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To formænd takker af
1. søndag i advent tiltræder 2 nye menighedsråd i Sønderholm og Frejlev sogne.
De 2 formænd, Jørgen Ravnkilde og Henning Sølver Pedersen ønskede ikke at
genopstille til en ny periode. De kun nu se tilbage på hhv. 8 og 16 års menighedsrådsarbejde.
Efter 8 gode og oplevelsesrige år som formand for Sønderholm
menighedsråd vil jeg gerne takke menigheden for den tillid
og opbakning, den har vist mig. Ligeledes vil jeg gerne takke
både kirkens personale og mine ”medrødder” for et særdeles
godt samarbejde. Tak for gode og konstruktive diskussioner
omkring udviklingen af sognearbejdet med det mål at gøre
kirken til et levende aktiv i lokalsamfundet, for arbejdet med
at vedligeholde kirke, sognegård og præstegård og for ansvarsfuldt at forvalte kirkens midler.
Da jeg for 8 år siden blev valgt til formand for Sønderholm
menighedsråd, varslede jeg, at det max. ville være for 2 perioder. Derfor er tiden
kommet til at takke af, og jeg håber, de tre nye menighedsråd i Nørholm, Frejlev
og Sønderholm vil fortsætte med at styrke samarbejdet mellem sognene.
Alle gode ønsker for det kommende menighedsrådsarbejde.
Jørn Ravnkilde
Det har været spændende at være med i menighedsrådet i
Frejlev i alle disse år, mange gode venner har man fået i rådet,
mennesker, der har lavet et stort arbejde for kirken, og hvad har
vi ikke opnået sammen.
I det første råd fik vi anlagt det nye kirkegårdsafsnit, begyndt
på den store kirkerestaurering, som fortsatte og afsluttedes i
næste samling. I tredje samling fik vi de sidste messehageler,
samt tegningerne i de store sydvendte vinduer i kirken.Vi fik
også et nyt maskinhus og restaureret kapel og toilet. Stien fra
Nibevej blev anlagt, og i den sidste samling restaurerede vi kirkecenteret, fik et nyt orgel og til slut et nyt tag på kirkens skib og våbenhus.
Som det fremgår, har vi ikke kedet os. I perioden har vi endvidere ansat 13 præster,
5 centerledere, 1 organist, 1 graver, 1 gravermedhjælper, 3 kirkesangere, 1 sognemedhjælper, og så når vi at antage en ny sognemedhjælper.
Mange gode tiltag er igangsat igennem årene, et fint samarbejde med Sønderholm
menighedsråd, undervisning af minikonfirmander, oprettelse af hjemmeside,
spaghettigudstjenester, babysalmesang, koncerter og korskole.
Jeg takker medarbejderne og menighedsrådet for det store iderige arbejde, I har
udført gennem årene, og jeg byder det nye råd velkommen til at forsætte dette
arbejde.
Henning Sølver Pedersen
Den 25. september blev Anna Balla ansat i stillingen som servicemedarbejder/værtinde i Frejlev Kirkecenter. Vi byder Anna
velkommen og håber på et godt samarbejde fremover.
For lån af kirkecentret, kontakt Anna Balla, tlf. 29 84 00 15.

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. 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
Vakant
Organist Margit Mühlbach
Tlf. 98 34 20 07
E-mail: mm@soenderholm-frejlev.dk

Sønderholm Kirke
Nibevej 511a, Sønderholm, 9240 Nibe
Menighedsrådsformand
Se kirkernes hjemmeside
Kirkeværge
Se www.soenderholm-frejlev.dk
Graver Anni Theodorsen
Tlf. 98 34 11 19 / 40 33 11 19
Sognegårdsvært Ella Roskjær
Tlf. 61 26 27 28

