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Nyt om personregistrering
Folketinget har besluttet, at fra 1. februar 2014 skal al kontakt til offentlige myndigheder foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering, som folkekirken udfører
for staten, og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.
Hvad man gør i tilfælde af ...
Fødsel: Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke
gift, kan ”Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med
NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage
efter fødslen, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
Dåb og navngivning ved dåb: Her skal forældrene træffe aftale med kirkekontoret eller sognepræsten, og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk.
Navngivning: Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder
fra fødslen.
Navneændring: Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk.
Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune), som skal behandle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for, og at anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navneændring koster 500 kr. Beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen kan
begynde, og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen - Gratis: Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen, og navnet kommer til at
fremgå af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk.
Dødsanmeldelse - anmodning om begravelse: For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes
navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

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

Attester: Attester udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk,
eller ved henvendelse til kirkekontoret.

Sognegårdsvært Ella Roskjær
Tlf. 61 26 27 28
E-mail: er@soenderholm-kirke.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden personregistrering.dk eller kom til
kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.
Kirkekontoret træffes via mail på ton@km.dk eller på tlf. 98 34 13 06 torsdag formiddag.

Menighedsrådsformand Karner Nøhr
Tlf. 98 34 33 67 / 40 97 33 67
E-mail: formanden@frejlev-kirke.dk

Info fra borgerforeningerne:

Sønderholm Borgerforening afholder generalforsamling 24. april kl. 19.30 i sognegården,
dagsorden ifølge vedtægterne.
Frejlev Borgerforening afholder stor Sankt Hans fest på pladsen ved Lannerparken
23. juni i samarbejde med Frejlev Samråd.

Basstemme søges til Sønderholm Kirkes kor!
Læs mere på kirkens hjemmeside.
Forsidebilleder: Nogle af forårets konfirmander – tid til eftertanke, til sjov og til alvor.
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Frejlev Kirke

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

Fremtidens kirke – innovation
Yngre præster på
Innovation Camp brænder
for fremtidens kirke.
To dage i januar deltog jeg sammen med
70 andre præster med under 10 års anciennitet på Innovation Camp i Haslev. Ideen
med Innovation Camp var, at vi sammen
på en konstruktiv måde skulle diskutere
folkekirkens fremtid. Gennem en række
workshops og debatter blev der givet rum
til de tanker og forestillinger om fremtiden, som vi præster ser den.
Innovation, forstået som idéudvikling og
kreative procesforløb, er efterhånden normal praksis mange steder både offentligt
og privat, og nu er innovationsbølgen så
også officielt nået til folkekirken. Mange
kritiske røster var fremme om projektet i
dagene omkring afholdelsen, lidt spydigt
blev det i landets aviser kaldt for ”kirkelejr” og ”lejrskole”. Mange andre, også
inden for det kirkelige miljø, talte dårligt
om Innovation Camp, men ikke med rette.
Innovation betyder en nytænkende forbedring af noget i verden. Man kan også
sige at innovation og fornyelse på den
måde forstået ikke udelukkende handler
om at fylde nyt på, men i lige så høj grad
om at fordybe sig: ”ex contemplatione
innovatio” - af fordybelse kommer fornyelse. Eller man kan sige: Ingen fornyelse
uden fordybelse. Fornyelse og fordybelse
hænger sammen som træets rødder og
dets grene. Træet kan kun vokse i takt
med, at det skyder dybere rødder.
Derfor skal vi – når vi taler om innovation
– altid huske at have fordybelsen med.
Innovation Camp handlede på den måde
om at sætte nye skud, uden at fælde hele
træet – og give plads til de nye skud uden
at kvæle dem i deres vorden. Det kan godt
være, at nogle af ideerne fra Innovation
Camp kan virke fjollede og umulige i
den praktiske hverdag, men innovation
handler også i høj grad om at lade ideerne
blomstre og sætte frø, så nye ideer kan
spire frem.
Nogle af de konkrete idéer, der kom frem
på Innovation Camp var:

på landsplan. Man donerer et beløb pr.
SMS og modtager en tak sammen med
en opfordring til at udføre en diakonal
opgave, for eksempel ring til én du
ikke har talt med længe, skovl sne for
én, der har brug for hjælp til det, etc.

