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Nyt fra menighedsrådene
Kirkegårdsudvikling i Sønderholm
Udvalget har arbejdet videre med det materiale, der fremkom under temaaftenen i efteråret, og har
valgt tre arkitekter til at give et bud på, hvad de kan bidrage med i forhold til emnet. I skrivende
stund er det endnu ikke besluttet, hvilken arkitekt vi indleder et samarbejde med, men udvalget vil
prøve løbende at informere om projektet på kirkernes hjemmeside og på kirkernes Facebookside.

Ny hjemmeside
Kirkerne har fået en moderne hjemmeside med nyt udseende. Adressen er den samme som altid:
www.soenderholm-frejlev.dk. Her kan du læse om de ting, man kan have brug for at vide ved dåb,
konfirmation, vielser, begravelser mm., kommende aktiviteter og nyheder, skrive dig op til at modtage nyhedsbreve og meget mere.

Folkekirkens Familiestøtte
Sognet er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i
sognet har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.
Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde.
Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene.
Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes
behov for hjælp og deres ønske om støtte.
Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet
gennem de forskellige tilbud:
• Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i
de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen,
konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.
• Kurser til forældre
Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens
Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:
PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet
Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet
KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn
Aktuelt har vi et KIFF-kursus i Folkekirkens Hus over tre hverdagsaftener fra d. 2.5.2018.
Kontakt koordinatoren for mere information.
Har din familie, eller nogle du kender, brug for støtte fra os,
eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig,
så kontakt lokal koordinator:

Adresser
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
Præstevangen 3, 9480 Løkken
Tlf. 23 62 18 78
E-mail: jsan@km.dk.
Træffes ikke mandag.
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

Iben Beltoft Ørbæk
Tlf.: 29 11 18 10, E-mail: ibo@km.dk,
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer samt et lille kig på kirkernes nye hjemmeside.
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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.dk

Kristne kendetegn?
Måske var det muslimerne, der lærte os
det? Altså at efterlyse synlige tegn på,
hvad det egentlig vil sige at være kristen.
For det har muslimerne det på en måde
mere enkelt med, kunne man sige. De skal
bede fem gange om dagen, give almisse
og faste. Og de har særlige spiseregler og
går ofte klædt på en særlig måde; selvom
det på det sidste er blevet lidt sværere med
det. Men det er meget praktiske kendetegn, meget synlige og iøjnefaldende, og
derfor også nogen gange en provokation i
vores temmelig religionsforskrækkede tid.
Vi gammeldanskere med vores lidt lunkne
kristendom i bagagen er fortsat ikke vant
til – og mange bryder sig slet ikke om - at
møde mennesker, der på den måde bærer
deres religion uden på tøjet.
Måske var det derfor, at konfirmanden
spurgte: Men hvad skal vi så? Skal vi slet
ikke noget? Os kristne?
Han skulle inden sin konfirmation i foråret
døbes med den kristne dåb og gjorde sig i
den forbindelse nogle overvejelser. Og han
lød såmænd helt misundelig over, at der i
kristendommen ikke rigtigt kunne henvises til nogle specifikke leveregler - noget

udvendigt, han kunne tage på - når nu de
andre … Og det havde ikke megen appel,
da jeg foreslog ham ugentlig kirkegang og
en salme og et fadervor til at slutte dagen
på. Og bordbøn var han sikker på ikke ville
falde i god jord derhjemme; så religiøse
var de jo heller ikke.
Og det er så måske sagens kerne: At så
religiøse er vi heller ikke! Her hos os.
Der tilmed og med en vis ret vil mene,
at vi har vor Herre på vor side i vores
tilbageholdenhed. For han var jo notorisk
kendt for at gøre op med enhver udvendig
religionsudfoldelse - f.eks. ved at tordne
imod sin samtids religiøst begrundede spiseregler og helligdagslovgivning og ved
at henvise bønslivet til det skjulte. Og
præster var han nu heller ikke særlig vild
med. Og når det kommer til omskærelsen
af drengebørn, der var og stadig er det helt
særlige pagtstegn for jøder og en tradition blandt muslimer, ja, så omfortolkes
det i kristendommen, hvor man også taler
om omskærelse, men da som hjertets
omskærelse, der sker i dåben. Også det er
ikke så synligt, at det kan forarge nogen.

