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Børn og skilsmisse
Torsdag 7. februar kl. 19.30
i Frejlev Kirkecenter
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Dec. 2018 - Jan. - Feb. - Marts 2019

Fastelavnsgudstjeneste i
Sønderholm Kirke
Søndag 3. marts kl. 13.00
Den mor, jeg var.
Scener fra et
moderskab –
set i lyset af
Bibelens mødre
Torsdag 17.
januar kl. 19.30
i Sønderholm
Sognegård
Koncert i Sønderholm Kirke
Tirsdag 12. marts kl. 19.30
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Julegudstjeneste for børn
og barnlige sjæle
Frejlev Kirke
4. søndag i advent,
23. december kl. 14.00

Nyt fra menighedsrådene

Adresser

Sogneindsamling 2019
Søndag 10. marts
med indledende gudstjeneste
kl. 9.30 i Sønderholm Kirke og
kl. 10.30 i Frejlev Kirke

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.

Denne dag finder den årlige sogneindsamling til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp sted. Pengene
går til nogle af verdens allerfattigste mennesker ud fra princippet »hjælp til selvhjælp«.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i mere end 20
lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Man kan
se nærmere om den konkrete indsamling og dens
projekter på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.

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

Også Sønderholm og Frejlev sogne deltager, og du kan hjælpe ved at melde dig som indsamler. Det kan i Sønderholm ske ved henvendelse til formand for menighedsrådet Per
Ulrik på tlf. 98 34 16 36 / 22 43 16 36 eller formanden@soenderholm-kirke.dk; i Frejlev
bedes man kontakte Ruth Christensen på tlf. 22 20 34 48 eller kasserer@frejlev-kirke.dk
Man er også velkommen til blot at møde op søndag d. 10. marts i Sønderholm Sognegård
kl. 10.00 eller i Frejlev Kirkecenter kl. 11.00 og få uddelt en rute - eller flere.
Vi har brug for din hjælp!
Menighedsrådene

Nyhedsbreve
Man kan tilmelde sig til at modtage kirkernes nyhedsbreve nederst på forsiden af den nye
hjemmeside www.soenderholm-frejlev.dk
Feltet til tilmelding ser således ud

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

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

Folkekirkens Familiestøtte
Den 21. september startede Helene Selmer Kristensen som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Nordre og Vestre Provstier.
Som koordinator er det Helenes overordnede opgave at støtte helt
almindelige familier i at opnå større trivsel i familielivet.
Helene Selmer Kristensen har en baggrund som Cand. Mag. i
Kultur, Kommunikation og Globalisering. Siden hun blev færdig
med sin uddannelse, har hun primært arbejdet indenfor sundhedsog uddannelsesområdet ved personaleafdelingerne på bl.a. Aalborg
Universitet og i Region Nordjylland.
Helene Selmer Kristensen kan træffes på tlf. 29 11 18 10 eller hskr@km.dk
Læs mere på: www.folkekirkensfamiliestøtte.dk
Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer.
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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

Verden er jo blød, blød, blød … især til jul
»Man er her NU, og derfor tror jeg, det er
vigtigt at finde ud af, hvad man vil med
sig selv. Hvis man ikke vil noget, kan man
for min skyld blive siddende i sofaen. Jeg
er ligeglad. Ansvaret for folks liv ligger
hos dem selv. Det er den enkeltes ansvar,
ikke mit.«
Citatet stammer fra en artikel i bladet
Helse og er udtalt af en ellers sympatisk
jægersoldat, der ubetvivleligt kan meget
selv. Men har han ret i, at ansvaret for folks
liv alene ligger hos dem selv, og at man
kan tillade sig at være ligeglade med dem,
der ikke vil tage det?
»Verden er jo blød, blød, blød«, skrev digteren Per Højholt engang. Med beretningen
om den lille nyfødte i krybben i en stald
i Betlehem bliver det klart, at det er kristendommen vist også. Er der noget, man
ikke kan tage hårdt på, tale hårdt til eller
misbruge efter eget forgodtbefindende, ja,
så er det da en baby. I mødet med sådan én
bliver vore øjne store og milde, stemmen
varm og hænderne runde og nænsomme
- helt af sig selv. Barnets sårbarhed, udsathed og skrøbelighed kalder alt blødt frem
i os; der ér ikke andet svar på dets kalden.
Ligesom der heller ikke levnes os mulighed for at tænke på noget andet. Når
spædbarnet kalder reagerer vi; med et barn
i armene, får vi ikke lov til kun at være
optaget af vores eget. Her bliver det klart,
at der er éen, der er vigtigere end os selv.
Sådan - med eller uden ord, med eller uden
lyd - kalder barnet på os; på vores kræfter,
kærlighed og indlevelsesevne. På blødheden i os.
Og er det lille barn i vuggen eller krybben
tilmed Gud selv, ja, så kaldes der også på
vores tvivl.
For hvis Gud kom til verden som et spædbarn i en krybbe, må et hvilket som helst
spædbarn jo kunne forveksles med Gud;
for hvor spædbørn dog ligner hinanden.
Og derfor kan man ikke mere regne med,
at verden bare er, som den er. Man kommer
unægtelig i tvivl om sin egen dømmekraft.
For når man nu ser et barn – uanset hvor
snotnæset og fattigt det er – så kunne det jo

