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Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt  
- da må vort hjerte selv lyse.
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Sådan lyder én af de sange, vi kan nynne 
med på her i november-mørket. Vi har nu 
pakket os ind i lune trøjer, vi går i hi og 
tager hul på mørketidens hygge. 

Jeg tillader mig et 
forsigtigt spørgsmål 
til dagens dansker: 
Hvor meget hygger 
vi os egentlig, når 
det kommer til styk-
ket, når en kæmpe 
procentdel af befolk-
ningen er ramt af stress? Og en anden 
kæmpe procent er ramt af skilsmisse, og 
en tredje gruppe slider med ensomhed. 
Og mange andre drømmer om at gå på 
pension fra hamsterhjulet. Hverdagens 
krav er åbenbart blevet for uoverskueli-
gefor mange af os, og det slår ind i sin-
det, i familierne og ind i relationerne. 

Måske handler det om, at vi har for 
mange valgmuligheder, og at vi ikke kan 
finde ud af at sætte grænser og sige fra 
i forhold til fritidssamfundets overflødig-
hedshorn af muligheder og forventnin-
ger. Hvorfor skal vi ellers læse bøger om 
at sige stop, stå fast og gå glip? Hvem 

kender ikke til at ville nå for mange ting 
oven i hinanden? Vi glemmer at prioritere 
det enkle og det egentlige, hører jeg ofte 
nogen sige. Hvem, der bare kunne leve 
mere enkelt.

Jamen, hvem er 
det, der har haft 
held til at bilde os 
ind, at vores liv skal 
ligne et eventyr fra 
morgen til aften? 
Hvem er det, der 

skal bestemme, om vi skal stresse os 
selv ud over al rimelighed for at holde 
trit med urealistiske forventninger? Må-
ske skulle vi mødes til en snak om, hvad 
der er det vigtige i livet, og om hvordan vi 
bedst prioriterer vores tid og energi. Og 
vi kunne så også overveje, hvilke fælles-
skaber det er, vi ønsker at være en del af. 

Jesus tænkte muligvis på noget af det 
samme, da han sagde: ”Se til himlens 
fugle; de sår ikke og høster ikke og sam-
ler ikke i lade, og dog giver jeres him-
melske fader dem føden. Er I ikke me-
get mere værd end de?” derfor må I ikke 
være bekymrede for dagen i morgen; for 

Præsteklumme
ved Sognepræst Sophie Nordentoft

"Hvem kender ikke til at 
ville nå for mange ting oven i 

hinanden?"

Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,

lyset fra solen og blomsterne brudt -
da må vort hjerte selv lyse.
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Gospelkoncert
Tirsdag den 26. november kl. 19.30

dagen i morgen skal bekymre sig om det, 
der hører den til. Der er noget, vi må tage 
vare på i dag: Os selv. Hinanden. Fælles-
skabet.

I vor Frue Kirke prioriterer vi den nærvæ-
rende samtale om væsentlige ting i livet, 
tid til refleksion, ro og fordybelse i det der, 
er elementært og vigtigt. Og ikke mindst 
gode, givende fælles oplevelser, hvor du 
ikke behøver præstere og konkurrere 
men har lov at være. 

Velkommen til vintersæsonen 2019/20 
med masser af anledninger til at hente 
vitaminer til hverdagen. Julen står for 
døren. I Vor Frue kan vi læne os op af 
gode traditioner og et kirkerum, der på 
én gang signalerer skønhed og ro. Skuld-
rene falder ned. Hjertet lyser– du går for-
andret ud i mørket. 

Velkommen i Vor Frue!

Vor Frues Gospel indbyder til ”Åben go-
spelkoncert” kl. 19.30 i Vor Frue kirke. 
Koncerten er for alle, der har lyst til en 
aften fyldt med sang, kor og fællesskab. 
Du vil blive inviteret ind i gospelverdenens 
historie og blive præsenteret for såvel 
gamle som nye spirituals. Vi skal synge 

sammen og med en række julegospels 
vil vi ønske hinanden en glædelig jul. 
Koret ledes af Freja Würtz, uddannet fra 
Rytmisk Musikkonservatorium, Aalborg. 
Sideløbende med korvirksomhed har 
Freja Würtz en professionel karriere.
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Velkommen til babysalmesang i Vor Frue 
Kirke fredage kl. 10.00 med undtagelse 
af 20. december, 27. december og 3. ja-
nuar, hvor vi holder juleferie.

