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Fra menighedsrådene
Opnormering af præstestilling
Sidste år fik menighedsrådene via en ny lov - og såfremt den lokale
økonomi var til det – mulighed for selv at finansiere dele af præstebetjeningen i et pastorat.
De sidste mere end 10 år har Sønderholm-Frejlev haft en præstenormering på 150%, altså 1½ præst, til at betjene pastoratets snart
5000 beboere.
Vi har måttet sande, at det kan være vanskeligt at fastholde den
samme mand eller kvinde i et embede på kun 50% - også præster lever jo af deres løn!
Som følge heraf og ikke mindst som følge af den øgede aktivitet omkring kirkerne de
sidste par år, har vi derfor søgt og fået godkendt en opnormering af den halve
præstestilling.
Sognepræst Jørn Skøtt Andersen er derfor fra 1. januar 2008 ansat i en kvote på 75%.
Halvdelen heraf betales som før via kirkeministeriet, resten betales lokalt over den kirkelige ligning.
Vi håber, det bliver til glæde for ham selv, for kollegaen Sussie Foged og de andre
ansatte ved kirkerne, og ikke mindst til glæde for menigheden!
Sønderholm og Frejlev Menighedsråd

Stands aids – for børnenes skyld!
Bliv indsamler ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 2. marts
og giv nogle af verdens sårbare børn en fremtid uden aids! Indsamlingerne foregår efter
gudstjenesterne i Sønderholm kl. 9.00 og i Frejlev kl. 10.30.
Sig lige som konfirmanderne:
”Det er sejt at gøre noget for andre!”

Konfirmanderne, FDF’erne og alle de andre flittige indsamlere fik sidste år i løbet af
nogle få timer ca. 27.000 kr. i bøsserne!
Bliv indsamler: Kontakt indsamlingsleder Pia Jødal i Sønderholm på
tlf. 98 34 23 13 eller indsamlingsleder Anna Ibsen i Frejlev på tlf. 98 14 03 39

Adresser
Sognepræst (kirkebogsførende)
Sussie Nygaard Foged
Sønderholm Præstegård
Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe
Tlf. 98 34 13 07 / 29 26 13 05
E-mail: sf@km.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale,
dog ikke fredag
Sognepræst Jørn Skøtt Andersen
Præstevænget 12, 9520 Skørping
Tlf.nr.: 23 62 18 78
E-mail: jsa@soenderholm-frejlev.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale,
dog ikke mandag
Kirkekontoret i Sønderholm Præstegård
Sekretær: Rosa-Marie Larsen
Nibevej 511A, Sønderholm,
9240 Nibe, tlf. 98 34 13 07
E-mail: kirkekontoret@soenderholm-frejlev.dk
Træffes: Tirsdag og torsdag kl. 9-12
Sognemedhjælper Sietske V. Møller
tlf. 29 44 60 90
E-mail: svm@soenderholm-frejlev.dk
Organist Margit Mühlbach
Tlf. 98 34 20 07
E-mail: mm@soenderholm-frejlev.dk

Sønderholm Kirke
Menighedsrådsformand
Jørn Ravnkilde
Tlf. 98 34 10 95
Kirkeværge Pia Jødal
Tlf. 98 34 23 13
Graver Anni Theodorsen
Tlf. 98 34 11 19 / 40 33 11 19
Kirkesanger Thomas Rewes Larsen
Tlf. 28 35 27 32
Sognegårdsvært Ella Roskjær
Tlf. 61 26 27 28

Frejlev Kirke
Forsidebilledet viser krucifikset på ryggen af Sønderholm
Kirkes gamle messehagel.
Messehagelen blev oprindeligt syet af Sophie Hedewig
Scheel, der forærede den til kirken efter sin mand, Christian
Frederik Levetzaus død i 1756. På messehagelens bryst
syede hun slægtens våbenskjolde med guldtråd, mens hun
på ryggen anbragte et fornemt krucifiks, som sandsynligvis
var købt hjem fra et kunstsyværksted i Tyskland. Motivet og
udførelsen er omtrent identisk med tilsvarende krucifikser fra
samme periode. Siden da er messehagelen restaureret flere
gange og krucifikset syet på nyt fløjl, senest i 1999, hvor
hagelen blev konserveret og derefter udstillet i sognegården.
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Menighedsrådsformand
Henning Sølver Pedersen
Tlf. 98 35 04 30
Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack
Tlf. 98 34 34 35
Graver Erling Nielsen
Tlf. 98 34 32 02 / 98 34 30 46
Kirkesanger Maria Bang-Schnack
Tlf. 25 13 41 40
Kirkecentret: Merete Lind-Nielsen
Tlf. 98 34 33 10
Kirkernes hjemmeside:

www.soenderholm-frejlev.dk

Præsten skriver
Opstandelse

Så hvorfor tro det? Hvorfor samles om
et budskab, der i bund og grund synes
os så usandsynligt og så uforstandigt?