sådan set godt være Gud selv. Og når man
hører en gammel, der kalder fra sin stue på
plejehjemmet, så kunne det sådan set godt
være Gud, der var blevet gammel. Og man
vil være nødt til at lade tvivlen komme dét
menneske til gode og behandle det med en
værdighed, som var det noget meget fint
og helligt. Og hvad forresten med det menneske, som kom mig i møde, der sagde det
forløsende ord, der trøstede, den, der blev
hos mig og hørte på mig, eller den, der gav
mig det spark, der flyttede mig og fik mig
til at se det håbløst forkludrede og ødelagte
med nye øjne. Kunne vedkommende ikke
være den inkarnerede selv?

verden ikke er hård og kantet, men blød.
Og det kan denne verdens effektiviseringer
og standhaftig målrettethed ikke lave om
på. Det er så nemt at miste det menneske
undervejs, som det hele i grunden er til for.
Undertiden - og det er vist ikke så sjældent
- er der bare brug for os som mennesker.
Brug for et andet menneske ved siden af
sig, brug for at vide, at vi har hinanden.
Eller såmænd bare - hvis det ikke kan være
anderledes - at der dog i det mindste er
nogen, der vil bede for én, som digteren
Helle S. Søtrup gør det med bevægende
realisme i sin digtsamling »Send flere
engle«. Sådan lyder bøn nr. 2:

Hvis det lille barn i vuggen eller krybben
er Gud selv, ja, så kaldes der mildt sagt
på vores tvivl. Ligesom vores store ego’er
nedskrives og udfordres og spørgsmålet
om, hvor godt et menneske vi i virkeligheden er, melder sig af sig selv. Verden er
blød. Til jul mindes vi om, at det er kristendommen også.

Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere,
dem uden længsels erindring og kraft.
Jeg beder for dem, der bor i et lukket rum;
alene, fortumlede og stumme,
og for dem, der ikke kan give det blå tilbage.
Jeg beder for dem, der har fortrudt.
Jeg beder for dem, der ikke har hjemme i
deres liv,
for svovlstikkepiger, trælle og omstrejfere.
Jeg beder for dem, der aldrig får det sagt.
Jeg beder for dem, der bærer dødt i hjertet
og slår rod i sorgen.
Jeg beder for dem, der næsten ikke findes
mere.
Jeg beder for dem, der lever et lille liv.
Jeg beder for dem, der håber, det går.

Derfor har den også altid haft det så svært
med det hårde og uforsonlige, det alt for
afgjorte synspunkt og bombastiske slag i
bordet; med love og regler og ideologier,
der fuldstændigt overser det andet menneske; med styresystemer og nye ledelseslag,
reformer og indgreb, som mest synes at
ville kontrollere os, rette os ind og gør os
ens - fordi det nu engang er det letteste og
mest praktiske. Vel er styring og ledelse
nødvendig, men det rokker ikke ved, at

Fortsættelse på side 4
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Særlige gudstjenester
Aftengudstjeneste
Sønderholm Kirke
Onsdag 20. februar
kl. 19.30

