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Hovedet er en pære, fordi han lyser for alle. Kroppen symboliserer kristendommen fordi der er et kors og man kan
se sig selv i hans mave. Armene er kæder og er stærke og
vi kan blive ved med at holde ud. Nøglen, der ligger ned,
betyder at vi åbner vore hjerter for kristendommen. Julie

Hans hoved er en pære fordi han siger om sig selv at
han er verdens lys og han lyser for os i mørket. Han har
en krone på hovedet fordi han er jordens og himmelens
konge. Han har et metalbryst der er stort fordi han er stor
og fuld af kærlighed.
Nicolaj O

Mit kors symboliserer kærligheden. Korset er dækket med
røde ting som kærlighedens farve. Og ringene viser Gud
har bundet os til sit hjerte. I Bibelen står der at Gud er
kærlighed.
Peter

Mit kors symboliserer glæden. Guldhjertet i midten er
fordi Jesus har et hjerte af guld, og han har kærlighed til
andre. Jeg har flettet arme og ben fordi Jesus også fletter
sig ind i vores liv.
Simone
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Om kirkegårdene

Adresser

Nye takstregler for vedligeholdelsesaftaler
på gravsteder
Hidtil har flerårige
vedligeholdelsesaftaler på gravsteder
været fritaget for
moms, men det blev
ændret fra centralt
hold pr. 1. januar
2010.
Fremover skal alle
vedligeholdelsesaftaler pålægges
moms, uanset om
de afregnes hvert
år eller der forudbetales for flere år.
Dette betyder naturligvis, at der er sket
en meget stor stigning i prisen på flerårige vedligeholdelsesaftaler, når der ud over
den sædvanlige årlige prisregulering pludselig oveni lægges 25 % moms.
Ud over denne ændring er der også blevet pålagt kirkegårdene andre ændringer af
reglerne:
I mange år har det
været gratis at erhverve
eller forny et gravsted
på Sønderholm og
Frejlev kirkegårde.
Men fremover vil der
blive opkrævet et gebyr
for dette. I 2010 udgør
det for kistegravsteder
22 kr. pr. gravplads pr.
år inkl. moms og for
urnegravsteder 22 kr.
pr. år. Prisen vil blive
reguleret hvert år pr.
1. januar ligesom prisen på kirkegårdenes
øvrige ydelser.
Desuden bliver der fremover et tillæg til prisen, hvis man ønsker jordbegravelse eller
urnenedsættelse på en lørdag. For en jordbegravelse er tillægget på 50 % og for en
urnenedsættelse på 100 %.
Graver Anni Theodorsen, Sønderholm Kirke
Forsidebillederne: I ugerne op til påske har konfirmanderne i Sønderholm og Frejlev arbejdet
kreativt med påskens fortællinger. Ud af skrot, piberensere, perler, store søm, skruer, cykelslanger
og lim har de lavet hver deres meget personlige bud på, hvad påsken betyder for dem.
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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
E-mail: ton@km.dk
Kirkekontoret: mandag og torsdag kl. 9-12
på tlf. 98 34 13 06.
Sognemedhjælperen er på barsel fra 22. marts
til 31. december.
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 Dorte Amalie Schou
Tlf. 22 20 33 40.
E-mail: dar@frejlev-kirke.dk
Kirkecentervært Helle Bjerregaard
Tlf. 22 91 25 38.
E-mail: hbj@frejlev-kirke.dk

»I gummistøvler eller laksko?«
Ska’ det virkelig være så fint?
Ofte møder jeg som præst par,
som fortæller, at de altså valgte et
rådhusbryllup, fordi de ikke havde råd
til et kirkebryllup.
Det er selvfølgelig helt i orden at
vælge at blive viet på rådhuset, men
hvis det er for at spare penge, så sku’
jeg hilse og sige, at det koster altså
faktisk ikke en krone at blive viet i
kirken - eneste krav er, at man skal
have tilhørsforhold til sognet.

Jo, jeg forstår da godt, hvad de mener,
brudekjole til 8.000, limousine til
4.000, kuvertpris til 700, ringe til 5000
osv. osv. - et bryllupsbudget på 50.000
kr. hører sikkert til i den billigere
ende, hvis vi først begynder at regne
det hele sammen.
Og mange - sjovt nok især mænd
- anfører samtidig, at de altså ikke
bryder dem om at være midtpunkt
på den måde, med forventninger om
gommens tale og alt hvad der ellers er
af festtraditioner.
Men hvem er det lige, der har
bestemt, at det nødvendigvis skal være
niveauet. Er det bryllupsmesserne og
bryllupsmagasinerne, der skal diktere
os, hvordan et rigtigt kirkebryllup skal
være?

