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Afskedskoncert fredag 25. marts kl. 17.00
i Sønderholm Kirke

Foredrag ved Theresa Lundquist French
onsdag 20. april kl. 19.00
i Sønderholm Sognegård

Foredrag ved Peter Vuust,
tirsdag 17. maj kl. 19.00
i Frejlev Kirkecenter

Ro til tro- meditation i Frejlev Kirke
torsdag 21. april og torsdag 12. maj kl. 17.00

Pilgrimsvandringer 26. maj, 8. og 22. juni
Pinsevandring til Troldkirken 5. juni kl. 7.30

Julicafé i
Frejlev Kirkecenter
onsdag 6. juli og
onsdag 20. juli
kl. 9.30-11.30

Nyt fra menighedsrådet
Præstens dør
Når vi har ondt et eller andet sted på kroppen, banker vi på lægens dør. Det er et klogt valg.
Og han undersøger symptomerne og behandler dem med medicin, hvis han kan. Og har man
brug for det, ja, så er det også ham, der kan åbne endnu flere døre for én; f.eks. sygehusets,
psykologens eller psykiaterens. På lægens kontor er der i virkeligheden ganske mange andre
døre, som han i kraft af sin viden og faglighed kan åbne, så man kan blive ordentligt behandlet for det, man fejler.
Men der er også en dør, man har adgang til, uden at skulle igennem
lægens først, og det er præstens dør. Bag den tilbydes godt nok ikke
medicin eller behandling i en traditionel forstand, og den hjælper
heller ikke at gå ind ad, hvis kroppens symptomer er meget fysiske
eller psyken er ramt på den hårde måde; så skal man vælge lægens
dør. Men nogle gange er symptomerne måske også af en lidt anden
karakter. Ikke alvorlige nok til at banke på lægens dør, men alligevel
alvorlige nok til, at det kunne være rart at vende dem med nogen. Som
når man sidder dér og føler, at noget er forkert eller ikke vil falde på
plads inde i hovedet. Som når et vigtigt eksistentielt valg skal træffes,
men man ved ikke, hvad man skal vælge. Som når noget bare trænger til at blive sagt, men
man har ikke rigtig nogen at sige det til; eller ingen, man har lyst til at sige det til. Det er jo
ikke alt, man lige ønsker at belemre ægtefællen, familien eller vennerne med; de bliver også
så nemt urolige.
I de tilfælde kan der godt være hjælp at hente bag præstens dør. Og i hvert fald er vi to præster i Sønderholm-Frejlev, der altid står til rådighed for samtaler om alt, hvad der fylder hjertet og tynger sindet. Vi er ikke psykologer, men har dog store ører og er gode til at lytte. Også
til mere end alvorstunge religiøse overvejelser, for der er meget andet at kæmpe med, ved vi.
Og uafhængigt af alder og situation gælder det, at det næsten altid hjælper ”at få sat ord på”.
Hvor der er ord, er der liv. Og nogle gange er vores ord en slags redningshold på udrykning,
der kan gøre så meget forskel, at man kan komme dét lille stykke videre, som man måske
havde brug for.
De ord hjælper vi gerne med at finde, hvis vi kan. Og da det både er gratis og tavshedspligten
er 100% - ligesom i 100% - kræver det i første omgang ikke andet end et bank på præstens
dør. Som så i vores dage fint kan erstattes af et opkald fra mobilen eller en mail på pc’en.
Det kunne du jo overveje.
Med venlig hilsen
Lotte Lyngby og Jørn Skøtt Andersen

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 Arne Jørgen Fæø
E-mail: ajf@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
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

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/

Forsidebilleder: Fra kommende arrangementer
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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