...fortsat fra side 3
Det er jo simpelthen sådan, tilværelsen
også er. Udenfor og imellem alle de firkantede kasser, som vi forsøger at stoppe hinanden ind i for at udholde det komplekse
og uoverskuelige og umulige. Og ansigt til
ansigt med det bliver julebudskabet en bøn.
En bøn, vi beder for os selv, for hinanden
og for verden. En bøn, hvori vi i lyset af
fredsbudskabet fra Gud erindres om, hvem
vi er, hvad vi kom fra, og hvad det hele er
til for. En bøn, der træner os til at huske,
at uden glæde og håb, uden tro og barmhjertighed - uden alt det, der bringer os tæt
på hinanden - ja, da bliver ethvert liv og
ethvert samfund til en ørken, uanset hvor
effektivt det orkestreres.
Jeg tror ikke, jægersoldaten har ret, når
han påstår, at du selv har ansvaret for at
få et godt liv, og at det vigtigste er at vide,
hvad du vil med dig selv. Så enkelt er det
ikke. Hvad enhver mor eller far, der har
stået med et spædbarn i armene, ved. For
de nikker til og bifalder julens budskab,
som er det modsatte: Du er ansvarlig for,
at din næste får et godt liv. Og hvad du vil
med dig selv er ikke altid så vigtigt endda.
”Verden er jo blød, blød, blød”, skrev Per
Højholt, og brugte det lille selvfølgelige
”jo” til at understrege, at vi godt ved det,
når vi tænker os om.
Det er bare ikke altid, vi husker det i en
verden, hvor selvsikkerheden, det kraftfulde og livsduelige ofte dyrkes på bekostning af det sårbare, udsatte og skrøbelige.
Men til jul gør vi, hvor Gud kommer til os
som det blødeste af alt. Kalder på os fra
krybben, for at gøre vores øjne store og
milde, stemmen varm og hænderne runde
og nænsomme.
For kristendommen er jo - ligesom verden jo er - ligesom mennesket jo er - blød,
blød, blød.
Sognepræst Jørn Skøtt Andersen

4

Efter gudstjenesten bydes kirkegængerne på gang aftenkaffe i sognegården i
hyggeligt fællesskab.

Nytårsaftensdag
Mandag d. 31. dec.
kl. 14.00 i Frejlev Kirke
og kl. 15.30
i Sønderholm Kirke
Traditionen tro fejres nytåret med
gudstjenester 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.

Alting Har En Tid

– en oplæsningsgudstjeneste
imens aftenen sænker sig

Frejlev Kirke
Torsdag 21. marts kl. 19.30
Alting Har En Tid er det monumentalt
dundrende udsagn fra den måske mest
kendte passage i ‘Prædikerens Bog’,
der er en central del af den jødiske visdomslitteratur.

Hverdagsgudstjenester:
Evensong –
fyraftensgudstjeneste

Frejlev Kirke
Torsdag 31. januar kl. 17.00
Læg vejen forbi Frejlev Kirke på vej
hjem fra arbejde, når vi denne torsdag
holder Evensong. Nyd et lille puste- og
hvilerum efter dagens dont eller som en
overgang til et nyt gøremål. Evensong
er en kort gudstjeneste med sang, musik
og gode ord.

Teksten er eksistentiel, og sproget er
poetisk og påfaldende moderne. En
tekst, der står som en fjern, men samtidigt sært aktuel stemme og peger på
meningen med livet.
Sognepræst Sussie Nygaard Foged og
organist Margit Mühlbach udfolder i
denne aftengudstjeneste en kunstnerisk
samlæsning, hvor tekstens poesi og
drama indhylles i og kommenteres af
smukke lydbilleder fra orgel og klaver.

Kirken for børn og unge
Advent og Lysfest
i Frejlev
Søndag 2. december
kl. 16.00

Gudstjeneste i Frejlev Kirke kl.
16.00 og efterfølgende fakkeltog til
Kastanjegården. Det hele sker i samarbejde med Frejlev Erhvervsforening,
Borgerforeningen, FDF og Frejlev
Samråd.

Fastelavnsgudstjeneste i
Sønderholm Kirke
Søndag 3. marts kl. 13.00

Julegudstjeneste for børn og barnlige sjæle
Frejlev Kirke - 4. søndag i advent,
23. december kl. 14.00
Gudstjenesten er for
børn i alle aldre - fra
de mindste til de ældste. Vi skal synge om
et barn, der er født i
Bethlehem, og måske
får vi besøg af en
engel, en drillende
kirkenisse og et særligt lille barn, det hele
drejer sig om.

