
N
O

V
E

M
B

E
R

 •
 D

E
C

E
M

E
R

 2
02

0 
• 

JA
N

U
A

R
 •

 2
02

1 
N

r. 
13

9

Miraklerne kommer, når vi er klar
Klar til at glemme os selv

Mens vi går gennem gaderne
Så ved vi, alt kan ske

Vi bryder barrikaderne
I en stjerneregn af sne

Mads Langer – i en stjerneregn af sne
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I den legendariske nytårsudsendelse 
”90-års fødselsdagen” møder vi den 
aldrende, aristokratiske kvinde Miss  
Sophie og hendes lige så aldrende 
butler, James.
Så snart Miss Sophie har rejst sig fra sin 
stol og bevæger sig over mod trappen 
mod førstesalen, følger hendes efterhån-
den slingerende berusede butler med og 
spørger snøvlende:
»By the way. Same procedure as last 
year, Miss Sophie?«                                         
Og Miss Sophie svarer : »The same 
procedure as every year, James” 

I disse tider, hvor hele Danmark og store 
dele af verden så vidt muligt holder sig 
hjemme, holder afstand og udsætter 
socialt samvær ud over den nærmeste 
kreds, kan det være svært at markere 
julen, som vi plejer. Vi må forudse, at 
julen 2020 får følgeskab af afsavn, be-
kymringer, frygt, ensomhed og bøvl.
Hvordan når vi frem til jul med sjælen i 
behold og hen over julen med juleglæ-
den som gæst?

Måske vi kan lære noget af Miss So-
phie, som ganske ubekymret holder 
sit nytårstaffel med 5 retter mad, gode 
vine og skåle, selv om alle gæsterne er 
aldeles fraværende. Men Miss Sophie 
holder fast i de gode traditioner med en 
ukuelighed, der er beundringsværdig. 
Hun er alene, men hun har aldeles ikke 
aflyst festen!

I nogle tilfælde vil jeg mene, at ensom-
hed er en udfordring, der skal tages op. 
Ved at man kommer ud blandt andre. 
Ved at man giver sig til kende for andre, 
åbner sig i samtale og samvær, for ellers 
er det svært at skabe relationer. Ved at 
man lærer at tage initiativ frem for pas-
sivt at vente på at andre ringer på ens 
dør. 
I andre tilfælde må vi erkende, at en-
somhed først og fremmest er en byrde, 
der skal bæres. At der ikke rigtig er 
nogen vej ud af den, fordi omstændig-
hederne er for vanskelige. Det kan være, 
at man er fysisk svag eller på anden 
måde ikke har kræfter til at komme ud 
og skabe kontakter. Det kan være, at 
coronaen nødvendiggør, at vi sidder 
hver for sig i julen. Så er det på de indre 
linjer, der må tages livtag med ensomhe-
den og tristheden. 

Fællesskaber lever også  
på distancen
De gode minder fra tiden, der er gået, 
kan være et skatkammer af glæder, hø-
rer jeg ensomme fortælle. Hvis man kan 
knytte en historie til hvert enkelt stykke 
julepynt f.eks. fra dengang børnene var 
små, bliver pynt til gyldne minder. Jule-
toner fra radioen kan vække minder til 
live. Visheden om, at nogle holder af mig 
kan også være en trøstende tanke for 
den, som sidder alene i julen. Nærhed er 
ikke kun betinget af fysisk nærhed. Man 
kan godt føle sig knyttet til hinanden, 
selv om man ikke er i samme stue.  

The same procedure   as every year, James!
Præsteklumme
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The same procedure   as every year, James!
Han, som kommer til en sårbar 
verden
Når ensomheden bliver tydelig og når 
livet føles særlig sårbart, så er julens 
budskab heldigvis, at Gud kom til os 
som et sårbart menneske for at være 
hos os midt i sårbarheden. Det er barnet 
i krybben et tegn på. Julen viser os en 
Gud, der siger: ”Frygt ikke – jeg er dig 
nær. Måske lever du uden menneskelige 
relationer, men du er aldrig uden relatio-
nen til mig”.  

