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Søndag 2. februar kl. 16.00
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Nyt fra menighedsrådene
Indsættelse af Jørn Skøtt Andersen 8. december 
i Frejlev Kirke kl. 9.30 og i Sønderholm Kirke kl. 11.00  
Provst Gerda Neergaard Jessen står for indsættelse af Jørn Skøtt Andersen som kirkebogs-
førende sognepræst. Hun vil i gudstjenesterne holde en kort tale og læse kollatsen op fra 
biskoppen. 
Det er en festlig dag, for selv om Jørn har været ansat ved sognene i efterhånden 13 år, kan 
vi nu glæde os til at se ham og hans hustru, Lise, flytte ind i præstegården i Sønderholm, 
når den står klar til at modtage dem. Sognebørn i såvel Sønderholm som Frejlev får lej-
lighed til at byde Jørn og Lise velkommen ved en uformel sammenkomst i sognegården i 
Sønderholm efter gudstjenesten kl. 11 i Sønderholm.

Når dette kirkeblad udkommer, er sammenlægningen af Sønderholm Menighedsråd og 
Frejlev Menighedsråd ved at være en realitet, da sammenlægningen finder sted 1. søndag i 
advent, altså 1. december. 
Alle nuværende »menighedsrødder« fortsætter, indtil der skal være menighedsrådsvalg i 
november 2020. Her skal der vælges 6 medlemmer fra Frejlev Sogn og 4 medlemmer fra 
Sønderholm Sogn.
Det nyvalgte råd på 10 medlemmer virker fra 1. søndag i advent 2020 og fire år frem.

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Folkekirkens Nødhjælps 
Sogneindsamling 2020 
Søndag 8. marts - med indledende 
gudstjeneste kl. 9.30
både i Sønderholm Kirke 
og Frejlev Kirke 
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, men-
neskerettigheder og bæredygtig udvikling. Man kan se 
nærmere om den konkrete indsamling og dens projekter 
på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside. 

Også Sønderholm og Frejlev sogne deltager, og man
kan hjælpe ved at melde sig som indsamler. Det kan i 
Sønderholm ske ved henvendelse til Per Ulrik på tlf. 
2243 1636; i Frejlev bedes man kontakte Ruth Christensen på tlf. 2220 3448. Man er 
også velkommen til blot at møde op i hhv. Sønderholm Sognegård kl. 10.00 eller i Frejlev 
Kirkecenter kl. 10.00 og få uddelt en rute - eller flere.

En rute tager ca. 1½-2 timer at gå, og der vil efterflg. vente en simpel, men god frokost på 
alle trætte ben og sultne maver i hhv. sognegård og kirkecenter.

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer.

Adresser
Sognepræst (kbf)
Jørn Skøtt Andersen
Præstevangen 3, 9480 Løkken
Tlf. 23 62 18 78  
E-mail: jsan@km.dk 
Træffes ikke mandag
Sognepræst Vakant
Indtil en ny præst ansættes i stillingen 
henvises til Lotte Lyngby
Tlf. 41 67 55 77
E-mail: loln@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
Kirke- og kulturmedarbejder
Christine Hjort Bjerre
E-mail: kk@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 40 47 47 16

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 French
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 
Christine Hjort Bjerre
E-mail: kk@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 40 47 47 16
Kirkecentervært Helle Bjerregaard
Tlf. 22 91 25 38
E-mail: kirkecenter@frejlev-kirke.dk

Fotograf: Tine Sletting Jakobsen

Fotograf: Jakob Dall



3

Præsten skriver 
Og det skete i de dage, 
at der udgik en 
befaling… 
om at alle skulle 
være glade!   
Ja, egentlig er det kejser Augustus, der 
befaler i juleevangeliet. I hvert fald til at 
begynde med. Men så tager en engel over. 
Det skal vi være glade for.
 For siden er det for mange - i hvert fald 
her til lands - blevet en dejlig vane juleaf-
ten at spise sig mætte og glade i andesteg, 
karamelliserede kartofler og brun sovs og 
overmætte og overglade i risalamande med 
rigelig fløde, der ikke bliver dårligere af at 
blive ledsaget af en portvin, der er bedre 
end den, de serverer i kirken. 

