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Menighedsrådsvalg i Sønderholm!
Valget af menighedsrådsmedlemmer er for en to-årig periode,
da indeværende råd er valgt for to år efter dispensation.

Støt op om din kirke og om dit lokalsamfund
- mød op 9. sept. kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård!

Fra menighedsrådene
Tilbygning til Frejlev Kirkecenter
Det har igennem mange år været et stort ønske for Frejlev Menighedsråd at udbygge
kirkecentret. Arrangementernes antal og omfang samt brugen af centret i øvrigt er med
årene vokset ganske meget, og da intet tyder på, at den udvikling er for nedadgående, har
det været ønskeligt med en om- og tilbygning, der bedre matcher nuværende og kommende
behov. Men den slags er selvfølgelig en bekostelig affære, og derfor har vi måttet vente
på, at økonomien i Aalborg Vestre Provsti var til stede. Det er den nu, og vi har derfor fået
tilsagn om at gå i gang med en om- og tilbygning af Frejlev Kirkecenter.
Ved redaktionens slutning er der dog stadig en del uafklarede spørgsmål, men vi håber at
begynde på ombygningen i august måned i år. Frejlev Kirkecenter bliver således til en byggeplads, og alle vanlige arrangementer flyttes derfor i perioden fra august 2014 til maj 2015.
Kirken er uberørt af byggeriet og kan benyttes som normalt. Og P-pladsen med nedkørsel
fra Nibevej kan fortsat bruges af gæster til kirken i byggeperioden. På kirkernes hjemmeside www.soenderholm-frejlev.dk kan læses opdaterede informationer om byggeriet.
Sønderholm-Frejlev Kirkekontor er i byggeperioden flyttet til den gamle brugsbygning
med adresse: Nibevej 317 C, Frejlev, 9200 Aalborg SV.
Undervisningen af konfirmander og minikonfirmander m.m. foregår i perioden i Sønderholm Sognegård, og menighedsrådet vil sørge for behørig transport i den forbindelse.
På byggeudvalgets og menighedsrådets vegne
Bjarne Bang-Schnack, kirkeværge

Ny gravermedhjælper ved Frejlev Kirke
Mit navn er Jonna Gertsen, jeg bor i Svenstrup, men er født og
opvokset i Drastrup. Frejlev Kirke er derfor min barndoms kirke,
hvor jeg er døbt, konfirmeret og gift. Jeg har i mange år været aktiv i
Svenstrup med KFUM spejderarbejde, gymnastik og foreningsarbejde indenfor gymnastikken. Hus og have har jeg haft, siden jeg
var 20 år og har altid interesseret mig for arbejdet i haven og dens
mange planter. Jeg er meget praktisk anlagt og kan lide at arbejde
med redskaber og maskiner. Jeg elsker at bruge min krop, både hænder og hoved, og
arbejdet i den friske luft er helt perfekt for mig.
Jeg har valgt at gøre en af mine hobbyer til mit arbejde. Sidste år arbejdede jeg ved hhv.
Sønderholm Kirke og Svenstrup Kirke, og jeg har været på en del ”grønne” kurser.
Jeg er glad for at være et af kirkens ansigter udadtil, det være sig på kirkegården såvel
som i kirken, når der er brug for det. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Teologisk voksenundervisning
Undervisningen begynder den 4. oktober og afholdes over 8 lørdage indtil den 14. marts.
Der afholdes Teologiens Dag lørdag den 27. september i Hjørring Sognegård, som man
kan tilmelde sig og få et indtryk af, hvad den Teologiske Voksenundervisning går ud
på. Program for både temadag og undervisning vil foreligge først på sommeren og kan
rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000
Aalborg, Tlf. 98 18 80 88, Mail: lrb@km.dk / kmaal@km.dk - eller downloades fra
http://aalborgstift.dk/udvalg/teologisk-voksenundervisning/
Undervisningen foregår i Aalborg Budolfi kirke og omliggende bygninger og er åben for
alle, uanset forudsætninger.

Folkekirkens Hus

Aalborg-provstierne er gået sammen om at købe en 2200m stor bygning midt i Aalborg
og skabe Folkekirkens Hus. Huset bliver bl.a. ramme om Budolfi Kirkes aktiviteter samt
Teologisk Voksenundervisning. Diverse kontorer rykker også ind.
Forsidebilleder: Det kommende Folkekirkens Hus: Lars Horn / Baghuset
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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

Er mennesket en misforståelse?
»Mennesket er en misforståelse« er titlen
på en bog, som biskoppen over Århus
Stift, Kjeld Holm, har skrevet om sin
højtagtede lærer og meget gode ven, professor Jo
hannes Sløk, der døde for 13
år siden. Titlen er selvfølgelig et rigtigt
Sløk-citat.