I kristendommen – og særligt i vores
evangelisk-lutherske udgave – sættes der
næsten en ære i at være mest muligt usynlig i sin religionsudfoldelse. Det passer
meget dårligt til en tid, hvor synlighed er
så afgørende. Den, der lever skjult, lever
godt, sagde man engang, men det passer
ikke mere. Den, der lever skjult, lever
formodentlig slet ikke, ville vi sige i dag.
Derfor handler konfirmandens frustration
måske ikke så meget om hans eget behov
for at være synlig med sin tro, men mere
om, at han formodentlig var blevet i tvivl
om, om kristendommen overhovedet er i
live. Når han kigger sig omkring, kan han
ikke se den; ergo må den være død.
Derfor måtte talen til hans dåb selvfølgelig
handle om det »på en eller anden måde«.
Om den gør det, er jeg dog lidt usikker på:
Kære Adam
Om lidt skal du døbes med den kristne dåb,
og du vil blive tegnet for ansigt og bryst
med korsets tegn, for forstand og hjerte,
som et vidnesbyrd om, at ”du skal tilhøre
den korsfæstede Herre, Jesus Kristus” som vi siger det i dåbsritualet. Som et tegn
på, at du tilhører Gud. Du bliver mærket,
så man ved, hvem der dybest set ejer dig og
hvor du dybest set hører hjemme.
For et moderne og selvstændigt menneske
kan det vist godt forekomme at være en
anfægtelse, sådan at få at vide, at man
åbenbart skulle være ejet af Gud. Og
ganske umuligt må den tanke være, hvis
den Gud, man er ejet af, nu skulle vise sig
at være en diktator, en hård og ubarmhjertig dommer eller en simpel og løgnagtig skurk.
Det er derfor, at tegnet du mærkes med,
er formet som et kors. Den Gud du ejes
af, er den Gud som opgav alt i sin himmel - sin mægtighed, sin retfærdighed, sin
urørlighed - for at komme nær det menneske, han under ingen omstændigheder ville
undvære. Ja, som endda var villig til at gå
døden for sin elskede - for os! - ved at lade
sig korsfæste.
Fortsættes på side 6
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Særlige gudstjenester
En aftengudstjeneste i Sønderholm Kirke
Søndag 17. juni kl. 19.30
- med flere sommersange i sognegården
efterfølgende
Vi satser på, at også vejret synger med denne aften, når vi
mødes om både salmebogens og højskolesangbogens lovprisninger af den danske sommer. Vi begynder i kirken kl. 19.30; og
kvidrer videre i sognegården. Kom og syng med!

Pinsedags-vandring i Sønderholm
Søndag 20. maj kl. 7.30
Det er i den grad blevet en tradition i Sønderholm: At mødes
pinsemorgen og vandre i samlet flok til Troldkirken, nyde udsigten deroppefra, synge et par sange m.m. for så at vende tilbage
til sognegården til et veldækket morgenbord. Morgenen afsluttes
med gudstjeneste i Sønderholm Kirke kl. 9.30.
Det er 25. gang arrangementet finder sted, så der bliver tale om
en jubilæumsvandring. Det bliver det næppe mindre festligt af.
Er bentøjet ikke, hvad det var engang, er man selvfølgelig
stadig meget velkommen ved morgenbordet (ca. kl. 8.30) og/
eller gudstjenesten.

Sommertilbud
Det er ikke alle beskåret at kunne drage udenlands
eller tage på aktiv-ferie i sommermånederne. Mindre kan også gøre det
– håber vi. I hvert fald indbydes alle, der har tid og lyst til

Juli-café
i Frejlev Kirkecenter
onsdag 11. juli og onsdag 25. juli
kl. 9.30 - 11.30

Friluftsgudstjeneste
Søndag 3. juni kl. 11.00
Kom til friluftsgudstjeneste, når vi traditionen tro fejrer gudstjeneste i samarbejde med FDF. Gudstjenesten finder sted
på plænen ved Frejlev Kirke.
Efter gudstjenesten indbydes til frokost
over bål.
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Vi mødes til god kaffe og rundstykker
– og lidt mere.
Det er som altid gratis at deltage,
kirkebilen kører på vanlig vis, og der garanteres
– næsten – for hyggen.
Vær endvidere opmærksom på, at der er morgenkaffebord ifm. højmesserne
Søndag d. 15. juli kl. 9.30 i Frejlev
Søndag d. 5. august kl. 9.30 i Sønderholm