Spaghettigudstjenester

Igen i år danner Sønderholm Kirke
og Sønderholm Borgerforening par
omkring en fastelavnsfest. Det begynder
i kirken med en familie- og fastelavnsgudstjeneste. Derefter er der tøndeslagning i sognegården, hvor der bliver serveret kaffe, the, sodavand og fastelavnsboller. Arrangementet er gratis.

Frejlev Kirke
torsdag 28. februar
kl. 17.00

Onsdag 27. marts
kl. 17.00
i Sønderholm Kirke

Lys i mørket

En historie fra præstens
store bibel

– Spaghettigudstjeneste for de mindste børn
(og deres forældre)

Vi glæder os til at se alle prinsesser,
riddere, robotter, drager, spøgelser og
klovne til denne sjove og festlige fastelavnsdag.

Spaghettigudstjenester for de 1-6-årige og deres forældre og søskende.
Spaghettigudstjeneste er en god fælles familieoplevelse. Her kan alle være med – også
de alleryngste. Vi starter i kirken, hvor vi gennem sang, leg og teater vil høre en af bibelens fantastiske historier, fortalt i børnehøjde. Derefter inviteres alle til fællesspisning,
hvor menuen er spaghetti og kødsovs.
Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
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Sogneaftener og koncert
Den mor jeg var - scener fra et moderskab set i lyset af Bibelens mødre?
Torsdag 17. januar kl. 19.30 i Sønderholm Sognegård
Foredrag ved Lotte Lyngby, teolog, forfatter – og ikke mindst mor
Et foredrag med afsæt i Lotte Lyngbys nyeste bog »Den mor, jeg var«.
Foredraget vil handle om et helt almindeligt mor-liv på godt og på ondt.
At blive mor er det bedste og det værste, som har hændt mig.
Det bedste, fordi det bragte glæde og dyb kærlighed med sig. Det værste, fordi det også betød
en evig og opslidende bekymring.
I følgeskab med mødrene, som vi møder dem i Bibelen, forsøger jeg med åbne øjne at se,
hvad det var for en mor, jeg var. En curlingmor, en hønemor, en bekymringsmor, en emsigmor,
en madpakkemor eller noget helt andet?
Foredraget vil veksle mellem fortælling og korte oplæsningssekvenser.

Børn og skilsmisse
Torsdag 7. februar kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter
Foredrag ved Birgitte Dejgaard, advokat, jurist og familieterapeut i
Statsforvaltningen, underviser og skilsmisserådgiver i Center for Familieudvikling.
Det afgørende brændstof for Birgitte Dejgaards store engagement er, at børn fortjener bedre skilsmisser!
Skilsmissen rammer halvdelen af ægtepar og dermed en tredjedel af børn i Danmark. Det store antal
af skilsmisser gør ikke sorgen og krisen mindre for den enkelte. Det er en kæmpe livsomvæltning
for såvel forældre som børn – og hvis der ikke bliver taget godt hånd om krisen og sorgen, så bliver
de juridiske aftaler ofte indgået på det forkerte grundlag og børnene kommer til at betale prisen.
På baggrund af Birgittes 20 års arbejde med skilsmisse fortæller hun om:
•
Hvordan skilsmissen opleves fra børnenes perspektiv
•
Hvordan vi får øje på børnenes måde at håndtere udfordringerne på
•
Hvad det er særligt børnene har brug for efter forældrenes skilsmisse
Birgitte Dejgaard har siden 2004 samlet skilsmissebørn i grupper, hvor de har fået et frirum til at
fortælle om, hvordan skilsmissen opleves af dem. De har fået hjælp til at få sat ord på det svære,
lyttet til hinandens historier og fået råd til, hvordan det svære kan håndteres.

