri entré.
Overskud fra aftenen går til Sindal Sogns
Musiklegat. Alle er meget velkomne!
Kom og vær med!

5

Det´ for børn

BM

abysalmesang
ødregruppe
og

Nu starter der endelig nye hold op igen!
HVORNÅR OG HVOR?
Onsdage kl. 11.00 i Sindal Bykirke og Sognegård.
Opstart: Onsdag den 19. august

Tilmelding til kirkesanger og
musikpædagog Christina Kjærulff på mail:
babysalmesangsindalastrup@gmail.com

HVAD?
Babysalmesang er musikalsk samvær og nærvær for de helt
små børn og deres forældre. Vi synger, danser, lytter og bruger kirkerummet i alle hjørner. Bagefter er der frokost og hyggesnak i sognegården.

For babyer på
ca. 2 - 11 måneder - og
deres forældre...

HVORFOR?
Vores børn skal have det bedste! Den danske salmeskat er af højeste kvalitet og en
vigtig del af vores kulturarv. Børnene får stimuleret alle deres sanser, og de nyder musikken og det nærvær, der opstår med deres mor eller far. Samtidig er det også en
mulighed for, at forældre kan lære andre småbørnsforældre i lokalområdet at kende.
Babysalmesang og efterfølgende frokost er gratis!

S

paghetti-

gudstjenester

- korte gudstjenester i børnehøjde!

Minikonfirmand 2020 i Sindal og Astrup
Begynder du i 3. klasse efter sommerferien? Så har du mulighed for at begynde til
MINIKONFIRMAND i enten Sindal eller
Astrup sammen med dine klassekammerater!

Sindal Bykirke:
Onsdag den 7. oktober kl. 17.00
Onsdag den 18. november kl. 17.00
Efter gudstjenesten er der aftensmad og hygge i
sognegården. Gratis for alle!

Astrup Kirke:
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M

inikonfirmand

Onsdag den 21. oktober kl. 17.00
Skolekoret fra Astrup-Sønderskov Friskole
medvirker! Efter gudstjenesten er der aftensmad
og hygge på friskolen. Gratis for alle!

Vi skal se os om i kirken, lege, høre fortællinger, synge, være kreative – og meget mere!
Du får invitationen efter sommerferien,
hvor dit nye skoleskema er klar!
Vi glæder os til at se dig!

Det´ for børn

K

om og syng med i Rødderne

- Sindal-Astrup Kirkers kor!

Rødderne er kirkernes børnekor og er for
børn fra 2.-4. klasse.
Koret samles hver onsdag kl. 15.00-16.00 i Sindal Sognegård for at synge og have det sjovt. Til korprøve med
Rødderne lærer man at bruge sin stemme på en god og sund
måde, og vi synger en hel masse gode sange. Tit er der bevægelse til
sangene, og så lærer man desuden lidt om noder. Saftevand og lidt at
spise er der også plads til.
Når man synger i Rødderne, er man med til spaghettigudstjenester og til
at gå Luciaoptog til jul og andre koncerter. Koret ledes af organist
Marianne H. Jakobsen og Christina Kjærulff, som er ny kirkesanger i Sindal og
Astrup. Christina er desuden dirigent for bl.a. Nordjysk Pigekor i Hjørring og har selv
sunget i kor, siden hun gik i 2. klasse.
Vi har også et ungdomskor, som er for børn fra 5. klasse og opefter. Ungdomskoret
synger til udvalgte søndagsgudstjenester og øver disse søndage inden gudstjenesten fra kl. 09.15. Ungdomskoret medvirker også ved spaghettigudstjenester, Luciaoptog og diverse koncerter.
Ungdomskoret er lønnet, og derfor er der en lille optagelsesprøve for at høre, om
ens stemme passer ind i koret.
I efteråret skal både Rødderne og Ungdomskoret synge til høstgudstjeneste, de hyggelige spaghettiaftener, basar, julekoncert med Sigurd Barrett i Musikkens Hus i Aalborg og Luciaoptog i Bykirken.
Nye medlemmer er meget velkomne, så tag en ven under armen og kom med til
kor! Rødderne starter op efter sommerferien onsdag den 26. august 2020.
Vi vil glæde 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 gratis med taxa. For tilmelding, eller hvis du har spørgsmål,
ring til Marianne eller send en sms på tlf. 26 94 63 94.

