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Ord - musik - fællesskab
i byens måske smukkeste kirkerum.

Kig indenfor - også i dette blad.
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Børn, forældre og bedsteforældre har 
sunget sammen foran fjernsynet. Skoler 
har (gen)indført morgensang, og ar-
bejdspladser har fulgt trop. Alle har de 
opdaget den glæde og gode energi, 
som sangen bringer med sig. 

Vor Frue Kirke var godt i gang med fæl-
lessangen inden Corona, og nu er vi klar 
med tre nye aftener, hvor du kan holde 
fast i den gode tradition med at synge 
sammen. 

Organist Dorthe Græsborg Bruun sidder 
som altid ved flyglet. De to første aftener 
har hun uddelegeret opgaven med at 
vælge og introducere sangene til en 
gæst. Første gang en tidligere minister - 
og anden gang en kendt havemand, der 
også er kendt for at elske musik.

Som altid byder vi på en kop kaffe un-
dervejs. Der er gratis adgang - vel mødt 
til et syngende fællesskab i Fruen.

Onsdag 16. september kl. 19 
Mette Bock vælger sangene til denne 
aften og vil undervejs fortælle om sine 
sangvalg.  

Mette Bock er tidligere kulturminister og 
har en lang karriere bag sig, bl.a. fra me-
dieverdenen. Hun har været programdi-
rektør i Danmarks Radio, chefredaktør 
for dagbladet JydskeVestkysten og er 
fortsat en ivrig debattør i den offentlige 
debat.

Fællessang i Fruen   -   Kom og vær med
Vi har sunget fællessang som aldrig før i det forgangne forår
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Fællessang i Fruen   -   Kom og vær med
Vi har sunget fællessang som aldrig før i det forgangne forår

Onsdag 28. oktober kl. 19
Søren Ryge Petersen tager os med til 
barndommens land…
Som unge tog Sørens forældre til det 
sønderjyske landskab og var med til at 
genfarve det landskab, der delvist kom 
tilbage til Danmark i 1920.
Med højskolesangbogen som hjælper 
synger vi os ind i den fortælling, der blev 
udgangspunkt for Søren Ryge Petersen 
og hans livsvandring.

Denne fællessang holdes sammen med 
kulturklub FOKUS, og der er krav om 
tilmelding af hensyn til afstandskravet.  
Tilmelding på: www.fokus-folkeoplys-
ning.dk  eller tlf. 9930 1000

Onsdag 18. november kl. 19
Organist Dorthe Græsborg Bruun leder 
denne aften fællessangen. Dorthe sidder 
ved flyglet og med sig har hun koret 
Fruens Piger, som giver fællessangen et 
ekstra løft. 
Tema: Efterårs- og vintersange
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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.

Som udgangspunkt hver onsdag kl. 10. 

Tjek begivenheden på Vor Frues

facebookside for ferie eller aflysning.

Siden hedder ’Vor Frue Kirke Aalborg’.
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Oplev skuespiller Thure Lindhardt og 
musiker Søren Gemmer indtage Fruens 
kirkerum med den stærke og intense 
‘oplæsningskoncert’ HØJSANGEN // 
Kom, lad os løbe! 

Thure Lindhardt læser og dramatiserer 
HØJSANGENs blændende billedrige 
tekstunivers mens pianist og komponist 
Søren Gemmer indhyller det i musik og 
lydbilleder. 

De to medvirkende har haft stor suc-
ces med en tilsvarende ny fortolkning 
af Prædikerens Bog. Deres samarbejde 

skaber et unikt univers med Lindhardts 
distinkt nærværende læsning , der 
møder sakrale klaverklange, iturevne 
reallyde og livesamplinger af den talende 
stemme. 

Du vil opleve kirkerummet blive fyldt 
med kvadrofonisk lyd både foran og bag 
publikum.
                      
Entré 100 kr. Billet kan købes ved ind-
gangen eller på www.vorfrue.dk 
Gratis for studerende mod fremvisning af 
studiekort.

