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Nyt fra menighedsrådene
Orienteringsmøde om valg til 
Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 
tirsdag 12. maj kl. 19.00  
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et 
nyt valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd til en periode på fire 
år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandida-
ter opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienterings-
møde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, 
så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menigheds-
rådet.  

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter 
de arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det 
offentlige orienteringsmøde 12. maj 2020. På dette møde vil dit lokale menighedsråd for-
tælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets 
kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer 
og regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges. 

Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020, er du med til at vælge retningen 
for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde 
i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat. 
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. 
Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resulta-
tet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
På kirkernes hjemmeside www.soenderholm-frejlev.dk vil man kunne læse mere om det 

kommende menighedsrådsvalg.

Indsættelse af Lotte Lyngby 
torsdag 9. april i 
Sønderholm Kirke kl. 9.30 og i 
Frejlev Kirke kl. 11.00 
Det er med stor glæde, vi kan meddele, at vore to sogne 
har fået ansat ny sognepræst, Lotte Lyngby, som menig-
hederne allerede kender gennem flere vikariater. 

Provst Gerda Neergaard Jessen står for indsættelse 
af Lotte Lyngby som sognepræst ved Sønderholm og 
Frejlev kirker. Provsten vil i gudstjenesterne holde en 
kort tale og læse kollatsen op fra biskoppen. 

Sognebørn i såvel Sønderholm som Frejlev får lejlighed til at byde Lotte velkommen ved en 
uformel sammenkomst i kirkecentret i Frejlev efter gudstjenesten kl. 11.00 i Frejlev Kirke.

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer

Adresser
Sognepræst (kirkebogsførende)
Jørn Skøtt Andersen
Sønderholm Præstegård, 
Nibevej 511A, 9240 Nibe
Tlf. 23 62 18 78  
E-mail: jsan@km.dk 
Træffes ikke mandag

Sognepræst Lotte Lyngby
Staunvej 6, 9240 Nibe
Tlf. 41 67 55 77
E-mail: loly@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
Formand for menighedsrådet
Poul Østergaard Mortensen
Tlf. 40 52 35 85 / 98 34 35 85 
E-mail: formand@frejlev-kirke.dk

Sønderholm Kirke 

Kirkeværge Hanna Kristensen 
Tlf. 23 82 51 30
E-mail: kirkevaerge@soenderholm-kirke.dk

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

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 

Kirkeværge Jens Pedersen
Tlf. 40 74 43 80
E-mail: kirkevaerge@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

Hjemmeside: 
www.soenderholm-frejlev.dk
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Fra vikar til sognepræst 
Når disse linjer læses, er det sikkert og vist: 
Undertegnede er blevet ansat som blivende 
sognepræst i Sønderholm og Frejlev, og 
det er jeg meget glad for! Skærtorsdag 
indsættes jeg formelt i stillingen ved en 
gudstjeneste i hver af vores fine kirker. Jeg 
glæder mig til i årene fremover at skulle 
arbejde og virke lige her i godt fællesskab 
med sognepræst Jørn Skøtt Andersen og 
den dejlige flok af øvrige kolleger, som har 
deres arbejde i sognene her. 

Området omkring Sønderholm og Frejlev 
kirker er ikke helt fremmed land for mig. 
Jeg er født og opvokset i Molbjerg på 
grænsen til Sønderholm Sogn. Jeg har 
leget i Sønderholm Plantage gennem hele 
min barndom, og jeg har tjent mine første 
penge som jordbærplukker i Store Restrup. 
Jeg har haft min gang i Frejlev KFUM og 
KFUK og i børnehaven Spilloppen. Jeg var 
også præst her et enkelt år i slutningen af 
90’erne, og på et af konfirmandbillederne, 
der hænger på væggen i kirkecentret i 
Frejlev, kan man se en meget ung Lotte i 
præstekjole omgivet af et hold konfirman-
der med frisurer og tøj, der viser, at det er 
længe siden – og det er det også. 