Mange hilsener fra
Christina Kjærulff, kirkesanger og Marianne H. Jakobsen, organist, tlf. 26 94 63 94
Mail: MHJorganist@gmail.com
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Konfirmation 2020

Konfirmation
i Sindal Bykirke

Lørdag den 29. august 2020 kl. 10.00:
v/sognepræst Iben Kjær Aldal
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Maja Holst Andersen
Karoline Bastholm Christiansen
Niklas Ankjær Isaksen Christiansen
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

Konfirmation 2020

K

onfirmation

i Sindal Bykirke
Søndag den 30. august 2020 kl. 10.00:
v/sognepræst Hanne V. Jørgensen

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























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
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10.30 Winnie Rischel
10.30 Winnie Rischel
10.30 Winnie Rischel

9.00 Winnie Rischel

10.30 Hanne Jørgensen

9.00 Winnie Rischel

10.30 Iben Aldal
Høstgudstjeneste

10.30 Winnie Rischel
Jazzgudstjeneste

27. september
16. s.e. trinitatis
4. oktober
17. s.e. trinitatis

9.00 Hanne Jørgensen

17.00 Iben Aldal

10.30 Hanne Jørgensen

10.30 Iben Aldal
Høstgudstjeneste

10.30 Hanne Jørgensen

10.00 Iben Aldal
Konfirmation
10.00 Hanne Jørgensen
Konfirmation

10.30 Hanne Jørgensen

10.30 Winnie Rischel

Sindal Gl. Kirke

10.30 Winnie Rischel

10.30 Iben Aldal

Tolne

Sindal Bykirke

19.00 Hanne Jørgensen
Syng solen ned

Astrup kirke

6. september
13. s.e. trinitatis
8. september
Fyraftensgudstj.
13. september
14. s.e. trinitatis
20. september
15. s.e. trinitatis

30. august
12. s.e. trinitatis

29. august

2. august
8. s.e. trinitatis
9. august
9. s.e. trinitatis
16. august
10. s.e. trinitatis
23. august
11. s.e. trinitatis

August • Sept. •
Okt. • Nov.
2020

G

udstjenester

10.30 Iben Aldal
Familiegudstjeneste

9.00 Winnie Rischel

29. november
1. s. i advent

6. december
2. s. i advent

10.30 Hanne Jørgensen
Familiegudstjeneste

10.30 Hanne Jørgensen

9.30 Morgenkaffe
10.30 Winnie Rischel

22. november
Sidste s. i kirkeåret

10.30 Iben Aldal

10.30 Winnie Rischel

10.30 Iben Aldal

17.00 Hanne Jørgensen

9.00 Iben Aldal

10.30 Winnie Rischel

14.00 Hanne Jørgensen

9.00 Winnie Rischel

17.00 Iben Aldal

10.30 Hanne Jørgensen

9.00 Iben Aldal

17.00 Iben Aldal

18. november
Spaghettigudstj.

15. november
23. s.e. trinitatis

1. november
Allehelgen
8. november
22. s.e. trinitatis

21. oktober
Spaghettigudstj.
25. oktober
20. s.e. trinitatis

7. oktober
Spaghettigudstj.
11. oktober
18. s.e. trinitatis
18. oktober
19. s.e. trinitatis

10.30 Winnie Rischel

10.30 Iben Aldal

15.30 Hanne Jørgensen

10.30 Iben Aldal

Arrangementer

O

nsdags Café

i Sindal Sognegård,
Nørregade 48, Sindal
Onsdag den 2. september kl. 14.30
John Bilde, Sindal:
Vi glæder os over 75 år med frihed. Ord
og billeder fra Sindal, maj 1945.
Onsdag den 14. oktober kl. 14.30:
Peter Duetoft, Sindal:
Verden efter COVID-19.
Onsdag den 4. november kl. 14.30:
Ingrid Mose, Hjørring:
Annegretheskolen i Gambia.
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Arrangementer

S

angcafé

Kom og syng med os…
i Sindal Sognegård, Nørregade 48,
Sindal:
 10. september kl. 10.00
 8. oktober kl. 10.00
 12. november kl. 10.00

i Sognehuset, Kirkestien 6, Astrup:
 18. september kl. 10.00
 20. november kl. 10.00
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

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 6. oktober:
Forsinket generalforsamling. Derefter syng sammen
under ledelse af Mette Sørensen, Astrup.
Tirsdag den 17. november:
Forfatter Knud Simonsen, Rønde fortæller om Vestkystbunkerne, som danskerne opførte under besættelsen.
Knud Simonsen har skrevet flere bøger om den tid og er
en god fortæller. Astrup Menighedsråd er medarrangør
denne aften.
Tirsdag den 8. december:
Fængselspræst Ulrik Maarup Iversen, Sindal fortæller
om sit arbejde på Kragskovhede, og om hvordan man
forbereder julen for de indsatte. Astrup Menighedsråd
er medarrangør denne aften.