Julens budskab er, at Gud blev menne-
ske i kød og blod, ligesom os. Han kom 
til alle os, der så langt fra er perfekte 
for at give os modet og kræfterne til at 
elske livet alligevel. Og elske hinanden 
alligevel. Så lad os i det mindste prøve 
det og som Miss Sophie holde fast i 
festen, hæve glasset for de kære men 
fraværende i omgangskreds eller familie 
og ønske hinanden glædelig jul, ”same 
procedure as every year”.
– glædelig advent & jul og godt nytår!

 Sophie Nordentoft
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Tak og farvel fra Karen
Kære menighed, medarbejdere og 
råd!
I skal have en særlig nytårshilsen og tak 
fra mig, for 1. januar 2021 fl yttes
min 10% sognepræstetilknytning fra Vor 
Frue til Storvorde-Sejlfl od Pastorat
(dermed kommer jeg til at høre til i Østre 
Provsti, hvor det nye sygehus åbner
i 2023).
Jeg har i høj grad følt mig hjemme i Vor 
Frues menighed, tusind tak til jer alle
for det!

Også en stor tak for et godt, koncentre-
ret og opløftende samarbejde med jer
medarbejdere og frivillige ved den må-
nedlige gudstjeneste og andre arrange-
menter, jeg har været en del af.

Julesøndag d. 27. december kl. 16 har 
jeg afskedsgudstjeneste i Vor Frue.
Tak for tiden sammen og et velsignet 
nytår til jer alle!
 Karen Søe Pedersen
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Juleaften i Vor Frue Kirke

Grønlandske
gudstjenester

Kl. 13.00: Julegudstjeneste
v. Kamma Graversen

Kl. 14.30: Julegudstjeneste 
v. Kamma Graversen

Kl. 16.00: Julegudstjeneste 
v. Kamma Graversen

Kl. 22.00: Midnatsgudstjeneste 
v. Sophie Nordentoft (ingen tilmelding)

Kl. 23.30: Midnatsgudstjeneste 
v. Sophie Nordentoft (ingen tilmelding)

På grund af Corona-restriktioner i forhold 
til antal personer i Vor Frue Kirke er tilmel-
ding nødvendig til vores julegudstjenester 
om eftermiddagen den 24. december kl. 
13.00, kl. 14.30 samt kl. 16.00.

•  Tilmelding: Send sms eller
ring til telefonnummer 
23601180.

•  Ved tilmelding skal du 
angive: Navn, antal
personer, hvilket tidspunkt
der ønskes.

•  Din sms vil blive besvaret indenfor 
48 timer med et OK, såfremt 
der er plads. Er der ikke plads på det 
ønskede tidspunkt, vil du ligeledes få 
svar herom.

•  Tilmelding skal ske SENEST den 
22. december kl. 18.00.

•  Du vil modtage en sms med informa-
tion om siddepladser i kirken mellem 
den 22. december kl. 18.00 og 23. 
december.

Søndag 20. december kl. 13.00:
Grønlandsk adventsgudstjeneste
v. kateket Ove Poulsen og
organist Kaluse Motzfeld
2. juledag 26. december kl. 13.00:
Grønlandsk julegudstjeneste v. kateket 
Ove Poulsen og organist Kaluse 
Motzfeld
Torsdag 31. december kl. 13.00:
Grønlandsk nytårsgudstjeneste
v. Ove Poulsen og organist Kaluse 
Motzfeld
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Oplev folkekære Birthe Kjær når hun 
for første gang nogensinde giver 
julekoncert i landets kirker i 2020.

Birthe vil synge både danske og engel-
ske julesange og salmer – og måske 
vil hun give et par numre af sine egne 
dejlige og populære sange. 

