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Thomas tvivleren
I januar spurgte jeg en gruppe unge kirkeinteresserede
om, hvis de kunne møde én fra biblen (ud over Jesus),
hvem det så skulle være. Et par stykker pegede på Thomas Tvivleren – altså disciplen Thomas. Jeg har siden hen
overvejet, hvorfor de ville møde Thomas, for ironisk nok
fik jeg ikke spurgt dem, men hvis jeg selv skal give et bud,
må det være at tale med en discipel, som er kendt for sin
tvivl, ikke sin tro.
For mig er disciplene ikke over-mennesker, men de er lige
som du og jeg. De greb chancen og levede deres liv med
Jesus, da de i øjeblikket troede på det budskab, Jesus
kom med.
Jeg ved, at vi ofte føler, at vi ikke tror nok eller rigtigt – der
er også mange, som overhovedet ikke ved, om de tror. Og
jeg synes, at digteren Janina Katz fanger det så fint i sit
digt, måske vil gud:
jeg lægger mig
i sofaen
med biblen
under mit hoved
måske vil gud
som jeg har forladt
for mange år siden
trænge ind i mig
gennem hovedet
den store gud
med rungende stemme
og et langt forarget skæg
eller den lille
- ham med det blødende hjerte
formet som en honningkage
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Katz udtrykker det så fint – at hvis vi blot kunne forstå
biblens budskab, vil troen så fint blomstre. Men spørgsmålet er jo så, om det er biblen, som skaber troen?
Det er måske nemmere at forholde sig til tro og tænke sig
selv som kristentroende, hvis man har kendskab til biblens
budskab. Men man kan godt have kendskab til biblen uden
at tro.
Den, der tror, kan give gode grunde til at tro, men den, der
ikke tror, overbevises ikke nødvendigvis af dem. Hverken
ved intellektuelle beviser, ved at finde Noas ark, ved at
analysere Jesu ligklæder eller ved at påvise gammeltestamentlig profetiers opfyldelse skabes troen. Troen udspringer ikke fra vores overbevisninger eller beviser. Og troen er
koblet så tæt til tvivlen. For tvivlen er en del af troen.
Det er en tvivl, som bevæger sig på kanten af troen. Altså
når vi tvivler, vil det sige, at vi kan se vores egen tro ude
fra. Altså at vi kan betragte troen med andre midler end
troen selv – og deri skabes måske tvivlen, men det kan
også gøre os stærkere ”i troen”, hvis vi tvivler.
Og når eller hvis man længes efter troen – ja så er jeg af
den overbevisning, at vi allerede står i troen. For tro er ikke
kun at have den stærke, konkrete erfaringe af tro, nej tro
er også at leve med troen og tvivlen.
Troen er ikke min egen, selv om jeg ønsker det, eller selv
om jeg er den, der tror. Nej troen er den virkelighed, det
gudsforhold, jeg er indsat i – som jeg lever i – og som jeg
kan leve af.
Så når vi når til påske, hvor Jesus skriger ”min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt mig” – er det lige så meget tro
som tvivl.
Kathrine Fischer
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AG 13. MARTS

kirken:

Menighedsrådsvalg

ttigudstjeneste

ingen Verdens skabelse indgår i spaghettigudsormiddagens program. Tirsdag 12. maj, kl. 19.30
esten er der pizza i Kirkens Hus.
25 kr for voksne og 15 kr for børn

Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg

21.00 i Kirkens Hus:Over hele landet er der valg til menighedsrådene i september

2020, og derfor skal der også i Nørresundby Sogn vælges nyt
tspil sammen i cafeen i menighedsråd.
Kirkens Hus. Simpelt Som forberedelse hertil inviteres der til orienteTag gerne jeres egne brætspil med. Alle aldre
Man kan komme alene, ringsmøde
med sin partner,med
børn følgende program:

lscafé

n. Vi håber, at I vil være med til at gøre det til
spillets tegn. Vi har frugt og lidt at drikke.

