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Koncert i Sønderholm Kirke 
Tirsdag 7. september kl. 19.30
En musikalsk rejse gennem Europa

Koncert med Mads Granum-Kvintet
Tirsdag 21. september kl. 19.30 i Sønderholm Kirke

Foredrag ved Christian Hjortkjær
Torsdag 18. november kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
Fra forbudskultur til påbudskultur

Foredrag ved Christian Grau 
Tirsdag 5. oktober kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
Fang tidsånden - corona special
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Nyt fra menighedsrådet
Præsentation af nye menighedsrådsmedlemmer  

Jeg flyttede til Morten Vinges Vej i Sønderholm i 1984 sammen 
med Birgit og med vores søn og datter. Jeg havde haft en mink-
farm på Restrup Engvej.
Birgit og jeg fik yderligere 2 piger, som alle er konfirmeret i 
Sønderholm Kirke.
Børnene er nu voksne og er flyttet til andre sogne.
Sønderholm er en attraktiv by, som vores børn har haft stor 
glæde af, samt Birgit har passet en stor del af byens småfolk.
Jeg har brugt det meste af perioden på arbejdsmarkedet som tøm-
rer, byggeleder og kontorarbejde.

Jeg glæder mig rigtig meget til af være en del af det nye menighedsråd og give lidt tilbage til 
Sønderholm. Kirken er blevet brugt til dåb, konfirmationer, bryllup og begravelse.
Fritiden er blevet brugt en del på cykel og golf sammen med Birgit.
 

Leif Jensen, valgt for Sønderholm Sogn

Jeg har boet i Frejlev siden 2007, og er utrolig glad for området. 
Jeg har børn, der nu er blevet teenagere, og har deltaget i skole-
arbejde og foreningsliv. 
Jeg synes, kirken er en central institution i vores samfund, og jeg 
har brugt den, som de fleste danskere gør. Men i løbet af corona 
nedlukningen og dens efterspil, oplevede jeg, at kirken spiller en 
endnu vigtigere rolle i vores fællesskab og lokalsamfund, end jeg 
tidligere havde tænkt.
Vi har to rigtig gode kirker i sognene, og jeg vil gerne være med 
til at styrke kirkelivet her. Her er gode oplevelser, musik og ord 
at tage med sig hjem til eftertanke og refleksion.

Peter Asboe-Hermansen, valgt for Frejlev Sogn

Fra kirkesanger til præst
Theresa Lundquist French har været kirkesanger ved Sønderholm 
Kirke gennem de sidste 10 år. I løbet af årene har hun 
uddannet sig som sanger på Aalborg Musikkonservatorium, og 
sognebørnene i både Sønderholm og Frejlev kirker har nydt godt 
af hendes smukke stemme under gudstjenesternes salmesang. 
Men bestemt og måske især i de mange koncerter, hun 
efterhånden har medvirket i som solist, sammen med kirkernes 
kor og også i duetter med Frejlev kirkes kirkesangere. 
Sideløbende har Theresa studeret teologi og fuldført sit 
præstestudium og hun blev ordineret 11. marts i år.

Tak for sangen, Theresa! Også tak for din villighed til altid at gå 
ind i arbejdet med lyst, gåpåmod, samarbejdsevne og et sjældent 
godt humør og overblik.

Forside: Billeder 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. 20 91 34 11
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
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. 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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Studieorlov efterår 2021                   
I løbet af et arbejdsliv kan man som 
præst bevilges 3 måneders studieorlov, og 
dette efterår er jeg den heldige, som har 
fået en sådan orlov. Det betyder, at jeg 
i den periode ikke er at finde i kirken i 
Sønderholm og Frejlev. Heldigvis træder 
præst Annelise Søndengaard til som vikar, 
så Jørn ikke lades alene om efterårets 
mange opgaver. 

At have studieorlov indebærer, at man 
forundes at have mange uger i træk uden 
anden forpligtelse end at fordybe sig i 
noget, som man gerne vil blive klogere på. 
Jeg har valgt, at det for mig skal handle om 
kristen spiritualitet og kristen meditation.

