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”Regeringen har aflyst julen”?
”Regeringen har aflyst julen”. Sådan hørte jeg for nylig én
sige.
Heldigvis er sætningen ikke sand - medmindre man mener, at jul er identisk med de store firmajulefrokoster.
Det ganske smarte ved julen er, at uanset corona og
begrænsninger i forsamlinger og politiske beslutninger,
så kan en regering aldrig aflyse julen; for julen kommer
uanset hvad.
Ja, det er faktisk det centrale i julens budskab, at den
kommer uanset hvad. Og det er helt sikkert: uanset hvad.
Den kommer julenat som et nyfødt barn. Uden at spørge om lov. Uden at høre om det passer. Uden at spørge
regeringen eller sundhedsstyrelsen eller corona-hotline
om det nu også er forsvarligt: Den kommer.
Julen kommer med sit budskab om, at lyset bryder mørket; for lyset er og bliver stærkest. Mørket kan simpelthen
ikke bryde lyset. Det er lyset, der bryder mørket.
Julen kommer med sit budskab om, at intet sted er for
lille eller for mørkt eller for usikkert til, at Gud vil være nær
i skrøbeligheden.
Julen er så uendelig mange ting. Den er julegaver, julesmåkager, julekalendere, juleforberedelser, juleindkøb,
julekort, juleudsmykning, julefrokoster, samvær i familierne osv. osv.
Under helt normale omstændigheder – som i tiden før
corona – har vi så travlt med at nå det hele op til jul, så vi
indimellem glemmer den væsentligste pointe ved julen:
den kommer til os uanset hvad.
Vi mennesker har en tendens til at leve på den illusion, at
vi kan styre det meste i vores liv. Jeg kalder det en illusion, for sådan er det faktisk ikke helt. Sygdom, ulykke kan
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ramme os – ja det er vel egentlig en tilfældighed at lige
netop vi lever i et land og en tid med muligheder.
Corona-tiden har i den grad mindet os om, at livet kan få
sat en kæmpe kæp i hjulet, så der er rigtig meget, der ikke
er op til os. En gammel talemåde siger: ”Med Guds hjælp
og en god gang knofedt, skal det nok gå alt sammen”. Jeg
tror, det er sådan en god sætning at holde sig for øje: Vi
må gøre os umage med det vi kan, og resten må vi lægge
hen til Gud.
Julen kommer uanset hvad – om vi lever i travlhed – eller
vi lever i corona-tidens begrænsninger: Julen kommer
uanset hvad. Det bedste vi kan gøre er at stoppe op – at
holde en pause – eller bare være der: Så kan det være
julen daler ned: Engle daler ned i skjul, synger vi. Jeg husker en julemorgen for en del år siden, hvor sneen dalede
stilfærdigt ned julemorgen og lagde sig som sin egen
skønhed over byen. Der var noget meget overraskende i at
vågne op til al den skønhed. Man skal have tid til at tage
imod, når det gode, det skønne pludselig viser sig. Men
det kan komme – også i sindet som en glæde der slår sig
ned. Det kan ske hvor som helst – at det gode rammer
os som en gave fra oven: i et uventet smil, i en uventet
bemærkning, i en overraskende oplevelse. Det gode er
faktisk helt ustyrligt.
Og det kommer uafhængig af hvor meget, vi har knoklet –
uafhængig af regeringens beslutninger: Det gode kommer uventet, julen kommer uanset hvad – Engle dale ned
i skjul – så meget at julesorgen slukkes – ja måske kan vi
i år endda synge: lad corona-sorgen slukkes.
God fornøjelse med at finde roen til at tage imod juleglæden, når den kommer dalende!
Karin Kristensen
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Nørresundby Kirke Online
I foråret gik vi over til også at være en kirke online.
Det vender vi delvist tilbage til henover vinteren.
Du kan se vores online gudstjenester og koncerter
på facebook eller vores hjemmeside.

