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Julicafé i 
Frejlev Kirkecenter
Onsdag 12. juli 9.30
Onsdag 26. juli 9.30

Musikgudstjeneste Langfredag 7. april kl. 16.30 i Sønderholm Kirke
med musik for strygekvartet ”Jesu Syv Sidste Ord På Korset” 
af Joseph Haydn

Foredrag ved forfatter Lotte Kaa Andersen
Torsdag 27. april kl. 19.00  i Sønderholm Sognegård
”Den inderste kerne – om Inge Lehmann, 
Danmarks ukendte verdensstjerne”

Sommermusikgudstjeneste 
Søndag 18. juni kl. 16.30 i Sønderholm Kirke

Pinsevandring og korsang 
i Sønderholm 28. maj

Unplugged Blues Koncert - Camilla Lindstrøm & Lau Mortensen
Torsdag 1. juni kl.19.30 i Frejlev Kirke
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Nyt fra menighedsrådet
Ny gravermedhjælper i Sønderholm og Frejlev 

Jeg hedder Jørgen Bøjgaard og bor i Klitgård med min bedre 
halvdel, Lenette, der er veterinærsygeplejerske og pædagog, 
og vores hund, labradoren Zola. Jeg har to voksne sønner, 
Oskar (medicinstuderende) og Anton (politibetjent), der 
begge bor i Aalborg.

Jeg er pr. 1. marts ansat som gravermedhjælper ved 
Sønderholm og Frejlev kirker på fuld tid. Jeg ser frem 
til at komme ”hjem” til lokalområdet efter at have været 

gravermedhjælper, sognevært og kirkesangervikar ved kirkerne i Skørping. Før det har jeg 
været lærer i 25 år i folke-, privat-, handels- og aftenskoler, samt været sælger i Kræftens 
Bekæmpelse. Jeg er også uddannet revisorassistent.

I min fritid dyrker jeg en del idræt (løb, fodbold og kajakroning), er besøgsven i Røde Kors i 
Nibe og synger i kirkekoret i Nørholm Kirke. Endelig arrangerer jeg fra tid til anden loppe-
markeder her i Klitgård - samt sælger juletræer i december 😉.

Jeg ser frem til at møde jer alle og til at blive en del af personalet i Sønderholm og Frejlev!

Venlig hilsen
Jørgen Bøjgaard

Vi byder Jørgen hjerteligt velkommen. Han kommer til at være det ansigt, man ofte møder ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger især i Frejlev Kirke – og på begge kirkegårde. Vi glæder 
os til samarbejdet!

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 

Graver for begge kirker
Annee Katrine Bonde
Tlf. 40 33 11 19
E-mail: graveren@soenderholm-frejlev.dk
Træffes ikke mandag. 

Kirkesanger i Sønderholm Kirke
Camilla Hjorth Christiansen
Tlf. 51 20 07 65
E-mail: kirkesanger@soenderholm-kirke.dk 

Vært i Sønderholm Sognegård
Ella Roskjær
Tlf. 61 26 27 28
E-mail: er@soenderholm-kirke.dk

Kirkesanger i Frejlev Kirke
Christine Hjort Bjerre
E-mail: kk@soenderholm-frejlev.dk
Tlf. 40 47 47 16

Vært i Frejlev Kirkecenter
Helle Bjerregaard
Tlf. 22 91 25 38
E-mail: kirkecenter@frejlev-kirke.dk

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

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

Hjemmeside: 
www.soenderholm-frejlev.dk

Syng med i Sønderholm-Frejlev Koret

Pastoratets nye kor er kommet rigtig godt fra start. Vi er godt 20 mennesker, der mødes hver 
tirsdag aften kl. 19 – 21 i Frejlev Kirkecenter. Her bliver varmet op, sunget igennem, grinet 
og drukket kaffe. Og vi har plads til mange flere! 