HØJSANGEN//Kom, lad os løbe!
Fredag 11. september kl. 19
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Hvis du har oplevet den populære 
nytårsjazz i Vor Frue, med Jørn Hald og 
hans kvartet Mini Dap, så er du klar over, 
at en jazzgudstjeneste med Jørn Hald 
ved flyglet er værd at notere sig.
Sådan én holder vi søndag 16. august 
kl. 16 - med Sophie Nordentoft som 
prædikant og Jørn Hald med en nydan-
net trio, der foruden ham selv består af 
to superdygtige musikkolleger:
Claus Hassing, kendt som forsanger i 
bandet Bryan Adams Tribute, og Anders 
Grinderslev, kendt som basspillende 
præst i Øster Hassing og Gåser kirker, 

hvor Jørn Hald til daglig er organist. De 
tre musikere har sat hinanden stævne 
i Vor Frue denne søndag eftermiddag, 
hvor de blandt andet vil spille eksiste-
rende salmer på andre melodier og give 
fællessangen en jazzet stil. 
Vor Frues kirkerum vil blive fyldt af 
swingende musik på en dag, hvor Den 
Blå Festival skulle have fyldt Aalborg 
med jazz. Festivalen er aflyst pga. Covid 
19, og hvis du savner de blå toner i 
byens rum, så kan de nydes indendørs 
i Vor Frue denne søndag. Der er gratis 
adgang. 

Jazzgudstjeneste i august
med Jørn Hald Trio
Søndag 16. august kl. 16

Jørn Hald er primus motor i kvartetten Mini Dap, der de sidste 15 år har samlet op 
mod 400 mennesker til nytårsjazz i Vor Frue. Til jazzgudstjenesten i august kommer 
han med en ny og spændende trio.
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Koncert med Al Dente
Torsdag 27. august kl. 19.30

Så har du igen chancen for at høre 
kammerkoret Al Dente i Vor Frue Kirke. 
Denne aften med et repertoire, der 
spænder fra romantisk til nyere musik. 
Koret synger en lille halv times tid i 
kirken. Derefter følges vi til torvet ved ho-
vedbiblioteket, hvor koncerten fortsætter 

med kormusik af ikke-kirkelig karakter. 
På programmet er også forårs- og som-
mersange samt numre, der får storetåen 
til at vippe.
Der er fri entré og koret er vært ved en 
forfriskning.

Denne søndag fejrer vi høsten og mar-
kerer den betydning, som klimaet har for 
menneskers livsvilkår rundt om i verden.
Efter gudstjenesten er der fælles kirke-
frokost, hvor alle er velkomne.

Høst- og klimagudstjeneste med kirkefrokost
Søndag 30. august kl. 10.30
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TEMA: SINDETS VEJE OG VILDVEJE TEMA: SINDETS VEJE OG VILDVEJE

I foredraget fortæller Karen Fastrup om 
sin selvbiografiske roman ’Hungerhjerte’ 
og om det at skrive om sit eget liv i 
romanform – mens det leves.
Hungerhjerte beskriver Karens Fastrups 
pludselige psykiske sygdom med 
indlæggelser på psykiatriske afdelinger 
og kampen ud af sygdommen. Hunger-
hjerte er også en kærlighedsfortælling og 
en roman om barnet Karen, der vokser 
op i en kompliceret højskolefamilie, som 
er tynget af storebrorens død.
Karen Fastrup vil fortælle om den van-
skelige skriveproces og om sygdommen 
borderline, som ramte hende - men 
også om den barndom og opvækst, hun 
tegner et billede af i romanen.

Kr. 100 / 60 for
medlemmer af
KulturKlub FOKUS 
inkl. en kop kaffe.

Billet hos: 
www.fokus-folkeop-
lysning.dk  
eller tlf. 9930 1000 
eller ved indgangen.

Karen Fastrup om

Hungerhjerte
Onsdag 9. september kl. 19 Hungerhjerte blev meget rost af 

anmelderne, da den udkom
i 2018: 

★★★★★ “Karen Fastrup skriver om 
sindssygdom, så man kan mærke det 
på egen krop. Men især skriver hun 
om at være menneske, og det gør 
hun fremragende.”

– Politiken

“ HUNGERHJERTE er en nutidig 
pendant til klassiske sindssygdoms-
værker som HINSIDES af Helga Jo-
hansen og GLASKLOKKEN af Sylvia 
Plath – og det er flot litterært selskab”

– Litteratursiden
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TEMA: SINDETS VEJE OG VILDVEJE

Det moderne liv giver os masser 
af frihed til at vælge, hvilket liv vi vil 
leve. Men det har desværre også 
gjort os stressede, deprimerede og 
ensomme. Alt for mange lider under 
et ufrivilligt succestyranni.
Det kan vi heldigvis gøre noget ved!
I dette opløftende foredrag giver 
kultursociolog, forfatter og debat-
tør Emilia Van Hauen inspiration til, 
hvordan vi sammen kan sikre, at det 
er resultaterne, arbejdsglæden, livs-
kvaliteten og fællesskabet vi dyrker.

