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Nyt fra menighedsrådene
Menighedsrådsvalg 2020  
I 2020 skal der afholdes valg til menighedsrådene i hele landet, og dermed skydes et nyt 
valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd til en periode på fire år. I 
2020 vælges menighedsrådenes medlemmer på en valgforsamling, hvor kandidaterne opstil-
les og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde om 
valgproceduren. Både orienteringsmødet 18. august og valgforsamlingen 15. september er 
offentlige, og alle er velkomne.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks 
mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Forsidebillede: Menighedsrådsvalg 2020

Adresser
Sognepræst (kirkebogsførende)
Jørn Skøtt Andersen
Sønderholm Præstegård, 
Nibevej 511A, 9240 Nibe
Tlf. 98 34 13 07 / 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
E-mail: kirkecenter@frejlev-kirke.dk

Hjemmeside: 
www.soenderholm-frejlev.dk

Juniorkoret
Sidste efterår så et helt nyt kor dagens 
lys i Sønderholm og Frejlev sogne, - det 
fylder nu ét år, og vi glæder os til at lære 
nye kormedlemmer at kende!

Juniorkoret er for alle børn fra 3. til 5. 
klasse.

Vi har korprøve torsdage i 
Frejlev Kirkecenter kl. 15.00-16.15. 

Der er sæsonstart torsdag d. 27. august.
Vi synger en masse skønne sange, 
har det sjovt, spiser og synger igen. 
Juniorkoret kommer til at medvirke i 
forbindelse med nogle af kirkens højtider  
og koncerter! 

Minikonfirmand
Er du nysgerrig, kan du lide at være kreativ, 
synge og høre historier? 
Så er minikonfirmand noget for dig! 
Vi runder forløbet af med en gudstjeneste 
og fælleshygge med minikonfirmandernes 
familier. 
Første hold begynder i Frejlev tirsdag 25. 
august kl. 14.00-15.15.  

Der er løbende tilmelding til 
Juniorkoret: 
Kontakt til Christine Hjort Bjerre,
mail: kk@soenderholm-frejlev.dk

Børnene bliver hentet på skolen første 
gang. Invitation kommer ud via Aula.  
Alle 3. klasser vil i løbet af skoleåret få en 
invitation til at deltage i minikonfirmand.  
Man behøver ikke at være døbt.  
Og så er det helt gratis. 

Kontakt: Christine Hjort Bjerre,                      
mail: kk@soenderholm-frejlev.dk
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Små og store rum 
Mig bekendt er det ikke sket før. At vore 
to kirker måtte holde lukket på den vel nok 
største helligdag i året, nemlig påskedag.
Kirken stod tom og lignede alt for meget den 
grav, som vi skulle have mødtes for at høre 
om. Her var alt for meget stilhed; ingen ord 
og bønner, ingen salmesang og altergang. 
For en virus spærrede for indgangen.

Dog: Vi overlever det. Lad os ikke gøre 
savnet større end det er. Modgang og for-
træd kommer aldrig til afgørende at kvæle 
budskabet; dertil er det alt for stærkt - og 
uafhængig af vores forbehold og bedrevi-
denhed. Men uden adgang til kirkerummet 
kan det nu alligevel blive lidt småt. For så 
må vi nøjes med vores egne rum.

Det er Sørine Godtfredsen, der i sin bog 
»Tolv tiltaler«, citerer fra den verdens-
berømte videnskabsmand Charles Darwins 
selvbiografi:
»Indtil 30 års-alderen havde jeg en hel del 
glæde af poesi. Milton, Byron, Wordsworth 
og andre, men i mange år har jeg nu ikke 
mere kunnet udholde at læse blot en enkelt 
verselinje. Allerede som dreng dyrkede jeg 
Shakespeare, navnlig hans historiske skue-
spil, men da jeg for ikke så længe siden 
prøvede at læse Shakespeare, fandt jeg ham 
så utåleligt kedsommelig. Jeg har bevaret 
lidt af min sans for smukke landskaber, men 
den giver mig ikke mere den udsøgte glæde, 
som den gjorde engang (…) Min ånd synes 
at være blevet et maskineri, der kværner 
almengyldige love ud af store ophobninger 
af kendsgerninger. Men hvorfor det har 
bevirket svind i den del af hjernen, der er 
forudsætningen for de højere interesser, kan 
jeg ikke begribe.«

