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Nyt fra menighedsrådene
Brug af kirkens lokaler i en coronatid  
Sønderholm-Frejlev menighedsråd skal som mange andre i denne mærkelige tid balancere 
mellem at åbne op og lukke ned, når det kommer til aktiviteter og brug af kirkens lokaler. Vi 
er pålagt retningslinjer fra Kirkeministeriet, som skal overholdes, hvad deltagerantal og tæt-
hed angår, samt ekstra grundig rengøring.  
Menighedsrådet valgte derfor efter genåbningen i foråret at begrænse brugen af sognegård og 
kirkecenter til kirkens egne arrangementer og sige nej til alle dem, der ellers plejer at bruge 
vores lokaler, det være sig dagplejemødre, bestyrelser, foreninger og andet, ligesom der hel-
ler ikke for nuværende er mulighed for lån af rum til begravelseskaffe hverken i Sønderholm 
eller Frejlev. Denne fortsatte ”nedlukning” sker ikke med vores gode vilje, vi vil helst, at 
vores lokaler summer af liv, men vi mener, at vi på den måde handler mest ansvarligt. 
Der er plads til alt for få i begge vores kirker i denne tid, hvor der skal holdes to meters 
afstand under salmesang til bryllup, bisættelser og gudstjenester, og det betyder at både kir-
kecenter og sognegård jævnligt er i brug, når dem, der ikke var plads til i kirken, her kan del-
tage via storskærm og transmission.
Udover denne anvendelse som ekstra gudstjenesterum prioriterer vi dette efterår, at lokalerne 
bruges til de kirkeaktiviteter, som der er åbnet op for. Det være sig babysalmesang, mini-
konfirmandundervisning, konfirmandundervisning, sogneaftener, menighedsmøder, kirke-
kaffe, korarbejde, samt kirkens ældrearbejde, som her hos os varetages af Sønderholm-Frejlev 
Seniorer, i hvis bestyrelse menighedsrådet er repræsenteret. Alle disse arrangementer sker 
med hensyntagen til de aktuelle retningslinjer som begrænset deltagerantal, begrænset serve-
ring, afstandskrav og grundig rengøring efterfølgende.
Det er, hvad vi har rum til lige nu. Derfor må vi desværre sig nej til det, vi plejer at sige ja til.  
Vi glæder os til, at vi engang kan sige ”ja”, når nogen spørger, om de kan låne lokaler hos os.

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd, september 2020 

Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer

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

Tak for arbejdet for  
kirke og fællesskab i 
Sønderholm-Frejlev sogne
Menighedsrådsarbejde er vældig interes-
sant, men også krævende, fordi der skal 
tænkes langt ud over egne dagsordner, og 
mange interesser skal forsøges tilgodeset. 
En varm tak skal lyde til de afgående 
menighedsrådsmedlemmer for deres store 
indsats gennem årene. 

En særlig tak til Per Ulrik, som gen-
nem mange år har arbejdet for kirkernes 
virke som formand for Sønderholm 
Menighedsråd og til Poul Østergaard 
Mortensen, som har været formand for 
Frejlev Menighedsråd og gennem det 
sidste år været styrmand for det fælles 
menighedsråd.

Hjerteligt velkommen og god arbejdslyst 
til de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer, 
der konstituerer sig, når valgperioden star-
ter 1. søndag i advent.

Det nyvalgte 
menighedsråd for 
2020/2024
• Gerda Larsen (Frejlev)
• Helle Bang (Frejlev)
• Jens Pedersen (Frejlev)
• Karen Margrethe Eskesen Nielsen    
  (Sønderholm)
• Leif Jensen (Sønderholm)
• Mads Sølver Pedersen (Frejlev)
• Peter Asboe-Hermansen (Frejlev)
• Peter Stoffersen (Sønderholm)
• Povl Thomsen (Sønderholm)
• Rikke Sommer Eriksen (Frejlev)
Stedfortrædere:
• Betina Lassen (Sønderholm)
• Jørn Mortensen (Frejlev)
• Knud Roskjær (Sønderholm)
• Orla Korslund (Frejlev)
• Per Christophersen (Frejlev)
• Stefan Hristou (Frejlev)
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Gå med Maria ind i en coronavinter 

