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Nyt fra menighedsrådene
Graver igennem 19 år går på pension

Vores graver Erling Nielsen valgte pr. 01/08 2013 at gå på pension efter
19 år, hvor han har passet Frejlev kirke og kirkegård. Med stor trofasthed er Erling mødt på arbejde morgen efter morgen og søndag efter
søndag.
Når en opgave var givet Erling, var der aldrig tvivl om, at opgaven blev
udført og fuldført.
Kirken blev holdt ren, og kirkegården holdt absolut pæn og ryddelig.
Mælkebøtter og tidsler har haft trange tider på Frejlev Kirkegård.
Mange gange er gæster kommet til kirken og er standset op på kirkegården med udbruddet: »Hvor er kirkegården dog pænt holdt!« Det er
sjældent, man på besøg rundt i landet ser den standard.

Vores provst for flere
år siden, Jørgen Juul,
Gunderup, afsluttede altid
provstesynet i Frejlev med
ordene:
Der skal til sidst i referatet stå: »Kirkegården er
overordentlig velholdt.«
Vores nuværende provst,
Jens-Anders Djernes, ser
ikke anderledes på det.
Fra Frejlev Menighedsråds afskedsreception for Erling Nielsen
Fra det seneste provstesyn
med bl.a. optræden af kirkernes medarbejdere.
for to et halvt år siden
slutter synsrapporten:
»Kirkegården forefandtes i særdeles velholdt stand.«
Det kan være svært for en ny graver at følge op på denne standard. Mindre kan også gøre det.
Men ingen tvivl: Vores nyansatte graver vil også have sine styrker.
Menighedsrådet udtaler sin store tak til Erlings mangeårige arbejdsindsats og byder samtidig vor
nye graver, Jane Mollerup, velkommen.

P.v.a. Frejlev Menighedsråd / kirkeværge Bjarne Bang-Schnack

- og ny graver kommer til

Mit navn er Jane Mollerup, og jeg bor i Vilsted, lidt syd for Løgstør.
Vi har kvæggård med malkekøer, maskiner, marker og hunde. Så jeg er
vant til at tage fat. Men herhjemme kører dagligdagen som en produktion, så jeg har tid til at søge mine egne »græsgange«.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang i Frejlev Kirke, og har længe
ønsket at arbejde ved og med kirken og også længtes efter at arbejde
mere udendørs. Denne stilling ved Frejlev Kirke, som er en blanding af
kirketjener, graver og pedel er en perfekt udfordring på dette tidspunkt i
mit liv. Tidligere har min hverdag været optaget af møder og computerarbejde i et hektisk miljø, så det bliver rigtig dejligt at bruge hænderne
og kroppen noget mere, her i den sidste del af mit arbejdsliv.
Jeg håber menigheden og de øvrige medarbejdere bliver tilfredse med min indsats - jeg skal i
hvert fald gøre mit bedste, og glæder mig meget til at møde alle der kommer i kirken.
Jane Mollerup

Forsidebilleder: Søndagsgudstjenesterne er kirkelivets rugbrød, men der sker også meget andet i årets løb:
Spaghetti-, familie-, musik-, friluftsgudstjenester, sogneaftener for bare at nævne nogle af aktiviteterne.
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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.
Træffes ikke fredag.
E-mail: sf@km.dk
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
Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV
Præstesekretær Tove Nielsen
E-mail: ton@km.dk
Kirkekontoret: Torsdag kl. 9-12
på tlf. 98 34 13 06.
Organist Margit Mühlbach
Tlf. 98 34 20 07.
E-mail: mm@soenderholm-frejlev.dk

