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med Frejlev 
kirkes Pigekor.
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Familien Danmarks 
hverdag sat på 
humoristisk spids.
26. september kl. 19.00

»Hurra for Halfdan«
ved Helge Teglgaard.

15. november kl. 19.30

Koncertforedrag med 
Michael Vesterskov.

30. oktober kl. 19.30
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Nyt fra menighedsrådene

Kirkegårdsudvikling i Sønderholm
Efter de indledende øvelser med møder i menighedsråd, spørgeskemaundersøgelse v. Sussie Foged 
og idéudveksling med sognebørn, er vi nu kommet dertil i projektet, hvor vi har truffet aftale med 
have- og landskabsarkitekt Hanne Lynge Jacobsen cand.hort.arch. og cand.hort. fra Brønderslev om 
at lave en udviklingsplan for Sønderholm Kirkegård. Udviklingsplanen er en langsigtet målsætning, 
der giver et billede af, hvordan kirkegården vil se ud om 50 - 60 år. 

Kirken er et vigtigt samlingspunkt for lokalsamfundet, det skal kirkegården 
understøtte. Målet er en kirkegård, der er tilgængelig for alle, og hvor det er 
naturligt at komme og rart at gå tur. Et sted hvor man indbydes til at slå sig 
ned alene eller flere sammen og hvor der er mulighed for at samle menighe-
den udendørs. Generelt er det hensigten at styrke rammen om kirkegården 
og at skabe rolige og fredfyldte gravrum til flere forskellige gravstedstyper. 
Løsningerne vil samtidig bidrage afgørende til en stemningsfuld og frodig 
kirkegård.  

Vi glæder os til samarbejdet med Hanne, og menighedsrådet har nu nedsat en 
arbejdsgruppe, der består af graver Annee Katrine Bonde, Peter Stoffersen og 
Hanna Kristensen. Arbejdsgruppen refererer naturligvis til menighedsrådet 
under hele projektforløbet og vender tilbage til menigheden, når et udspil lig-
ger klart. Det er en lang proces, vi sætter i gang! 

Sønderholm Menighedsråd

25 års jubilæum
Den 1. august 1993 blev Margit Mühlbach ansat som organist ved Frejlev 
Kirke og lidt senere også ved Sønderholm Kirke, og derved kan Margit fejre 
sit jubilæum som organist, korleder og meget mere. 
Tillykke med jubilæet og tak for mange dejlige musikalske oplevelser. 
Vi glæder os til endnu flere.

Sønderholm og Frejlev menighedsråd 

Forsidebillederne er fra kommende arrangementer.

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. 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
Vakant

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

Hanne Lynge 
Jacobsen, have- og 
landskabsarkitekt.

Margit Mühlbach
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Hvad er intet?

I begyndelsen skabte Gud Himlen og 
Jorden. Og Jorden var øde og tom, og der 
var mørke over Verdensdybet. Før begyn-
delsen var der »Intet«.

Hvordan skal man tænke sig »Intet«?
Tænk på en ørken, helt flad, uden træer, 
uden græs, uden sten til at kaste skygge. 
»Intet« er en øde ørken.

Tænk på, at du vågner om natten og ikke 
ved, hvordan din seng vender. Du griber 
ud i mørket med hænderne, men det er 
til den gale side. Lytter du, hører du ikke 
andet end dit eget åndedræt, og du tæller 
dine åndedrag, indtil du ikke kan holde 
regnskab med dem mere, du bliver forvir-
ret, du ved ikke, om der er gået et øjeblik 
eller en time. 
»Intet« er et mørke.

Tænk på et havdyb, der fylder alting, så 
der intet bliver tilbage. Vil du dykke ned til 

bunden, så er der ingen bund. Vil du stige 
op til overfladen, så er der ingen overflade. 
Vandet lukker sig over dine spor, der er slet 
ingen vej i dybet, uden bund eller flade, 
uden højre og venstre. 
»Intet« er et dyb.