Birthe Kjær bliver denne aften akkom-
pagneret af Mickey Pless på Keyboard 
og Morten Øberg på fl øjte. 
Koncerten er arrangeret af SIND sko-
lerne i Aalborg i samarbejde med Vor 
Frue Kirke. 
Køb af billet: Tikko.dk 
Pris: 400,- kr. 

Julekoncert
med Birthe Kjær
17. december kl. 19.30  i Vor Frue Kirke
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Vor Frue Kirkes
julekoncert
Søndag 13. december kl. 15.00 i Vor Frue Kirke 

Koncerten er arrangeret i samarbejde med 
KulturKlub FOKUS. 
Traditionen tro afholder vi vores årlige julekoncert 
med kendte og elskede danske og engelske julesange 
og salmer på repertoiret. 
Sangene fremføres af kammerkoret Al Dente under 
ledelse af Erik Nød. Derudover medvirker vores 
organist Peter Schusler, kirkesanger Thomas Rewes
og Sopran Margrethe Smedegaard.

UDSOLGT
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I vores svenske broderland er Lucia-
traditionen dobbelt stærk som her i 
Danmark. Det får vi et glimt af, når 
koncertkoret Århus U besøger os denne 
lørdag. 

Koret består af 40 dygtige korsangere 
i alderen fra 16 til 25 år, hvor ideen har 
været at skabe et elite-ungdomskor. 

Koret ledes af Jonas Rasmussen som 
for nyligt har overtaget dirigentpinden fra 
korets stiftere Domkantor Carsten Seyer-
Hansen og Birgitte Næslund Madsen.

Tilmelding via www.fokus-folkeoplys-
ning.dk eller tlf. 9930 1000.

Jul på svensk
Lørdag 5. december kl. 14.00 samt kl. 16.00 i Vor Frue Kirke

Foto: Per Rasmussen

FÅ PLADSER
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Vi synger julen ind
Lørdag 12. december kl. 11.00 og
Lørdag 19. december kl. 12.00 og kl. 14.00

Lad julestemningen og juleglæden indfi nde sig og julelysene tændes 
i vores øjne, når vi åbner dørene for vores faste tradition: Vores 
årlige sang-stafet i ét af byens smukkeste rum.  

Sammen synger vi sange som henvender sig til både store som 
små, idet repertoiret kan brede sig lige fra de klassiske julesalmer til 
de kendte julesange.

.... Og hvem ved, måske er det din favorit julesang eller -salme, du 
her kan synge sammen med andre julestemte mennesker i vores 
smukke kirkerum.

Gratis entré efter først til mølle-princippet.
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Kom i julestemning og bliv opfyldt af 
glæde og energi når Musicaliber giver 
julen et rytmisk tvist – med masser af 
lækker korsang inspireret musik fra 
musical- og filmgenren, herunder bl.a. 
sange af Adele, fra tegnefilmen ”Anasta-
sia” & ”Løvernes Konge”.  

Koret består af en flok talentfulde unge 
mennesker i alderen 18-35, som alle 
brænder for musicalbranchen. 

Undervejs vil der også være de 9 læsnin-
ger samt fællessang. Sophie Nordentoft 
er præst ved gudstjenesten.

2. søndag i advent
Musicaliber & de 9 læsninger 
Søndag den 6. december kl. 16.00
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Nytårsjazz-gudstjeneste
Nytårsdag - 1. januar kl. 16.00

“The same procedure as every year 
James”.
Denne dag er én af årets helt store 
festdage, og vi glæder os som altid 
til at lægge musikken i hænderne på 
jazzkvartetten Mini Dap og Jørn Halds 
og deres smittende nytårsentusiasme. 
Sophie Nordentoft er præst ved gudstje-
nesten.  

Bliver vi mange i kirken, undlader vi fæl-
lessang ift. Corona-retningslinjer.
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TEMA: FÆLLESSKAB · NÆRVÆR · SAMVÆRTEMA: FÆLLESSKAB · NÆRVÆR · SAMVÆR

Torsdag 19. november kl. 19.00-
21.00 i Vor Frue Kirke

Den gode samtale styrker relationen 
mellem mennesker, og det er en af de 
mest værdiskabende faktorer for os. Vi 
har nemlig en tendens til ikke at prakti-
sere den gode samtale. Vi taler sammen, 
men kommer ikke i dybden - ind til det, 
der betyder noget. Det efterlader mange 
med en følelse af ensomhed, fordi der er 
“rod” i deres relationer. 