Babysalmesang er for børn i alderen 2-12 
måneder og deres forældre, og er en unik 
mulighed for et roligt, musikalsk og san-
sestimulerende samvær mellem forælder 
og baby. 

Undervisningens grundelementer er: 
gentagelse, sang, bevægelse, nærvær 
og tryghed til tonerne af kendte og min-
dre kendte salmer. Babysalmesang fore-

går i kirkerummet, hvilket bidrager med 
sin helt særlige akustik til den næsten 
meditative stemning, der ofte opstår til 
babysalmesang. 
Når sang- og musikdelen er færdig, er 
der mulighed for hyggeligt samvær over 
en kop kaffe i kirkens caféhjørne.

Babysalmesan  

- nærvær, samvær og netværk i kirkerummet. 
Drop-in. Ingen tilmelding.

Babyer kan ikke synge, men kropssproget og øjnene stråler af opdagelyst og enga-
gement, når de hører lyden af stemmerne.

Kirsten Stokholm 
Jørgensen fra  
’Kirkebillen’ står 
for Vor Frue Kirkes 
babysalmesangs-
hold.
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Hvad kan være bedre end at møde da-
gen med glæde, ro og fordybelse. Vær 
med, når vi igen afholder Qi Gong i Vor 
Frue. Mød Ann Pia Kjær, som med smit-
tende livsglæde, vil guide dig gennem en 
halv time med Qi Gong i Vor Frue.

Qi Gong er bevægelseskunst fra Kina, 
der har været brugt til at vedligeholde 
helbredet, forhindre eller afhjælpe syg-
dom – gennem flere tusind år. Qi er det 
kinesiske udtryk for den Livsenergi/Livs-
kraft der strømmer i kroppen, og som er 
grundlaget for kroppens helbred, for vo-
res handlekraft og vores aktivitetsniveau. 

Du kan bære dit almindelige tøj. Det er 
ikke sveddryppende, men langsomme 
meditative bevægelser. Alle kan være 
med.

Efter Qi Gong øvelserne, vil der være en 
kop kaffe og tid til samvær. Så du kan 
nyde resten af din weekend. Vi glæder os 
til at se dig.

I Vor Frue Kirke samles vi om at være!

Start dagen med 
Qi Gong i Vor Frue
Lørdag den 16. november og 21. december kl. 11.00
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Allehelgens gudstjeneste 
Søndag den 3. november kl. 10.30 

Alle Helgens 
Minde koncert 
Søndag den 3. november 
kl. 16.00

Baryton Thomas Rewes, sopran Mari-
anne Heuer og Kammerkoret Dorimus 
indbyder til en time med kor musik, fæl-
lessang og til refleksion ved sognepræst 
Sophie Nordentoft. Vi vil i ord og toner 

mindes dem, der har forladt os. Der 
opføres musik af bl.a. Gabriel Fauré. 

Gratis entré

’Ær de døde’ – sådan vil vi gøre det 
ved denne Allehelgens gudstjeneste. 
Vi læser navnene op på dem, som er 
gået bort det sidste år, og tænder et 
lys for hver af dem. Og er der stadig et 
menneske, som fylder i dine tanker, og 
hvis navn, du ønsker læst op og mindet 
denne dag, så vil der være en lille kurv, 
hvor du kan lægge en seddel i. Det kan 
være for nylig et andet sted i landet – 
eller det kan være for flere år siden. Det 
spiller ingen rolle. Alle navnene læses 

op og hver især kan vi tænke på netop 
dem, vi har kendt og holdt af. 

Sygehuspræst Karen Søe Pedersen, 
sognepræst Sophie Nordentoft, kors-
hærs- og arresthuspræst Lena Bent-
sen og sognepræst Kamma Jacobsen 
Graversen vil alle medvirke ved gudstje-
nesten og være at træffe efterfølgende, 
hvor der er mulighed for at nyde en kop 
kaffe sammen i kirkens caféhjørne.
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Sara Grabow 
synger Sebastian 
Lørdag den 2. november kl. 16.00

Fællessang i Fruen 
med Frode Muldkjær  
Onsdag den 6. november kl. 19.00 

Sara Grabow er tilbage i Vor Frue Kirke, 
hvor hun dette forår deltog i en dejlig 
lydvandring. Denne gang for at synge 
nogle af hendes fars sange. Hun vil 
fortælle om sit musikalske udgangs-
punkt og det lange arbejde med at finde 
sig selv på teater- og musikscenen, og 

om arbejdet med at nå publikum i et 
samvær præget af fællesskab og fælles 
undren.