Øret er formet som et spørgsmålstegn.
Som for at minde os om, at alt, hvad
der kommer igennem øret, må der sættes spørgsmålstegn ved. Alt, hvad der
kun høres, kan være løgn. Barnegråd
kan være et rigtigt barn, der græder,
eller det kan være et hørespil i en
radio, der blot spiller højt. Vi må hen
og se; vi må have syn for sagn, syn for
hørelsen; vi må hen og se om det er
et barn - eller det bare er en radio, der
spiller.
Man skal altså ikke tro på alt, hvad
man hører. Ligesom man heller ikke
altid skal tro på, at alt er, som det tager
sig ud ved første øjekast. Hørelsen kan
man ikke altid forlade sig på; synet
ser ikke alt og slet ikke det under overfladen. Men hvis hørelsen og synet
hjælper hinanden, kan der godt komme
lidt sandhed ud af det.
Sådan var det bare ikke hin påskedag
for næsten 2000 år siden. For da kvinderne kom til Jesu grav, var der slet
ingenting at se, kun en tom grav og et
lig, som ikke var der. Og så altså en
lidt fantasifuld udlægning fra en ung
mand på stedet, som påstod, at den
døde slet ikke længere var død, men
opstået fra de døde og nu var gået i
forvejen for dem til Galilæa - til deres
gamle mødested derhjemme - og at de
skulle møde ham der.
Øjet så intet, og øret hørte noget, der
mest af alt lød som en røverhistorie.
Hvis synet og hørelsen hjælper hinanden bare lidt, er den eneste sandhed i
den historie vist, at der her var tale om
en ualmindelig grov gravskænding.
Stenen var væltet fra, liget var væk og
en fremmed forsøgte at pynte på det
hele med en temmelig usandsynlig
historie.

Fordi vi ikke rigtig kan lade være!
Fordi vores hjerte ikke kan lade være
med at røres og bevæges af den historie, som Gud fortalte, da han sendte
sin søn ind vores verden. Fordi der er
noget ved den mand, vi umuligt kan
slippe. Den mand om hvem det fortælles, at han kunne alt - gå på vandet,
helbrede de syge, tale de stærke midt
imod, tilgive de største syndere, ja,
selv dem, der kun ønskede ham død
- men som ikke ville eller kunne frelse
sig selv, da han hang på korset og
døde der. Utrolige historier om ham,
og utrolige historier af ham. Om at de
mindste skal være de største, de sidste
de første, om at hvert enkelt menneske
har en uendelig stor værdi, om at vi
er forpligtet på et fællesliv, om at livet
skal tages mere alvorligt og samtidig
mere let. Om aldrig at give op, og om
altid at sætte lid til den Gud, som har
lovet aldrig at slippe os.
Hvorfor tror vi på Jesu opstandelse?
Fordi vi ikke rigtig kan lade være.
Fordi vi så gerne vil. Fordi alt det
andet, der fortælles om ham, synes os
så rigtigt. Fordi han i øvrigt forekommer os så troværdig, så værd at tro på.

Kvinderne ved graven så ingenting,
og de hørte noget, som var for godt
til at være sandt. Synet og hørelsen er
ikke altid troværdige sanser. For hvad
betyder en væltet sten, en tom grav og
nogle ord fra én, man aldrig har mødt
før?
Den gamle præst i Vartov, Jørgen
Schultz, har engang sagt sådan om
opstandelsesbudskabet:
“Lad os nu tænke følgende: Nogle
mennesker sidder og taler. Samtalen
bevæger sig hyggeligt afsted igennem
aftenen. Pludselig er det som om, der i
det fjerne lyder et skrig eller et råb. Der
hysses - og:
”Hørte I noget? Jeg synes bestemt…”
- og en anden syntes ikke.
Og hvad så?
Ja, nogle vil rejse sig og løbe ud og
lede, mens andre vil slå det hen. Og de,
der leder, vil søge at gentage, hvad de
hørte og tyde det.
Der lød et råb! Men hvad er et enligt
råb? Det er måske indbildning; man
kan ikke skrue tiden tilbage og efterprøve. Det lød bare og er nu i erindringen som en mulighed for, at noget er
sket.
Netop sådan er opstandelsesbudskabet.
Et enligt råb. En mulighed!
Og kirken; kirken er den, der sprang op
og hyssede i menneskenes samtale og
fortalte, hvad den mente at have hørt.
Den lærer aldrig selv at forstå, hvorfor
den gjorde det. Men den gjorde det; for
den kunne ikke lade være.”
Til påske mødes vi ansigt til ansigt
med beretningen om den tomme grav,
og vi hører råbet: Jesus lever! Det er
for godt til at være sandt og samtidig
for godt til at være løgn. Betvivl det,
hvem der har råd; og tro det, hvem der
ikke kan lade være.
Sognepræst Jørn Skøtt Andersen
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Kirken for børn og unge
Forårets spaghettiog familiegudstjeneste