Vores ambition er at synge så godt, som vi overhovedet kan, med de stemmer vi har, i et hyg-
geligt og farverigt fællesskab. De fleste sange synger vi flerstemmigt. For at gøre det nem-
mere, hvis man vil øve sig derhjemme mellem korprøverne, er der mulighed for at lytte til de 
forskellige stemmer online. Der kræves ingen særlige forudsætninger, heller ikke nodekend-
skab. Blot lysten til at synge sammen med en skøn gruppe mennesker og viljen til at udfordre 
sig selv en lille smule, så vi hele tiden arbejder på at blive endnu bedre. Repertoiret er bredt. 
Vi synger både salmer, klassisk, folkelige sange og gospel, så der er lidt for enhver smag. Det 
koster ikke noget at være med i koret.

Koret deltager lejlighedsvis i gudstjenester i Sønderholm og Frejlev kirker, og vi optræder 
også gerne i andre sammenhænge. 

Koret ledes af organist Arne Jørgen Fæø, der gerne svarer på spørgsmål om koret på telefon 
53632304, eller på ajf@soenderholm-frejlev.dk

Døren står altid åben i Frejlev Kirkecenter tirsdag aften!
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Der er da ingen retfærdighed til…
Det er klart, de blev sure! De først ansatte 
arbejdere i vingården, der havde båret 
dagens byrde og hede i samfulde 12 timer, 
for så at konstatere, at de, der kun havde 
arbejdet en enkelt time, og det tilmed i den 
svalende eftermiddagsstund, fik helt den 
samme betaling, nemlig én denar. Og jo, 
jo, bevares! De første fik skam som aftalt, 
så overenskomsten blév overholdt – en 
denar var en dagløn og nok til at klare sig 
for - men de sidste fik da langt mere end de 
havde fortjent. Ikke sandt?

Engang var der nogle unge entusiaster fra 
Folkekirkens Nødhjælp, der i et par timer 
stod for undervisningen af årets konfirman-
der. Emnet var den forskelsbehandling, der 
især foregår i visse ulande, hvor mænd ofte 
arbejder betydeligt mindre end kvinder, 
bestemmer langt mere, får mere i løn og 
har lettere adgang til uddannelse osv. For at 
konfirmanderne nu selv skulle forstå disse 
urimeligheder på egen krop, havde under-
viserne besluttet, at kun pigerne ved dagens 
frokost måtte få cola, mens drengene måtte 
nøjes med vand. ”Så kan I også lære det!”, 
som én af pigerne frejdigt udbrød.

Det ved jeg så ikke, om drengene helt gjor-
de. I hvert fald har jeg aldrig før modtaget 
en skriftlig klage over konfirmandundervis-
ningen endsige mundtlige over telefonen. 
Og det var også første gang, en konfirmand 
(mandlig) truede med at gå og aldrig 
komme tilbage igen.

Vi lærte, at eksemplets magt kan overdri-
ves. Drengenes indignation over ”uretfær-
digheden” var simpelthen så stor, at ingen 
dybest set forstod, hvad det alt sammen 
skulle gøre godt for. Det skál jo nemlig 
helst gå retfærdigt til, mente konfirman-
derne – især når det handler om retten til at 
få en cola.

Jeg husker så ikke, om jeg i den forbindelse 
forsøgte mig med en genfortælling af Jesu 
lignelse om arbejderne i vingården; gen-
givet ultrakort ovenfor. Men det kunne jeg 
selvfølgelig godt have gjort, mens jeg drak 
vand til.

