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KUNST

I KIRKEN
Ind imellem ønsker turister i
Vor Frue Kirke at give en speciel
gave til kirkens udsmykning, ofte
for at mindes et kært familiemedlem.
Nogle af disse midler har menighedsrådet
brugt til at anskaffe sig englen i bronze
i meditationshjørnet. Englen er udført
af kunstneren Bent Pristed, Løkken.
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PRÆSTENS KLUMME

Lys i det mørke, der
kommer fra os
Ved sognepræst
Karen Søe Pedersen
Vintermørket er aldrig tættere end i julen.
Sådan er naturens orden. - Og gid, det
var alt, der var at sige om mørket. Men
mange af os kender fra os selv eller vores nærmeste, at mørket kan sætte sig,
så det tapper for energi, mod og lyst til
noget. Dagene slæber sig af sted, og det
samme gør vi.
Nogle siger opmuntrende, at mørket er
godt, for det fremhæver lyset. Det er dog
tynd tale til den, som mørket ruger ovenover og indeni.
Mørket og juletiden er streng for den ensomme eller sørgende. Bekymringerne
om juletiden og savnet efter at være
sammen med andre kan være voldsomme, og de bliver ikke altid indfriet. Omgangskredsen kan være lille, eller også
går ”familiepuslespillet” ikke op: Hvem
er hvor hvornår? Kan tante Bente fortsat ikke klare at være i stue med onkel
Verner? Og skal vi ikke bare smide det
umulige familiepuslespil og drage af til
sydens sol? Juleglæden slår så let over
i julesorgen. Også vi voksne har forventninger til en god jul - helst i familiens skød
- og det kan så let ende som noget af en
skuffelse.
Det kræver store kræfter at bekæmpe
mørket i og omkring os. Der skal være
nogen, der virkelig vil os og holder ud
sammen med os, også når det er svært
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- når vi svigter, og når andre svigter os.
Derfor forlod Gud sin dejlige blå himmel
og lod sig føde som en af vores egne i
den mørke julenat. For at vise med hele
sin krop og sit liv, at han virkelig vil os.
Også når mørket, fortvivlelsen og ensomheden griber os. For at fortælle at
han altid ser på os som sine elskede og
uundværlige børn. Også når vi er små,
elendige og forladte. For at være troen,
håbet og lyset for mørkemænd og – damer. Måske det kan gøre det knapt så
svært at udholde mørket. - Og måske
tante Bente og onkel Verner kan bære
en smule over med hinanden bare et par
timer for familiens skyld.


Glædelig jul

Georges de la Tour, Jesu fødsel, 1644,
Louvre

De 9 læsninger
Søndag den 4. december kl. 10.00

Forbered dig til julen med læsninger fra Bibelen og skøn kormusik, som leder
op til Jesu fødsel.
Læserne er i år medlemmer af det nye menighedsråd. De medvirker sammen
med kirkekoret, kirkens organister og Grethe Holmriis.

Adventshygge
Torsdag den 8. december kl. 14.00

Som tidligere annonceret inviteres alle til
adventshygge i sognegården. I år vil skuespiller Jan-Michael Senderovitz underholde med fortællinger. Underholdning vil gå
hånd i hånd med adventstidens sange og
salmer. Og et godt kaffebord skal vi heller
ikke gå glip af.
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Kom i sangform inden jul
LØRDAG DEN 17. DECEMBER KL. 11.00
Det er blevet en dejlig tradition at synge julen ind kort før det rigtig er jul. At sidde sammen skulder ved skulder i vores smukke kirke og synge julens sange og salmer, det
er hygge. Ved fælles hjælp kommer det faktisk til at lyde godt, og man bliver så glad.
Alle fire præster og de to organister ved Vor Frue Kirke medvirker. De har hver valgt et
par salmer eller sange, som de introducerer. Peter Schüsler akkompagnerer.
Kom og vær med!