Frejlev Kirke
Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV
Menighedsrådsformand
Karner Nøhr
Tlf. 98 34 33 67 / 40 97 33 67
Kirkeværge
Bjarne Bang-Schnack
Tlf. 98 34 34 35 / 21 67 27 67
Graver Erling Nielsen
Tlf. 98 34 32 02 / 98 34 30 46
Kirkecentret: Anna Balla
Tlf. 29 84 00 15
Kirkernes hjemmeside:

www.soenderholm-frejlev.dk
Forsidebilledet: Sønderholm Kirke
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En stor glæde...
”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket”, sagde englen
til de måbende og frygtsomme hyrder på
marken uden for Betlehem. Og siden den
nat har vi hvert år på Kristi fødselsdag
forsøgt at lade glæden synge særlig højt,
som en afspejling af den glæde, der dengang blev forkyndt.
Men dét med glæden kan være svært. I
hvert fald for os voksne. Og måske især
til jul.
For vi har gjort os vore erfaringer, vi har
levet længe nok til at vide, hvad sygdom,
smerter og dét at miste et menneske,
man holdt af, kan betyde; hvor svært
det kan være. ”Sorrig og glæde de vandre til hobe”, kan vi synge med Kingo,
men det er ikke nogen julesalme, skønt
den taler sandt nok. Sorg og glæde vandrer sammen; det gør de også til jul, ja,
måske endda især til jul. Dansen omkring
juletræet kan være svær, fordi den, man
allerhelst ville have haft i hænderne, ikke
længere er der.
Derfor kan det være vanskeligt altid at
forlige sig med den julesnak, der tankeløst opfordrer os alle til blot at feste og
være glade i en slags bevidstløs form
for julerus; som om julens budskab ikke
rakte dybere end til blot at være anledning til en udvidet frokost og en god
brandert. Som om julens budskab ikke
angik vores liv og tilværelse mere, end
hvad der ligger af forlystelser i at trykke
en tyk mand iført rødt fløjl og hvidt skæg
på maven. Ho-ho-ho, lyder hans forbrugsfremmende latter, men hvor glad er
han egentlig?
”Glæden er for børn, spejdere, tumber
og naturfolk.” Sådan har Helmut Friis
engang polemisk udtrykt det.
Hvormed han vel vil antyde, at vi - i
vores almindelige forståelse af, hvad det
vil sige at være glad - synes at mene, at
man da gør bedst i at være ung, dum og
naiv. Ønsker man at gøre sig klog på livet
og tale vedkommende om det, bør man
derfor ikke tale for meget om glæden;
man risikerer at blive antaget for at være
både det ene og det andet. Og det er i
hvert fald rigtigt så langt, at hvis juleglæden blot er en glæde, der kun formår at
glæde sig med de glade, ja, så er den kun
for børn, spejdere, tumber og naturfolk.

Juleaften er svær for mange. Fordi denne
aften i særlig grad også minder os om,
hvor svært livet nogen gange er; hvor
svært det er at leve det umiddelbart og
ligefremt, og hvor svært det er at være
glad med de glade, når man selv er tung
om hjertet.
Derfor er det da også en helt igennem
afgørende pointe i juleevangeliet, at da
det blev jul første gang, så blev det dét,
fordi Gud havde bestemt det. Og ikke af
andre grunde.
Ligesom påskens evangelium ikke lod
sig stoppe af magthavernes rå magt,
sådan lod Jesu fødsel sig heller ikke
stoppe af de ugunstige betingelser, der
har den magtfulde kejser Augustus som
ophav. For ugunstigt var det for den gravide Maria at skulle vandre 200 km fra
Nazareth til Betlehem blot for at tilfredsstille nogle romerske skatteopkrævere;
ugunstigt var det at skulle føde sit barn i
en stald af en yderst tvivlsom hygiejnisk
standard; ugunstigt var det - og heller
ikke særlig troværdigt - at lade nogle hyrder på marken være de første vidner til
en så afgørende begivenhed; fårehyrder,
som ingen dengang regnede for noget,
og som var kendte for både at lyve og
stjæle, når lejlighed bød sig.
Når det blev jul første gang, så blev det
dét ikke, fordi tiden og omstændighederne var særligt gunstige; det blev jul første
gang, alene fordi Gud havde bestemt det.