Så selvom det begyndte med, at der udgik 
en befaling fra kejser Augustus, så blev det 
siden til et juleevangelium, der den dag i 
dag lugter af andesteg. Har man hørt det 
med? 

Sådan er juleaften blevet i vores lille land. 
Hvor selv den mest forbenede ateist og 
nihilist bliver tvangsinficeret med religion 
i en grad, så det ligner overgreb. For alle 
os mere-eller-mindre kristne er endnu ikke 
blevet så hensynsfulde i vores religionsud-
foldelse denne dag, at vi agter at spare på 
juleglæden eller putte særskilt med den. Vi 
buser bare på.
 Og ærlig talt og hånden på hjertet: 
Kan vi egentlig gøre for det? For sådan har 
det jo altid været siden gamle dage. Alle 
husker vi vor barndoms jul, og der er gode 
minder derfra. Så egentlig kan man vel 
sige, at det er vores forældres skyld. Eller 
samfundets. Og i hvert fald erhvervslivets, 
der ikke har holdt sig for god til at hoppe 
med på denne form for juleimperialisme, 
fordi dagen tydeligvis er gået dem til 
hjerte; eller i hvert fald til noget, der sidder 
tæt på. 
 Jo, vi er i grunden uforskyldte i alt 
dette glædesfrådseri. Det er alt sammen 
kommet til os, og vi kan ikke gøre for det. 

Og det vælter ud. Vi glæder os. På trods af 
Putin og Trump og alle de andre magtha-
vere af tvivlsom karakter. Vi lader verden 
med al sin magt gå ad pommern til; i hvert 
fald i et par timer eller fem.
 Men kan man tillade sig dét?   
Ja, en kløgtig konfirmand spurgte: Kan 
man tillade sig at glæde sig over f.eks. 
en elefant, når nu man ved, hvordan den 
egentlig har det? Jaget af glubske krybskyt-
ter i en grad, så den er udryddelsestruet? 
Og hvad med anden juleaften, kunne man 
fortsætte - for hvor godt smager den, når 
man tænker på, hvordan den egentlig har 
haft det? Og hvad med de små børn? Er dét 
nu noget at glæde sig over, når man kender 
den verden, der egentlig venter dem? Altså 
den der verden med alle problemerne.

Det er et tidstypisk tegn at spørge sådan. 
Ansvarligheden og skyldighederne har 
aldrig fyldt mere i vores hoveder end lige 
nu på grund af den voldsomme nyhedsfor-
midling, som kører døgnet rundt og lader 
ingen i fred. Der er så meget, vi ikke kan 
gøre noget ved, men aldrig har vi vidst 
bedre besked om det end nu, og derfor er 
der blevet så underlig langt hen til glæden. 
Den er blevet både ufortjent og en smule 
mistænkelig. Vi tør ikke give os hen til 
den; og den er jo da også både skrøbelig og 
ofte kortvarig. Ligesom den gør os sårbare, 
fordi vi hele tiden står i fare for at miste 
den igen. Ja, det er svært at være optimist. 
Ikke så snart er solen gået op, så går den 
ned igen, navnlig på denne årstid. Og det 
var dén dag. Er dét noget at glæde sig over?

I et sådan mismodigt lys er der noget 
livskraftigt over vores julefejring. Hvor 
juleaften bliver et billede på livet, som det 
bør leves, langsomt, nærværende og med 
omhu, og hvor alle de lange decemberdage 
op til jul kan ses som en slags langsom ind-
øvelse i sandt menneskeliv. Hvor vi opda-
ger, hvor meget vi rent faktisk kan gøre for 
hinanden - og måske også, hvor godt vi 
har det. Vi mærker, at vi får lyst til at gøre 
noget for andre. Sætter tid af. Prioriterer 
dét, som vi har dårlig samvittighed over, 
at vi ikke får gjort i den travle hverdag. Og 
vi kan mærke, at det gør godt. For os alle 
sammen, for fællesskabet, for samhørig-
heden mellem os. Det at mærke, at der er 
nogen, der tænker på os, og mærke, at der 
er nogen, der betyder noget for os.
 Ja, måske handler julen og julens 
budskab også om at gøre os alle til dem, vi 
dybest set helst vil være. Altså nogen som 
tager sig af hinanden og ikke kun sørger 
for sig selv. For det gør vi jo særligt til jul. 
Tager os af hinanden. Fordi vi véd, at alle 
mennesker er noget værd.

