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Koncert med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard 
8. februar kl. 19.30 i Sønderholm Kirke

Musikgudstjeneste i Sønderholm Kirke
11. december kl. 16.30 

Den Blå Time - Kærlighedens veje og vildveje
9. marts kl. 17.00 i Sønderholm Kirke

Foredrag ved Kristian Bøcker
Hvad får man egentlig ud af at tro?
30. marts kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter
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Nyt fra menighedsrådet
Tak til Jonna 

Pr. 31. januar 2023 har vores afholdte graver, Jonna Gertsen, 
valgt at gå på pension. Hun har siden 2014 haft det overord-
nede ansvar for, at Frejlev Kirkes kirkegård altid har fremstå-
et smuk og velplejet; og enhver, der har haft sin gang dér, vil 
vide, hvad vi taler om. Ligesom enhver, der også har mødt 
Jonna i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlin-
ger, ved, hvad venlighed og imødekommenhed er for nogle 
størrelser. Hun har altid været omhyggelig med sit arbejde 
både ude på kirkegården og i kirkerummet og forstået den 
kunst at møde kirkens mange forskellige brugere med stor 
empati og forståelse. Det er vi dybt taknemmelige for!

Også blandt sine arbejdskollegaer ved begge vores kirker vil Jonna blive svær at undvære. 
Især hendes store hjælpsomhed og ikke mindst hendes humor og hjertelige latter, der jobbet 
til trods aldrig har været langt væk eller svært at kalde frem. 

Vi ønsker Jonna alt det bedste i årene fremover! Andre vil nu kunne se frem til at få lidt mere 
af hendes energi og engagement; de har noget at glæde sig til.

Efter gudstjenesten i Frejlev Kirke søndag 29. januar kl. 11.00 bliver der afholdt en afskedsre-
ception for Jonna i Frejlev Kirkecenter. Enhver vil være velkommen!

Sønderholm-Frejlev Menighedsråd

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 Arne Jørgen Fæø
E-mail: ajf@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 53 63 23 04

Kirke- og kulturmedarbejder
Christine Hjort Bjerre
E-mail: kk@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 40 47 47 16

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

Sønderholm Kirke 

Kirkeværge Jens Pedersen  
Tlf. 40 74 43 80 
E-mail: kirkevaerge@soenderholm-frejlev.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@soenderholm-frejlev.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

Det nye voksenkor synger 
hver tirsdag kl. 19.00 
i Frejlev Kirkecenter 

Kan du godt lide at synge? Synes du, 
at det er sjovere at synge sammen med 
andre end bare derhjemme alene i badet?
Så har du muligheden nu!
Koret øver hver tirsdag kl. 19.00 i Frejlev 
Kirkecenter. Repertoiret er bredt, og der 
kræves ingen særlige forudsætninger 
ud over lysten til at synge sammen med 
andre. Det er gratis, og der er kaffe på 
kanden.
Tilmelding er ikke nødvendigt. Bare kom og vær med.
 
Koret ledes af organist Arne Jørgen Fæø.

Velkommen til korsang i Frejlev Kirkecenter!
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En mørk jul
December bliver mørkere, end den plejer 
i år. Sådan ser det i hvert fald ud her i 
slutningen af september, hvor disse linjer 
skrives. Energipriserne stiger, og selv LED-
pærers forbrug, skal der spares på. Salling 
har bebudet, at der ikke kommer julelys på 
butikkens facade på Nytorv. I Frejlev har vi 
slukket for lyset på kirken. I Sønderholm 
skruer vi også ned. I skoler og på kontorer 
er der mere koldt, end vi er vant til.
December plejer at være badet i lys. Enhver 
haveejer med respekt for sig selv og sine 
naboer har de seneste år sat flere og flere 
lyskæder op til at trodse mørket igennem 
årets korteste dage. Selv langt ude på 
landet, hvor den her skrivende præst bor, 
plejer mørket at være fyldt med lys. Måske 
bliver det anderledes i år. Måske skærer 
hver enkelt af os ned på det lys, der spiser 
kilowatt-timer, mens det brænder. Måske 
bliver det her en julemåned med plads til 
mere mørke end ellers.
Desto mere brug bliver der for, at vi tænder 
det lys, der ikke næres af elektricitet, men 
af at vi mødes og lever liv med hinanden. 
For der findes et lys, der er stærkere end 
selv den stærkeste elpære, og det lys er det 
lys, der opstår i os, når vi røres af livet, af 
hinanden og af Gud. Mødet med en anden 
kan der for alvor være lys i.
Jul er markeringen af, at Gud kommer til 
verden i skikkelse af et menneske. At Gud 
kommer os i møde i barnet, der blev født i 
Betlehem, og i det menneske og den mand, 
som barnet med tiden skulle blive til, Jesus, 
Menneskesønnen, som Bibelen kalder ham.
Kristendom er troen på, at det er i mødet, at 
livet sker. Gud selv viser vejen julenat ved 
at komme som en, der møder mennesker 
ansigt til ansigt. Det er det, der sker i Jesus’ 
færden i verden. Han møder mennesker i 
øjenhøjde, og ud af det møde bliver foran-
dringer til. Ret voldsomme forandringer. 
Syge bliver raske, lamme begynder at gå, 
blinde får åbnet deres øjne, så de ser. I sid-
ste instans overvindes endda døden, da gra-
ven er tom påskemorgen og den opstandne 
Jesus også dér møder mennesker ansigt til 
ansigt.
Den fortælling, der begynder julenat, er 
fortællingen om, at der kan springe gnister 