28 1/2 års spilleglæde i sognets kirker

Når disse linjer læses, er det slut med en
epoke i kirkelivet i Sønderholm og Frejlev.
Gennem næsten tre årtier er det Margit
Mühlbach, der har tryllet musik frem på
kirkernes orgler i glæde og sorg, men per
første april har Margit valgt, at der skal
tages hul på et nyt livskapitel som pensionist.
Det var i 1993, at Margit blev ansat, først
kun i Frejlev, men snart blev også orglet i
Sønderholm Kirke hendes instrument.
»Jeg husker helt præcis, hvorfor jeg søgte
stillingen,« fortæller Margit på en mørk
januardag, hvor hun er gået med til at sætte
sig ned i den gule sofa på præstekontoret
i Frejlev til en snak om hendes arbejdsliv
her.
»Der stod i stillingsopslaget, at der skulle
oprettes et pigekor, og dengang var jeg
musiklærer og korleder på Frejlev Skole,
og jeg tænkte, at det går da ikke, at der
kommer en anden og snupper de dygtigste
af mine sangere!« husker Margit. Og da
hun allerede i sin seminarietid havde taget
en lille eksamen i orgelspil og var fascineret af instrumentet, ja, så lå det lige for at
skrive en ansøgning.
Det blev begyndelsen på et langt arbejdsliv
i kirkemusikkens tjeneste. De første mange
år var Margit både lærer på skolen og
organist i kirken, og det førte til et levende
skole-kirkesamarbejde, hvor der blev lavet
spændende musikprojekter, og hvor blandt

andet ’Snedronningen’ blev dramatiseret
som totalteater af skolebørn i kirken.
Frejlev Pigekor blev dannet allerede i efteråret 1993, og lige siden har dygtige sangglade piger beriget gudstjenester i Frejlev
med dejlig sang under Margits ledelse.
»Det har været det samme koncept gennem
alle årene,« fortæller Margit, »koret består
af op til 12 piger, for flere kan der umuligt
være plads til på pulpituret oppe ved orglet.«
Sidenhen kom også Sønderholm Kirkekor
til med dygtige voksne sangere, hvoraf
nogle var headhuntet i Operettekoret, som
Margit en overgang var pianist i. I dag er
koret i Sønderholm et firestemmigt kor kun
med kvindestemmer, og nogle af sangerne
her har som store børn sunget i pigekoret i
Frejlev, så det er stemmer, som Margit har
fulgtes med gennem mange år.
»Jeg går altid fra en korprøve med masser
af energi. Arbejdet med korene har givet
meget godt humør og glæde,« siger Margit,
og korenes repertoire har været mangfoldigt, sådan som Margit også selv er det:
» Det, som nok er lidt karakteristisk for
mig som organist er, at jeg genremæssigt er
meget bredt favnende. Jeg har den klassiske
musik med mig fra mit barndomshjem, og
det mere rytmiske har jeg med mig fra mit
virke i folkeskolen. Jeg skelner ikke mellem rigtig musik og forkert musik, men
mere mellem, hvad jeg synes, der er kvalitet. Det skal være musik, som rører ved én,
og formidler det, som vi gerne vil formidle
i den konkrete sammenhæng på en måde,
der bevæger folk.«
»Kirken har altid givet mig virkelig stor
arbejdsglæde. Det har været dejligt at have
et sted, hvor man kan få lov at formidle
musik på så mange forskellige måder.
Gennem alle årene har jeg været heldig
at arbejde sammen med kompetente og
dygtige kirkesangere, og selve det at spille
orgel er en stor glæde. Det er et fantastisk
instrument«, siger Margit og fortæller om,
hvordan det var en kæmpe aha-oplevelse at
blive mere og mere dus med orglet gennem

