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Mindeord
Tirsdag den 21. april døde Preben Andersen efter kort tids sygdom.
Han vil blive savnet i lang tid fremover i alle de sammenhænge,
han har sat sig spor: foreningsliv, bestyrelser, menighedsråd mm.
Gennem menighedsrådsarbejdet i Sønderholm Kirkes menighedsråd, har jeg lært Preben at kende som en meget vidende, engageret
og visionær mand med en dejlig lun humor. Preben havde det store
overblik - både over kirkens mangeartede aktiviteter, men især over,
hvordan aktiviteterne hang sammen med budgettet. Hver gang, vi var
i tvivl om noget, hed det: Vi spørger lige Preben, jeg ringer lige til Preben, det ved Preben
sikkert… og hvis han måske ikke vidste det på stående fod, fik han lynhurtigt fundet svar.
Han var også god til at lytte til alle, inden han kom med sit meget velovervejede indlæg
til debatten. Preben vil blive savnet, og vore tanker går især til hans kone, Margit og sønnerne Dennis og Lasse.
Æret være Preben Andersens minde.
Næstformand for Sønderholm Menighedsråd, Hanna Kristensen

Velkommen til nyt menighedsrådsmedlem
Per Ulrik, valgt som 1. suppleant til Sønderholm Kirkes menighedsråd, er nu indtrådt i menighedsrådet i stedet for Preben
Andersen. Per Ulrik har før siddet i menighedsrådet og er derfor
godt kendt med arbejdet.
Han har allerede ydet et godt stykke arbejde i forbindelse med syn
af kirke og kirkegård. Han er også koordinator på arbejdet med
renovering af konfirmandlokale og mødelokale i sognegården. Per
Ulrik har overtaget Preben Andersens udvalgsposter i budgetudvalget og præstegårdsudvalget.

Ny kirkesanger
Theresa Lundquist er kirkesanger i Frejlev Kirke, mens Dorte
Amalie Rasmussen er på barsel. Theresa synger normalt i Gug
Kirke, men har taget orlov derfra for at varetage barselsvikariatet.
Hun er uddannet som kirkesanger på Vestervig Kirkemusikskole,
har læst musikvidenskab på Aalborg Universitet i et år og studerer
nu klassisk sang på Nordjysk Musikkonservatorium.

Ny adresse på kirkekontoret
Sønderholm-Frejlev Pastorat
Kirkekontoret, Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 34 13 06
Alle fødselsanmeldelser, prøvelsesattester, dødsattester mm. bedes sendt til ovenstående adresse.
Forsidebilledet: Et øjebliksbillede fra minikonfirmandundervisningen.
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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 ikke fredag.
Sognepræst Jørn Skøtt Andersen
Præstevænget 12, 9520 Skørping
Tlf. 23 62 18 78. Træffes ikke mandag.
E-mail: jsan@km.dk
Kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter
Sognemedhjælper og præstesekretær
Jeanett Grods
Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 34 13 06 / 61 63 22 07
E-mail: jegr@km.dk
Kirkekontoret: mandag og torsdag kl. 9-12
Sognemedhjælperen træffes bedst tirsdag og
fredag formiddag.
Organist Margit Mühlbach
Tlf. 98 34 20 07.
E-mail: mm@soenderholm-frejlev.dk

Sønderholm Kirke

Menighedsrådsformand Pia Jødal
Tlf. 98 34 23 13 / 30 42 02 63
E-mail: formanden@soenderholm-kirke.dk
Kirkeværge Hanna Kristensen
Tlf. 98 35 10 72.
E-mail: kirkevaergen@soenderholm-kirke.dk
Graver Anni Theodorsen
Tlf. 98 34 11 19 / 40 33 11 19
E-mail: graveren@soenderholm-kirke.dk
Kirkesanger Jonas Bové
Tlf. 61 60 00 38
E-mail: jb@soenderholm-kirke.dk
Sognegårdsvært Ella Roskjær
Tlf. 61 26 27 28
E-mail: er@soenderholm-kirke.dk