Siden da har jeg i små ti år været sog-
nepræst i Sebber, Bislev og Ejdrup, og 
dernæst var jeg i syv år sygehuspræst på 
Aalborg Universitetshospital og præst i 
Vor Frue Kirke i Aalborg. Undervejs har 
jeg også taget en journalistuddannelse, og 
den har jeg de senere år brugt som ballast 
til at skrive bøger, dels om stress og om 
sårbarhed og dels om det at være mor. 

Sideløbende har jeg haft kortere ansæt-
telser som vikar i kirkerne her i Aalborg 
Vestre provsti, og jeg har siden august sid-
ste år været præstevikar her i Sønderholm 
og Frejlev. Nu bliver vikaren så til fast 
sognepræst, og jeg er taknemmelig over og 
glad for, at jeg må få lov at blive ved med 
at have mit arbejde her.

Jeg er 52 år, jeg bor mellem Nibe og 
Farstrup, tæt på Staun, langt ude på landet 
og nær ved fjorden. Jeg er gift med Bo, og 
tilsammen har vi seks voksne børn, og de 
to af dem er nogen, som jeg har født. Jeg 
er farmor til små tvillinger, og den største 
glæde af alle glæder er, når favnen er fuld 
af dem. 
Jeg ser frem til at lære Frejlev og 
Sønderholm sogne og menneskene her 
bedre at kende. Jeg glæder mig til at møde 
jer, der bor her, både i de glade stunder, 
når I har børn, der skal døbes, eller når I 
har mødt én, som I vil giftes med, og også 
i de tunge stunder, når nogen er syge, eller 
når nogen er døde, eller når der er noget 
i livet, som er svært, og som I gerne vil 
komme forbi og tale om. Jeg glæder mig 
til at fejre gudstjeneste sammen med jer, 
hvad enten det er i gulvhøjde til spaghet-
tigudstjenester, i stilhed og fordybelse til 
fyraftensgudstjenester eller i festlig fyldt-
hed om søndagen, når børn skal døbes,  
og kirken er fuld. 

Jeg tror på, at Gud er en levende virkelig-
hed lige midt i det liv, vi tumler med og 
bakser med. Jeg tror, at vi slider os trætte, 
når vi glemmer at hvile i, at det, som er 

større end os, bærer med på vores liv. Jeg 
tror på, at Jesus kom med et befriende 
budskab om, at der er håb for os, også 
når ingenting er, som vi synes, at det skal 
være. Jeg tror på, at kirke og kristendom 
har noget at byde ind med i et fortravlet 
og forvirret nutidsliv, og jeg glæder mig til 
at udforske alt det sammen med jer, når vi 
mødes i samtalerummet og i kirkerummet.
Jeg synes, at det er en gave at få lov at være 
præst. Og at det er lige her, i Sønderholm 
og Frejlev og sammen med jer, at jeg frem-
over skal være det, det gør gaven ekstra 
stor. Jeg glæder mig til det hele. 

Det er snart påske. Hvad enten det er i 
naturen udenfor eller i kirkens påskefortæl-
ling indenfor, så skal vi mindes om, at livet 
er stærkere end døden. Guds kærlighed kan 
tømme grave og gøre levende igen. Må det 
påskehåb give os livsmod og nye kræfter 
det her forår.
 
 
 

Lotte Lyngby, 
ny sognepræst i Sønderholm og Frejlev

Julicafé i Frejlev Kirkecenter
Onsdag 8. juli og onsdag 22. juli kl. 9.30 – 11.30 

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.

Der er endvidere morgenkaffebord ifm. højmesserne
Søndag 5. juli kl. 9.30 i Sønderholm 
Søndag 26. juli kl. 9.30 i Frejlev
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Andre gudstjenester og arrangementer
Alsang i Sønderholm Kirke
Mandag 4. maj kl. 19.00

Op mod en million danskere forventes 
at fejre 75-året for Danmarks befrielse i 
2020. Med afsæt i alsangsstævner, som 
var populære under 2. Verdenskrig, arran-
gerer ALSANG 2020 fællessangsarrange-
menter over hele landet op til jubilæet. 
Det hele kulminerer den 4. maj, og her 
vil Frejlev og Sønderholm kirker gerne 
være med ved at indbyde til fællessang i 
Sønderholm Kirke.
Vi skal synge en lang række dejlige 
sange fra Højskolesangbogen, og der vil 
naturligvis være særlig fokus på de fine 
frihedssange. 
Sangene bliver kort introduceret af præ-
ster, organist og kirkesangere, og stem-
ningen understreges af en kirke fyldt med 
levende lys.
Det bliver en spændende aften, hvor vi 
kan genopleve, hvordan alsangen var 
med til at give danskerne håb og sam-
menhold, da nationen var i knæ. Det kan 
minde os om, at demokrati ikke er noget, 
der er givet. Alsangen viser, hvor meget 
den danske sangskat betyder for vores 
identitet, medborgerskab og fællesskab.