Du vil høre nærmere om 
•  hvorfor KPI burde stå for  

Konstant Pressede Individer
•  hvorfor bidrag og relationer er 

det eneste, der for alvor gør os 
lykkelige

•  en ny befriende definition af suc-
ces og fiasko – der giver overskud

•  nye fællesskaber, der handler om 
lyst, interesse, initiativ og tillid 

Foredraget bygger på Emilia Van 
Hauens bog fra 2017: SUCCES- 
TYRANNIET og vejen ud.

I samarbejde med Kulturklub  
FOKUS. 
Entre kr. 150, inkl. ét glas vin
Billet hos: www.fokus-folkeoplys-
ning.dk eller tlf. 9930 1000 eller ved 
indgangen.

Emilia Van Hauen om

Succestyranniet - og vejen ud
Torsdag 17. september kl. 17-19.30
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I november 2016 døde forfatteren Peter 
Øvigs mor. Allerede samme dag beslut-
tede forfatteren, at han ville skrive en 
bog om sin deprimerede mor. Også 
bogens titel stod lysende klar for ham: 
Min mor var besat.
I foredraget fortæller Peter Øvig om at 
vokse op som barn af en psykisk syg, 
ligesom han giver et billede af de mange 
andre traumatiske hemmeligheder bag 
de pæne facader i barndommens par-
celhuskvarter.
Men han beretter også om, hvordan 
noget begyndte at gå i skred i ham selv, 
da han under arbejdet med bogen fik 

adgang til sin mors psykiatriske jour-
naler, og han selv røg ind i en alvorlig 
depression – præcis som sin mor. Et 
par måneder senere, i januar 2018, blev 
Øvig indlagt på en lukket, psykiatrisk 
afdeling på Rigshospitalet.
Da han efter syv elektrochok blev ud-
skrevet, havde han ændret syn på sin 
mor.

Kr. 60 / GRATIS for medlemmer af Kul-
turKlub FOKUS inkl. en kop kaffe
Billet hos: www.fokus-folkeoplysning.dk  
eller tlf. 9930 1000 eller ved indgangen.

Peter Øvig Knudsen:

Min mor var besat
Onsdag 4. november kl. 14

TEMA: SINDETS VEJE OG VILDVEJE
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’Fruen’ er Malene Lei Rabens person-
lige fortælling om sin mor og om at 
være barn af ungdomsoprøret. ’Fruen’ 
er også ’kælenavn’ for Vor Frue Kirke, 
så hvad er mere naturligt end at sætte 
forfatteren stævne netop her.

Bogen har fået mange roser for sit mor-
somme portræt af Danmark igennem 
nogle voldsomme årtier og sin heftige 
skildring af en mor-datter-relation, der 
volder begge parter store vanskelighe-
der.

I foredraget fortæller Malene om følelsen 
af at vågne op fra en ond drøm efter 
moren døde, om at vælge at sige det 
skjulte og skamfulde højt, selvom man 
kommer fra et på overfladen pænt og 
ressourcestærkt hjem men også om den 
rejse i kærlighed som livet med moren – 
og endelig i mødet med døden – sendte 
hende ud på.

Glæd dig til et stærkt og rørende fore-
drag, som altid sætter gang i en livlig 
samtale.

Kr. 100 / 60 for medlemmer af Kultur-
Klub FOKUS inkl. en kop kaffe
Billet hos: www.fokus-folkeoplysning.dk  
eller tlf. 9930 1000 eller ved indgangen.

Malene Lei Raben om ’Fruen’ 
Onsdag 23. september kl. 14
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MUSIKUGE

Det er en drengedrøm, som går i opfyl-
delse for organist Christian Præstholm 
- at spille samtlige orgelværker af den 
franske komponist Maurice Duruflè ved 
én og samme koncert.