Sønderholm Kirke

Menighedsrådsformand Per Ulrik
Tlf. 98 34 16 36 / 22 43 16 36
E-mail: formanden@soenderholm-kirke.dk
Kirkeværge Hanna Kristensen
Tlf. 98 35 10 72 / 23 82 51 30
E-mail: kirkevaergen@soenderholm-kirke.dk
Graver Anni Theodorsen
Tlf. 98 34 11 19 / 40 33 11 19
Træffes ikke fredag.
E-mail: graveren@soenderholm-kirke.dk
Kirkesanger Theresa Lundquist
Tlf. 25 61 51 79
E-mail: tl@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 / 21 67 27 67
E-mail: kirkevaergen@frejlev-kirke.dk
Graver Jane Mollerup
Tlf. 98 34 32 02 / 24 25 54 86.
Træffes ikke mandag.
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
For flere informationer, besøg kirkernes
hjemmeside på www.soenderholm-frejlev.dk

Særlige gudstjenester
Høstgudstjenester
22. september kl. 11.00 i Sønderholm
29. september kl. 11.00 i Frejlev
Som altid afholdes der høstgudstjeneste i både Frejlev og Sønderholm kirker, hvor der vil blive lejlighed til
at synge årstidens velkendte salmer, høre kirkens kor og se kirkerummet festligt pyntet i efterårets farver.
Og traditionen tro vil kirkernes menighedsråd efterfølgende være vært ved en forhåbentlig fornøjelig frokost i hhv. sognegård og kirkecenter.

Spaghettigudstjenester
Onsdag 18. september kl. 17.00 i Frejlev Kirke
- historien om nogen der fik vasket deres fødder
Spaghettigudstjenesterne er primært for børn fra 1-6 år og deres forældre, men små og
store søskende kan sagtens være med.
Gudstjenesten varer ca. 20-30 minutter. Vi synger nogle salmer eller børnesange, hører
bibelhistorie, beder Fadervor og modtager Guds velsignelse.
Bagefter er der fællesspisning, hvor menuen er spaghetti med kødsovs.
Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage.

Junior-spaghettigudstjeneste torsdag 31. oktober
kl. 17.00 i Sønderholm Kirke - Halloween
Halloween – en hårrejsende gudstjeneste for modige drenge og piger. Så lad blebørnene blive hjemme, når kirken bliver hjemsøgt af spøgelser, hekse, kryb og flagermus.
Medbring nerver af stål og en skræmmende uhyggelig udklædning.
Efter gudstjenesten er der bloddryppende aftensmad og (u)hygge i sognegården.
Det er gratis at deltage og kræver ingen forhåndstilmelding.

Onsdag 27. november kl. 17.00 i Frejlev Kirke
- historien om manden der kom ned gennem taget

