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Sang 2020
Det er forunderligt, hvad sang har været i 2020 for os her
i Nørresundby, men skam også i Danmark.
Sang har været en naturlig del af vores dagligdag i Nørresundby Kirke: vi skaber fællesstart med sang til højskoledagene, vi tager på oplevelse ind i fortiden med sang til
Jens Erics Musiske Hjørne, vi bliver underholdt og varme
om hjerterne, når junior-og ungdomskoret synger for os,
vi mindes livet og erkender døden, når vi i kirken synger
”Altid frejdig, når du går”, og meget mere kan vi i sangens
univers.
Sangen og musikken vækker følelser og erindringer inde
i os, og det sætter os i forbindelse med folk omkring os,
dem som var før os og dem som kommer efter os.

Fra menighedsrådet
Vi må holde fast i lyset i den kommende tid, for fremtiden
er usikker. Lige nu er reglerne, at der skal være 2 meters
afstand, hvis vi skal synge sammen fysisk. Men synge
sammen det skal vi! For 2020 er også året, hvor en længe
ventet sangbog udkommer, nemlig den nye Højskolesangbog. Her kan vi i efteråret glæde os til endnu en gang
at gå i sangens univers, finde sætninger og melodi som
vækker erindringer, følelser eller lyset i os. Vi skal genhuske de gamle sange, og ikke mindst lære nyt, om det så er
ældre sange eller nye sange.
2020 blev året, hvor fællessang (på afstand) fik en ny og
afgørende plads i mit hjerte: så syng da Nørresundby, lad
hjertet tale!
Kathrine Fischer

Nogle ville sige, at vi nogle gange synger for meget i kirken, og jeg er nok lidt på den fløj, men ikke desto mindre
tror jeg, at jeg har godt af det. For musik og sang kan
noget godt!

Folkekirken har et meget dynamisk virke, - også selvom
vi har en nok noget konservativ historie og en arv, vi skal
værne om. Dette gælder også i vores sogn her i Nørresundby, - det løftes nemmere, når det som hos os sker
med et dygtigt, fleksibelt og dynamisk personale, som
yder kirkens medlemmer en god service. Vi har en kirke og
et personale, som er god til at følge med tiden og samtidig bevare kontinuiteten. Vi har tradition for, at personalet
har lange ansættelsesforløb, men der sker også ændringer ind imellem.
Jeg vil gerne som formand byde velkommen til to nye
medarbejdere ved kirken. Det er som for de fleste bekendt
vores nye sognepræst Kathrine Fischer, sognets tredje
præst, og senest kirketjener Hanne Madsen.
Kathrine, som først var vikar, men nu ansat foreløbig i en
periode på fire år, har heldigvis mod og lyst til at virke i
Nørresundby. Kathrine er ung og frisk på at se kirken i en
ny vinkel. Vi har aftalt, at hun bl.a. skal have fokus på unge
og unge familier, udover alt det andet. Stor velkommen
skal lyde til Kathrine, tag godt imod vores nye unge sognepræst som indsættes (som det betegnes i kirkesprog)
af vores provst Ole R. Madsen ved gudstjenesten den 6.
september, hvor vi håber at se rigtig mange i kirken kl.
10.00.

Vi startede 2020 ud med ”9400 synger Alsang”, hvor kirkerne gik sammen i Nørresundby. Vi havde en fællesaften
i Nørre Uttrup, hvor vi i sangen mindedes 2. Verdenskrig
– og ikke mindst at efter den mørke vinter, ja så kommer
lyset.
For sangen bringer lys med sig. Det har vi hver især erfaret under det coronaramte forår, hvor Phillip Faber, som
en anden Holger Danske, har vækket fællessangen og
Danmark, så vi blev klar til kamp. Så lyset og fællesskabet
skinner stadig til trods for afstanden.
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Goddag og velkommen
- og farvel og tak.