Derfor fortæller de gamle jødiske viden-
skabsmænd, som skrev første kapitel af 
Bibelen, at i Begyndelsen da Gud skabte 
Himlen og Jorden, da var verden øde og 
tom, og der var mørke over dybet. Men 
Guds ånd rugede over vandene.

Guds Ånd, det er Guds åndedrag, den 
Hellige Ånd, som går gennem hele den 
skabte verden og bevæger den. Gud talte 
ud i dybet og sagde: - Lys, bliv til! Og da 
Gud talte, fór ordene ud i dybet, båret på 
hans vældige åndedrag, og pustede verden 
i flamme, så der blev lys. Gud så, at lyset 
var godt, og han gav det navn og kaldte 
det dag.

Af alle de mange bibler, jeg har stående 
derhjemme, er denne gengivelse af begyn-
delsen nok den, jeg holder mest af. Det er 
Anna Sophie Seidelin, der smukt poetisk 
formulerer livets mest grundlæggende filo-
sofiske spørgsmål – Hvad er intet? Hvad er 
ånd? Hvad er lys? 

I det øjeblik, jeg sidder og skriver disse 
linjer, er det forår i Danmark. Foråret og 
sommeren kan noget ganske særligt, synes 
jeg. For det første rykker vi udenfor, sæt-
ter os i havemøbler og drømmesenge, vi 
griller, drikker et dejligt glas vin og tænder 
bål – og der bliver tid til de dybe snakke, 
dem der kun kommer, når vi har tid, når vi 
giver os tid til at sidde sammen og komme 
dybt ned i samtalen. Hos nogle mennesker 
brænder denne undren og nysgerrighed 
med tiden ud; men formår vi i vores travle 
voksenliv at holde denne gnist i live, kan vi 
fra tid til anden finde den legende filosofi-
ske undren frem igen – og det er sundt, tror 
jeg. Det er med til at pirre vores nysger-
righed ved os selv og hinanden, når vi tør 
undre os over vore liv. Når vi ikke bare fal-
der hen i at tro, at vi kender den anden og 
hans tanker fuldt ud, eller mig selv for den 
sags skyld. Og det behøver ikke at være 
så kompliceret endda, man kan jo starte 
med et helt almindeligt spørgsmål som: Er 
du glad for dit arbejde? Er jeg en god nok 
mor/far? Eller du spørger måske dine børn: 
Hvorfor blev I uvenner? Når de spørgsmål 
er stillet, er der ikke langt til en mere dyb 
og grundlæggende snak om: Hvad er et 
godt arbejdsliv? Hvad er en god forælder? 
og hvad er en god ven?

Fortsættelse på side 5
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Kirken for børn, unge og familie

Alle forældre vil deres børn det bedste, 
men vi kender det sikkert alle sammen: 
En travl og presset hverdag kan af og 
til gøre det svært at omstille de mange 
gode tanker til handling. Desuden blæ-
ser meningsvinde fra syd, øst, nord og 
vest. Dét kan også gøre det svært for 
os forældre at bevare vores egen sunde 
fornuft.
Lola Jensen tager denne dag hele vejen 
fra Sjælland til Frejlev og sætter i 
sit foredrag i kirkecenteret Familien 
Danmarks hverdag på en humoristisk 
spids. Lola er familievejleder og har 
de seneste 32 år via familievejledning, 
foredrag, undervisning, TV, bøger og 
video forsøgt at give tanker til handling 
- give inspiration til egen selvreflek-
sion. 
Hun er kendt fra TV 2’s Go’ Morgen 
Danmark og har holdt masser af fore-
drag - altid for fyldte sale. På grund 

af sine skarpe iagttagelser og under-
holdende personlighed er Lola Jensen 
hurtigt blevet en af de mest ærlige og 
anvendte eksperter, når det handler om 
at få børn, familie, parforhold og job til 
at hænge sammen. 
Hun er kendt for at tryllebinde tilhø-
rerne til sine foredrag, der er levende, 
spændende, farverige, humoristiske og 
fængslende.
Bl.a. vil hun i løbet af aftenen sætte 
spørgsmålstegn ved, hvem det egentlig 
er, der bestemmer i Familien Danmark 
- børnene eller forældrene? 
Hun vil give forældre mod til at sige 
»nej«, og hun vil fortælle om kunsten at 
sige »nej«, så børnene kan se en mening 
med og respekterer vores »nej«.
Hun vil også give os modet til at tage 
den efterfølgende konflikt, som evt. 
opstår, når vi siger »nej«. 