Denne gudstjeneste vil i ord og toner 
bringe glæde og forventning om somme-
rens komme. 
Vi samler alle musikkræfter fra Frejlev 
og Sønderholm kirker til smukke, som-
merlige kor- og solosange. Vi skal selv-
følgelig også synge nogle af pinsens og 
sommerens dejlige salmer og sange, og 
vi skal lytte til gode og berigende ord 
undervejs.
Ved gudstjenesten medvirker Frejlev 
kirkes Juniorkor, Frejlev kirkes Pigekor 
og Sønderholm Kirkekor, kirkesan-
gerne Christine Hjort Bjerre og Theresa 
Lundquist French, sognepræst Lotte 
Lyngby og organist Margit Mühlbach.
Efter gudstjenesten er der mulighed for 
at hilse på hinanden over en lille forfrisk-
ning i sognegården.
 

Strikkecafé 
i Frejlev Kirkecenter
Onsdag 27. maj 
kl. 13.00-15.00

Vi strikker bl.a. dåbsklude og andet til et 
godt og fælles formål. Alle er velkomne, 
og der er også altid plads og rum til 
snak, kaffe og evt. gode tips til håndar-
bejdet. Så find strikkepindene frem og 
kom til en hyggelig strikkecafé i Frejlev 
Kirkecenter.

Pinsedags-vandring 
i Sønderholm
Søndag 31. maj kl. 7.30 

Vi mødes og vandrer i samlet flok til 
Troldkirken, hvor vi vil 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.

Er bentøjet ikke, hvad det var engang, 
er man selvfølgelig stadig meget velkom-
men ved morgenbordet (ca. kl. 8.30) 
og/eller gudstjenesten. 

Sommermusikgudstjeneste 
i Sønderholm Kirke 
2. pinsedag
Mandag 1. juni kl. 16.30



Kirken for børn og unge
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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 fæl-
lesspisning, hvor menuen er spaghetti og 
kødsovs.
Det er gratis at deltage og kræver ingen 
tilmelding.
 

Torsdag 23. april kl. 17.00 
i Sønderholm Kirke

Torsdag 14. maj kl. 17.00 
i Frejlev Kirke 
- En historie fra præstens store bibel.

Kontakt:
Helene Selmer Kristensen
Tlf.: 2911 1810
Email: hskr@km.dk
Læs om Folkekirkens Familiestøtte 
og se kurser og begivenheder på 
https://folkekirkensfamiliestotte.dk
https://www.facebook.com/folkekirkens-
familiestotteaalborg/

ÅRETS KONFIRMANDER 2020
forventes konfirmeret på følgende dage:

Sønderholm Kirke, 
St. Bededag, fredag 8. maj
kl. 11.00  
Emilie Nielsen
Emilie Lee Stokholm
Fenja Søltoft Holst
Frederik Rodkjær Roskjær
Hiedi Bernese Søndergaard
Isabella Marie Heyckendorff Jensen
Lasse Falk Lisberg Laursen
Lasse Ulvmose Worm
Laura Rishøj Straszek
Louise Nørgaard Larsen
Lukas Gelardi Dietz Nielsen
Mads-Emil Kjærsig Lund
Marcus Brøndum Svanholm
Nicoline Grønhøj Esko Nielsen
Phillip Holm Jensen
Rasmus Bruun Christensen
Sebastian Risgaard Kjeldbjerg
Signe Østergaard Lund
Tilde Elkiær Christensen
Victoria Rosengren Marcy                  
Viggo Dalgaard Gade