Kirken for børn og unge
ÅRETS
KONFIRMANDER
2018

forventes konfirmeret på følgende dage:

Sønderholm Kirke
St. Bededag,
fredag 27. april kl. 11.00
Anton Siim Jørgensen
Benjamin Skindbjerg Pedersen
Casper Krakov Johannesen
Emil Raundrup Elhauge
Emilie Kristine Heyckendorff Jensen
Emma Ankerstjerne
Frederik Fridlev Stagsted
Jessica Ørnebjerg Bols
Laura Elise Boutrup Skipper
Lisa Grønlund Jespersen
Magnus Nielsen
Maja Skovlund Søndergaard
Martin Kvist Christensen
Mathias Due Espersen
Methea Dahl Therkildsen
Mikkel Heitmann Wendell
Sine Elisabeth Nygaard
Theis Holland Thomsen

Frejlev Kirke
St. Bededag, fredag 27. april
kl. 9.15 og 11.00
Alberte Vad Axelsen
Anne-Katrine Brønner
Axel Moen Søndergaard
Cecilie Abildgaard
Cecilie Christensen
Emilie Kjær Johannesen
Erik Larsovich Christensen
Heidi Skaarup Frederiksen
Josefine Marie Dyrmann Villadsen
Katrine Carla Nielsen
Mads Buus Olsen
Malthe Lønstrup Christensen
Maria Toft Kristensen
Mathilde Dejbjærg Larsen
Rasmus Hilfling Dahlslund
Sebastian Pedersen
Signe Agnete Nielsen
Silja Gaarn Kirwa
Simon Kjærsgaard
Simon Baisgaard Petersen
Viktor Schou

Frejlev Kirke
lørdag 28. april
kl. 9.15 og 11.00
Alexander Lykke Rinder
Anja Værum Byskov
Asger Martens
Christian Møller Krogh
Elias Rieland Jabr
Emil Kolling Klitgaard
Emilia Elise Guldager Sørensen
Emma-Louise Bork
Jakob Aarup
Liv Pagh Jensen
Lucas Martens
Lucas Schou-Olesen
Luna Silke Kristensen
Lærke Emilie Randrup Byrialsen
Malte Skyttergaard
Nanna Ullits Thomsen
Natasja Flyger
Niels Poder Juhl Nielsen
Oliver Jacobi Nielsen
Rasmus Kjær Madsen
Simon Abel Jensen
Sofie Knudstrup Olesen

Frejlev Kirke
søndag 29. april
kl. 9.15 og 11.00
Amalie Katrine Randrup Byrialsen
Antonio Pop
Camilla Uldahl Autzen
Carl Udengård Schjelderup
Cecilie Hillerup Holm Christensen
Emil Mark Andersen
Emma Lykke Olsen
Fie Rokholm Kaptain
Freja Møller Krabsen
Jacob Alexander Byrdal
Jacob Christensen
Josefine Faurby Larsen
Josefine Struve Larsen
Julie Serup Jensen
Kristine Kjær Madsen
Line Bundgaard Iversen
Line Madsen
Mads Lotzfeldt Pedersen
Magnus Bejlegaard Jacobsen
Martin Bisgaard Andersen
Sofia Fauerholdt Jensen

Elsker, elsker ikke Nørregaards Teater
Torsdag 19. april kl. 17.00 i
Frejlev Kirkecenter

Fra 4 år. Varighed ca. 30 min.
H.C. Andersens to eventyr ”Flipperne”
og ”Kærestefolkene” er i denne forestilling elegant kædet sammen til en nærværende og rørende fortælling om det
første kys, om gensynsglæde og de ting
vi har gemt væk. En forestilling med
objekter, der levendegøres, i takt med
at de to eventyr udspiller sig i mandens
forberedelse til gensynet med den første
kærlighed.

Spaghettigudstjeneste:
Torsdag 17. maj kl. 17.00
i Sønderholm Kirke
- Spaghettigudstjeneste
med en god historie
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Koncertaften
Koncert med Klarup Pigekor
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.30
i Sønderholm Kirke
Klarup Pigekor blev grundlagt i 1980 og består i dag af ca. 30 piger i alderen 14-25 år. Koret er Aalborg Kulturskoles elitekor og er kendetegnet ved den rene nordiske korklang formidlet via et alsidigt repertoire. Siden korets oprettelse har især den
danske sangskat samt den klassiske kirkemusik været korets varemærke. Til koncerten i Sønderholm Kirke vil Klarup Pigekor
synge en del danske sange, heriblandt årstidssange, og der bliver også flere danske komponister repræsenteret, heriblandt
Michael Bojesen og Niels la Cour.