1. Folkekirkens kollektion. Tøj til præster og medarbejdere som supplement
til præstekjolen. Skal kunne bruges
i situationer, hvor man ikke holder
gudstjeneste, men alligevel repræsenterer kirken. For eksempel en polo
T-shirt med folkekirkelogo til brug ved
undervisning af minikonfirmander eller
sportstøj til brug ved motionsløb.

4. Menighedens gudstjeneste. Ofte siger
folk til præsten »Sikke en god gudstjeneste, du holdt«. Det skal være mere
»vi«. Menigheden skal opfatte det som
deres gudstjeneste.
5. Sælg varen bedre. Justering af kommunikationsform, så folk bedre forstår,
hvad kirken kan tilbyde. Mange vil
egentlig gerne i kirke, når præsten forklarer, hvad budskabet er.

2. Sjælesorg ud af huset. Kirkebænken
skal flyttes ud, så præsten kan møde
folk, hvor de er, for eksempel ved indkøbscenteret eller idrætsforeningen.
»Kirken på bænken«.

Gennem foredrag og debatter blev innovation og Folkekirkens fremtid også debatteret på et mere overordnet plan. Lederen af
Innovationslab gav nogle tankevækkende
indspark til folkekirkens mulige opgave i
samfundet, sådan som tendenserne tegner
sig nu. Særligt var han opmærksom på
en ny tidsalder, der på den ene side giver
mennesket og samfundet en lang række
ressourcer og styrker, men på den anden
side også afslører sine store mangler og
behov. Der skal vi som kirke turde tale
ind i det samfund, vi selv er en del af
og her stadig spørge til: relevans, dømmekraft, mening, relationer, indsigt, personlighed, opmærksomhed og privatliv.
Hvis folkekirken vil, kan den inden for
alle disse områder have noget vigtigt og
meningsfuldt at sige, både til den enkelte
og til fællesskabet, men det vil kun kunne
ske, hvis vi som kirke samtidig accepterer
tidsalderens vilkår. Ellers taler man bare
forbi hinanden.
Hvor ser du fremtidens kirke? Skal vi have
flere søndagsgudstjenester eller måske
hellere nogle gudstjenester om aftenen og
på hverdage? Lad din kirke høre dine tanker, så vi også kan være fremtidens kirke
her i Sønderholm og Frejlev.

3. Diakoniprojekt, som forener donation
og aktiv handling. Fælles SMS-service,
udviklet af kirkelige diakoni-aktører

Sussie Nygaard Foged
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Konfirmationer
Konfirmation
i Sønderholm Kirke
St. Bededag
fredag 16. maj 2014
kl. 10.30
Naomi Helene Nygaard Andersen
Andreas Christensen
Emilie Dam
Viktoria Feldtsing
Mathilde Johanne Givelgaard
Mathias Holst Hansen
Anders Søndergaard Holt
Karoline Bøgh Jensen
Morten Hjorth Jensen
Morten Matthias Toft Kristiansen
Nanna Tolbod Larsen
Alexander Lindgren
Julie Mie Madsen
Zenia Junge Madsen
Dennis Charlie Fjelsted Mortensen
Jonas Beck Nielsen
Magnus Kristoffer Peen
Caroline Sofie Pedersen
Patrick Simonsen
Janus Skovlund Søndergaard

Konfirmation
i Frejlev Kirke
St. Bededag
fredag 16. maj 2014
kl. 9.15 og 11.00
Trine Søe Andersen
Oliver Bjørslev
Cecilie Nørgaard Brøndum
Matilde Weng Brøsted
Mathias Hagerup Christensen
Thea Nyholm Granat
Julie Møller Jensen
Nicklas Laurent Juul
Søren Kjærsgaard
Julie Simone Kristensen
Louise Toft Kristensen
Lau Høgsbro Nielsen
Sara Baisgaard Petersen
Magnus Korgaard Tranholm
Gustav Vassard Willadsen
Nichlas Søe Worch
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Konfirmation
i Frejlev Kirke
lørdag 17. maj 2014
kl. 9.15 og 11.00