Koncert i Sønderholm Kirke
Tirsdag 12. marts kl. 19.30
VALFART - En odyssé i nordisk folketone med afstikkere
til Balkan, Mellemøsten m.m.
Johanne Buus Andersen, vokal og fløjte. Christian Risgaard, violin,
hardingfele, bouzuki, vokal. Ib Buchholtz Hansen, harmonika.
Christine Dueholm, trommer, percussion & vokal.
VALFART spiller medrivende musik - fra inderligt og smukt til
energifyldt og virtuost.
På repertoiret er nordisk folketone, nordiske salmer, nye og gamle
viser og musik, der trækker tråde over Atlanten til Blue Grass, samt
til Balkan og Mellemøsten. Repertoiret rummer, foruden musik komponeret og arrangeret af Christian Risgaard, også tekst og musik af
Jeppe Aakjær og Carl Nielsen.
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Mødekalender

Siden sidst

Sønderholm-Frejlev
Seniorer

Adventsgudstjeneste

Onsdag 5. december kl. 13.30
i Sønderholm kirke og sognegård

Menighedsrådet er vært ved kaffe og brød.
Og der skulle også gerne blive plads
til en julehistorie og et par julesange.

Generalforsamling

Onsdag 30. januar kl. 13.30
i Frejlev Kirkecenter
Dagsorden i.h.t vedtægterne.
Der er fællesspisning kl. 12.00, hvor foreningen er vært ved en platte samt en øl/
vand eller et glas vin.
Efter generalforsamlingen er der gavespil
og kaffebord med lagkage.
Husk gave (ca. 30 kr).
Tilmelding til bestyrelsen senest
tirsdag 22. januar, til tlf. 3195 8915 eller på
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com

Onsdagsfilm
eller anden hygge

Onsdag 13. februar kl. 13.30
i Frejlev Kirkecenter
Vi vil gerne tilbyde alle seniorer en mulighed for at gå i biografen og se en god film
samt hygge sammen med mange andre.
– Tag gerne naboen med.

Menneskeliv »på kanten«
Onsdag 6. marts kl. 13.30
i Sønderholm Sognegård

Kom og hør sogne- korshærs- og arresthuspræst Lena M. Bentsen berette om sit
arbejde.
Ring til Bodil Elkjær på tlf. 2424 8603,
hvis du har brug for kørelejlighed til
seniorernes arrangementer.

Bibelkredsen
Onsdag 16. jan. - Vivaldisvej 174, Frejlev
hos Annelise Bjerglund,
Torsdag 14. feb. - Rugskellet 1, Sønderholm
hos Kirsten og Per Ulrik,
Onsdag 20. marts - Nibevej 344, Frejlev
hos Signe og Bent Hedemand

SØNDERHOLM SOGN

Frejlev Missionshus
Nibevej 283
Formand
Henning Kristensen
Hyttefadet 82,
9240 Nibe
Onsdag 6. december kl. 19.30
Adventsmøde med bogsalg ved missionær
Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg
Onsdag 19. december kl. 19.30
Julehygge med pyntning af juletræ
Fredag 28. december kl. 19.30
Julefest. Tale ved Bent Hedemand, Frejlev
7., 9. og 10. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliance Bedeuge
Onsdag 23. januar kl. 19.30
Digital aften: »Den lutherske smørklat 1«
ved Sprint Korsholm
Onsdag 30. januar kl. 19.30
Møde ved fritidsforkynder
Poul Holm, Aalborg
Onsdag 6. februar kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær
Henrik Dideriksen, Skive
Onsdag 13. februar kl. 19.30
Missionshusets generalforsamling
Onsdag 27. februar kl. 19.30
Møde ved Dansk Bibelinstitut
Onsdag 6. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Nibe Sognegård
ved sognepræst Helge Morre Pedersen, Albæk
Onsdag 13. marts kl. 19.30
Møde ved sognepræst
Herluf Christensen, Rørbæk
Onsdag 27. marts kl. 19.30
Møde ved Åbne døre af
Thorkild Struntze Andersen

FREJLEV SOGN
Dødsfald:
Erna Ingeborg Klim
Hanne Rønfeldt
Morten Bjergen
Karoline Kristine Mikkelsen
Søren Nør Madsen
Elly Thomsen
Elisebeth Christensen
Carsten Segenstrøm Svendsen
Lars Holmer Olesen
Elin Kirk