Ikke desto mindre opføres denne uretfær-
dige lignelse jo rent faktisk hver eneste 
søndag – og det endda ofte med konfirman-
derne selv som deltagere. For i kirkerum-
met sidder de jo også. Og de sidder dér, 
fordi præsten har fortalt dem, at det skal 
de. Endda 10 gange inden konfirmationen. 
Ofte har de lidt slik i lommen for at ”kunne 
holde ud”; mobilen er sat på lydløs, for det 
har præsten også fortalt dem, at den skal 
være. Men en stille sms kan det jo godt 
blive til, hvis man er fiks på fingrene og 
gemmer sig lidt behændigt bag salmebog 
eller bænk.
Et andet sted sidder en ældre dame på sin 
faste plads. Hun har i mange år så godt som 
aldrig svigtet en eneste gudstjeneste. Hun 
synger med på salmerne, for hun kender 
dem alle sammen, og er så fortrolig med, 
hvad der foregår, at hun rejser og sætter sig 
på de rigtige tidspunkter pr. instinkt. Hun 
er det, man i gamle dage kaldte for et gud-
frygtigt menneske.
Et tredje sted sidder der måske nogle zap-
pere. De hører ikke til i sognet, men zapper 
mellem kirkerne på egnen og vælger kirke 
og præst efter humør, tid og muligheder 
den dag.
Og helt foran sidder dåbsgæsterne. Nogle 
gange med børn, der er svære at styre, og 
som gør deres forældre urolige. Ingen af 
dém kender rigtig salmerne eller husker 
dem kun vagt. Nogle af dem synes, de 
burde kende dem. Nogle synes, at de måske 
burde komme her noget oftere, men der er 
jo så meget …

Her er vi så, mere eller mindre hver søn-
dag: Herrens medarbejdere. Nogle sidder 
her året rundt, nogle sidder her lejligheds-
vis, nogle kun til en eller to af højtiderne 
og nogle så sjældent, at de næsten ikke kan 
være det bekendt. Vi er her alle sammen, 
dem der kom, da kirkeklokken ringede og 
kaldte.

Og når vi så fejrer nadver, ja, så kan vi 
se - og på egen krop opleve - hvordan lig-
nelsen om arbejderne i vingården bliver til 
virkelighed for os. Vi kan se kirkegængerne 
bevæge sig op til alteret for at modtage 

nadveren. Konfirmanden, der (tro mig!) 
ikke kommer flere gange i kirken end de 
aftalte 10, knæler side om side med den 
gamle, gudfrygtige kvinde, der har gået i 
kirke hele sit liv. Dåbsgæsterne og deres 
urolige børn - der måske har terroriseret 
menigheden den sidste times tid - knæler 
side om side med zapperne, der virkelig 
har anstrengt sig for at være tilstede og 
følge med. Og præsten står deroppe som en 
anden vingårdsejer og uddeler nøjagtigt det 
samme til hver og én, nemlig ét alterbrød, 
én oblat - Jesu Kristi legeme - formet som 
en denar. Én mønt til hver eneste, sådan 
som også arbejderne i vingården hver fik 
én, selvom deres indsats havde været så 
vidt forskellig.
Det ér himmelråbende uretfærdigt! Men 
sådan, fortæller evangeliet os, er det altså 
med Guds nåde!

Tanken er svær for unge hjerner, der gerne 
vil retfærdighed, og som måske endnu ikke 
har erfaret, at der kan være ret langt hen til 
den. Og som tilmed endnu ikke helt ved, 
hvor uretfærdig verden faktisk er. Tænk 
engang at være så heldig at være født i et 
land, der hører til blandt de rigeste i ver-
den, at leve et sted, hvor sult og tørst, krige 
og naturkatastrofer ikke findes, og hvor 
ingen er så fattig, at man behøver at stjæle 
for at overleve. 
Og tænk så også, hvis vi hver eneste gang 
skulle fortjene den behandling, vi får. Så 
ville der ikke være meget at stille op, når vi 
virkelig trængte til den. Tænk, om vi skulle 
fortjene den kærlighed, der bliver os til del 
hver eneste dag: de andres overbærenhed, 
deres omsorg og opmærksomhed, de andres 
støtte og opmuntring, og ethvert lille nær-
værende smil. Nej, det ér himmelråbende 
uretfærdigt.

Der er ingen retfærdighed til, kan vi finde 
på at sige i afmagt. Nogle gange tænker 
jeg, at det er vores håb, at der måske heller 
ikke er det i Himmerige.