Menighedsrådsmøder Sindal

 Torsdag den 13. august kl. 19.00
 Torsdag den 10. sept. kl. 19.00 - fælles menighedsrådsmøde for Astrup og Sindal, i Sindal Sognegård
 Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
 Torsdag den 12. november kl. 19.00

Møderne er offentlige og afholdes i Sindal Sognegård,
Nørregade 48, Sindal.

Menighedsrådsmøder Astrup

 Onsdag den 12. august kl. 15.30
 Torsdag den 10. sept. kl. 19.00 - fælles menighedsrådsmøde for Astrup og Sindal, i Sindal Sognegård
 Onsdag den 14. oktober kl. 15.30
 Onsdag den 25. november kl. 15.30
Møderne er offentlige og afholdes i Sognehuset, Kirkestien 6, Astrup.
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Aalborg Stifts årsmøde afholdes
mandag den 24. august kl. 17-21 i Nørresundby Kirkecenter.

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:





13. august
17. september
15. oktober
19. november

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
De Ældres Eftermiddag i Baptistkirken
17. september kl. 14.30:
Poul Sørensen, Astrup. Vi synger i hjemlandstoner.
15. oktober kl. 14.30:
Poul Pedersen fortæller om at være kirketjener i Amerika.
19. november kl. 14.30:
Adventsfest v/Anne Marie Vinter.

Basarkredsen i Sindal Sognegård
Nørregade 48, Sindal
 for alle, som har lyst til hyggeligt samvær om et godt
projekt!
 Vi samles hver anden mandag!
Mandag den 10. august kl. 17.30:
Strandtur med efterfølgende spis sammen. Tilmelding senest
torsdag den 6. august til Lillian, tlf. 51 32 74 72.
Mandag den 31. august kl. 19.00:
Årets lodseddel? Og basar? Kaffe v/Anne-Grethe og Grete.
Mandag den 14. september kl. 19.00:
Nyt om projekt Fremtidsbørn. Kaffe v/Ester og Ruth.
Mandag den 28. september kl. 19.00:
Inspirationsaften. Kaffe v/Elin og Erna.
Mandag den 5. oktober kl. 19.00:
Basarsnak. Kaffe v/Channe og Ingelise.
Mandag den 19. oktober kl. 19.00:
Hyggesnak. Kaffe v/Aase og Lillian.
Mandag den 2. november kl. 19.00:
Basarorientering. Kaffe v/Ester og Ruth.
Fredag den 6. november kl. 9.00:
Basaropstilling i sognegården.
Lørdag den 7. november kl. 10.00-15.00:
Basar i Sindal Sognegård.
Mandag den 23. november kl. 19.00:
Basarregnskabet og evaluering. Kaffe v/basarudvalget.
Hvis Coronavirussen tillader åbning af sognegården, er møderne der, ellers mødes vi privat - hvor aftales fra gang til
gang. Spisningen den 10. august bliver afholdt privat.
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Menighedsrådsvalg 2020 - Astrup

M

enighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde om valg til menighedsråd og valgforsamling

’’