I sit involverende og underholdende fore-
drag vil Frederik Svinth tage udgangs-
punkt i, hvad den gode samtale egentlig 
er, og hvorfor den er så vigtig. Det vil 
lede dig hen til, hvordan vi alle får mange 
fl ere af de gode snakke, og samtidigt 
styrker vores sociale kompetencer.

Gratis entré efter først-til-mølle princip-
pet.

Den gode samtale

Når du bliver træt
af smalltalk

og gerne vil derhen,
hvor det betyder noget!
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TEMA: FÆLLESSKAB · NÆRVÆR · SAMVÆR

Samtalesaloner i Fruen
Foredraget om den gode samtale den 
19. november er samtidigt startskuddet 
til vores kommende samtalesaloner. En 
samtalesalon er et samlingspunkt for 
folk, der gerne vil snakke med hinanden 
på en ny måde – og mest af alt kan det 
minde om at tilbringe en hyggelig aften 
på en café i en mindre gruppe. Forskel-
len er, at du sagtens kan møde op alene, 
for vi sørger for, at du kommer i snak 
med andre spændende gæster, uden 
at skulle spørge ”Nå, hvad laver du så”. 
Kort sagt: Vores samtalesalon er for 
dig, som ikke gider mere smalltalk, men 
gerne vil tale om det, der virkelig betyder 
noget, og som optager vores tanker og 
fylder sindet. 

Ved hver samtalesalon er der et oplæg 
ved én person, som sætter samtalen i 
gang. Samtalerne guides af en erfaren 
samtaleleder, som sikrer, at alle kommer 
til orde ved salonerne.  
Der er mulighed for at købe lidt god vin 
og snack. 

Hvordan vi fi nder ind til det,
der virkelig betyder noget

Samtalesalon
i Fruen

Torsdag 28. januar
kl. 19.00-21.00

Entré gratis – ingen tilmelding
 bare mød op.
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TEMA: DEN GODE HISTORIE TEMA: DEN GODE HISTORIE

Peter Hørup er museumsleder i Farsø 
- hvor man kan fortælle om det spæn-
dende søskendepar Johannes og Thit, 
som begge blev forfattere og ikke kunne 
være i stue sammen, da Thit begyndte 
at gå brormands fodspor, og ville være 
forfatter. Peter Hørup har været med til 
at tilrettelægge den udstilling som frem 
til udgangen af 2020 kan ses i Aalborg 

Arkivet bag Vor Frue Kirke. Vi har bedt 
ham komme og fortælle om, hvad der 
drev Johannes V. Jensen i de unge år - 
og hvad han fandt i USA, som han gen-
nem livet vendte tilbage til flere gange.

Pris 80 kr. / 50 kr. for medlemmer af Kul-
turKlub Fokus. Tilmelding: www.fokus-
folkeoplysning.dk eller tlf. 9930 1000

Lokale historier
Vi sætter spot på nogle af de gode historier fra Aalborg og omegn og åbner dørene 
for en række interessante kulturpersonligheder, som med deres fortællinger udvider 
vores kendskab til lokalmiljøet.

Historien om da Johannes
opdagede Amerika!
Tirsdag 2. februar kl. 14.00 -16.00 i Vor Frue Kirke
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TEMA: DEN GODE HISTORIE

Byens rum har altid været en scene, 
som indbyggerne i fællesskab eller – 
oftere – i særlige grupper kunne bruge til 
at udtrykke identitet og styrke udadtil og 
sammenhold indadtil.   
Ph.d. og kulturhistoriker Jakob Ørnbjerg 
sætter spot på baggrunden for det 
almene boligbyggeri i Aalborg, som skød 
op i årene efter krigen og op gennem de 
glade 60’ere.