Det er et krævende projekt, for musik-
ken er impressionistisk og gennemsigtig 
samtidig med at den er virtuos og tek-
nisk voldsomt udfordrende. Men når den 
er så helt igennem velskrevet, velklin-
gende og gennemarbejdet som tilfældet 
er, er det en fornøjelse at investere de 
hundredvis af timer, som det kræver at 
få musikken i fingrene.

Maurice Duruflè (1902-1986) var orga-
nist og professor ved konservatoriet i 
Paris. Han var en yderst selvkritisk
herre, der trods et langt liv kun udgav
14 værker. 

Men hvilke perler! Kom selv og hør.
Gratis adgang, men HUSK tilmelding via 
www.fokus-folkeoplysning.dk eller tlf. 
9930 1000.

Tirsdag 6. oktober kl. 19 

Duruflès samlede værker

[                ]Glæd dig til en musikuge - uge 41 - med perler fra den klassiske musik
og fra store fortællere, formidlet af Jytte Abildstrøm. Der er gratis adgang 

til det hele, men af hensyn til afstandskravet skal du tilmelde dig hos
vores medarrangør Kulturklub FOKUS. Se under hvert arrangement.
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med klassiske perler
                 og gode historier

Onsdag 7. oktober kl. 14 

Beethoven 250 år
hans betydning og vidunderlige værker

Ludwig van Beethoven blev født i 1770, så her i 2020 
ville han være fyldt 250 år. Det fejrer vi med en fortælle-
koncert ved pianist og fortæller Hans Peter Rasmussen.
Beethoven regnes for at være en af de komponister, der 
har haft allerstørst indflydelse på musikken i de sidste 
200 år. Det gælder både indenfor rock, pop og klassisk. 
Hvem af os kender ikke Für Elise eller Skæbnesymfoni-
ens da-da-da-dum – eller EU’s nationalsang, der stam-
mer fra hans Niende Symfoni.
Hans Peter Rasmussen vil fortælle om Beethovens liv 
og vil undervejs spille flere af hans kendte klaverstyk-
ker - og to af hans pragtfulde klaversonater. Gratis adgang, men HUSK tilmelding via 
www.fokus-folkeoplysning.dk eller tlf. 9930 1000.

Fredag 9. oktober kl. 14 

Gode fortællinger og harpe
Jytte Abildstrøm & Tine Rehling

Tine Rehling spiller harpe, og Jytte Abild-
strøm er fortæller denne eftermiddag. 
Vi skal på en lystvandring i musikkens og 
fortællingens verden og kommer forbi en 
fortælling af Stefan Zweig: "Den tredie 
due”. Den irske komponist James Wilson 
har skrevet et smukt og effektfuldt harpe-
stykke til fortællingen. 
Vi møder også H. C. Andersen og Halfdan 
Rasmussen på vores tur - og musik af Claude Debussy og Benjamin Britten.
Gratis adgang, men HUSK tilmelding via www.fokus-folkeoplysning.dk eller
tlf. 9930 1000.
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Qi Gong i Vor Frue
Lørdag 29. august, 17. oktober, 21. november og 19. december kl. 11

Hvad kan være bedre end at møde 
weekenden med glæde, ro og fordybel-
se? Vær med, når der igen er Qi Gong 
i Vor Frue. Mød Ann Pia 
Kjær, som med smit-
tende livsglæde vil guide 
dig gennem en halv time 
med Qi Gong.

Qi Gong er bevægel-
seskunst fra Kina, der har været brugt 
til at vedligeholde helbredet, forhindre 
eller afhjælpe sygdom – gennem flere 
tusind år. Qi er det kinesiske udtryk for 
den livsenergi/livskraft der strømmer i 

kroppen, og som er grundlaget for krop-
pens helbred, vores handlekraft og vores 
aktivitetsniveau.

Du kan bære dit almin-
delige 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. Når du forla-
der Fruens smukke kirkerum, er du klar 
til at nyde resten af din weekend.
Ingen tilmelding - bare mød op!

"I Vor Frue Kirke
samles vi om

at være."
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Er du mellem 12 og 25 år og gemmer 
du på en sangfugl? 
Så kom og vær med i koret Fruens 
Piger. Vi synger til koncerter både i og 
udenfor kirken og medvirker også ved 
gudstjenester en gang imellem.
Vi øver onsdag kl. 16-18 i kirken. Første 
gang efter sommerferien er onsdag 19. 
august. 
Vi optager løbende nye medlemmer og 
har piger med fra hele landsdelen. 
Hvis du vil vide lidt mere, er du velkom-
men til at kontakte korets leder, Dorthe 
Græsborg Bruun, på mail:  

dorthe.graesborg@gmail.com. Eller mød 
op en onsdag og syng med os, så kan 
du se om det er noget for dig.