I juletiden lyder befalingen »Så vær da 
glad!« Og når juleevangeliet lyder og igen 
fortæller sin historie om fødslen af et barn, 
der skal være en helt ny verdens begyn-
delse med freden og glæden og et evigt håb 
som fortegn, ja, så er det i grunden også 
svært ikke at glæde sig. Ligesom det er 
svært ikke at dele den med andre, glæden.

Sognepræst Jørn Skøtt Andersen
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Kirken for børn og unge

Advents- og lysfest i Frejlev 
Søndag 1. dec. kl. 16.00
med Lucia- og fakkeloptog 
og juletræstænding
Igen i år indleder vi advents- og juletiden 
med en gudstjeneste i Frejlev Kirke, hvor 
vi - udover at høre om æslet og æselryt-
teren og synge de gode salmer - også vil 
tillade os at tage lidt forskud på traditio-
nen med Luciaoptog. Kirkens pigekor og 
det nye børnekor vil bære lysene ind i 
kirken på smukkeste vis. Siden hen vil vi 
alle bære dem ud i verden igen, nemlig i 
form af et fakkeloptog, der i samlet flok 
går til Kastanjegården, hvor byens jule-
træ tændes.

Det hele sker i samarbejde med 
Borgerforeningen, Frejlev Erhvervsforening, 
Frejlev Samråd og FDF Sønderholm-
Frejlev.
   

Ny kunst til 
Sønderholm Sognegård
Donation fra bysbørn fik forleden 
Thorvald Odgaards kunst til Sønderholm.
Efter høstgudstjenesten søndag i en fest-
ligt pyntet og næsten fyldt Sønderholm 
Kirke, blev der afsløret et kunstværk, 
doneret til byen af ægteparret Kirsten og 
Benny Houmann, boende i Sønderholm.

Kunstværket er et relief i støbejern og 
bronze, udført af Thorvald Odgaard, der 
deltog i afsløringen og den efterfølgende 
fælles frokost for de fremmødte sogne-
børn.
Thorvald Odgaard fortalte lidt om sine 
engle, der har fulgt ham gennem største-
delen af hans kunstnertid – i mange udga-
ver og udformninger. Kunstværket fik ved 
weekendens højtidelighed sin blivende 
plads på Sønderholm Sognegårds nordre 
gavl, hvor det kan ses fra landevejen gen-
nem Sønderholm.

– Vi er i kunstudvalget meget glade 
for donationen fra Kirsten og Benny 
Houmann, der har gjort det muligt at få 
Thorvald Odgaards kunst til byen, siger 
Jørn Ravnkilde fra det lokale kunstudvalg 
i Sønderholm.
   

Fastelavnsgudstjeneste i 
Sønderholm Kirke
Søndag 23. februar kl. 13
Vanen tro danner Sønderholm Kirke og 
Sønderholm Borgerforening par omkring 
byens fastelavnsfest. 

Den begynder i kirken med en familie- 
og fastelavnsgudstjeneste kl. 13.00. 
Derefter følger der tøndeslagning i 
sognegården. 
Her vil der – selvfølgelig – også blive 
serveret kaffe, the, sodavand og faste-
lavnsboller i gode mængder. 
 
Det er ganske gratis at komme og være 
med. Vi glæder os til at se alle prinses-
ser, riddere, robotter, drager, spøgelser og 
klovne til en sjov og festlig fastelavnsdag.

Spaghettigudstjeneste 
for de mindste børn 
(og deres forældre)
 
Sønderholm Kirke 
Tirsdag 28. januar 
kl. 17.00
 
Frejlev Kirke 
Tirsdag 24. marts 
kl. 17.00
Spaghettigudstjenester for de 1-6-årige 
og deres forældre og søskende.
 
Spaghettigudstjeneste er en god fæl-
les 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 fælles-
spisning, hvor menuen er spaghetti 
og kødsovs.
 
Det er gratis at deltage og kræver ingen 
tilmelding.