Kirketjenerstillingen blev ledig til maj da vores tidligere
kirketjener Anne Mette Nielsen søgte nye udfordringer. Vi
har haft en ”kending” ansat i en periode frem til medio
august som vikar, nemlig Alis Boholm, som i en tidligere
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SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER

periode har været ansat som gartner på kirkegården.
Vi var rigtig glade for at Alis ville vikariere og siger tak for
godt samarbejde i perioden, det har fungeret rigtig flot.
Nu har vi så ansat en fuldtids kirketjener fra medio
august. Det er Hanne Madsen, som ikke er ukendt med at
servicere og omgås mennesker, idet hun har været ansat
på en efterskole i mange år. Vi kender allerede noget til
Hanne og ved, hun er en rar og omgængelig person, så
hun er allerede faldet godt til. En stor velkommen til vor
nye kirketjener og tag godt imod hende.
Når vi siger goddag og skal overholde et lønbudget, skal
vi også sige farvel. Her har vedkommende selv valgt at
sige farvel, så hvem ved måske det engang bliver et på
gensyn. Kirketjener Anne Mette: Tak for indsatsen for kirken i mange år, vi har været glade for dit engagement og
friske facon og gode humør. Vi kan godt sige tillykke til din
nye arbejdsplads og vil ønske dig rigtig god vind i sejlene
fremover.
Jørgen Pedersen - Formand for menighedsrådet

Indsættelse
Søndag 6. september, kl. 10.00
Ved gudstjenesten søndag 6. september indsætter
provst Ole Rysgaard Madsen, Kathrine Fischer som
sognepræst ved Nørresundby Kirke i en nyoprettet
stilling. Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved et lille traktement i Kirkens Hus.
Kom og vær med til at give Kathrine en festlig
velkomst.
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Arrangementer i Kirkens Hus
Jens Erics
Musiske Hjørne
Jens Eric Strudsholm synger i Nørresundby Kirkes Voksenkor, kendt som
korleder 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 25. september, kl. 9.30 – 11.30
Glemmer du så husker jeg
-Portræt af Liva Weel
Fredag 30. oktober, kl. 9.30 – 11.30
Fut i fejemøjet
-Portræt af John Mogensen
Fredag 27. november, kl. 9.30 – 11.30
Omkring et flygel
Portræt af Bent Fabricius-Bjerre
Der vil blive serveret en kop kaffe
hver gang.
Mød bare op, deltagelse er gratis.
Kaffen koster 10 kr.
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Højskoledage i Nørresundby

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 100 kroner at være med – inklusive god aftensmad.
Tilmelding (af hensyn til maden) til Peter på kirkens kontor,
98 17 29 45 eller mail noerresundby.sogn@km.dk

Onsdag 23. september, kl. 17.00:
Tidligere major, Peder Korshøj:
”At rejse er at leve ” - Peder Korshøj, der til daglig bor i Rødkjærsbro,
har rejst mere end de fleste. Denne dag tager han i fortælling og i
billeder deltagerne med på tur bl.a med den transsibirske jernbane og
til Australien – alt sammen fortalt med god humor.

Onsdag 11. november, 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 lidt over. Alt bliver underbygget i munterhed
og med glimt i øjet. Sjovt!

Onsdag 9. december kl, 17.00:
Niels Tikjøb Olsen:
Niels Tikjøb Olsen er både kendt som vidende og engageret øl entusiast og tidligere direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i
Aalborg. Denne aften er det øl entusiasten, der kommer på besøg og
lader deltagerne smage 10 forskellige øl, som han beskriver detaljeret, både typemæssigt, geografisk og historisk.
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TIRSDAGSHOLDET:

ONSDAGSHOLDET:

Tirsdag 22. september, kl. 10.00:

Onsdag 23. september, kl. 10.00:

Sæsonstart – gudstjeneste i Nørresundby Kirke

Sæsonstart – gudstjeneste i Nørresundby Kirke

Foredrag kl. 11.00:

Foredrag kl. 11.00:

Peter Dürrfeld:

Simon Kratholm Ankjærgaard:

Beethovens verden

Genforeningen 1920 – da Danmark blev samlet

Tirsdag 6. oktober, kl. 10.30:

Onsdag 7. oktober, kl. 10.30:

Anne Knudsen og
Steen Valgreen-Voigt:

Anne Knudsen og
Steen Valgreen-Voigt:

”Du kom med alt det der var dig”
– om Jens Rosendals liv og forfatterskab

”Du kom med alt det der var dig”
– om Jens Rosendals liv og forfatterskab

Tirsdag 20. oktober, kl. 10.30:		

Onsdag 21. oktober, kl. 10.30:		

Lisbeth Michelsen:

Søren Wormslev:

”Færøerne – de magiske øer”

At være rejseleder er at leve

Tirsdag 3. november, kl. 10.30:		

Onsdag 4. november, kl. 10.30:		

Niels Brunse:

Rachel Röst:

”Tro er ikke viden”.

”Læs for livet”.

Tirsdag 17. november, kl. 10.30:		

Onsdag 11. november, kl. 10.30:		

Bit Vejle:

Per Stig Møller:

”Med Saksen som Pensel”

”Sommeren 1945”

Vi følger myndighedernes retningslinjer og restriktioner, så alle kan føle sig trygge ved at deltage. Aflysninger kan forekomme.

Det udførlige program er fremlagt i kirken, i Kirkens Hus og på kirkens hjemmeside.
Tilmelding til begge hold og betaling kan ske i Kirkens Hus:
Onsdag 2. september, kl. 10.30 – 12.00 samt tirsdag 8. september, kl. 10.30 – 12.00.
Tirsdag 8. september, kl. 12 afholdes der endvidere generalforsamling for Højskoledagene i Kirkens Hus

SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER
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Dåb, vielse og kirkelig velsignelse ....

Konfirmanderne fra Skansevejens Skoles 7. a
og 7. b blev konfirmeret lørdag 8. august, og
konfirmanderne fra Solsideskolen blev konfirmeret søndag 9. august.

Hjertelig
Tillykke..!
31. maj
Elin Hauge Olsen

7. juni
Alva Elvira Rørbæk Brober

g

21. juni
Frida Agge

Hjertelig
Tillykke..!
27. juni
Hector Grothe Rysgard

Konfirmander 2020
Pga. corona restriktionerne blev klasserne delt,
så weekenden bød på i alt seks konfirmationsgudstjenester. Vi er glade for, at det endelig lykkedes, og det blev en særdeles festlig weekend
i Nørresundby Kirke.
Til lykke til de smukke konfirmander og deres
familier.

28. juni
sen
Johannes Hartvig Andrea

28. juni
Laura Harboe Olsen

Hjertelig
Tillykke..!
4. juli - Anne Louise og Peter Bruun
Nissen, dåb Esther Bruun Nissen

n

5. juli - Josefina Ammonse
Karstensen

5. juli
Oliver Schormann Fiedel

Hjertelig
Tillykke..!
1. aug. - Line Bøgh Andersen
Eriksen og Simon Bøgh Eriksen
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1. aug.
ldgaard
Line og Søren Skjødt Abi

2. aug.
Albert Klitgaard Person

NØRRESUNDBY KIRKE
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Højtider i efteråret
HØST:
Søndag 20. september, kl. 10.00 i Nørresundby Kirke:

Høstgudstjeneste
Ved gudstjenesten denne dag, vil kirken blive pyntet festligt op.
Børn må gerne medbringe frugt og grønt, som bæres ind i kirken.
Under gudstjenesten samles der ind til Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp. Ved kirkekaffen serveres der fra frugtfadene.

ALLEHELGEN:
Søndag 1. november, kl. 9.30 og kl. 11.00 i Nørresundby Kirke:

Allehelgensgudstjeneste
Til Allehelgen mindes vi særligt dem, vi har mistet. Alle navne på
afdøde, der er blevet begravet eller bisat fra Nørresundby Kirke i løbet
af året eller boede i sognet ved døsfaldet vil blive læst op. Der er også
mulighed for at mindes gennem lystænding og stemningsfuld musik.
I år holder vi pga. deltagerbegrænsning to gudstjenester.