Jeg indleder orloven med at tage på 30 
dages retræte i stilhed og fordybelse. Nær 
ved Randers ligger det fine retrætehus 
Aadalen Retræte, og her går jeg for en tid i 
”kloster” og holder pause fra computeren, 
internettet og alle de ord, der skal siges og 
høres. Jeg vil genlæse Bibelen, jeg vil være 
i stilhed, jeg vil gå lange ture, jeg vil hvile 
og jeg vil holde pause fra at skulle yde og 
præstere. At være på retræte er at træde til-
bage og væk fra alt det, der plejer at fylde 

ens travle dage og prøve at nøjes med at 
være i det, der er. Det giver rum og plads 
til at lytte ind i det, der ikke kan høres, når 
livet buldrer afsted. Jeg har været på korte 
retræter før, men jeg er spændt på, hvordan 
det bliver at være i stilheden en hel måned 
lang – og at skulle undvære alt det der-
hjemme og ikke mindst min mand, Bo.

I november måned skal jeg bo i København 
for at gå på opdagelse i, hvilke former for 
retræte, meditation og fordybelse der finder 
sted i kirkelivet dér. Jeg håber at finde 
inspiration til en måde, hvorpå stilhed og 
fordybelse også kan blive noget, vi kan 
invitere indenfor til her i vores kirker i 
Sønderholm og Frejlev. At mine to børn 
- og til den tid tre små børnebørn - bor i 
hovedstadsområdet trækker mig også den 
vej. Jeg glæder mig til for en kort stund at 
prøve at bo tæt på dem også til hverdag.

Næste år er det 25 år siden, at jeg blev 
ordineret som præst. Det er skønt, at det 
nu er blevet min tur til at få studieorlov. 
Det bliver godt at få fyldt nye tanker og ny 
inspiration på den tank, som jeg øser af, når 
der skal arbejdes i kirken.

Den 1. december vender jeg tilbage til 
alt det dejlige, der er ved at være præst 
i Sønderholm og Frejlev. Adventstiden 
bliver en skøn anledning til igen at trække i 
præstekjolen. Vi ses til den tid!

Sognepræst Lotte Lyngby

I september, oktober og november 2021 
skal jeg være vikar i Sønderholm-Frejlev 
Pastorat i Lotte Lyngbys orlovsperiode. Jeg 
bor på Lildstrand i Strandgården og er 76 
år. Jeg er pastor emeritus og vikar i valg-
menigheden i Klim Hannæs.

I 1973 blev jeg præst i Skt. Markus sogn i 
Aalborg. Fra 1977-2014 var jeg sognepræst 
i Elsted Elev, og Lystrup sogne.

Ud over det har jeg skrevet bøger og under-
visningsmateriale samt holdt mange fore-
drag. Desuden har jeg i 30 år siddet i Jysk 
børneforsorgs hovedbestyrelse samt haft 
mange poster på de forskellige institutioner. 
Jeg har desuden undervist på teologi for 
lægfolk. 
Lige nu sidder jeg i menighedsrådet i Lild 
og er formand for Thisted distriktsforening.

Jeg glæder mig til at møde jer i jeres smuk-
ke kirker.

Annelise Søndengaard                                                    

Velkommen til Annelise Søndengaard, 
vikar for Lotte Lyngby under studieorloven
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Andre gudstjenester

HØSTGUDSTJENESTER
- med menighedsmøde 
Der er i vores sogne tradition for at mødes til en god frokost 
efter de årlige høstgudstjenester i vores to kirker. Det er ikke en 
tradition, der i år skal tages for let på, så vi holder dem med en 
uges mellemrum. Efter gudstjenesten i 
Sønderholm Kirke 26. september kl. 11.00 og 
Frejlev Kirke 3. oktober kl. 11.00
er menighedsrådet derfor vært ved begge arrangementer og alle er 
meget velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

I forbindelse med høstfrokosten i Sønderholm vil menighedsrådet 
så afholde det årlige og obligatoriske menighedsmøde
 - som vi nøjes med ét af. 
Her vil menighedsrådet fortælle om sit arbejde det forgangne år 
og om planlagte projekter for det nye. Ligesom det med interesse 
vil lytte til forslag og kommentarer fra de fremmødte. 
Bor man i Frejlev sogn og gerne vil høre og høres om dette 
arbejde, må man derfor tage til Sønderholm d. 26. september.  
- og evt. gøre brug af kirkebilen, hvis man har behov for det.