FDF har skudt sit 50 års
jubilæum i gang

Rikke Lillian Lyngsø Andersen
Mads Hilfling Dahlslund Bang
Marcus Jungberg Lund Hansen
Andreas Horskjær
Sebastian Gram Jakobsen
Sine Johansen
Mikkel Tønsberg Jørgensen
Julie Moretta Kold Kjær
Fillip Bejstrup Lauritsen
Lucas Røntved Nielsen
Line Knudstrup Olesen
Nadia Schou-Olesen
Jonas Krogh Svenstrup
Anna Thomsen
Rikke Ullits Thomsen
Kristian Thorst Warlund

Konfirmation
i Frejlev kirke
søndag 18. maj 2014
kl. 9.15 og 11.00
Caroline Abildgaard
Thia Ravn Bak
Nicklas Batsberg
Julie Hedegaard Buje
Frederik Christopher Byrdal
Mathias Carlsen
Alexander Vuust Hammer
Mads Lynge Jacobsen
Emil Jess Jensen
Andreas Bøgh Johnsen
Magnus Rokholm Kaptain
Frederik Bassé Kongstad
Jonathan Lundhøj Kristensen
Sofie Ellegaard Larsen
Julie Boel Lundgaard
Asbjørn Houe Mølgaard
Mathilde Nielsen
Kasper Olsen
Julie Gren Pejtersen
Emma Katrine Thomsen

Programmet for foråret:
Generalforsamling 5. februar i Frejlev
Kirkecenter, sogneindsamling 9. marts.
3. maj skal vi have smurt fusserne, for
der skal tages 50 km jubilæums vandremærke, dvs. – hvis man synes, der er flere
km i fødderne, så er der mulighed for
en længere tur. Det kommer til at foregå
omkring Frejlev, så mon ikke vi ses?
I juni er der byfest og Skt. Hans fest i
Sønderholm, og der plejer vi også at være
med.
Sommerlejren skal i år foregå på plænen
foran Frejlev Kirke; den kommer selvfølgelig også til at stå i jubilæets tegn. Vi
skal opleve de forskellige årtier, hvor FDF
har været en del af livet i Sønderholm og
Frejlev. Sommerlejren er fra 27. juni – 3.
juli; de store starter, og så støder de mindre til senere. Det bliver en god lejr, og I
skal nok opleve, at vi er i byen!
De ugentlige møder kan ses på facebooksiden FDF Sønderholm-Frejlev eller
hjemmesiden:
www.fdfsønderholmfrejlev.dk.
På kredsens vegne, Helle Kaptain

Særlige arrangementer
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 min. 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.

Pinsesøndag 8. juni

Spaghettigudstjenester:

I Sønderholm mødes dem, der har
tid, lyst og ben til det kl. 7.30 ved
Sønderholm Sognegård - en halv time
senere end vi plejer. Vi vandrer i sluttet
flok op til Troldkirken, hvorfra vi efter
morgensang m.m. vender tilbage til sognegården, hvor der venter os et veldækket
morgenbord. B-mennesker og gangbesværede er meget velkomne til at støde til
her; ca. kl. 8.45. Morgenen sluttes af med
gudstjeneste i Sønderholm Kirke kl. 9.30.

Palmesøndag
Søndag 13. april
kl. 9.30 i Frejlev Kirke
Der afholdes familiegudstjeneste arrangeret i samarbejde med FDF.
Kom til en festlig gudstjeneste som starten på den dramatiske påskeuge.

18. april i Sønderholm
Kirke kl. 16.30
Langfredagsgudstjeneste

Torsdag 24. april
kl. 17.00
i Sønderholm Kirke

En højmesse med særlig langfredags
liturgi, hvor der læses tekster fra bibelen,
og hvor historien om Jesu lidelse vil være
i centrum.

Om vand og dåb.

Onsdag 28. maj
kl. 17.00
i Frejlev Kirke
Juniorspaghettigudstjeneste
(mest for de 8-12 årige).

I Frejlev er der gudstjeneste kl. 11.00,
og efter den vil der blive budt på en
forfriskning i dagens anledning ude ved
kirkegårdsskulpturen. Her vil kirkens
pigekor endvidere synge nogle af sommerens sange.