rige. Sådan at alt, hvad vi tumler med af
dødt – vores sorger, smerter og bekymringer – og de ting, der er gået i stykker
for os siden sidste jul – det hele! - har
fået en plads hos Gud.
Til jul fejrer vi Guds ”ja” til denne verden. Ikke et overfladisk og berusende
”ja”, men et nænsomt ”ja”. Og når Gud
valgte at sige ”ja” - valgte at sige god for
vores verden med alt det i den, der modsiger det valg - ja, da kan vi vel vanskeligt andet end falde i forundring over det
og dybest set glæde os over det.
Derfor er juleglæden for alle; virkelig
alle - for hele folket - hele jorden, som
der står. Og især for det menneske, der er
fortvivlet, bekymret eller sorgfuld. Skal
der danses omkring juletræet, kan man
derfor roligt tage sorgerne og bekymringerne med rundt om træet for at lade dem
oplyse af den stjerne, vi ikke selv tændte
julenat. For juleglæden er for os alle –
for børn, spejdere, tumber og naturfolk
– og for alle andre. Glæden er forkyndt den er kommet til os udefra - det er ikke
én, vi selv har fundet på. Så også denne
jul vil - som alle de foregående - blive en
glædelig jul!
Jørn Skøtt Andersen,
sognepræst

Og måske er juleevangeliet nok en
fortælling, hvis faktuelle og empiriske
sandhed man kan have sine tvivl om,
men den er sand i den forstand, at den
forkynder, at Gud på et bestemt tidspunkt
i historien besluttede sig for at sætte sin
magt igennem på tværs af denne verdens
magthavere ved at forlade sin plads i sin
himmel og iføre sig kød og blod og blive
et menneske ligesom os for at leve et liv
som vores. Og da det liv var levet til ende
– da Gud havde været i alle kroge og
afkroge af den menneskelige tilværelse,
og mærket på sin krop, hvad dét handler om - ja, da tog han ikke bare vores
almindelige liv, men også døden med sig
herfra, for også at give den en plads i sit
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Børn og unge
Sognepræst Sussie Foged fortæller om en dag
med konfirmanderne og rollespil:
Rollespil…? Er det ikke sådan noget med
elvere og orker ude i en skov?
Sådan lød mange af konfirmandernes
protester inden vi, i efteråret drog en
dag til Århus for at deltage i rollespillet
Arken. Men, at Arken var et helt andet
slags rollespil, fandt de hurtigt ud af.
Rollespillet har fået sit navn efter den
lille by, som spillet foregår
g i. Under selve
rollespillet, spillede konfirmanderne indbyggerne
i Arken, og her
gennemlevede de
en serie af bibelske
historier, som de
selv blev en del af.
Og netop det med
selv at være en del aff
rollespillet, at man fårr
oplevelserne helt ind
under huden, det er
pointen med at bruge
il
en hel dag på rollespil
si konfirmandundervisningen.
o
Konfirmanderne er jo
vant til at lege. De er
fortrolige med legenss
regler og spillereglerss
dynamik, selv om de er
ved at vokse sig ud aff
pper
barndommen. De hopper
helt uproblematisk ind i rollerne og leger
løs. Samtidig lærer de i det pågældende
rollespil meget om spiseregler, teokratiske samfundsmodeller, om ”at være hellig” som led i social opstigning, om bøn
som tvangsforanstaltning - i Arken skulle
man ligge knælende med armene op ad
muren og se direkte ind i væggen, hver
gang en modbydelig sirene kaldte til bøn.
Alle skulle knæle - undtagen politiet,
der gik rundt og kontrollerede, at man så
direkte ind i væggen. - Det var en forfærdelig stærk oplevelse at ligge dér.
Og som kontrast til det teokratiske samfund vi mødte i Arken fremstår kristendommen og kristen etik des tydeligere.
Den kristne tankegang blev i spillet frem4

ført af en Jesus-figur kaldet Joel. Joel
talte imod Arkens styre og de dertilhørende mange og strenge regler. Til sidst
i spillet fik Joel nok af alle reglerne og
hellighedsbudene og raserede templet for
ugudelige ting og offerdyr. Det var en så
slem overtrædelse af lovene at han blev

slået ihjel, imens folket råbte: ”Dræb
ham, dræb ham”.
– Kan I se ligheden? Så prøv at forestille
jer, at I var der, hvor det skete! Det er
enorm god læring at tage til rollespil!