Vi mennesker bliver gradvist til et produkt 
af det liv, vi lever, og af de rum, vi opholder 
os i. Og hvis vi skridt for skridt fjerner os 
fra alt det, der har med poesi, natur, ånd og 
den guddommelige mulighed at gøre – dét, 
som selv en Charles Darwin altså kalder 
for højere interesser – ja, så ender vi måske 
med helt at miste kontakten til dem. Den 
store videnskabsmand var i hvert fald så 
indsigtsfuld, at han sagtens kunne se, at man 

godt kan blive fanget i et neutralt og nøg-
ternt rum, der alene lader sig lede af ens 
egen skarpe evne til at indsamle data og 
kendsgerninger.

Og i den slags rum bliver mennesket nemt til 
en slags maskine eller et simpelt produkt af 
tilfældigheder og nødvendigheder, hvor intet 
i verden dybest set udgør et ubetinget holde-
punkt, og hvor den største indsigt i verdens-
altet åbenbart kun fører til en afsløring af 
livets dybe meningsløshed og tomhed. Som 
om dét skulle være den eneste følgerigtige 
logik. Som var vi mennesker kun udstyret 
med en ensrettet og kunstig intelligens i et 
tomt, meningsløst univers.

For det er jo også et faktum, at al oplevet 
erfaring taler imod det. Livet er andet og 
meget mere end tilfældigheder og nødven-
digheder, hårde facts og kendsgerninger. Det 
handler også om kærlighed, om mod, om 
håb, om lyst, om længsler – handler om tro. 
Og at holde alt det nede eller tilbage eller 
inde, ja, det kræver nogle umådeligt store og 
tunge mentale sten.

Det var vel også derfor, at det var så mær-
keligt trist at opleve, da én af den euro-
pæiske kulturarvs største bygninger sidste 
år brændte ned. Ingen omkom i forbindelse 
med branden i Notre Dame, men alligevel så 
man, at dybt bevægede franskmænd samlede 
sig og stod med hinanden i hænderne, mens 
de i sorg og trods sang til jomfru Marias 
ære i de parisiske gader. For 800 år af men-
neskets historie taler jo også fra katedralens 
vægge, og den, som har ører at høre med, 
kan godt høre noget af al den glæde og sorg, 
begejstring og fortvivlelse, der i tidens løb 
er blevet båret ind og ud af denne prægtige 
og kæmpestore bygning. Derfor kan de – og 
derfor kan vi - ikke rigtig tåle at se på bræn-
dende katedraler, for de er så meget mere 
end bare døde mursten.

Katedraler har dét til fælles med Jesu tomme 
grav, at de er mørke, når man går ind i dem. 
Man kan ikke se det hele med det samme 
og på én gang. Man må anstrenge øjnene, 
knibe dem sammen og langsomt lade sig 

vænne til det sparsomme lys. På den måde er 
katedralerne ligesom den tomme grav (eller 
ligesom livet), hvor det kun langsomt går op 
for én, hvad der gemmer sig i hjørnerne, og 
hvor meget skønheden også fylder.

Så lad mig slutte med en berømt og prægtig 
trosbekendelse, der siger det samme. Den 
stammer fra Pascal Merciers roman »Nattog 
til Lissabon«, der i høj grad er skrevet op 
imod en krigerisk verden og en overdreven 
rationalitetsdyrkelse, der måske også kunne 
være vores i dag. Han skriver:

Jeg vil ikke kunne leve i en verden uden 
katedraler. Jeg har brug for deres skønhed 
og ophøjethed. Jeg har brug for dem som en 
modvægt mod verdens banalitet.
Jeg vil se ud gennem de strålende kirkeruder 
og lade mig blænde af de overjordiske far-
ver. Jeg har brug for deres strålende glans. 
Jeg har brug for dem som en modvægt imod 
uniformernes gråmelerede ensformighed.
Jeg vil lade mig omslutte af kirkens strenge 
kulde. Jeg har brug for det som en modvægt 
mod kasernegårdens skrålen og medløber-
nes dybsindige vås.
Jeg vil høre orglets brusende klange, denne 
oversvømmelse af overjordiske toner. Jeg 
har brug for dem som en modvægt imod 
marchmusikkens skingre idioti.
Jeg elsker bedende mennesker. Jeg har brug 
for synet af dem. Jeg har brug for dem som 
en modvægt mod overfladiskheden og tanke-
løshedens snigende gift.
Jeg vil læse Biblens magtfulde ord. Jeg har 
brug for den uhåndgribelige styrke i deres 
poesi. Jeg har brug for dem som en mod-
vægt mod sprogets slaphed og parolernes 
diktatur.
En verden uden alt dette ville være en ver-
den, hvor jeg ikke gad leve.

Det er også et faktum, at verden ikke er 
uden alt dette, kunne man tilføje. Det er i 
hvert fald derfor, der står to bygninger i hhv. 
Sønderholm og Frejlev, som måske i stør-
relse og prægtighed ikke helt kan måle sig 
med den i Paris. Men ordene derinde? Ja, de 
er lige så store.

Sognepræst Jørn Skøtt Andersen



4

Kirken for børn og unge
Gudstjenester 
i børnehøjde  
Velkommen til kirke for børn. En gang 
om måneden holder vi børnegudstjeneste 
torsdag eftermiddag kl. 17.00. Børn mel-
lem 0 og 10 år er særligt velkomne – og det 
er deres forældre og bedsteforældre også. 
Gudstjenesten varer en halv times tid og 
består af sang, fortælling, leg og aktiviteter, 
hvor vi forsøger at formidle bibelhistorie i 
børnehøjde. Her er plads til, at børn taler 
med, og man behøver hverken at sidde 
stille eller at være stille. Efter gudstjene-
sten byder kirken på gratis aftensmad, og 
arrangementet slutter senest kl. 18.30. Der 
er ingen tilmelding – I skal bare møde op, 
og I er meget velkomne!
 

Torsdag 10. sept. kl. 17.00 
i Frejlev Kirke: 
Om at få vand i håret og være Guds.

Torsdag 8. okt. kl. 17.00  
i Sønderholm Kirke: 
Om et mægtigt regnvejr – og om at det 
bliver godt igen.

Torsdag 12. nov. kl. 17.00 
i Frejlev Kirke: 
Om dengang den lille vandt over den store.

ÅRETS KONFIRMANDER 2020
forventes konfirmeret på følgende dage:

Frejlev Kirke
Lørdag 22. august 2020  
Alberte Juul Haven Hansen
Amalie Hvedegaard
Cecilie Lauesen Sennenvald
Emma Vejstrup Madsen
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
Phillip Holm Jensen
Sara Madsen
Sophie Thrysøe Ottosen
Victor Guldager Sørensen
Victoria Fauerholdt Jensen
William Ørbæk Bjerregaard

Frejlev Kirke 
Søndag 23. august 2020 
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,
Lørdag 29. august 2020
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

Sønderholm Kirke 
Søndag 30. august 2020  
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
Rasmus Bruun Christensen
Sebastian Risgaard Kjeldbjerg
Signe Østergaard Lund
Tilde Elkiær Christensen
Victoria Rosengren Marcy                  
Viggo Dalgaard Gade



Andre gudstjenester og arrangementer
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Strikkecafé i 
Frejlev Kirkecenter
Onsdag 23. sept. kl. 13 - 15
Onsdag 25. nov. kl. 13 - 15

Det er nu ret 
hyggeligt at 
strikke løs og 
lige få snakket 
lidt sammen. Så 
kig forbi strik-
kecaféen. Vi 
strikker dåbs-
klude – og 
andre aktivi-
teter. 