Spaghettigudstjenester 
i efteråret:
 
Torsdag 27. september 
kl. 17.00 
i Frejlev Kirke

Onsdag 31. oktober 
kl. 17.00 
i Sønderholm Kirke 
Juniorspaghettigudstjeneste 
- 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 skræm-
mende uhyggelig udklædning.
Efter gudstjenesten er der bloddryp-
pende mad.
Det er gratis at deltage og kræver 
ingen forhåndstilmelding. 

Torsdag 29. november 
kl. 17.00 
i Frejlev Kirke 
Med en god
historie 
fra præstens 
kæmpebibel

Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk spids

Foredrag med Lola Jensen

Onsdag 26. september kl. 19.00 
i Frejlev Kirkecenter



Særlige gudstjenester
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Der findes selvfølgelig forskellige 
grader af dybde, og i min profes-
sion, i den teologiske systematik har 
man altid interesseret sig for sådanne 
spørgsmål, særligt når vi ender ud 
med de omfattende og måske ultimati-
ve spørgsmål som: Hvad er meningen 
med livet? Findes der en første årsag? 
Har verden en begyndelse i tid?
Spørgsmål man kan blive helt svim-
mel over, hvis man giver sig selv lov 

og tid til at komme i dybden - men 
mindre kan selvfølgelig også gøre det.
Så nåede du ikke at få filosoferet hen 
over sommeren, så er det måske nu, 
med efterårets komme, at du skal give 
dig tid til de væsentlige og dybe snak-
ke med én, du holder af – og I kunne 
jo starte med at spørge hinanden: hvad 
er lykken for dig? – God fornøjelse.

Sognepræst Sussie Nygaard Foged

Hvad er intet?   Fortsættelse fra side 3

Høstgudstjenester: 
Frejlev Kirke 
16. september kl. 11.00 
Sønderholm Kirke 
23. september kl. 11.00  

Som altid afholdes der høstgudstjene-
ste i begge pastoratets kirker, hvor der 
vil blive lejlighed til at synge de tradi-
tionelle 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 
kirkecentret/sognegården. 

Under frokosten i Frejlev Kirkecenter  
afholdes 
DET ÅRLIGE MENIGHEDSMØDE, 
hvor menighedsrådsformand Poul  
Østergaard Mortensen vil fortælle om, 
hvad der er sket i årets løb og om pla-
nerne for det kommende års arbejde. 

Alle Helgen 
Søndag 4. november 
Allehelgen er en af de højtider, hvor vi i 
særlig grad mødes for at sørge og min-
des vore døde. Det kan ofte være svært 
at få sat ord på den magtesløshed, der 
griber os i oplevelsen af sorg og savn, 
og vi kommer derfor nemt til at føle os 
alene med den. Sådan vil det ikke være 
denne dag, hvor de familier, der har 
mistet én siden sidste Alle Helgen, vil 
blive særligt indbudt, og hvor de afdø-
des navne vil blive læst op i gudstjene-
sten. Men det er også en gudstjeneste 
for alle andre, så sandt som sorg og 
savn ofte rækker længere tilbage end 
blot et år. 
Alle er med andre ord meget velkomne 
denne særlige dag.

I Sønderholm-Frejlev Pastorat er der 
to gudstjenester, nemlig i Sønderholm 
Kirke kl. 16.30 og i Frejlev Kirke kl. 
19.30.  