I skrivende stund var situationen lige ble-
vet den, at fester skulle slutte kl. 22.00, vi 
måtte højst forsamle os 50, og befolkningen 
opfordredes til at skære ned på, hvor mange 
man mødtes med i sit sociale liv. Når du 
læser det her, er det sidst i november, og 
det er ikke til at vide, hvilke begrænsninger 
i vores helt almindelige liv med hinanden, 
vi så udfordres af. Er der noget, vi har 
lært i år, så er det, at alt hurtigt kan ændre 
sig. Ingen har nogensinde kendt dagen i 
morgen, for dagen i morgen findes først, 
når i morgen er blevet til i dag. Men aldrig 
har det vel været så tydeligt for os, at livet 
leves en dag ad gangen, som i det corona-år 
vi, når du læser det her, er på vej ind i den 
sidste måned af.

Her, hvor jeg lige nu er – sidst i septem-
ber – vokser frustrationen og trætheden. Vi 
troede lige, at sommerens smitte-pause var 
et blivende sted. Nu ser vi ind i en vinter, 
hvor det ikke er til at vide, hvordan det 
hele skal gå. Det er så uforudsigeligt alt 
sammen. Hvornår får det ende? Hvornår 

kan vi igen indbyde til fest uden at være 
bange for, at det hele må aflyses i sidste 
øjeblik? Hvornår kan vi igen fylde kirken 
op til sidste siddeplads og være mange 
sammen? Hvordan med julen?  Ja, her ved 
septembers slutning ved vi det ikke. Og 
formodentlig vides det knap nok der ved 
decembers begyndelse, hvor du lige nu 
befinder dig. Vi må tage én dag ad gangen. 
Og det er svært!

I Frejlev kirke har vi hængende en ekspert 
i det uforudsigelige. Hun har hængt der i 
mere end 500 år: Mens pest og krige og 
reformation og den spanske syge og meget 
andet svært og nyt har hærget omkring 
hende, har hun stået lige dér under kruci-
fikset. Hun er skåret i træ, hun er Jesu mor, 
hun er hende, vi kender som jomfru Maria. 
Den jul, vi snart – på den ene eller anden 
måde – skal fejre, den begynder med, at 
der kommer en engel til Maria og bebuder 
hende, at hun skal blive med barn. Hun er 
ung kvinde, ja, måske er hun bare en stor 
pige, hun er forlovet, hun er jomfru, og det 
er stik mod alle odds, at der skal spire nyt 
liv frem i hende. Det er ikke et hvilket som 
helst barn, som hun skal lægge krop til. Det 
er vor Herre selv, det er Guds søn, det er 
Gud, der i menneskets skikkelse vil træde 
ind i sin verden.

Fra det øjeblik, hvor englen tilsiger Maria 
det nye, der skal ske, træder hun ind i det 
uforudsigelige, det, som man ikke kan vide, 
hvad bliver til. Hun aner ikke, hvad fremti-
den bringer, men så meget har hun dog nok 
kunnet fornemme, at det ikke kun er en let 
vej, hun har foran sig. Det, der begynder 
med englebebudelse kan gå hen og ende 
med et kors. Maria tager ikke flugten. Hun 
protesterer ikke over det ukendte, som hun 
bliver sat i. Hun tager den nye virkelighed 
på sig. Hun siger til englen: ”Jeg underka-
ster mig Gud. Lad det gå sådan, som du har 
sagt.” 

Jeg tænker på Maria, hver gang jeg i det 
her urolige år står foran hende ved alteret 
i Frejlev kirke. Hun er blevet mig en slags 
vejviser i usikkerhedens land. Hun tager 

imod det, der kommer, og så må det gå, 
som det vil, og som det kan. Hun giver 
afkald på selv at have magten – hun lægger 
sig selv og det, som kommer, i Guds hånd. 
Hun lader bogstaveligt talt fremtiden vokse 
i sig med barnet, der er på vej. 

