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Syng fra den nye højskolesangbog
Tirsdag 11. januar 2022
i Sønderholm Kirke kl. 19.30

Julemusikgudstjeneste
Søndag 19. december kl. 16.30
i Sønderholm Kirke

»Tove Ditlevsens hjerte«
Foredrag ved Jens Andersen
Tirsdag 8. februar kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter

Filmaften i Frejlev Kirkecenter
Tirsdag 1. februar kl. 19.00

Koncert med Line Mortensen Trio
Tirsdag 8. marts kl 19.30 i Sønderholm Kirke

Nyt fra menighedsrådet
Velkommen til ny kirkesanger
Jeg har glædet mig meget til at starte som kirkesanger i
Sønderholm-Frejlev sogne, og jeg har fået en fantastisk velkomst
– omend i en travl periode ovenpå corona, men en helt fantastisk
start. Alle er imødekommende, søde, hjælpsomme og venlige –
så her skal jeg nok falde godt til.
Jeg er selvstændig musiker og søger at fylde mit liv ud med al
den musik jeg kan. Jeg har rødder i gospelmusik og synger bl.a. i
Riverside Gospelchoir i Randers. Derudover synger jeg i forskellige konstellationer, bl.a. blues band, Rockband, Gospelkvintet
og duo. Genremæssigt spænder jeg vidt, men der er nu noget
særligt over kirkerummet og den magi, der kan opstå gennem sang og musik i kirken.
Jeg bor i Stenild (Hobro), sammen med min mand og vores to børn på hhv. 4 og 9 år.
Glæder mig til at møde jer alle sammen og synge sammen med jer.
Camilla Hjorth Christiansen

Nyt skilt ved Frejlev Kirkegård

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

I vinterperioden, 1. november til og med påske, er det muligt at placere genstande på gravstedet. I sommerperioden, efter påske og indtil 31. oktober, fjernes alle genstande ved den
ugentlige græsklipning. Ønsker du at bevare dine genstande, skal du selv huske at fjerne dem.
Kirkegårdens personale forbeholder sig ret til at fjerne effekter, der er uretmæssigt placeret.
Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte graverkontoret på
telefon 24 25 54 86 på alle hverdage (undtagen mandag) mellem kl. 09.00 – 12.00.
Graver Jonna Gertsen, Frejlev Kirke

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 13. marts med
indledende gudstjeneste kl. 9.30 i begge kirker
Denne dag finder den årlige sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp sted. Vi samler sammen ind til klimahjælp til
dem, der er mest sårbare over for klimaforandringerne.
Man kan se nærmere om den konkrete indsamling og dens projekter
på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.
Også i år deltager Sønderholm og Frejlev sogne, og man kan hjælpe
ved at melde sig som indsamler. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved 13. marts.

Forside: Billeder fra kommende arrangementer
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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
Camilla Hjorth Christiansen
Tlf. 51 20 07 65
E-mail: kirkesanger@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
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

Kirkens Korshær, Fællesskabet
Konkrete opgaver kan bl.a. være:
• Værkstedsansvarlig
Varetage og kreere i et af
de kreative værksteder
(vi har bl.a. glas-, træ-, metalog kreaværksteder).

På Restrup Kærvej 65 finder du Kirkens
Korshærs aktivitets- og værksted, som er
en af de fysiske rammer for Fællesskabet.
Her er der højt til loftet, luft til kinderne
og plads til at deltagerne kan udforske og
(gen)opdage kompetencer sammen med
dygtige lønnede og frivillige medarbejdere.
Det giver mening – bliv frivillig i
Fællesskabet!
Hos Kirkens Korshær kan du være frivillig
og blive en del af Fællesskabet på Restrup
Kærvej. Har du mod på at tage ansvar og er
du klar på at udføre forskelligartede opgaver sammen med andre frivillige og med
mennesker i socialt udsatte positioner? På
Restrup Kærvej er vi sammen om det hele i
det omfang den enkelte kan bidrage med –
vil du være med?
Vi tilbyder
Et arbejdsfællesskab og rammerne for
frivillige og deltagere, som skaber mulighederne med udgangspunkt i kompetencer
og interesser. Derfor kan du som frivillig
bidrage på lige så mange forskellige måder,
som der er forskellige muligheder.
Du tilbyder
Du kan være frivillig i den sociale indsats
i Fællesskabet, hvor arbejdet med og for
deltagerne er i fokus. Du igangsætter og
udfører opgaver og inviterer deltagere med,
når de har mulighed for det.
Har du ikke konkret erfaring med målgruppe, så bare rolig, som frivillig hos Kirkens
Korshær er du altid sammen med lønnede
medarbejdere og det vigtigste er, at du har
et menneskeligt overskud - nærvær, omsorg
og respekt er kernen hos os.