Årets konfirmander
Frejlev Kirke
Bededag 18. april 2008 kl. 9.15

Der er i år 56 konfirmander, der forventes konfirmeret på følgende dage:

Nr. Uttrup Kirke
Søndag 6. april kl. 10.30
Christian Haugaard Larsen, Sønderholm

Sønderholm Kirke
Bededag 18. april kl. 10.30
Andreas Mäkinen Andersen
Anne Schøn Bjelke Koch
Bo Ravnkilde
Emma Rosenlund Schüsler
Helene Tange Sørensen
Henriette Svendsen
Jakob Overgaard Rasmussen
Jeppe Gjørup Klemmensen
Linette Sørensen
Louise Sølbeck Sørensen
Lukas Nissen Skyttegaard-Nielsen
Marie Chiara Liberati
Mikkel Matthias Toft Kristiansen
Niclas Grubak Nielsen
Pernille Pedersen
Per Rottbøl Carstens
Simon Hvilsom Krogh
Tobias Rosenkrantz Gundersen
Andreas Christopher Ottesen

Anders Neve Enggaard
Anne Sofie Elmkær
Cecilie Lynge Rydahl
Christine Hyldgaard Jensen
Kasper Møller Nielsen
Lasseray Thoke Ravn
Sophie Marlene Boie Sørensen
Stine Kroustrup
Thomas Mortensen

Bededag 18. april kl. 11.00
Ditte Skou Nielsen
Frederik Nørgaard
Jeannie Ahlefeldt Boddum
Mia Bang Frandsen
Nicolai Højmann Kristensen
Philip Graversen
Rebecca Lund Asmussen
Sarah Juhl Nielsen
Sofia Christensen

Søndag 20. april kl. 10.30
Anders Hyllested
Emma Mortensen Stubberup
Mads Thorst Warlund
Malene Christensen
Patrick Pinholt
Andreas Borup Pedersen
Cecilie Stausholm
Christina Brommann Kristensen
Elisabeth Brun Søndergaard
Emilie Kjærsgaard
Frederik Bernhard Holst
Jannik Østergaard Ibsen
Louise Vejling Madsen
Malik Poulsen
Mathias Dyrmann Villadsen
Mia Lissa Skaalum Bargisen
Mia Brønnum Jensen
Nicolaj Hilker Mogensen

Torsdag 27. marts kl. 17
i Sønderholm Kirke
Spaghettigudstjeneste om påske.
Søndag 13. april kl. 16.30
i Sønderholm Kirke
Familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker, fordi det er afslutningen på forårets undervisning.
Tirsdag 29. april kl. 17
i Frejlev Kirke
Spaghettigudstjeneste om at rejse langt
bort og alligevel være helt tæt på.
Tirsdag 27. maj kl. 17
i Sønderholm Kirke
Spaghettigudstjeneste om en stor kæmpe
og en lille dreng.