Julemeditation
2. JULEDAG
MANDAG DEN 26. DECEMBER KL. 16.00
Alt blev måske ikke helt i denne jul, som vi havde
håbet og ventet, men ved julemeditationen vil vi
lade sindet falde til ro. Vi vil endnu en gang glæde os over julens mysterium. Som er, at Gud er
nærværende i vores liv og bryder sig om os. For
gudstjenesten står Grethe Holmriis og musikken
leveres af saxofonist Pia Munch og organist Peter
Schüsler.
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Det' for børn
Luciaoptog og
krybbespil
Onsdag den 7. december
kl. 18.30
Skipper Clement Skolens traditionsrige julekoncert, hvor korene vil gå Lucia og synge julen
ind med nogle af tidens bedste
julesange og -salmer. Også
tredjeklasserne vil få julestemningen frem i store og små, når
de synger og spiller os gennem
juleevangeliets vigtigste begivenheder i årets krybbespil.

Julegudstjeneste
for de mindste

Torsdag den 15. december kl. 10.00
Velkommen til julegudstjeneste for børn og deres
forældre eller bedsteforældre, og deres dagplejere,
vuggestuer eller børnehaver!
Tag de mindste ved
hånden og lad os
sammen gå julen i
møde med sang og
fortælling tilpasset
de 0-6 årige.

Børne
kirke
Onsdag den
8. februar kl. 17.00
Da Gud opfandt verden
Kom og hør historien om,
hvordan det hele
begyndte …
Efter gudstjenesten
er der en let og
børnevenlig aftensmad
i kirkens caféhjørne
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KONCERTER
I VOR FRUE KIRKE
Julekoncert
med Anne Linnet
ONSDAG DEN 14. DECEMBER
KL. 16.30
KL. 19.30 (UDSOLGT)
Koncerten afholdes af Sind Skolerne.
Skolerne er et målrettet tilbud til specielt udsatte og psykisk sårbare mennesker.
Til koncerten vil Anne Linnet og hendes trio spille egne julesange, men også sange med tekst af
Johannes Møllehave.
Dørene åbnes 1 time før koncerten.
Billetter á 250 kr. købes via www.jubiibillet.dk

Julekoncert
med Carolin
Henderson e

TORSDAG
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Nytårsgudstjeneste med jazz
NYTÅRSDAG DEN 1. JANUAR KL. 16.00
Traditionen tro starter det nye år med kirke og
jazz, og vi er i gode hænder. Jazzkvartetten
Mini Dap under ledelse af Jørn Hald ledsager
os sikkert, kirkens kor hjælper med at holde
tonen og Grethe Holmriis binder enderne sammen, så det bliver en gudstjeneste.
Der serveres champagne og kransekage efter
gudstjenesten. Der er gode chancer for, at du går glad hjem.

Gospel og Gud
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0

JANUAR KL. 10.0

dsmedvirker ved gu
Vor Frue Gospel
rke
æ
st
januar med
tjenesten den 15.
eja
Fr
af
Koret ledes
tekster og rytmer.
e
ny
ge
kommet man
Würtz, og der er
.
t siden sidst
medlemmer til kore

7

Fokus på faste
FOREDRAG
TORSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN
EN-DAGS-RETRÆTE
LØRDAG DEN 4. MARTS KL. 9.30 – 16.00 I SOGNEGÅRD OG KIRKE.
Vi er ikke mange timer inde i det nye år, før vi begynder at tænke på, hvordan vi kommer i form efter julens udskejelser. Kirken tilbyder ikke slankekure og motion, men
faste, som er en måde at få sjælen trimmet på. Fastetiden i 2017 går fra askeonsdag
den 1. marts og 40 dage frem til påskelørdag. I fasten lægges op til stilhed og overvejelser omkring at blive mere sig selv. Måske skal vi give afkald på noget af det, som
ikke er nødvendigt, måske skal noget i os ”skrælles ned”, for at vi kan få mere ud af
livet.
Torsdag den 2. februar holder Poul Asger Beck, freelancepræst og forfatter, foredrag om fasten. Poul A Beck har skrevet en ny fastebog, som
han vil præsentere, og han lover, at det bliver både visuelt og festligt. Der
lægges op til drøftelse og dialog.
Lørdag den 4. marts tager vi tråden op med en en-dags-retræte i sognegården.
Ved fastens begyndelse bliver vi mindet om, at Gud har skabt mennesket ud af intet,
formet os som vi skal være: Mennesker med ømhed og kærlighed for alt det skabte.
Vi vil gøre brug af den nye fastebog og reflektere over livets skrøbelighed.

