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Pinsevandring til Troldkirken
Søndag 23. maj kl. 7.30

Foredrag om REGAN VEST
Onsdag 19. maj kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter

Pilgrimsvandringer 
på udvalgte torsdage
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Nyt fra menighedsrådet
Mød tre af de nye menighedsrådsmedlemmer  

Jeg flyttede til Sønderholm sammen med min søn for fire år 
siden, og vi er faldet rigtig godt til. Der er mange aktiviteter i 
byen, som gør Sønderholm til et sted, hvor det er nemt at flytte 
til og blive en del af fællesskabet. Indtil videre har vi boet til leje 
på Tjelevej, men lige for tiden glæder vi os meget til at flytte til 
en andelsbolig på Fussingøvej i starten af foråret. Jeg stillede 
op til menighedsrådet, fordi jeg ser kirken som et kulturelt sam-
lingspunkt for et lokalsamfund. Det er meget meningsfyldt for 
mig at bidrage til at sørge for, at kirken er et relevant sted med 
relevante aktiviteter for alle. 
Jeg er uddannet ingeniør og arbejder hos Maskinsikkerhed ApS i 

Aalborg, hvor jeg laver risikovurderinger og CE-mærkning af maskiner. Når jeg er på arbejde, 
slår min søn Simon sine folder i Børnehaven Sønderholm. Derudover har jeg en kæreste, som 
bor i Vokslev, og tilsammen er vi så heldige at have fire sønner i alderen 4 til 20 år. 

Karen Eskesen, valgt for Sønderholm Sogn

Jeg har boet i Frejlev det meste af mit liv, jeg flyttede til byen 
i 1969 sammen med mine forældre, og har i mit voksenliv kun 
boet udenfor byen fra 1985-1987. Det betyder at kirken altid 
har været en del af mit liv. Jeg blev som det første konfirmeret i 
1978 af pastor Larsen og har siden brugt kirken i familien til dåb, 
bryllup og begravelser.  Igennem min politiske karriere har jeg 
sideløbende kunne følge med i restaureringen af Frejlev Kirke på 
tæt hold, da min far i de år var menighedsrådsformand.
Jeg er trådt ind i arbejdet, fordi jeg gerne vil arbejde for, at kir-
ken får en mere central rolle i bylivet i Frejlev og dermed bliver 
et omdrejningspunkt for mange aktiviteter.

Jeg bor i Kalmanparken med Gitte og de 2 cocker spaniels Basse og Bella. Til dagligt er jeg 
direktør på Springeren Maritimt oplevelsescenter i Aalborg og medlem af Aalborg byråd frem 
til udgangen af 2021.

Mads Sølver Pedersen, valgt for Frejlev Sogn

Jeg flyttede til Frejlev i 1978, hvor jeg blev gift med Flemming. 
Vi har 3 dejlige sønner, som for længst er voksne. Vi nyder i dag 
mange besøg af dem og deres familier, som i dag også består af 
6 dejlige børnebørn.
Frejlev er en dejlig by med mange aktiviteter, som vi og vore 
børn har haft stor fornøjelse af gennem årene.
Jeg har tidligere været medlem af Frejlev Menighedsråd i perio-
den fra 2004-2012, så efter en pause føler jeg mig klar til en ny 
omgang.
Jeg vil gerne arbejde for et aktivt liv i og omkring kirken, så alle, 
både børn, unge, voksne og ældre har lyst til at være med.
Jeg glæder mig til arbejdet.

Gerda Larsen, valgt for Frejlev Sogn

Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer

Adresser
Sognepræst (kirkebogsførende)
Jørn Skøtt Andersen
Tlf. 23 62 18 78 
E-mail: jsan@km.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst Lotte Lyngby
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

Menighedsrådsformand
Peter Stoffersen
98 34 13 02 / 40 17 83 02
E-mail: formand@soenderholm-frejlev.dk 

Sønderholm Kirke 

Kirkeværge Leif Jensen  
Tlf. 98 34 11 29 / 20 91 34 11
E-mail: kirkevaerge@soenderholm-kirke.dk 

Graver Annee Katrine Bonde
Tlf. 98 34 11 19 / 40 33 11 19  
E-mail: graveren@soenderholm-kirke.dk
Træffes ikke mandag. 