Strikkecafé i Frejlev 
Kirkecenter 
Onsdag 5. feb. kl. 13-15 
Vi strikker dåbsklude og andet til et godt 
og fælles formål. Alle er velkomne og 
der er også altid plads og rum til hyg-
gesnak, kaffe og håndarbejdstips under-
vejs. Så find strikkepindene frem og 
kom til en hyggelig strikkecafé i Frejlev 
Kirkecenter. 
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Julesalmesangs-gudstjeneste i Frejlev Kirke
Julesøndag d. 29. december kl. 11.00 Månedlige

Fyraftensgudstjenester:
Tirsdage kl. 17.00 
Her er mulighed for at slutte arbejds-
dagen af med at samles og være stille 
sammen, høre gode ord og ikke mindst 
synge. En kort andagt sidst på eftermid-
dagen, hvor det rolige åndedræt forhå-
bentligt vil indfinde sig og især sang-
glæden blive passet og plejet. Det sker alt 
sammen med hjælp fra salmebogen og 
højskolesangbogen og fra tekster hentet i 
bibelen og skønlitteraturen.
Andagten tager ikke mere end 1⁄2 time, 
for vi skal også nå hjem til aftensmaden. 
Fyraftensgudstjenesterne går på skift 
mellem Sønderholm og Frejlev kirker. 
Dato og sted fremgår af gudstjenestepla-
nen.

Julemusikgudstjeneste
Søndag 15. december 
kl. 16.30 
i Sønderholm Kirke
Vi fylder den smukke gamle kirke med 
julens lys, ord og toner.
Gudstjenesten bliver en stemningsfuld 
vekslen mellem bibelske læsninger, 
korsang, solosang, orgelmusik og fælles-
salmer.
De medvirkende er kirkesangerne 
Theresa Lundquist French og Christine 
Hjort Bjerre og Sønderholm kirkes nye 
kor. Lotte Lyngby binder musik og sang Nytårsaftensdag

Tirsdag 31. december 
kl. 14.00 i Sønderholm 
Kirke og 15.30 i Frejlev 
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.

Rækken af gudstjenester i advents- og 
juletiden er lang, og derfor gør vi denne 
søndag til ’en skæv én af slagsen’. 
Nemlig ved at aflyse den vanlige høj-
messe og erstatte den med noget, vi af 

mangel på bedre har valgt at kalde for en 
»julesalmesangsgudstjeneste«. 
Hvor der hverken vil være dåb, nadver 
eller en decideret prædiken, men hvor 
gudstjenestens form selvfølgelig stadig vil 
have velkendte træk. Først og fremmest 
skal vi synge mere, end vi plejer! Udover 
fællessangen vil gudstjenesten være kryd-
ret med musikalske indslag og solosang. 
Og for dem, der har tid og lyst, vil der 
som altid efter gudstjenesten blive serve-
ret en kop kaffe/te i Frejlev Kirkecenter.

sammen med nogle af julens fine læs-
ninger, og Margit Mühlbach er organist 
og dirigent ved gudstjenesten. Desuden 
medvirker Ide Bylin Bundgaard på tvær-
fløjte.
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Koncert og sogneaftener m.m.
Julekoncert i Sønderholm Kirke
Tirsdag 3. december kl. 19.30
med Aalborg Koncertkor 
Aalborg Koncertkor er et stort, velsyngende kor, der blev 
stiftet som ”Aalborg Operettekor” i 1955 og har virket uaf-
brudt siden.
Koret har et bredt repertoire med hovedvægt på moderne 
musicals, evergreens, gospel og danske sange. Trine 
Georgsen er dirigent, og koret akkompagneres af Christian 
V. Wennerlin.
Gå ikke glip af denne aften, hvor koret vil bringe os i den 
dejligste julestemning med en række skønne julesange.
Koncerten er helt gratis.

Filmaften i Frejlev Kirkecenter
Tirsdag 14. januar kl. 19.00
Film skal da ses - sammen med andre.
Vi fortsætter med noget, der er blevet taget godt imod indtil nu, 
og udsender endnu en invitation til filmaften i den store sal i Frejlev Kirkecenter.
Kom og nyd en god film i godt selskab, og vær med til at snakke om den bagefter.
Vi serverer et glas vin, ostemad og kaffe/the. 
- Bemærk det lidt ændrede klokkeslæt!