Entre 50 kr.  incl. en kop kaffe/te. 
Gratis for medlemmer af KulturKlub 
Fokus. Caféen er åben.

Fællessang krydret med anekdoter un-
der titlen ”Livshistorier og fællessang”.
Kom og deltag i et par timer med ek-
sistensfrådseri i selskab med journalist 
og højskolebestyrer Frode Muldkjær og 

’vennerne’: Peter Plys, DR, Vorherre og 
journalistikken, fanden, spisesedlerne, 
Fake News, de 2 geder, solen og mange 
flere.

Til FÆLLESSANG i Fruen er der 

GRATIS ENTRÉ 
og en kop kaffe/te undervejs
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Tid til dejlig musik og møde med 
Franz Schubert 
Onsdag den 6. november kl. 14.00

Tid til dejlig musik og møde med 
Niels W. Gade 
Fredag den 8. november kl. 14.00

Franz Schubert var en af de største 
komponister. Hans Peter Rasmus-
sen spiller seks af Schuberts berømte 
"Impromptus" og nogle af de små valse, 
mens Thomas Rewes synger tre sange. 
Undervejs fortæller Hans Peter om 
Schubert og hans musik.
 

Entre 50 kr.  inkl. en kop kaffe/te. 
Gratis for medlemmer af KulturKlub 
Fokus.
Caféen er åben.

Niels W. Gade var den mest berømte af 
de danske komponister. Hans roman-
tiske musik er især præget af, at han 
ville skildre et smukt eller skønt liv, ikke 
så meget en dramatisk eller sorgfuld 
verden. Hans Peter Rasmussen fortæl-
ler om Gade og spiller bl.a. ”Fem nye 

Aquareller” og ”Arabeske”.  Ide Bylin 
Bundgaard og Peter Schüsler er medar-
rangører.

Entre 50 kr. inkl. en kop kaffe/te.
Gratis for medlemmer af KulturKlub 
Fokus. Caféen er åben.
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Thy Kammermusikfestival  
Torsdag den 7. november kl. 19.00 

Haderslev Domkirkes drengekor  
Lørdag den 9. november kl. 14.00 

Vi har gennem en lille årrække sam-
arbejdet med de gæve folk i Thy, som 
hver år afvikler et internationalt træf for 
unge kammer-musikere fra hele verden. 
Lejlighedsvis sammensættes et ensem-
ble, som tager på en mindre turné og 
denne aften kommer de forbi Vor Frue 
Kirke med en program, som præsente-

rer musik af Schubert, Mozart, Rovsing 
Olsen og Halvorsen. Der kan købes et 
glas vin i pausen

Entre 100 kr. Gratis for medlemmer 
af KulturKlub Fokus, samt børn og 
studerende.

Haderslev Domkirke er hjemsted for et 
kor, der består af drenge og mænd fra 9 
år til 60 år. Domorganist Henrik Skær-
bæk Jørgensen står i spidsen for koret, 
der er vant til at give koncerter overalt i 
Danmark, og som også turnerer i udlan-
det. De er for første gang på besøg i Vor 

Frue Kirke, hvilket bliver afslutningen på 
vor musikuge.

Entre 50 kr.  incl. en kop kaffe/te.
Gratis for medlemmer af KulturKlub 
Fokus.
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Knud Romer 
kommer forbi 
Onsdag den 27. november kl. 14.00

Forfatteren Knud Romer er igen aktuel. 
Dels med den seneste bog ”Kort over 
Paradis”, - dels med en optræden på Fol-
kemødet på Bornholm, der bragte ham 
på manges læber, som en aktuel tids-
stemme, - der formår at formidle den af-
magt mange føler over tingenes tilstande 
og uoverskueligheden i verden.

Knud Romer har en fortid i reklamebran-
chen, men har med en egen kraft formået 
at blive en vigtig stemme i tiden, der på 
samme tid formår at spejle tiden og dens 
udfordringer, -  og personlig afmagt og 
nederlag.