Månedlig online gudstjeneste:
Torsdag 24. december kl. 10.00
Torsdag 7. januar kl. 14.30
Torsdag 11. februar kl. 14.30

Online koncerter:
Søndag d. 29. november kl. 16.00
Online koncert med junior- og ungdomskoret
og online juletræstænding
Søndag 6. december kl. 16.00
Online koncert med FOA-koret
Søndag 13. december kl. 16.00
Online koncert med organist Peter Gawol
Søndag 20. december kl. 16.00
Online adventskoncert med kirkens eget
voksenkor
Søndag 27. december kl. 16.00
Online julekoncert med kirkens eget voksenkor
Søndag 3. januar kl. 16.00
Online Nytårs koncert med organist Peter Gawol
Tirsdag 2. februar kl. 16.00
Online kyndelmisse koncert

Følg Nørresundby Kirke Online,
på facebook og hjemmesiden.
DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR

Menighedsrådet
Nørresundby Kirke har fået et nyt menighedsråd
ligesom alle andre sogne i landet. Det nye råd blev
som noget nyt valgt på valgforsamlingen 15. september, der blev afholdt som en slags generalforsamling for den lokale folkekirke. Menighedsrådet
er valgt for en fireårig periode og tiltræder
1. søndag i advent.
Vi har i Nørresundby Kirke fået tre nye medlemmer,
som vi byder velkommen til arbejdet og håber, de
vil føle sig godt tilpas i arbejdsfællesskabet, samtidig med, vi ser frem til nye indspil fra nye vinkler.
Hvorledes menighedsrådet konstituerer sig, vil
blive offentliggjort 1. søndag i advent i kirken, på
hjemmesiden og i næste kirkeblad.
Følgende er valgt:
Jørgen Pedersen
Lis Skriver Jensen
Ingelise Krarup Andersen
Helene Selmer Kristensen,
Kent Kås Vestergård
Mogens Lars Ryttergaard
Anders Linnemann Madsen
Ove Bisgaard Nørhave
Bodil Kierkegaard
Tina Bach Toft Sørensen
Steen Frandsen.

Stedfortrædere:
Anne Colding Sund
Else Ryttergaard.

3

Arrangementer i Kirkens Hus
Jens Erics Musiske Hjørne

Sogneaftener

Jens Eric Strudsholm leder det musiske hjørne en fredag formiddag hver måned.

Tema: Omstillinger
Konstant udfordres vi på livets
omskiftelighed. Vi har inviteret fire
vidt forskellige foredragsholdere,
der hver har et bud på omstillinger
i vores fælles liv.

Fredag 29. januar, kl. 9.30 – 11.30
Før vi fik bil
-Portræt af Marguerite Viby
Fredag 26. februar, kl. 9.30 – 11.30
Med Amor som blind passager”
-Portræt af Erik Påske
Fredag 12. marts, kl. 9.30 – 11.30
Kongen af Rock’n Roll” l
Portræt af Elvis Presley
Der vil blive serveret en kop kaffe hver gang.
Mød bare op, deltagelse er gratis.
Kaffen koster 10 kr.

På Herrens Mark
På Herrens Mark er et mødested kun for mænd.
Det koster 100 kroner at være med – inklusiv god aftensmad.
Tilmelding (af hensyn til maden) til Peter på kirkens kontor,
98 17 29 45 eller mail noerresundby.sogn@km.dk

Onsdag 3. februar, kl. 17.00:
Sirius-patruljefører, Mathis Huse :
– om 26 måneder med Slædepatruljen Sirius. Tag med på en fantastisk
rejse til en af verdens mest øde egne. Oplev en hverdag med hård frost,
vilde dyr og storslået natur. Med smukke billeder, film og røverhistorier
vil du få et unikt indblik i livet på Nordøstgrønlands kyst.
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Tirsdag 19. januar, kl. 19.30
NN:
Omstilling til et nyt liv
Tirsdag 2. februar, kl. 19.30
Samfundsforsker Johannes
Andersen:
Omstilling til pensionistlivet
Tirsdag 16. februar, kl. 19.30
Forfatter Iben Krogsdal:
Omstilling til det moderne
Tirsdag 2. marts, kl. 19.30
Tidl. folketingsmedlem Steen
Gade:
Omstilling til det bæredygtige
Endeligt program bliver fremlagt
i Kirken og i Kirkens Hus samt på
vores hjemmeside.

