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Jazz-café »De danske evergreens«
Salmer og andre danske sange.
Se side 6.

Julemusikgudstjeneste.
Se side 4.

»Butlerforældre og små herskaber«
- foredrag af Jens Andersen.
Se side 6.

Fastelavn i
Sønderholm Kirke

Se side 5.

»Fra HA-rocker til 
pædagog og professionel 

mentor«
v. Rolf Hermansen.

Se side 6.
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Nyt fra menighedsrådene Adresser
Udviklingsplan for Sønderholm Kirkegård
Arbejdet med at få lavet en udviklingsplan for Sønderholm Kirkegård er så småt gået i gang. 
Tidligere på året bevilgede Aalborg Vestre Provsti hver 50.000 kr. til Sønderholm og Bislev 
sogne, som skulle bruges til et pilotprojekt omkring kirkegårdsudvikling.
I Sønderholm var det vigtigt for menighedsrådet at involvere kirkegårdens brugere, og der-
for blev der i slutningen af august måned inviteret til en kirkegårdsvandring, hvor der blev 
sat fokus på de udfordringer og muligheder, der for nuværende er på Sønderholm Kirkegård. 
Kirkegårdsvandringen skulle samtidig være oplæg til en temaaften, som blev afholdt sidst 
i september måned.
Ved temaftenen sørgede en kyndig mødeleder for, at de fremmødte deltagere på målrettet 
vis blev ledt gennem forskellige overvejelser omkring, hvilken kirkegård vi ønsker os i 
fremtiden. Spørgsmålene, som deltagerne skulle forholde sig til, var f.eks.:  Hvad er en god 
kirkegård? Hvem er kirkegården for? Hvad er vores centrale værdier på kirkegården? Hvad 
er uopgiveligt – altså virkelig vigtigt at tage med os ind i fremtiden? Hvilke ideer vil du 
gerne videregive til menighedsrådet?
Disse spørgsmål og en hel del flere blev vendt i løbet af aftenen, og menighedsrådet fik 
mange gode overvejelser og input til arbejdet med udviklingsplanen.

Velkommen til kirkesanger 
Henriette Mader Dinesen 
Alder: 34 år 
Fødeby: Horsens
Uddannelse: Dramaturgi og Film & TV, Aarhus Universitet
Musik og sang har altid været en stor del af min opvækst og hver-
dag, og det er med stor glæde, at jeg fik stillingen som kirkesanger i 
Frejlev og Sønderholm kirker. 

Selvom jeg er et nyt og ukendt ansigt for de fleste, så oplever jeg kun stor venlighed og 
imødekommenhed fra kirkernes menigheder og øvrige personale. Jeg glæder mig meget 
til at lære jer alle bedre at kende, og jeg vil gøre mit bedste for at løfte sangglæden 
ved søndagens gudstjenester. Udover min deltagelse til gudstjenesterne, skal jeg også 
varetage undervisningen af minikonfirmanderne og indimellem deltage i spaghettiguds-
tjenesterne, seniorarrangementer o.l. Når jeg er blevet mere dus med mine nye arbejds-
opgaver, er det også meningen, at jeg skal varetage babysalmesang o.l.   
På glædeligt gensyn!

Henriette Mader Dinesen, kirkesanger

Sogneindsamling søndag 11. marts 
Sønderholm og Frejlev sogne deltager som vanligt, 
og du kan hjælpe ved at melde dig som indsamler. 
Det kan i Sønderholm ske ved henvendelse til 
Per Ulrik, tlf. 98341636 / 22431636, 
e-mail: formanden@soenderholm-kirke.dk; 
i Frejlev bedes man kontakte Ruth Christensen, 
tlf. 22203448, e-mail: kasserer@frejlev-kirke.dk.
Man er også velkommen til blot at møde op 
efter den forkortede gudstjeneste i
Frejlev Kirkecenter kl. ca. 10.00 eller
Sønderholm Sognegård kl. ca. 11.00  
og få uddelt en rute - eller flere. Vi har også brug for dig!