Et eksempel er, da Golfparken ved Had-
sundvej i Aalborg i 1954 blev resultatet 
af samarbejdet mellem to driftige arki-
tekter og boligforeningen Himmerland. 
Golfparken blev et af samtidens kontro-
versielle boligbyggerier, og fik samtidigt 

afgørende betydning for det moderne 
Aalborg.

Jakob Ørnbjerg er virkelig kender af 
Aalborgs historier i alle hjørner og kroge, 
og så er han en eminent formidler!
Dette foredrag er desuden startskuddet 
til en række højskoleformiddage, hvor vi 
kommer ”Danmark rundt” med spæn-
dende og oplysende oplæg og foredrag. 
Så er du nysgerrig på Danmark, og på 
de ”små historier” vores land består af, 
så kom til vores højskole-aktiviteter.            

Entré gratis – ingen tilmelding, bare mød 
op.

Byens rum - en historie om det almene 
boligbyggeri i Aalborg
Onsdag 10. februar kl. 11.00 i Vor Frue Kirke
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TEMA: DEN GODE HISTORIE

Anne Lise Marstrand-Jørgensen:

Dronning Margrethe den første
Tirsdag 9. februar kl. 14.00

Vær med, når forfatter Anne Lise 
Marstrand Jørgensen fortæller om sin 
bog Dronning Margrethe den første. Et 
psykologisk drama om en kvinde, som 
drømte om at samle Norden til et rige 
og selv stå i spidsen for at skabe fred. 
Hvad drev mon en af middelalderens 
mest betydningsfulde kvinder, og hvorfor 
betegnes hun stadig i dag som en stor 
politisk begavelse? Det skal vi høre mere 
om, når vi samles om litteraturen.
Vi har før haft glæden af at arbejde 
sammen med Anne Lise Marstrand 
Jørgensen og følge udviklinger i hendes 
forfatterskab, som senest har bragt 
hende Politikens Litteraturpris 2017. 

Selvom det royale 
stof ikke er hendes 
kerneområde, 
var historien om 
Margrethe den 
førstes livsbane for 
fængende til, at 
vi kunne lade den 
ligge uberørt hen. 
Derfor får vi en ny 
tolkning af den mest markante kvinde i 
Danmarks historie.
Pris 100 kr. / gratis for medlemmer af 
KulturKlub Fokus.
Tilmelding: www.fokus-folkeoplysning.dk 
eller tlf. 9930 1000

Bente Springborg fortæller om det 
bevægede år 1853, da koleraen som 
vor nuværende corona-epidemi, kom 
til Danmark. Sygdommen havde længe 
banket på Europas dør, på den lange 
vandring fra Indien hvor den havde sit 
udspring. Det betød, at lægestanden 
overalt i Europa var urolig og var forbe-
redt. Først opdagede man sygdommen 
i Dragør, og der gik ikke lang tid før den 
også kom til landets næststørste by; 
havnebyen Aalborg. Her døde ca. 600

mennesker ud af en befolkning på 5000 
indbyggere.
Lars Bang Jensen har det seneste år 
været på ”spor af det jødiske miljø” i Aal-
borg. Stiftfysikus Speyer stod i spidsen 
for indsatsen, og vi får gennem Doktor 
Speyers fortælling et lille indblik i den-
gang ”der var jøder i byen”.

Pris 80 kr. / 50 kr. for medlemmer af 
KulturKlub Fokus.
Tilmelding: www.fokus-folkeoplysning.dk 
eller tlf. 9930 1000

Da koleraen kom til byen 
- også en jødisk historie
Tirsdag 23. februar kl. 10.00 -12.00 i Vor Frue Kirke
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TEMA: DEN GODE HISTORIE TEMA: FÆLLESSKAB · NÆRVÆR · SAMVÆR

Sara synger Sebastians sange - og det 
er ikke tilfældigt, da Sebastian er Saras 
far.
De to har kærligheden til musikken og 
en blød stemme til fælles. Denne koncert 
er en hyldest fra datter til far.
 