I kirken stiller vi absolut ingen krav til
hverken påklædning, transportmiddel,
menu eller andre ydre former. Det
eneste, der kræves, er et ja og et
håndslag og to vidner.
Så selvom Frejlev og Sønderholm
kirker er smukke og idylliske
landsbykirker, der indbyder til
opfyldelsen af alle de heftigste
prinsessedrømme, så kan det ikke siges
tit nok, at her vier præsterne alle uden
skelen til, om det sker i gummistøvler

med, det handler om: I kirken er
det os, der modtager alt for intet af
den Gud, hvis velsignelse vi må tage
med os ind i det ganske daglige liv
med hinanden, dér hvor alt langtfra
altid er så fint og flot og fejlfrit, som
bryllupsindustrien gerne vil bilde os
ind, at det skal være på den store dag.
Se, den dagsorden lever de af at sælge,
det er bare ikke det, et ægteskab
lever af, når det bliver hverdag. For i
kirken og ægteskabet er det fine ikke

det ydre, men derimod det indre, den
kærlighed som at parat til både at bære
med og bære over, når det gælder.

eller laksko. Jeg husker en
præst, som fortalte om et par, som tog
gas på hele weddingplanner-kulturen
ved at gommen fik sin viv placeret på
en mælkekasse draperet med nervøst
velour, forrest på en longjohn, og så
kørte han hende ellers af sted ud i
verden.
Kirken og præsten stiller altså ingen
som helst krav om finhed. For i kirken
er det ikke det, vi ejer, har og kommer

Derfor er det fineste og største
også fuldstændig uafhængigt af
gummistøvler eller laksko, det fineste
er løftet om, at Guds har set os,
som dem vi er inderst inde, vi er
gennemskuet og set - men vel at
mærke set med kærlighed.
Det er velsignelsens inderste
hemmelighed, som alle brudepar
ganske gratis sendes ud af kirken
med for at leve af, slide på og lade sig
inspirere af i medgang og modgang til
døden dem skiller.
Sognepræst Sussie Nygaard Foged
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Årets konfirmander
Konfirmationsdatoer:
Sønderholm Kirke
Bededag, fredag den 20. Maj 2011
Frejlev Kirke
Eleverne bliver konfirmeret med dem,
der på konfirmationsdagen vil være
”deres gamle klasse”.
Bededag, fredag den 20. maj 2011
”Den gamle 6.a”
Lørdag den 21. maj 2011
”Den gamle 6.b”
Søndag den 22. maj 2011
”Den gamle 6.c”

Sønderholm Kirke
Bededag d. 30. april 2010

Frejlev Kirke
Bededag d. 30. april 2010

Frejlev Kirke
Lørdag d. 1. maj 2010
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Søndag d. 6. juni kl. 14.00
afholdes der

Friluftsgudstjeneste
Frejlev Kirke
Søndag d. 2. maj 2010

i FDF’s friluftsområde Ryhøj, som ligger
i skoven ved Restrup Engvej.
Under Guds himmel vil vi sammen
fejre gudstjeneste, sommeren og
skovens dybe ro. Alle er velkomne,
og efter gudstjenesten vil der være
en kop kaffe i det grønne.
FDF’erne står for en skattejagt.

Folkekirken på Nibe Festival
Hvor mennesker er, skal kirken også
være. Derfor er kirketeltet med på Nibe
Festival i år, for 5. år i træk.
Kirketeltet er åbent døgnet rundt og fungerer som et åndehul midt i det hektiske
festivalliv. Her kan de unge få sig en
kop kaffe, kage, noget koldt at drikke og
tale med en præst.

Ligeledes bliver der om aftenen afholdt
en kort nadver med brød og vin. Der
bliver bedt fadervor og sunget, og de
selvskrevne bønner bliver læst op.

De kan også skrive en bøn, som senere
bliver læst op. Der er Take away bibelord, guitarhygge og omsorg.
Der er daglig gudstjeneste, hvor der
selvfølgelig hører musik og fællessang
til.