NØRRESUNDBY KIRKE

Højskoledage
i Nørresundby

En højskoledag er en god blanding af sang,
foredrag, samtale og spisning. Hver mødegang
begynder kl. 10.30 med sang fra højskolesangbogen. Kl. 11 til 13.30 er der foredrag- afbrudt af en
frokostpause, hvor der kan købes snitter. Udførligt
program for forårssæsonen er fremlagt i kirken,
Kirkens Hus, på kordegnekontoret samt på biblioteket og på kirkens hjemmeside.

Tirsdagsholdet:
26. januar; 9. februar; 9. marts; 30. marts og 13.
april

Onsdagsholdet:
27. januar; 10. februar; 10. marts; 31. marts og
14. april
Tilmelding og betaling til begge hold kan ske i
Kirkens Hus, Kapelvej 2:

Onsdag 13. januar, kl. 10.30 – 12.00
eller
Tirsdag 19. januar, kl. 10.30 – 12.00
PS: Ændringer pga. corona kan forekomme. Følg
med på kirkens hjemmeside ved at trykke på covid-19 knappen.

DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR

Julemarkeds-uge
Kom til hyggeligt julemarked i Kirkens Hus Nørresundby.
Vi har indrettet caféen i Kirkens Hus med salgsboder med
ting, som frivillige har lavet i løbet af året. Det er muligt at
købe en kop kaffe.
Markedet er åbent:
Torsdag 26. november kl. 12-14.00
Fredag 27. november kl. 12-14.00
Lørdag 28. november kl. 12-14.00
Søndag 29. november kl. 11-14.00
Mandag 30. november kl. 12-14.00
Tirsdag 1. december kl. 12-14.00
Onsdag 2. december kl. 12-14.00 og kl. 17.30-18.30
Det vil også være muligt at købe nogle af vores ting fra
salgsboderne over vores facebookside. Overskuddet fra
julemarkedet går til Aalborg Menighedspleje.
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Dåb, vielse og kirkelig velsignelse ....

15. august
Arthur Sommer Foss

16. august
Milian Sloth Lykke

23. august
Gry Haaning Jacobsen

30. august
Merle Myrup Poulsen
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15. august – Lisa Lindgaard
Graakjær og Jens Graakjær

22. august
Hollie Mentz Lejland

23. august
Mika Witt Jørgensen

30. august
Oliver Fuglsang Hansen

15. august
Oscar Bundgaard Hevang

22. august – Maria og
Martin Lunde Krogsgaard

29. august
Clara Arnoldsen Horsmark

5. september
t Jensen
Charlotte og Claus Rushol

16. august
Alfred Emil Ejersted

23. august
Emily Bergmann Johnsen

29. august
Tilde Lilja Christiansen

5. september
Leah Kronborg Rask Jensen
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6. september
Marie Daugaard Voss

19. september
Arthur Holm Jessing Green

20. september
Meta Bloch Becker

26. september
Wildfred Ringgren Sørensen

12. september - Phillip Lind
Nielsen og Andreas Lind

12. september
Victor Friis Pallisgaard

13. september
Frederik Mørup

19. september - Eddie Hyldal Jensen vielse Jeanette Hyldal Madsen
og Kevin Christian Hyldal Jensen

19. september
Willum Lydholm

20. september
Elena Hedemann Nielsen

26. september
Asta Gelsing Carlsen

27. september
Ellen Brask Sørensen
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26. september
en
Frederik Odsbjerg Peders

27. september
d
Johanne Agerbæk Søgaar

26. september
Sofie og Kim Lunden Jensen

2. oktober
Carla Sofie Nørgaard Buchwald
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Gudtjenester
Gudstjenester for børn
Spaghettigudstjeneste

10. oktober
Kathe og Jannick Ovisborg Olesen

10. oktober
Johannes Hoffbeck Mikkelsen

Torsdag 21. januar, kl. 17: ”De friske får”
Får der synger, får der pjatter, får der bliver væk og bliver fundet igen og fejrer det, som kun får kan! Det bliver fårrygende
og fårmidabelt og måske en lille smule får meget...
Spaghettigudstjeneste er børnegudstjeneste med efterfølgende mad.
Vi mødes i kirken kl. 17.00. Gudstjenesten varer cirka 30 minutter. Derefter går vi i Kirkens Hus og spiser sammen. Maden
koster 25 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn. Vi slutter af kl. ca.
18.30.