Lys i mørket - Koncert med Aars Kirkes Koncertkor 
i Sønderholm Kirke 
Søndag 2. februar kl. 16.00
Kom til en stemningsfuld og meditativ koncert, hvor Aars Kirkes Koncertkor vil synge 
nyere a capella kormusik sammen med smukke satser fra renæssancens mestre. 
Det bliver en koncert, der er tænkt som et åndeligt pusterum, et øjebliks lys på denne 
mørke kyndelmissedag.
Musik af blandt andre: A. Bruckner, O. Gjeilo. E. Whitacre. M. Lauridsen, M. Pedersøn.

Løvinden – Karen Blixen i Afrika 
Et foredrag med Tom Buk-Swienty
Tirsdag 10. marts kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter
Mange kender Karen Blixens roman ”Den afrikanske farm” eller har set filmen »Out of Africa« med Meryl 
Streep og Robert Redford.
Forfatteren og foredragsholderen Tom Buk-Swienty har i mange år beskæftiget sig med Karen Blixen og har 
rejst i hendes fodspor.
Denne aften tager forfatteren os med på en spændende rejse ind i det billedskønne Kenya og går tæt på den 
virkelige og dramatiske historie om parret Karen og Bror Blixen, der kom til Kenya i 1914 for at starte en 
kaffefarm.
Køb billet for 60 kr. til dette inspirerende og underholdende foredrag om en bog, der er blevet kaldt for et 
mageløst mammutværk om Karen Blixen, og som vil blive stående som en klassiker inden for danske biogra-
fier og rejseskildringer.
Billetter til foredraget kan købes på billetto.dk
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Onsdag 4. december kl. 19.30
Adventsmøde ved 
Henning Kristensen, Klitgård

Onsdag 18. december kl. 19.30
Julehygge med pyntning af juletræ

Lørdag 28. december kl. 19.30 
Julefest med tale ved fritidsforkynder 
Anders Jørgen Jensen, Fandrup

Evangelisk Alliance Bedeuge:
Mandag 6. januar kl. 19.30 
Frejlev Missionshus

Onsdag 8. januar kl. 19.30 
i Støvring Sognegård

Torsdag 9. januar kl. 19.30 
i Nibe Sognegård

Onsdag 29. januar kl. 19.30
Møde ved regionsleder
Ruth Tidemann Nielsen, Hjørring

Torsdag 6. februar kl. 19.30
Kredsmøde i Nibe Sognegård ved 
missionær Henrik Dideriksen, Skive

Onsdag 26. februar kl. 19.30
Missionshusets generalforsamling

Onsdag 4. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Støvring Sognegård ved mis-
sionær Henri Alex Jensen, Silkeborg

Onsdag 11. marts kl. 19.30
Digital aften med ”Nådegave2”

Onsdag 1. april kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær 
Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg

Mødekalender
SØNDERHOLM SOGN
Dåb:
Vilfred Wibæk Skov
Augusta Godske Burmølle
Carl Linnemann Lundgaard    
Alfred Borup                           

Vielser:
Tinna Gammelgaard Levisen og 
Michael Høgh Levisen
Kristina og Anders Zimmermann 
Søndergaard
Elisabeth Olafsen og Nikolaj Johansen
Charlotte Stenholt og Lars Teigen
Beberly Villabona Guevara Andersen 
og Heine Andersen                           

Velsignelser:
Louise og Jon Koldborg

Dødsfald:
Dorte Bengtsen
Esther Nielson
Jens Riise
Jonna Munksø Ringtved
Maibritt Lindharth
Johanna Kirstine Brander Nielsen
Jørgen Kristian Kristensen
Hanne Outsen

FREJLEV SOGN
Dåb:
Sofiia Oliviia Møller
Alexander Bjerregaard Nielsen
Lily Dahl Johansen
Christian Emil Hjære Hansen
Hugo Mekhtarian
Lea Fjorback
Viggo Møller Mikkelsen
Silke Dreyer Stepien                
Magna Staun Mark                   
Oscar Mendieta Liane

Vielser:
Sanne Elgaard Martens og Lars Martens                           

Velsignelser:
Ann-Lie Koop Glinvad og Kent 
Michael Glinvad

Dødsfald:
Hilmar Jensen
Orla Peder Jensen
Helle Vibeke Callø Haastrup
Betty Karla Marie Rytter
Tage Sørensen
Rita Elvine Laursen
Anker Birkekær Kjeldsen

Adventsgudstjeneste i 
Frejlev kirke og kirkecenter
Onsdag 11. december 
kl. 13.30 
Menighedsrådet er vært ved kaffe og brød.
Og der skulle også gerne blive plads 
til en julehistorie og et par julesange. 