Efter gudstjenesterne vil der for dem, 
der har tid og lyst, være mulighed for at 
nyde en kop kaffe m.m. i sognegården/
kirkecentret.

Frejlev Menighedsråd håber, rigtig 
mange vil deltage, og der lyttes gerne 
til forslag og kommentarer til menig-
hedsrådets arbejde.

Advent og Lysfest 
i Frejlev
Søndag 2. december 
kl. 16.00  

Gør man noget for tredje gang er det 
vist nok en tradition. I hvert fald vil 
adventstidens begyndelse også blive 
markeret denne søndag med en gudstje-
neste i Frejlev Kirke kl. 16.00 og efter-
følgende fakkeltog til Kastanjegården. 
Her tændes byens juletræ, og mon ikke 
vi får lejlighed til at synge og smage os 
lidt ind på julens snarlige komme?

Det hele sker i samarbejde med Frejlev 
Erhvervsforening, Borgerforeningen, 
FDF og Frejlev Samråd.
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Sogneaftener og koncert
Jubilæumskoncert med Frejlev kirkes Pigekor
Lørdag d. 25. august kl 14.30 i Frejlev Kirkecenter
Frejlev kirkes Pigekor fylder 25 år, og det skal da fejres!
Hvad er mere oplagt end at prøve at samle nogle af de 70 unge piger, der gennem 
årene har sunget i koret!
Korets dirigent og organist ved Frejlev kirke, Margit Mühlbach, samler nuværen-
de og tidligere sangere i koret til en workshop 25. august kl 10.00. Workshoppen 
laves i samarbejde med sangpædagog og korleder ved Gladsaxe Musik- og 
Billedskole, Rikke Schou Olesen. Rikke kommer fra Frejlev og var blandt de 
allerførste sangere i koret.
Det bliver en dag fyldt med flot korsang, sprudlende energi og herligt samvær.  
Dagen afrundes med en åben og gratis koncert for alle. 

Syng-sammen-aften: Tirsdag 9. oktober i Frejlev Kirkecenter kl. 19.00
Fællessang er en grundlæggende del af den danske kultur. Kom og oplev glæden og det særlige fællesskab, der opstår, når man 
synger sammen. Det eneste, du selv skal gøre, er at medbringe din egen sangstemme og masser af godt humør.
Organist Margit Mühlbach og Rikke Sommer Eriksen fra menighedsrådet vælger aftenens sange.

Koncertforedrag med Michael Vesterskov
Hjertets Vagabond
Tirsdag d. 30. oktober kl 19.30 i Sønderholm Kirke
Om indre hjemløshed og om, hvordan en pludselig tragisk hændelse 
blev en øjenåbner.

Den danske sangskriver og musiker Michael Vesterskov søger i sit koncertforedrag 
»Hjertets Vagabond« efter noget universelt, der forbliver fast i en verden, hvor så 
meget synes uroligt. Han har netop gennemgået en svær hjerteoperation og pludse-
lig opdaget, hvor skræmmende tæt på afgrunden, man egentlig går og befinder sig. 
Selv siger Michael Vesterskov: Jeg kalder koncertforedraget for Hjertets Vagabond, 
for det er det, jeg føler, at jeg er. Jeg har altid mærket en indre hjemløshed, en 
søgen efter noget, der er svært at sætte ord på. Jeg har mærket på egen krop,  
hvad der sker, når man svigter sig selv, sit hjerte og det, vi er sat i verden for. 

Et koncertforedrag fremført med lune, underfundighed og humor.