ALLEHELGEN
Søndag den 7. november
Kl. 14.00 i Frejlev Kirke
Kl. 16.00 i Sønderholm Kirke 
Allehelgensdag er blevet til den dag på året, hvor vi samles i 
kirken og på kirkegården for at mindes dem, vi har mistet, men 
som stadig står lyslevende i vores erindring. Ved begge guds-
tjenester denne søndag mindes vi særligt dem i hhv. Frejlev og 
Sønderholm, som er døde siden sidste Allehelgen, og deres navne 
vil blive læst op i forlængelse af søndagens prædiken. Pårørende 
er særligt velkomne denne dag og vil blive særskilt inviteret, men 
alle andre i sognene er naturligvis ikke mindre velkomne, så sandt 
som sorg og savn ofte rækker længere tilbage end blot et år.

Efter gudstjenesterne bliver der budt på en kop kaffe/te  
i kirkecenter og sognegård.

Advents- og lysgudstjeneste i Frejlev
1. søndag i advent
28. november kl. 16.00
- med fakkeloptog og juletræstænding 
Igen i år indleder vi advents- og juletiden med en gudstjeneste i 
Frejlev Kirke, der afsluttes med, at vi i samlet flok går i fakkelop-
tog til Kastanjegården, hvor byens juletræ tændes.

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

Børnegudstjenester  
- især for alle de mindste op til 6 år 
Børnegudstjenesterne er en familieoplevelse. Her er alle 
velkomne, for de alleryngste må meget gerne tage både forældre, 
søskende og bedsteforældre med.

Vi begynder i kirken, hvor vi igennem sang, leg og teater vil 
høre én af bibelens fantastiske historier - selvfølgelig fortalt 
i børnehøjde. Derefter inviteres alle til fællesspisning i hhv. 
kirkecenter eller sognegård.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

Torsdag 23. september kl. 17.00
i Frejlev Kirke

Torsdag d. 4. november kl. 17.00
i Sønderholm Kirke
- en Halloween-gudstjeneste (kom kun, hvis du tør)



Kirken for børn og unge
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Babysalmesang
Holdet mødes 7 gange. 
Hold 1 før efterårsferien  
- uge 35-41 i Frejlev Kirke. 
Hold 1 mødes 7 gange i Frejlev Kirke.

Hold 2 fra efter efterårsferien indtil jul
- uge 44-50 Sønderholm Kirke.
Hold 2 mødes 7 gange i Sønderholm Kirke.

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. 

Juniorkoret
Koret er for alle børn fra 3. til 6. klasse.
Vi begynder den nye sæson 
torsdag 16. september kl. 14.30-15.30 
i Frejlev Kirkecenter.
Juniorkoret medvirker også ved nogle af kir-
kens gudstjenester og koncerter sammen med 
Frejlev Kirkes Pigekor. 
Der er løbende tilmelding til Juniorkoret.

Minikonfirmand
Første hold (3a) begynder i Frejlev 
i uge 37. 
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. 

Tilmeldinger til og oplysninger om 
babysalmesang, juniorkor og minikonfirmand 
kan ske til kirke- og kulturmedarbejder 
Christine Hjort Bjerre, 
kk@soenderholm-frejlev.dk 
eller på 4047 4716

FREJLEV KIRKE - Lørdag 14. august
Sebastian Hougaard Andersen

SØNDERHOLM KIRKE - Lørdag 4. september
Anders Bruun Christensen
Arthur Dalgaard Gade
Astrid Novotny Kloster
Cecilie Krakov Christensen
Cecilie Jochumsen
Ida Møller Worup Andersen
Lasse Bak Bragenholt
Laura Jochumsen
Liva Krogsgaard Jensen           
Lucas Østergaard Skov

Malthe Stengaard Fogh
Mathilde Wulff Nielsen
Mikkel Thougaard Kurdahl
Oliver Christian Nielsen
Rasmus Riise Simonsen
Samuel Hovaldt Mathiassen
Simon Søndergaard Nielsen
Tobias Christian Nielsen            
Victor Bødker Jacobsen

FREJLEV KIRKE - Lørdag 11. september
Anders Karmisholt
Augusta Marie Kristensen
Cecilie Bejlegaard Jensen
Emil Langballe Johansen
Emil Edelbo Tybjerg
Filippa Mark Mikaelsen
Frederik Lotzfeldt Pedersen
Frederik Udengård Schjelderup
Frida Guldbrand Wedde            
Gustav Sølbeck Hansen
Ida Vad Axelsen