Onsdag 29. januar kl. 12.00
i Frejlev Kirkecenter 
Generalforsamling
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 
torsdag 23. januar, 
til tlf. 2424 8603 / 3195 8915 eller på 
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com 

Onsdag 26. februar kl. 13.30
i Sønderholm Sognegård
Nørholm Gårdskole
Kirsten Arden Pedersen og Per Sloth 
Bendtsen holder foredrag om et anderle-
des skoletilbud til dem, der ikke trives i en 
almindelig skole. 

Onsdag 25. marts kl. 13.30
i Frejlev Kirkecenter
Et liv i fodboldens verden 

Lynge Jakobsen 
holder foredrag 
om sit liv og sine 
oplevelser i fod-
boldens verden. 

Ring til Bodil Elkjær på tlf. 2424 8603, 
hvis du har brug for kørelejlighed til 
seniorernes arrangementer.

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe

Siden sidst

Bibelkredsen
Onsdag 22. januar hos Annelise Bjerglund, Vivaldisvej 174, Frejlev
Onsdag 12. februar hos Kirsten og Per Ulrik, Fyrkildevej 68 st tv Aalborg Øst
Onsdag 18. marts hos hos Eva Svenson, Skakvejen 3, Sønderholm
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Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; ASB = Anna Sofie Bielefeldt; NN = Afventer præsteansættelse
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 21. jan. 
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

Gudstjenester  Dec. 2019 - Jan. - Feb. - Marts 2020 

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

 8. dec. 2. s. i advent 11.00 JSA  Indsættelse – se omtale   9.30 JSA  Indsættelse – se omtale

 11. dec. Onsdag   13.30 JSA Seniorernes advents- og julegudstjeneste

 15. dec. 3. s. i advent  16.30 LL Julemusikgudstjeneste - se omtale

 22. dec. 4. s. i advent     9.30 LL 
 24. dec. Juleaften   13.00 JSA
    14.30 LL  14.30 JSA
    16.00 JSA  16.00 LL 
 25. dec. Juledag 11.00 LL    9.30 LL   
 26. dec. Anden juledag   9.30 JSA
 29. dec. Julesøndag   11.00 JSA Julesalmesangs-gudstjeneste - se omtale

 31. dec. Nytårsaften 14.00 LL - se omtale 15.30 LL - se omtale

 5. jan. Helligtrekongers søndag   9.30 LL  11.00 LL 
 12. jan. 1.s.e.h.3 k. 11.00 JSA    9.30 JSA Kirkekaffe  
 19. jan. 2.s.e.h.3 k.   9.30 NN  11.00 NN
 21. jan. Tirsdag 17.00 NN Fyraftensgudstjeneste

 26. jan. 3.s.e.h.3 k. 11.00 NN    9.30 NN
 28. jan. Tirsdag 17.00 NN Spaghettigudstjeneste

 2. feb. Sidste s.e.h.3 k.   11.00 ASB
 9. feb. Septuagesima 11.00 JSA    9.30 JSA
 11. feb. Tirsdag   17.00 JSA Fyraftengudstjeneste

 16. feb. Seksagesima   9.30 JSA Kirkekaffe 11.00 JSA
 23. feb. Fastelavn 13.00 JSA  - se omtale  
 1. marts 1.s i fasten 11.00 NN    9.30 NN
 8. marts 2.s i fasten   9.30 JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp   9.30 NN Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
                                - forkortet gudstj. uden dåb og nadver                            - forkortet gudstj. uden dåb og nadver

 15. marts 3.s i fasten     9.30 NN  Kirkekaffe 
 17. marts Tirsdag 17.00 NN Fyraftensgudstjeneste 
 22. marts Midfaste   9.30 NN  11.00 NN
 24. marts Tirsdag   17.00 NN Spaghettigudstjeneste

 29. marts Mariæ bebudelses dag 11.00 JSA    9.30 JSA