Kristne kendetegn?

Fortsættelse fra side 3

Den Gud, der i dag gør krav på dig, er
altså den korsfæstede Gud. Den Gud som
tålte forræderi, fornægtelse og fejhed fra
sine allernærmeste, og hvis sårbarhed,
eftergivenhed og hengivelse blev straffet
med døden på et kors. Det er den Gud, du
tilhører.
Sådan at man altså kan sige, at den Gud,
der gør krav på dig om lidt, er den Gud, der
engang gjorde sårbarhed, eftergivenhed og
hengivelse til sit kendemærke. For at vi i
vores liv med hinanden skal få mod til at
gøre det samme, nemlig gøre sårbarhed,
eftergivenhed og hengivelse til vores kendemærke.
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Litteraturprofessoren C.S. Lewis - det er
ham, der også er forfatter til Narniabøgerne - skrev engang omtrent sådan her:
”At kunne elske er ... at være sårbar. Elsk
noget, og dit hjerte vil sandelig blive tappet
for energi - og muligvis endda bryde sammen. Hvis du vil være sikker på at bevare
det intakt, så må du ikke give dit hjerte
til nogen - ikke engang til dyr! Pak det
omhyggeligt ind i fornøjelser og vellevned;
undgå forviklinger; luk det inde i din selviskheds smykkeskrin eller kiste. Og i dette
sikre, mørke, følelses- og iltfattige rum vil
det forandre sig. Det vil ikke blive knust,

men det vil blive hårdt og ubrydeligt, uigennemtrængeligt, uforbederligt.”
Der er mange, gode bud på, hvad det egentlig vil sige at være kristen. Måske handler
det at være kristen mest om at turde være
sårbar. At turde holde sit hjerte åbent og
modtageligt - blødt, gennembrydeligt, gennemtrængeligt og forbederligt. Kun den,
der indrømmer, at vi er mennesker med fejl
er villig til at lade sig flytte med og skubbe
til. Men kun sådan kan vi være sande
mennesker - og det er dét kristendommen
handler om.
Jørn Skøtt Andersen, sognepræst

Siden sidst

Mødekalender
Sønderholm-Frejlev
Seniorer

Onsdag 25. april kl. 13.30 i
Sønderholm Sognegård
»Sang og snak«
Lene Papa og Samuel Frederiksen

SØNDERHOLM SOGN

Frejlev Missionshus
Nibevej 283
Formand
Henning Kristensen
Hyttefadet 82,
9240 Nibe
Onsdag 11. april kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær
Svend Taulborg, Struer
Onsdag 25. april kl. 18.00
Fællesspisning

Entré, kaffe, boller og kage: 30,Ca. kl. 15.45 tak for i dag.

Onsdag 2. maj kl. 19.30
Møde ved missionær
Preben Hansen, Klitgård

Onsdag 23. maj
Bustur til Nutidsmuseet
i Aars

Onsdag 16. maj kl. 19.30
Kredsmøde i Støvring Sognegård
ved missionær Grethe Friberg, Allingåbro

Afgang: Sønderholm Sognegård kl.12.20
Frejlev Kastanjegården kl. 12.30
Hjemkørsel ca. kl. 17
Pris pr. person kr. 200.
For ikke-medlemmer kr. 300. inkl. kaffe,
boller og lagkage.
Museet drives af frivillige ildsjæle og har
en af landets største samlinger fra dagligdagens virke fra år 1900 og fremefter.
Tilmelding senest den 22. maj - først til
mølle, plads til 58 personer.