Kærligheden blomstrer i Sønderholm og Frejlev
Det kan mærkes på antallet af bryllupper, fødsler og dåb og dermed også på interessen for
babysalmesang. Interessen er så dejlig stor, at vi med tiden håber at kunne tilbyde flere forløb.
Den 16. april begynder et nyt hold, denne gang i Sønderholm Kirke under ledelse af Lene Forup,
med børn fra både Sønderholm og Frejlev.
»Gamle« babysalmesangere inviteres til Påskesang i Sønderholm Kirke lørdag d. 29. marts kl. 10-12
og i Frejlev Kirke lørdag d. 5. april kl. 10-12.
På www.soenderholm-frejlev.dk står mere om tilmeldinger, ledige pladser og nye hold.
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Hvordan forestiller vi os Gud?
Konfirmandernes gudsbilleder
Når vi vil beskrive Gud, mangler vi ofte ord. Vi kan finde en masse sammenligninger, men de kan aldrig helt forklare Gud.
Vores beskrivelser kan hjælpe os til at forstå lidt mere om Gud, men vi kan nok aldrig forstå det hele.
Med afsæt i Joan Osbornes sang What if God Was One Of us tænkte Sønderholms konfirmander sammen med sognepræst Sussie
Foged over spørgsmålet: ”Hvordan kan vi forestille os Gud?”
Konfirmanderne arbejdede med bibeltekster, farver, billeder, begreber og symboler, og gav til sidst hver deres bud på et
“Gudsbillede”. Sammen med Lotte Birk fra Glasværkstedet i St. Restrup blev billederne omsat til smukke glasrelieffer, som er
udstillet i Sønderholm Kirkes våbenhus frem til konfirmationen Bededag.

Før bjergene fødtes,
før jorden og verden blev til,
fra evighed til evighed er du Gud.
....Tusind år er i dine øjne
som dagen i går, der er forbi,
som en nattevagt.
Salme 90, 2.4

If God is a DJ
Life is a dance floor
Love is the rhythm
You are the music
If God is a DJ
Life is a dance floor
You get what you’re given
It’s all how you use it...
Pink

Mennesker taler om at finde Gud,
men det er ikke så mærkeligt,
at det er svært.
Han er gemt på det mørkeste sted
- i dit hjerte.
Du er selv en del af ham.
Christopher Morley

Jeg tror på kærligheden,
også når jeg ikke føler den.
Jeg tror på Gud,
også når jeg ikke ser ham.
Ung jøde i Warszawa 1943
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Mødekalender
Sogneaften

Påskekoncert

Sønderholm synger

Tirsdag 11. marts kl. 19.30
i Frejlev kirkecenter

Tirsdag 18. marts kl. 19.30
i Frejlev Kirke

Søndag 18. maj kl. 19.00
Sangens år i Sønderholm Kirke

Ole Volfing:
Menneskeskabte
katastrofer du
måske kan huske!

Før Ole Volfing blev sognepræst i
Sønderholm og Frejlev, var han i mange
år direktør i FN’s Højkommissariat for
Flygtninge. Han oplevede indefra mange
af den tids internationale politiske kriser,
og de lidelser de medførte for millioner
af mennesker.
Ole Volfing fortæller glimt og oplevelser
fra sit spændende liv, og går bag om
krisernes facade.

Sønderholm-Frejlev
Pensionistforening
Onsdag 5. marts kl. 14.00
i Frejlev Kirkecenter
Harald Dirks fra Aalborg har været på
pilgrimsvandring og kalder sit foredrag
”På pilgrimstur med oldemor!”
Onsdag 9. april kl. 14.00
i Sønderholm Sognegård
Eva Mejdahl er landbokvinde, organist
og gift med folketingets tidl. formand.
Hendes liv har budt på mange spændende
oplevelser, som hun vil fortælle os om.
Onsdag 21. maj kl. 9.30-ca. 18.45
Løvspringstur til Brunkulslejerne
i Søby
Afgang kl. 9.30 fra Sønderholm Kirke
og kl. 9.45 fra Kastanjegården i Frejlev.
Med rundvisning samt middag og kaffe
på Søbyhus. Pris medl.: 150 kr.
Tilmelding til Judith, 98 34 37 84,
eller Svend, 98 34 14 28.
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Som optakt til
Langfredag opføres værket ”Stabat
Mater” af Pergolesi.
Værket opføres af
Maria Bang-Schnack,
sopran, Louise Sletting
Hvilborg, mezzosopran og Claus Bach
Nielsen, organist.
Stabat Mater er en passionssalme fra
middelalderen, skrevet af Jacopone da
Todi (1236-1306). Den skildrer Marias
smerte, mens hun står ved korsets fod. I
salmebogen findes den i to oversættelser,
begge ved Grundtvig: ”Naglet til et kors
på jorden” og ”Under korset stod med
smerte”.
Sammen med musikken vises en billedserie, der illustrerer Stabat Materteksterne, ledsaget af en dansk gendigtning af teksten.
Koncerten bliver en sanselig helhedsoplevelse midt i den store påskefortælling.