Entré 100 kr. Medlemmer af Kultur-
Klub Fokus 50 kr.
Caféen er åben

Gudstjeneste kl.17.00 ved sognepræst 
Karen Søe Pedersen. Efterfølgende spis-
ning (andesteg) kl. 18.00
Der er tradition for at spise gås eller and 
på mortensaften den 10. november. Det 
er til minde om Morten, som gemte sig 
blandt gæs for at undgå at blive biskop. 

Gæssene skræppede op, og afslørede 
ham. 
Pris for spisning: 100 kr. inkl. 1 glas vin/
en øl/vand. Tilmelding til kirkekontoret el-
ler køb billet via www.billetto.dk senest  
8. november.

Mortens aften 
i Vor Frue Kirke 
Søndag den 10. november 
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Vi tænder lys 
for Aalborgs hjemløse

Korshærsdage i Aalborg

Mandag den 11. november kl 19.00 
Vi tænder lys på pladsen udenfor Vor Frue kirke.
Et lys for hver hjemløs i og omkring Aalborg.
Der vil være en kort tale og en sang, mens vi tænder lysene, og vi håber,
at lysene får lov til at brænde natten over, som en opmærksomhed om mennesker i 
en vanskelig livssituation.
På samme dato og klokkeslæt tænder Kirkens Korshær landet over lys for hjemløse.

Fra mandag den 11. november til og 
med søndag den 17. november hol-
der Kirkens Korshær korshærsdage i 
Aalborg. 

Programmet indeholder blandt andet:
Mandag den 11. november kl 19.00: 
Lystænding for hjemløse

Tirsdag den 12. november kl 18.00: 
Korshærsgudstjeneste med spisning i 
Vor Frue kirke. 
Efter gudstjenesten er der koncert ved 
Vor Frues Gospel kl 20, hvor alle er hjer-
teligt velkomne. 

Med venlig hilsen

Søndag den 17. november:  
Åbent hus og markedsdag i Kirkens 
Korshærs hus i Søndergade 14. 
Indtægten går til Kirkens Korshærs 
arbejde.

Denne dag inviterer Kirkens Korshær til
kirkekaffe på varmestuen efter dagens
gudstjeneste.

Samme dag har Kirkens Korshær hus-
standsindsamling udvalgte steder i byen.
Har du lyst til at give et par timer?

Så ring til 98129454 og meld dig som
indsamler. Og hav stor tak! 
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Kaj Munks sange
Onsdag den 20. november kl. 19.30 

Vi har i år kunnet markere at det er 75 år 
siden at præsten Kaj Munk blev dræbt 
af en tysk-dansk terror gruppe ved Sil-
keborg. På initiativ af Søren Dosenrode, 
leder af Kaj Munk Forskningscentret ved 
Aalborg Universitet, afvikler vi en sang- 
og fortælle aften. 

Kaj Munk havde et særligt forhold til Vor 
Frue Kirke. Det skal vi høre om. Vi skal 
møde Sangtus Koret under ledelse af 

Johannes Rodh. De vil opføre Erling Kull-
bergs korværk ’I det fri – 12 sange om 
Danmark 1940’ til tekster af Kaj Munk.  

Vi møder også andre sange af Kaj Munk, 
der synges af kor og deltagere. Organist 
Peter Schüsler medvirker. Indledningsvis 
introducerer professor emeritus Anker 
Gemzøe til Kaj Munk og de værker, der 
er på programmet.
Gratis entré. Caféen er åben.

Esben Kjær om sorg
Mandag den 25. november kl. 19.00 

Esben Kjær er kendt som radiovært på 
”Bagklog” på P1, men denne dag skal 
det handle om, de erfaringer Esben Kjær 
har gjort sig når han debatterer døden 
og sorgen med danskere. - At ingen 
kan forestille sig at de selv skal dø. Vi 
tror at vi skal leve evigt – og det er vores 
ulykke! 

FOKUS-Folkeoplysning og Vor Frue 
Kirke vil i tilknytning til dette arrangement 
oprette en ”sorggruppe”. Interesserede 
kan henvende sig til kontoret hos Vor 
Frue Kirke.

Entre 50 kr. inkl. en kop kaffe/te.  
Gratis for medlemmer af KulturKlub 
Fokus. Caféen er åben.
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Sorg & Samvær
Hvorfor mødes? 
Når man bliver ramt af sorg og savn, kan 
det gøre godt at dele de oplevelser og 
erfaringer, man har haft med andre i en 
lignende situation.