Fruens Piger er klar igen 

25. september i år er det 25 år siden, 
at Den Sociale Skadestue i Aalborg 
åbnede døren for de første henvendel-
ser.  Som nærmeste nabo har Vor Frue 
Kirke fået æren af at lægge hus til en 
jubilæumskoncert aftenen før - torsdag 
24. september. 
Overskuddet fra koncerten går til Den 
Sociale Skadestue og dens arbejde med 
at hjælpe mennesker, der har det svært. 
Navne på de deltagende kunstnere vil 
blive offentliggjort på Skadestuens face-
bookside ’Den sociale skadestue’ og på 
Vor Frue Kirkes facebookside og hjem-
meside. Så hold øje her - og sæt kryds 
i kalenderen til en aften, hvor du kan 
opleve masser af god musik og støtte en 
vigtig social indsats.

Jubilæumskoncert for Den Sociale Skadestue
Torsdag 24. september kl. 19

Den Sociale Skadestue har adresse Vor 
Frue Plads 6, få meter fra Vor Frue Kirke.
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- Så er Vor Frues læsekreds noget for dig. Eneste krav er, at du har lyst til at læse en god 
bog og tale med andre om din bogoplevelse.

Torsdag 17. september
”Smaragdsliberen” af 
Anne-Cathrine Riebnitzsky 
(klar til udlån 13. august på 
Hovedbiblioteket gennem 
læsekredsen ”Vor Frue”)

 Torsdag 22. oktober
”Alt hvad jeg har, bærer jeg 
hos mig” af Herta Mül-
ler (klar til udlån fra 17. 
september på Hovedbib-
lioteket)
 

Torsdag 26. november
”Lejlighedssange” af Stine 
Pilgaard (klar til udlån fra 
22. oktober på Hovedbib-
lioteket)

Holder du af at læse en god bog?

Vi mødes kl. 17-18.30 i Vor Frues sogne-
gård (Niels Ebbesens Gade 2C) og taler 
om bøgerne over en kop kaffe/te.

Tilmelding til læsekredsen modtages 
gerne tlf. 2025 8722 / kspe@km.dk

Venlig hilsen Karen Søe Pedersen

Vi har besøg af forfatteren Maria Hel-
leberg. Hun vil fortælle om sin seneste 
bog om Thy-pigernes ankomst til 
København. Mødet med byens liv og 
med krigen, der pludselig kommer til 
os. Alice Thaarup er vært.

Kr. 100 / 60 for medlemmer af Kultur-
Klub FOKUS inkl. en kop kaffe.
Billet hos: www.fokus-folkeoplysning.
dk  eller tlf. 9930 1000
Eller ved indgangen.

Maria Helleberg - Søstrene fra Thy
Tirsdag 6. oktober kl. 14
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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. Næste datoer 
er 14. august, hvor alt er 
optaget, og 18. septem-
ber.  
Det er også muligt at 
blive gift andre dage - 
efter aftale.

Læs mere på 
www.vorfrue.dk

enkelt og nærværende
            - ring og hør

i Vor Frue
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Pilgrimsudvalget indbyder igen til søn-
dags-vandringer, hvor vi fokuserer på ét 
af de syv pilgrimsord: Frihed, enkelhed, 
langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, 
fællesskab og åndelighed.
Vi begynder, hvor vi måtte slippe i foråret 
pga. Covid 19, med ordet ”bekymrings-
løshed”. 
De syv pilgrimsord er formuleret af den 
meget erfarne pilgrimspræst Hans-Erik 
Lindström fra Vadstena i Sverige - som 
et udtryk for mange menneskers længsel 
efter noget, vi i alvorlig grad mangler i vo-
res moderne verden.
Vandringen begynder fra pladsen ved Vor 
Frue Kirkes hovedindgang kl. 12.  Vi stiler 
efter at være tilbage ved kirken kl. 15, så 
vi kan slutte med en fælles kop kaffe i kir-
kens cafe-hjørne.