En god tradition
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sygesikringsbevis vedtaget at sætte fokus på selve kirken, både
t.
Carl Pedersen - Bankdirektør, Nordjyske Bank
bygningen
og gudstjenesterne.
et samarbejde mellem Nørresundby og Nørre
ed præster fra begge kirker.
Ved at melde sig til menighedsrådsarbejdet er der rig mulighed

for at få indflydelse på dette arbejde. Er de eksisterende bænke
AG 15. MARTeller
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rken:
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Kulturugens sponsorer:

Aktive Kvinder
Nørresundby

Niss Tømrer & Snedker

Nordjyske Bank

Menighedsrådsmøder

ktive Kvinder i Nørresundby har lovet at sørunch som afslutning på kirkekulturugen.
n: 30 kr.

Av Center

Begravelse Danmark

Nørresundby Stenhuggeri

Peter Vin

MenighedsrådsmøderBog
er &offentlige,
så alle interesserede
er
Idé
Rejnar Jensen
rken:
Claudi
&
Hjelm
til at være med. I foråretOptik
er der følgende
møder i
Rigtige Mænd
Nordjysk VokalEvelkomne
nsemble
El-Con
Nørresundby ApS
uttes
Kirkens Hus:

Kop & Kande
ruge
Salon Therese
Tirsdag 31. marts, kl.Leo
18.30
Tirsdag 26. maj, kl. 18.30
velRosendal
Skansens
Frisørcenter
ordOnsdag 29. april, kl.Liljas
18.30
Hudpleje
mble,
Skatt Christensen
gere
Maria Louises Blomster
Stadsing
and.
Min Afsked
Aalborg Bedemand
stå af årstidens sange, sange om befrielse og
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Nørresundby Kirke

KIRKE
KULTUR
UGE
8. - 15. MARTS 2020
Gudstjenester
Caféeftermiddage
Foredrag
Kunst
Musik og sang
Koncert

8. – 15. marts 2020

Programmet for årets kirkekulturuge er
vedlagt kirkebladet, når du modtager det.
Vi håber meget ugens aktiviteter vil blive
godt modtaget.
Der kan hentes flere foldere i kirken,
Kirkens Hus eller på biblioteket
eller se kirkens hjemmeside
http//:nrsundbykirke.dk
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Arrangementer
Højskoledage
Det er muligt at deltage i enkeltforedrag.
Deltagelse i højskoledagene som enkeltarrangement koster kr. 60,- der betales ved indgangen.
Højskoledagene afholdes i Kirkens Hus.
Tirsdag 3. marts, kl. 10.30

Historiker Poul Duedahl:

Fællessang kan virke stærkt vanedannende. I sommermånederne vil vi gerne invitere til fællessang i cafeen
i Kirkens Hus hver anden onsdag fra kl. 10.00 – 11.00.
Kom uanset om du har en trænet sangstemme eller bare
brummer – bare du kan lide at synge sammen med andre.
Der bliver serveret en kop kaffe undervejs.
Onsdag 6. maj, kl. 10.00

Velkommen på bagsiden

Onsdag 20. maj, kl. 10.00

Tirsdag 24. marts, kl. 10.30

Onsdag 3. juni, kl. 10.00

Fhv. præst Lisbeth Michelsen:

Onsdag 17. juni, kl. 10.00

De magiske øer
Tirsdag 14. april, kl. 10.30:		

Domprovst Thomas Frank:
Ad vikingernes vej til Byzans
Onsdag 4. marts, kl. 10.30

MF Pia Olesen Dyhr:

Strikkecafé
Kredsen af frivillige strikkere af dåbsklude mødes til
strikkecafé i Kirkens Hus. Nu er vi ved at have mange
dåbsklude, så der inviteres også til at strikke vaskeklude
og karklude, der vil blive brugt til godgørende formål.

Onsdag 25. marts, kl. 10.30

mandag 23. marts, kl. 15–17
mandag 27. april, kl. 15–17

Marlene Wind:

mandag 25. maj, kl. 15-17

Tendenser i Europa

Alle strikkeglade er velkomne.
Medbring strikkepinde 2,5 eller 3.
Mønster og garn udleveres.

Mønsterbrud og opbrud

Onsdag 15. april, kl. 10.30		

Simon Kratholm Ankjærgaard:
Genforeningen

Generalforsamling
tirsdag 24. marts, kl. 13.00

Alle deltagere i højskoledagene inviteres til at
deltage i generalforsamlingen:
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Sangcafé

Prædiken-rundbord

Alle er velkomne til at deltage i forberedelsen af næste
søndags prædiken.
Mandag 23. marts, kl. 17: Marie Bebudelse
Mandag 18. maj, kl. 17:
Kristi Himmelfartsdag
Vi mødes i Kirkens Hus, og det varer cirka en times tid.