Alle er velkomne til at være med, og der 
er også altid plads og rum til én til. Så 
find strikkepindene frem og kom til stik-
kecafé i Frejlev Kirkecenter.

Babysalmesang
For barnet 
er mors/fars 
stemme den 
skønneste og 
mest trygge i 
verden at lytte 
til! Så man 
behøver  
ikke have en 

stor sangstemme for at kunne deltage. 
Vi får rørt stemmen, kroppen og sindet 
gennem fagter, dans og rytmer samti-
dig med, at vi synger en masse smukke 
melodier – både de gamle og de nye – fra 
salmebogen. Vi samles i kirken kl. 10.00. 
Babysalmesangen varer ca. 30-45 minut-
ter. Herefter er der kaffe i kirkecentret/
sognegården til kl. ca. 11.30. Holdet 
mødes 7-8 gange. 
Hold 1 før efterårsferien - uge 35-41 
Frejlev Kirke: Hold 1 mødes 8 gange i 
Frejlev Kirke. Første gang er tirsdag 
25. august kl. 10.00.
Hold 2 fra efter efterårsferien indtil 
jul - uge 43-50 Sønderholm Kirke                                                                         
Hold 2 mødes 8 gange i Sønderholm 
Kirke. Første gang er tirsdag 20. oktober 
kl. 10.00                                                                                                                                  
Tilmelding til: Christine Hjort Bjerre, 
E-mail: kk@soenderholm-frejlev.dk. 

Høstgudstjenester: 
Frejlev Kirke
13. september kl. 11.00 
Sønderholm Kirke
20. september kl. 11.00 

Som altid afholdes der høstgudstjeneste 
i begge pastoratets kirker, hvor der vil 
blive lejlighed til at synge de traditions-
rige salmer, høre kirkernes 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. Alle er med 
andre ord meget velkomne denne særlige 
dag. 

Alle Helgen 
Søndag 1. november
Sønderholm Kirke kl. 16.30 
Frejlev Kirke kl. 19.30 
Allehelgen er en af de højtider, hvor vi i 
særlig grad mødes for at sørge og mindes 
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 afdødes navne vil 
blive læst op i gudstjenesten. Men det er 
også en gudstjeneste for alle andre, så 
sandt som sorg og savn ofte rækker læn-
gere tilbage end blot et år. 

Advents- og 
Lysgudstjeneste i Frejlev
Søndag 29. nov. kl. 16.00 

Også i år vil adventstidens begyndelse  
blive markeret denne søndag med en  
gudstjeneste i Frejlev Kirke kl. 16.00  
og efterfølgende fakkeltog til Kastan-
jegården, hvor byens juletræ tændes. 
Det hele sker i samarbejde med Frejlev 
Erhvervsforening, Borgerforeningen, 
FDF og Frejlev Samråd.
 

Vintersang 
i Sønderholm Kirke 
Tirsdag 17. nov. kl. 19.00  
Vi følger op på dette års særlige og store 
glæde ved fællessang med en aften i 
Sønderholm Kirke. Her skal vi synge 
mange af de smukke efterårs- og vin-
tersange. Vi skal også synge et par af 
de smukke frihedssange, da vi stadig er 
i 75-året for Danmarks befrielse, og vi 
skal synge sange, der simpelthen bare er 
dejlige at synge. 
Rigtig mange danskere er kommet til at 
elske fællessangen. Fællessangen har vist 
os, hvor meget den danske sangskat bety-
der for vores identitet, medborgerskab 
og fællesskab. Den har vist, hvor meget 
den kan være med til at give håb og sam-
menhold i svære tider, og så kan den 
simpelthen bare sætte humøret i vejret og 
skabe munterhed og glæde. – Derfor er 
det naturmedicin af bedste slags!! 
Sangene bliver kort introduceret og stem-
ningen understreges af en kirke fyldt med 
levende lys. 
Efter fællessang i kirken vil der være 
kaffe og brød i sognegården, og her 
bliver der mulighed for at ønske et par 
sange mere. 
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Sogneaftener og koncert                         

Foredrag med Henrik Goldschmidt
Manden, der vil reparere verden med musik
Tirsdag 3. november kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
Henrik Goldschmidt kan roligt hvile på laurbærrene, for han regnes for en af verdens førende oboister.  
Han har i flere årtier haft fast ansættelse i Det Kongelige Kapel og har spillet med Berliner 
Philharmonikerne foran verdens mest eksklusive publikum. I begyndelsen af 1990’erne hørte han  
imidlertid en prædiken i synagogen, der satte helt andre tanker i gang. 