Savner du stilhed

Er du til mere stilhed, end der normalt er i en
almindelig gudstjeneste i en almindelig folkekirke? Føler du dig fremmed i kirken? Synes
du præsten taler for meget, at der er alt for
mange ord og alt for meget orgel, så er Blå
Time måske værd at komme til.
Blå Time er den tredje onsdag i måneden kl.
16.30 i Vor Frue. Det er en stille stund med
fokus på kristendom, stille musik og indre ro.
DATOER: 21. DECEMBER, 18. JANUAR
OG 15. FEBRUAR
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Ved Grethe Homriis

Babysalmesan

Til babysalmesang er vi i kirken på børnenes
præmisser.
De første ca. 30 - 45 minutter er vi i kirkerummet,
hvor vi synger, vugger, og laver fagtesange m.m.
Vi bruger tørklæder, rasleæg, sæbebobler og
andre rekvisitter for at stimulere barnets forskellige sanser.
Repertoiret er primært en blanding af nye og
gamle salmer, men suppleres også med børnesange m.m.
Vi slutter hver gang med Fadervor, inden vi drikker kaffe/the, spiser og hyggesnakker.

Nyt hold starter op i februar 2017
For tilmelding og yderligere information se: www.vorfrue.dk

Unge fylder kirkerummet
KONFIRMANDGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 26. JANUAR KL. 19.00.
Traditionen tro åbnes dørene i Vor Frue kirke for alle byens konfirmander og
hvem der kunne have lyst til at være med. Alle generationer er velkomne. Kirkerummet vil summe af liv gennem sang, musik og fortælling. En gruppe af
byens præster står for planlægningen og meningen er ikke at der skal holdes
gudstjeneste for de unge – men sammen med dem! De vordende konfirmander
på tværs af sogne skal selv være med til at skabe indholdet, så deres liv, tro og
tanker får en plads i det store smukke kirkerum.
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Kalender
Mandag, 5. december

17.00

Meditativ vandring

Kirken

Torsdag, 8. december

14.00

Adventshygge

Sognegården

Mandag, 12. december

17.00

Kristen meditation

Kirken

Onsdag, 14. december

16.30

Koncert

Kirken

Onsdag, 14. december

19.30

Koncert UDSOLGT

Kirken

Torsdag, 15. december

10.00

Juleafslutning

Kirken

Torsdag, 15. december

17.00

Julekoncert

Kirken

Lørdag, 17. december

11.00

Kom i sangform

Kirken

Lørdag, 17. december

15.15

Julekoncert

Kirken

Lørdag, 17. december

16.30

Julekoncert

Kirken

Mandag, 19. december

17.00

Meditativ vandring

Kirken

Mandag, 9. januar

17.00

Kristen meditation

Kirken

Mandag, 16. januar

17.00

Meditativ vandring

Kirken

Mandag, 23. januar

17.00

Kristen meditation

Kirken

Mandag, 30. januar

17.00

Meditativ vandring

Kirken

Torsdag, 2. februar

19.00

Foredrag om faste

Sognegården

Mandag, 6. februar

17.00

Kristen meditation

Kirken

Mandag, 13. februar

17.00

Meditativ vandring

Kirken

Mandag, 20. februar

17.00

Kristen meditation

Kirken

Mandag, 27. februar

17.00

Meditativ vandring

Kirken

En-dags-retræte

Sognegård og kirke

Lørdag, 4. marts

9.30

Kristen meditation i Vor Frue Kirke hver anden mandag i lige uger kl. 17.
Der vil være en kort indføring i meditationen
Datoer: 12. december, 9. januar, 23. januar, 6. februar og 20. februar

Meditative vandringer hver anden mandag i ulige uger kl. 17.