Søndag 6. september
”Bekymringsløshed”.
Vandringsleder: Knut Arild Gulbrandsen

Søndag 4. oktober 
”Frihed”.
Vandringsleder: Gunhild Grarup 

Søndag 15. november
”Enkelhed”.
Vandringsleder: Knut Arild Gulbrandsen

NB: Tag tøj på efter vejret og medbring 
madpakke og lidt vand. Vi spiser sam-
men undervejs.
Alle er velkomne - vel mødt!

Vil du med i pilgrimsudvalget?
Har du lyst til at være med til at planlæg-
ge vandringer og udvikle pilgrimsarbejdet 
i Vor Frue Kirke? Så hører vi meget gerne 
fra dig. Skriv til Knut Arild Gulbrandsen på 
mail-adressen: KAG-fb@aalborg.dk
 
Vor Frue Kirkes pilgrimsudvalg
Knut Arild Gulbrandsen, Gunhild Grarup, 
Peter Grarup

Pilgrimsvandringer

Vor Frue Kirkes ældste 
segl er pilgrims- 
udvalgets logo. Seglet  
er fra 1391 og hørte  
til det kloster, der  
oprindeligt lå sammen 
med kirken.
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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 efteråret: 14/9 – 28/9 – 12/10 
– 26/10 - 9/11 – 23/11 – 7/12 – 21/12

FRED OG 
ALT GODT

Karen-Marie 
Holst Jannerup

Kristen meditation 
Kristen meditation i Vor Frue Kirke mandage i lige uger kl. 17

Denne sensommer-torsdag inviterer til 
en kort gudstjeneste med efterfølgende 
fælles kaffebord i kirken. Korleder Jens 
Eric Strudsholm kommer med et af sine 
dygtige kor og underholder.

Alle ældre og deres pårørende er 
velkomne til en hyggelig eftermiddag i 
kirken.

Seniorkirke med sang og kaffebord
Torsdag 17. september kl. 14
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15. september er der valg til menigheds-
rådet. I Vor Frue Kirke skal der vælges ni 
medlemmer, som sammen med sognets 
præster udgør menighedsrådet.  
Alle medlemmer af Folkekirken, der bor 
i Vor Frue Sogn eller har løst sognebånd 
til en af sognets præster og er fyldt 18 
år, kan stille op til menighedsrådet – og 
stemme under den skriftlige og hem-
melige afstemning, der foregår samme 
aften. 

Hvad kræver det at være medlem af 
menighedsrådet?
Der er brug for mange typer af kompe-
tencer i Vor Frue Kirkes menighedsråd, 
og det kræver ikke en bestemt viden el-
ler baggrund at være med. Det vigtigste 
er, at du kommer med engagement og 
en vilje til at involvere dig i arbejdet med 
ledelse og udvikling af kirken. 
Menighedsrådet mødes ca. 10 gange i 
løbet af et år. Herudover er der mulighed 
for udvalgsarbejde.

Vil du vide mere, er du meget vel-
kommen til at kontakte formand Ole 
Kamp, se kontaktinfo nederst næste 
side.

Vil du være med til at
udvikle Vor Frue Kirke? 

Så mød op 15. september kl. 19 i kirken, hvor der vælges nyt menighedsråd

Hvad laver menighedsrådet?
Menighedsrådet
•  har det overordnede ansvar for 

styring og udvikling af arbejdet i Vor 
Frue Kirke

•  fastlægger målsætninger og ram-
mer for sognets arbejde, godkender 
udviklingsplan, gudstjenesteplan, 
budget og regnskab

•  råder over kirkens budget, der bl.a. 
bliver brugt på lønninger, vedligehol-
delse og drift af kirken, gudstjenester, 
børne-og familiearbejde, events, 
koncerter, møder, foredrag, socialt 
arbejde med videre

•  indstiller, hvem der skal ansættes 
som præster i sognet.
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Menighedsrådsmøder 
kl. 18.30 i sognegården 

som hovedregel fjerde onsdag i måneden 
19. august, 23. september og 28. oktober

Nyt fra menighedsrådet
Kirke til tiden -  vil du være mere med? 