ADVENT:
Søndag 29. november, kl. 13.00 – 17.00:

Julemarked og juletræstænding ved kirken
Som noget nyt holder vi julemarked i Kirkens Hus med tombola,
salgsboder, æbleskiver og gløgg. Overskuddet ved salget går til
Aalborg Menighedspleje, som Nørresundby Kirke samarbejder med.
Kl 16. går vi i kirken, hvor der vil være en lille fortælling og et par adventssalmer sammen med kirkens børne- og ungdomskor. Derefter
går vi alle og tænder det store juletræ på kirkegården.
Tirsdag 1. december, kl. 19.00:

Musik- og adventsgudstjeneste
I år får vi besøg af Bo Lønquist Hansen (Jodle Birges søn). Musik- og
adventsgudstjenesten holdes i samarbejde med Aktive Kvinder, Nørresundby. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Kirkens Hus.
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Det sker i Nørresundby Kirke
Menighedsrådsvalg
2020
Valgforsamling

Tirsdag 15. september, kl. 19.30
i Kirkens Hus
Ved at møde op til valgforsamlingen er
du med til at vælge retningen for kirkens
arbejde i sognet. Det er du, ved enten selv
stille op som kandidat eller ved at være med
til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for
debat. Valget af menighedsrådet foregår ved
skriftlig afstemning mellem kandidaterne og
resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet.
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag
i advent den 29. november 2020.

Menighedsrådsmøder
Onsdag 30. september, kl. 18.30
Tirsdag 27. oktober,
kl. 18.30
Onsdag 25. november, kl. 18.30
Menighedsrådsmøder er offentlige
og afholdes altid i Kirkens Hus.
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Spaghettigudstjenester

Skumringsgudstjenester

Spaghettigudstjenester er børnegudstjenester med
efterfølgende mad. Her er oplevelser for hele familien:
●

●

●

●

gode historie fra biblen
leg og latter
stunder hvor børn kan tænke sig om og fordybe sig
sange med fagter.

Vi mødes i kirken kl. 17.00. Gudstjenesten varer cirka 30
minutter. Derefter går vi i Kirkens Hus og spiser sammen
under coronakontrolleret forhold. 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!
Onsdag 7. oktober kl. 17.00
Salt overalt
Prøv at forestille dig chips uden salt. Eller popcorn.
Der er salt i næsten alt, men kan mennesker også være
salt?
Efter gudstjeneste og aftensmad er der legetøjs-byttemarked. Medbring gerne brugt legetøj.
Mandag 9. november kl. 17.00
Starwars-gudstjeneste
Kom og vær med, når det onde kæmper mod det gode!
Kom starwars-udklædt, hvis du har lyst!
Gudstjenesten er både for starwars-nørder, og for dem
der aldrig har hørt om Darth Vader. Og det bliver ikke
mere skræmmende, end at alle kan være med!

SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER

Hver anden onsdag i vintermånederne er der skumringsgudstjeneste.
Kirken er kun oplyst af levende lys i den halve time
den stemningsfulde gudstjeneste varer.

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

4.
18.
2.
16.
6.
20.

november
november
december
december
januar
januar

kl. 17
kl. 17
kl. 17
kl. 17
kl. 17
kl. 17

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

Mandag 7. september kl. 17:
14. søndag eft. trinitatis
Mandag 5. oktober, kl. 17:
19. søndag eft. trinitatis
Mandag 9. november, kl. 17:
23. søndag eft. trinitatis
Vi mødes i Kirkens Hus, og det varer cirka en
times tid.
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Café-tid

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

Genbrugs-café
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.