                                             Menighedsrådene

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
Hobrovej 234, Tveden, 9510 Arden
Tlf. 23 62 18 78  
E-mail: jsan@km.dk. 
Træffes ikke mandag. Orlov i okt., nov. og dec.

Kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter
Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV
Præstesekretær Tove Nielsen
Kirkekontoret: Torsdag kl. 9-12
på tlf. 98 34 13 06.
E-mail: ton@km.dk

Organist Margit Mühlbach
Tlf. 22 40 56 14 
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. 23 82 51 30
E-mail: kirkevaergen@soenderholm-kirke.dk

Graver Annee Katrine Bonde
Tlf. 98 34 11 19 / 40 33 11 19  
E-mail: graveren@soenderholm-kirke.dk
Træffes ikke fredag.

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 
Poul Østergaard Mortensen
Tlf. 40 52 35 85  /  98 34 35 85
E-mail:formanden@frejlev-kirke.dk 

Kirkeværge Jens Pedersen
Tlf. 40 74 43 80
E-mail: kirkevaergen@frejlev-kirke.dk

Graver Jonna Gertsen  
Tlf. 24 25 54 86
E-mail: graveren@frejlev-kirke.dk

Kirkesanger
Henriette Mader Dinesen
Tlf. 31 21 31 13
E-mail: hmd@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.dkForsidebilleder: Fra kommende arrangementer.
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En mor krydser sit spor

Hver gang, jeg kommer kørende ad 
vejen fra Sønderholm og ind i Frejlev, 
synes jeg, at jeg ser en ung mor 
komme skubbende med en blå bar-
nevogn på vej hen mod dér, hvor 
Brugsen engang var. I barnevognen 
ligger en pige, og på sædet ovenpå 
sidder en dreng, godt pakket ind i fly-
verdragt og vanter. Når de kommer så 
langt som til S. D. Kjærsgaard, vrider 
drengen sig i sædet og råber ”Traktor! 
Traktor! Traktor!”. Han vil ned og ind 
og op at sidde i de store maskiner, og 
jeg synes, at jeg kan høre hans stem-
me helt ind i bilen, hvor jeg sidder. 
Drengestemmen river mig i hjertet og 
gør mig blød i knæene, for drengen og 
pigen i barnevognen er mine to børn, 
som de var for længe siden, og den 
unge mor med barnevognen er mig 
en helt almindelig vinterdag i Frejlev 
midt i 1990’erne. 
Det var lige her, jeg boede og levede, 
da pigen blev født, og da drengen 
endnu var lillebitte. Der sidder minder 
og erindringer bundet fast i fortovsfli-
ser og vejskilte og huse og haver. Det 
er længe siden nu. Drengen og pigen 
er blevet voksne, jeg har boet andre 
steder, og dette efterår er jeg her igen, 
fordi Jørn Skøtt Andersen har studie-
orlov, og jeg i nogle måneder er præst 
i hans sted. 

Nu er det andre mødre, der skubber 
barnevogne på fortovene i Frejlev. 
De, der var mødre til småbørn samti-
dig med mig, bor her måske stadig i 
huse, hvor der nu er tomme værelser, 
fordi også deres børn ligesom mine er 
blevet store og draget af sted på egne 
veje i livet. Det er ikke til at forestille 
sig, når man står med favnen fuld af 
småbørn, at der skal komme en dag, 
hvor børnene ikke længere fylder ens 
liv og hjem og døgn ud i alle sekunder. 
Lige dér fandt jeg mig selv stående 
sidste efterår. Jeg var ladt tilbage i 
et hus med tomme værelser, børnene 
var flyttet, jeg havde fået tid og frihed 
givet tilbage igen, og jeg var efterladt 
med en stor lettelse, et vældigt vemod 
og en evig bekymring. Børnene var 
flyttet hjemmefra, men bekymringen 
tog de ikke med sig. Den blev tilbage 
hos mig. 
De tomme værelser fik mig til at sætte 
mig ned og se tilbage på den mor, 
jeg var. Jeg forsøgte med åbne øjne 
at se på det morliv, der blev mit. Jeg 
forsøgte at skrive mig igennem de år, 
der var gået. Det er der blevet en bog 
ud af, som dette efterår udkommer på 
forlaget Eksistensen. Det er et sam-
mentræf, at bogens udgivelse netop 
falder sammen med, at jeg igen har 
min gang i Frejlev og virker i kirken, 
hvor pigen blev døbt, og hvor drengen 
engang sad på mit skød til gudstjene-
ster om søndagen. Den mor, jeg var, 
krydser spor med den mor, jeg er, og 
det er også det, der sker på siderne i 
min bog. 
I bogen forsøger jeg at spejle den 
mor, jeg var, i de mødre, som vi 
møder undervejs i Bibelen. Jeg lader 
de bibelske mødre tale med ind i den 
historie, som blev min. Mødrene i 
Bibelen fødte børn, som jeg gjorde 
det. De ammede, de tørrede næser, de 
trøstede tårer væk. Det er ikke meget, 
Bibelen fortæller om dem. Bibelen 
kunne godt være mere optaget af 
morlivet, end den er. Især i betragt-
ning af, at alle har mødre. Det gælder 