den orgelundervisning, som hun igennem
årene kontinuerligt har modtaget.
»Jeg elsker at forberede, hvilken musik,
der passer godt til en gudstjeneste, hvad for
en stemning ligger i den, hvad er det for
nogle salmer, der er valgt, hvad kunne give
mening her?« fortæller Margit og fortsætter:
»Det er svært at forestille sig en gudstjeneste uden musik. Den fælles salmesang er
med til at give en følelse af fællesskab, og
af at vi er sammen om det her. Når der er
mange i kirke, så er det et fælles brus, en
fælles stemme, som vel også er det, vi kan
trænge til i vores dagligdag, at vi ikke er
alene, at vi er sammen.«
Stemmerne i kirken når helt op til orgelbænken, så Margits trænede øre kan skelne
bare ud fra sangen, hvem det er, der er i
kirke i dag.
»Det er hyggeligt« siger hun, den snart
pensionerede organist, der er glad for både
gamle og nye salmer, og som hvis hun
SKAL komme med en favoritsalme nævner
både »Se, nu stiger solen« og »Hil dig, frelser og forsoner«.
»Salmerne er et fantastisk stykke kunst og
et stykke kristen formidling, som er helt
enestående«, siger hun efter næsten 30 års
akkompagnement af salmesangen. »Gode
salmer bringer os lidt ud over os selv, og de
giver os et større perspektiv på vores små
smerter og sårbarhedspunkter. Det er noget
dybt eksistentielt, der sker dér, hvor ord og
melodi går op i en højere enhed og beriger
hinanden.«
Og ja, også efter 28 1/2 år ved orglet skal
man stadig øve sig, for sådan vedligeholder
man nu engang sin kompetence. Og det
håber vi, at hun bliver ved med, Margit
Mühlbach, også som pensionist. For den
nye organist, der i skrivende stund endnu
ikke er valgt, skal vel have fri en gang
imellem – og mon så ikke Margit kan lokkes til at sætte sig ved orglet i Sønderholm
og Frejlev som vikar? Det håber vi!
Tak for musikken, Margit!
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Andre gudstjenester m.m.
Pilgrimsvandring
Torsdag d. 26. maj (Kr. Himmelfartsdag) kl. 16.30:
Start ved Sønderholm kirke
Onsdag d. 8. juni 16.30:
Start ved Frejlev Kirkecenter
Onsdag d. 22. juni 16.30:
Start ved Sønderholm Kirke

Pinse 5.- 6. juni
Som de forrige år markeres Pinsedag i vore to sogne på hver
sin måde.

En pilgrimsvandring er en slags gudstjeneste til fods med en meget
enkel liturgi. Vi går cirka 5 km, og gåturen indledes med nogle få
ord til eftertanke og en introduktion af dagens tema, som man kan
tænke over, mens man går. Undervejs taler vi med hinanden om
stort og småt – og midtvejs er et stykke vej, hvor vi går i stilhed
med sanserne åbne. Der kræves ingen forudsætninger udover lysten
og evnen til at gå. Der er ingen tilmelding, man møder bare op – og
du er velkommen!

Ro til tro - meditation i Frejlev Kirke
Torsdag d. 21. april kl. 17.00
Torsdag d. 12. maj kl. 17.00

I Sønderholm mødes dem, der har tid, lyst til det kl. 7.30
ved Sønderholm Sognegård. Vi vandrer i sluttet flok op til
Troldkirken, hvorfra vi efter morgensang m.m. vender tilbage
til sognegården, hvor der venter os et veldækket morgenbord.
B-mennesker og gangbesværede er meget velkomne til at
støde til her ca. kl. 8.45. Morgenen sluttes af med gudstjeneste i Sønderholm Kirke kl. 9.30.
I Frejlev er der gudstjeneste kl. 11.00, og efter den vil der
blive budt på en forfriskning i kirkecentret.
2. pinsedag
markeres ved en sommersangsgudstjeneste i
Frejlev Kirke kl. 17.00.

SOMMERTILBUD
Julicafé i Frejlev Kirkecenter
onsdag 6. juli og onsdag 20. 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.

”Ro til tro” er en stille stund i Frejlev kirke med plads til hvile og
eftertænksomhed.
Der er hverken musik eller sang, men der vil blive sagt nogle få ord
som indledning til en halv time med stilhed, bøn og meditation. Vi
samles i kirken i tillid til, at kirkerummet er et godt rum at være
stille sammen i, og i tillid til, at det gør godt at være i stilheden og
holde pause fra alt det, vi ellers har travlt med at gøre.
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Vi regner endvidere med,
at det bliver muligt at
servere morgenkaffebord i
forlængelse af gudstjenesterne:
Søndag d. 26. juni kl. 9.30
i Sønderholm
Søndag d. 17. juli kl. 9.30
i Frejlev

Kirken for børn og unge
Konfirmation
Sønderholm Kirke
St. Bededag, fredag 13.
maj 2022
kl. 9.15 og 11.00
Velkommen til korte gudstjenester i børnehøjde med gode fortællinger, sang og
musik.
Efter en halv time i kirken bydes der på
aftensmad i kirkecenter eller sognegård.
Der er ingen tilmelding, og det er gratis.
Vi håber, at I er mange, der har lyst til
at tage et barn ved hånden og komme og
være med!