Sommertilbud

Selvom Kastanjegården også har åbent, skal der være et par gode og gratis tilbud mere i den
periode, hvor børn, børnebørn og hjemmehjælpere er taget på ferie, og antallet af genudsendelser på TV topper. Alle, der har tid og lyst, indbydes til:

Juli - café
i Frejlev Kirkecenter onsdag 2. juli og onsdag 23. juli kl. 9.30 - 11.30
hvor vi mødes omkring kaffe og rundstykker - plus lidt mere. De to dage er endnu ikke tilrettelagt, men der garanteres på forhånd for hyggen.
Vær endvidere opmærksom på, at menighedsrådene efter gudstjenesterne
søndag 13. juli kl. 9.30 i Frejlev Kirke og søndag 3. august kl. 9.30 i Sønderholm Kirke
er vært ved en brunch i hhv. kirkecenter og sognegård.
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Sogneaften og gospel
Sogneaften
Tirsdag 8. april kl. 19.30
i Frejlev Kirkecenter
Nils Malmros fortæller om »Sorg og glæde«
Nils Malmros er kendt for sine meget personlige film, der skildrer alt fra
hans
barndom (»Lars Ole, 5.c«), ungdom (»Kundskabens træ«) til en skandalesag,
som involverede hans far (»At kende sandheden«).
Alligevel fremstår hans seneste film »Sorg og glæde« som hans mest personlige film til dato, idet instruktøren selv har gennemgået samme forløb som
sit alter ego, Johannes, i filmen. Flere scener beskæftiger sig med nogle af
hans mest kendte værker som »Kundskabens træ« (1981) og »Skønheden og
udyret« (1983).
Kom og hør Nils Malmros fortælle om filmen, dens tilblivelse og de bagved
liggende begivenheder.

Gospel workshop med efterfølgende gospelgudstjeneste i Sønderholm Kirke
Søndag 22. juni
Workshop fra kl 9.30 – 14.30 i Sønderholm Sognegård
Gospelgudstjeneste kl 15.00 i Sønderholm Kirke

Nu får du en enestående mulighed for at deltage i et stort gospelkor instrueret og dirigeret af sanger og instruktør,
Margrete Grarup. Ved gospelgudstjenesten medvirker desuden to professionelle musikere: Ole Bech, guitar og Mads
Vinding, bas.
Gospel handler om udtryk, indlevelse, energi, glæde og smerte. Med andre ord: Gospel er SOUL musik.
Alle interesserede er meget velkomne til at deltage. Glem alt om noder, alder og korerfaring. Det er glæden ved at synge
sammen med andre, der er det bærende i gospelsangen.
Tilmelding til workshop senest 2. juni
til organist Margit Mühlbach på margit@muehlbach.dk eller tlf. 22 40 56 14
Optagelse til workshoppen sker efter “først-til-mølle” princippet.
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Siden sidst

Mødekalender

SØNDERHOLM SOGN

Onsdag 9. april kl. 14.00
i Sønderholm Sognegård
»På motorcykel gennem 55 lande«

Foredrag med forfatter Henning Bitsch,
som er 59 år og har levet et meget spændende liv, hvor motorcyklen har spillet en
central rolle. Han har rejst på 6 kontinenter
og besøgt mere end 55 lande. Hans foretrukne befordringsmiddel har altid været
motorcyklen.

Onsdag 7. maj
Halvdagstur til
Musikkens Hus i Aalborg

Vi starter fra Sønderholm kl. 13.00 og fra
Kastaniegaarden kl. 13.15
og kører til Musikkens Hus i Aalborg.
Musikkens Hus har spektakulær arkitektur, en unik beliggenhed og er et koncerthus i verdensklasse.
Musikkens Hus er stedet, hvor folk
mødes om store musikalske oplevelser.
Prisen er kr. 75,00 pr. person. Der er et
begrænset deltagerantal på 40 personer.
Tilmelding skal ske senest 22. april til
Kaj B. Kristensen, tlf. 98 17 29 81.

Frejlev Missionshus
Nibevej 283
Formand
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 9240 Nibe
Tlf. 40 78 31 84
Onsdag 2. april kl. 18.00
Fællesspisning
Onsdag 9. april kl. 19.30
Kredsforårsmøde i Nibe Missionshus
ved sognepræst Kim Legarth, Hobro
Onsdag 23. april kl. 19.30
Møde ved sognepræst Henning Smidt,
Kettrup
Onsdag 7. maj kl. 19.30
Kredsmøde i Støvring ved missionær
Jens Peder Dalgaard, Nykøbing M
Onsdag 21. maj kl. 19.30
Møde ved pastor
Ingolf Henock Pedersen, Randers
Onsdag 4. juni kl. 19.30
Pinsemøde ved sognepræst
Niels Jørgen Langdahl, Fjerritslev
Onsdag 18. juni kl. 19.30
Møde ved missionær
Poul Erik Hansen, Farsø
Mandag 23. juni kl. 19.30
Skt. Hans bål hos Grethe og Karl Aage
Larsen, Staunhedevej 4, Farstrup
Tale ved Chr. Mejdahl, Oudrup.
(Kredsarrangement)
I juli afholder Indre Mission diverse bibelcamping. Program fås ved formanden.