NØRRESUNDBY KIRKE

Arrangementer
Kvindernes
internationale bededag

Fredag 6. marts, kl. 10.00
Denne dag mødes kvinder over hele verden på tværs af
kirkeskel. Kvinder fra kirkerne i Nørresundby mødes i Kirkens Hus, Kapelvej 2A, til en kort anderldes gudstjeneste.
Efterfølgende spiser vi sammen.

Krea-eftermiddag

Lørdag 28. marts kl. 14.00 – 17.00
Velkommen til en kreativ eftermiddag i Kirkens Hus. Det
er muligt at være der hele tre timer eller droppe ind, når
det passer. Det er for alle, så kom alene eller sammen
med dine børn eller børnebørn. I kan tage jeres egne projekter med: hækleri, strikning osv., men vi har også små
projekter fra genbrugs materiale, I kan gå i gang med.
Undervejs er der frugt og lidt at drikke.
Lene Winther Johannsen og Kathrine Fischer.

Cafe-eftermiddag
om at bo i Nepal

Tirsdag 28. april, kl. 14.30:
Edith Maria Nørgaard Kristensen (20 år) er født og opvokset i Nørresundby. Først på året var hun med Folkekirkens Nødhjælp i Nepal, hvor hun bl.a. boede en måned
i en landsby hos en nepalesisk familie samtidig med hun
deltog i forskellige projekter sammen med et nepalesisk
nødhjælpshold. Denne eftermiddag vil hun fortælle om
kulturmødet og hvad det gør ved en ung europæer at
bytte det komfortable danske liv med et liv i fattigdom.
Kaffen koster 20 kr.

MARTS-APRIL-MAJ

Danmarks Befrielse 75 år
Tirsdag 5. maj, kl. 19.30
Sangkoret Limfjorden og Sundbykoret
giver fælleskoncert i Kirkens Hus.
Hele Danmark fejrer 75 år for
befrielsen. Vi inviterer til stor
befrielses aften med korsang,
fællessang, fortælling og kaffebord.
Fri entré.

Forårsudflugt
til Børglum Kloster
Tirsdag 19. maj, kl. 13
I år går forårsudflugten til Børglum Kloster.
Her bliver der mulighed for at gå rundt og se kirken
og klosteret og udstillingerne med bl.a. Per Arnoldi
og den broderede kopi af Bayeuxtapetet.
Vi drikker kaffe i cafeen og kører forbi Løkken og
håber på lige at få et glimt af Vesterhavet på vejen
hjem.
Forventet hjemkomst kl. 17.00
Pris: 150 kr incl kaffe.
Turbillet købes på kordegnekontoret, Kapelvej 2
- senest 12. maj
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Arrangementer i Kirkens Hus
Jens Erics
musiske
hjørne
Jens Eric Strudsholm synger i
Nørresundby Kirkes Voksenkor,
kendt som korleder (leder syv kor
pt), tennisspiller mm.
Han leder det musiske hjørne en
fredag formiddag hver måned.
Det musiske hjørne består denne
sæson af musikalske portrætter,
hvor store danskere bliver beskrevet gennem fortælling, sang,
musik, filmklip mm.
Fredag 13. marts,
kl. 9.30 – 11.30

Glemmer du
så husker jeg
-Portræt af Liva Weel
Fredag 24. april, kl. 9.30 – 11.30