Kirkesanger
Vakant

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. 98 34 32 02 / 24 25 54 86 
E-mail: graveren@frejlev-kirke.dk
Træffes ikke mandag. 

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
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Den mærkeligste tid…
Når man sidder midt i februarmånedens 
kulde og skal skrive et kort indlæg til et 
kirkeblad, der skal udgives i april og gælde 
fire måneder frem, gribes man let af en 
fornemmelse af at skrive lidt i blinde. For 
selvom vaccinerne nu er kommet og venter 
på os ret forude, ved jeg også, at der ikke 
skal meget mere end et par flagermus til 
for at vælte selv de bedste planer; ligesom 
jeg ved, at de små dyrs flugt gennem luften 
åbenbart ikke for ingenting ligner flaksende 
kasteknive. Godt af fastelavn blev aflyst, 
tænker jeg stille for mig selv, for kunne jeg 
overhovedet have tilladt mig at komme i 
mit Batman-kostume? 

Det er den mærkeligste tid!

Hvor sætninger, der engang gav absolut 
ingen mening, nu nikkes adstadigt og for-
stående til. For vi skal være sammen hver 
for sig; holde fællesmøder hver for sig, 
synge fællessang hver for sig. Vi har lært 
og forstår nu alvoren bag ord som Covid 19 
og pandemisk, podepind og testkit, smit-
tetryk, superspreder og hudsult. Og vi har 
lært og forstået, at der til ret samfundssind 
hører villighed til hjemmekarantæne og 
selvisolation, selvom det også kan føre til 
hjemmevold. Og vi har lært og forstået, 
at der også kan være andre grunde end de 
religiøse til at bære maske; at det simpelt-
hen er klog adfærd at gemme sit smil i et 
mundbind. Heldigvis kan ingen så se, hvor 
meget vi inde bagved hænger med skuffen.

Går man i kirke i disse dage skal man være 
heldig for at blive lukket ind. Synge kan 
du lige understå dig i, sidde tæt kan du 
godt glemme alt om, og hvis du synes, at 
18 pladser i Sønderholm Kirke ikke er ret 
mange, kan du jo prøve at tage til Frejlev 
Kirke, der er 13. Det har været mere end 
almindeligt svært at finde vej med et bud-
skab, der næsten på alle måder er én stor 
modsigelse af coronatræthed, coronastress 
og coronasorg. Det kristne evangelium 
handler jo nemlig i sin grund om en 
corona-ukorrekt Gud, der vil være nær, og 
derfor hele tiden trænger sig på og ikke vil 

holde sig på afstand. Ligesom kærligheden 
heller ikke vil.

Vi er mange, der glæder os til at smide 
maskerne, visirerne og gummihandskerne 
og uddele dobbelte grundtvigske håndtryk 
(dem, hvor man med begge sine hænder 
griber den andens hånd og rusker den op 
og ned som en galning). Tænk at kunne 
gå i butikker igen og træde hinanden ned 
i køen, mens alle ler forsonende og hjerte-
ligt. Tænk at kunne gå i biografen og lettere 
euforisk dele ud af sit befamlede slik til 
alle omkring én, og tilbyde sidemanden at 
sidde på ens skød under hele filmen, så vi 
virkelig kan se den sammen og ikke bare 
hver for sig. Ja, tænk endelig igen at kunne 
mødes i kirken og synge hinanden kraft-
fuldt ind i nakken og gnide skulder med 
sidemanden, tåle præstens entusiasmebårne 
mundvand og - på vej ud og hjem - hans 
insisterende afghanske kindkys (d.e. otte 
gange på hver kind).

Jeg ved godt, at nogen vil mene, at vi 
måske aldrig kommer helt derhen igen - og 
mindre kan vel også gøre det - men mens 
vi venter på, at noget lignende i hvert fald 
kan ske, ja, så skal vi igennem håndsprit-
tågerne og de tilduggede visirer huske at 
holde øjnene åbne for den omsorg, ja, den 

kærlighed til hinanden, der faktisk ligger 
gemt under alle anstrengelserne. Måske 
gemmer der sig endda dér en ordentlighed, 
vi kunne overveje at føre videre også uden 
masker.
 