Gruppen er et trygt rum, hvor der er 
plads til at tale både om de mange 
praktiske, følelses- og relationsmæssige 
udfordringer, man møder. 
Samværet med ligestillede kan være en 
hjælp til at orientere sig mod en ny livs-
situation, genvinde mod på livet og evt. 
knytte nye værdifulde relationer. 

Hvor og hvornår mødes vi? 
Gruppen mødes i vor Frue Kirkes lokaler, 
Niels Ebbesens Gade 2c, 9000 Aalborg 
én gang om måneden, en eftermiddag 
kl. 16-17.30.

Datoerne i den kommende sæson er 
27. november, 18. december og 22. 
januar. 

Nærmere oplysninger fås ved henven-
delse til:
sognepræst Sophie Nordentoft 
tlf. 29422089, mail sno@km.dk eller 
kirkekontoret på telefon 96 311 180.

Sorg & Samvær er et tilbud, som læg-
ger vægt på at være rummelig og åben 
for alle uanset alder, tilhørsforhold og 
holdninger. 
 
Vi samarbejder med KulturKlub Fokus jf. 
foredraget med Esben Kjær
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Drømmelyset
i brønden
Kom til uforglemmeligt  
fortælleteater for børn og 
voksne

4. søndag i advent
Familie-Julegudstjeneste
Søndag den 22. december kl.10.30

Onsdag den 20. november  
kl. 16.00
For alle fra 6 år og op  
(Varighed 50 minutter)

Josef er et særligt barn, og det gør hans 
brødre jaloux. Så slemt at de smider 
ham i den dybe, mørke og ensomme 
brønd. Det er en historie om jalousi og 
mobning. Men det er også en historie 
om troen på, at det onde kan vendes til 
det gode.

Anette Jahn fortæller med enkle virke-
midler og inddrager os tilskuere med 
stemme og krop.
Jahns forestillinger er efterspurgte i hele 
landet, så grib muligheden og tag dine 
børn, børnebørn, oldebørn samt andre 
familiemedlemmer, venner, naboer med i 
fortælleteater i Fruen. 

Tilmelding ikke nødvendig.  
Gratis entré

Skal du ud af byen i julen? Eller står du i 
køkkenet? Eller skal du holde skilsmisse-
jul i dagene op til den 24. december? 
Eller trænger du blot til at ”få ro på”?
Så er anledningen her til at holde jul lidt 
på forskud.

Julen er barnets fest. Det sætter vi 
fokus på ved denne optakt til jul, når vi 
den fjerde søndag i advent mødes til en 
børne- og familievenlig gudstjeneste i 
Vor Frue.
NB! 24. december 
kl. 15.00 Julegudstjeneste
kl. 23.30 Midnatsgudstjeneste
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Victorias jul
Fredag den 29. november kl. 15.00

1. søndag i advent 
– højmesse og julefrokost
Søndag den 1. december kl. 10.30

Thy Teater har i et samarbejde med 
Thomas Rewes udviklet et arrangement, 
som også er tilgængeligt for demente 
og deres pårørende. Vi er inviteret til 
at være med til at opleve julestemning 
på den gammeldags måde. Så er du 
hengiven til jul, og det der hører til, så 

er her en mulighed for afslappet jule-
stemning med sang og musik i selskab 
med skuespillere og en operasanger. En 
fredelig eftermiddag i Vor Frue Kirke. Alle 
er velkomne!

Gratis entré. Caféen er åben.

Vi byder adventstiden velkommen og 
tænder det første lys i kransen ved en 
festlig gudstjeneste.
Efter gudstjenesten serverer vi en enkel 
men delikat julefrokost. Frokosten koster 
50 kr. Drikkevarer kan købes.

Vi vil gerne have din tilmelding senest 
fredag den 29. november.
Tilmelding kan ske til kirkekontoret 
Mail kontor@vorfrue.dk eller  
telefon 96 311 180
Betaling kontant på dagen. 
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Adventskoncert med 
Skipper Clement  
Skolen  
Onsdag den 4. december kl. 18.30 

De 9 læsninger 
- en stemningsfuld 
optakt til jul  
Søndag den 8. december kl. 16.00

Velkommen til Skipper Clement Skolens 
traditionsrige adventskoncert.  Skolens 
kor vil gå Lucia og synge julen ind med 
nogle af tidens bedste julesange. Og 
tredjeklasserne vil få julestemningen frem 

i store og små, når de synger og spil-
ler os gennem juleevangeliets vigtigste 
begivenheder i årets krybbespil. 