profeter og konger og vor Herre selv. 
Men der er alligevel glimt af mødre på 
Bibelens sider, og det er de glimt, jeg 
lader bære med på historien om den 
mor, jeg var.
Den mest kendte mor i Bibelen er 
hende, der fylder i fortællingen om 
den jul, vi står for at skulle fejre, 
når dette kirkeblad udkommer. Maria 
fødte sin førstefødte under særlige 
omstændigheder på lånt plads i en 
stald. Jeg har to postkort med male-
rier af hende hængende på min væg 
derhjemme. 

De er malet af Luis de Morales, og 
de kan ses på Pradomuseet i Madrid. 
Det ene billede forestiller den unge 
mor med sit nøgne spædbarn i favnen. 
Maria ser ned på barnet med lys i sit 
ansigt. Hun har runde kinder, og huden 
er glat. Hendes læber ser ud til at dirre 
af kærlighed, af benovelse, af usikker-
hed, af ydmyghed, af overvældelse. 
På det andet maleri sidder den samme 
Maria igen med sit barn i armene, men 
nu er barnet en granvoksen mand, og 
han er tydeligvis død. Maria ser også 
her ned på sin søn. Hendes ansigt er 
blevet magert og slidt. Der er sorte 
rande under øjnene. Lyset er forsvun-
det, skyggerne har taget over. Hendes 
læber dirrer stadig, men nu dirrer de af 
skrig, der presser sig på; af sorg, der 
vælder over; af afmagt uden lige. 

Fortsættes på side 4...
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Særlige gudstjenester
...fortsat fra side 3

Jeg er blevet forskånet for at sidde 
med døde børn i favnen. Og alligevel 
ser jeg mig selv i Marias to ansig-
ter. Også mine læber har dirret af 
kærlighed og benovelse og overvæl-
delse. Også mine læber har dirret af 
bekymring og magtesløshed og skrig, 
der pressede sig på.  Jeg tror ikke, at 
jeg er den eneste mor, der kan spejle 
sig både i den unge og den gamle 
Maria. At blive børn betroet er at blive 
prisgivet kærligheden. På godt og på 
ondt. Det volder store glæder og store 
bekymringer og måske også store sor-
ger og stor skyld.
Julens historie er beretningen om 
Gud, der kom ind verden i et spæd-
barns skikkelse for at vise os, at kær-
ligheden er rakt os fra højeste sted, 
og at vi må leve i den og leve af den. 
Det gælder vore børn, og det gælder 
os selv. Også der hvor det gør ondt at 
se tilbage på den mor, vi var. Jul er, at 
Jesus kom til verden med Guds kær-
lighed. Jul er, at Gud er os nådig. Det 
tænder håb for den mor, jeg var, og for 
den mor, jeg er. 
Glædelig advent til alle jer i 
Sønderholm og Frejlev – både jer med 
og jer uden barnevogne. 