Sognepræst Jørn Skøtt Andersen
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Særlige gudstjenester og arrangementer          

Musikgudstjeneste 
Langfredag 7. april i
Sønderholm Kirke kl. 16.30 
Her venter der kirkegængerne en helt særlig oplevelse. 
Gudstjenestens musik vil nemlig udgøres af et enkelt værk for 
strygekvartet, nemlig ”Jesu Syv Sidste Ord På Korset” af Joseph 
Haydn. De forskellige satser i værket omkranser på smukkeste 
vis de tekstlæsninger, der hører dagen til. 
Til at fremføre dette værk får vi fint besøg fra Aalborg 
Symfoniorkester, repræsenteret ved Synnøve Gustavsson og 
Jaroslaw Nierychlo, violiner, Elsebeth Schmidl, bratsch og Hanne 
Houengaard, cello. 
Lotte Lyngby er liturg. 

Sommermusikgudstjeneste 
Søndag 18. juni i
Sønderholm Kirke kl. 16.30
Det bliver en skøn eftermiddagsgudstjeneste med masser af sang 
og musik. 
Både Sønderholm-Frejlev Koret og Sønderholm-Frejlev Kirkekor 
medvirker, og det samme gør vores kirkesangere Camilla Hjort 
Christiansen og Christine Hjort Bjerre. Ved orgel og klaver sidder 
organist Arne Jørgen Fæø. 
Der bliver med andre ord både solosang, korsang og fællessang, 
når alle pastoratets gode, musikalske kræfter går sammen om at 
synge sommeren ind. 
Efter gudstjenesten bydes der på et lille glas, inden vi går ud i 
sommeraftenen. 

I al sin glans nu stråler solen
Pinsevandring og korsang 
i Sønderholm 28. maj 
Traditionen tro mødes vi ved Sønderholm Kirke pinsemorgen kl. 
7.30 og vandrer op til Troldkirken, hvor vi synger morgensang og 
varmer halsen med en lille skarp.
Tilbage i Sønderholm bydes der på morgenmad i sognegården 
ca. kl. 8.30 og pinsegudstjeneste i kirken kl. 9.30. Kirkernes 
nye kor, Sønderholm-Frejlev Koret, synger for og med både på 
Troldkirken og i sognekirken, så der er lagt op til en festlig pinse-
dag alle vegne. Man er velkommen til morgenbord, selvom man 
springer vandreturen over.

Julicafe i Frejlev Kirkecenter
Onsdag 12. juli kl. 9.30-11.30
Onsdag 26. juli kl. 9.30 -11.30
Velkommen til to sommerformiddage med kaffe, brød, sang og 
fællesskab.
Dagens gæst kommer forbi med en fortælling 
om noget, der ligger ham eller hende 
på sinde, og derudover 
bliver der god tid til at 
nyde et godt formiddags-
kaffebord og synge sange 
fra Højskolesangbogen. 
Kom og vær med til et par 
gode timer i godt selskab.



Kirken for børn
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Konfirmation 
i Sønderholm Kirke
St. Bededag, 
fredag 5. maj 2023
kl. 9.30 og 11.00 
Amalie Lisberg Rasmussen
Anna Raundrup Elhauge
Anna Østergaard Gade
Anna Frederikke Panduro Zeglerski
August Lange Rise
Carla Mathilde Holm Jørgensen
David Hovaldt Mathiassen
Freja Marie Andersen
Gustav Viktor Højberg
Julie Gry Højberg
Lucas Falk Lisberg Laursen
Mads Hyldgaard Thomsen
Magnus Stengaard Fogh
Mansikka Prima Väisänen Appelt   
Mathilde Brøndum Svanholm
Mikkel Valentin Jakobsen
Mikkel Holm Westh
Mynthe Bjørk Bast Jensen
Ronja Steen Sloth
Rosa Marie Nejsborg Kromann
Sebastian Luther Hansen
Sejr Staun                                 
Sophia Winther Johansen
Wilma Vibæk Børglum