Jeg tror, at vi midt i det uforudsigelig må 
gå i Marias fodspor. Det er vores livsvilkår 
lige nu, at ingen helt kan vide, hvordan 
og hvor mange månederne med coronavi-
rus bliver. Vi kan gøre, hvad vi kan for at 
beskytte hinanden og os selv. Vi kan være 
så ansvarlige, som muligt er. Og samtidig 
må vi forsøge at leve i det og med det, 
som vi bedst kan. Vi må lægge det uforud-
sigelige i Guds hånd. Han kom til verden 
julenat for at vise os, at han bærer med på 
vores liv. Han kom til verden i kærlighe-
dens skikkelse for at bo i vores hjerte, også 
når vi sidder alene og isolerede i vores stue 
og ensomheden synger i os. Han kom for 
at gå sammen med os ind i usikre dage og 
for at puste fred ind i vores uro, når vi jager 
afsted. Han kom for at bære med på det 
tunge og det svære. 

Ingen kender dagen i morgen. Julenat kom 
Jesus til verden for at vise os, at hvad enten 
dagen i morgen byder os engle eller kors, 
så er vi ikke overladt til os selv i det. Vi er 
Guds. Vi må som Maria lægge det, vi ikke 
har magt over, fra os, og nøjes med at være 
til i det, som er. En stund i en kirke hjælper 
mig med at give afkald på at ville magte 
det, jeg alligevel ikke er herre over. Måske 
en stund i en kirke også kan hjælpe dig?

Måske bliver julen anderledes, end den 
plejer, i år. Vi har ikke før prøvet at fejre jul 
med corona. Må det alligevel blive jul. Lad 
os gå i Marias fodspor og tage det, som det 
kommer. 

Guds fred til dig og dine. Glædelig jul.

Sognepræst Lotte Lyngby
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Særlige gudstjenester        Konfirmander
Juleaften 2020
i Sønderholm og Frejlev 

Normalt har vi denne dag tre gudstjenester 
i Frejlev Kirke kl. 13.00, 14.30 og 16.00 og 
to i Sønderholm Kirke kl. 14.30 og 16.00. 
Sådan vil vi også gerne fejre julen i år!

Men der er meget, der tyder på, at også 
vores gamle jul må tage højde for, at 
Covid19-virussen endnu har sit tag i os. 
Hvad angår de endelige gudstjenestetids-
punkter på denne dag er vi derfor nødt til at 
afvente situationen, og vi vil i passende tid 
inden højtiden annoncere dem på kirkernes 
hjemmeside, Facebook-side og i Nibe Avis. 

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Nytårsaftensdag
Torsdag 31. december kl. 
14.00 i Sønderholm Kirke 
og 15.30 i Frejlev  
Traditionen tro fejres nytåret 
med gudstjenester nytårs-
aftensdag - måske som en 
slags optakt til aftenens fest. 
Menighedsrådene vil sørge for, at der bli-
ver lejlighed til at ønske hinanden et godt 
nytår på behørig vis. 

ÅRETS KONFIRMANDER 2020



Kirken for børn og unge

5

Er kirken ikke for børn?
Sådan kunne man godt spørge, når man 
ser den gudstjenesteliste, som er bag på 
dette kirkeblad. For hvor er spaghettiguds-
tjenesterne henne? Er de helt afskaffet?
Nej, det er de ikke! Men det, som stats-
ministeren kalder ”dansen med corona”, 
gør det svært at være kirke for børn denne 
vinter, især hvis man har forholdsvis små 
kirker, som vi har det her hos os. Vi er 
pålagt at sørge for, at der er to meters 
afstand imellem os, når vi synger, og en 

meters afstand, når vi ikke gør, og de 
spilleregler finder vi svære at forene med 
børnegudstjenester, som vi gerne vil skal 
være fulde af nærhed og kontakt. Vi ser 
derfor tiden an, hvad kirke for børn angår. 
Måske sker der ændringer, så vi igen kan 
byde ind til børnegudstjeneste, og så vil 
det blive meddelt i Nibe avis, på plakater 
i børneinstitutionerne og på kirkens hjem-
meside og Facebook-side. 
Vi har vovet at programsætte en børnefa-
stelavnsgudstjeneste i Sønderholm midt i 
februar. Vi håber, at den kan gennemføres. 