Malthe Skibsted Høeg
Mathias Gjelstrup Høgh
Matias Brade Pilgaard Rosenmeyer
Mikkeline Liva Lund Antonsen
Nicoline Raunsmed Nørgaard
Ninna Lykkegaard Jensen
Per Skaarup Frederiksen
Simon Møller Lauesen
Sofie Porsborg Jensen
Stine Hilfling Dahlslund

FREJLEV KIRKE - Søndag 12. september
Astrid Lund Thuen
Caroline Borup Jakobsen
Cecilie Vestergård Cramer
Cedra El Hajj
Christoffer Hjortsberg Pedersen
Frederik Abildgaard
Ida Korsbæk Dollerup Nielsen
Jonas Paulsen Fly
Jonas Rosenørn Nielsen
Kasper Holmager Andreasen
Lucas Snerle Nørgaard
Maja Hovalt Schroll Christensen

Malthe Dahl Stensbøl
Mia Birch Nielsen
Mikkel Cederholm Sørensen
Mille Thorup Petersen
Nicklas Løvkvist Hald
Oliver Emil Sterup
Rasmus Oliver Byrdal
Sander Sebastian Højriis Gaarde    
Sofia Laurent Juul
Tobias Mandrup Nielsen
Tobias Sudergaard
Viktor Grønberg Jessen

På grund af corona-krisen har vi igen måttet flytte de årlige konfirmationer 
til august og september måned. Det betyder, at vi i nærværende blad ikke er 
i stand til at bringe de flotte billeder af årets stolte konfirmander. 
Det vil selvfølgelig ske i det næste.

Men her følger navnene på de konfirmander, der forventes at blive konfirme-
ret i Sønderholm og Frejlev sogne:

Vi siger TILLYKKE til de 3 konfirmander, 
der allerede er blevet konfirmeret 
hos os i år:

FREJLEV KIRKE - Lørdag 8. maj
Mathias Nygaard Christensen 

FREJLEV KIRKE - Lørdag 26. juni
Camilla Kvitsau Nielsen
Katharina Marie Wolfsen
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Koncerter og foredrag i sognene
Koncert tirsdag 7. september kl. 19.30 i Sønderholm Kirke
En musikalsk rejse gennem Europa
”At rejse er at leve ”Sådan lyder de velkendte ord af H.C. Andersen. Men når tiderne ikke er til  
de helt store rejser, kan man i stedet tage på en musikalsk rejse, med denne dansk-italienske trio,  
gennem det gamle Europa. Det er netop sådan trioens fælles musikalske venskab og musikalske  
løbebane er opstået – på rejse gennem Europa. 
Trioen består af Christine Hjort Bjerre, sopran, Jan Mygind, organist og foredragsholder og den  
italienske fløjtenist og klarinettist, Claudio Massola, der til daglig også er musikalsk leder af  
musikteatret i Noli ved den Italienske riviera i Ligurien. 
Gennem musik af Grieg, Nielsen, Händel, Strauss, Milhaud og Scarlatti m.fl. bliver publikum  
taget med på musikalsk rejse gennem det farverige og forunderlige Europa.

Koncert med Mads Granum Kvintet i Sønderholm Kirke
Tirsdag 21. september kl. 19.30  
En koncert med Mads Granum Kvintet er en rejse ind i et dragende salmeunivers, hvor genkendelig-
hed og nytænkning går hånd i hånd. Repertoiret er kendte nordiske salmer tilsat jazz, nykomponerede 
salmer 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,  
keyboardspiller for Linie 3, Per Nielsen m.fl., samt leder af det rytmiske kor Vocalicious. 
Mads Granum, piano, keyboard og kirkeorgel, Regitze Glenthøj, vokal, Mads Hansen, saxofon  
og klarinet, Thomas Ovesen, kontrabas, Ricco Victor, trommer og klokkespil.
Tilmelding til organist Margit Mühlbach på margit@muelbach.dk eller ved sms til 2240 5614.