Påske for børn
Torsdag 31. marts kl. 17.00
i Frejlev Kirke

Skabelse for børn
Torsdag 28. april kl. 17.00
i Sønderholm Kirke
Pinse for børn
Torsdag 9. juni kl. 17.00
i Frejlev Kirke

Alexander Terpager Jepsen
Aya Zimmer Holtebo
Celina Gammelgaard Levisen
Clara Mathilde Stensgård Poulsen
Cornelius Lisberg Rasmussen
Emilia Hostrup Buus
Emma Bruun Christensen
Freja Imer Fich
Isak Kirwa Staun
Jeppe Bøgh Jensen
Kristine Risgaard Kjeldbjerg
Mads Bagger Nørgaard
Magnus Wulff Andreasen
Malthe Møller Søe
Mathias Vestergaard Jørgensen
Noah Toftdahl Mortensen
Sander Stougaard Drejer
Sara-Sofie Kjærsig Lund
Silje Sølbeck Hansen
Sisse Marie Levisen
Tobias Gren

Frejlev Kirke
St. Bededag, fredag 13.
maj 2022
kl. 9.15 og 11.00
Alexander Johansen Gravengaard
Andreas Gaarn Kirwa
Anthon Freek Thomsen
Cecilie Kall Petersen
Daniel Bøgild Mertz
Dicte Sommer Hansen
Johan Juul Haven Hansen
Lauritz Winther Nielsen
Lucas Graversen
Lærke Steenfat Rosendahl
Mads Krabbe
Magnus Aaen Hald
Malthe Grods Rosborg Andreasen
Mathilde Bejlegaard Jensen
Thomas Hasselbalch Mølgaard

Frejlev Kirke,
lørdag 14. maj 2022
kl. 9.15 og 11.00
Asgar Julius Larsen
Christian Roes Bech Jensen
Emil Boll Larsen
Emilie Døssing Dahl Jensen
Jonas Stengaard Kristensen
Mads Søholm Holt Larsen
Magnus Jensen
Magnus Skousgaard Laursen
Marcus Risgaard Brandt
Marius Møller Jacobsen
Mikkel Bolvig Andersen
Pelle Fabrin Andersen
Simon Blankensteiner Kristensen
Sofia Fredborg Wiederholt
Tristan Astrup Ajero

Frejlev Kirke,
søndag 15. maj 2022
kl. 9.15 og 11.00
Adam Skjødt Andreasen
Amalie Bjerregaard
Amalie Sass Christensen
Anders Fich Kjerslev
Bjørn Grønberg Jessen
Camilla Naur Dybdahl
Cecilie Wraae Svendsen
Frederik Roes Bech Jensen
Gry Donbæk Kjeldsen
Laura Vestergaard Jensen
Lærke Sejdenfaden Andersen
Oliver Baadsgaard Høyer
Oliver Føns Jensen
Peter Lehmann
Rasmus Eldorff Engemand
Silje Langagergaard Jacobsen
Sofus Julian Christiansen
Stine Vestergaard Jensen
Thomas Fals August

Frejlev Kirke,
lørdag 21. maj 2022
kl. 11.00
Nicolaj Brausch Thomsen
Tobias Pihl Jensen
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Koncerter, sogneaften mm.
Afskedskoncert
Fredag 25. marts kl. 17.00 i Sønderholm Kirke
Som det kan læses på bladets side 3, går organist Margit Mühlbach på pension, og det skal selvfølgelig
markeres med et flot musikalsk arrangement, der kommer til at afspejle forskellige genrer, iscenesat,
akkompagneret og dirigeret af Margit Mühlbach. Medvirkende er kirkesangerne Christine Hjort Bjerre
og Camilla Christiansen, fløjtenist Ide Bylin Bundgaard samt kirkernes ungdoms- og voksenkor.
Efter koncerten er alle fremmødte velkomne til reception for Margit i Sønderholm Sognegård. Vi håber,
rigtig mange vil være med til at gøre det til en ekstra festlig dag.