af lys ud af mødet mellem Gud og os – og 
at de gnister også lyser, når vi møder hin-
anden, menneske til menneske. Du skal 
elske din næste som dig selv, sådan sagde 
han, Jesus. Du skal møde dit medmenneske 
og tænde lys i ham eller hende.
I en mørk december koster det ikke på 
elregningen at være lys for hinanden. 
Måske er det det, vi særligt skal være i 
år: lys i hinandens liv. Forhåbentlig skal 
vi denne gang fejre advent og jul uden 
Corona-foranstaltninger, der forlanger, at vi 
skal holde afstand til hinanden. Så lad os i 
stedet for afstand rykke tæt sammen. 
Lad os denne december møde hinanden 
med lys i mørket.  Det kan vi gøre i alle 
de sammenhænge, vi færdes i, og vi kan 
gøre det ved at vise interesse og omsorg for 

hinanden. Vi kan tænde lys ved at banke 
på hos naboen og dele en kop kaffe. Vi kan 
tænde lys ved at hilse på hinanden på kir-
kebænken juleaften. Vi kan tænde lys ved 
at smile til hinanden hos købmanden eller 
i Rema – eller måske endda få os en snak 
med hinanden, mens vi venter i køen. 
Der findes et julelys, der er stærkere end 
selv den mest energikrævende lyskæde – og 
det er det lys, vi kan tænde i hinanden. Det 
kan godt være, at det bliver en mørk jul i 
år, men lad os bruge juletiden til at tænde 
lys i hinanden i mørket.
Glædelig jul!

Sognepræst Lotte Lyngby
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Særlige gudstjenester          

Musikgudstjeneste
Søndag 11. 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.
Kirkens kor medvirker ved gudstjenesten.

Nytårsaftens-dag
Lørdag 31. december
Kl. 14.00 i Sønderholm Kirke
Kl. 15.30 i Frejlev Kirke
Traditionen tro fejres nytåret med gudstjenester nytårsaftensdag 
- måske som en slags optakt til aftenens fest. Menighedsrådet vil 
efterfølgende sørge for, at der bliver lejlighed til at ønske hinan-
den et godt nytår på behørig vis i begge kirker.

Helligtrekonger
Torsdag 5. januar i Frejlev Kirke kl. 17.00 
Helligtrekongersdag falder altid den 6. januar og markerer julens 
officielle afslutning. Aftenen før, den 5. januar, er det helligtre-
kongersaften; her ”skydes julen ud”. Det markerer vi i år ved at 
afholde en kort gudstjeneste i Frejlev Kirke i tusmørket kl. 17.00. 
Efter gudstjenesten indbydes alle til en skålfuld god suppe og et 
glas hvidvin i kirkecentret.

Menighedsråd og medarbejdere 
ved Sønderholm og Frejlev kirker 

ønsker alle en velsignet jul 
og et godt nytår.



Kirken for børn
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Kyndelmisse for børn
Torsdag 26. januar kl. 17.00
i Frejlev Kirke

Midt i vintermørket skal vi høre om lys 
og lege med lys og se, om det er rigtigt, 
at lyset er stærkere end mørket.

Fastelavn for børn
Søndag 19. februar kl. 13.00
Sønderholm Kirke

Traditionen tro indbyder menighedsrådet 
og Sønderholm Borgerforening til faste-
lavnsfest for udklædte børn i kirke og 
sognegård. Kom og vær med til at slå til 
tønden – indledt med en kort børneguds-
tjeneste med sjov og sang. 

Påske for børn
Torsdag 30. marts kl. 17.00
Sønderholm Kirke

Dagen før påskeferien begynder, fortæl-
ler vi påskehistorie i kirken om liv og 
død og opstandelse. Måske der også skal 
findes et påskeæg eller to.