Vi nærmer os afslutningen af denne valgperiode (4. år) i menighedsrådet. Første søndag i
advent er første dag i næste valgperiode. Der er ikke pligt til at lade sig vælge ind i et menighedsråd, men det er et både spændende og lærerigt arbejde, hvor man møder mange positive og engagerede folk. I Astrup er vi seks valgte, (fem for de første 1000 medlemmer, herefter én for hver påbegyndt 1000 medlemmer). Hertil kommer vore præster og en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådets hovedopgaver er: At fremme kristne og kulturelle
tiltag, at administrere kirken og kirkegården og at administrere kirkens indtægter.
Der skal udarbejdes budgetter og regnskaber (hertil er der hjælp fra en regnskabsmedarbejder). Det endelige budget skal godkendes i provstiet, men vi er altid blevet imødekommet
med gode projekter, og vi har en fornuftig økonomi. Vi medvirker ved ansættelse af personale i ledige stillinger. Her i Astrup har vi haft en god periode med spændende opgaver, bl.a. tog
vi ved periodens begyndelse vores nye sognehus i brug. Det benyttes meget, dagligt af vor
graver og gravermedhjælper, og vi holder vore møder i menighedsrådet her. Det benyttes til
undervisning af konfirmander og minikonfirmander, til babysalmesang, syng-sammenformiddage, morgenkaffe før gudstjenester (fire gange årligt) og mange andre ting.
I indeværende periode har vi renoveret bygningen, hvor kapellet er - og det tidligere kontor
var. Kapellet er blevet udvidet, og der er indrettet et dejligt handicapvenligt toilet, det eneste
offentlige toilet i byen. I menighedsrådet arbejder vi med en langsigtet plan for kirkegården.
Vi får flere tomme gravsteder, og må indrette kirkegården efter fremtidige ønsker/behov.
En både spændende og udfordrende opgave. I perioden har vi styrket vort samarbejde med
de øvrige foreninger og institutioner her i Astrup og Sønderskov, f.eks. Astrup-Sønderskov
Friskole, børnehaven, forsamlingshuset, Grundtvigsk Forum, spejderne og idrætsforeningen.
Vi samarbejder meget med Sindal Menighedsråd, da vi har fælles præster, organister og kirkesangere. Vi er fælles om præstegården. For os, som et lille sogn, er det en stor fordel med
dette samarbejde, og det sætter vi stor pris på.
Vi håber, at der er nogen i sognet, der kan tænke sig at deltage i menighedsrådet i den kommende periode, enten i selve menighedsrådet eller i børne- og ungeudvalget, seniorudvalget
eller måske et filmudvalg. Her er der også brug for engagerede folk, som brænder for et af de
områder, dermed er det også muligt at få indsigt i menighedsrådets arbejde.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op til det orienterende møde om arbejdet i menighedsrådet tirsdag den 18. august kl. 19.30 i Astrup Forsamlingshus.
Her vil medlemmerne af menighedsrådet, graveren og præsterne fortælle om deres arbejde,
opgaver og visioner for den kommende periode.
Indimellem vil der være fællessang, hvor vor organist Marianne H. Jakobsen og vor nye kirkesanger Christina Kjærulff medvirker. I løbet af aftenen bliver der serveret kaffe med Jyttes
lækkerier.
Vel mødt til orienteringsmøde tirsdag den 18. august og valgforsamling (valg) tirsdag den 15.
september.
Med venlig hilsen
Formand Niels Munkbak, Astrup Menighedsråd
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Menighedsrådsvalg 2020 - Sindal

enighedsrådsvalg 2020

År 2020 er valgår til Menighedsrådet. Der er lavet en helt ny valglov, i hvilken der står, at valg til
menighedsrådet foregår ved en valgforsamling den 15. september 2020. Først skal der da holdes et orienteringsmøde, hvor der skal orienteres om menighedsrådets arbejde i de forgangne
år, og hvad der skal ske ud i fremtiden. I forbindelse med orienteringsmødet skal kommende
kandidater indbydes til at stille op og meddele, at de gerne vil være en del af det kommende
menighedsråd. I Sindal skal der vælges syv medlemmer til menighedsrådet.
Her i Sindal har vi lavet følgende tidsplan under hensyntagen til coronakrisen:
Onsdag den 19. august 2020: Kl. 19.00 er der orienteringsmøde for Sindal Sogns menighed, en
aften hvor vi forventer, at der er blevet lukket op for større forsamlinger, så vi kan se rigtig
mange deltagere.
Tirsdag den 15. september 2020: Kl. 19.00 er der planlagt valgforsamling. Denne aften skal
der i første runde gerne være en del, der vil stille op til menighedsrådet. Første valgrunde er
valg af medlemmer til menighedsrådet, og de syv personer, der får flest stemmer, kan erklæres
valgt. Anden runde er så stedfortræderne. Der kan denne gang være flere end syv, der vil stille
op. Så vil de være indvalgt som stedfortrædere i den rækkefølge, som deres stemmetal angiver.
Alle valgene den 15. september er hemmelige og skriftlige. Valgene skal offentliggøres senest
den 22. september.
Hvis der senest den 13. oktober er indkommet en ny kandidatliste, skal der være valg til menighedsrådet, og denne dato er fastsat til den 17. november.
Med håbet om et godt valg.
Med venlig hilsen
Formand Ole-Jan Staun-Pedersen, Sindal Menighedsråd