Efter fire år er det tiden, hvor det nu-
værende menighedsråd skal takke af. 
Nogle stiller op igen, og samtidig er der 
brug for nye kræfter. På siden overfor 
kan du se mulighederne for at blive en 
del af det næste menighedsråd. Måske 
er det noget for dig?
Vi vil gerne vil have nye til at tænke med 
og arbejde med. Være med til at sætte 
præg på de næste fire år. Man kan 
være med på mange måder: stille op til 
menighedsrådet, bakke op om arbejdet, 
stille forslag til fremtiden eller give sine 
egne holdninger til kende. 
Vi lever som kirke af, at der er nogen, 
der vil tænke med og arbejde med. Vi 
har brug for folk, som har lyst til at sætte 
præg på kirke og også gøre et stykke 
arbejde. Blive en aktiv del af fælles-
skabet. Det kan man gøre både som 
menighedsrådsmedlem og som frivillig. 
Mød op i kirken den 15. september kl. 
19 – eller kontakt os inden. Der er brug 
for mange.
Vi har i de seneste år arbejdet med visio-
nen:  Vi vil være Kirke til tiden.
Det har betydet, at vi prøver at tænke 
tingene igennem og ind i mellem lave 

ting på nye måder. Vi vil være kirke, så 
det rager almindelige mennesker. Vi vil 
give mening og skabe fællesskab om 
mening. 
Vi har holdt drop in-bryllupper, dinner-
dating, højskoledage, sangaftner, 
koncerter, foredrag, lydvandring, pil-
grimsvandring, meditationer, Qi gong og 
meget meget mere. Små videohilsner i 
coronatiden var et fornemt udtryk for at 
være kirke til tiden – på tidens vilkår.
I de næste fire år håber vi, at visionen 
om Kirke til tiden kan fortsætte. Vi drøm-
mer om at udvikle kirken, så den bliver 
meningsfuld for endnu flere. Budskabet 
er det samme. Modtagerne og den 
verden, der omgiver os, ændrer sig hele 
tiden. 
Har du lyst til at tænke med? Arbejde 
med? Så giv os besked i løbet af som-
meren eller duk op til vores valgforsam-
ling 15. september. Læs mere på siden 
overfor.

Ole Kamp, menighedsrådsformand, 
ole@olekamp.dk 3070 1655.
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Han sidder ikke længere på bænken. Den har ellers 
været hans faste plads i årevis - sammen med venner-
ne og når han ikke var på Kirkens Korshærs varmestue 
eller et af byens andre væresteder. Eller på arbejde med 
at sælge HusForbi. 

Han var stolt af sit lave sælgernummer (sælgernum-
meret viser med idkortet, at man retmæssigt sælger 
avisen), for det betød, at han havde haft dette faste 
arbejde i adskillige år. Nogle dage sov han på bænken, 
fordi han havde drukket for meget til at holde sig vågen.
Mange er gået forbi ham og de andre på bænken. 
Nogle forbipasserende har overset ham; andre har 
tænkt deres; nogle har tænkt, at han skulle tage at 

rejse hjem, hvor han kom fra; andre har hilst 
og givet og fået en godmodig kommentar 
med på vejen.

Nu er han død, 46 år gammel. Skrevet ind i 
den triste statistik, at liv på gaden og liv med 
misbrug er meget kortere end den gennem-
snitlige levealder.

Vi bisatte ham en smuk sommerdag fra Vor 
Frue kirke. Vi var tæt på så mange i kirken, 
som coronatidens restriktioner tillod. Det er 
usædvanligt i den korshærsverden, hvor jeg 
er præst, for mange har det svært med den 
død, der hele tiden er alt for tæt på deres 
liv. Og selvom man har sagt farvel til rigtig 

mange venner, gør det stadig ondt hver gang.
Men vi var mange. Og jeg tænkte: hvert eneste an-

Præsteklumme

Manden
på bænken
Præsteklumme ved korshærspræst Lena Bentsen
- om en bisættelse, der fyldte Vor Frue med venner
til en mand, du måske har gået forbi.
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sigt her fortæller en større sandhed om 
ham, der ligger i kisten, end at han var 
østeuropæer, hjemløs og drak for meget.
Han var enestående god til at lade 
mennesker få betydning. Han så og 
gav opmærksomhed. Han gav kærlige 
kaldenavne. Han var som en storebror 
– ansvarsbevidst, utroligt hjælpsom, klar 
til at være med til at rede trådene ud 
og til at passe på 'de mindste' og mest 
sårbare i miljøet.