Velkommen til korte gudstjenester i børne- 
højde 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!
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Koncerter og sogneaften

Foredrag ved Kristian Bøcker 
Torsdag 30. marts kl 19.00 i Frejlev Kirkecenter
”Hvad får man egentlig ud af at tro?” 
Hvorfor skal man egentlig tro på Gud, bekende sig til kristendommen, gå i kirke? Med andre ord: 
Hvad får man ud af at tro? Et upassende spørgsmål, for tro og religion er vel ikke en forbrugsvare!? 
Nej - men alligevel holder vi gudstjenester, inviterer til kirkelige arrangementer og lægger hovedet 
i blød for at ”få nye med”. Men det må vel være, fordi vi mener, kirke og kristendom har noget at 
tilbyde ”det moderne menneske”. Men hvad? Evigt liv? Tryghed? Et moralsk kompas? Livsmod?

Kristian Bøcker er tidligere højskolelærer og har siden 2013 været sognepræst i Jelling. Han er end-
videre klumme- og kronikskriver i Kristeligt Dagblad og forfatter til bøgerne Synd for Begyndere 
og Skal man tro på alt, der står i Bibelen. Hans foredrag er tænkt som en invitation til samtale og 
samtænken, så kom og lyt og lad os sammen blive klogere.

Den Blå Time 
– kærlighedens veje og vildveje 
Torsdag 9. marts kl. 17.00 
i Sønderholm Kirke
Her er der mulighed for at mødes i aftenens skumringstime til 
musik i Sønderholm Kirke.

Denne gang skal vi på opdagelse i den store klassiske sanglit-
teratur, hvor der gemmer sig utallige bud på kærlighedens veje 
og vildveje. Mange komponister er med begejstring faldet for 
en poets smukke vendinger og har på forklarende vis farvesat 
ordene i deres musik, - og som vi mennesker ved, er kærlig-
heden mangefacetteret; lykkefuld og smertefuld, længselsfuld 
og trængselsfuld, - både den jordiske og den evige, - så læg 
vejen forbi Sønderholm Kirke,- til små 3 kvarters indblik i 
komponisternes skatkammer,- hvor det største af alt er at finde; 
- kærligheden.

Christine Hjort Bjerre, Sang
Arne Jørgen Fæø, orgel og klaver

Koncert med Kaya Brüel 
og Ole Kibsgaard 
Onsdag 8. februar kl. 19.30 
i Sønderholm Kirke 
Kaya Brüel og Ole Kibsgaard har dannet musikalsk makkerpar i over 
20 år. Deres repertoire er utrolig bredt, spændende fra Carl Nielsen til 
Shu-Bi-Dua. De favner mange forskellige genrer, som jazz, folk, pop  
og børnemusik. Mange kender dem også som værter for Morgensang  
på DR1. 
Pris kr. 100,-. Billetter kan købes ved indgangen (kontant eller 
MobilePay). Der er 100 pladser, og dørene åbnes kl. 19.00.
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Mødekalender

Adventsgudstjeneste
Onsdag 7. december kl. 13.30 
i Sønderholm Kirke
Som sædvane og som optakt til advents-  
og juletiden afsluttes Sønderholm-Frejlevs 
Seniorers årlige møderække og aktiviteter 
med en kort gudstjeneste.  
Derefter bydes på kaffe og hygge i sogne-
gården.

Fællesspisning og generalforsamling
Onsdag 25. januar 
i Frejlev Kirkecenter
Fællesspisning kl. 12.00
Generalforsamling kl. 13.30
Medlemmer, som har betalt kontingent, 
kan deltage i spisning og generalforsamling.
Tilmelding senest 17. januar

Strejftur i Lille Vildmose /
Min svenske ødegård
Onsdag 22. februar kl. 13.30
i Sønderholm Sognegård 
Hans Flou er pensioneret politibetjent 
og nu passioneret naturfilmfotograf, som 
har lavet mange smukke og interessante 
film om bl.a. Lille Vildmose og naturen 
omkring Mariager Fjord samt om ødegårde 
i Sverige.

Vendelbopigerne
Onsdag 22. marts kl. 13.30 
i Frejlev Kirkecenter 
Fem glade, festlige vendelbopiger og deres 
musiker kommer og underholder os med 
sang, fællessang og musik.

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.

Sønderholm-Frejlev Seniorer

Onsdag 7. december kl. 19.30
Adventsmøde ved 
Henning Kristensen, Klitgård

Onsdag 15. december kl. 19.30
Julehygge 

Onsdag 28. december kl. 19.30
Julefest med tale ved 
Mogens Nørgaard Pedersen, Birkelse

Evangelisk Alliance Bedeuge:
Mandag 9. januar kl. 19.30 
Onsdag 11. januar kl. 19.30 
Torsdag 12. januar kl. 19.30 

Onsdag 25. januar kl. 19.30
Møde ved missionær 
Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg

Onsdag 1. februar kl. 19.30
Kredsmøde i Frejlev ved missionær
Egild Kildeholm Jensen, Rønde