COVID-19 er som bekendt navnet på den 
sygdom, man kan udvikle, hvis man smittes 
med coronavirus. 19 er et primtal, og de er 
smart sagt uklædeligt selvoptagede og går 
kun op i sig selv. Og den slags er der ikke 
meget liv i. 

Da Gud kom til verden, kaldte han i ét der-
med os alle sammen ud til et liv i omsorg 
og kærlighed. Og et sådant liv handler om 
det modsatte. Og det kan som bekendt vise 
sig i de forskelligste former, og derfor lever 
vi nu på afstand af hinanden - der er langt 
imellem os - og det kan ikke være anderle-
des. Men vi gør sådan, fordi vi dybest set 
har omsorg for hinanden og går op i mere 
end os selv. Sådan at vi igennem dét, vi gør 
lige nu, faktisk er hinanden ganske nær.

Måske er det derfor, at den forbistrede virus 
forstørret op på en skærm - alligevel og 
paradoksalt nok - ligner en smuk nellike?

Sognepræst Jørn Skøtt Andersen
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Andre gudstjenester m.m.
Pilgrimsvandring - gåture med tro og ro 
”Tab for alt ikke lysten til at gå”, skrev Søren Kierkegaard i et 
trøstende brev engang og fortsatte: ”Jeg har gået mig mine bedste 
tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan 
gå fra den.” Mon ikke, at vi er en hel del, der genkender os selv i 
Kierkegaards ord? Det er godt – både for sjæl og krop – at komme 
ud at gå.

I løbet af sidste forår og sommer var det som et nyt tilbud i 
Sønderholm og Frejlev muligt at komme med sognepræst Lotte 
Lyngby på små eftertænksomme pilgrimsvandringer i landskabet 
omkring Sønderholm og Frejlev kirker. En pilgrimsvandring er 
en gåtur med tro og ro, hvor der undervejs er indlagt små stop 
med ord til refleksion. Der synges enkelte vers af salmer. Der 
er korte strækninger, hvor vi går i stilhed, og lange strækninger, 
hvor samtalen flyder frit, for man taler godt sammen, når man 
går. Vandringerne har form som en slags meditativ gudstjeneste 
til fods. Det kræver ingen forudsætninger at deltage – ud over et 
åbent sind, og at man skal kunne være så godt til bens, at man kan 
gå 5 kilometer i roligt tempo.
Om forsamlingsloftet vil det, så bliver der igen pilgrimsvandringer 
dette forår. De kommer til at ligge på udvalgte torsdage kl. 16.30. 
Hold øje med opslag i Nibe avis og rundt i sognene. Når det bliver 
tilladt at være samlet flere end 5, så går vi i gang med at gå. 

Måske du skal med?
For som Kierkegaard 
også skriver i sit brev: 
”Når man bliver ved 
at gå, så går det nok.”

Vær med til påskegudstjeneste 
hjemme i stuen 
I skrivende stund må den gudstjenestefejrende menighed i Frejlev 
Kirke bestå af 13 personer og i Sønderholm af 19 personer. Vi kan 
lige nu ikke vide, om dette ”loft” er blevet hævet til påske. For 
det tilfælde, at der stadig er plads til for få i kirken påskedag – og 
fordi nogen kirkegængere måske stadig er tryggest ved at holde 
sig mest muligt hjemme – vil det påskedag være muligt at klikke 
ind på kirkernes hjemmeside og deltage i en filmet gudstjeneste 
fra Sønderholm Kirke. 

Så velkommen til gudstjeneste på afstand – i en velkendt kirke og 
med velkendte ansigter på skærmen. Der vil selvfølgelig stadig 
være gudstjeneste i kirkerne påskedag – der er man sandelig også 
velkommen!