Foredrag ved Christian Grau 
Tirsdag 5. oktober kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
Fang tidsånden – corona special  
Hvad skete der lige der? Der var et Danmark før corona, og der er heldigvis også et Danmark bagefter.  
Men hvad gjorde krisen ved Danmark og danskerne?
Som livsstilsekspert lever Christian Grau af at iagttage os danskere, og han er ikke i tvivl om, at vi kommer 
ud på den anden side som en forandret nation. Med nye livsværdier, drømme og idealer. 
For dem, der fanger tidsånden, er det en tid fuld af bekymringer, men bestemt også muligheder og håb. Hvad 

vil du selv lave om på, når du genstarter dit normale liv? Foredraget henvender sig kort sagt til alle, der gerne vil inspireres og motiveres.
Så hvad er status i Danmark, når det gælder trends? Hvad er det for nogle værdier, der driver os nu – og hvor driver de os hen? 
Fang tidsånden og stram smilebåndet når Christian Grau tager pulsen på Danmark før, under og efter corona. Vi lover dig en god aften med 
masser af grin og inspiration.
Tilmelding til organist Margit Mühlbach på margit@muelbach.dk eller ved sms til 2240 5614.

Foredrag ved Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer
Torsdag 18. november kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
Fra forbudskultur til påbudskultur  
– Hvorfor den nye moral gør de unge utilstrækkelige 
I dag er der meget få ting, som de unge ikke må – men der er utrolig mange ting, de skal. De skal få sig en 
uddannelse, leve sundt, leve længe, leve lykkeligt, og så skal de først og fremmest være begejstrede og huske at 
nyde det.
Det betyder, at hvad der var 68’ernes frisættelsesprojekt, er blevet den nye generations udmattende krav, et ideal 
der ikke er selvvalgt, og som derfor afføder skam og utilstrækkelighedsfølelser. Men hvad skal man som ung stille 
op med sin frustration og fortvivlelse? Og hvad kan de voksne gøre, for at hjælpe - uden at blive bedrevidende?
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Onsdag 11. august kl. 19.30
Møde ved missionær Henrik Søgaard 
Jørgensen, Dragstrup, Erslev

Onsdag 25. august kl. 19.30
Digital aften 

Onsdag 1. september kl. 19.30
Høst- og pakkefest ved missionær 
Hege Lovise Aaen, Hirtshals 

Onsdag 22. september kl. 19.30
Møde ved missionær 
Asger Refslund-Nørgaard, Sønder Harritslev

Tirsdag 28. september kl. 19.30
Sangaften i Sognehuset, 
Ved Kirken 4, Øster Hornum

Torsdag 7. oktober kl. 19.00
Gudstjeneste i Nibe Kirke og efterfølgende 
bibelforedrag i Nibe Sognegård ved 
Svend Schultz Hansen, Haverslev

Onsdag 13. oktober kl. 19.30
Møde ved regionsleder 
Ruth Tidemand Nielsen, Lørslev

Onsdag 27. oktober kl. 19.30
Digital aften

Onsdag 3. november kl. 19.30
Kredsmøde og generalforsamling  
i Støvring Sognegård
Tale ved fritidsforkynder 
Søren Peter Thomsen, Thisted

Onsdag 10. november kl. 19.30
Møde ved missionær 
Birthe Mikkelsen, Redsø, Hobro

Onsdag 24. november kl. 19.30
Sang- og bedeaften

Onsdag 1. december kl. 19.30
Adventsmøde ved sognepræst 
Lotte Lyngby, Frejlev
 

Mødekalender
SØNDERHOLM SOGN
Dåb:
Thomas Niels Grønhøj Pagter
Mia Møller Mosskov

Vielser:
Maiken Dahl Møller og  
Niels Jørgen Møller Jensen                                 

Dødsfald:
Mai-Brit Brun
Ole Stagsted
Ingeborg Tilsted
Niels Jørgen Møller Jensen
Hanne Elisabeth Sørensen
Micharla Andersen
Arne Rytter
Karen Hansen
Jon Peter Aldal Jensen

FREJLEV SOGN
Dåb:
Holly Oliviia Lykke Møller
Frederik Vilsen Bertram
Holger Lykke Lisberg Sand
Thea Anhøj Jeppesen
Arthur Winge Routledge
Alfred Tørngren Henriksen
Johan Kjærsgaard Steffensen
Matilde Holm Aabenhus
Sophia Rytter Hansen
Oscar Hornemann Borg
Frederik Udengård Schjelderup