Og vi har også denne vinter babysalme-
sang og mini-konfirmandforløb for 3. 
klasserne. Alt sammen på lidt anderledes 
vis end ellers. Vi gør, hvad vi kan for at 
passe godt på hinanden, og vi glæder os 
til, at vi igen en dag kan fylde kirken med 
børn og deres familier og servere pasta og 
kødsovs i lange baner efterfølgende.

Fastelavnsgudstjeneste 
i Sønderholm Kirke
Søndag 14. feb. kl. 13.00
Om virus-tallet tillader det, danner Sønderholm 
Kirke og Sønderholm Borgerforening også i år 
par omkring byens fastelavnsfest.

Den begynder i kirken med en familie- og 
fastelavnsgudstjeneste kl. 13.00 og fortsætter i 
sognegården med tøndeslagning og heftig bol-
lespisning m.m.

Det er ganske gratis at være med. Og vi glæder 
os til se alle prinsesser, riddere og robotter, 
smådjævle, spøgelser og skarnsknægte til en 
sjov og festlig fastelavnsdag. 

� �

�

�

Søndag 14. marts  
- med indledende gudstjeneste kl. 9.30
i både Sønderholm Kirke 
og Frejlev Kirke
Flere oversvømmelser, mere tørke og uforudsigeligt vejr 
betyder, at flere og flere mennesker ender i fattigdom – og 
ikke ved, hvordan de skal skaffe deres næste måltid.
Derfor samler vi ind til en bedre tilværelse for dem, der er 
hårdest ramt af klimaforandringerne.

Pengene, der samles ind, går blandt andet til:
• Træplantning – træer giver skygge og liv

• Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser

• Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser  
og jordskred

• Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier 
rent drikkevand

• Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

Folkekirkens Nødhjælps 
Sogneindsamling 2021 
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Koncerter, sogneaften mm.

Koncert med Mads Granum Kvintet i Sønderholm Kirke
Tirsdag 2. marts kl. 19.00
En koncert med Mads Granum Kvintet er en rejse ind i et dragende salmeunivers, hvor genkendelighed 
og nytænkning går hånd i hånd. Repertoiret er kendte nordiske salmer tilsat jazz, nykomponerede sal-
mer og et indslag med rytmisk kirkeorgel. Det hele bundet sammen med underholdende, informative og 
overraskende introduktioner.
Til daglig er Mads Granum organist i Lindevang Kirke på Frederiksberg, pianist for Thomas Eje, key-
boardspiller for Linie 3, Per Nielsen m.fl., samt leder af det rytmiske kor Vocalicious. Han er 4. gene-
ration af organister i sin familie, opvokset i folkekirken og uddannet ved Sjællands Kirkemusikskole og 
Berklee College of Music, Boston, USA
Mads Granum, piano, keyboard og kirkeorgel, Regitze Glenthøj, vokal, Mads Hansen, saxofon og klari-
net, Thomas Ovesen, kontrabas, Ricco Victor, trommer og klokkespil.
Entré 75 kr.

Foredrag om REGAN Vest
Onsdag 17. februar kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter 
Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, Bodil Frandsen, beretter i ord og billeder om Regeringsanlæg Vest. 
60 meter under en kridtbakke i Rold Skov ligger 5.500 kvm helt unik Danmarkshistorie. Et bunkeranlæg, opført i dybeste hemmelighed i 
perioden 1963-68, med det formål at huse regering og kongehus i tilfælde af en atomkrig. At se og høre om REGAN Vest er næsten som 

at træde ind i selve Den Kolde Krig.  Ad tilsyneladende uendelige lange, 
golde betongange når man pludselig ind til et fuldt funktionsdygtigt anlæg 
med soverum, kantine, dagligstue, konferencerum, krypteringsrum, læge-
klinik, maskinrum osv. Både anlæggets helt specielle opbygning og stør-
relse, dets komplette og uspolerede indretning, hemmeligholdelsen og 
planlægningen helt ned i detaljer vidner om periodens trusselsbillede. 
Billederne og fortællingen trænger ind under huden og bliver nærvæ-
rende.