Præster, der vasker fødder på de unge
mennesker, var et stort hit i sommervarmen på sidste års festival. Man kan
nemt forestille sig, hvilken lindring
det må være for et par ømme støvede
fødder. Her fortælles der samtidig om
Jesus, der vaskede disciplenes fødder,
for at vise dem, at vi skal have tjenersind over for hinanden. Der fortælles
også andre bibelhistorier.

Altertavlen er under konstant forandring, den står foran teltet, og her kan
de unge male, hvad de måtte ønske.
Sidste år havde man bygget en skriftestol, hvor gæsterne kunne sætte sig og
bekende deres synder til en præst.

Allerede nu er man ved at planlægge
årets Nibefestival. Det er blevet en tradition, som de medvirkende nødig vil
undvære, og der er nye ting i ”støbeskeen”. Man arbejder bl.a. på, at de unge
kan få en lille souvenir med hjem.

Kirketeltet er en stor succes. Der strømmer mange unge til. De får sig en ”slapper” og Guds ord, inden det hektiske liv
igen melder sig.
Sidste år var 13 præster og talrige frivillige hjælpere parate til at tage imod.
Kirketeltet støttes af biskop i Aalborg
stift, Søren Lodbjerg Hvas, som hvert
år giver et økonomisk tilskud til driften.
Vi håber også den nye biskop vil synes
godt om initiativet og støtte op om folkekirken på Nibefestival i fremtiden.
Helle Jespersen
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Det sker
Koncert med
Den Danske
Salmeduo
I Frejlev Kirke
Tirsdag d. 15. juni kl. 19.30
En koncert med Den Danske Salmeduo
er en medrivende rejse gennem 800 års
kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer
i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske
musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.
Den Danske Salmeduo kommer fra Århus
og består af Hans Esbjerg på klaver og
Christian Vuust på saxofon og klarinet.
Duoen har siden 1996 givet omtrent 200
koncerter i kirker og på spillesteder og
har fine anmelderroste cd’er bag sig.

Den røde tråd er de utrolig smukke og
livskraftige salmer, som den danske
musiktradition er beriget med – med
melodier og harmonier enhver moderne
komponist kan misunde. Mange af disse
salmer har været en del af almindelige
danskeres hverdag i hundreder af år. Med
andre ord er salmerne danske klassikere,
sange der bliver stående
Den Danske Salmeduo barslede i november 2009 med sin fjerde cd: De dybeste
lag. Titlen afspejler, at Den Danske
Salmeduo graver et spadestik dybere
ned i salmernes musikalske muldlag i et
forsøg på at forny den danske salmetradition.
Musikken vil udfolde sig smukt inden
for Frejlev Kirkes gamle mure, og salmernes nye og nænsomme fortolkninger
vil være smukt i tråd med den lyse og
poetiske farvesætning i kirken udført af
Per Kirkeby.

Juli-café i Frejlev Kirkecenter
Tirsdage kl. 9.30-11.30
På tredje sæson indbydes alle pensionister i SønderholmFrejlev pastorat til at mødes en gang om ugen i juli måned i
Frejlev Kirkecenter.
Gode folk fra pensionistforeningen og menighedsrådene i
Sønderholm og Frejlev er nemlig igen i år gået sammen om at
planlægge fire tirsdage i juli måned. Arbejdet med det praktiske og problemet med det økonomiske er således lagt i de
bedste hænder; der vil blive sørget godt for alle og det koster
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Hans Esbjerg og Christian Vuust
fra coveret på deres nyeste CD
»DE DYBESTE LAG«.

ingenting, og kirkebilen kører som vanligt for dem, der har
brug for det - man kontakter bare Rita og Svend Kristensen
på tlf. 98 34 14 28.
Programmet for de enkelte dage er endnu ikke tilrettelagt,
men hyggen garanteres der for på forhånd. Derfor sæt et
kryds i kalenderen allerede nu på følgende tirsdage: 6. juli,
13. juli, 20. juli og 27. juli.

Mødekalender

Siden sidst

Sønderholm-Frejlev
Pensionistforening

SØNDERHOLM SOGN

Onsdag d. 18. august
– heldagsudflugt

Frejlev
Missionshus
Nibevej 283
Formand:
Pia Hovaldt
Mathiassen
Tlf. 98 16 71 98
Onsdag 2. juni kl. 19.30
Møde ved sognepræst Niels Jørgen
Langdahl, Fjerritslev

Vi tager til Hvidsten Kro og nyder deres
berømte æggekage.
Kroen er blandt andet kendt for at være
centrum for Hvidstengruppen, der var
den første modstandsgruppe, der modtog
våben og ammunition fra luften i Jylland.
Området var ideelt og betegnes af engelske rapporter som en af landets bedste
modtagelsespladser. Der var vildsomt og
utilgængeligt for dem, som ikke var stedkendt i området.
Kaj vil fortælle om kroens historie under
krigen.