Overskuddet fra dagen går til Madaga-
skar, hvor Vor Frue kirke støtte bl.a. en 
skole for døve børn.

Pris 150 kr. Tilmelding: www.fokus-folke-
oplysning.dk eller tlf. 9930 1000

Se nærmere på www.vorfrue.dk eller 
under begivenheder på facebook:  
Vor Frue Kirke Aalborg.

Koncert med Sara Grabow 
Lørdag 6. februar kl. 16.00 i Vor Frue Kirke
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Hvad kan være bedre end at møde 
weekenden med glæde, ro og fordy-
belse? Vanen tro byder vi velkommen til 
en stund med Chi Gong i Vor Frue. Mød 
Ann Pia Kjær som med sin smittende 
livsglæde vil guide dig gennem en halv 
time med Chi Gong. 

Chi Gong er bevægelseskunst fra Kina, 
der har været brugt til at vedligeholde 
helbredet og forebygge sygdom gen-
nem fl ere tusind år. Chi er det kinesiske 
udtryk for den livsenergi og livskraft, der 
strømmer gennem vores krop.

Ingen tilmelding – bare mød op.

Chi Gong med Ann Pia
Lørdag den 21. november, 19. december, 9. januar, 6. februar kl. 11.00

Du kan bære dit 
almindelige tøj, når du 
deltager i Chi Gong. 

Øvelserne er langsomme 
og meditative, og

alle kan være med.

TEMA: FÆLLESSKAB · NÆRVÆR · SAMVÆR
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Drop in-bryllup

Vi har mærket en stor 
interesse for vores tilbud 
om et enkelt og uformelt 
bryllup, hvor bryllups-
ritualet er det samme.

Hvis du er interesseret, 
så ring til os og hør 
nærmere. Kommende 
datoer i 2021 er:
12. februar 
11. juni
27. august
24. september

Læs mere på 
www.vorfrue.dk

Drop in-bryllup
enkelt og nærværende
            - ring og hør

Drop in-bryllup
i Vor Frue
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Velkommen til babysalmesang i Vor Frue 
Kirke!  Onsdage kl. 10.00
For børn i alderen 2-12 måneder og 
deres forældre. En unik mulighed for et 
roligt, musikalsk og sansestimulerende 
samvær mellem forælder og baby. 
Undervisningens grundelementer: gen-
tagelse, sang, bevægelse, nærvær og 
tryghed til tonerne af forskellige salmer.

Kirkerummet bidrager med sin helt 
særlige akustik til den næsten meditative 
stemning, der ofte opstår til babysalme-
sang. 
Som afslutning er der mulighed for hyg-
geligt samvær 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 alias 
’Kirkebillen’ står 
for Vor Frue Kirkes 
babysalmesang.

Kirsten Stokholm 
Jørgensen alias 

for Vor Frue Kirkes 
babysalmesang.

Som udgangspunkt hver onsdag kl. 10. 

16. december er sidste Babysalmesang

i 2020. 6. januar er første gang i 2021. 

Tjek begivenheden på Vor Frues

facebookside for ferie eller afl ysning.

Siden hedder ’Vor Frue Kirke Aalborg’.
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VELKOMMEN til meditation og fælles-
skab om bøn og stilhed i Vor Frue Kirke. 
Man kan bare møde op, det kræver 
ingen forudsætninger. Der vil være en 
kort indføring til meditationen. 
Én af de bønner, som vi anvender, er 
hjertebønnen eller Jesusbønnen: Herre 
Jesus Kristus, forbarm dig over mig! 
Der er stille, meditativ musik i kirken fra 
klokken 16.30 og kaffe og the på kan-
den. Mulighed for at tænde lys og bare 
være i det smukke kirkerum.