Lotte Lyngby, vikarpræst

Søndag 28. januar 
kl. 19.30
Vintersangsgudstjeneste 
i Frejlev Kirke

Vinterens sange og salmer har en særlig 
stemning af ro og inderlighed. 
Ved gudstjenesten fylder vi kirken med 
stearinlys, smukke sange og salmer og 
stemningsfulde læsninger, og vi lader 
lyset og varmen bryde mørket og kul-
den.

31. december 
Julesøndag/
Nytårsaften
kl. 14.30 i Sønderholm 
Kirke og
kl. 16.00 i Frejlev Kirke  
Traditionen tro fejres nytåret med 
gudstjeneste nytårsaftensdag - måske 
som en slags optakt til aftenens fest. 
Menighedsrådene vil sørge for, at der 
bliver lejlighed til at ønske hinanden 
et godt nytår på behørig vis. 

Skærtorsdag 29. marts 
kl. 11.00 i Frejlev kirke 
og kirkecenter

Påskeugen er noget helt særligt i den 
kristne tradition. I år markerer vi den 
ikke bare via rækken af gudstjenester i 
ugens løb, men også med en invitation 
til en 

Påskefrokost i Frejlev Kirkecenter
Skærtorsdag 29. marts efter 

højmessen i Frejlev Kirke kl. 11.00

Frokosten vil være gratis for alle, men 
af hensyn til tilrettelæggelsen bedes 
man tilmelde sig senest torsdag 22. 
marts til kirkekontoret på ton@km.dk 
eller på tlf.: 98 34 13 06.

Søndag 3. dec. kl. 16.00 
»Lysgudstjeneste« i Frejlev

Frejlev Erhvervsforening, Borgerfore-
ningen, FDF, Frejlev Kirke og Frejlev 
Samråd, vil første søndag i advent 
gentage succesen fra sidste år, hvor vi 
markerer, at julen nærmer sig.

Søndag 17. december 
Julemusikgudstjeneste
kl. 16.30 
i Sønderholm Kirke

Vi fylder den smukke gamle kirke med 
julens lys, ord og toner.
I musikgudstjenesten deltager 
Sønderholm Kirkekor, Frejlev kir-
kes Pigekor og kirkesanger Henriette 
Mader Dinesen. Korene ledes af orga-
nist Margit Mühlbach, og liturg er 
Sussie Foged.
Gudstjenesten veksler mellem bibelske 
læsninger, korsang, solosang, orgelmu-
sik og fællessalmer.
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Fastelavn
Sønderholm Kirke - søndag 11. februar kl. 13.00  

Igen i år danner Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening par omkring 
en fastelavnsfest. Det begynder i kirken med en familie- og fastelavnsgudstjene-
ste. Derefter er der tøndeslagning i sognegården, hvor der bliver serveret kaffe, 
the, sodavand og fastelavnsboller. Arrangementet er gratis.
Vi glæder os til at se alle prinsesser, riddere, robotter, drager, spøgelser og klovne 
til denne sjove og festlige fastelavnsdag.

Spaghettigudstjenester:
 
Torsdag 8. februar 
kl. 17.00 i Frejlev Kirke 
- Fastelavn

Torsdag 15. marts 
kl. 17.00 
i Sønderholm Kirke 

Spaghettigudstjenesterne er primært 
for børn fra 1-6 år og deres forældre, 
men små og store søskende kan sag-
tens være med.

Gudstjenesten varer ca. 20-30 minut-
ter. Vi synger nogle salmer eller bør-
nesange, hører bibelhistorie, beder 
Fadervor og modtager Guds velsig-
nelse. Bagefter er der fællesspisning, 
hvor menuen er spaghetti med kød-
sovs. 

Der er ingen tilmelding, og det er  
gratis at deltage.