Alle Helgen gudstjenester
Søndag 3. november
Kl. 16.30 i Frejlev Kirke
Kl. 19.30 i Sønderholm Kirke
Alle Helgens dag er blevet til den dag på året, hvor vi samles i kirken og på kirkegården for at mindes dem, vi har mistet, men som stadig står lyslevende i vor erindring. Ved begge gudstjenester denne søndag mindes vi særligt dem i hhv. Frejlev og
Sønderholm, som er døde siden sidste Alle Helgen, og deres navne vil blive læst op i
forlængelse af søndagens prædiken, ligesom læsninger, salmer og musik vil tage farve
af dagens særlige karakter. Pårørende er særligt velkomne denne dag og vil blive særskilt inviteret, men alle andre i sognene er naturligvis ikke mindre velkomne.
Tillader vejret det, vil der efter gudstjenesterne være mulighed for at gå en tur på kirkegården og tænde et lys. Og under alle omstændigheder bydes der på en kop kaffe eller
te i kirkecenter og sognegård.
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Til døden skiller jer ad…
beklemte over, hvordan nu far og mor
med nye ægtefæller vil opføre sig, når der
kommer lidt alkohol på bordet.
Vi skylder hinanden, og dem der er vores,
at gå fra hinanden på en ordentlig måde,
og her mener jeg mange præster kan være
en hjælp og styrke til at tage den »ordentlige samtale«, uden parterne behøver ende
i »statsamtet« og i en kamp om forældremyndigheden.
Sådan står jeg og siger ved et bryllup
i kirken, velvidende at det ikke altid
ender lykkeligt, velvidende at statistikken
i Danmark siger noget helt andet.
Men mange har spurgt mig, hvor er så
kirken henne, når det ikke ender med:
»at de levede lykkeligt til deres dages
ende« – hvad siger kirken og troen os så?
Jeg ved godt, det er et svært og tabubelagt
emne, som jeg her begiver mig ud i, jeg
ved godt, jeg ikke har svarene, ej heller
nok plads til at udfolde emnet fyldestgørende, og jeg ved også, at nogle præster
vil være dybt uenige med mig i mine
betragtninger. Men at noget er svært at
tale om eller tabubelagt, skal ikke forhindre os i at tale om det, tværtimod!
Selv hvis børnene er små, når deres forældre bliver skilt, er det alligevel noget, der
fører spor med sig langt op i voksenlivet
for alle de implicerede, også barnet. Her
kunne vi måske lære noget af vores naboland, for i Norge har man obligatorisk
mægling, hvis partneren ved en skilsmisse
har børn under 16 år, ud fra den begrundelse, at de fortsat skal have med børnene
at gøre og derfor have etableret en ny
relation, fortæller den norske professor i
etik og teologi Paul Leer-Salvesen.
Jeg oplever så mange svære situationer,
hvor barnet netop bliver den, det går ud
over, fordi forældrene ikke har taget sig
tid til at få snakket tingene igennem på
en ordentlig og voksen måde. Jeg oplever
konfirmander, som skal holde to fester,
fordi forældrene ikke kan være i samme
rum, jeg oplever brudepar, som sidder
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I vielsesritualet siges det, at »en mand
skal binde sig til sin hustru og de to skal
blive ét kød«, og sådan er det altid, når
vi indgår relationer til andre mennesker vore livstråde bindes sammen, flettes ind
i hinanden og vil altid hænge sammen –
altid også når vi måske ikke er sammen
længere – vi har en fælles historie, en fælles fortid og måske er der børn, hus eller
hund der gør, at man også har en nutid og
fremtid sammen.
Derfor skylder vi hinanden at komme
ordentligt ud af vore forhold!
Hvad med følelserne? Hvad med den sorg
og skyld, man føler når et ægteskab bryder sammen. Man kan måske føle, at man
har stået og løjet præsten, gæsterne og
værre endnu Gud lige op i hovedet?
Sorg og skyld tror jeg er de to følelser, der
fylder mest ved en skilsmisse – to grundfølelser som jeg i høj grad mener kirken
og kristendommen har noget at tale ind i.
Troen kan ikke tage sorg eller skylden
bort, men troen giver nogen at være i sorgen og skylden sammen med.
Gud er den, der trøster os i vores sorg
og ensomhed og nederlag. Når vi sidder

der ladt alene tilbage med sorgen og savnet og stilheden i stuen; når livets store
kærlighed alligevel endte i skilsmisse og
delebørn; når de flotte planer, smukke
idealer og store ord faldt til jorden, og der
kun er skyldfølelsen tilbage. Når vi må
indrømme, at vi bare er små, svage mennesker på godt og ondt.

Vi kan føle os trøstet, når vi ser, at disciplen Peter, som fornægtede sin bedste ven
tre gange, inden hanen galede, den Peter
som resten af sit liv hver eneste morgen
ved det første hanegal blev mindet om
sit svigt og sin svaghed – at den Peter
kunne Jesus stadig bruge. Den uperfekte
Peter – og uperfekte dig og mig – vi får i
kirken en ny begyndelse, en ny start, en ny
chance, hver dag.
Lad det være lidt korte ord om skilsmisse
med en opfordring til at tale om det svære
med hinanden og aldrig lade det ende i, at
I ikke fik talt om det, fordi det var tabu.
Sognepræst Sussie Foged

Samtale med
en præst
Du kan altid kontakte en af
kirkens præster for en personlig
samtale. Præsten har tavshedspligt. Samtalen kan foregå på
præstens kontor, i hjemmet
eller et helt tredje sted.
Navn, adresse og telefonnummer
finder du her i kirkebladet eller
på vores hjemmeside.