Datoer for resten af 2020:  
23/11 - 7/12 - 21/12 

Datoer for foråret 2021:  
11/1 – 25/1 – 8/2 – 22/2 – 8/3 – 22/3 – 
19/4 – 3/5 – 17/5 – 31/5 – 14/6 – 28/6

Fred og alt godt

Karen-Marie Holst Janerup
Tlf. 2547 0425
Mail: holstjannerup@gmail.com

Kristen meditation 
i Vor Frue Kirke 
Hver anden mandag i lige uger kl. 17
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Menighedsrådsmøder 
kl. 18.30 i sognegården 

som hovedregel fjerde onsdag i måneden. 
Se mere på www.vorfrue.dk

Menighedsrådet
i et sceneskift
Efter 4 år skifter vi menighedsrådet ud 
i Vor Frue Kirke og i alle andre Folkekir-
ker i landet.  Det sker første søndag i 
advent, og inden da har det nye me-
nighedsråd været samlet for at fordele 
opgaverne i rådet. Denne fordeling bliver 
bekendtgjort i kirken og på hjemmesi-
den.
Det nye menighedsråd blev valgt på en 
valgforsamling i Vor Frue Kirke den 15. 
september, og da der ikke kom andre 
kandidatlister inden udgangen af 4 uger, 
er valget gennemført.

Velkommen til det  
nye menighedsråd: 
Ole Kamp
Bente Toft-Nielsen
Vibeke Sigen Verwohlt
Knut Arild Gulbrandsen
Joan Nedergaard
Lars Løcke
Annklara Sofia Hyldgaard
Ann Marie Søborg Karkov
Claus Hjortholm Eberhard
Dorthe Amalie Howard 

Ud over dette er kirkens præster fødte 
medlemmer af rådet. 
  
Som stedfortrædere valgtes:
Flemming Heise Rasmussen
Kurt Freiheit 
 
Menighedsrådet har ansvaret for at lede 
Vor Frue kirkes aktiviteter, medarbejdere, 
økonomi og bygningsmasse gennem 
den næste periode, og vi ønsker lykke 
og velsignelse med opgaven.
Samtidig skal der lyde en stor tak for 
indsatsen til Peter Grarup og Jonas 
Jakobsen, som har valgt at forlade rådet 
efter 4 års medlemskab. Peter skal tak-
kes helt særligt for et kæmpe arbejde 
med at samle og lede rådsarbejdet i de 
to første år af valgperioden.

Ole Kamp 
Formand for det afgående menigheds-
råd
ole@olekamp.dk 3070 1655.
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Det er med vemod, at vi må tage afsked 
med Karen Søe Pedersen som sog-
nepræst i Vor Frue sogn. Karen har 
gennem de seneste 5 år været en meget 
værdsat prædikant og samtalepartner 
i Vor Frue. Hun har først og fremmest 
været sygehuspræst og derudover har 
hun haft 10 % ansættelse som syge-
huspræst hos os. Med sin stille og dybe 
evne til nærvær og eftertanke har Karen 
skabt en engageret læsekreds og været 

afholdt som præst og samtalepartner. 
I forbindelse med at det nye sygehus 
kommer til at ligge i Aalborg Østre Prov-
sti, fl ytter Karens 10 % ansættelse som 
sognepræst med til det nye provsti, hvor 
hun bliver tilknyttet Storvorde-Sejlfl od 
pastorat.
Tak for indsatsen hos os – du vil blive 
savnet og vi sender dig videre med alle 
bedste ønsker fremtiden.

Nyt fra menighedsrådet

Tak til Karen Søe Pedersen

Rundt omkring os laves der hele tiden 
nye forholdsregler om Corona. 
Forsamlingsstørrelse, mundbind, af-
stand, håndsprit og meget mere. 

I Vor Frue følger vi med i alle forholds-
reglerne og forholder os løbende til dem. 
Vi har derfor nedsat en Corona-gruppe, 
som behandler alt det der vedrører 
Corona, og som tager stilling til tvivls-
spørgsmål om brug af kirke mv. 