Vielser:
Sandra og Jacob Schou     

Dødsfald:
Niels Christian Jensen
Margit Bechmann Kristensen
Johanne Sørensen

Ved redaktionens slutning, havde vi ikke 
mulighed for endelig at sætte datoer 
og tid på efterårets program. Corona-
restriktioner giver stadig grund til tvivl 
om åbningsmuligheder og hvor mange 
deltagere, vi må være til de forskellige 
aktiviteter.
Af forårets program er kun afholdt 
3-dages turen til Vadehavet/Fanø/Rømø. 
De øvrige aktiviteter håber vi at kunne få 
afholdt i efterårets program, og hvis ikke 
de søgte datoer kan passe ind i de samlede 
aktiviteter, der skal være, må vi tilpasse os 
de muligheder, der kommer.
Om det bliver vores generalforsamling 
vi kan starte med, eller det bliver en hel-
eller halvdags bustur, vil tiden vise. De 
3 planlagte foredrag skulle også gerne 
kunne realiseres, hvis det er muligt at få 
aftalen flyttet med foredragsholderne. 
Juleturen til Dalsgård Antik 24. novem-
ber prøver vi at fastholde, ligesom 
adventsgudstjenesten i Frejlev Kirke og 
Kirkecenter 1. december helst ikke skulle 
flyttes.
Derudover mener vi at have noget til 
gode, så hvis alt igen er ved det gamle, 
må vi prøve, om der kan blive plads på en 
lørdag til ”Spis Sammen” og en onsdag 
med en god film.

Strikkecafé 
i Frejlev Kirkecenter
Vi strikker dåbsklude, men også blæk-
sprutter til de kommende babysalme-
sangshold. Alle er velkomne til at være 
med, og der er også altid plads og rum 
til hyggesnak, kaffe og håndarbejdstips 
undervejs. 
Så find strikkepindene frem og kom til en 
hyggelig strikkecafé i Frejlev Kirkecenter.

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe

Siden sidst

Bibelkredsen
Onsdag 18. august 
hos Eva Svenson, Skakvejen 3,  
Sønderholm
Onsdag 15. september 
hos Aase og Henning Klitgaard,  
Nibevej 146, Drastrup
Onsdag 20. oktober 
hos Kirsten og Per Ulrik,  
Fyrkildevej 68 st. tv., Aalborg Øst
Onsdag 17. november 
hos Eva Svenson,  
Skakvejen 3, Sønderholm

Sønderholm-Frejlev 
Seniorer
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Gudstjenester  August - September - Oktober - November 2021

Sønderholm Frejlev

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; TZD = Tine Zinck Damgaard; AS = Annelise Søndengaard; SRK = Susanne Rytter Karamperis
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 21. sept. 
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

 1. aug. 9. s. e. trin.   9.30 TZD
 8. aug. 10. s. e. trin.     9.30 JSA
 15. aug 11. s. e. trin.   9.30 JSA   
 22. aug. 12. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA
 29. aug. 13. s. e. trin. 11.00 AS    9.30 AS Udvidet kirkekaffe

 4. sept. Lørdag   9.30 JSA Konfirmation

    11.00 JSA Konfirmation 

 5. sept. 14. s. e. trin.     9.30 SRK
 11. sept. Lørdag     9.15 JSA Konfirmation

      11.00 JSA Konfirmation 

 12. sept. 15. s. e. trin.     9.15 JSA Konfirmation

      11.00 JSA Konfirmation

 19. sept. 16. s. e. trin.   9.30 AS  11.00 AS
 23. sept. Torsdag   17.00 AS Børnegudstjeneste

 26. sept. 17. s. e. trin. 11.00 JSA Høstgudstj. m. efterflg. frokost 
     og menighedsrådsmøde i sognegården 
 3. okt. 18. s. e. trin.   11.00 JSA Høstgudstj. m. efterflg. frokost i kirkecentret

 10. okt. 19. s. e. trin.     9.30 AS
 12. okt. Tirsdag 17.00 AS Fyraftensgudstjeneste

 17. okt. 20. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA
 24. okt. 21. s. e. trin. 11.00 AS    9.30 AS
 31. okt. 22. s. e. trin.   9.30 AS  11.00 AS
 4. nov. Torsdag 17.00 AS Børnegudstjeneste (Halloween)

 7. nov. Alle helgens dag 16.00 JSA  14.00 JSA
 14. nov. 24. s. e. trin. 11.00 AS    9.30 AS
 16. nov. Tirsdag   17.00 JSA Fyraftensgudstjeneste

 21. nov. S. s. i kirkeåret 11.00 AS    9.30 AS
 28. nov. 1. s. i advent   9.30 AS Udvidet kirkekaffe 16.00 JSA Lysgudstjeneste og efterfølgende 
       lystænding af byens juletræ