Konfirmation 
i Frejlev Kirke 
St. Bededag, 
fredag 5. maj 2023
kl. 9.30 og 11.00  
Andreas Hjorth Rasmussen
Elias Krogshave Bundgaard
Emil Hoffman Pedersen
Emma Gjelstrup Høgh
Emma Møller Krabsen
Frida Brunø-Sørensen
Gabriella Glad Sørensen
Ida Lund Madsen
Luna Vera Bauer Tørring
Malou Stevnsgaard Pedersen
Meinhard Hansen
Nicklas Grønhøj Esko Nielsen
Philip Ørbæk Bjerregaard
Regitze Esperanza Abildtrup Jensen
Sander Jensen
Sille Mørk-Jacobsen
Simon Paulsen Fly
Sofie Gjelstrup Høgh
Sofie Raunsmed Nørgaard
Tea Cecilie Skau Søgaard
Tilde Thrysøe Ottosen
Tobias Engemand
Tristan de Lasson Damsgaard
Villads Bonderup Nielsen

Konfirmation 
i Frejlev Kirke 
lørdag 6. maj 2023
kl. 9.30 og 11.00 
Amalie Thun Holst
August Egested Winther
Camille Marie Møller Krogh
Caroline Hillerup Holm Christensen
Christian Krogsgaard
Christoffer Staal Leth Andersen
Dicte Bolding Sigvartsen
Elliott Lund Asmussen
Emil Mølbjerg Nielsen
Emma Hvedegaard
Frederikke Serup Jensen
Freja Broen Rasmussen
Jakob Lund Thuen
Jasmine Lekphet Topstad
Jeppe Sahlholt Eduardsen
Lukas Ravn Cikotas Thomsen
Marie Vestergård Cramer
Mie Skøtt Thomsen
Mille Kvist Henriksen
Nalinee Nguyen Khamsang
Nanna Jordhøj Dige
Oscar Toft
Sigurd Juul-Andersen
Simon Frøstrup Kruse
Storm Emil Højriis Gaarde
William Christian Gudbergsen

Konfirmation 
i Frejlev Kirke
lørdag 20. maj 2023
kl. 11.00 
Jacob Kauffeldt Larsen
Lasse Schreiber Ørts
Maria Skriver Linddahl

Kirke for børn
Velkommen til korte hverdagsgudstjenester i børnehøjde med fortælling,  
aktiviteter, sang og musik. 
Efter en halv time i kirken bydes der på aftensmad i kirkecenter eller sognegård.
Der er ingen tilmelding, og der er ingen betaling. 
Tag et barn ved hånden og kom og vær med!

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

Pinse for børn
Frejlev Kirke 
torsdag 25. maj kl. 17.00
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Sogneaften mv.

Unplugged Blues Koncert 
- med Camilla Lindstrøm 
& Lau Mortensen
Torsdag 1. juni kl. 19.30 
i Frejlev Kirke
Camilla Lindstrøm (kirkesanger i Sønderholm-Frejlev), vil 
sammen med sin dygtige bluesguitarist, Lau Mortensen, for-
kæle publikums øregange med lækker autentisk blues-musik, 
med et twist af soul- og gospel sound.

Kom med på en rejse ind i bluesens verden, hvor kirkerummet 
danner rammen om bevægende, sjælfulde blues-ballader og 
rytmiske blues-standarder. 
Med afsæt i Camillas powerfulde stemme og Laus sprøde 
blues guitar, præsenteres egne fortolkninger af et bredt udvalg 
af numre fra de seneste 100 års blues-historie.