Dåb:
Vilde Holmgaard Berthelsen
Anna Sejr Kjelde
Melina Bøgh Mærsk
Agnes Eskerod Christensen
Theis Vestergaard Kristensen
Mathias Lemvigth Kristensen
Walther Bleshøy Andersen
Thilde Møller Jensen
Villum Liebst Frisk Toft
Sander Lund
Silas Lund
Caroline Marie Knudsen
Bertram Bloksma Krogstrup
Lucas Emil Maarup Jonassen
Vielser:
Heidi Qvist Henningsen og Rolf Qvist
Lea Louise og Jacob Bay Jepsen
Theresa og Christian Lundquist French
Pia Birkjær Barrett og Christopher John Barrett
Simone og Rasmus Holmgaard Berthelsen
Line og Kasper Degn Laden
Diana og Mads Venther
Michelle og Christian Liebst Frisk Toft
Lisbeth og Mikael Vestergaard Kristensen
Gitte Falk Sondrup og Thomas Mølgaard Sondrup
Line og Morten Majland Havsager
Velsignelser:
Karin Ann-Eva Sandén von der Maase og
Gustav Sønderskov von der Maase
Mette-Gry og Morten Højberg
Neda Azamehr og Søren Emil Lyngsaae Dam
Dødsfald:
Niels Haugaard Larsen
Thorleif Munk Simonsen
Inger Birgit Pedersen
Tove Irene Andersen
Jørgen Corvenius
Bertha Fristrup

FREJLEV SOGN
Dåb:
Sophia Jensbye Nøhr
Johan Langdahl Antonsen
Victor Guldstrand Jung Andersen
Mille Winum Brønner
Philip Holmager Røge Jensen
Isabelle Skaalum Beck
August Bech Kjeldal
Martinus Frantsen
Oliver Philip Askou
Gustav Lass Klitgaard
Mie Juul Teglskov
Emilie Rytter Hansen
Lucas Svanborg Madsen
Christoffer Højer
Merle Marie Christiansen
Frida Marie Jakobsen
Vielser:
Ann Louise og Allan Holst Vittrup
Eva og Jacob Skovmark Krogh
Simone og Mathias Pedersen
Kathrine og Anders Foldberg Boelt
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Gudstjenester

2.
5.
9.
16.
23.
24.

25.
26.
30.
31.
6.
13.
20.
27.
31.
3.
10.
17.
20.
24.
28.
3.
10.
17.
21.
24.
27.
31.
7.

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

dec.
dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
april

1. s. i advent
Onsdag
2. s. i advent
3. s. i advent

Dec. 2018 - Jan. - Feb. - Marts 2019

Sønderholm

Frejlev

9.30 JSA Kirkekaffe
13.30 SF Senior-adventsgudstjeneste
11.00 JSA
9.30 SF

16.00 JSA

4. s. i advent
Juleaften

Juledag

14.30 SF
16.00 JSA
9.30 SF

Anden juledag
Julesøndag
Nytårsaften
Helligtrekongers søndag
1.s.e.h.3 k.

9.30 JSA
15.30 SF
11.00 JSA
9.30 JSA
9.30 SRK

Torsdag
4.s.e.h.3 k.
Sidste s.e.h.3 k.
Septuagesima
Onsdag

9.30 JSA
11.00 SF
9.30 JSA
19.30 JSA Aftengudstjeneste med aftenkaffe

Seksagesima
Torsdag
Fastelavn
1.s i fasten
2.s i fasten

13.00 SF Fastelavnsgudstjeneste
9.30 JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
11.00 SF

Torsdag
3.s i fasten
Onsdag
Midfaste
Mariæ bebudelses dag

9.30 JSA
11.00 SF
14.00 SF Familiegudstjeneste
13.00 JSA
14.30 JSA
16.00 SF
11.00 SF
9.30 JSA
14.00 SF
9.30 JSA
11.00 JSA
9.30 SF

2.s.e.h.3 k.
3.s.e.h.3 k.

Lysgudstjeneste og tænding af byens juletræ

9.30 SF Kirkekaffe
17.00 SF Spaghettigudstjeneste
11.00 JSA
9.30 JSA

17.00 SF Evensong - en fyraftensgudstjeneste
11.00 JSA
9.30 SF
11.00 JSA
9.30 JSA Kirkekaffe
17.00 SF Spaghettigudstjeneste - Lys i mørket
9.30 SF
10.30 JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
9.30 SF
19.30 SF Alting har sin tid - en aftengudstjeneste

9.30 JSA
11.00 JSA

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