Frejlev Kirke

Menighedsrådsformand Karner Nøhr
Tlf. 98 34 33 67 / 40 97 33 67
E-mail:formanden@frejlev-kirke.dk
Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack
Tlf. 98 34 34 35.
E-mail: kirkevaergen@frejlev-kirke.dk
Graver Erling Nielsen
Tlf. 98 34 32 02 / 98 34 30 46
E-mail: graveren@frejlev-kirke.dk
Kirkesanger Theresa Lundqvist
Tlf. 25 61 51 79.
E-mail: tl@frejlev-kirke.dk
Kirkecentervært Helle Bjerregaard
Tlf. 22 91 25 38.
E-mail: hbj@frejlev-kirke.dk

Verden er jo blød, blød, blød
For 10 år siden udgav den svenske dramatiker og forfatter Per Olov Enquist en
roman, der hedder Livlægens besøg.
Bogen skildrer én af de mærkeligste og
mest dramatiske episoder i den nordiske historie. Nemlig beretningen om
den unge tyske læge Struensee, som
af den sindssyge konge, Christian VII,
overdrages hele den enevældige magt
i Danmark. Struensee gennemfører ved
hjælp af dekreter, love og forordninger
på blot fire år en hel revolution i kongeriget.
Struensee er oplysningsmand; han er
idealist. Det vil sige, at han brænder for
de nye ideer, som når Danmark sydfra i
midten af 1700-tallet. Ikke mindst ideerne om et nyt fordomsfrit og tolerant
menneske, der via moralsk oplysning
kan hæve sig op til en herlig guldalder,
hvor fornuften sejrer, hvor overtro og
vildfarelser forgår, og hvor det selvbevidste og det handlekraftige menneske
i kraft af sit intellekt, sit talent og sin
flid vil sørge for fremgang, fred og
harmoni.
Et sted i bogen pilles der imidlertid ved
Struensees menneskesyn, og det er den
sindssyge konge, der gør det. For i et
øjebliks klarhed, spørger han pludselig:
»Men, hr. Struensee, i det fornuftens
rige, De vil skabe, er der måske kun
plads til mennesker støbt i ét stykke?«

Og så fortsætter kongen med det hjerteskærende spørgsmål: »Men er der så
også plads til mig?«
At være støbt i ét stykke synes nogen
gange at være idealet i vores samfund.
Den gode, solide veltilpassede borger,
der virker, fungerer og arbejder ihærdigt
som et velsmurt tandhjul, der gør det,
han skal, og det der forventes, han er
støbt i ét stykke. Lige så uundværlig,
han kan synes at være, lige så fattigt
er det samfund, der ikke formår at
give plads for andet og mere end hans
slags. Det helstøbte menneske, ja, mon
ikke det er et ideal udtænkt af kølige
og beregnende hjerner, der ikke rigtig
vil vide af ulykkelige eksistenser eller
bristede hjerter. For mennesket er ikke
skabt i ét stykke, som et urørligt, hårdt
og koldt stykke metal, vi er skabt i kød
og blod, og vi lever og røres af alle de
ting, som vi på godt og ondt kommer ud
for i vores liv.
»Verden er jo blød, blød, blød«, skrev
Per Højholt engang et eller andet sted
- hvor præcist, ved jeg ikke, for jeg har
kun læst det på coveret til TV2’s gamle
cd fra 2001, der hedder »Amerika«. Jeg
tror, det er rigtigt, og jeg tror, man ville
kunne høre, hvor blød verden dybest set
er, hvis det var salig Thomas Winding
med stemmen, der læste det op:
Verden er jo blød, blød, blød.