Mennesket er en misforståelse, siger Sløk,
fordi mennesket ikke passer ind i verden.
Mennesket har i sig selv ikke noget oplagt
formål; der gives ingen manual for dette
at være menneske. Vi må så at sige selv
finde mening og retning i livet; at leve
som et menneske er ikke bare noget, vi
gør. Modsat rosen, der bare er hvad den er,
nemlig rose, og altid gør, hvad en rose gør,
nemlig dufter og stikker på samme tid.
Modsat giraffen, der bare er, hvad den er,
nemlig en giraf, og altid gør, hvad giraffer
gør, nemlig giraf-ting. Rosen og giraffen
har deres bestemmelse her i verden; de
gør, hvad de skal; de passer ind – sådan
som blomster og dyr nu engang passer
ind i verden.
Sådan er det bare ikke med os mennesker,
siger Sløk. Vi passer ikke rigtigt ind. Der
er ikke noget selvfølgeligt ved dette at
være menneske; der gives ingen brugsan

visning på, hvordan menneskeliv skal
leves; vi må så at sige selv finde ud af det
hen ad vejen. På den måde er der noget
skævt i forholdet mellem os mennesker
og så den verden, vi lever i. Og derfor kan
Sløk altså finde på at sige, at mennesket
er en misforståelse, der modsat alt andet i
verden må leve i en evig kamp for at skabe
sig en forståelse af, hvad det vil sige at
være et menneske i verden.
Og det er så i denne kamp, vi så nemt bare
kommer til at skabe os.
For det ligger jo dybt i os mennesker at
gøre os til ét med vores arbejde, vores status, vores stilling eller vores skæbne. »Dér
har vi Jensen«, siger vi, »han er direktør«.
Han er direktør, eller han er arkitekt eller
han er noget helt tredje. Vi er tilbøjelige til
at identificere hinanden med det arbejde,
vi har. Eller vi kan være tilbøjelige til at
identi
ficere hinanden med den skæbne,
der er overgået os: »Dét er Petersen, han
er invalid«, eller: »Dét er fru Kristensen,
hun er lige blevet enke.«
Det ligger dybt i os alle sammen at gøre
mennesker til ét med deres arbejde, status,
stilling eller skæbne. Eller man kan sige,
at det ligger dybt i os alle at iklæde hinanden nogle særlige hylstre eller særlige
klæder, som vi kan genkende hinanden på
– som om vi ikke var andet end den jakke,
det slips eller den kjole, vi har på.
Men samtidig har vi jo også alle sammen
en sikker fornemmelse af, at et menneske er noget mere end dette hylster eller
denne klædning. »Vi er jo alle sammen
mennesker«, kan vi finde på at sige for
at gøre opmærksom på, at vi på bunden
er ens. Eller vi kan om en person, der er
ramt af en stor ulykke eller en meget tung
skæbne, sige: »Han bliver vist aldrig menneske igen.«
På den ene side er vi tilbøjelige til at gøre
mennesker til ét med deres liv, skæbne
eller status – på den anden side har vi en
sikker formodning om, at der hører mere
med til dét at være menneske. Man er ikke
kun sit arbejde eller sin skæbne, man er
altid noget mere!

»Held den, der ikke anser sig selv for at
være hvad han er i menneskers øjne, men
for hvad han er i Guds øjne«. Sådan stod
der efter sigende på Grundtvigs opslagstavle.
En påmindelse om, at der altså gives et
blik på os, som er bestemt af andet og
mere, end hvad vores historie gør os til; vi
er ikke bare, hvad den menneskelige fornuft siger om os, eller hvad vi fornuftigvis
må sige og mene om os selv. Først og sidst
er vi Guds. Og i hans blik er vi, hvad han
ser.
For Johannes Sløk blev det til et livslangt
projekt at finde frem til en forståelse af,
hvad det vil sige at være menneske i ver
den. Det var en lang og sej kamp, og han
skulle - vist nok - blive meget gammel, før
han nåede til en vis form for forsoning.
Og da skrev han sådan her - først om Gud:
Der findes en sandhed, enfoldig og klar,
på angstfulde spørgsmål et himmelsk svar
af kongeligt mod:
for menneskets verden vil Gud være Gud.
Om lav eller ædel i pjalt eller skrud,
mod alle han bundløst er god.
Og om sig selv og til sig selv skrev han:
Så fly da bekymringens kvælende tag,
thi selv er du fri for at føre din sag
den yderste dag.
Det brogede liv i sin skønhed og gru
er lagt i din hånd; du skal leve det nu;
og vid: det er Gud til behag.
Sognepræst Jørn Skøtt Andersen
Vejkirkefolderne for
2014 er kommet.
Brochurerne findes
som sædvanlig i
2 udgaver: én for
Jylland med 196
kirker og én for øerne
med 199 kirker.
Folderne kan også
downloades fra
www.kirkefondet.dk
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Konfirmander 2014