»Hurra for Halfdan« ved Helge Teglgaard 
Torsdag 15. november kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård 
Højskolelærer, musiker og talepædagog Helge Teglgaard fortæller om Halfdan Rasmussen.
»Jeg skriver sjove digte, jeg skriver osse triste, de første læser andre folk, selv læser jeg de sidste«. 
Sådan skriver Halfdan – og jo, de fleste af os er på fornavn med ham – i »Noget om forvaltning af pund« 
fra Tosserier i Udvalg. Og det rammer ganske præcist både en poetisk metode, et livsforløb og et ver-
denssyn. Barndommen i et fattigt arbejderhjem sætter dybe spor i hans liv, men evnen til også at digte og 
drømme frisætter et kreativt sind. Og netop derfor er Halfdans poesi en gave til os alle: han leverer sprog-
lig ammunition til at modstå mørket og bevare en barnlig tro på livet. 

Vi hører historien, reciterer rimene og synger de skønne sange – både de sjove og de alvorlige, de barnlige og de mere modne. 
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Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe 

Onsdag 15. august kl. 19.30
Møde med sæsonstart: Digital aften

Onsdag 29. august kl. 19.30
Møde ved fritidsforkynder
Verner Christensen, Brønderslev

Tirsdag 11. september kl. 19.30
Sangaften i Konfirmandhuset,
Ved Kirken 4, Øster Hornum

Onsdag 19. september kl. 19.30 
Møde ved missionær 
Poul Erik Hansen, Farsø

Onsdag 26. september kl. 19.30
Høst- og pakkefest ved regionsleder
Ruth Tidemand, Hjørring

Onsdag 3. oktober kl. 19.00 
Oktobermøde i Nibe kirke og sognegård 
ved sognepræst Rasmus Hauge Madsen, 
V. Hornum

Onsdag 10. oktober kl. 19.30
Møde med: Digital aften

Onsdag 24. oktober kl. 19.30
Kredsmøde og generalforsamling i Støvring 
Sognegård. Tale ved missionær Heri Elttør, 
Aulum

Onsdag 31. oktober kl. 19.30
Møde ved Poul Weber, Aalborg

Onsdag 7. november
Møde med: Digital aften
Onsdag 14. november kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær Jørgen Bloch, 
Randers

Onsdag 21. november kl. 19.30
Sang- og bedeaften

Mødekalender Siden sidst
SØNDERHOLM SOGN
Dåb:
Johanne Skørbæk Blaabjerg
Malthe Bastholm Sloth
Thea Blok Pugholm Andersen
Nikoline Blaabjerg Wright
Ida Vejstrup Rysgaard
Sara Rise Andersen
Caroline Staal Gaardahl
Flora Vibæk Børglum
Bertil Dørum Christensen

Dødsfald:
Lejf Ørbæk Jacobsen
Anne Kjestine Petersen
Karl Aage Anton Sørensen
Erik Stensgaard Poulsen
Sarina Guldhammer
Lise Vilsbæk Henriksen

FREJLEV SOGN

Dåb:
Magnus Bejlegaard Jacobsen
Erik Larsovich Christensen
Carl Udengård Schjelderup
Valdemar Vilsen Bertram
Noor Munkholm Kjelds
Ludvig Rask Holm
Karla Hjære Johansson
Emma Ott
Allie Strand Krogh
Bertil Carlo Olsen
Louis Thominus Mortensen
Jonas Bucksch Andersen
Emilie Haugaard Engemann
Karl Hjulmand Olsen

Velsignelse:
Stephanie Christine Bucksch Andersen 
og Henrik Myrup Andersen

Dødsfald:
Svend Kvolbæk Adriansen
Ida Jensen
Tove Andersen
Else Lundsgaard Christensen
Hans Vasegaard Hansen
Tina Bøjer Jensen

Nordvestgrønland i ord 
og billeder 
Onsdag 26. sept. kl. 13.30 
i Frejlev Kirkecenter

Svend Hansen 
vil fortælle om 
sine fire år i 
Upernavikområdet, 
hvor han arbejdede 
som kontormand 
og hans kone Birgit 
som sundheds-
plejerske.

Da lysekronen faldt ned i 
lagkagen – Danmarkshistorier 
fra de sidste 70 år 
Onsdag 24. okt. kl. 13.30 
i Sønderholm Sognegård
Kom og hør Niels Ole Frederiksen, folke-
pensionisten som stadig er aktiv som free-
lance højskolemand, kursustilrettelægger 
og ikke mindst som foredragsholder. 