Det er kristendommen også; kristendommen er også blød, blød, blød.
Det er derfor, man ikke sådan kan gribe
om den; det er derfor, den så let smutter ud mellem hænderne på os; det er
derfor, vi må sige til dem, der vil præsentere den for os i en hård og firkantet
og helt afgjort udgave, at det slet ikke
er kristendom, de dér kommer med. For
kristendommen er blød, blød, blød.
Det er vel også derfor, at kristendommen altid har talt mere til hjertet end
forstanden; og derfor den også altid må
give fortabt over for den, der kun vil
tale forstandigt. Og over for den, som
kun vil tage fat og ikke give slip eller
lade fare, ja, der må kristendommen
give op.
Kristendommen er blød, blød, blød.
Eller - sagt med en halv Benny A.:
I kristendommen løber hjertet om hjørner med hjernen. Det er nu ikke så tosset, for det kommer der sang og glæde
ud af, og det kommer der velsignelse
ud af.
Og er det mon derfor, at den hånd, der
velsigner dåbsbarnets bløde og runde
hoved, selv må være blød og rund?
Jørn Skøtt Andersen
sognepræst

Alle Helgen
Alle Helgens Dag er blevet til den dag på året, hvor vi i særlig grad mindes dem,
vi har mistet, men som stadig står lyslevende i vor erindring.
Ved gudstjenesterne denne dag vil vi især mindes dem med tilknytning til
Sønderholm og Frejlev, der er døde siden sidste Alle Helgen. De dødes navne vil
blive læst op, og pårørende er naturligvis særligt velkomne denne dag.
Efter gudstjenesterne i kirkerne vil der være mulighed for at dele en kop kaffe
m.m. i sognegården/kirkecentret.
Gudstjenesterne er søndag d. 1. november:
Sønderholm Kirke kl. 16.30
Frejlev Kirke kl. 19.30
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Børn og unge
Kirken på festival
For fjerde år i træk slog folkekirken
telt op på Nibe Festival. I år i et endnu
større telt pga. af sidste års popularitet.
Et af de nye tiltag i kirketeltet var rituel
fodvaskning.

Hver eftermiddag kom der unge og fik
vasket støvet af fødderne og hørte
historien om Jesus, der vaskede disciplenes fødder for at vise dem, at de skulle
tjene andre.
Kirketeltet var åbent og godt besøgt
døgnet rundt. Det var indrettet som
både café og kirkerum. Det fungerede
som et åndehul, hvor de unge drak kaffe
og spiste kage, snakkede med en præst,
spillede spil, skrev en bøn eller deltog
i fællessang og musikgudstjeneste. Der
var mange gengangere fra årene før, så
de unge mennesker er ved at kende os
og udtrykte, at kirketeltet ”bare var det
bedste”.
13 præster og adskillige frivillige mødte
de mange unge festivalgæster, der i
løbet af de 4 festivaldage, fandt vej ind
i kirketeltet.
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Efterårets
minikonfirmander
Også dette efterår er der udsendt invitationer til alle 3. klasser på Frejlev
Skole, hvor børnene tilbydes at blive
minikonfirmander. Det vil sige at de får
lejlighed til at besøge Frejlev Kirke og
kirkecenter og over et forløb på ca.10
gange blive lidt mere fortrolige med,
hvad der egentlig foregår dér. Bibelens
fortællinger, kirkens rum, fadervor, salmer og sange står selvfølgelig centralt
i undervisningen, men gør det på en
måde, så der er rigtig god plads til både
leg, hygge og noget til de sultne maver
- minikonfirmanderne plejer at gå glade
og mætte hjem …

Spaghettigudstjenester
Torsdag d. 24. september
kl. 17.00 i Frejlev Kirke
Torsdag d. 29. oktober
kl. 17.00 i Sønderholm Kirke
Tirsdag d. 24. november
kl. 17.00 i Frejlev Kirke
En spaghettigudstjeneste er en gudstjeneste på 20-30 minutter. Den er for alle
børn under skolealderen og deres forældre, men både små og store søskende
kan sagtens være med.
Vi synger nogle salmer eller børnesange, hører bibelhistorie, beder fadervor
og modtager Guds velsignelse.

Minikonfirmandforløbet afsluttes med
en børne- og familiegudstjeneste onsdag
den 18. november kl. 17 i Frejlev Kirke
og efterfølgende fællesspisning m.m. i
kirkecentret.