Frejlev Kirke, 
St. Bededag, fredag 8. maj 
kl. 9.15 og 11.00 
Alberte Juul Haven Hansen
Amalie Hvedegaard
Cecilie Lauesen Sennenvald
Emil Skousgaard Laursen
Frederik Maicol Abildtrup Jensen
Frederikke Ida Lund Antonsen
Frida Pilegaard Christensen
Julie Marie Holm Ingvorsen
Julius Munk
Kristoffer Hristou
Magnus Mørk-Jacobsen
Markus Hristou
Mie Fahlberg Offersen
Mie Buus Olsen
Nicklas Gerdt Nyborg Andersen
Niclas Fjellerad Corneliussen
Sara Madsen
Sophie Thrysøe Ottosen
Victor Guldager Sørensen
Victoria Fauerholdt Jensen
William Ørbæk Bjerregaard

Frejlev Kirke, 
lørdag 9. maj 
kl. 9.15 og 11.00
Andrea Skøtt Thomsen
Daniel Møller Lauesen
Falke Nicklas Pretzmann Jensen
Frederik Aagaard Thellufsen
Ida Skjoldager Bjerregaard
Jakob Qvist
Kasper Ejler Svendsen Mysager
Klara Bøgh Riis
Lisa Værum Byskov
Liva Aarup
Lucas Nyc Johansen
Lukas Sommerdahl Bojer
Lærke Lund Madsen
Lærke Hjorth Rasmussen
Lærke Glad Sørensen
Majken Kuur Sørensen
Maya Woo Frederiksen
Mikkel Blankensteiner Kristensen
Mikkel Stengaard Kristensen
Naja Østervig Nørr
Oliver Holm Sjøberg
Oscar Jensen
Sune Christen Bergmann

Frejlev Kirke,
søndag 10. maj 
kl. 9.15 og 11.00 
Anine Juulsgaard Buus
Caroline Østergaard Johnsen
Cecilie Staal Leth Andersen
Charlie Christopher Christiansen O’Neill
Charlotte Weber Christensen
Frederik Frøstrup Kruse
Julie Hillerup Holm Christensen
Laura Stahrenberg Harring
Magnus Zebitz Steiness
Maiken Myrrhøj Nielsen
Marcus Hartmann
Mathias Ravn Bak
Mikkel Møller Krabsen
Nicklas Engemand
Oliver Grøfte
Oliver Aaen Hald
Tobias Elkjær Rasmussen
Victor Jess Jensen
William Skyttergaard



6

Koncerter og foredrag i sognene
Koncert med Den italienske Trio Mal d’Estro 
tirsdag 21. april kl. 19.30 
i Frejlev Kirkecenter    
- et møde mellem klassisk og jazz – fra de sydlige himmelstrøg 
Trioen, der består af Claudio Massola, (klarinet og fløjte), Bruno Giordano (klarinet og 
saxofon) og Alessandro Delfino (klaver), har en fælles musikalsk løbebane med et solidt 
fundament og baggrund i den klassiske musik. De beskæftiger sig nu med forskellige genrer 
fra swing til jazz men også folkemusik. Sammen har de dannet trioen ”Mal d’Estro”, som 
har opnået stor succes både hos publikum og kritikere i Italien og i udlandet med deres 
varierede koncertprogrammer, hvor der ikke eksisterer nogen barriere mellem genrerne. 
Karakteristisk for gruppen er deres evne til at spille på flere instrumenter og benytte sig af 
flere forskellige kulturelle musikalske udtryk. Kernen i deres optræden er forskellige stilar-
ter og forskellige historiske stilperioder, der både er berigende, overraskende og underhol-
dende for publikum. Trioen har til daglig base i Noli ved den italienske blomster-riviera i 
Ligurien i Italien.Trioen har med stor succes optrådt i Danmark i 2016, 17 og 18. 
 Musikken knyttes sammen med små fortællinger ved kirke- og kulturmedarbejder, Christine 
Hjort Bjerre. Et koncertprogram med varme, følsomhed, men også med et musikalsk glimt i 
øjet og plads til latter,-  fremført af blændende dygtige musikere. 
Fri entré. Øl/vin/vand kan købes.