Dåb:
Mathias Lykke Riis
Clara Wulff Johansen
Lucas Grønhøj
Malte Due Møller Andersen
William Vejstrup Rysgaard
Pernille Højgaard Kastbjerg
Dødsfald:
Conny Leila Nellemann Lund
Anna Kristensen
Helge Jacobsen
Edit Marie Vittrup Mathisen

FREJLEV SOGN
Dåb:
Leo Pagh Emanuelsen
Luna Leth Jensen
Mille Koldbro Madsen
Karl Jensen
Lea Bang Kristensen
Emil Hammer
Vielser:
Trine og Heine Koldbro Madsen
Dødsfald:
Knud Jeno Jacobsen
Erik Møldrup
Grethe Marianne Bach Fribert

Bibelkredsen
Onsdag 16. april
hos Eva og Lars Svenson
Skakvejen 3, Sønderholm
Onsdag 14. maj
hos Signe og Bent Hedemand
Nibevej 344 Frejlev
Onsdag 11. juni
hos Aase og Henning Klitgaard
Nibevej 146, Drastrup
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Gudstjenester 

Sønderholm

April - maj - juni - juli 2014

Frejlev

30.
6.
13.
17.
18.
20.
21.
24.
27.
4.
11.
16.

mar. Midfaste
11.00 JSA
9.30 JSA
9.30 JSA
11.00 JSA		
april. Mariæ bebudelses dag
9.30 SF Familiegudstjeneste med FDF
april Palmesøndag 		
april Skærtorsdag
9.30 SF Højmesse
11.00 SF Højmesse m. efterflg. påskefrokost i kirkecenteret
april Langfredag
16.30 JSA Langfredagsgudstjeneste
april Påskedag
9.30 JSA Trompetist og kirkens kor medvirker
11.00 JSA Trompetist og kirkens kor medvirker
april 2. påskedag		
9.30 JSA
17.00 SF Spaghettigudstjeneste				
april Torsdag
9.30 JSA
11.00 JSA
april 1. s. e. påske
11.00 JSA
9.30 JSA Kirkekaffe
maj 2. s. e. påske
maj 3. s. e. påske
9.30 SF
11.00 SF
10.30 SF Konfirmation
9.15 JSA Konfirmation
maj Bededag
11.00 JSA Konfirmation
					
17. maj Lørdag		
9.15 SF Konfirmation
11.00 SF Konfirmation
					
18. maj 4. s. e. påske
9.15 JSA Konfirmation
11.00 JSA Konfirmation
					
25. maj 5. s. e. påske
11.00 JSA
9.30 JSA
17.00 SF Junior-spaghettigudstjeneste
28. maj Onsdag		
29. maj Kr. himmelfartsdag		
9.30 JSA
1. juni 6. s. e. påske
9.30 SF Kirkekaffe
8. juni Pinsedag
9.30 JSA Morgenvandring til Troldkirken kl. 7.30 11.00 JSA Med efterflg. sang ved kirkegårdsskulpturen
				
efterflg. morgenmad og gudstjeneste
9. juni 2. pinsedag		
9.30 JSA
15. juni Trinitatis søndag
11.00 JSA
9.30 JSA
15.00 SF Gospelgudstjeneste som afslutning
22. juni 1. s. e. trin.
på gospelworkshop - se omtale i kirkebladet

				

29.
6.
13.
20.
27.

juni
juli
juli
juli
juli

		

9.30 JSA

2. s. e. trin.
3. s. e. trin.

9.30 JSA

		

9.30 JSA

4. s. e. trin.
5. s. e. trin.

Med efterflg. brunch

9.30 JSA

		

9.30 JSA

6. s. e. trin.

Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen
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. juni. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.
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