Kom og hør hans historie om at finde sin vej i livet med et instrument i hånden. En familiehistorie om 
at overleve pogromer, deportation og flugt uden at give slip på sin historie, identitet og kultur. Men også 
historien om en karismatisk iværksætter og brobygger, der deler ud af sine store talenter for at kunne give denne verden en smule mere håb.

Henrik Goldschmidt er bl.a. initiativtager til The Middle East Peace Orchestra og Goldschmidts Musikakademi. Ud over afdelinger i København 
fik akademiet i 2019 sin egen afdeling i Aalborg. 
Fri entré.

Mød Erik Peitersen og hør om hans samarbejde 
med Per Kirkeby
Onsdag 21. oktober kl. 19.00 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 var det 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 
restaureringen og udsmykningen af Frejlev Kirke og om de senere 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.

Koncert i Sønderholm Kirke
Tirsdag 22. september kl 19.00
Nick Cave Uncover
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 erkendel-
ser, der forstærkes i kirkerummet. 

Sognepræst Susan Storm kæder koncerten sammen med sin store passion og viden om Nick Caves musik. Med sine fortællinger og reflek-
sioner åbner hun for en vedkommende rejse ind i Caves kontrastfyldte tekstunivers.
Koncerten har fået meget fine anmeldelser rundt i en række kirker. Fra koncerten i Bangsbostrand Kirke: ”En medrivende, indlevende og 
betagende oplevelse”.
Koncerten er gratis.
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Onsdag 12. august kl. 19.30
Møde ved sognepræst 
Anders Mølgaard Grinderslev, Øster Hassing
Onsdag 26. august kl. 19.30
Digital aften med Efeserbrevet 1 
Onsdag 2. september kl. 19.30
Møde ved missionær Preben Hansen, 
Klitgård
Tirsdag 8. september kl. 19.30
Sangaften i Sognehuset, 
Ved Kirken 4, Øster Hornum  
Onsdag 23. september kl. 19.30
Høst- og pakkefest ved 
sognepræst Lotte Lyngby, Staun
Onsdag 30. oktober kl. 19.30
Digital aften med Efeserbrevet 2 
Onsdag 7. oktober kl. 19.00
Gudstjeneste i Støvring Kirke ved 
tidl. provst Jens-Anders Djernes, Løkken.
Derefter bibelforedrag i Støvring Sognegård
Onsdag 14. oktober kl. 19.30
Digital aften med Efeserbrevet 3 
Onsdag 28. oktober kl. 19.30
Møde ved sognepræst 
Jan Pahus Nissen, Nørre Uttrup
Onsdag 4. november kl. 19.30
Kredsmøde og generalforsamling 
Tale ved missionær Grethe Friberg, 
Allingåbro
Onsdag 11. november kl. 19.30
Sang- og bedeaften
Onsdag 25. november kl. 19.30
Møde ved missionær Asger Refslund-
Nørgaard, Sønder Harritslev
 

Mødekalender
SØNDERHOLM SOGN

Dåb:
Frida Norre Jensen                                 

Dødsfald:
Hilda Irene Andersen
Aksel Lyngsø
Leif Andersen Krogshave 
Gerda Johanne Poulsen
Egon Christensen
Bjarne Kristensen

FREJLEV SOGN

Dåb:
Carla Haugaard Engemann
Ella Sachse Abueg     

Dødsfald:
Niels Tonny Laustsen
Signe Jensen
Inger Christensen
Claus Gerhard Johannsen
Karin Frost 
Elin Bundgaard Poulsen 
Kenneth Hansen
Lone Elisabeth Ravn     
Ketty Elise Fredborg

Onsdag 9. sept. kl. 13.30 
i Frejlev Kirkecenter
Arv, testamenter og 
fremtidsfuldmagter
Hvem bør lave testamente? 
Hvem arver hvem?
Foredrag v. advokaterne Linda Giessing 
og Lise Wilson fra Advokatfirmaet 
Vingaardshus.