Pinsevandring i Sønderholm
Søndag 23. maj kl. 7.30 til Troldkirken
Gudstjeneste kl. 9.30 
Det er blevet én af de bedre traditioner denne dag: At vi mødes og 
vandrer i samlet flok til Troldkirken, nyder udsigten deroppefra, 
synger et par sange med velsmurte ganer for så at vende tilbage til 
sognegården til et veldækket morgenbord. Morgenen afsluttes med 
gudstjeneste i Sønderholm Kirke.

Hvis smittetrykket tillader det, tager vi den tur endnu engang. Og 
skulle bentøjet være en hindring, kan man jo bare nøjes med at 
møde op ved morgenbordet (kl. 8.30/8.45) og/eller gudstjenesten.

SOMMERTILBUD
Julicafé i Frejlev Kirkecenter
onsdag 7. juli og onsdag 21. juli 
kl. 9.30 – 11.30  
Ja, der er ingen garanti for bamsekram og næsegnidning, 
men en god kop kaffe og et rundstykke + lidt mere, kunne det 
måske godt blive til. Så sæt et kryds i kalenderen.

Det er som altid gratis 
at deltage, og kirkebilen 
kører på vanlig vis.

Vi regner endvidere med, 
at det bliver muligt at  
servere morgenkaffebord i 
forlængelse af gudstjenes-
terne:
Søndag d. 4. juli kl. 9.30 
i Sønderholm
Søndag d. 25. juli kl. 9.30 
i Frejlev



Kirken for børn og unge
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Babysalmesang
Når corona-situationen i foråret tillader det, 
vil der igen være babysalmesang ved 
Sønderholm og Frejlev Kirker. 
Babysalmesang har været lidt anderledes det 
forgangne år og vil sikkert også blive det i 
2021. 
Deltagerne får udleveret hver deres lille pose 
med tørklæde, sæbebobler, rasleæg og salme-
bog, som de medbringer hver gang. 
Vi synger, leger og danser med to meters 
afstand i kirkecenter/sognegård og runder til 
sidst af med coffee-to-go.

Minikonfirmander 20/21
Der har været fart over feltet i efteråret 
med minier i Frejlev Kirkecenter. Hertil 
har Randi Dissing været en stor hjælp 

og givet en hånd med hist og her med 
de livlige minikonfirmander, der bare 
gerne vil være børn midt i en corona-tid. 
Kreativiteten er blomstret, og meget har 
kunnet lade sig gøre på nye måder, så det 

lykkes nok også at gennemføre holdet i 
Sønderholm senere på foråret, når vejret 
og restriktionerne tillader det.

KONFIRMATIONER 2021 - nu i september
For andet år i træk har vi måttet flytte forårets konfirmationer til efter sommerferien i håb om, 

at der til den tid vil være bedre mulighed for fest i kirken og derhjemme.

De nye datoer er:
Lørdag d. 4. september: Konfirmation i Sønderholm kirke for nuværende 7. klasse

Lørdag d. 11. september: Konfirmation i Frejlev kirke for nuværende 7.A
Søndag d. 12. september: Konfirmation i Frejlev kirke for nuværende 7.B 

Vi håber, at det bliver sidste gang nogensinde, at konfirmationerne skal flyttes med forholdsvis kort varsel! 
Må det blive festlige konfirmationsdage i både kirker og hjem til september!

Juniorkoret
Det er lidt af en bedrift at insistere 
på at gå til kor midt i en corona-
krise, hvor sang er risikabelt 
og skal udføres med to meters 
afstand. Juniorkorets medlemmer 
har virkelig været seje og dygtige 
til at bære koret igennem en tid 
med afstand, udendørs korprøver 
i solskin og regn, ingen kageord-
ning, ingen Luciaoptog og koncert 
og ingen sang med Pigekoret. 
Men tiden har så til gengæld budt 
på kreativ salmedans, strålende humør, gode ideer, filmeftermiddage, YouTube-
korlæring og ikke mindst udholdenhed! 
Tak til Juniorkoret! 
Prøverne begynder igen, når vi må åbne lidt igen.
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Koncerter og foredrag i sognene

Foredrag om REGAN Vest
Onsdag 19. maj 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, lægeklinik, 
maskinrum osv. 
Både anlæggets helt specielle opbygning og størrelse, 
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 nærværende.