Onsdag 23. maj kl. 19.30
Møde ved sognepræst
Knud Erik Nielsen, Hjørring
Onsdag 6. juni kl. 19.30
Møde ved seniorkonsulent
Per Weber, Hinnerup
Onsdag 13. juni kl. 9.30-16.30
Seniordag, program kommer senere
Onsdag 20. juni kl. 18.00
Afslutning på sæsonen

Lørdag 9. juni kl. 13.00 i
Frejlev Kirkecenter
»Spis sammen«

En invitation til alle seniorer, singler og
par om at komme og hygge sig sammen
med andre. Den dag skal ingen spise
alene, så tag en god ven eller veninde
med.
Pris pr. person kr. 110,- inkl. drikkevarer.
Tilmelding senest 6. juni.
Tilmelding til bustur og til »Spis sammen« på soenderholm.frejlev.seniorer@
gmail.com
eller på tlf. 24 24 86 03 / 31 95 89 15.
Kirkebil kan bestilles på 24 24 86 03.

Bibelkredsen
Onsdag 18. april hos
Annelise Bjerglund,
Vivaldisvej 174, Frejlev

Dåb:
Mikkel Buhl Grønhøj
Siv Carol Nicolajsen
Camille Lykke Riis
Sofia Nielson
Vilde Bjørndal
Bertram Nor Nielsen
Ida Sondrup Toft Pedersen
Liv Sondrup Toft Pedersen
Dødsfald:
Bent Marinus Jensen
Aksel Damborg
Else Sørensen
Bodil Christensen
Inger Riise
Peter Johannes Andersen

FREJLEV SOGN
Dåb:
Emma Virenfeldt Heidemann
Parker Aslak Storgaard
Alexander Rønn Holland
Christian Porsborg Jensen
Otto Bauer Tørring
Lukas Panduro Henneberg
Noah Panduro Henneberg
Noah Sahl Andreasen
Jeppe Kjærsgaard Steffensen
Asger Ryberg Steffensen
Sylvester Hjerrild Pedersen
Liv Bech
Dødsfald:
Jens Lykke Schmidt Jensen
Erna Larsine Olesen
Kirsten van Leeuwen
Leif Jensen
Ester Margrethe Kjærsgaard
Gudrun Margrethe Vilhelmsen
John Pedersen

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

1.
2.
8.
15.
19.
22.
27.

april
april
april
april
april
april
april

28. april
29. april
6.
10.
13.
17.
20.

maj
maj
maj
maj
maj

21. maj
27. maj
3. juni
10. juni
17. juni
24.
1.
8.
15.
22.
29.
5.

juni
juli
juli
juli
juli
juli
aug.

Påskedag

April - Maj - Juni - Juli 2018

Sønderholm

Frejlev

11.00 SF

9.30 SF
14.00 SF
11.00 JSA
9.30 SF
17.00 SF
11.00 JSA
9.15 JSA
11.00 JSA
9.15 SF
11.00 SF
9.15 JSA
11.00 JSA
9.30 SF
11.00 SF
9.30 JSA

Anden påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

9.30 JSA
11.00 SF

Torsdag
3. s. e. påske
Bededag

9.30 JSA
11.00 SF

Konfirmation 7.A

Lørdag

4. s. e. påske

5. s. e. påske

11.00 SF

Kristi himmelfartsdag
6. s. e. påske
Torsdag
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag

11.00 JSA
17.00 SF
9.30 JSA
9.30 JSA
11.00 JSA

3. s. e. trin.

11.00 SF
19.30 JSA

4. s. e. trin.

9.30 SF

12. aug.

11. s. e. trin.

19. aug.

12. s. e. trin.

Konfirmation 7.C
Konfirmation 7.C

Med pigekor og efterfølgende frokost

Friluftsgudstjeneste på plænen ved kirken
i samarbejde med FDF - frokost over bål

9.30 SF
11.00 SF
9.30 JSA

11.00 ASB
9.30 JSA

Kirkekaffe

9.30 JSA
9.30 JSA

9. s. e. trin.
10. s. e. trin.

Konfirmation 7.B

Sommersangsgudstjeneste med efterfølg.
fællessang i sognegården

7. s. e. trin.
8. s. e. trin.

Konfirmation 7.A
Konfirmation 7.B

11.00 JSA
9.30 JSA
11.00 SF

5. s. e. trin.
6. s. e. trin.

Konfirmation 7.A

Spaghettigudstjeneste
Pinsevandring til Troldkirken kl. 7.30
- se inde i bladet

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

Spaghettigudstjeneste med teater

9.30 SF

Kirkekaffe

9.30 SF
9.30 SF

11.00 SF

Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; ASB = Anna Sofie Bielefeldt
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 28. maj. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

NIBE AVIS GRAFISK · TLF. 98 35 11 45