Efter en herlig sommer
med sommerlejr, friluftsgudstjeneste
og ferie, er vi nu igen i fuld
gang i FDF Sønderholm-Frejlev.
Se mere på vores hjemmeside:
http://fdf.x-wing.dk/

Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen ikke overraskende er
spaghetti med kødsovs.

Babysalmesang
Nyt babysalmesangshold ved Theresa
Lundquist begyndte i Frejlev Kirke onsdag d. 12. august.
I Sønderholm Kirke starter et nyt forløb
onsdag d. 7. oktober kl. 9.30 ved Lene
Forup Nielsen.
Musik har stor betydning for det spæde
barn og stimulerer barnets udvikling.
Salmer og salmemelodier er specielt
gode på grund af de nuancerede klange og ofte storslåede poetiske dybder.
Stemningen synges, danses og vugges
ind i barnet, så det oplever med alle
sanser.
For yderligere oplysning og tilmelding,
se www.soenderholm-frejlev.dk

Det sker
Gospel workshop i Sønderholm Sognegård
Lørdag d. 24. oktober fra kl. 10.00 – 17.00
Nu får du en enestående mulighed for at deltage i et stort gospelkor dirigeret af gospelinstruktør Lars Jochimsen.
Alle interesserede er meget velkomne til at deltage.
Gospel kræver ingen forhåndskundskaber og gospelmusikken favner alle. Det er glæden
ved at synge sammen med andre, der er det bærende i gospelsangen. Gospel har ikke noget
at gøre med, hvem der synger bedst. Gospel handler om udtryk, indlevelse, energi, glæde
og smerte.
Med andre ord: gospel er SOUL musik.
Lars Jochimsen er en meget anerkendt gospelinstruktør. I 2009 har Folkekirkens
Udviklingsfond bevilliget Lars Jochimsen økonomisk støtte til at kunne arbejde som
Danmarks første gospelkonsulent. Han er korleder for Vocation og The Gospel City. Er
fast underviser på de populære sommergospelkurser på Gerlev Idrætshøjskole og har spillet til utallige gospelfestivaler i ind- og udland. Han har, som eneste dansker, spillet klaver
til workshopkorene på verdens største gospelfestival GMWA , indspillet gospelcd’er med danske og udenlandske gospelkor/
sangere og har desuden været med til at indspille musikken til filmen om gospel ”Oh, Happy Day”. Lars Jochimsens undervisning bærer præg af et stort musikalsk overskud, humor og indlevelse.
Workshopkoret deltager ved højmessen søndag d. 25. oktober kl. 10.30 i Sønderholm Kirke.
Højmessen bliver dermed til en rigtig gospelgudstjeneste.
Tilmelding senest torsdag d. 1. oktober
til organist Margit Mühlbach, tlf. 98 34 20 07 eller mail: mm@soenderholm-frejlev.dk
Pris: 50 kr. til frokost og materialer.
Optagelse til workshoppen sker efter ”først-til-mølle” princippet.
Se mere på www.soenderholm-frejlev.dk

Høstgudstjenester
Søndag d. 13. september kl. 10.30 i Frejlev Kirke
Søndag d. 20. september kl. 10.30 i Sønderholm Kirke
Høstgudstjenesten er den gudstjeneste,
hvor vi takker Gud for årets høst,
og hvor kirken vil være behørigt pyntet i høstog efterårsfarver.
Høstgudstjenesterne efterfølges traditionen tro af gratis frokost
i henholdsvis kirkecentret og sognegården.
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Sogneaftener
Tirsdag d. 8. september kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter

Rend mig i kompetencerne
Oplev en spændende aften med den meget levende fortæller og forstander for Testrup Højskole
Jørgen Carlsen. Jørgen Carlsen tager fat i et af tidens mest brugte begreber - kompetenceudvikling og tager det under kærlig behandling i sit foredrag: Rend mig i kompetencerne.
Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det, og synes de har sagt
noget vældig fornuftigt. Netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene.
Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil.