Foredrag ved Theresa Lundquist French
Onsdag 20. april kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård
»Knausgårds kamp med døden«
Karl Ove Knausgård er en af de mest læste og omdiskuterede forfattere i det 21. århundrede, ikke
mindst på grund af hans autofiktive mastodontværk ’Min Kamp’ og hans essayistiske forfatterskab. I
sit forsøg på at komme så tæt på virkeligheden som muligt udfordrer han grænserne mellem fiktion
og virkelighed. Han zoomer tæt ind på stort og småt i den menneskelige tilværelse, ofte med udgangspunkt i erfaringer og oplevelser fra sit eget liv.
Foredraget vil blive indledt med en introduktion til Knausgårds forfatterskab og vil dernæst sætte
fokus på en af de tilbagevendende tematikker: Menneskets forhold til døden. I et samspil mellem
personlige erfaringer og filosofiske refleksioner afsøger Knausgård grænserne mellem liv og død:
Hvordan omgås vi døden og de døde? Hvilken plads har døden i det moderne samfund? Hvordan kan
et menneske ende der, hvor det kan slå andre mennesker ihjel?
Foredraget vil blive holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Knausgård.
Navnet på foredragsholderen vil være en del bekendt, for Theresa var i mange år kirkesanger hos os,
særligt i Sønderholm Kirke. I dag er hun sognepræst, har skrevet speciale om Knausgårds forfatterskab
og deltager i forskningsprojektet ”Død, minde og religion” på Århus Universitet, der har til formål at
undersøge danskernes syn på døden og de døde.

Foredrag ved Peter Vuust
Tirsdag 17. maj kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
»Musik på hjernen«
Peter Vuust er jazzbassist, hjerneforsker, komponist og orkesterleder. Foruden mange pladeindspilninger,
er han også professor på både Det Jyske Musikkonservatorium og på Århus Universitet. Han er desuden
en internationalt anerkendt hjerneforsker og leder af grundforskningscenteret Center for Music in the
Brain på Århus Universitet.
I foredraget kommer Peter Vuust ind på, hvad der sker i hjernen, når vi lytter til og udøver musik.
Hvordan påvirker musik os, fysisk og følelsesmæssigt såvel som sprogligt? Han kommer også ind på de
aktuelle teorier om musikkens evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog og om hvorvidt
musikalsk træning har afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt. Til slut trækker Peter Vuust
også perspektiver til fremtidens forskning i musik og hjerne med nye, forskningsbaserede øvestrategier,
musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet.
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Mødekalender

Siden sidst

Sønderholm-Frejlev
Seniorer

Livsglæde i med- og modgang!
Onsdag 30. marts kl. 13.30
i Frejlev Kirkecenter
Velkommen til et festligt og reflekterende
foredrag med Trine Alvilda Jensen fra
Vejle. Hun er kendt for sine humoristiske,
tankevækkende og inspirerende foredrag
om livets mange overgange.

»Spis sammen«
Lørdag 30. april kl. 13.00
i Sønderholm Sognegård
Denne dag skal ingen spise alene, så husk,
det er en god idé at tage en veninde eller
ven med.
Tilmelding senest onsdag 26. april

Bustur: Skarp Salling,
Havnecaféen m.m.
Onsdag 25. maj
Guidet rundvisning i domkirke-lignende
Skarp Salling Kirke med efterfølgende
frokost i havnecaféen og kaffe og kage på
busturen hjem.
Tilmelding senest 1. maj.
Der er plads til 50 personer på turen, og
der er først til mølle.

Rejse til Sydhavsøerne
15.-18. juni
i samarbejde med
Bowlingklubben
Der er indlogering på Hotel Falster nær
centrum af Nykøbing F. Turen indeholder
bl.a. besøg i Knuthenborg og Geocentret.
Tilmelding slutter 30. marts og også her
gælder først til mølle-princippet!
Booking og betaling direkte hos Nilles
Rejser på tlf. 70 21 60 22.