Du kan også være frivillig i Fællesskabet
og bidrage ved at donere unikke egenkreerede produkter til Fællesskabet med
henblik på salg og støtte til Kirkens
Korshærs sociale arbejde via vores butik.
Om Fællesskabet
Fællesskabet har til formål at skabe
meningsgivende arbejdsfællesskaber, der
øger livskvaliteten for mennesker i socialt
udsatte positioner, ved at give muligheder
for at udforske, opleve og opdage nye værdifulde kompetencer.
Fællesskabet er et arbejdsfællesskab hos Kirkens Korshær i Aalborg/
Brønderslev med ansatte, frivillige og
deltagere, som binder Kirkens Korshærs
aktiviteter og målgrupper sammen og
styrker sammenhængskraften på tværs
af Varmestuen, Børne- og familiearbejdet,
Inspiratoriet og butikker med udgangspunkt
i vores aktivitets- og værksted på Restrup
Kærvej. Vores arbejde er baseret på det
kristne menneskesyn.
Vil du være med?
Kontakt os og hør nærmere eller aftal et
besøg på Restrup Kærvej.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

• Syerske
Udvikle, undervise og kreere
tekstilprodukter af genbrugstekstiler.
• Skabe og donere
unikke kreationer med henblik
på salg og støtte til Fællesskabets
arbejde.
• Dyrepasser
Fodre og nusse om de tre geder
og tre undulater på stedet.
• Madmor/madfar
Planlægge menuen, handle ind
og tilberede varm frokost.
• Forskønner
Tage del i den daglige drift og
vedligehold af rammerne. Det
kan bl.a. være viceværtrelaterede
reparationsopgaver, vedligehold
af huset med maling osv.
• Gartner
Tage del i den daglige drift og
vedligehold af de grønne områder. Det kan bl.a. være græsslåning, beskæring af træer,
lugning af ukrudt og eller vedligeholdsopgaver.
• Chauffør
Køre bussen med deltagere fra
Restrup Kærvej til Aalborg efter
frokost (ca. kl. 12.30) og retur
igen med nye deltagere.

faellesskabet@kirkenskorshaer.dk
Tlf. 51 49 02 28
www.kirkenskorshaer.dk/aalborg
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Konfirmander
Årets konfirmander

Særlige gudstjenester
Julemusikgudstjeneste
Søndag 19. 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, fællessang, korsang, solosang og orgelmusik.
Sønderholm Kirkekor medvirker ved gudstjenesten.

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

Helligtrekonger
Søndag 2. januar
kl. 17.00 i Frejlev Kirke
Helligtrekongers søndag falder i år allerede d 2. januar og dermed
så tæt på juletidens massive række af gudstjenester, at vi denne
dag nøjes med en enkelt af slagsen. Den henlægges til eftermiddags-tusmørket kl. 17.00 og afsluttes med en skålfuld god suppe
og et glas hvidvin i kirkecentret.

Kyndelmisse
Onsdag 2. februar
kl. 17.00 i Sønderholm Kirke
Denne dag er det kyndelmisse og iflg de gamle traditioner skulle
»den lille istid« være ovre og vi er halv-gående, hvad angår vintertiden. Derfor er det passende at mødes til gudstjeneste og til en
fest for lyset på denne dag; i mørket, hvor lyset skinner klarest.