Fut i fejemøjet
-Portræt af John Mogensen
Der vil blive serveret en kop kaffe
hver gang. Mød bare op, deltagelse er gratis.
Kaffen koster 10 kr.
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På Herrens Mark
På Herrens Mark er et mødested kun for mænd. Et sted, hvor mænd kan
tale sammen, lytte til hinanden, synge, spille, hjælpe hinanden, opleve med
hinanden, fortælle gode historier for hinanden og måske sparke dæk.
Det koster nu 100 kroner at være med – inklusive god aftensmad tilberedt
af byens bedste kok. Tilmelding. er obligatorisk (af hensyn til maden) til
Peter på kirkens kontor, 98 17 29 45 eller mail noerresundby.sogn@km.dk
Onsdag 18. marts kl. 17.00:
Tidligere forstander på Try Efterskole, Mogens Gregersen:
”Vendelboerne … Der er flinke folk iblandt”! I gamle dage sagde man i Vendsyssel, at der var langt til Gud, men der var længere til kongen i København.
Men er der noget særligt ved vendelboer? Er der en særlig vendelbokultur?
Hvad består den mon af, og hvorfor er den der? Det vil Gregersen causere
over. Alt bliver underbygget i munterhed og med glimt i øjet. Sjovt!
Onsdag 22. april 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.
Onsdag 27. maj kl, 17.00:
- vi er i øjeblikket ved at planlægge et arrangement, som kommer til at
handle om øl. Der bliver ølsmagning, foredrag om øl og om den ølkultur, der
er pågået de seneste snes år. Danske Ølentusiaster vil være med.

NØRRESUNDBY KIRKE

Påskens Gudstjenester
Påskeugen er en begivenhedsrig uge i kirken.
Hver gudstjenestedag har sit særkende.

Langfredag 10. april, kl. 10

Palmesøndag 5. april, kl. 10.00

Liturgisk gudstjeneste, hvor læsninger, salmer og musik
fortæller om mørket, der brød igennem sammen med
Jesu korsfæstelse

Indtoget i Jerusalem. Dagen markerer optakten til påskefesten.

Påskedag 12. april, kl. 10

Skærtorsdag 9. april, kl. 17.00
Gudstjeneste med fællesspisning i kirken
Det var Skærtorsdag, Jesus spiste påskemåltidet sammen med sine disciple og indstiftede nadveren.
Igen i år vil vi fejre skærtorsdag med gudstjeneste og
fællesspisning i kirken.Der dækkes op med borde og stole
i midtergangen.
Midtvejs i gudstjenesten serveres et enkelt påskemåltid
med stegt lam.
Det koster ikke noget, men man er velkommen til at
lægge et beløb for maden. Pengene går til Folkekirkens
Nødhjælp.
Gerne tilmelding på kordegnekontoret på tlf. 98 17 29 45
(får man sig ikke tilmeldt, er man velkommen alligevel).

Festgudstjeneste, hvor trompetist Arne Jespersen
medvirker. Nørresundby Kirkes traditionsrige påskeliturgi,
skrevet af Hartmann benyttes .
Efter gudstjenesten vil der være påskeliljer til at tage med
på kirkegården samt et påskeæg til kirkekaffen.

2. påskedag 13. april, kl. 10
En god fest fortsætter i flere dage. Denne dag bidrager
kirkens ungdomskor til festen.

Påskekoncert
Tirsdag 7. april,
kl 19.30
Som optakt til
påske opfører
Kristel Vinter, sopran og Stefanie Andersen, mezzosopran sammen med kirkens organist, Peter Gawol,
Pergolesis fortryllende Stabat Mater samt udvalgte
arier fra Bachs påskeoratorium, Matthæus Passionen.
Fri entré

MARTS-APRIL-MAJ
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Dåb, vielse og kirkelig velsignelse ....

17. november
Alberte Møller Nielsen

1. december
Karl Hav Olsen

22. december
Asger Dirk Kristensen

17. november
Ane Libak Telling

1. december
Bastian Qvist Jensen

31. dec. - Karin Keller Albrechtsen
og Gorm Skak Mikkelsen

17. november
August Thykjær Pind

23. november
Oliver Ege Bertelsen

1. december
Anton Søndergaard Olesen

8. december
Selma Toftelund Blach Sørensen

5. januar
Oskar Falk

12. januar
Otto William Glinvad

Hjertelig
Tillykke..!
18. januar
Asta Lunden Jensen
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18. januar
Oskar Rusholt Jakobsen

18. januar
Roman Eli Villaluna

NØRRESUNDBY KIRKE

Sogneindsamling 2020
Søndag 8. marts

18. januar
Rose Gaardboe Brogaard

18. januar
Theodor Charlie Vium Johansen

19. januar
Gry Lanng Grønnebæk

26. januar
Mie Monique Dorum

MARTS-APRIL-MAJ

I verdens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres tydelige spor.
Befolkningerne i de ramte lande har hårdt
brug for hjælp, og derfor går pengene fra
Folkekirkens Nødhjælps indsamling i år til
ofrene fra klimakrisen.
Meld dig som indsamler hos
Tøkk Sondrup tlf. 20 25 25 14 eller toekk@
nrsundbykirke.dk
Vi starter indsamlingen kl. 11.00 fra Kirkens Hus, Kapelvej 2A.
Efterfølgende serveres der kakao og boller
til alle indsamlere.