Nyt fra menighedsrådet
Som Brorson skriver: ”Hvad skal jeg sige? Mine ord vil ikke meget sige”.
Det har været en underlig periode, siden Danmark blev lukket ned den 11. marts 2020. Det
kirkeblad, der udkom i marts/april, kommer måske i brug her sidst i juni og først i juli, evt. med
mange aflysninger og mange ændringer på stedet for afholdelse af gudstjenesterne. Det er jo
svært at sige, om Covid-19 dør ud eller springer op i en ny bølge. Det håber ingen vist!
Hvad har vi så beskæftiget os med? I februar fik vi ansat vores nye kirkesanger, Christina Kjærulff, som efterfølger for Katrine Bach Skovmand. Christina skulle begynde som kirkesanger den
1. april 2020, og det lykkedes da også at holde afstand og alligevel få Christina involveret i et
par bisættelser/begravelser og online andagter. Den første gudstjeneste, Christina deltog i hos
os, var Krisiti Himmelfartsdag den 21. maj.
Lige nu ser det ud til, at vi kan holde gudstjenester med begrænset deltagerantal på 40 personer, så må vi se, hvornår vi får lov at være flere personer med i kirken og siden hen i sognegården.
Fremadrettet vil det være godt at få gang i det lille samfund i Sindal, i Danmark og i resten af
verden. Vi kan kun glæde os til, at vi igen kan begynde at sige ordentlig goddag og farvel, især
til vores nærmeste. Det har vi savnet.
I min lille familie glæder vi os til at få lidt mere frihed til at vi kan bevæge os ud i Danmark, så vi
kan være noget for hinanden igen. God sommer!
Formand Ole-Jan Staun-Pedersen, Sindal Menighedsråd
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Meddelelser
Institutionsgudstjenester Indsamlinger
Gudstjenester på Solsiden, Sindal:
Gudstjenester på Vendelbocentret, afd. D og E:
Gudstjenester på Vendelbocentret, Fællesafsnit kl. 16.00:
Pga. coronakrisen er alle gudstjenester på byens institutioner desværre udsat indtil videre.
Følg med på hjemmeside og Facebook!

Indsamlinger i Sindal:
9. august: Danmission
27. sept.: Folkekirkens Nødhjælp
18. okt.: Folkekirkens Børne– og
Ungdomskor
15. nov.: Danmarks Sømands–
og Udlandskirker

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.
Sindal Menighedsråd

Redaktør af kirkebladet
Sognepræst Iben Aldal (ansvarsh.)
Layout: Sindal Kirke- og Provstikontor
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Indsamlinger i Astrup:
20. sept.: Julemærkehjemmet i
Hobro
11. okt.: Grundtvigsk Forum
15. nov.: Danmarks Sømandsog Udlandskirker

Ældre er også velkomne til at ringe efter
kirkebilen, hvis man vil til arrangementer 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
Astrup Menighedsråd

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 20. september
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:
christinakjaerulff@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: MHJorganist@gmail.com
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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F

ællessang

-sammen!

Fællessang er godt! Under nedlukningen i
foråret fik mange øjnene op for fællessangens styrke – selvom vi var hver for sig.
Men vi vil allerhelst synge sammen. Det
gør vi den sidste tirsdag i hver måned kl.
17.00-17.30 i Sindal Bykirke.
”Fællessang sammen” er for alle i Sindal
og opland. Det varer en halv time, og vi
skulle gerne gå glade og opløftede ud af
kirken. Hver gang præsenteres fire sange/
salmer af en borger fra området, kirkens
organister sidder ved klaveret og kirkesangeren synger for.
Tirsdag d. 25. august kl. 17.00:
v/borgmester Arne Boelt, Sindal
Tirsdag d. 29. september kl. 17.00:
v/skoleleder Anders N. Thomsen, AstrupSønderskov Friskole
Tirsdag d. 27. oktober kl. 17.00:
v/indehaver af Albæk Design og tidl. hospicesygeplejerske Mette Albæk, Lendum
Tirsdag d. 24. november kl. 17.00:
v/uddeler Karen Pedersen, Mosbjerg
Kom og vær med til at synge i Bykirkens
gode akustik!
Med venlig hilsen
Lise Munk Petersen, Eva Christophersen,
Hanne V. Jørgensen, Iben K. Aldal, Winnie
Rischel

S

yng solen ned!

Smukke, stemningsfulde
sommeraftener med aftensang.
Lækker forfriskning bagefter!

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

V

il du med til
Israel?

Den tidligere omtalte rejse til Israel i
uge 40 er udsat til efteråret 2021.
Det samme spændende program fastholdes, og ny dato for informationsaften og tilmelding udmeldes i næste
kirkeblad.