Retningslinjerne kan fi ndes på forsiden 
af www.vorfrue.dk.
Gruppen består af Bente Toft-Nielsen, 
Vibeke Verwohlt, Sophie Nordentoft og 
Ole Kamp. 

Bente er formand for Corona-gruppen 
og sørger for, at vi hele tiden tager stilling 
til de nyeste udmeldinger. Kontakt evt. 
Bente på tlf 40199485

Covid 19 og al dets væsen...
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Gudstjenester i Vor Frue Kirke 
NOVEMBER

Søndag 15. november 
23. s.e. trin.
Kl. 10.30 Kamma Graversen

Søndag 22. november 
Sidst søndag i kirkeåret
Kl. 10.30 Karen Søe Pe-
dersen

Søndag 29. november
1. søndag i advent
Kl. 10.30 Kamma Graversen

DECEMBER

Søndag 6. december
2. søndag i advent
Kl. 16.00 Sophie Nordentoft
De 9 læsninger

Søndag 13. december
3. søndag i advent
Kl. 10.30 Kamma Graversen

Søndag 20. december
4. søndag i advent
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft
Kl. 13.00 Grønlandsk 
gudstjeneste

Torsdag 24. december
Juleaften
Kl. 13.00 Kamma Graversen
Kl. 14.30 Kamma Graversen
Kl. 16.00 Kamma Graversen
Kl. 22.00 Sophie Nordentoft
Kl. 23.30 Sophie Nordentoft

Tilmelding nødvendig til 
gudstjeneste kl. 12.00, 
14.30 og 16.00.

Lørdag 26. december
2. juledag
Kl. 13.00 Grønlandsk 
gudstjeneste

Søndag 27. december
Julesøndag
Kl. 16.00 Karen Søe 
Pedersen - afskedsguds-
tjeneste

Torsdag 31. december
Kl. 13.00 Grønlandsk 
gudstjeneste

JANUAR

Fredag 1. januar
Nytårsdag
Kl. 16.00 Sophie Nordentoft

Søndag 3. januar
H.t.K
Kl. 10.30 Kamma Graversen

Søndag 10. januar
1. s.e. H.t.K
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft

Søndag 17. januar
2. s.e. H.t.K
Kl. 10.30 Kamma Graversen

Søndag 24. januar
Sidste e. H.t.K
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft

Søndag 31. januar
Septuagesima
Kl. 10.30 Kamma Graversen

FEBRUAR

Søndag 7. februar
Seksagesima
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft

Vor Frue Kirke · Vor Frue Plads 1 · 9000 Aalborg
Kirkekontor og sognegård: Niels Ebbesens Gade 2c · 9000 Aalborg
Kirkekontoret: Tlf. 96311180. Mail: vorfrue.sognaalborg@km.dk
Kirketjener: Tlf. 20120185. Mail: kirketjener@vorfrue.dk
Organist Peter Schüsler: Tlf. 26343488. Mail: organist@vorfrue.dk

Vor Frue Kirkes præster:
Sophie Nordentoft, kirkebogsførende sognepræst, tlf. 29422089, mail: sno@km.dk
Kamma Jacobsen Graversen, sognepræst, tlf. 31132597, mail: kjgr@km.dk
Karen Søe Pedersen, sygehuspræst, tlf. 20258722 (skifter sogn til årsskiftet)
Lena Bentsen, korshær- og arresthuspræst, tlf. 24406204

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

Personalenyt: Pr. 1. november 2020 er Pia Hovaldt ansat i en 17-timers stilling som Kor-
degn med kirkebogsføring og civilregistrering som hovedopgave. Pia har stor erfaring fra 
tilsvarende job, senest 15 år i Mou. Hun er bosat i Aalborg Midtby og forventes at arbejde 
hjemmefra. Pia kan kontaktes på telefon 30361513 / mail: vorfrue.sognaalborg@km.dk.
Vores anden kordegn Line Bøgelund Nielsen er stadig på kontoret hver fredag i åbningstiden.