Fyraftensgudstjeneste
Tirsdag 1. marts
kl. 17.00 i Frejlev Kirke
En halv time i ord og toner og godt selskab.
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Kirken for børn
Kirken for børn
Børne- og familiegudstjenesterne følger i årets første måneder de temaer, der giver sig
af kirkeåret. Der er derfor:
Kyndelmisse for børn
Torsdag 27. januar kl. 17.00 i Frejlev Kirke
Fastelavn for børn
Søndag 27. februar kl. 13.00 i Sønderholm Kirke og Sognegård

Advents- og
Lysgudstjeneste
Søndag 28. november
kl. 16.00 i Frejlev

I vores to sogne er fastelavnsfejringen d. 27. februar den mest traditionsrige, hvor
Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening danner par omkring afholdelsen.
Sådan også denne gang, hvor gudstjenesten kl. 13.00 fortsætter i sognegården med
tøndeslagning og heftig bollespisning m.m.
Det er - som i de andre sammenhænge - gratis at være med. Vi glæder os til at se alle
prinser og prinsesser, riddere og robotter, smådjævle, spøgelser og skarnsknægte til en
sjov og festlig fastelavnsdagsfejring.
Påske for børn
Torsdag 7. april kl. 17.00 i Frejlev Kirke

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

Kontakt:
Helene Selmer Kristensen
Tlf.: 2911 1810
Email: hskr@km.dk
Læs om Folkekirkens Familiestøtte
og se kurser og begivenheder på
https://folkekirkensfamiliestotte.dk
https://www.facebook.com/
folkekirkens-familiestotteaalborg/
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Koncerter, sogneaften mm.
Syng fra den nye højskolesangbog
Tirsdag 11. januar 2022 i Sønderholm Kirke kl. 19.30
Midt i november 2020 udkom den 19. udgave af Højskolesangbogen med i alt 601 nye og gamle sange fra den danske folkelige fællessang.
Bogen er et fantastisk spejl på dansk sprog, historie og kultur, og vi vil i løbet af aftenen sammen synge et varieret udvalg af sangene, både
de kendte og de mindre kendte.
Kom og oplev glæden og det særlige fællesskab, der opstår, når vi synger sammen. Det eneste, du selv skal medbringe, er din egen sangstemme og masser af godt humør.
Organist Margit Mühlbach og Rikke Sommer Eriksen fra menighedsrådet vælger aftenens sange.

»Tove Ditlevsens hjerte«
Foredrag v. Jens Andersen
Tirsdag 8. februar kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
Jens Andersen er ph.d. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet, og han har blandt andet
modtaget Georg Brandes-prisen, Weekendens Litteraturpris, Søren Gyldendal-Prisen og H.C.
Andersen Legatet for sine mange bøger.
Ingen anden dansk digter har brugt ordet “hjerte” så ofte som Tove Ditlevsen, der tog sit eget liv
i 1976. I mere end tredive år skrev Tove Ditlevsen om kærlighed og ægteskab i romaner, noveller,
digte eller erindringsbøger.
Selvom hendes eget kvindeliv smuldrede i dødsdømte ægteskaber og lange ophold på psykiatriske
hospitaler, så fandt Tove Ditlevsen alligevel overskuddet til at bestyre sin læserbrevkasse i Familie
Journalen og optrådte samtidig ofte i tv og radio med budskaber som: “Vi må ynke vore døtre, at
de er børn af unormale mødre”.
I foredraget fortæller Jens Andersen om en stærk kvinde, der på trods af egne udfordringer i livet,
gik imod den mandlige modernisme i 1960’erne og blev en del af kvindesagen.

Koncert med Line Mortensen Trio
Tirsdag 8. marts kl 19.30
i Sønderholm Kirke
I forbindelse med udgivelse af et nyt album, Story of Mind,
kommer Line Mortensen sammen med sine to fantastiske
musikere til Sønderholm kirke.
En koncert med Line Mortensen Trio er en meget afvekslende musikalsk oplevelse med humor og stort nærvær.
Melodierne er iørefaldende, teksterne er vedkommende og
genren bevæger sig imellem singer songwriter-stilen og
nordisk, lyrisk jazz.
Line Mortensen bliver akkompagneret af de forrygende og internationalt anerkendte musikere:
Jakob Mygind (sax) og Carsten Kær Nielsen (piano)
Jakob Mygind er en væsentlig figur på jazz/world scenen. Han har indspillet med en lang række kunstnere og er bl.a. kendt fra
New Jungle Orchestra og Matchbrothers.
Carsten Kær Nielsen har siden Det Jyske Konservatorium været på mange musikalske rejser i Brasilien.
Siden har han været en af landets mest benyttede pianister i alle afskygninger af brasiliansk og cubansk musik.
Siden 2016 har Line Mortensen Trio (tidl. Between The Lines – Trio) givet koncerter i alt fra musikhuse, jazz-scener, fængsler, kirker,
på arbejdspladser samt i en række bunkere!
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Mødekalender