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård

Når krisen rammer os og kradser
– også i billedet af Gud
Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen vil i dette foredrag fortælle om arbejdet
på sygehuset, hvor hun nu har været i 9 år. Hun vil bl.a. forsøge at belyse,
hvad der sker med vores billede af Gud, når vi kommer i krise, og komme med bud på,
hvad der måske kan være en hjælp i de situationer.
Tro flytter bjerge, siger man, men meget oftere sker det modsatte:
at de ”bjerge” og kriser, vi møder i vort liv, flytter ved troen.
Foredraget er tænkt som oplæg til samtale senere på aftenen.

Tirsdag d. 10. november kl. 19.00 i Frejlev Kirke- og Kirkecenter

Kunst og evangelium
- en billedfortælling om maleren Vincent van Gogh
Der venter tilhørerne en intens og bevægende oplevelse, når biskop Søren Lodberg Hvas
gæster Frejlev med sit foredrag ”Kunst og Evangelium” i kirkecentret. Her vil biskoppen
fortælle om van Goghs liv og kunst og herunder vise nogle af de mest kendte værker fra van
Goghs rige billedverden.
Der er ikke tvivl om, at van Gogh i sin kunst er dybt inspireret af evangeliet om Kristus som
det samlende midtpunkt.
Aftenen indledes med en kort andagt i Frejlev Kirke kl. 19.00 forestået af biskoppen.
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Siden sidst
Sønderholm-Frejlev
Pensionistforening
Onsdag d. 16. september kl. 14.00
i Sønderholm Sognegård.
Veje og vildveje ind i præstegerningen
Jørn Skøtt Andersen er sognepræst i
Sønderholm-Frejlev Pastorat og har
virket som sådan i snart 3 år. Han kom
i sin tid lidt hovedkulds ind i vore to
sogne, og han har faktisk aldrig indviet os i sin baggrund for at blive præst.
Det vil han gøre denne dag.
Onsdag d. 21. oktober
Efterårsudflugt
Vi besøger Hospice i Aalborg.
Derefter får vi kaffe med hjemmebag.
Afgang fra Sønderholm kl. 13.30
Afgang fra Frejlev kl. 13.40
Pris: 50 kr.
Tilmelding til Judith Hansen,
tlf. 98 34 37 84 eller
Svend Kristensen, tlf. 98 34 14 28.

SØNDERHOLM SOGN

Frejlev Missionshus
Nibevej 283
Onsdag d. 2. september
Ved Anders Jørgen Jensen.
Tirsdag d. 15. september
Sangaften i konfirmandhuset,
Øster Hornum.
Onsdag d. 16. september
Høst/pakkefest ved
Niels Jørgen Holm Larsen.
Onsdag d. 30. september
Ved Simon Ambrosen.
Onsdag d. 7. oktober
Oktobermøde i Nibe.
Torsdag d. 8. oktober
Oktobermøde i Nibe.
Onsdag d. 21.oktober
Kredsgeneralforsamling i
Støvring sognegård.
Onsdag d. 28. oktober
Ved Herluf Christensen.
Onsdag d. 11. november
Ved Niels Jørgen Holm Larsen.
Torsdag d. 12. november
Ved samme taler.
Onsdag d. 25. november
Ved Anders Jensen.
Alle møder starter kl. 19.30

Bibelkredsen:
Onsdag d. 25. november
i Sønderholm Kirke og Sognegård
Adventsmøde kl. 14.00
Vi begynder med en adventsgudstjeneste i kirken. Herefter er der julehygge i
Sognegården, hvor menighedsrådet er
vært ved kaffe og lagkage.
Husk evt. at bestille kirkebil hos Judith
Hansen eller Svend Kristensen.

Onsdag d. 23. september
hos Signe og Bent Hedemand,
Nibevej 344, Frejlev.
Onsdag d. 14. oktober
hos Eva og Lars Svenson,
Skakvejen 3, Sønderholm.
Onsdag d. 18. november
hos Kirsten og Per Ulrik,
Rugskellet 1, Sønderholm.