Mød Erik Peitersen 
– hør om samarbejdet med Per Kirkeby
Torsdag 30. april kl. 19 i Frejlev Kirkecenter
Frejlev Kirke er udsmykket af den berømte kunstner Per Kirkeby. Dette var hans første store 
kirkeudsmykning, og Erik Peitersen var medarbejder på denne, som han også senere var på 
Per Kirkebys senere store udsmykningsopgaver, f.eks. Den Sorte Diamant, Aarhus Universitet, 
Geologisk Museum, og Operaen i København.
Her får vi Erik Peitersens personlige beretning om samarbejdet med Per Kirkeby – om restaure-
ringen og udsmykningen af Frejlev Kirke og om de senere store udsmykningsopgaver.
Foredraget er krydret med billeder og anekdoter fra oplevelserne med Per Kirkeby.
I sidste del af foredraget fortæller Erik Peitersen om kunsten i Sønderholm, hvor kunstværket 
»Den åbne Dør« blev indviet i november måned.
Vi serverer et glas vin, ostemad og kaffe. Fri entré.

Nick Cave Uncover
Tirsdag 26. maj kl. 19.30 
i Sønderholm Kirke
Den australske musiker Nick Cave og hans band The Bad Seeds har i en 
menneskealder fortolket bibelske temaer, tekster og emner. Musikken 
kredser om dét at være menneske og bevæger sig i et spændingsfelt mel-
lem lys og mørke.
Fire musikere: Line Mortensen (vokal), Johanne Andersson (cello), Jesper 
Bang Pedersen (kontrabas) og Niels Ole Sørensen (piano) dykker ned i 
Nick Caves kontrastfulde univers og fortolker musikken med et anderledes 
rent og akustisk udtryk. Smukke numre som »Into My Arms« og »Death 
is not the End« åbner til vigtige almenmenneskelige erkendelser, der for-
stærkes i kirkerummet. 
Sognepræst Susan Storm kæder koncerten sammen med sin store passion og viden om Nick Caves musik. 
Med sine fortællinger og refleksioner åbner hun for en vedkommende rejse ind i Caves kontrastfyldte tekstunivers.
Fri entré.
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Onsdag 1. april kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær 
Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg

Onsdag 22. april kl. 18.00 
Fællesspisning

Onsdag 29. april kl. 19.30
Møde ved missionær 
Henrik Søgaard Jørgensen, Erslev

Onsdag 6. maj kl. 9.30 – 16.30
Seniordag

Onsdag 27. maj kl. 19.30
Møde ved sognepræst Henning Smidt, 
Kettrup

Torsdag 4. juni kl. 19.30 
Kredsmøde i Nibe Sognegård ved missionær 
Jens Peder Dalgaard, Nykøbing M

Onsdag 10. juni kl. 18.00
Sæsonafslutning 

Mødekalender
SØNDERHOLM SOGN

Dåb:
Felix Brink Larsen
Vincent Storm Buus
Sebastian Skov Nielsson
Maja Due Møller Andersen
Melia Førby Hansen
William Skov Simonsen                                 

Dødsfald:
Hans Hansen
Elsa Kirstine Villadsen
Inga Nielsen
Inger Rasmussen
Karin Elisabeth Blaabjerg
Frede Davidsen
Bent Bengtsen
Anna Lise Andreasen

FREJLEV SOGN

Dåb:
Emma Marie Bjørn Wilkenskjeld
Carl Høndrup Seehausen
Johannes Haslund Thomsen
Naja Ott
Victor Post Nyby
August Fynbo Frost
Line Riis Ruby       
Hugo Dybro Kjær  
Ella Gordon Christensen  
Viggo Mørkholt-Haaning 
Vega Løgsted Eldrup         
Luna Løgsted Eldrup     

Vielser:
Sacha og Allan Virenfeldt Pedersen                           

Dødsfald:
Grethe Nielsine Nielsson
Per Rise
Otto Jacob Tørring
Jens Ole Nielsen
Leila Marja Yderskov
Inge Rune Sørensen
Margit Pedersen
Hannah Axelline Sørensen

Lørdag 25. april 
kl. 13.00 - 16.00 
i Sønderholm Sognegård
»Spis sammen« 
Denne dag skal ingen spise alene, så husk, 
det er en god idé at tage en veninde eller 
ven med. Alle er velkomne.
Pris 110 kr. inkl. drikkevarer. Senest til-
melding torsdag 23. april.