Siden sidst

SønderholmFrejlev Seniorer:
Adventsgudstjeneste
Onsdag 1. dec. kl. 13.30
i Frejlev kirke og kirkecenter
Som sædvane og som optakt til adventsog juletiden afsluttes Sønderholm-Frejlevs
Seniorers årlige møderække og aktiviteter
med en kort gudstjeneste.
Derpå kaffe og hygge i kirkecentret.

Fællesspisning og
generalforsamling
Onsdag 26. januar
i Frejlev Kirkecenter
Fællesspisning kl. 12.00
Generalforsamling kl. 13.30
Medlemmer, som har betalt kontingent,
kan deltage i spisning og generalforsamling.
Pris for deltagelse i spisning er kr. 50.
Tilmelding senest 17. januar.

Syngepigerne Tårs
Onsdag 2. marts kl. 13.30
i Sønderholm Sognegård

Glade, festlige syngepiger kommer og
underholder os med sange, både før og
efter kaffen og sikkert også et par gode
historier.
Det vil helt sikkert være en god start på
marts måned. Entré kr. 30.
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, hvis du har brug for
kørelejlighed til seniorernes arrangementer.

SØNDERHOLM SOGN
Dåb:

Frejlev Missionshus
Nibevej 283
Onsdag 1. december kl. 19.30
Adventsmøde ved sognepræst Lotte Lyngby,
Frejlev
Onsdag 15. december kl. 19.30
Julehygge med pyntning af juletræ
Tirsdag 28. december kl. 19.30
Julefest med tale ved Henning Kristensen,
Klitgård
Evangelisk Alliance Bedeuge:
Mandag 10. januar kl. 19.30: Frejlev
Missionshus
Onsdag 12. januar kl. 19.30: Støvring
Sognegård
Torsdag 13. januar kl. 19.30: Nibe Sognegård
Onsdag 26. januar kl. 19.30
Møde ved sognepræst Anders Jensen,
Aalborg
Onsdag 2. februar kl. 19.30
Kredsmøde i Støvring ved Søren Grysbæk,
Horsens		
Onsdag 9. februar kl. 19.30
Møde ved missionær Andreas Kildahl
Fibiger, Aalborg
Onsdag 23. februar kl. 19.30
Missionshusets generalforsamling
Onsdag 2. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Frejlev ved Søren Skovenborg,
Ans		
Onsdag 9. marts kl. 19.30
Digital aften
Onsdag 23. marts kl. 19.30
Møde ved sognepræst Henning Smidt,
Kettrup

Bibelkredsen
Onsdag 19. januar
Hos Aase og Henning Klitgaard,
Nibevej 146, Drastrup
Onsdag 16. februar
Hos Kirsten og Per Ulrik
Fyrkildevej 68 st. tv, Aalborg Øst
Onsdag 16. marts
hos Eva Svenson
Skakvejen 3, Sønderholm

Amalie Hulthin Dengsø Kjærsgaard
Nohr Amdi Hjortshøj
Sofie Vendelbo Larsen
Laura Lynnerup-Trinhammer
Malthe Blenstrup Uhrenfeldt
Thilde Vigstrøm Lindbjerg
Ella Nygreen Tandrup

Vielser og velsignelser:

Maria Lynnerup-Trinhammer og Dennis
Thomsen
Anita Maria og Martin Hierzmann
Jespersgaard
Malene Drachmann Duus og Michael
Johan Duus
Katrine Nørgaard Andersen og Michael
Nørgaard
Marie og Søren Vingaard Bové