Bøn ved en skilsmisse:
Kære Gud
Jeg har kæmpet, håbet og grædt.
Nu er jeg udmattet og tom indeni.
Jeg havde troet, at vi skulle være
sammen altid, og jeg forstår ikke
helt, hvorfor vi nu står her. Sorgen
over, at kærligheden er død, er
tung, og tankerne om, at det måske
er min egen skyld, svæver over
hovedet på mig som mørke skyer.
Kunne jeg have gjort mere?
Tilgiv mig, at jeg ikke altid har
arbejdet for det gode i vores
forhold. Tilgiv småligheden og
uforsonligheden.
Lær os at gå hver sin vej uden
bitterhed og had. Lad årene med
kærlighed og glæde få lov til at
blive hos os som et varmt og godt
minde, og få os til at lægge de
hårde ord og kolde blikke fra os.
Giv mig mod til at leve videre og
til at turde tro på, at kærligheden
også hører til i mit liv. Giv mig
kræfter til at leve med bruddet, lad
de drømme, som bristede, finde
nye veje og giv mig mod til at leve
uden én ved min side.
Og når bruddet også går ud over
vores børn, venner og familie, så
giv dem forståelse for vores valg.
Hjælp mig til at være tålmodig,
når de alligevel ikke forstår det.
Du, som heler alt det brudte,
hel nu også mit bristede hjerte.
Inge Lindhardt Mikkelsen:
»Himlen i mine fodsåler«,
Aros forlag.

Andagt og fællessang
»Nu falmer skoven trindt om land«
i Sønderholm kirke og sognegård
Tirsdag 8. oktober kl. 19.00

Efter en kort andagt i kirken ved sognepræst Jørn Skøtt Andersen fortsætter aftenen i sognegården. Her vil kirkesanger
Theresa Lundquist og organist Margit
Mühlbach følge op på vinterens »SyngSammen-Aften« i Frejlev og denne gang

invitere til fællessang med tema over
efterårets smukke sange.
Mange digtere har følt sig inspireret af
denne smukke og farverige årstid, den
høje, vilde himmel og det gyldenrøde
løv. Vi skal synge en perlerække af disse
poetiske efterårssange, der bringer alle
sanser i spil.
Theresa og Margit fortæller lidt om
sangene undervejs, de synger og spiller selv et par efterårssange, og der
bliver mulighed for at ønske sange fra
Højskolesangbogen.
Til aftenen hører selvfølgelig også både
kaffe og kage.

Aftengudstjenester
Søndag 6. okt. kl. 19.30
i Sønderholm Kirke
Søndag 17. nov. kl. 19.30
i Frejlev Kirke

Når livet
gør ondt
Du behøver ikke at gå alene med
dine problemer.
En samtale vil mange gange kunne
løse op for problemerne.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt.
Intet fortælles videre.

I dette efterår tilbyder SønderholmFrejlev kirker to anderledes gudstjenester
for de voksne, nemlig aftengudstjenester.
Aftengudstjenesten udnytter den særlige
aftenstemning og bygges op af læsninger,
refleksion, bøn, sang, musik og stilhed.
Særligt for dem, der sætter pris på en
stund til fordybelse, eftertanke og ro.
Efter gudstjenesten kan man få en kop
aftenkaffe, hvis man har lyst til det.

Ingen spørger om navn, adresse
eller cpr.nr. Du kan tale med os om
det, du ønsker.
Alle kan henvende sig.