Sønderholm Kirke, 16. maj 2014

Frejlev Kirke, 16. maj 2014

Frejlev Kirke, 17. maj 2014

Frejlev Kirke, 18. maj 2014

DATOER FOR
KONFIRMATIONER
2015 / 2016

2015: Bededag, fredag 1. maj
Sønderholm, SF
Frejlev 7A, JSA

2016: Bededag, fredag 22. april
Sønderholm, SF
Frejlev 7A, JSA

Lørdag 2. maj
Frejlev 7B, SF

Lørdag 23. april
Frejlev 7B, SF
Søndag 24. april
Frejlev 7C, JSA
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Særlige gudstjenester
FDF jubilæumsgudstjeneste
Lørdag 23. august
i Sønderholm Kirke kl. 15.00

Høstgudstjenester:
28. september kl. 11.00 i Frejlev Kirke
5. oktober kl. 11.00 i Sønderholm Kirke

Efter gudstjenesten marcheres der
med FDF Vester- og Ø. Hassings
tambourkorps i spidsen til
kredshuset i Frejlev, hvor der vil være flere
aktiviteter, FDF-museum og god mad, bl.a.
helstegt lama.

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. Kastanjegaarden og
Sønderholm Sognegård.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Torsdag
25. september
kl. 17.00
i Sønderholm
Kirke

Torsdag
20. november
kl. 17.00
i Sønderholm Kirke
Tante Andante teater

Noa og arken

Halloween-gudstjeneste med fingermad
Fredag 31. oktober kl 17.00 i Frejlev Kirke
– 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 fingermad i kapellet.
Det er gratis at deltage og kræver ingen forhåndstilmelding.

Søndag 2. november
Kl. 16.30 i Sønderholm Kirke
Kl. 19.30 i Frejlev Kirke
Ved begge gudstjenester denne søndag mindes vi
særligt dem i hhv. Sønderholm og Frejlev, som er
døde siden sidste Alle Helgen, og deres navne vil
blive læst op i forlængelse af søndagens prædiken.
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.

Adventsgudstjeneste
Onsdag 26. november
kl. 13.30
i Sønderholm Kirke
Familiegudstjeneste
30. november
kl. 14.00
i Sønderholm Kirke
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Sogneaftener og koncert
Sogneaften
Tirsdag 16. september 19.30
i Sønderholm Sognegård
Birgitte Arendt: En levende genfortælling af
Jørgen Frantz-Jakobsens roman »Barbara«
Man kan ikke andet end give sig over til Barbara. Fortællingen om
den ubetænksomme natur i al sin ikke-gennemtænkte spontanitet
er lige så urovækkende, som da den blev skrevet i 1930’erne. Er
Barbara en koldsindig morderske, en led mær, som nogle beskylder
hende for? Hun er først og fremmest sig selv. Hun følger sit hjerte og glemmer forbandet let, uspoleret og hjerteløs på en
og samme tid. Men hvem er ikke faldet pladask for hende?

Jazzkoncert
Tirsdag 21. oktober kl. 19.30 i Sønderholm Kirke
Mads Granum Kvartet
Et musikalsk møde mellem swingende jazz, nordisk tonesprog og kendte danske salmer.
MADS GRANUM KVARTET har eksisteret siden 2004 og har siden da givet over
100 koncerter i Danmark og Tyskland. Repertoiret er atypisk for en jazzgruppe, idet
musikken ikke er hentet fra den amerikanske sangbog, men fortrinsvis fra vores egen
musikalske kulturarv med salmebogen og højskolesangbogen som centrale kilder.
Med sig har Mads Granum på saxofon Mads Hansen, kontrabas Jesper Thorn og på trommer Ricco Victor. Alle
topprofessionelle musikere.