17. oktober
Ebba Vinther Skyt

17. oktober
Phillip Koldsø Nygaard

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 14. februar, kl. 14
Alle børn inviteres til at komme udklædt til gudstjeneste og efterfølgende slår vi katten af tønden og der
serveres kakao og boller i Kirkens Hus.
18. oktober
Tobias Ramussen-Nielsen

25. oktober
Leah Gelardi Snedker Eriksen

Nytårsgudstjeneste
31. december, kl. 15.00

Lad en god fest begynde i kirken!

25. oktober
Signe Kaae Sørensen
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31. oktober
Saga Bjarnskov Larsen

Nytårsaften inviterer vi til gudstjeneste, hvor der vil være rum
og tid til eftertænksomhed. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en lille servering med kransekage og et
glas med bobler siddende.

NØRRESUNDBY KIRKE

Jul 2020
Juleaften i kirken med nedsat smitterisiko
Gudstjeneste og juleaften hører sammen i rigtig mange menneskers juletraditioner.
I år er også juleaftensgudstjenesterne begrænset af coronarestriktioner. Men vi har mange muligheder for gudstjeneste
alligevel.
Til alle gudstjenester skal der bestilles plads, og der bliver rengjort mellem hver handling. Kom tidligst et kvarter før gudstjenesten.

Online:
Fra kl. 10.00: Julegudstjeneste
fra Nørresundby Kirke lægges op på facebook og hjemmeside

Kirkens Hus:
Kl. 13.00: Familiegudstjeneste ved Kathrine Fischer
Kl. 14.00: Familiegudstjeneste ved Kathrine Fischer
Kl. 15.00 Familiegudstjeneste ved Kathrine Fischer
Tag tæpper med, så I kan sidde på gulvet som hyrderne på
marken. Husk tilmelding.

Kirken:
Kl. 13.00: Julegudstjeneste ved Lise Overgaard Therkildsen
Kl. 14.00: Julegudstjeneste ved Lise Overgaard Therkildsen
Kl. 15.00: Julegudstjeneste ved Karin Kristensen
Kl. 16.00: Julegudstjeneste ved Karin Kristensen

Tilmelding:
Skriv en mail til noerresundby.sogn@km.dk med person-antal
(i samme smittekreds) , telefonnummer samt hvilken gudstjeneste, der ønskes plads til. Der tilsendes svar med nummer på
bænk og hvilken gudstjeneste. Dette svar skal medbringes som
billet. Har man ikke mail, kan billet hentes på kordegnekontoret. Der åbnes for tilmelding 1. december
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Advent i
Nørresundby Kirke
Søndag 6. december, kl. 19.30

Akademisk Kor Aarhus
Corona eller ej – i december får vi besøg af Akademisk Kor Aarhus i Nørresundby Kirke. Denne gang
kommer de med halv besætning; men de vil helt
sikkert atter synge julestemningen frem på Solsiden! Der er gratis entré; men reserver en plads/
bænk ved at skrive til noerresundby.sogn@km.dk
Fredag 11. december, kl. 19.30

Koncert med Quartus
Quartus er en kvartet bestående af
fire unge sangere, der til daglig går
i 3.g på Aalborg Katedralskole. De
håber på at kunne sprede lys og højt
humør til en sprudlende koncert med
et blandet repertoire af kendte og
elskede julesange, klassiske satser fra
renæssancen og barbershop.
Lørdag 19. december kl. 11.00