Hver aften mellem 20 og 02

Tlf.: 70 120 110
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Sogneaftener
Lørdag 14. september kl. 15.00 i Sønderholm Kirke

Kierkegaard Festforestilling
Baard Owe læser Søren Kierkegaard & Jobs Bog ledsaget af cellisten Ida Nørholm
Frejlev og Sønderholm kirker har valgt at markere Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag ved at afholde en litterærmusikalsk oplæsningsforestilling med tekst fra Jobs Bog og tekster fra Kierkegaard om Jobs Bog.
Den fremtrædende skuespiller Baard Owe læser teksterne, ledsaget af cellisten Ida Nørholm, der spiller musik af Bach.
Det er filosoffen, mag.art. Jens Staubrand, der har redigeret Kierkegaards tekster og teksten fra Jobs Bog til denne festforestilling, der handler om prøvelse, lidelse og forløsning.

Torsdag 24. oktober kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter
Sogneaften med Knud Jacobsen
»Sandt menneske – historien om Guds søn«
Temaet for aftenen formulerer Knud Jacobsen på følgende måde: »At fortælle bibelhistorie er en tradition, der er lige så gammel som kirken selv.
Fortællingen er centralt placeret, fordi kristendommen ikke er en »bogreligion«, men en tro på den historiske person Jesus, der om sig selv sagde
»Jeg er sandheden, vejen og livet«.
Knud Jacobsen fra Ulfborg er optaget af at fortælle historien om ham videre, som den er blevet fortalt fra generation til
generation siden Jesu død. Fortællingen indeholder altid fortællerens tolkning, men lægger sig tæt op af historien, sådan
som den er overleveret os af tidligere generationer.

Aktiv Livshjælp
Aflastnings- og vågekonetjenesten i Aalborg søger frivillige til:
- At være hos den langvarige syge, mens den pårørende holder fri
- At sidde hos døende
Har du overskud og lyst til at gøre en forskel, så kontakt Birgitte Viftrup Mortensen, tlf. 20 35 14 16
eller e-mail: bvm@menighedsplejer.dk
Du kan også læse mere på hjemmesiden: www.ansgarskirken.dk eller på www.menighedsplejer.dk
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Siden sidst

Mødekalender

SØNDERHOLM SOGN

Onsdag 11. sept. kl. 14.00
i Sønderholm Sognegård

Frejlev Missionshus
Nibevej 283
Formand
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 9240 Nibe
Tlf. 40 78 31 84

»En kærlighedshistorie
fra 2. verdenskrig«
- ved Inge Pedersen
En beretning fra det virkelige liv om en
ung pige (Inge Pedersens mor), der forelskede sig hovedkulds i en tysk soldat, og
om, hvordan hendes forældre efterfølgende
hjalp hende med at tage ansvaret for hendes
handling, så hun undgik samme skæbne,
som mange andre piger i lignende situation.
Efterfølgende diskussion om de vilkår, som
omverden bød disse piger efter krigen –
med udgangspunkt i en autentisk beretning,
der handler om Anne T’s oplevelse i tiden
efter 5. maj 1945.

Onsdag 9. okt.
kl. 14.00
i Frejlev
Kirkecenter
Søren Rand holder
foredrag om sin tid
ved militæret og som landsformand for
»Ældresagen«.

Onsdag 27. nov. kl. 14.00
i Sønderholm kirke
og sognegård
Adventsgudstjeneste
Først går vi til adventsgudstjeneste i kirken, og efter gudstjenesten går vi over
til sognegården, hvor menighedsrådet er
vært ved kaffe og lagkage.

Onsdag 4. september kl. 19.30
Møde v/sognepræst Uffe Kronborg, Aalb.
Tirsdag 10. september kl. 19.30
Sangaften i konfirmandhuset, Ø. Hornum
Onsdag 18. september kl. 19.30
Høst- og pakkefest
v/sognepræst Ole Larsen, Aars
Onsdag 2. oktober kl. 19.30
Møde i Frejlev kirke og kirkecenter
Torsdag 3. oktober kl. 19.30
Møde i Frejlev Missionshus
Onsdag 16. oktober kl. 19.30
Møde v/sognepræst Helge Pedersen,
Albæk
Torsdag 24. oktober kl. 19.30
Kredsefterårsmøde/kredsgeneralforsamling i Nibe Missionshus.
Tale v/missionær Henrik Dideriksen,
Skive
Onsdag 6. november kl. 19.30
Bede- og sangaften
Onsdag 20. november kl. 19.30
Møde v/seniorkonsulent Per Weber,
Hinnerup
Torsdag 21. november kl. 19.30
Møde v/landsdelssekretær
Niels Jørgen Larsen, Hinnerup