Sogneaften i Sønderholm Sognegård
Tirsdag 11. november kl. 19.30
Næstekærlighed og velfærdsstat
Ved professor dr.phil. Jørn Henrik
Petersen, Syddansk Universitet
Etik og erkendelsen af menneskelig afhængighed er kendetegn på
velfærdsstaten. Forudsætningen for den er, at vi alle dybest set mener at være
i samme båd og er forpligtet på hinanden - ikke som privatmennesker, men
som samfundsmennesker.
En sådan forståelse udfordres imidlertid lige nu af en tidsånd, der møder »de afhængige« med foragt. Vi er øjensynligt
ikke længere i samme båd.
Er opgivelsen af velfærdsstaten svaret på denne udfordring - eller gives der andre svar?
Jørn Henrik Petersen (f. 1944) blev allerede som 29-årig professor. Han har en ph.d. i økonomi, en doktorgrad
i historie, har opbygget adskillige - og vidt forskellige - uddannelser fra bunden, været personlig rådgiver for den
socialdemokratiske politiker Ritt Bjerregård, ekstern rektor på RUC, prorektor på Syddansk Universitet, og udgivet en
solid stribe af bøger bl.a. om velfærdsstatens historie og værdigrundlag. Han har siddet med i alt fra menighedsråd over
virksomhedsbestyrelser til statslige kommissioner - især af socialpolitisk art. Og han spillede som formand for TV2’s
bestyrelse en afgørende rolle, da DR’s monopol i sin tid blev brudt.
Udover alt det er han en dreven og meget anvendt foredragsholder. Men da han også har en svaghed for folkekirkelige
arrangementer, er der nu en chance for at høre ham ”hos os”. Han er en helt eminent og engageret formidler - og så
trækker det vel heller ikke ned, at han oprindeligt er nordjyde ...
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Siden sidst

Mødekalender

SØNDERHOLM SOGN

Onsdag 13. aug. - Tur til Fur

Afgang fra Kastanjegaarden kl. 10.00.
Afgang fra Sønderholm Kl. 10.15.
Fur har et areal på 22 km2. Øen rummer
en rigdom af forskelligartede og særprægede landskaber og talrige muligheder for
naturoplevelser. Et øst-vestgående bakkedrag rejser sig markant på øens nordside
med stejle skrænter ned mod Limfjorden.
Pris kr. 200,00 pr. person
Tilmeld. senest 5. aug. 2014 til Kaj Kristensen, tlf. 98 17 29 81 el. Svend Kristensen, tlf.
98 34 14 28.

Onsdag 3. sept. kl. 13.30
i Sønderholm Sognegård
Sognepræst Jan Schmidt fra Tved holder
foredraget: »Blandt molboer og andet
godtfolk«. En munter fortælling om en
københavnerpræst, der får embede blandt
molboer.

Onsdag 8. oktober kl. 13.30
i Sønderholm Sognegård
»Et muntert og virksomt liv... «
Foredrag af Svend Hansen. »Hvis min
barndom havde været i dag, ville man nok
kalde os en nomadefamilie, idet jeg, indtil
jeg fyldte 14 år, har boet 6 forskellige steder, fra Vendsyssel til Fyn. Jeg har gået i 3
forskellige skoler og er uddannet til kontormand. Har været med i tidens udvikling
- brug af griffel og tavle i skolen til EDB.«

Onsdag 26. nov. kl. 13.30
Adventsgudstjeneste
i Sønderholm Kirke
Efter gudstjenesten er der kaffe, te og
lagkage i sognegården.

Nibevej 283

Dåb:
Silas Emil Dørum Christensen
Naja Mollerup
Annabell Hierzmann Jespersgaard
Aksel Borup

Formand
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 9240 Nibe
Tlf. 40 78 31 84

Vielser:
Kit og Jacob Anker Bos
Sabine Kirwa Staun og Marc Kirwa
Staun Bendtsen

Søndag 10. aug.: Udflugt
Onsdag 20. aug. kl. 19.30: Møde ved
missionær Mogens Aaen, Strandby
Onsdag 27. aug. kl. 19.30:
Møde ved Dansk Bibelinstitut, København
Onsdag 3. sept. kl. 10.00-16.30: Seniordag
Tirsdag 9. sept. kl. 19.30:
Sangaften i Øster Hornum
Onsdag 17. sept. kl. 19.30:
Høst- og pakkefest ved provst
Jens Anders Djernes, Nibe
Onsdag 1. okt. kl. 19.30: Møde ved
regionsleder Niels Jørgen Larsen, Aarhus
Onsdag 8. okt. kl. 19.00: Oktobermøde i
Støvring kirke/sognegård ved sognepræst
Niels Jørgen Langdahl, Fjerritslev
Torsdag 9. okt. kl. 19.30: Oktobermøde
i Støvring Sognegård ved sognepræst
Asbjørn Munk Hyldgård, Aarhus
Onsdag 22. okt. kl. 19.30:
Efterårsmøde/kredsgeneralforsamling
Onsdag 5. nov. kl. 19.30:
Sang- og bedeaften
Onsdag 19. november kl. 19.30 og
Torsdag 20. november kl. 19.30:
Novembermøder ved missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev

Dødsfald:
Svend Erik Christensen
Poul Buus
Inge Marie Visse

Frejlev Missionshus

Bibelkredsen

FREJLEV SOGN
Dåb:
Vitus Donbæk Kjeldsen
Oscar Gram Klovnhøj
Signe Sofie Boddum Andersen
Eva Bjørn Godiksen
Arthur Hansen
Kristoffer Haslund Thomsen
Vielser:
Ninna Schultz Askou og
Hans Jakob Askou
Velsignelser:
Anne Marie Møller Krogh og
Flemming Krogh
Anne Nielsen og Lasse Olsen
Dødsfald:
Ebba Grønkjær Thomsen
Inger Marie Thvilum
Tove Jordan Jensen
Frederik Hansen
Vagn Arne Petersen
Jonna Hougaard Pedersen
John Sudergaard
Svend Axel Adriansen

Onsdag 13. august
hos Kirsten og Per Ulrik,
Rugskellet 1, Sønderholm
Onsdag 24. september
hos Vera og Bent Skindhøj,
Kirketerpvej 70, Suldrup
Onsdag 15. oktober
hos Annelise Bjerglund,
Vivaldisvej 174, Frejlev
7

Gudstjenester  August - september - oktober - november 2014

Sønderholm

Frejlev

3. aug. 7. s. e. trin.
9.30 SF Med efterfølgende brunch
10. aug. 8. s. e. trin.
9.30 SF
17. aug. 9. s. e. trin.
23. aug. Lørdag
15.00 SF FDF jubilæumsgudstjeneste
24. aug. 10. s. e. trin.		
31. aug. 11. s. e. trin.
9.30 JSA
7. sept. 12. s. e. trin.
11.00 JSA
14. sept. 13. s. e. trin.
9.30 JSA
21. sept. 14. s. e. trin.
11.00 SF
17.00 SF Spaghettigudstjeneste - Noa og arken
25. sept. Torsdag
28. sept. 15. s. e. trin.
9.30 JSA
5. okt. 16. s. e. trin.
11.00 SF Høstgudstjeneste m. frokost
12. okt. 17. s. e. trin.
9.30 JSA
11.00 JSA
19. okt. 18. s. e. trin.
26. okt. 19. s. e. trin.
9.30 JSA
31. okt. Halloween fredag		
2. nov. Alle helgens dag
16.30 SF
9. nov. 20. s. e. trin.
9.30 SF Kirkekaffe
16. nov. 21. s. e. trin.
20. nov. Torsdag
17.00 SF Spaghettigudstjeneste
med Tante Andante teater
				
23. nov. Sidste s. i kirkeåret
11.00 JSA
13.30 JSA Adventsgudstjeneste
26. nov. Onsdag
30. nov. 1. s. i advent
14.00 SF Familiegudstjeneste

9.30 SF		
11.00 SF
9.30 SF
9.30 JSA
11.00 JSA
9.30 SF
11.00 JSA Høstgudstjeneste m. frokost
9.30 SF
11.00 JSA
9.30 JSA
11.00 JSA
17.00 SF Halloween-gudstjeneste m. fingermad
19.30 SF
9.30 TD
11.00 SF
9.30 JSA
9.30 JSA

Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; TD = Tine Junker Dalgaard
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.

Vi har altid brug for flere frivillige hænder
i Aalborgprovstiers Menighedspleje!
Kontakt Koordinator og konsulent, Birgitte Viftrup Mortensen for en snak. Tlf. 2035 1416
eller skriv på e-mail: bvm@menighedsplejer.dk

Samvirkende
Menighedsplejer

Vi mangler bl.a. frivillige som: Aflaster til pårørende, der plejer én, der er alvorligt syg, Vågekone,
Vært/værtinde i demenscaféer, Besøgsven, Medarbejder i Kirkens Genbrug, Frivillig i Folkekirkens Feriehjælp
Der vil også være tid til supervision og kursusdage samt sociale arrangementer.
NIBE AVIS GRAFISK · TLF. 98 35 11 45