Sønderholm Kirkekor og organist Margit
Mühlbach inviterer til en hyggelig sangaften i Sønderholm Kirke i anledning af
Sangens år.
Formålet med Sangens år er bl.a. at
udbrede glæden ved at samles om fællessang og at lade sangen blive en naturlig
del af hverdagen.
Første del af aftenen foregår i kirken,
hvor Sønderholm Kirkekor optræder med
favoritsange fra korets kirkerepertoire og
leder fællessalmer af både nyere og ældre
dato.
Herefter er der kaffe i sognegården, hvor
vi sammen synger en række sange fra
Højskolesangbogen.

Langfredagsgudstjeneste
Fredag 21. marts kl. 19.30
i Sønderholm Kirke
Ved denne
gudstjeneste, der
er fælles for begge
sogne, opleves den
intense spænding fra
begivenhederne ved
den første kristne
påske i Jerusalem.
Kristi lidelseshistorie bliver fortalt gennem musik og læsninger i det smukke
gamle kirkerum, hvor menigheden igennem snart 900 år har hørt den samme
livsvigtige historie.

Pinsetur til
troldenes kirke!
Mon vi får et glimt af sagnets troldepræst, der læser op af sin sorte bog for
troldemenigheden, når vi tidlig pinsemorgen synger vores morgensang?
Mød op pinsemorgen 11. maj kl. 7 ved
Sønderholm Kirke og gå sammen med
en stor flok op til den gamle gravdysse.
Efter morgensang (og en lille én) ved
Troldkirken, er der kaffe i sognegården
og kl. 9 gudstjeneste i Sønderholm Kirke.

Siden sidst

Mødekalender
Menighedsrådsmøder i ’08
Onsdag 5. marts kl. 19.30
Bibelkursus ved seniorkonsulent Poul
Erik Hansen, Farsø. Emne: Det kristne
fællesskab
Torsdag 6. marts kl. 19.30
Bibelkursus ved vicegeneralsekretær
Peter Nord Hansen, Fredericia. Emne:
Offer i det Gamle og Nye Testamente:
Onsdag 26. marts kl. 18
Fællesspisning
Onsdag 9. april kl. 19
Familieaften ved Mogens Nørgaard
Pedersen
Torsdag 24. april kl. 19.30
Kredsforårsmøde i Nibe Missionshus.
Tale ved forstander Poul Johansen,
Borremose Ungdomsskole
Onsdag 14. maj kl. 19
Møde ved missionær Elna Thisgaard
Olesen, Brønderslev
Onsdag 28. maj kl. 19
Soldatermissionsmøde ved sekretær Bent
Ingemand Jensen, Thyholm
Møderne finder normalt sted i Frejlev
Missionshus, Nibevej 283.

Sønderholm Menighedsråd mødes i sognegården kl. 19.30 på følgende torsdage:
6. marts, 3. april, 8. maj, 12. juni,
11. september, 2. oktober, 6. november
og 11. december.
Frejlev Menighedsråd afholder sine
møder i kirkecentret kl. 19 på følgende
tirsdage 4. marts, 8. april, 6. maj, 3. juni,
19. august, 7. oktober, 4. november og
2. december.
Der er offentlig adgang til møderne.

Dåb:
Sebastian Hougaard Andersen
Andrea Krogsgaard Sommer
Ninna Lykkegaard Jensen
Nicklas Løvkvist Hald
Malthe Skibsted Høeg
Tobias Sudergaard
Jonas Rosenørn Nielsen
Madison Rose Reichstein
Vielse:
Marie Sønderstrup Pedersen
og Søren Falck Hansen

Menighedsrådsmedlemmer i gang
med at rydde op i kirkecentret.

Ny omdeler af kirkebladet
Fra og med dette nummer omdeles kirkebladet ikke længere af PostDanmark,
men af firmaet »Nordjyske Distribution«.
Hvis bladet udebliver, eller der er spørgsmål vedr. omdelingen, bedes man kontakte tlf. 98 92 89 00 eller sende en mail
til ndireklamation@nordjyske.dk

Kvindekredsen
FDF Sønderholm-Frejlev har medvind
i sejlene, og der er nu 48 frejdige
medlemmer!
Hele kredsen har været af sted på vinterlejr og ser nu frem til foråret og at holde
klassemøder i skoven igen. Der er stadig
plads til flere børn og unge i kredsen og
meget gerne også voksne, der har lyst til
at tage del i lederfællesskabet.
Henvendelse til kredsleder Pia Jødal,
tlf. 98 34 23 13, pok@FDF.dk.