SØNDERHOLM SOGN

Frejlev Missionshus
Nibevej 283
Formand
Henning Kristensen
Hyttefadet 82,
9240 Nibe
Torsdag 7. april kl. 19.30
Kredsmøde ved sognepræst Herluf
Christensen, Bjerringbro
Onsdag 27. april kl. 19.30
Åbne dør ved Astrid Melkær Andersen
Onsdag 4. maj kl. 9.30 – 16.30
Seniordag:
Ruth Worm, Silkeborg: Bibeltime
Jens Peder Poulsen, Aalborg: Grænselandet
Lisbet Adolfsen, Aalborg: Sange til eftertanke
Per Weber, Hinnerup: Israel
Onsdag 11. maj kl. 18.00
Fællesspisning
Onsdag 1. juni kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær Jens Peder
Dalgaard, Nykøbing M

Dåb:
Karl Smed Lynderup Kjeldsen
Victoria Kathleen Querido Thaagaard
Malte Skov Sørensen
Dødsfald:
Sidsel Kromann Sejersen
Karen Johanne Pedersen
FREJLEV SOGN
Dåb:
David Fjorback
Theo Harboe Petersen
Liam Vedel Kristensen
Andrea Kirsten Lynggaard Schmücker
Alberte Bæk Lindskou
Asta Rask Holm
Malthe Lund Rahbæk
Lily Høndrup		
Maya Firring Hesthaven
Vielser:
Anna og Søren Rask Holm
Dødsfald:
Sigrid Lauritzen
Finn Brunø
Inge Dan
Eva Christensen

Onsdag 8. juni kl. 18.00
Sæsonafslutning

Bibelkredsen
Onsdag 20. april hos
Aase og Henning Klitgaard,
Nibevej 146, Drastrup
Onsdag 18. maj hos
Kirsten og Per Ulrik,
Fyrkildevej 68 st. tv Aalborg Øst

Øvrige 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.
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Gudstjenester 
Sønderholm
31. mar.
3. april
10.
14.
15.
17.
18.
24.
28.
1.
3.
8.
13.

april
april
april
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj

Frejlev

			
Mariæ Bebudelsesdag
11.00 LL		

17.00 LL

9.30 JSA		
Skærtorsdag			
Langfredag
16.30 JSA		
Påskedag
9.30 LL		
Anden påskedag		
1. s. e. påske
9.30 LL		
Torsdag
17.00 LL Skabelse
2. s. e. påske			

11.00 JSA
9.30 LL

Torsdag

Palmesøndag

Tirsdag

17.00 JSA

3. s. e. påske

					

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli

Påske for børn

9.30 LL

11.00 LL
9.30 JSA
11.00 LL
9.30 LL

Fyraftensgudstjeneste

9.30 JSA		
Bededag
9.15 LL Konfirmation af 7.A
11.00 LL Konfirmation af 7.A
				
14. maj Lørdag			
		
				
15. maj 4. s. e. påske			
		
				
22. maj 5. s. e. påske
11.00 JSA		
26. maj Kristi Himmelfartsdag			
29. maj 6. s. e. påske
9.30 LL
5. juni Pinsedag
9.30 JSA Pinsevandring fra kl. 7.30
6.
9.
12.
19.
21.
26.
3.
10.
17.
24.
31.

April - maj - juni - juli 2022

og efterflg. kaffebord i Sognegården

			
			
Trinitatis søndag
9.30 JSA		
1. s. e. trin.
11.00 LL		
Tirsdag			
2. s. e. trinitatis
9.30 JSA Udvidet kirkekaffe
3. s. e. trin.			
4. s. e. trin.
9.30 JSA
5. s. e. trin.			
6. s. e. trin.
9.30 SRK
7. s. e. trin.			
2. pinsedag
Torsdag

11.00 JSA
9.15 JSA
11.00 JSA
9.15 LL
11.00 LL
9.15 JSA
11.00 JSA
9.30 JSA
9.30 LL

Konfirmation af tidl. 6.A
Konfirmation af tidl. 6.A
Konfirmation af tidl. 6.B
Konfirmation af tidl. 6.B
Konfirmation af tidl. 6.C
Konfirmation af tidl. 6.C
Udvidet kirkekaffe

11.00 JSA
17.00 LL
17.00 LL
11.00 JSA
9.30 LL
17.00 LL
11.00 JSA
9.30 LL
9.30 JSA

Sommersangsgudstjeneste
Pinse for børn

Fyraftensgudstjeneste

Udvidet kirkekaffe

9.30 JT

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; JT = Jørgen Tornøe; 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: hanna@hannamie.dk) senest 21. maj.
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

NIBE AVIS GRAFISK · TLF. 98 35 11 45