Dåb:
Christoffer Staal Leth Andersen
Ida Porsmose Nielsen
Magnus Stengaard Fogh
Vielse:
Lene og Dennis Degner Rise
Velsignelse:
Jytte Marianne Christensen og
Johnny Bo Christensen
Birthe Højberg Gade og
Rasmus Dalgaard Jensen
Dødsfald:
Jens Hansen Christensen
Lilian Bjerrekær

FREJLEV SOGN
Dåb:
Christine Birkelund Derosche
Philip Ørbæk Bjerregaard
Christian Krogsgaard
Frida Brunø-Sørensen
Emil Mølbjerg Nielsen
Nanna Jordhøj Dige
Theis Otvald Jensen
Vielse:
Mette Ørbæk Bjerregaard og
Michael Ørbæk Bjerregaard
Carina Annika Nyholm Granat og
Benny Nyholm Granat
Jannie Weje Stepien og
Jesper Munksgaard Stepien
Velsignelse:
Lone Rydahl og Torben Rydahl
Line Rosqvist og
Jesper Jordhøj Dige
Dødsfald:
Jørgen Møller
Anna Karmine Kjær Thomsen
Esther Larsen
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Gudstjenester

Sønderholm
30. august
6. september
13. september
20. september
24. september
27. september
4. oktober
11. oktober
18. oktober
25. oktober
29. oktober
1. november
8. november
10. november
15. november
18. november
22. november
24. november
25. november
29. november
6. december

September - Oktober - November 2009

Frejlev

12.s.e. trinitatis
13.s.e. trinitatis
14.s.e. trinitatis
15.s.e. trinitatis
torsdag

10.30 JSA
9.00 SF
10.30 SF Høstgudstj. m. frokost

Nørholm

9.00 SF
9.00 JSA
10.30 SF Høstgudstj. m. frokost
9.00 SF
17.00 SF Spaghettigudstjeneste
10.30 OV
9.00 JSA Kaffe i kirkecenteret
10.30 SF
9.00 S

10.30 S
10.30 S
10.30 S

9.00 OV
10.30 S Høstgudstj.
17.s.e. trinitatis
10.30 JSA
19.30 S
18.s.e. trinitatis
9.00 SF Kirkekaffe
14.00 SF
19.s.e. trinitatis
14.00 S
10.30 S
20.s.e. trinitatis
10.30 SF Gospelgudstjeneste som afslutning på gospelworkshop
14.00 S Børne-/Konfimandgudstj.
torsdag
17.00 SF Spaghettigudstjeneste
Alle Helgens Dag
16.30 SF+JSA
19.30 SF+JSA
19.30 S Alle Helgen-Mindegudstj.
22.s.e. trinitatis
10.30 SF
9.00 SF Kaffe i kirken
10.30 S
tirsdag
19.00 SLH Gudstjeneste/sogneaften ved Biskop Søren Lodberg Hvas
23.s.e. trinitatis
9.00 JSA
10.30 JSA
Se dagspressen!
onsdag
17.00 JSA Familiegudstj. med minikonfirmander
sidste søn. i kirkeåret 10.30 JSA
9.00 JSA
19.30 S Musikgudstjeneste
tirsdag
17.00 SF Spaghettigudstjeneste
onsdag
14.00 JSA Adventsgudstjeneste
1. s. i advent
10.30 SF Fam.gudstj. med Bh. kl. 9.00 JSA med altergang
10.30 S Adventsgudstjeneste
2. s. i advent
9.00
10.30
10.30 S
16.s.e. trinitatis

Kirkebil:
Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til Jeanett Grods på kirkekontoret i Kirkecentret, mandag eller torsdag
kl. 9-12, tlf. 98 34 13 06. Man kan også 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!
Stof til næste kirkeblad, der udkommer i slutningen af november, afleveres/sendes til sognemedhjælper Jeanett Grods, (e-mail: jegr@km.dk), senest den
6. oktober. Dette blad er redigeret af Jeanett Grods, Jørn Skøtt Andersen, Anna Kjærgaard og Hanna Kristensen.
NIBE AVIS GRAFISK · TLF. 98 35 11 45