Han kom hertil fra Polen for 10 år siden 
med lovning på arbejde og god løn. Ar-
bejdet var der, men lønnen langt fra. Han 
valgte at blive i Danmark, også selvom 
det kom til at betyde et liv på gaden. 
Måske kan det være for svært at vende 
tilbage som en skuffelse efter en slukket 
drøm. Og han kom til at elske Aalborg, 
dens mennesker og AaB.
Til hans bisættelse læste jeg Jesu 

fortælling historien om manden, der 
samlede i lade. Lukas 12,13-21. Den har 
en pointe, nogle af os kunne trænge til 
at blive mindet om. Og her er ord, som 
ser adelen i den polske hjemløses liv.
Vi kan samle i lade som manden i hi-
storien, - alt det vi orker. Vi kan glemme 
livet omkring os og kun have os selv at 
sige ’min ven’ til. Men er det rigdom?
Manden, der byggede sine lader større, 
for at kunne gemme alt sit gods, døde 
uden at kunne tage en eneste kornkerne 
med sig. Mens han havde travlt med at 
sikre sig, forsvandt livet omkring ham. 
Han engagerede sig kun i sig selv. Og 
det er fattigt.

På sygehuset, hvor vores polske ven 
døde, lå hans ejendele i en plastpose. 
Det var hans HusForbi tøj – centralt 
for hans liv og identitet. Det er fattige 
ejendele efter denne verdens målestok. 
Alligevel tror jeg, at i hans egne øjne og 
i Guds øjne sagde vi den sommerdag i 
Vor Frue kirke farvel til en rig mand. 
For han har levet sit liv. Han har taget sig 
af andre. Han har elsket. Han har forsva-
ret, sat på plads og passet på. Han har 
hjulpet. Han kunne sige tak og undskyld. 
Han har heppet, sunget og danset. Han 
har set og gjort glad.

Korshærsgudstjenester
11. august, 8. september og 13. oktober

Det nærmere klokkeslet for gudstjenesterne offentlig-
gøres senere, bl.a. med opslag i Korshærens lokaler. 

Du er også velkommen til at forhøre dig hos
korshærspræst Lena Bentsen, på tlf. 2440 6204

KIRKENS
KORSHÆR

"Og jeg tænkte: hvert eneste 
ansigt her fortæller
en større sandhed

om ham, der ligger i kisten,
end at han var østeuropæer,
hjemløs og drak for meget"
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Gudstjenester i Vor Frue Kirke 
AUGUST

Søndag 2. august 
8. s.e. trin.
Kl. 10.30 Kamma J. 
Graversen
 
Søndag 9. august 
9. s.e. trin.
Kl. 10.30 Kamma J. 
Graversen

Lørdag 15. august
Konfirmation
Kl. 10.00 Sophie Nordentoft
Kl. 11.30 Kamma J. 
Graversen
 
Søndag 16. august 
10. s.e. trin.
Kl. 16.00 Sophie Norden-
toft. Jazzgudstjeneste
 
Søndag 23. august 
11. s.e. trin.
Kl. 10.30 Lena Bentsen
 
Søndag 30. august 
12. s.e. trin.
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft
Høst- og klimagudstjeneste. 
Kirkefrokost

SEPTEMBER 

Søndag 6. september
13. s.e. trin.
Kl. 10.30 Kamma J. 
Graversen
 
Søndag 13. september
14. s.e. trin.
Kl. 10.30 Karen Søe 
Pedersen

Søndag 20. september
15. s.e. trin.
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft
 
Søndag 27. september
16. s.e. trin.
Kl. 10.30 Kamma J. 
Graversen

OKTOBER

Søndag 4. oktober
17. s.e. trin.
Kl. 10.30 Sophie Nordentoft
 
Søndag 11. oktober
18. s.e. trin.
Kl. 10.30 Kamma J. 
Graversen
 
Søndag 18. oktober
19. s.e. trin.
Kl. 10.30 Lena Bentsen
 
Søndag 25. oktober
20. s.e. trin.
Kl. 10.30 Karen Søe 
Pedersen

 
NOVEMBER

Søndag 1. november
Alle Helgen
Kl. 10.30 Kamma J. 
Graversen

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
Kirketjener: Telefon 20 120 185. Mail: kirketjener@vorfrue.dk

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. 24406204

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