Frejlev Kirkegård tager 
ny type urnegravsteder i brug  

Der er tale om en ny type urnegravsted, som 
alternativ til ’plade i plæne’, med obligatorisk 
engangsydelse. Der vil kunne nedsættes to 
urner i gravstedet.
Gravstederne er et 3 x 10 m lyngbed, med 
forårs- og efterårslyng i flere sorter og farver. 
Der er plantet tre paradisæbletræer, fordelt 
i midten af bedet. Det hele er omkranset af 
brosten.
Lyngplanterne vil komme til at dække bedet, 
undtagen hvor gravminderne er placeret. 
Lyngen klippes efter blomstring, så de forbli-
ver lave. 
Gravmindet skal være en rå natursten, som 
kan stå uden bagstøtte med en maksimum 
størrelse på B 60 cm x H 40 cm samt indhug-
gede bogstaver. 
Det glæder os at kunne tilbyde de nye grav-
steder, som ligger syd for kirken på den gamle 
del af kirkegården.

Jonna Gertsen, graver ved Frejlev Kirke
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Sogneaftener og koncerter

Tirsdag 27. februar kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter
Jazz-café »De danske evergreens«
Salmer og andre danske sange

Saxofon - Jan Harbeck, kontrabas -  Mads Vinding, piano - Ole Sloth  
Ud fra de bedste salmemelodier og andre danske sange, er dette et bud på de 
danske evergreens. Der bliver kælet for de fantastisk flotte temaer, der fremføres 
med mange nuancer og veksler fra meditativ melankolsk inderlighed til udad-
vendt pågående groove med fest og farver og folkelig fællessang. Koncerten 
fuldendes med musikernes egne kompositioner, og fremtiden må så vise, om de 
også bliver til evergreens. Musikken ledsages af overvejelser om, hvilke melo-
dier der er de største danske evergreens, og f.eks. om den mest elskede danske 
salme, Dejlig er jorden, overhovedet er en dansk evergreen?

Jan Harbeck er en af de absolut bedste danske tenorsaxofonister gennem tiden. 
Mads Vinding hører til den absolutte verdenselite af jazzbassister. 
Ole Sloth spiller sammen med en lang række musikere i mange forskellige musikalske sammenhænge fra Beatles til jazz. 
Entré 50 kr., som betales ved indgangen. Kontant eller Mobile Pay.
Der kan købes øl, vin og vand.

Torsdag 22. marts kl. 19.30
i Frejlev Kirkecenter
»Butlerforældre og små herskaber« v. Jens Andersen
Foredraget handler om børns udvikling og trivsel, om de voksne som rollemodeller, om anerken-
delse som forudsætning for trivsel. ”Børn, der møder forældre og voksne, der uden dårlig samvit-
tighed påtager sig voksen- og forældrerollen, skal nok klare sig”, siger Jens Andersen. Faste ram-
mer, udfordringer, varme i dagligdagen giver et godt psykologisk grundlag.
Men nogle af nutidens forældre er usikre i deres måde at opdrage på. De kommer i defensiven, 
blandt andet, når konflikter med små børn søges løst gennem forhandling, som børnene slet ikke 
er modne til. Det kan udvikle sig til regulære magtkampe og usikkerhed.

Jens Andersen er psykolog, forfatter og underviser og fortæller i sit foredrag på underholdende 
og inspirerende måde om den seneste viden om børneopdragelse og familieliv og giver konkrete 
eksempler på, hvordan den onde cirkel med usikkerhed og magtkampe brydes.

Torsdag 18. januar kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård
»Fra HA-rocker til pædagog og professionel mentor« v. Rolf Hermansen

Da Rolf Hermansen var ung havde han en brutal karriere som fuldbyrdet rockermedlem i Hells 
Angels med rygmærke på vesten og tatoveringer på kroppen, men karrieren endte bag tremmer i 
Vridsløse Lille Statsfængsel. 
I dag er Rolf Hermansen uddannet pædagog og arbejder som professionel mentor med at få 
udsatte unge til at finde deres ben i livet og trække i arbejdstøj med lovlydige logoer på ryggen.
Rolf Hermansens opvækst var præget af alkoholmisbrug, psykisk sygdom og omsorgssvigt, og 
han blev, i mangel på et ståsted og fællesskab, tiltrukket af det forkerte miljø. Siden år 2000 har 
Rolf været på den rette side af loven.  Sammen med politiet har han blandt andet præsteret en 
succesfuld indsats for at få kriminelle unge på rette kurs ved at give dem en ny tro på sig selv, 
og en tro på et samfund, der i deres opvækst føltes mere som modspiller end medspiller. 
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Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 9240 Nibe 