Nordjyllands Historiske Museum arbejder på at åbne anlægget for 
offentligheden.

Julemusikgudstjeneste
Søndag 13. 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 og orgelmusik.

Filmaften i Sønderholm Sognegård
Onsdag 20. januar kl. 19.00
Vi vover at gøre det: 
At invitere til endnu en filmaften i godt selskab, 
men denne gang i Sønderholm Sognegård.
Vi håber på, at der bliver plads til mange, 
for film skal stadigvæk og helst ses sammen med andre.
Vi serverer et glas vin, ostemad og kaffe/the.



7

Frejlev Missionshus, Nibevej 283
Onsdag 2. december kl. 19.30
Adventsmøde med bogsalg af 
missionær Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg
Onsdag 16. december kl. 19.30
Julehygge med pyntning af juletræ
Mandag 28. december kl. 19.30
Julefest med tale ved 
Henning Kristensen, Klitgård
Evangelisk Alliance Bedeuge:
Mandag 11. januar kl. 19.30 
i Frejlev Missionshus
Onsdag 13. januar kl. 19.30 
i Støvring Sognegård
Torsdag 14. januar kl. 19.30 
i Nibe Sognegård
Onsdag 27. januar kl. 19.30
Møde ved missionær 
Henrik Søgaard Jørgensen, Erslev
Onsdag 3. februar kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær 
Søren Grysbæk, Horsens
Onsdag 10. februar kl. 19.30
Møde ved regionsleder 
Ruth Tidemand Nielsen, Hjørring
Onsdag 24. februar kl. 19.30
Missionshusets generalforsamling 
Torsdag 4. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Nibe Sognegård ved fritidsfor-
kynder Søren Peter Thomsen, Thisted
Onsdag 10. marts kl. 19.30
Digital aften med Efeserbrevet
Onsdag 24. marts kl. 19.30
Møde ved sognepræst 
Anders Jensen, Aalborg

Mødekalender
SØNDERHOLM SOGN

Dåb:
Victoria Høst Eiby
Liva Majland Havsager
Victoria Rosengren Marcy
Nicoline Sølbeck Andersen
Alfred Lunnemann Markussen
Alma Lunnemann Markussen
Emilie Højriis Sloth
Lærke Søgaard Buus
Ea Nor Nielsen

Vielser:
Julie Kjærgaard Costin og Robert Jack Costin                                 

Dødsfald:
Aase Pouline Jensen
Sten Hedegaard Knudsen
Else-Marie Mørk

FREJLEV SOGN

Dåb:
Alberte Aabech Birk
Alberte Mørkholt Thomsen
Mathilde Glerup Rasmussen
Vitus Sylvester Aagaard Johansen
Minna Maria Yapp
Lea Victoria Ritter
Andrea Lindegaard Mathisen
Alberte Marie Jakobsen
Lukas Nowakowski
Louie Korfitz Duedal
Ellen Hein Sandberg
Agnes Hjerrild
Olivia Jensbye Nøhr
Karen Frantsen  
Emma Aaen Thordal
Villads Sahl Andreasen

Vielser:
Jeanette Lammert og Jonas Filtenborg Plum
Mia og Thomas Jung Aaberg
Rikke Larsen og Michael Jacobsen
Katrine og Frederik Stuhr Bang
Sabrina Stærmose Mortensen og 
Kristian Morgensen     

Dødsfald:
Svend Henry Kristensen
Jette Evelyn Pallesen
Gunnar Poulsen
Jonna Marie Madsen

Udflugt til Dalsgård Antik 
2. december 
(Først til mølle, plads til 50 personer)
Kl. 9.30: Afgang fra Frejlev Kirkes P-plads. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Tilmelding fra 1. oktober til 1. november.