Fastelavn!

MENIGHEDSRÅDSVALG
2008
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det herved,
at der i forbindelse med valget tirsdag
den 11. november 2008 kun er indleveret én kandidatliste til menighedsrådet
i både Sønderholm og Frejlev.
Derfor aflyses afstemningen, og de nye
menighedsråd ser pr. 1. søndag i advent
2008 således ud:

Fodboldspillere, krigere,
prinsesser og troldmænd!
Kom til fastelavnsgudstjeneste
i Sønderholm Kirke
d. 22. februar kl. 13.00!
Som sædvanligt møder børnene (og deres
familier) op i deres fine udklædninger
i kirken for at høre om, hvorfor man
fejrer fastelavn. Derefter slår de katten
af tønden i Sognegården. Der serveres
fastelavnsboller, kaffe/te og sodavand for
alle børn og voksne. Arrangementet laves
i samarbejde med Borgerforeningen.
Fastelavnsfesten i Frejlev arrangeres
som vanligt af Frejlev Borgerforening og
foregår i hallen over middag.
Derfor vil gudstjenesten i Frejlev kirke
kl. 10.30 have højmessens traditionelle
form.

Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 26. februar kl. 17.00
i Frejlev Kirke

Menighedsråd ved
Sønderholm Kirke:

Menighedsråd ved
Frejlev Kirke:

Preben Andersen
Hanna Kristensen
Pia Jødal
Mette Andreasen
Helle Mortensen
Bo Larsen
Stedfortrædere:
Per Ulrik
Henning Skak
Gudrun Mathiassen

Gerda Buus Larsen
Bjarne Bang-Schnack
Gitte Kolling Klitgaard
Karner Nøhr
Anna Kjærgaard
Jørn Jensen
Ulla Sølver Pedersen
Stedfortrædere:
Karna Jensen
Merete Lind-Nielsen
Bodil Elkjær

Nordjysk Kirkedag 2009
Lørdag d. 7. marts 2009, kl. 10-16 i Vesterkær
Kirke i Aalborg.
Tegner Peter Madsen fortæller om sine seneste
udgivelse: ’Rejsen til Jerusalem’,
Brita Haugen fortæller om ’Nordens gamle
testamente’ og SMS Big Band laver musiske
fortællinger.
Arrangementet er åbent for alle. Tilmeldingsfrist
til kirkedagen er d. 25. februar.
Folder med tilmeldingsblanket kan skrives ud fra
www.soenderholm-frejlev.dk

ved sognepræst Sussie Foged.
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Mødekalender
Nytårskoncert
Fredag d. 9. januar kl. 19:30
i Frejlev Kirke

Julemusikgudstjeneste
Julemusikgudstjeneste
Søndag d. 7. december kl. 14:00
i Frejlev Kirke
I musikgudstjenesten deltager Frejlev
kirkes kor og kirkesanger Maria BangSchnack. Gudstjenesten vil forme sig
som en vekslen mellem bibelske læsninger, korsang, solosang, orgelmusik samt
fællessalmer.
Frejlev Kirkes Pigekor synger bl.a. nyere
rytmisk kirkemusik og engelske Carols.

Søndag d. 7. december kl. 19:30
i Sønderholm Kirke
Aalborg Koncertkor og Sønderholm
Kirkekor deltager ved musikgudstjenesten.
Aalborg Koncertkor er et stort amatørkor, der blev stiftet som “Aalborg
Operettekor” i 1955 og har virket uafbrudt siden. Koret dirigeres af Trine
Georgsen og akkompagneres af Poul
Rasmussen.
I løbet af gudstjenesten veksler bibelske
læsninger med korsang, orgelmusik,
solosang og fællessalmer.
Efter musikgudstjenesten er der et let
traktement i Sognegården, og her vil
Aalborg Koncertkor glæde os med sange
fra deres musicalrepertoire.

Igen i år byder Frejlev Kirkes kirkesanger, Maria Bang-Schnack og kirkens
organist, Margit Mühlbach det nye år
velkommen med sang og orgeltoner i
Frejlev Kirke.
Her er der mulighed for at nyde en stille
og stemningsfyldt stund i det gamle,
smukke kirkerum kun oplyst af levende
lys.