Lørdag 19. september, kl. 14.00 – 17.00
Lørdag 24. oktober,
kl. 14.00 – 17.00
Lørdag 21. november, kl. 14.00 – 17.00
Arrangør: Lene Winther Johannsen
og Kathrine Fischer

Fyraftencafé
Tirsdag 29. september, kl. 17 – 18.30

”Livstilsændring, NO BULLSHIT”
Kaare Fuglsang Bach Toft, Nørresundby var engang
Danmarks tykkeste dreng på hele 300 kg indtil han
tog en drastisk beslutning om at ændre sit liv og
tabte mere end 200 kg.
Kaares foredrag giver et ærligt indblik i livet før,
under og efter og om hvad der skal til for at gennem
føre et projekt, lægerne på forhånd troede urealistisk.
Alle er velkomne – der er gratis adgang.
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Strikkecafé
Ved dåb i Nørresundby Kirke bliver barnets hoved tørret med en strikket klud med mønster.
Hver familie får efterfølgende det lille klæde
(det gamle ord klud) med hjem til minde om
dagen. Kredsen af frivillige strikkere mødes til
strikkecafé i Kirkens Hus.
Nu er vi ved at have mange dåbsklude, så der
inviteres også til at strikke vaskeklude og karklude samt som noget nyt juleting til salg ved
julemarkedet 1. søndag i advent. Overskuddet
går til Aalborg Menighedspleje.

mandag 14. september, kl. 15 – 17
mandag 19. oktober,
kl. 15 – 17
mandag 16. november, kl. 15 - 17
Alle strikkeglade er velkomne.
Medbring strikkepinde 2,5 eller 3.
Mønster og garn udleveres.

NØRRESUNDBY KIRKE

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.)
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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
KIRKECENTER
KAPELVEJ 2
Kirkekulturmedarbejder
Tøkk Sondrup
Tlf. 20 25 25 14
toekk@nrsundbykirke.dk
Køkken og
rengøring
Lidia Kristensen
Tlf. 98 17 93 14
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 22. oktober
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.
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SEPTEMBER
Søndag
6.
Søndag
13.
Søndag
20.
Tirsdag
22.
Onsdag
23.
Søndag
27.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

13. søndag efter trinitatis- Indsættelse
14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Højskoleindledning
Højskoleindledning
16. søndag efter trinitatis

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

OKTOBER
Søndag
4.
Onsdag
7.
Søndag
11.
Søndag
18.
Søndag
25.

10.00
17.00
10.00
10.00
10.00

17. søndag efter trinitatis
Spaghettigudstjeneste
18. søndag efter trinitatis
19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis

Lise Therkildsen
Kathrine Fischer
Kathrine Fischer
Karin Kristensen
Lise Therkildsen

NOVEMBER
Søndag
1.
Onsdag
4.
Søndag
8.
Mandag
9.
Søndag
15.
Onsdag
18.
Søndag
22.
Søndag
29.

9.30 og 11.00
17.00
10.00
17.00
10.00
17.00
10.00
10.00

Allehelgensdag
Skumringsgudstjeneste
22. søndag efter trinitatis
Spaghettigudstjeneste
23. søndag efter trinitatis
Skumringsgudstjeneste
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

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

DECEMBER
Tirsdag
1.

19.00

Musik- og adventsgudstjeneste

Lise Therkildsen

Gudstjenester på plejehjem
Elmely
Onsdag 2. sept. kl. 14.30
Karin Kristensen
Onsdag 7. okt.
kl. 14.30
Kathrine Fischer
Onsdag 4. nov. kl. 14.30
Kathrine Fischer

Ella Marie
Onsdag 16. sept. kl. 14.00
Lise Therkildsen
Onsdag 14. okt. kl. 14.00
Lise Therkildsen
Onsdag 11. nov. kl. 14.00
Karin Kristensen

nrsundbykirke.dk

Fremtidens Plejehjem
Tirsdag 15. sept. kl. 14.00
Karin Kristensen
Tirsdag 13. okt. kl. 14.00
Lise Therkildsen
Tirsdag 10. nov. kl. 14.00
Karin Kristensen
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