Dødsfald:

Inger Brams
Aage Marinus Bødker
Villy Frede Andreasen
Jens Jensen
Ejgild Møller Nielsen

FREJLEV SOGN
Dåb:

Andrea Thue Bejstrup
Otto Højmose Albertsen
Karl Carøe Steenfeldt
Josefine Dahl Bach
Caroline Krogh
Johan Koch Westergaard
Melanie Inger Haugaard Greiffenberg
Ida Købsted Lund
Leonora Bertram Sørensen
Calle Søndergaard Andreasen
Lukas Gregersen Lund
Theo Bak Munksø
Phillip Børglum Toft
Theodor Byrdahl Stensgaard
Lukas Birk Bols Sloth

Vielser og velsignelser:

Cecilie og Mikkel Lyng Bødker
Kathrine og Rasmus Søndergaard
Christensen
Tina Yapp og Mathew Krogh Jæger Yapp
Camilla og Jon Sahl Andreasen
Camilla og Magnus Mørkholt Thomsen
Mia Gregersen Lund og Søren Lund
Tanja og Dennis Bødker

Dødsfald:

Gitte Møller Jensen
Kaj Høj Echers
Inge Johnsen
Lars Peter Nielsen
Mette Bovenkamp
Karla Jensine Ernstpris Madsen
Jens Pallesen
Sara Kristine Mølgaard
Pia Grønberg Jensen
Philip Emil Maarup Jonassen
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Gudstjenester 

Dec. 2021 - Jan. - Feb. - Marts 2022

Sønderholm

Frejlev

28. nov. 1. s. i advent
9.30 AS Udvidet kirkekaffe
1. dec. Onsdag			
5. dec. 2. s. i advent
11.00 LL
12. dec. 3. s. i advent
9.30 JSA		
19. dec. 4. s. i advent
16.30 JSA Julemusikgudstjeneste
24. dec. Juleaften			
				
14.30 LL		
				
16.00 JSA		
25. dec. Juledag
9.30 JSA		
26. dec. Anden juledag			
31. dec. Nytårsaften
15.30 LL 		
2. jan. Helligtrekongers søndag			
9. jan. 1.s.e.h.3 k.
9.30 LL 		
11.00 JSA		
16. jan. 2.s.e.h.3 k.
23. jan. 3.s.e.h.3 k.
9.30 LL		
27. jan. Torsdag			
30. jan. 4.s.e.h.3 k.
11.00 JSA		
17.00 LL Kyndelmissegudstjeneste
2. feb. Onsdag
6. feb. Sidste s.e.h.3 k.
9.30 SRK
13. feb. Septuagesima
11.00 LL		
20. feb. Seksagesima
9.30 JSA
27. feb. Fastelavn
13.00 LL Fastelavn for børn
1. marts Tirsdag			
6. marts 1.s i fasten
11.00 JSA		
13. marts 2.s i fasten
9.30 LL Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

16.00 JSA Lysgudstjeneste og tænding af byens juletræ
13.30 LL Seniorernes advents- og julegudstjeneste
9.30 LL
11.00 JSA

20.
27.
3.
7.

9.30 LL
11.00 JSA
9.30 LL
17.00 LL Påske for børn

				

marts
marts
april
april

- forkortet gudstj. uden dåb og nadver

11.00 LL		
Midfaste
9.30 JSA Udvidet kirkekaffe
Mariæ bebudelses dag
11.00 LL		
Torsdag			
3.s i fasten

13.00 JSA
14.30 JSA
16.00 LL
11.00 JSA
9.30 LL
14.00 LL
17.00 JSA
11.00 LL		
9.30 JSA
11.00 LL
17.00 LL Kyndelmisse for børn
9.30 JSA

9.30 LL Udvidet kirkekaffe
11.00 JSA
17.00 JSA Fyraftensgudstjeneste
9.30 JSA
9.30 JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
- forkortet gudstj. uden dåb og nadver

Forkortelser: JSA = Jørn Skøtt Andersen; LL = Lotte Lyngby; 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-frejlev.dk) senest 21. januar.
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.
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