Vi håber, det kan lade sig gøre at gennemføre foredraget denne gang.

Så syng da Danmark, 
lad hjertet tale…
Midt i november udkom Højskolesangbogen i sin nittende udgave. Den 
har fået tilføjet 160 nye sange, mens 122 er blevet smidt på porten. Når 
man er fan af Højskolesangbogen, er det jo nærmest i åndeløs spænding, 
man modtager den nye samling. Har de kasseret nogle af mine aller-
kæreste sange, og er det lutter popsmarte her og nu-sange, der har fået 
pladserne?

Det er der heldigvis ikke et enkelt svar på. Udvalget har lavet et gedigent 
arbejde, hvor en vigtig del af kommissoriet var at skabe balance mellem 
tradition og fornyelse. 

Der har været lagt vægt på at give mere plads til kvindelige forfattere og komponister, hvilket jeg slet ikke vil begræde. F.eks. har Anne 
Linnet fået mere plads, og efterhånden kender og elsker alle Alberte Windings »Lyse nætter«. En del gamle salmer har måttet vige pladsen 
for nye, og jeg bliver lidt vemodig, når den smukke salme ”Julebudet til dem, der bygge” ikke mere findes i samlingen. Til gengæld bliver 
jeg glad, når flere af de nye salmer vi også i Frejlev og Sønderholm kirker er kommet til at holde af, nu findes i sangskatten. Iben Krogsdal 
er en af vore store salmedigtere, og hun er rigt repræsenteret. Også den mystiske og finurlige Simon Grotrian er repræsenteret med bl.a. 
»Guds nåde er en vintergæk«.

Bogen er et fantastisk spejl på dansk sprog, historie og kultur. Guldaldertidens romantiske fædrelandsskildringer er stadig med, men står 
heldigvis ikke længere så alene med kvinde- og landskabsbilleder. Det kan godt give rystelser, når den nutidige, helt almindelige danske 
dagligdag skildres som en aften på fjerde sal på Nørrebro i København, »Ramadan i København«, men det er jo livet i al sin mangfoldighed, 
og »Jeg elsker den brogede verden«.

Velkommen til dejlige sangaftener. Vi er klar, så snart det igen er trygt og sikkert at synge sammen.
Gode hilsener fra organisten, der glæder sig til at folde den nye højskolesangbog ud sammen med jer. 

Margit Mühlbach
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Onsdag 7. april kl. 19.30
Kredsmøde i Støvring ved 
missionær Jens Peder Dalgaard, 
Nykøbing M.

Onsdag 14. april kl. 18.00 
Fællesspisning

Onsdag 28. april kl. 19.30
Møde - digital aften

Onsdag 5. maj kl. 9.30 – 16.30
Seniordag:
Ruth Worm, Silkeborg: Bibeltime
Jens Peder Poulsen, Aalborg: Grænselandet
Lisbet Adolfsen, Aalborg: Sange til efter-
tanke
Per Weber, Hinnerup: Israel

Onsdag 12. maj kl. 19.30
Møde ved Villy Holm Pedersen, Brønderslev

Onsdag 26. maj kl. 19.30
Møde ved sognepræst Henning Smidt, 
Kettrup

Onsdag 2. juni kl. 19.30 
Kredsmøde ved missionær Heri Elttør, 
Aulum

Onsdag 9. juni kl. 18.00
Sæsonafslutning 

Mødekalender
SØNDERHOLM SOGN

Dåb:
Silke Juul Nørgaard
Bella Veggerby Ravnkilde
Thea Dahl Møller Jensen
Alberte Sofie Koldborg
Simon Sejr Kjelde
Vincent Holmgaard Berthelsen
Viggo Eskerod Christensen
Lærke Østerlund Knudsen
Ronja Bønlykke Grubbe
Theodor Højer Ørris
Milas Zacharias Pedersen

Vielser:
Jeanett og Nicolas Skov Simonsen
Simone og Jonas Julius Østerlund 
Knudsen                                 