Foredrag ved forfatter 
Lotte Kaa Andersen
Torsdag 27. april kl. 19.00 
i Sønderholm Sognegård
»Den inderste kerne – om Inge Lehmann, 
Danmarks ukendte verdensstjerne«

Jordskælvsforskeren Inge Lehmann opdagede i 1936 jordens indre 
kerne og er anerkendt som en af verdens største videnskabskvinder. 
Med afsæt i sin roman ”Den inderste kerne” vil Lotte Kaa Andersen 
fortælle om Inge Lehmanns liv og virke. Et virke, der også bar præg 
af vanskeligheden ved, som videnskabskvinde, at blive respekteret i 
mændenes verden. Lotte Kaa vil tage os med ind i sit eget arbejde med 
stoffet, hvor hun har haft adgang til private breve, personlige papirer 
og en dagbog, som ingen kendte til, før den blev hentet ned fra et loft i 
Klampenborg. 

Lotte Kaa Andersen er vokset op i Svenstrup og debuterede som forfat-
ter med ”Hellerup-trilogien”, der er oversat til adskillige sprog. ”Den 
inderste kerne” er hendes fjerde roman. Velkommen til en skæbne-
fortælling om lidenskab og videnskab, om sammenbrud og svære valg 
og om at turde gå sine egne veje.

Sorggruppe i Svenstrup Sognegård torsdag 11. maj og torsdag 1. juni kl. 10-12
Sorggruppen er et tilbud til alle, der har mistet et nærtstående familiemedlem eller ven. Du behøver ikke have tilknytning 
til kirken for at deltage. 
En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ’komme videre’. Men fællesskabet med andre, som 
har mistet, kan være en hjælp til at bære sorgen og den forandrede hverdag. Det kan også være givende at høre, hvordan 
andre har fundet vej i sorgen.
Sorggruppen er åben. Det betyder, at man kan deltage en gang eller flere gange helt som man synes. Om det er længe 
siden eller for nylig, du har mistet, er ikke afgørende – i centrum står livet i lyset af et savn.
Sorggruppen mødes i Svenstrup Sognegård på Gl. Viborgvej 19A og ledes af præsterne Anna Sofie Bielefeldt,  
tlf. 98381115 og Anette Rask Hollesen, tlf. 20515840. Der er ingen tilmelding, og vi har kaffe på kanden.
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Mødekalender

Spis Sammen
Lørdag 22. april kl. 13.00
i Sønderholm Sognegård
Alle seniorer, singler og par tilbydes mulig-
hed for at komme og hygge sig sammen 
med andre ved et festligt arrangement med 
god mad og fællessang. 
Denne dag skal ingen spise alene, så husk 
at det kan være en god idé at tage en ven-
inde eller ven med.
Alle er velkomne
Tilmelding senest onsdag 19. april.

Halvdagstur til Voergaard Slot
Onsdag 14. juni 
Turen foregår med bus via Aalborg til 
Voergaard Slot, hvor der bliver guidet rund-
visning. 
Hjemturen går via Asaa Havn, hvor kaffe 
og den medbragte kage indtages.
Afgang fra Sønderholm Sognegård 09.50
Afgang fra Frejlev Kirke 10.00
Hjemkomst ca. kl. 16.30
Tilmelding fra 22. april - til senest 2. juni

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-Frejlev Seniorer SØNDERHOLM SOGN

Dåb:
Oscar Elias Visse Larsen
Marcus Brønnum Riise
Julie Gry Højberg
Gustav Viktor Højberg
Hugo Pontenagel
Mille Marlene Duus

Vielser:
Anne og Jonathan Nør Lassen
Mette Nielsen og Thomas Donner Nielsen

Dødsfald:
Elin Emilie Andersen
Kaj Hansen
Allis Almskov
Stinne Marie Nielsson
Margrethe Imhof Albert
Alice Hjeds
Niels Ølgaard Larsen
Bjarne Bengtsen

FREJLEV SOGN

Dåb:
Vester Godske Burmølle
Mynthe Bjørk Bast Jensen
Isabella Johanne Krogsgaard
Astrid Lindemann Jakobsen
Frida Damsgaard Vase
Laura Højer Ørris
Villum Strand Krogh
Felix Byrdahl Stensgaard
Pelle Flintholm
Carl Wachmann Schou