Vi begynder i Vor Frue Kirke ved lysgloben med en kort andagt og indføring
i vandringens tema. Vi er tilbage senest kl. 19.
Vandringerne er i et roligt, meditativt tempo og mindst halvdelen af tiden i stilhed.
Datoer: 5. december, 19. december, 16. januar, 30. januar, 13. februar og 27. februar
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Gudstjenester i Vor Frue Kirke
DECEMBER
Søndag den 4.
2.s.i advent
Kl. 10 Grethe Holmriis
De Ni Læsninger

Mandag den 26.
Anden juledag
Kl. 16 Grethe Holmriis
Julemeditation

Onsdag den 7.
Luciaoptog og krybbespil
Kl. 18.30 Skipper Clement
Skolen

JANUAR
Søndag den 1.
Nytårsdag
Kl. 16 Grethe Hol mriis
Nytårsjazz

Søndag den 11.
3.s.i advent
Kl. 10 Grethe Holmriis
Torsdag den 15.
Julegudstjeneste
for børn
Kl. 10 Kamma
J. Graversen
Søndag den 18.
4.s. i advent
Kl. 10 Karen Søe Pedersen
Onsdag den 21.
Blå Time
Kl. 16.30 Grethe Holmriis
Lørdag den 24.
Juleaften
Kl. 15 Grethe Holmriis
Kl. 23.30 Kamma J. Graversen
Søndag den 25.
Juledag
Vi henviser til Budolfi

Søndag den 8.
1.s.e.h.3 k
Kl. 10 Karen Søe Pedersen
Søndag den 15.
2.s.e.h.3 k.
Kl. 10 Grethe Holmriis
Vor Frues Gospel medvirker
Onsdag den 18.
Blå Time
Kl. 16.30 Grethe Holmriis

Onsdag den 8.
Børnekirke
kl. 17 Kamma
J. Graversen
Søndag den 12.
Septuagesima
Kl. 10 Grethe Holmriis
Onsdag den 15.
Blå Time
Kl. 16.30 Grethe Holmriis
Søndag den 19.
Seksagesima
Kl. 10 Kamma J. Graversen
Søndag den 26.
Fastelavn
Kl. 10 Grethe Holmriis
MARTS
Søndag den 5.
1.s. i fasten
Kl. 10 Karen Søe Pedersen

Søndag den 22.
3. s.e.h.3 k.
Kl. 10 Lena M. Bentsen
Søndag den 29.
4.s.e.h 3 k
Kl. 10 Grethe Holmriis
FEBRUAR
Søndag den 5.
Sidste s.e.h.3 k
Kl. 10 Karen Søe Pedersen
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ADRESSER
Sognepræst Grethe Holmriis
Kirkebogsførende og
begravelsesmyndighed
Duebrødrevej 11, 9000 Aalborg
Telefon 98 124 758
Træffes efter aftale. Mandag fri.
E-mail: grh@km.dk

Sognepræst
Kamma Jacobsen Graversen
Telefon: 31 132 597
E-mail: kjgr@km.dk

Sogne- og sygehuspræst
Karen Søe Pedersen
Telefon 20 258 722
E-mail: kspe@km.dk

Korshærs- og arresthuspræst
Lena Bentsen
Telefon 24 406 204
E-mail: lmb@km.dk

Menighedsrådet

Formand e-mail: 8368fortrolig@sogn.dk
Menighedsråd e-mail: 8368@sogn.dk

Fotos

Pressefotos.

Vor Frue Kirke sognekontor
Kordegn Line B. Nielsen
Niels Ebbesens Gade 2c
Åbent kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18
Telefon 96 311 180
Hjemmeside: www.vorfrue.dk
E-mail: kontor@vorfrue.dk

Kirketjener
Christian Skriver Sørensen
Doris Kristensen

vorfrueaalborg@gmail.com
Telefon 20 120 185 (kl. 11-13)
Kirkens åbningstid 10-14 og lør 10-12

Organist
Peter Schüsler

E-mail: organist@pc.dk
Telefon 26 343 488

Dorthe Græsborg Frederiksen

E-mail: dorthe.graesborg@gmail.com
Telefon: 28 599 340

Kirkebladsredaktion

Formand (ansvarshavende)
Line B. Nielsen,
Lillian Eriksen,
Grethe Holmriis

Vor Frue Kirke: Vor Frue Plads 1 · 9000 Aalborg
Kirkekontor og sognegård: Niels Ebbesens Gade 2c · 9000 Aalborg

www.nordpro.dk

Frist for indlevering af
materiale til næste kirkeblad
senest den 17. januar 2017.