Vi glæder os til at se jer! 

Hvis du har lyst til at komme i julestem-
ning, opfyldt af glæde og energi, så kom 
forbi denne eftermiddag, hvor  

Musicaliber vil give julen et rytmisk twist 
- med masser af lækker korsang inspi-
reret musik fra film og musical-genren. 
Undervejs vil der også være oplæsninger 
fra biblen og fællessang, som alt sam-
men vil stemme sindet til den højtid, vi 
har forude.
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Syng julen ind 
Lørdag den 14. december kl. 11.00

Jul for ældre
Onsdag den 18. december kl. 14.00-15.15 

Kom i julestemning når vi afholder vores 
årlige salme-stafet ind i en fyldt kirke. Vi 
synger mange af de kendte julesalmer 
og -sange, valgt af kirkens ansatte og 
publikum. Har du en favorit-julesalme er 

her chancen for at synge den sammen 
med en flok julestemte mennesker i ét af 
byens smukkeste rum.

Velkommen indenfor til julesang og 
hygge i kirken. ABC-koret under ledelse 
af Jens Eric Strudsholm vil synge et par 
stemningsfulde advents- og julesange 
for os. Og vi vil sammen synge nogle af 
julens bedste salmer og sange. 
Efter gudstjenesten er der kaffebord i 

kirkens caféhjørne. 
Har du brug for følgeskab til kirken, skal 
du blot kontakte ’ældre-hjælper-ældre’. 
De træffes på telefon 98 16 32 36 tirs-
dag og torsdag kl. 10.00 – 13.30
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Julekoncert 
Søndag den 15. december 
kl. 15.00

Nytårsjazz
Nytårsdag kl. 16.00

Vor Frue Kirke afholder den årlige 
julekoncert og du er inviteret. Vor Frue 
Kirkes Kor medvirker sammen med 
organisterne Peter Schüsler og Dor-
the Græsborg, samt baryton Thomas 
Rewes. Du kan også møde Kammerko-
ret Al Dente under ledelse af Erik Nød, 

og Aalborg Stifts Pigekor under ledelse 
af Dorthe Græsborg. Der synges kendte 
og elskede danske og engelske julesan-
ge og salmer. Dørene åbnes kl. 14.00

Der er gratis entré. Caféen er åben.

Der er noget særligt ved at begynde et 
nyt år. Vi aner ikke, hvordan det vil blive. 
Det er spændende, og i hvert fald skal 
det markeres. For 15. år i træk lægger 
vi musikken i hænderne på jazzkvartet-
ten Mini Dap og Jørn Halds smittende 

nytårsentusiasme. Det er én af årets helt 
store festdage. Sophie Nordentoft er 
prædikant 
Efter gudstjenesten serveres der bobler 
og kransekage i våbenhuset.
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Holder du af at læse en god 
bog og se en god film?
Så meld dig ind i Vor Frues læsekreds

Torsdag den 14. november 
taler vi om bogen ”Det ensomme hjerte” 
af Tom Buk-Swienty (kan lånes på Ho-
vedbiblioteket med henvisning til læse-
kredsen ”Vor Frue”)

Torsdag den 12. december 
ser vi filmen ”The Angels Share” og 
nyder et glas gløgg.
Filmen er et komedie-drama instrueret 
af Ken Loach (101 minutter, England 
2012)

Vi mødes kl. 17-18.30 i Vor Frues sog-
negård (Niels Ebbesens Gade 2C).

Læsekredsen ledes af Karen Søe Pe-
dersen. Tilmelding modtages gerne på 
tlf. 20258722 / kspe@km.dk

Kulturkaravanen
gæster Aalborg
Søndag den 17. november kl. 14.00

Koncert med en klassisk stryger-kvartet 
samt et klassisk indslag med traditionel 
arabisk musik (I samlet koncert). Forin-
den koncerten vil det kort blive introdu-
ceret hvad Syrien er for et land.
 

Entré 50 kr.  
Gratis for medlemmer af KulturKlub 
Fokus
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Pilgrimsvandringer
De 7 pilgrimsord – frihed, enkelhed, 
langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, 
fællesskab og åndelighed/spiritualitet - 
indeholder en dobbelthed, idet de både 
kan sige et menneske noget om det 
daglige liv og noget om gudsforholdet. 
Ordene kan dermed danne en bro mel-
lem en almen menneskelig livserfaring 
og menneskets erfaring af Gud. Vor Frue 
Kirkes pilgrimsudvalg vil gerne indbyde 
alle, der vil være med, til at reflektere 
over de syv ord. Vi vil ganske enkelt ind-
byde til en række korte vandringer frem 
mod næste forår. En del af hver vandring 
vil foregå i stilhed.
 