Julematiné med kirkens
junior- og ungdomskor
Tag en pause i juleforberedelserne og kom i den
helt rigtige julestemning med denne lille halvtimes
koncert, hvor vi bl.a. skal høre flere af de dejlige
julekalendersange.
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Café-tid
Genbrugs-kreacafé

Strikkecafé

Genbrugs-kreacafé tager endnu en sæson, så velkommen til en kreativ eftermiddag i Kirkens Hus. Det
er muligt at være der hele tre timer eller droppe ind,
når det passer. Vi har nemme projekter med genbrugsmaterialer, som alle kan være med til, så kom
alene eller sammen med dine børn eller børnebørn.
Undervejs er der frugt og lidt at drikke.

Vi fortsætter med at strikke – til næste års
julemarked eller til andre gode projekter, der
dukker op.

Lørdag 19. december,
Lørdag 23. januar,
Lørdag 20. februar,

Medbring strikkepinde 2,5 eller 3.

kl. 14.00 -17.00
kl. 14.00 -17.00
kl. 14.00 -17.00

mandag 18. januar,
mandag 15. februar,

kl. 15 – 17
kl. 15 – 17

Alle strikkeglade er velkomne.
Mønster og garn udleveres.

Fyraftenscafé

Prædiken-rundbord

Torsdag 17. december kl. 17.00 -18.00

Alle er velkomne til at deltage i forberedelsen af næste søndags prædiken.

Kom med, når nogle af konfirmanderne genfortæller
Charles Dickens klassiker, Et Juleeventyr. Undervejs
vil der være et musisk indslag.
Alle er velkomne – der er gratis adgang.

Mandag 11. januar kl. 17:

2. søndag efter Helligtrekonger
Mandag 15. februar, kl. 17:

1. søndag i fasten
Torsdag 11. februar, kl. 17.00 – 18.30

”Kunstner præsenterer udstilling”
Ole Gadegaard Frandsen vil være årets første udstiller på væggene i Kirkens Hus. Han vil fortælle om sit
arbejde ved denne årets første fyraftencafé.
Alle er velkomne – der er gratis adgang
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Vi mødes i Kirkens Hus, og det varer en
time. Vi læser teksterne til næste søndags
gudstjeneste, og så er ordet ellers frit: hvad
taler til os, hvad undrer os, hvad synes vi er
noget vrøvl? Hvad ville vi selv sige, hvis det
var os, der skulle prædike?
Sognepræst Karin Kristensen

NØRRESUNDBY KIRKE

Adresser
KORDEGNEKONTOR Kapelvej 2
Kontortid: Mandag-fredag Kl. 9-13,
torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag kl. 10-12
(kun tlf. henvendelse)
noerresundby.sogn@km.dk
Kordegn
Susanne Kjær Sørensen
Tlf. 98 17 29 45
Kordegn
Peter Jonstrup
Tlf. 98 17 29 45
KIRKEGÅRDSKONTOR
Kirkegårdsleder
Tinna Schmidt Petersen
Tlf. 98 17 07 10
Kontortid: Man.-fre. kl. 11-13.
Torsdag kl. 17-18 (tlf. henv.)
tinna@nrsundbykirke.dk
PRÆSTER
Sognepræst
Karin Kristensen
Sankt Peders Gade 20.
Tlf. 98 17 07 18
kak@km.dk
Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (fred. undt.)
Sognepræst
Lise O. Therkildsen
Lille Borgergade 6.
Tlf. 98 17 00 14
liot@km.dk (man. undt.)
Sognepræst
Kathrine Fischer
Kapelvej 2
Tlf. 21 22 37 58
kafi@km.dk (man. undt.)

DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR

BØRN OG UNGE
KIRKEN
SANKT PEDERS GADE 36
Tlf. 29 17 29 22.
kirketjener@ nrsundbykirke.dk
Kirketjener
Hanne Madsen

Kirketjener
Sally Hvenegaard
Sørensen
Organist
Peter Gawol
Privat
tlf. 31 32 37 12
mosebymusik@
gmail.com
KIRKENS HUS
KAPELVEJ 2
Kirkekulturmedarbejder
Tøkk Sondrup
Tlf. 20 25 25 14
toekk@nrsundbykirke.dk
Køkken og
rengøring
Lidia Kristensen

FORMAND
FOR MENIGHEDSRÅDET
Jørgen Pedersen
Beddingen 7B,
6. tv., 9000 Aalborg
Tlf. 40 53 39 01
bogj@outlook.dk

Babysalmesang
Alle 3-9 måneder gamle babyer inviteres til babysalmesang sammen med en
forælder hver torsdag kl. 10.30.
Nyt hold begynder 14. januar
Det er ikke nødvendigt at kunne synge.
Tilmelding nødvendig til Tøkk Sondrup
på tlf 20252514
eller mail toekk@nrsundbykirke.dk
- Pris kr. 100,- betales første gang.

Musikalsk legestue
Åbent hus mandag kl. 9.30 – 11.30
i Kirkens Hus.
Musik, leg, kaffe og snak for
0 - 4 årige børn og deres voksne.
Medbring evt. madpakke.
- Ingen tilmelding.

Junior- og
Ungdomskoret
Børnekoret - (4.-6. kl.)
øver onsdag kl. 15.15-16.15
Ungdomskoret 1 - (7.-8. kl.)
øver torsdag kl. 14.45-16.15
Ungdomskoret 2 - (9. kl. og op)
øver torsdag kl. 16.30-18.00
Korleder: Tøkk Sondrup,
tlf. 20 25 25 14
- Nye medl. optages i aug. og jan.
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29.

10.00

1. søndag i advent

Karin Kristensen

DECEMBER 2020
Tirsdag
1.
Onsdag
2.
Søndag
6.
Søndag
13.
Tirsdag
15.
Onsdag
16.
Onsdag
16.
Søndag
20.
Torsdag
24.
Torsdag
24.
Torsdag
24.
Fredag
25.
Lørdag
26.
Søndag
27.
Tirsdag
31.

19.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
13.00, 14.00 & 15.00
13.00 & 14.00
15.00 & 16.00
10.00
10.00
10.00
15.00

Musik- og Adventsgudstjeneste
Skumringsgudstjeneste
2. søndag i advent
3. søndag i advent
Julegudstjeneste for børn
Julegudstjeneste for børn
Skumringsgudstjeneste
4. søndag i advent
Familie-julegudstjeneste i Kirkens Hus
Julegudstjeneste i kirken
Julegudstjeneste i kirken
Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsaftensdag

Lise Therkildsen
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Karin Kristensen
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Karin Kristensen
Lise Therkildsen
Kathrine Fischer
Lise Therkildsen
Karin Kirstensen
Kathrine Fischer
Lise Therkildsen
Karin Kristensen
Karin Kristensen

JANUAR 2021
Søndag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Søndag

3.
6.
10.
16.
17.
20.
21.
24.
31.

10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
17.00
17.00
10.00
10.00

Helligtrekongers søndag
Skumringsgudstjeneste
1. søndag efter Helligtrekonger
Lørdagsdåb
2. søndag efter Helligtrekonger
Skumringsgudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Søndag septuagesima

Kathrine Fischer
Lise Therkildsen
Lise Therkildsen
Lise Therkildsen
Karin Kristensen
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Lise Therkildsen
Karin Kristensen

FEBRUAR 2021
Lørdag
6.
Søndag
7.
Lørdag
13.
Søndag
14.
Søndag
14.
Søndag
21.
Søndag
28.

10.00
10.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00

Lørdagsdåb for konfirmander
Søndag seksagesima
Lørdagsdåb
Fastelavns søndag
Fastelavns gudstjeneste for familier
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

Alle
Lise Therkildsen
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Karin Kristensen
Kathrine Fischer

MARTS 2021
Lørdag
Søndag

10.00
10.00

Lørdagsdåb
1. søndag i fasten

Karin Kristensen
Lise Therkildsen

6.
7.

nrsundbykirke.dk

Gudstjenester i Nørresundby kirke

NOVEMBER
Søndag

44

Gudstjenester i Nørresundby kirke