»Spis sammen« 
Lørdag 1. sept. kl. 13.00 i
Sønderholm Sognegård
Lørdag 17. nov. kl. 13.00 
Frejlev Kirkecenter
i samarbejde med menighedsrådene.  
Et tilbud til alle seniorer, singler og par om 
at spise og hygge sammen med andre.
Tilmelding til tlf. 2424 8603 eller 
3195 8915 senest uge 35/46.

Adventsgudstjeneste
Onsdag 5. dec. kl. 13.30 i
Sønderholm kirke 
og sognegård
Som optakt til advents- og juletiden afslut-
tes Sønderholm – Frejlev Seniorers årlige 
møderække og aktiviteter med en kort 
gudstjeneste.
Derpå kaffebord i sognegården.

Kirkebil til arrangementerne: Ring til 
Karna Jensen på tlf. 50 40 20 33, hvis du 
har brug for kørelejlighed. Alle er velkom-
ne til at deltage i arrangementerne.

Bibelkredsen
Onsdag 22. august hos Signe og Bent Hedemand, Nibevej 344, Frejlev
Onsdag 5. september hos Eva Svenson, Skakvejen 3, Sønderholm
Onsdag 28. november hos Aase og Henning Klitgaard, Nibevej 146, Drastrup

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer
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Forkortelser: 
SF = Sussie Nygaard Foged; 
JSA = Jørn Skøtt Andersen; 
ED = Esper Dalgaard; 
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 bestil-
lingen 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 25. september. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

Sønderholm Frejlev

Gudstjenester  Aug. - Sept. - Okt. - Nov. 2018 

 5. aug. 10. s. e. trin.   9.30 SF Kirkekaffe

 12. aug. 11. s. e. trin.     9.30 SF
 19. aug. 12. s. e. trinitatis   9.30 SF 11.00 SF
 26. aug. 13. s. e. trinitatis  11.00 JSA   9.30 JSA
 2. sept. 14. s. e. trinitatis   9.30 SF 
 9. sept. 15. s. e. trinitatis 11.00 JSA   9.30 JSA 
 16. sept. 16. s. e. trinitatis   9.30 JSA 11.00 JSA  Høstgudstjeneste med efterflg. frokost

 23. sept. 17. s. e. trinitatis 11.00 SF  Høstgudstjeneste m. efterflg. frokost  
 27. sept. Torsdag  17.00 SF Spaghettigudstjeneste

 30. sept. 18. s. e. trinitatis   9.30 JSA 11.00 JSA
 7. okt. 19. s. e. trinitatis    9.30 ED
 14. okt. 20. s. e. trinitatis   9.30 SRK 
 21. okt. 21. s. e. trinitatis 11.00 JSA   9.30 JSA 
 28. okt. 22. s. e. trinitatis   9.30 SF 11.00 SF
 31. okt. Onsdag 17.00 SF Juniorspaghettigudstjeneste - Halloween

 4. nov. Alle helgens dag 16.30 JSA 19.30 JSA
 11. nov. 24. s. e. trinitatis 11.00 SF   9.30 SF Kirkekaffe

 18. nov. 25. s. e. trinitatis    11.00 JSA
 25. nov. Sidste s. i kirkeåret 11.00 SF   9.30 SF
 29. nov. Torsdag  17.00 SF Spaghettigudstjeneste

 2. dec. 1. s. i advent   9.30 JSA Kirkekaffe 16.00 JSA Lysgudstjeneste og tænding af byens juletræ

 5. dec. Onsdag 13.30 SF Senior-adventsgudstjeneste

Sønderholm og Frejlev kirker 
er nu at finde på 

Google Street View!

På forsiden af kirkenes hjemmeside 
www.soenderholm-frejlev.dk, 

kan man nu tage på en 360 graders 
virtuel rundtur i kirkerne.