FREJLEV SOGN

En trofast kvindegruppe fra tiden før
rødstrømperne, men – helt i trit med
nutiden – særdeles optaget af kvinders
vilkår i ulandene! Mandag 31. marts,
28. april og 26. maj kl. 14.30 mødes
kredsen i Frejlev Kirkecenter.

Bibelkredsen
Vi mødes onsdag 19. marts hos Signe
og Bent Hedemand, Nibevej 344 i
Frejlev, og onsdag 16. april hos Eva og
Lars Svenson, Skakvejen 3 i Sønderholm.

Dødsfald:
Marie Christensen
Erna Nielsen
Karen Johanne Marie Pedersen
Inga Kristine Nielsine Hougaard
Meta Christiansen
Egon Søgaard Christensen
Ib Andersen
Gerda Kirstine Nielsen

SØNDERHOLM SOGN
Dåb:
Nicolai Chidara Roskjær
Ida Møller Worup Andersen
Sebastian Roskjær
Lasse Bak Bragenholt
Simon Søndergaard Nielsen
Pernille Lyngsø
Peter Ulstrup Buus Nielsen
Olivia Studsgaard
Vielse:
Lene Kristina Larsen og Kjeld Larsen
Dødsfald:
Gerda Bæhr
Johannes Bæhr
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Gudstjenester

2. mar.
9. mar.
16. mar.
18. mar.
20. mar.
21. mar.
23. mar.
24. mar.
27. mar.
30. mar.
6. april
13. april
18. april
20. april
27. april
29. april
1. maj
4. maj
11. maj
12. maj
18. maj
25. maj
27. maj
1. juni
*)

Midfaste
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Marts - april - maj 2008

Sønderholm

Frejlev

Nørholm

9.00 SF
10.30 SF *
9.00 JSA

10.30 SF * Sogneindsamling
9.00 SF Kaffe i kirken
10.30 JSA *
19.30 JSA Påskekoncert
10.30 JSA

10.30 S
14.00 SF

9.00 JSA
19.30 SF
10.30 SF *

Sogneindsamling

Fælles aftensgudstj.

9.00 SF *
10.30 JSA * Fællesgudstjeneste

2. påskedag

3. s. e. påske

17.00 JSA
9.00 JSA
10.30 S *
16.30 JSA

Bededag

10.30 SF *

Torsdag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

4. s. e. påske
5. s. e. påske

Kirkekaffe

Familiegudstjeneste
Minikonf. medvirker
Konfirmation

9.00 JSA
10.30 SF *

Kr. himmelfarts dag

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trin.
Tirsdag
2. s. e. trin.

9.00 JSA
9.00 SF
10.30 SF *
9.00 JSA
14.00 S
17.00 SF
9.00 SF

Nadverspisning
Meditations-musikgudstj.

Spaghettigudstjeneste

Tirsdag

6. s. e. påske

19.30 S
10.30 S
10.30 S

10.30 JSA
10.30 S
9.00 S
Kaffe i kirkecentret
14.00 S
10.30 JSA *
10.30 S
9.15 JSA * Konfirmation
11.00 JSA * Konfirmation
10.30 SF * Konfirmation
9.00 SF
17.00 SF Spaghettigudstj.
19.30 JSA Fælles aftengudstj.
10.30 SF *

10.30 S
10.30 S

10.30 JSA
9.00 S

10.30 S

Fællesgudstjeneste
7.00 Morgentur og kaffe

19.30 S
10.00 S

Børnegudstjeneste

Musikgudstjeneste
Konfirmation

Friluftsgudstj. v. Fattighuset

Fællesgudstjeneste

Spaghettigudstjeneste

10.30 SF

Konfirmandindskriv.
gudstjeneste

10.30 S

Kirkens kor medvirker ved gudstjenesten. Påskedag medvirker desuden en trompetist i begge kirker.

Der er børnepasning i Sønderholm Kirke kl. 10.30 på følgende søndage: 9. og 23. marts, 6 og 27. april samt 4. og 12. maj
Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; S = Ib Skotte Henriksen
Sognepræst i Nørholm: Ib Skotte Henriksen, Nørholm Præstegård, Nørholm Bygade 46, 9240 Nibe, tlf. 98 34 12 07.
Træffetid kl. 12-13, undtagen fredag.
Flere oplysninger se www.soenderholm-frejlev.dk
Stof til næste kirkeblad
der udkommer i slutningen af maj, afleveres/sendes til sognemedhjælper Sietske Møller (e-mail: svm@soenderholm-frejlev.dk) senest den 16. april.
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen og Sietske Møller.
NIBE AVIS GRAFISK · TLF. 98 35 11 45