15. – 17. maj arrangeres 
Rejse til Vadehavet, 
Fanø, Rømø i 3 dage 
m. Nilles Rejser
Rejsen arrangeres i samarbejde mel-
lem Sønderholm-Frejlev Seniorer og 
Bowlingklubben.
Alle booker og betaler direkte hos Nilles 
på 70216022. Evt. venteliste. 

Onsdag 27. maj 
Bustur Skarp Salling 
og Løgstør
Med guidet rundvisning i den domkirke-
agtige Skarp Salling kirke. 
Kaffen indtages på Pavillon 
Christiansminde.
Tilmelding til turen senest 20. maj.

Lørdag 20. juni 
kl. 13.00-16.00 
i Frejlev Kirkecenter
»Spis sammen« 
Alle seniorer, singler og par har mulighed 
for at komme og hygge sig sammen med 
andre.
Tilmelding senest torsdag 18. juni.

Tilmeldinger/spørgsmål stiles til
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com 
eller på 2424 8603 / 3195 8915.

Der kan bestilles kirkebil til 
arrangementerne i Sønderholm 
og Frejlev på 2424 8603.

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe

Siden sidst

Bibelkredsen
Onsdag 15. april hos
Aase og Henning Klitgaard,
Nibevej 146, Drastrup

Onsdag 13. maj hos
Annelise Bjerglund,
 Vivaldisvej 174, Frejlev
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Gudstjenester  April - Maj - Juni - Juli 2020 

Sønderholm Frejlev
 29. mar. Marias bebudelsesdag 11.00 JSA    9.30 JSA
 5. april Palmesøndag 11.00 LL    9.30 LL
 9. april Skærorsdag   9.30 GJ/LL  Indsættelse af Lotte Lyngby 11.00 GJ/LL  Indsættelse af Lotte Lyngby 
 10. april Langfredag     9.30 JSA
 12. april Påskedag   9.30 JSA  11.00 JSA 

 13. april 2. påskedag     9.30 JSA 

 19. april 1.s.e. påske 11.00 LL    9.30 LL 

 23. april Torsdag 17.00 LL Spaghettigudstjeneste

 26. april 2. s. e. påske   9.30 JSA  11.00 JSA
 3. maj 3. s. e. påske 11.00 LL    9.30 LL Kirkekaffe

 8. maj Bededag     9.15 LL Konfirmation 7A

    11.00 JSA Konfirmation 7A 11.00 LL Konfirmation 7A

 9. maj Lørdag     9.15 JSA Konfirmation 7B

       11.00 JSA Konfirmation 7B

 10. maj 4. s. e. påske     9.15 LL Konfirmation 7C

       11.00 LL Konfirmation 7C

 14. maj Torsdag   17.00 LL Spaghettigudstjeneste

 17. maj 5. s. e. påske   9.30 LL  11.00 LL
 21. maj Kristi himmelfartsdag     9.30 JSA
 24. maj 6. s. e. påske   9.30 JSA
 31. maj Pinsedag   9.30 LL Pinsevandring fra kl. 7.30 med 11.00 LL
     efterflg. kaffebord i sognegården

 1. juni 2. pinsedag 16.30 LL Sommermusikgudstjeneste

 7. juni Trinitatis søndag 11.00 LL    9.30 LL
 14. juni 1. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA
 21. juni 2. s. e. trin. 11.00 LL    9.30 LL
 23. juni Tirsdag 17.00 LL Fyraftensgudstjeneste

 28. juni 3. s. e. trin.     9.30 JSA
 5. juli 4. s. e. trin.   9.30 JSA Kirkekaffe

 12. juli 5. s. e. trin.     9.30 JSA
 19. juli 6. s. e. trin.   9.30 JSA
 26. juli 7. s. e. trin.     9.30 LL Kirkekaffe

 2. aug. 8. s. e. trin.   9.30 LL
Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; GJ = Gerda Jessen, provst
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 25. maj. 
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.