Onsdag 6. december kl. 19.30
Adventsmøde med bogsalg 
ved missionær Søren Skovenborg, Hobro
Onsdag 13. december kl. 19.30
Julehygge med pyntning af juletræ og andet
Torsdag 28. december kl. 19.30 Julefest. 
Tale ved Henning Kristensen, Klitgård
Evangelisk Alliance Bedeuge:
Mandag 8. jan. kl. 19.30: Frejlev Missionshus
Onsdag 10. jan. kl. 19.30: Støvring Sognegård
Torsdag 11. januar kl. 19.30: Nibe
Onsdag 17. januar kl. 19.30
Møde v/fritidsforkynder Poul Holm, Aalborg
Onsdag 31. januar kl. 19.30
En digital aften
Onsdag 7. februar kl.19.30
Kredsmøde i Nibe 
ved missionær Egild Kildeholm, Rønde
Torsdag 8. februar kl. 14.00
Kredsmøde i Frejlev 
ved missionær Egild Kildeholm, Rønde
Onsdag 14. februar kl. 19.30
Missionshusets generalforsamling
Onsdag 28. februar kl. 19.30
Møde v/missionær Villy Sørensen, Hammel
Onsdag 7. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Støvring Sognegård 
ved fritidsforkynder Verner Christensen, 
Brønderslev
Onsdag 21. marts kl. 19.30
Møde ved missionær Bent Kjær Andersen, 
Hjørring

Mødekalender Siden sidst
SØNDERHOLM SOGN
Dåb:
Marie Green Matthiesen
Signe Eskerod Madsen
Noah Majland Havsager
Villum Green Kristiansen
Storm Kvitsau Ferchland
Josefine Marie Koldborg
Sune Rysholt Andersen
Emil Fredsgaard Stenbjerg

Vielser:
Rikke og Michael Thestrup Friis
Tessa Charlotte og Kasper Stricker 
Grønhøj
Henriette Hadberg og Jesper 
Kristiansen
Helle Bonderup Wilken og Hans-Jörg 
Wilken
Mille og Kasper Fredsgaard Stenbjerg

Dødsfald:
Lissy Pedersen Lex
Finn Pugholm Andersen
Bent-Erik Andreasen
Mary Kathrine Henriksen

FREJLEV SOGN
Dåb:
Ludvig Jensen
Aya Skrubbeltrang Mühlbach
Josefine Hoberg Knudsen
Malthe Bødker
Mads Skibsted Fagermo
Villads Vedel Kristensen
Felix Korfitz Duedal
Alfred Dybro Kjær
Filippa Post Nyby

Vielser:
Sanne og Palle Gordon Christensen
Tine og Thomas Lass Klitgaard
Heidi og Mikael Randrup Byrialsen
Pernille og Lasse Ringsted Mark
Charlotte Carmen Højer og Jan Højer 
Pedersen

Velsignelser:
Anja og Michael Prisskov Lundsgaard

Dødsfald:
Hanne Hjorth Andreasen
Hans Peter Dengsø Kjærsgaard
Allan Egested
Axel Qvist
Anni Gurli Carlson

Onsdag 6. december kl. 13.30 
i Frejlev kirke og kirkecenter 
Der afholdes adventsgudstjeneste som 
optakt til advents- og juletiden.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og brød i 
kirkecenteret bagefter.

Onsdag 17. januar kl. 12.00/13.30 
Generalforsamling i Frejlev Kirkecenter 
Kl. 12 inden generalforsamlingen er der 
fællesspisning, hvor foreningen er vært. 
Tilmelding senest 8. januar til 
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com 
eller på tlf. 24 24 86 03 / 31 95 89 15.
Efter generalforsamlingen er der kaffe og 
lagkage. Husk at tage en lille pakke med 
til pakkespillet.