Onsdag 8. februar kl. 19.30
Møde ved sognepræst
Henning Smidt, Kettrup

Onsdag 22. februar kl. 19.30
Missionshusets generalforsamling    

Onsdag 1. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Frejlev ved missionær
Søren Grysbæk, Horsens

Onsdag 8. marts kl. 19.30
Digital aften 

Onsdag 22. marts kl. 19.30
Møde ved Henning Kristensen, Klitgård

Onsdag 29. marts kl. 19.30
Møde ved missionær 
Preben Hansen, Klitgård

SØNDERHOLM SOGN

Dåb:
Holger Werenberg Harvest
Sofie Liebst Frisk Toft
Fjord Niels Ejner Hagbard Munk
Isabella Svan Rasmussen
Oliver Rose Duus

Vielser:
Line Sondrup Pedersen og Martin Toft 
Pedersen
Tinna Staal Gaardahl og Kristoffer 
Gaardahl
Kira Grønhøj Sørensen og Mathias 
Løvstad Rasmussen

Dødsfald:
Lis Irene Dalsmark
Per Kristiansen
Vagn Christensen 
Uffe Brunø Lindstrøm
Edith Jensen
Jens Jepsen Pedersen
Flemming Ildvad Andersen

FREJLEV SOGN

Dåb:
Peter Elkjær Davies
Vilhelm Lindegaard Mathisen
Villum Skrubbeltrang Karbing
Felix Christiansen
Asger Sejer Davidsen
Molly Møller Mikkelsen
Viola Stokbro Høiien
Charlie Winge Routledge
Olli Vittrup Nielsen
Alfred Damsgaard Christensen

Velsignelser:
Kristina og Niels Hjorth Buus
Stine og Jonas Krogh

Vielser:
Majbrit og Mads Bank Jeppesen
Pernille og Shannon George Taylor
Bettina og Morten Bach Bonde
Marianne og Anders Thinggaard 
Bernhard
Bolette Kristence Johansen og Mikkel 
Kallestrup Johansen

Dødsfald:
Winnie Kjær
Hanne Aakjær Ejersbo
Margit Else Dorthea Estrup
Eric Jensen
Jan Grønborg Christensen
Rozalia Avram
Otto Dalbjerg Gregersen
Jørgen Petersen
Brian Bjørn Christensen
Ingelise Lyck Andreasen

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Siden sidst

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
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Gudstjenester  Dec. 2022 - Jan. - Feb. - Marts 2023 

Sønderholm Frejlev

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; 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 Dantaxi tlf. 48 48 48 48, 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 23. januar. 
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

 20. nov. Sidste s. e. trinitatis     9.30 LL
 27. nov. 1. s. i advent   9.30 JSA Efterfølgende udvidet kirkekaffe 16.00 LL Lysgudstjeneste og tænding af byens juletræ

 4. dec. 2. s. i advent 11.00 JSA      9.30 JSA  

 7. dec. Onsdag 13.30 JSA Seniorernes advents- og julegudstj.

 11. dec. 3. s. i advent  16.30 LL Musikgudstjeneste 
 18. dec. 4. s. i advent   9.30 JSA  11.00 JSA
 24. dec. Juleaften   13.00 LL
    14.30 JSA  14.30 LL
    16.00 LL  16.00 JSA 
 25. dec. Juledag 11.00 LL    9.30 LL   
 26. dec. Anden juledag     9.30 JSA
 31. dec. Nytårsaften 14.00 JSA   15.30 JSA 

 5. jan. Torsdag   17.00 JSA Helligtrekongersaften - efterflg. suppe i centret

 8. jan. 1.s.e.h.t.k.   9.30 JSA  11.00 JSA  
 15. jan. 2.s.e.h.t.k.     9.30 LL  Efterfølgende udvidet kirkekaffe 
 22. jan. 3.s.e.h.t.k.   9.30 LL  11.00 LL
 26. jan. Torsdag   17.00 LL  Kyndelmisse for børn

 29. jan. S.s.e.h.t.k.   11.00 LL   
 5. feb. Septuagesima   9.30 JSA  11.00 JSA
 12. feb. Seksagesima 11.00 LL    9.30 LL
 19. feb. Fastelavn 13.00 LL  Fastelavn for børn

 26. feb. 1.s i fasten     9.30 JSA  
 5. marts 2.s i fasten   9.30 JSA Efterfølgende udvidet kirkekaffe 11.00 JSA
 12. marts 3.s i fasten 11.00 LL    9.30 LL
 19. marts Midfaste   11.00 SRK   
 26. marts Mariæ bebudelses dag     9.30 JSA
 30. april Mariæ bebudelses dag 17.00 LL  Påske for børn 
 2. april Palmesøndag   9.30 LL  11.00 LL