Sogneaften
Tirsdag d. 13. januar kl. 19.30
i Sønderholm Sognegård

Korskolen v/Frejlev Kirke
Efter at korskolen ved Frejlev Kirke er kommet rigtig godt i gang, er det med
stor ærgrelse at måtte meddele, at nødvendige budgetnedskæringer gør, at
korskolen må ’ligge i dvale’ i 2009.
Der er desværre slet
ikke penge til at drive
korskole i hele næste
kalenderår.
Vi håber rigtig meget
at kunne genoptage
korskolen i 2010.
Henning Sølver
Pedersen
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Jens Smærup Sørensen

Omkring Mærkedage
Forfatteren Jens Smærup Sørensen, født
i Staun i 1946 og modtager af en lang
række litteraturpriser, sidst De gyldne
Laurbær i 2008 for sin bog Mærkedage,
vil i sin store hjemstavnsroman invitere
os med til 3 store fester: En konfirmation, et sølvbryllup og en 60-års fødselsdag alt imens vi følger bondekulturens
opløsning i den moderne verden.
Kom og oplev 70 års landbokultur i selskab med Jens Smærup Sørensen.

Mødekalender

Siden sidst
SØNDERHOLM SOGN

Frejlev Missionshus
Nibevej 283

Sønderholm-Frejlev
Pensionistforening
Onsdag d. 21. januar kl. 14.00

Generalforsamling i
Sønderholm Sognegård
Dagsorden ifølge vedtægter.
Bestyrelsen er vært ved et lettere traktement.
Derefter det årlige gavespil (medbring
venligst en lille pakke).
Kontingent: Kr. 50,- kan betales en halv
time før.
Onsdag d. 11. februar kl. 14.00

Onsdag 3. december: Adventsfest,
missionær Preben Hansen, Aalborg.
Onsdag 10.december: Adventshygge
Søndag 28. december: Julefest,
Sognepræst Jan Bjerglund, Humlum.
Onsdag 7. januar: Møde ved
missionær Grethe Friberg, Thisted.
12.-16. januar: Bedeuge; se nedenfor
21.+22. januar: Fællestævne i Nibe,
missionær Jens Peder Dalgård,
Nykøbing M.
Onsdag 4. februar: Møde ved
missionær Karin Gydesen, Aalborg.
Onsdag 18. februar: Generalforsamling
Alle møder starter kl. 19.30
Formand Pia Hovaldt Mathiassen,
tlf. 98 16 71 98

Dåb:
Gitte Falk Laursen
Luna Falk Lisberg Laursen
Lasse Falk Lisberg Laursen
Lucas Falk Lisberg Laursen
Aya Zimmer Holtebo
Sisse Marie Levisen
Bjørn Grønberg Jessen
Vielser:
Jane Kappel og Henrik Lauridsen
Maria Christina Andersen
og Steffen Allan Madsen
Tina Brøndum Svanholm
og Morten Brøndum Pedersen
Kristina og Søren Kristian Krogh Perl
Dødsfald:
Laurits Nielsen
Frederik Carlo Kolmitz Jensen
Elisabeth Denise Mourier Havrehed
Grethe Johansen

i Frejlev Kirkecenter

FREJLEV SOGN

Ejler Larsen kalder sit foredrag
»42 år ved politiet«.

Dåb:
Magnus Aaen Hald
Stine Vestergaard Jensen
Laura Vestergaard Jensen
Julius Maibohm Christensen
Nicolai Rimmen Lindgren
Andreas Gaarn Kirwa
Alexander Johansen Gravengaard
Camilla Naur Dybdahl
Silke Olsen Vesterskov
Marie Pagh Jensen
Isabel Firring Smedegaard Jacobsen
Andreas Midtgaard Fog

Kirkebil kan bestilles hos Judith Hansen,
tlf. 98 34 37 84.