Onsdag 14. februar 
kl. 13.30 i Sønderholm 
Sognegård
»Rykket op med rod»
ved Hanne McDonald
Om sin opvækst som 
adoptivbarn i Aalborg 
i 30’erne.
Kom og hør Hanne 
McDonalds levende, livsbekræftende, 
humoristiske og ind imellem hjerte- 
skærende beretning om sin opvækst.

Lørdag 3. marts kl. 13.00 
i Sønderholm Sognegård
»Spis sammen« 
Pris pr. person kr. 110,- inkl. drikkevarer.
Tilmelding senest 28. februar på 
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com 
eller på tlf. 24 24 86 03 / 31 95 89 15.

Onsdag 14. marts kl. 13.30 
i Frejlev Kirkecenter
»25 år på TV2Nord – et liv med medier« 
Tidligere studievært og programmed-

arbejder Flemming 
Retbøll fortæller om, 
hvordan det var at 
gå fra at være skole-
inspektør til at blive 
mediemand. Vi ser 
fotos fra TV2Nord 
gennem de 25 år.

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer

Bibelkredsen
Onsdag 24. januar 
hos Eva Svenson, 
Skakvejen 3, Sønderholm
Onsdag 21. februar 
hos Kirsten og Per Ulrik,
Rugskellet 1, Sønderholm
Onsdag 14. marts 
hos Aase og Henning Klitgaard,
Nibevej 146 Drastrup



Sønderholm Frejlev

Gudstjenester  December 2017 - Jan. - Feb. - Marts 2018 

NIBE AVIS GRAFISK · TLF. 98 35 11 45

Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; LL = Lotte Lyngby; SRK = Susanne Rytter Karamperis;

Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til kirkekontoret, 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 23. januar. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

 23. nov. Torsdag 17.00 SF Spaghettigudstjeneste

 26. nov. Sidste s. i kirkeåret 11.00 LL   9.30 LL
 3. dec. 1. s. i advent   9.30 LL  Kirkekaffe 16.00 SF Lysgudstjeneste og tænding af byens juletræ

 6. dec. Onsdag  13.30 LL Senior-adventsgudstjeneste

 10. dec. 2. s. i advent  11.00 LL   9.30 LL 

 17. dec. 3. s. i advent  16.30 SF  Julemusikgudstjeneste

 24. dec. 4. s. i advent/Juleaften   13.00 SF  
    14.30 LL 14.30 SF   
    16.00 SF 16.00 LL   
 25. dec. 1. juledag   9.30 LL   11.00 LL   
 26. dec. 2. juledag    9.30 SF   
 31. dec. Nytårsaftensdag 14.30 LL 16.00 LL
 1. jan. Nytårsdag   

 7. jan. 1. s. e. h. 3 k. 11.00 JSA   9.30 JSA
 14. jan. 2. s. e. h. 3 k.   9.30 SF
 21. jan. Sidste s.e.h.3 k. 11.00 JSA   9.30 JSA 
 28. jan. Septuagesima  19.30 SF Vintersangsgudstjeneste

 4. feb. Seksagesima   9.30 JSA  Kirkekaffe 11.00 JSA
 8. feb. Torsdag  17.00 SF  Spaghettigudstjeneste - Fastelavn

 11. feb. Fastelavn 13.00 SF  Fastelavnsgudstjeneste   9.30 SF  Kirkekaffe

 18. feb. 1. s. i fasten  11.00 SRK
 25. feb. 2. s. i fasten 11.00 JSA   9.30 JSA
 4. mar. 3. s. i fasten   9.30 SF 11.00 SF 
 11. mar. Midfaste 11.00 JSA  Folkekirkens Nødhjælpsindsamling   9.30 JSA Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

 15. mar. Torsdag 17.00 SF  Spaghettigudstjeneste

 18. mar. Mariæ bebudelses dag   9.30 SF 11.00 SF 
 25. mar. Palmesøndag 11.00 JSA   9.30 JSA
 29. mar. Skærtorsdag  11.00 JSA Med efterfølgende påskefrokost

 30. mar. Langfredag 19.30 SF  Liturgisk langfredagsgudstjeneste

 1. april Påskedag 11.00 SF   9.30 SF
 2. april Påskedag  14.00 SF