Dåb:
Julius Wulff Andreasen
Villads Kristian Hangaard Houmann
Velsignelse:
Karen og Wayne Michael Planin
Dødsfald:
Verner Nyborg Albert
Birthe Mølgaard Damborg
Bjerne Bundgaard Brun
Folmer Andersen
Arne Johannes Jensen

FREJLEV SOGN
Dåb:
Isabella Carmen Højer
Caroline Holm Jørgensen
Maren Rosenbeck Gøeg
Emilie Bjerregaard Søbygge
Maximilian Tordrup Heeager
Gaia Sachse Abueg
Peter Dige Nielsen
Vielse:
Marianne Thestrup Hvid og
Thomas Esmann
Dødsfald:
Karen Marie Krogsgaard Sommer
Børge Møller
Gudrun Vibeke Dahl
Jørn Kolind
Axel Nørgaard
Gunnar Sørensen
Ragnhild Kirstine Nielsen

Bibelkredsen
Onsdag 25. september hos Annelise
Bjerglund, Vivaldisvej 174, Frejlev
Onsdag 9. oktober hos Eva og Lars
Svenson, Skakvejen 3, Sønderholm
Onsdag 13. november hos Signe og
Bent Hedemand, Nibevej 344, Frejlev
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Gudstjenester 

Sønderholm
1. sept.
8. sept.
15. sept.
18. sept.
22. sept.

14. s. e. trinitatis

11.00 JSA
9.30 SF

		
17. s. e. trinitatis
11.00 JSA
Onsdag

				

29. sept.

18. s. e. trinitatis
				

6. okt.
13. okt.
20. okt.
27. okt.
29. okt.
31. okt.

19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis
21. s. e. trinitatis
22. s. e. trinitatis
Tirsdag

Torsdag
				

3. nov.
10. nov.
17. nov.
24. nov.
27. nov.
1. dec.
8. dec.

Frejlev

15. s. e. trinitatis
16. s. e. trinitatis

Alle Helgen
24. s. e. trinitatis
25. s. e. trinitatis
Sidste søn. i kirkeåret
Onsdag
1. s. i advent
2. s. i advent

9.30 JSA

September - Oktober - November 2013

Høstgudstjeneste
med efterflg. frokost

Nørholm

9.30 JSA
9.30 JSA
11.00 SF
17.00 SF Spaghettigudstj.
9.30 JSA
11.00 JSA

10.30 S

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste
med efterflg. frokost

19.30 JSA Aftengudstjeneste
9.30 JSA
9.30 SF
11.00 SF
11.00 TJD
11.00 JSA
9.30 JSA
9.30 SF
11.00 SF
		
16.00 S Afskedsgudstjeneste
17.00 SF Halloween
Juniorspaghettigudstj. 			
19.30 JSA
16.30 JSA
14.00 JSA
11.00 JSA
9.30 JSA
11.00 TJD
9.30 SF Kirkekaffe
19.30 SF Aftengudstjeneste
11.00 JSA
9.30 JSA
14.00 JSA Adventsgudstj.
17.00 SF Spaghettigudstj.
11.00 SF Familiegudstjeneste
9.30 JSA Kirkekaffe
11.00 JSA
9.30
11.00

Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; S = Ib Skotte Henriksen; TJD = Tine Junker Dalgaard
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,
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: Afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe (e-mail: kirkevaergen@soenderholm-kirke.dk)
senest 1. oktober. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.
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