Adventsgudstjeneste
Onsdag 9. dec. kl. 13.30 
i Sønderholm kirke  
og sognegård
(Begrænset deltagelse) 
Som sædvane og som optakt til advents- 
og juletiden afsluttes Sønderholm-Frejlevs 
Seniorers årlige møderække og aktiviteter 
med en kort gudstjeneste. Derpå kaffe og 
hygge i sognegården.
Tilmelding senest 2. december.

Generalforsamling
Onsdag 27. januar kl. 13.30 
i Frejlev Kirkecenter
(Begrænset deltagelse)
Dagsorden i.h.t vedtægterne.
Tilmelding senest den 18. januar.

Afrikanske flygtninges  
baggrund og forventninger 
ved Egon Nielsen
Onsdag 3. marts kl. 13.30
i Sønderholm Sognegård
(Begrænset deltagelse)
Tilmelding senest den 24. februar.

Alle tilmeldinger kan ske til
soenderholm.frejlev.seniorer@gmail.com
Eller på tlf. / sms.
Bodil Elkjær 2424 8603 / Knud E. 
Simonsen 3195 8915.

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

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe

Siden sidst

Bibelkredsen
Onsdag 20. januar hos Eva Svenson, Skakvejen 3, Sønderholm
Onsdag 17. februar hos Aase og Henning Klitgaard, Nibevej 146, Drastrup
Onsdag 17. marts hos Annelise Bjerglund, Vivaldisvej 174, Frejlev

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer
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Gudstjenester  Dec. 2020 - Jan. - Feb. - Marts 2021 

Sønderholm Frejlev

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; JT = Jørgen Tornøe
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.

 29. nov. 1. s. i advent   9.30 JSA Kirkekaffe Lysgudstjenesten er aflyst pga. Corona-situationen. 
      Der er juletræstænding kl. 16.00

 6. dec. 2. s. i advent 11.00 LL      9.30 LL  

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

 13. dec. 3. s. i advent  16.30 JSA Julemusikgudstjeneste

 20. dec. 4. s. i advent     9.30 LL 
 24. dec. Juleaften LL/JSA  LL/JSA
    Gudstjenestetidspunkterne annonceres senere; se side 4

 25. dec. Juledag 11.00 JSA    9.30 JSA   
 26. dec. Anden juledag   9.30 LL
 27. dec. Julesøndag Denne dag henvises til gudstjenesten i Godthåb Kirke kl. 11.00. (Kirkebil kan benyttes)

 31. dec. Nytårsaften 14.00 LL   15.30 LL
 3. jan. Helligtrekongers søndag   9.30 JSA  11.00 JSA 
 10. jan. 1.s.e.h.3 k. 11.00 LL    9.30 LL Kirkekaffe 
 12. jan. Tirsdag   17.00 LL Fyraftensgudstjeneste 
 17. jan. 2.s.e.h.3 k.   9.30 JSA  11.00 JSA
 24. jan. Sidste s.e.h.3 k.     9.30 JT
 31. jan. Septuagesima   9.30 LL  11.00 LL
 2. feb. Tirsdag 17.00 JSA Kyndelmisse-gudstjeneste

 7. feb. Seksagesima 11.00 JSA    9.30 JSA
 14. feb. Fastelavn 13.00 LL  Se side 5 
 21. feb. 1.s i fasten   9.30 JSA  11.00 JSA
 28. feb. 2.s i fasten     9.30 LL
 7. marts 3.s i fasten   9.30 JSA  Kirkekaffe 11.00 JSA
 14. marts Midfaste   9.30 JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp   9.30 LL Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
                     - forkortet gudstj. uden dåb og nadver                                  - forkortet gudstj. uden dåb og nadver

 16. marts Tirsdag   17.00 LL Fyraftensgudstjeneste 
 21. marts Mariæ bebudelses dag   9.30 JSA  11.00 JSA