Onsdag 7. okt. kl. 13.30 i
Sønderholm Sognegård
»Verden ifølge mig, vennerne 
og højskolesangbogen«
Et par timer med eksistensfrådseri i sel-
skab med journalist og højskolebestyrer 
Frode Muldkjær.

Onsdag 28. okt. kl. 13.30 
i Frejlev Kirkecenter
Mit liv og oplevelser i 
fodboldens verden

Foredrag 
v. Lynge Jakobsen

Lørdag 21. nov. kl. 13.00 
i Sønderholm Sognegård
»Spis sammen«  
i samarbejde med menighedsrådene
Tilmelding senest 18. november på 
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com 
eller på 24 24 86 03 / 31 95 89 15.

Kirkebil til arrangementerne:  
Ring til Bodil Elkjær på tlf. 50 40 20 33, 
hvis du har brug for kørelejlighed.
Alle er velkomne til at deltage i arrange-
menterne.

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe

Siden sidst

Bibelkredsen
Onsdag 19. august hos Eva Svenson, Skakvejen 3, Sønderholm
Onsdag 16. september hos Aase og Henning Klitgaard, Nibevej 146, Drastrup
Onsdag 21. oktober hos Annelise Bjerglund, Vivaldisvej 174, Frejlev
Onsdag 18. november hos Kirsten og Per Ulrik, Fyrkildevej 68, st. tv Aalborg Ø 
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Gudstjenester  August - September - Oktober - November 2020 

Sønderholm Frejlev
 2. aug. 8. s. e. trin.   9.30 LL
 9. aug. 9. s. e. trin.     9.30 LL
 16. aug 10. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA 
 22. aug. Lørdag     9.15 LL Konfirmation

      11.00 LL Konfirmation

 23. aug. 11. s. e. trin.     9.15 JSA Konfirmation

      11.00 JSA Konfirmation 

 29. aug. Lørdag     9.15 LL Konfirmation

      11.00 LL Konfirmation 

 30. aug. 12. s. e. trin. 11.00 JSA Konfirmation   9.30 LL 

 6. sept. 13. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA
 10. sept. Torsdag   17.00 LL Børnegudstjeneste

 13. sept. 14. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA Høstgudstj. m. efterflg. frokost i kirkecentret

 20. sept. 15. s. e. trin. 11.00 LL Høstgudstj. m. efterflg. frokost i sognegården   9.30 LL
 27. sept. 16. s. e. trin.   9.30 LL  11.00 LL
 29. sept. Tirsdag   17.00 JSA Fyraftensgudstjeneste

 4. okt. 17. s. e. trin. 11.00 JSA    9.30 JSA
 8. okt. Torsdag 17.00 LL Børnegudstjeneste

 11. okt. 18. s. e. trin.   9.30 LL  11.00 LL
 18. okt. 19. s. e. trin. 11.00 JSA    9.30 JSA
 25. okt. 20. s. e. trin.   9.30 LL  11.00 LL
 27. okt. Tirsdag 17.00 LL Fyraftensgudstjeneste

 1. nov. Alle helgens dag 16.30 LL/JSA 19.30 LL/JSA
 8. nov. 22. s. e. trin. 11.00 JSA    9.30 JSA 
 12. nov. Torsdag   17.00 LL Børnegudstjeneste

 15. nov. 23. s. e. trin.   9.30 LL  11.00 LL
 22. nov. S. s. i kirkeåret 11.00 JSA    9.30 JSA
 29. nov. 1. s. i advent   9.30 JSA Kirkekaffe 16.00 LL Lysgudstjeneste og efterflg. 
       tænding af byens juletræ

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen
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 22. sept. 
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.