Onsdag 16. juni kl. 19.30
Møde ved missionær Poul Erik Hansen,
Farsø
Onsdag 30. juni kl. 19.00
Sommerafslutning
Søndag 15. august
Fællestur med samfundshygge
Onsdag 19. august kl. 19.30
Møde ved sognepræst Henning Smidt,
Kettrup

Dødsfald:
Sigrid Hansen
Elly Agnete Nielsen
Peter Ørbæk Jacobsen
Marie Simonsen
Niels Staun Damborg
Madsine Kathrine Søndergaard
Ketty Johanne Jensen
Lars Kristian Jensen

FREJLEV SOGN

Aalborg
Aflastningstjeneste
Er du interesseret så kontakt
Erna Nielsen
tlf. 22 18 20 00 eller
e-mail: en@ansgarskirken.dk

Dødsfald:
Else Marie Jensen
Ronni Daniel Humle
Edith Kristine Simonsen

Onsdag 9. juni hos
Kirsten og Per Ulrik,
Rugskellet 1, Sønderholm.

Kaffen drikkes på Purhus Kro.

Tilmelding til Judith Hansen,
tlf. 98 34 37 81,
eller
Svend Kristensen,
tlf. 98 34 14 28.

Vielser:
Aase Skræddergaard Klitgaard og
Henning Klitgaard

Dåb:
Sander Jensen
Simon Paulsen Fly
Oliver Kjær Gade
Sofie Raunsmed Nørgaard
Anders Lynggaard Aagård
Zara Kjellerad Corneliussen
Tilde Thrysøe Ottosen
Merle Marie Harbo Larsen
Emma Larsen Terp
Emma Hvedegaard
Marcus Malaca Nielsen
Malou Stevnsgaard Pedersen
Jakob Lund Thuen
Naja Norre Mørkholt
Josefine Kassim Kalaff

Bibelkredsen

Onsdag 18. august
hos Elin og Svend Nielsen,
Sønderbyvej 14, St. Restrup

Pris for hele dagen: 175 kr.
Der er afgang fra Sønderholm Kirke kl.
9.50, og fra Kastanjegården kl. 10.

Dåb:
Thomas Eskold Juul Sallov
Martin Hermann Juul Sallov
Saxe Gerhardt Høegh
Lukas Kikkenborg Larsen
Amalie Lisberg Rasmussen
Mathilde Brøndum Svanholm
Alberte Zia Friis
Nick Rønberg Sørensen
Mathilde Johanne Givelgaard
Magnus Clemen Givelgaard

eller Ettie Jødal
e-mail: ettie@joedal.dk
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Gudstjenester

Juni - Juli - August 2010

Sønderholm
30. maj
6. juni

Trinitatis søndag
1.s.e. trinitatis

Frejlev

10.30 JSA
14.00 SF

9.00 JSA

Nørholm
10.30 S
-

Friluftsgudstjeneste i Ryhøj - se omtale

13. juni
20. juni
27. juni
4. juli
11. juli
18. juli
25. juli
1. aug.
8. aug.
15. aug.
22. aug.
29. aug.
5. sept.
12. sept.

2.s.e. trinitatis
3.s.e. trinitatis
4.s.e. trinitatis
5.s.e. trinitatis
6.s.e. trinitatis
7.s.e. trinitatis
8.s.e. trinitatis
9.s.e. trinitatis
10.s.e. trinitatis
11.s.e. trinitatis
12.s.e. trinitatis
13.s.e. trinitatis
14.s.e. trinitatis
15.s.e. trinitatis

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

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

10.30 S
19.30 S
10.30 S
10.30 S
9.00 JSA
10.30 S
10.30 S
9.00 IF
10.30 S
10.30 S
-

Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; S = Ib Skotte Henriksen; IF = Inge Frandsen
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 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 august, afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe (e-mail: kirkevaergen@soenderholm-kirke.dk) senest den 13. juli. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.
NIBE AVIS GRAFISK · TLF. 98 35 11 45