Drop-in dåb i Nørresundby Kirke
Lørdag 14. marts kl. 11-14
Har du tænkt på dåb, men ikke fået det
gjort? Så grib denne særlige anledning, når
vi slår dørene op for den første drop-in dåb
i Nørresundby.
Drop-in dåb er både for børn, unge og
voksne, der ønsker en smuk, stille og rolig,
samt uforglemmelig dåb.
Det kræver ingen tilmelding. Man skal bare
medbringe gyldig billedlegitimation, dvs.
pas eller kørekort. Forældre skal desuden
medbringe børnenes sygesikringsbevis og
evt. fuldmagt.
Drop-in dåb er et samarbejde mellem
Nørresundby Kirke og Nørre Uttrup Kirke.
Præster fra begge kirker medvirker. Næste
drop-in dåb bliver i Nørre Uttrup Kirke.

Gudstjenester
på plejehjem
ELMELY
Onsdag 4. marts
Kathrine Fischer

kl. 14.30

Onsdag 1. april
Jan Pahus Nissen

kl. 14.30

Onsdag 6. maj
Karin Kristensen

kl. 14.30

ELLA MARIE
Onsdag 18. marts
Karin Kristensen

kl. 14.00

Onsdag 15. april
Kathrine Fischer

kl. 14.00

Onsdag 13. maj
Lise Therkildsen

kl. 14.00

FREMTIDENS PLEJEHJEM
Tirsdag 17. marts
Karin Kristensen

kl. 14.00

Tirsdag 14. april
Kathrine Fischer

kl. 14.00

Tirsdag 12. maj
Karin Kristensen

kl. 14.00
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Børn og Unge
Spaghettigudstjenester
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.
Ingen tilmelding - alle er velkomne, så husk at
tage din kammerat med!
Fredag 13. marts, kl. 17.00
Vi fejrer kirkekultur-uge, så til denne spaghettigudstjeneste sker der noget særligt.
Vi skal se forestillingen Verdens Skabelse.
Onsdag 1. april, kl 17.00
Det er dagen for aprilsnar, så det bliver også
temaet for gudstjenesten. Den 1. april må man
gerne drille hinanden. Vi skal opleve, hvordan
Jesus lavede aprilsnar med sine venner
Efter maden - cirka kl. 18.15 - 19.00 - holder
vi legetøjsgenbrugsmarked. Alle må gerne
medbringe brugt men velfungerende legetøj
- alt fra en enkelt ting til en hel kassefuld.
Og så kan man få noget ”nyt” brugt legetøj
med sig hjem.
Mandag 18. maj, kl. 17.00
Den store Moses. Børn fra 2. og 3. klasse
opfører Sigurd Barretts bibel-musical om Moses
- og vi er alle inviteret med!
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Babysalmesang
Alle 3-9 måneder gamle babyer inviteres til babysalmesang
sammen med en forælder hver torsdag kl. 10.30.
Nyt hold begynder 16. april.
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 og onsdag 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.

Børne og ungdomskoret
Børnekoret - (5.-6. kl.) øver onsdag kl. 15.00-16.00
Ungdomskoret 1 - (7. kl.) øver torsdag kl. 16.30-18.00
Ungdomskoret 2 - (8. kl. og op) øver torsdag kl. 17.30-19.00
Korleder: Tøkk Sondrup, tlf. 20 25 25 14
- Nye medl. optages i aug. og jan.

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:
Mandag-fredag kl. 11-13.
Torsdag kl. 17-18 (kun tlf. henvendelse)
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.)
Knst. sognepræst
Kathrine Fischer
Kapelvej 2
Tlf. 21 22 37 58
kafi@km.dk
Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (man. undt.)