Bibelkredsen
Onsdag d 28. januar
hos Elin og Svend Nielsen,
Sønderbyvej 14, St. Restrup
Onsdag d 25. februar
hos Annelise og Johannes Bjerglund,
Vivaldisvej 174, Frejlev

Evangelisk Alliance Bedeuge
Januar 2009:
Mandag den 12. januar
i Baptist-kirken Nibe.
v. Bent Hedemand, Frejlev.
Tirsdag den 13. januar
i Frejlev Missionshus.
Indl. Sven Abrahamsen, Aalborg.
Onsdag den 14. januar
i Nibe Missionshus.
Indl. Hugo M. Thomsen, Nibe.
Torsdag den 15. januar
i Støvring Sognegård.
Indl. Bent Magedin Pedersen, Sønderholm.
Alle møder begynder kl. 19.30.
Enhver er hjertelig velkommen.

FDF Sønderholm-Frejlev holder møder i
kredshuset på Frejlev Skolevej 3, Frejlev,
og i Ryhøj, St. Restrup Skov.
Kredsleder: Pia Jødal 98 34 23 13
http://fdf.dk/sonderholm_frejlev/

Vielser:
Grace og Morten Kryger
Henriette og Thomas Lønstrup
Christensen
Rikke og Tomas Skov Larsen
Lene og Kevin Aksel Paulsen Fly
Thea og Kristoffer Meng Rise
Dødsfald:
Oda Kirstine Bæhr
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Gudstjenester

December 2008 / Januar - Februar 2009

Sønderholm
30. nov.

1. s. i advent

Frejlev

10.30 SF

9.00

Familiegudstj. / Bhkl. medvirker

7. dec.
14. dec.
21. dec.
24. dec.

25. dec.
26. dec.
28. dec.
31. dec.
1. jan.
4. jan.
11. jan.
18. jan.
25. jan.
1. feb.
8. feb.
15. feb.
22. feb.

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent

19.30 SF
9.00 JSA
10.30 JSA

Julemusikgudstj.

Juleaften

Juledag
2. juledag

14.30 JSA
16.00 SF
9.00 SF
10.30 JSA

Altergang
v/Provst Jens-Anders Djernes

14.00 SF
10.30 JSA
9.00 JSA
13.00 SF
14.30 SF
16.00 JSA
10.30 SF

Julemusikgudstj.

16.00 S

10.30 S

16.00 SF
9.00 S
10.30 JSA
9.00 SF Kirkekaffe
10.30 JSA
9.00 SF
10.30 SF
9.00 JSA
13.00 SF Fam./Fastelavnsgudstj.

14.00 S
9.00 JSA
10.30 SF
9.00 JSA
10.30 SF
9.00 SF
10.30 JSA
10.30 JSA

10.30 S
10.30 S
14.00 SF

Nytårsdag
H. 3 Konger Søndag
1. s. e. H. 3 Konger
2. s. e. H. 3 Konger
3. s. e. H. 3 Konger
Sidste s. e. H. 3 Konger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

Kaffe i kirkecentret

Kaffe i kirken

Torsdag
1. s. i fasten

10.30 JSA

Sogneindsamling

17.00 SF
9.00 JSA

10.30 S
19.30 S

Gospel-musikgudstj.

14.00 S

Skokikor
Fastelavns-børnegudstjeneste

Bagefter fastelavnsfest i sognegården

26. feb.
1. mar.

Lucia og Skokikor

16.00 S
10.30 S

10.30 SF
14.30 SF

Julesøndag
Nytårsaften

Nørholm

Spaghettigudstjeneste
Sogneindsamling

10.30 S

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.
Kirkebil:
Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til Rosa-Marie på kirkekontoret i præstegården
tirsdag eller torsdag kl. 9-12. Man må også gerne selv ringe til Aalborg Taxa, tlf. 98 10 10 10, og ved bestillingen oplyse, at det
drejer sig om kirkebilskørsel. HUSK at aftale hjemkørsel samtidigt!
Flere oplysninger se www.soenderholm-frejlev.dk
Stof til næste kirkeblad
der udkommer i slutningen af februar, afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe (e-mail: hmk@soenderholm-kirke.dk)
senest den 6. januar. Dette blad er redigeret af Gerda Larsen, Jørn Skøtt Andersen og Hanna Kristensen.
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