Søndag 17. november kl. 12.00 – 
(ca.) 15.30
”Fællesskab”. Vandringsleder: Gunhild 
Grarup

Søndag 15. december kl. 12.00 – 
(ca.) 15.30
”Langsomhed”. Vandringsleder: Peter 
Grarup

Søndag 19. januar 2020 kl. 12.00 – 
(ca.) 15.30
”Stilhed”.  Vandringsleder: Lene Ander-
sen

NB: Du skal klæde dig på efter vejret, og 
medbringe madpakke (frokost) og lidt 
vand.  Vi spiser sammen under vejs.

Vel mødt!
Vor Frue Kirkes pilgrimsudvalg
Knut Arild Gulbrandsen, Lene Andersen, 
Gunhild Grarup, 
Peter Grarup



21

Menighedsrådsmøde 
Menighedsrådsmøde med konstituering 
onsdag den 27. november kl. 18.30 

Næste menighedsrådsmøde afholdes i januar 
- nærmere info følger efter konstitueringen i november.

Nyt fra 
menighedsrådet

Kirke til tiden har været overskriften på 
det forløbne menighedsråds-år og det 
har præget arbejdet. Mange har givet en 
hånd med og der er sket meget. Drop in 
vielser slog næsten benene væk under 
os. Det var overvæl-
dende så mange, 
som havde lyst til 
at være med. Mere 
end 50 par meldte 
sig på de 3 fredag 
eftermiddage, der 
var muligheden. 

Det fortæller os, at når vi gør tingene lidt 
anderledes, så taler vores kirke og det 
budskab vi arbejder under på en anden 
måde og til andre mennesker. Det er i vir-
keligheden en anden måde at sige ”Kirke 
til tiden” på.

Vi vil gerne gøre tingene nutidige og 
komme de overvejelser i møde, vi alle 
sammen tumler med i vores liv. Vi tror på, 
at kirken skal være et sted, hvor mange 

mødes og kommer i samtale om livet. 
Senest er der kommet korshærsgudstje-
nester med i vores arbejde. En månedlig 
aften med spisning i kirkerummet i sam-
menhæng med gudstjenesten. 

Spisning i kirken og 
omkring kirken er en 
måde at mødes på, 
som giver rum for 
samtale og fælles-
skab. Det vil vi gøre 
mere regelmæssigt 

i fremtiden. Vi overvejer også om vi kan 
gøre noget ved kirkerummet, så det bli-
ver mere praktisk at lave forskellige ting i 
rummet på forskellige tider. Det vil vi for-
tælle mere om, når vi ved, hvad der kan 
lade sig gøre. 

Hvis nogen har lyst til at arbejde med eller 
tænke med, så sig til. Vi lytter gerne og 
til næste år skal der vælges nyt menig-
hedsråd, så der er altid mulighed for at 
blande sig. 

"Vi tror på, at kirken skal 
være et sted, hvor man  
mødes og kommer i 
 samtale om livet."
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Støttekoncert Skyggebørn - Die Herren gæster Vor Frue Kirke

Der bliver gang i den når U2 kopiban-
det Die Herren den 15. januar kl. 19.00 
gæster Vor Frue Kirke i Aalborg til et 
brag af en kirkekoncert, hvor tonerne 
af U2´s legendariske musik vil fylde den 
smukke kirke. Bandet Die Herren er 
kendt som landets bedste U2 kopiband 
og har siden 1991 turneret landet tyndt 
og spillet over 2000 koncerter. Koncer-
ten afholdes i glædens, fordybelsens og 
kærlighedens tegn med udgangspunkt 
i U2´s legendariske sange, som bandet 
Die Herren på smukkeste vis fremfører 
med lige dele power og indlevelse.

Overskuddet går til organisationen 
Skyggebørn. Skyggebørn hjælper gen-

nem samtalegrupper børn og unge i 
sorg med at sætte ord på deres følel-
ser og tanker. Det kan være børn som 
har mistet en forælder eller anden nær 
familie, men alle typer for sorg og afsavn 
bearbejdes i trygge samtalegrupper, bl.a. 
her i Aalborg hvor Skyggebørn hører 
hjemme.