MARTS-APRIL-MAJ

Kirkelig vejviser
KIRKEN
SANKT PEDERS GADE 36
Tlf. 29 17 29 22.
kirketjener@
nrsundbykirke.dk
Kirketjener
Anne Mette
Nielsen
Kirketjener
Sally Hvenegaard
Sørensen
Organist
Peter Gawol
Privat
tlf. 31 32 37 12
mosebymusik@
gmail.com

Fødsel
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der
ikke har medvirket en jordemoder ved fødselen. I det tilfælde skal anmeldelsen være
Kordegnekontoret i hænde senest 14 dage
efter barnets fødsel.
Ugifte forældre kan få faderskabet registreret
ved at indberette omsorgs- og ansvarserklæring digitalt via www.borger.dk
Dette skal ske inden 14 dage fra barnets fødsel og kræver, at begge forældre har nem-id.
Ønsker man at navngive sit barn, sker dette
også via www.borger.dk og begge forældre
skal signere anmeldelsen med nem-id.
Dåb
Henvendelse til kordegnekontoret. Derpå
bedes barnets forældre rette personlig henvendelse til den præst, der skal døbe barnet.

KIRKENS HUS
KAPELVEJ 2
Kirkekulturmedarbejder
Tøkk Sondrup
Tlf. 20 25 25 14
toekk@nrsundbykirke.dk

Bryllup
Efter at ægteskabspapirerne er ordnet på
vielseskontoret afleveres prøvelsesattest og
evt. andre papirer på Kordegnekontoret, hvor
man træffer aftale om vielsen. Derpå aftaler
man tidspunkt for samtale med den præst,
der skal foretage vielsen.

Køkken og
rengøring
Lidia Kristensen

Dødsfald
Pårørende til afdøde skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller
ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet.
Dette gælder uanset om afdøde var medlem
af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest
skal følge anmeldelsen.
Blanketter m.m findes på www.borger.dk.

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

Begravelse
Når dag og klokkeslæt for begravelse er
fastlagt rettes personlig henvendelse til den
præst, der skal forrette begravelsen.

11

10.00
10.00
17.00
11-14
10.00
10.00
10.00
10.00

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
Spaghetti gudstjeneste
Drop-in-dåb		
3. søndag i fasten
Lørdagsdåb		
Midfaste søndag
Mariæ bebudelses dag

Karin Kristensen
Begge præster
Kathrine Fischer
Begge præster
Begge præster
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Karin Kristensen

17.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
11.00
10.00

Spaghetti gudstjeneste
Palmesøndag		
Skærtorsdag		
Langfredag		
Påskedag		
Anden påskedag
1. søndag efter påske
Konfirmation – Skansevejens 7.A
Konfirmation – Skansevejens 7.B
2. søndag efter påske

Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Karin Kristensen
Karin Kristensen
Kathrine Fischer
Karin Kristensen
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Karin Kristensen

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00

Lørdagsdåb		
Konfirmation – Solsideskolen
Store Bededag		
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Spaghetti gudstjeneste
Kristi Himmelfart
6. søndag efter påske
Pinsedag		

Karin Kristensen
Karin Kristensen
Lise Therkildsen
Lise Therkildsen
Lise Therkildsen
Lise Therkildsen
Karin Kristensen
Karin Kristensen
Karin Kristensen

10.00

2. pinsedag		

Skansegudstjeneste

Nørresundby Kirke får ansat en tredje præst i løbet af foråret.
Derfor kan der forekomme ændringer i gudstjenestelisten

nrsundbykirke.dk

Gudstjenester i Nørresundby Kirke

MARTS
Søndag 1.
Søndag 8.
Fredag 13.
Lørdag 14.
Søndag 15.
Lørdag 21.
Søndag 22.
Søndag 29.
APRIL
Onsdag 1.
Søndag 5.
Torsdag 9.
Fredag 10.
Søndag 12.
Mandag 13.
Søndag 19.
Lørdag 25.
			
Søndag 26.
MAJ
Lørdag
2.
Søndag 3.
Fredag
8.
Søndag 10.
Søndag 17.
Mandag 18.
Torsdag 21.
Søndag 24.
Søndag 31.
JUNI
Mandag 1.
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Gudstjenester i Nørresundby Kirke