Dødsfald:
Ole Pallesen
Anders Schou Olesen
John Børison Hansson
Elisabeth Katrine Balling
Grethe Kvist Kjærsgaard
Fritz Leo Jøns

Siden sidst

Bibelkredsen
Onsdag 19. april 
Hos Aase og Henning Klitgaard, 
Nibevej 146, Drastrup 

Onsdag 17. maj 
Hos Kirsten og Per Ulrik
Fyrkildevej 68 st. tv, Aalborg Øst

Torsdag 12. april kl. 19.30
Kredsmøde ved missionær
Henrik Hindbo Dideriksen,  
Skive

Onsdag 26. april kl. 18.00
Fællesspisning

Onsdag 3. maj kl. 9.30-15.00
Seniordag

Bibelkursus: 
Missionær Finn Najbjerg,  
Vinderslev

Sang: 
Merethe Malmgaard og Taborkoret,  
Aalborg

Mission i Tanzania: 
Knud E. Knudsen, Brødremenigheden, 
Christiansfeld

Onsdag 10. maj kl. 19.30
Digital aften

Onsdag 24. maj kl. 19.30
Møde ved sognepræst
Knud Erik Nielsen, Hjørring

Onsdag 7. juni kl. 19.30
Kredsmøde ved pastor emeritus
Svend Schultz Hansen, Haverslev  

Onsdag 14. juni kl. 18.00
Sæsonafslutning

Frejlev Missionshus 
Nibevej 283

Formand 
Henning Kristensen
Hyttefadet 82, 
9240 Nibe
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Gudstjenester  April - maj - juni - juli 2023 

Sønderholm Frejlev

Forkortelser: LL = Lotte Lyngby; JSA = Jørn Skøtt Andersen; JT = Jørgen Tornøe
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. maj. 
Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen.

 2. april Palmesøndag   9.30 LL Kirkekor 11.00 LL Kirkekor

 6. april Skærtorsdag   11.00 JSA
 7. april Langfredag 16.30 LL Musikgudstjeneste  

 9. april  Påskedag 11.00 JSA    9.30 JSA 

 10. april Anden påskedag   11.00 LL
 16. april 1. s. e. påske   9.30 JSA  11.00 JSA
 23. april 2. s. e. påske     9.30 LL Udvidet kirkekaffe

 30. april 3. s. e. påske   9.30 JSA Kirkekor 11.00 JSA Kirkekor

 5. maj Bededag   9.30 JSA Konfirmation af 7.A   9.30 LL Konfirmation af 7.A

    11.00 JSA Konfirmation af 7.A 11.00 LL Konfirmation af 7.A

 6. maj Lørdag     9.30 JSA Konfirmation af 7.B

      11.00 JSA Konfirmation af 7.B

 7. maj 4. s. e. påske 11.00 LL
 14. maj 5. s. e. påske   9.30 JSA  11.00 JSA
 18. maj Kristi Himmelfartsdag   11.00 LL
 21. maj 6. s. e. påske 11.00 JSA
 25. maj Torsdag   17.00 LL Pinse for børn

 28. maj Pinsedag   9.30 LL Pinsevandring fra kl. 7.30 11.00 LL
     og efterflg. kaffebord i sognegården
     Sønderholm-Frejlev Koret

 29. maj 2. pinsedag   11.00 JSA
 4. juni Trinitatis søndag 11.00 LL Kirkekor   9.30 LL Kirkekor

 11. juni 1. s. e. trin.   9.30 JSA  11.00 JSA
 18. juni 2. s. e. trinitatis 16.30 JSA Sommermusikgudstjeneste

 25. juni 3. s. e. trin.     9.30 LL Udvidet kirkekaffe

 2. juli 4. s. e. trin.   9.30 LL
 9. juli 5. s. e. trin.     9.30 LL
 16. juli 6. s. e. trin.   9.30 JT
 23. juli 7. s. e. trin.     9.30 JSA
 30. juli 8. s. e. trin.   9.30 JSA