Når du køber en billet til koncerten støt-
ter du samtidig Skyggebørns frivillige 
arbejde.
Billetterne til koncerterne kan købes via 
www.billetsalg.dk/kirkekoncert 

Entré: 195 kr. + gebyr
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Kristen meditation 

Kristen meditation i Vor Frue Kirke hver 
anden mandag i lige uger kl. 17.00 
Meditation i kirkens kor. Velkommen til at 
være med i bønnen, stilheden og fælles-
skabet. Der kræves ingen forudsætning, 
man møder bare op.  
Der vil være en kort introduktion og indfø-
ring til meditationen. Herunder hjertebøn-

nen eller Jesusbønnen, som den også 
kaldes: Herre Jesus Kristus, forbarm dig 
over mig! 
Datoer: 11/11 – 25/11 – 9/12 - 6/1 – 20/1

Fred og alt godt
Karen-Marie Holst Jannerup

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Støttekoncert SOS Børnebyerne 9. februar 2020 
Dinner-dating 24. februar 2020
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Gudstjenester i Vor Frue Kirke 
NOVEMBER 

Søndag den 3. november 
Allehelgen søndag
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft   
Søndag den 10. november
21. s.e. trin.
Kl. 17.00 Karen Søe  
Pedersen
Efterfølgende spisning

Søndag den 17. november
22 s. e. trin.
Kl. 10.30 Kamma J. Gra-
versen
Kirkekaffe hos Kirkens 
Korshær

Søndag den 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 10.30 Lena Bentsen 

DECEMBER 

Søndag den 1. december 
1. søn i advent 
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft
Kirkefrokost

Søndag den 8. december 
2. søn i advent 
Kl. 16.00 Kamma J.  
Graversen
De 9 læsninger   
Onsdag den 11. december 
Kl. 14.00 Grønlandsk  
gudstjeneste 
Søndag den 15. december 
3. søn i advent 
Kl. 10.30 Karen Søe 
Pedersen   
Søndag den 22. december
4. søn i advent 
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft
Børne- og familiegudstje-
neste   
Tirsdag den 24. december
Juleaften 
kl. 15 Sophie Nordentoft
kl. 23.30 Kamma J.  
Graversen   
Torsdag den 26. december
2. juledag
Kl. 10.30 Kamma J.  
Graversen   
Søndag den 29. december
Julesøndag
Kl. 10.30 Kamma J.  
Graversen

 JANUAR

Onsdag den 1. januar
Nytårsdag
Kl. 16.00 Sophie Nordentoft

Søndag den 5. januar
H.t.K søndag
Kl. 10.30 Kamma J.  
Graversen   
Søndag den 12. januar
1. s.e. H.t.K
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft   
Søndag den 19. januar
2. s.e. H.t.K
Kl. 10.30 Kamma J.  
Graversen   
Søndag den 26. januar 
3. s.e. H.t.K
Kl. 10.30 Karen Søe  
Pedersen

FEBRUAR

Søndag den 2. februar
Sidste s.e. H.t.K
Kl. 10.30 Karen Søe  
Pedersen

Vor Frue Kirke · Vor Frue Plads 1 · 9000 Aalborg
Kirkekontor og sognegård: Niels Ebbesens Gade 2c · 9000 Aalborg
Kirkekontoret: Telefon 96 311 180 · Mail: kontor@vorfrue.dk
Åbningstider: Man, tirs, ons, fre.: kl. 9-13. Tors. kl. 11.30-13 og 15-17.
Kirketjener: telefon 20 120 185. Mail: kirketjener@vorfrue.dk
Fotos: Niels Clemmesen, Pressefotos. Tekst forsiden: Piæ Cantiones 1582

Thomasminde 
Gudstjeneste på plejehjemmet kl. 10.00 den 5. november, 3. december og 7. januar

Vor Frue Kirkes præster:
Sophie Nordentoft, kirkebogsførende sognepræst, tlf. 29422089
Kamma Jacobsen Graversen, sognepræst, tlf. 31132597
Karen Søe Pedersen, sygehuspræst, tlf. 20258722
Lena Bentsen, korshær- og arresthuspræst, tlf. 24406202

Læs mere om os og vores aktiviteter på www.vorfrue.dk og Facebook   