Dødsfald:
Inger Fristrup
Brian Fryhnstyck
Erna Thomsen
Erik Lars Ørbæk Larsen

FREJLEV SOGN

Dåb:
Herdis Skrubbeltrang Karbing
Filippa Magnusson Schmidt
Valdemar Lindemann Jakobsen
Mads Winum Brønner
Søren Nohr Horslund Nielsen
Emil Langdahl Antonsen
Vea Marie Aaberg
Sofia Knudsen
Noah Martin Virenfeldt Pedersen

Vielser:
Laura Maj og Martin Harboe Petersen     

Dødsfald:
Inger Fogsgaard
Børge Vagn Estrup
Erik Schou-Olesen
Eivind Hjulmand

Her plejer seniorernes 
arrangementer at figurere, 
men indtil videre er alle aktiviteter 
indstillet på grund af Covid19.
Fremtidige aktiviteter kan ses 
annonceret på kirkernes hjemmeside, 
når de er planlagt.

Strikkecafé 
Kan en strikkecafé mon overleve 
en coronakrise? 

Lysten var i hvert fald ikke blevet mindre 
i det forgangne efterår, - selvom der skal 
sprittes, strikkes med en meters afstand og 
medbringes egen kaffe fra termokanden.

Vi strikker i øjeblikket bl.a. blæksprutter 
til kommende babysalmesangshold. Det er 
så hyggeligt, at vi planlægger endnu flere 
strikkecafédatoer, men lige nu må vi vente 
på, at det bliver lidt mere sikkert igen, 
inden nye datoer bliver udmeldt.
 

Christine Bjerre og 
Randi Dissing

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe

Siden sidst

Bibelkredsen
Onsdag 21. april hos
Aase og Henning Klitgaard,
Nibevej 146, Drastrup

Onsdag 19. maj hos
Kirsten og Per Ulrik, 
Fyrkildevej 68 st. tv Aalborg Øst

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer
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Gudstjenester  April - Maj - Juni - Juli 2021 

Sønderholm Frejlev

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; TZD = Tine Zinck Damgaard
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: webmaster@soenderholm-kirke.dk) senest 25. maj. 
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

 28. mar. Palmesøndag   9.30 JSA  11.00 JSA 
 1. april Skærtorsdag 11.00 JSA    9.30 JSA
 2. april Langfredag 16.30 LL   
 4. april Påskedag 11.00 LL    9.30 LL
 5. april 2. påskedag     9.30 LL 

 11. april 1.s.e. påske   9.30 JSA  11.00 JSA 

 13. april Tirsdag 17.00 LL  Fyraftensgudstjeneste 

 18. april 2. s. e. påske 11.00 LL    9.30 LL
 25. april 3. s. e. påske   9.30 JSA  11.00 JSA
 30. april Bededag     9.30 LL 

 2. maj 4. s. e. påske   9.30 JSA
 9. maj 5. s. e. påske 11.00 JSA    9.30 JSA
 13. maj Kristi himmelfartsdag   9.30 LL
 16. maj 6. s. e. påske     9.30 LL
 23. maj Pinsedag   9.30 JSA Pinsevandring fra kl. 7.30 med 11.00 JSA
     efterflg. kaffebord i sognegården

 24. maj 2. pinsedag   14.00 JSA
 30. maj Trinitatis søndag 11.00 LL    9.30 LL
 1. juni Tirsdag   17.00 LL Fyraftensgudstjeneste

 6. juni 1. s. e. trin.   9.30 LL  11.00 LL
 13. juni 2. s. e. trin. 11.00 JSA    9.30 JSA
 20. juni 3. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA
 27. juni 4. s. e. trin. 11.00 LL    9.30 LL
 4. juli 5. s. e. trin.   9.30 JSA Udvidet kirkekaffe

 11. juli 6. s. e. trin.     9.30 LL
 18. juli 7. s. e. trin.   9.30 LL
 25. juli 8. s. e. trin.     9.30 LL Udvidet kirkekaffe

 1. aug. 9. s. e. trin.   9.30 TZD


