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Velkommen i Fruen!
Foråret pibler så sagte frem
i solstrejf over byens gader!
Inde i kirkens rum pibler det
også frem – i musik og sang,
levende og nærende ord,
samvær og nærvær,
som giver vitaminer til sjælen.

Om at blive til som menneske
Præsteklumme ved Kamma Jacobsen Graversen
Vi formes af vores fortællinger
Til alle tider er der blevet fortalt historier
mennesker imellem. Om livet, verden og
om dét at være menneske. Hvem, vi er
som mennesker, og hvordan, vi tænker
om verden og os selv, er stærkt styret af
disse fortællinger, for vi formes som mennesker af de fortællinger, vi omgiver os af.
Der kan være både liv og død i netop
disse fortællinger.
Af et levet liv husker vi ca. 3 procent. Og
til tider kan disse tre procent være bå-

"To be a person is to have
a story to tell"

punkt i skabelsesberetningen, hvor Gud
skaber lys, verden og liv på jorden alene
ved ordets kraft. Og han læste Johannesprologen ind i denne sammenhæng om,
hvordan ordet i begyndelsen var hos Gud
– ja, ordet var Gud. Og om hvordan ordet
kom til verden og blev menneskers lys.
Grundtvigs forfatterskab er stort og omfattende, så det kan ikke sættes på en
enkel formel, men han så en afgørende
pointe i, at vi mennesker kan tale. At vi
så at sige har ordets mulighed. Det er
dét, som adskiller os væsentligt fra dyr.
Dyr kan også kommunikere, men ikke reflektere. For at reflektere kræver udtalte
ord, kræver levende ord. Og dét har kun
mennesker. Heri ligger vores gudsbilledlighed.

Karen Blixen

ret af en ensidig forståelse af os selv og
vores liv. At der fx helt åbenlyst er ting,
vi ikke dur til. Eller at vi må leve ud fra
en helt bestemt forståelse af os selv som
nogen med et bestemt benspænd eller
handicap. Så bliver vores livsmuligheder
gerne tilsvarende låste. Og omvendt kan
man ved at åbne for erindringerne om
de sidste 97 procent opnå stor effekt og
livsduelighed.
Ordet skaber, hvad det nævner
Grundtvig, der var præst, salmedigter
og forfatter i 1800tallet, nåede gennem
bibelstudier og egen livserfaring frem til,
at ’ordet skaber, hvad det nævner’. Det
blev en stærk drivkraft for ham selv og
mange med ham. Han tog udgangs2

Hjertets sprog
Grundtvig udviklede en hel lære om Gud,
menneskelivet og verden på denne tanke.
Det levende ord er dét, vi deler med hinanden og dét, som skaber liv og mirakler.
Vi er aldrig klogere end dét, vi selv har
oplevet, konstatererede han, for Grundtvig mente, at al erkendelse sker gennem
hjertet. Vi må først mærke i hjertet, før vi
kan erkende med vores forstand.
Vores identitet skabes med andre ord
gennem kvaliteten af de samtaler, vi har
med andre. Den afhænger af, hvordan
vi bærer de livserfaringer, vi alle får os,
med videre gennem livet. Er man vokset
op med en tung, problemfyldt fortælling
om, hvor forkert og umulig man er, vil
det have stor indflydelse på vores selvforståelse og livsfortælling. Og ligeledes
kan vores identitet styrkes betragteligt

gennem fortællinger
gennem bekræftende og opbakkende
samtaler om dét, der er vigtigt i livet. Det
giver et gevaldigt boost til livsglæden, når
vi får styrket vores bevidsthed om vores
egne intentioner, værdier og perspektiver

uden at blive problematiseret eller kritiseret. Når vi lader det levende ord, der
skaber, hvad det nævner, komme til sin
ret. Livet er, hvad Grundtvig kaldte for en
hjertesag.

LIVETS TRÆ
- EN FORTÆLLE WORKSHOP
Lørdag den 30. marts kl. 10.00-15.00 i sognegården, Niels Ebbesens Gade 2c
Denne lørdag vil vi dele livsfortællinger
med hinanden.
Med udgangspunkt i metoden ‘Livets
træ’ vil vi blive lidt tættere forbundne
med vores værdier, vores færdigheder,
håb og drømme, og komme i kontakt
med betydningsfulde personer i vores
liv. Det vil styrke fornemmelsen af at
høre til, være rodfæstede og forbundne.
Tilmelding foregår til sognepræst
Kamma Jacobsen Graversen på mail:
kjgr@km.dk
Det er gratis og der vil være en let frokost undervejs.
Tovholdere på workshoppen er Gitte
Lindblad Madsen, samtaleterapeut og
familievejleder, og Kamma Jacobsen
Graversen.
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Fra kirke til kirke
"Church Walk" og "Church Run"
ved sognepræst Sophie Nordentoft
2. påskedag mandag den 22. april kl. 13.00 - 16.00
Vælg mellem 5 km vandring eller måske 5-10 km løb (rundeløb) med start og slut i
Vor Frue Kirke.
Ingen tilmelding

Se nærmere om
arrangementet på
www.vorfrue.dk
og facebook
i ugerne op til.
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Five o'clock i Fruen
Torsdag kl. 17.00 - 17.30
En lille halv time med musik, nærvær, refleksion og
samvær om et glas chai til travle mennesker.
Bevæg dig ind i fruens smukke rum for en stund,
stress af og få sjælens batterier ladet op!
Ved sognepræst Sophie Nordentoft og pianist Jørn
Hald.

Følgende torsdage
• 7. februar
• 28. februar
• 14. marts
• 28. marts
• 11. april
• 25. april
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Holder du af at læse en god bog?
- læsekreds ved sygehuspræst Karen Søe Pedersen

- Så er Vor Frues læsekreds lige noget for dig. Eneste krav er, at du har lyst til at
læse en god bog og tale med andre om din bogoplevelse.

Plan for foråret

Torsdag d. 7. februar
”Færdig med Eddy Bellegueule” af Édouard Louis (kan lånes på Hovedbiblioteket)
Torsdag d. 14. marts
”Kvinderne fra Thy” af Maria Helleberg (klar til udlån fra d. 7. februar gennem læsekredsen ”Vor Frue” på Hovedbiblioteket)
Torsdag d. 4. april
”En anden gren” af Jesper Wung Sung (klar til udlån fra d. 14. marts gennem læsekredsen ”Vor Frue” på Hovedbiblioteket)
Vi mødes kl. 17-18.30 i Vor Frues sognegård (Niels Ebbesens Gade 2C) og taler om
bøgerne over en kop kaffe/te.

Tilmelding til læsekredsen modtages
gerne tlf. 20258722 /
kspe@km.dk.
Når du ikke at være
med d. 7. februar, er
du fortsat velkommen
i læsekredsen.
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Babysalmesan
Fredag den 1. februar kl. 9.30 og 11.30.
Velkommen til babysalmesang i Vor Frue
Kirke.
Nye hold begynder medio februar, så
ring på kontoret for at melde jer til på tlf.
96311180
Babysalmesang er for børn i alderen 2-12
måneder og deres forældre, og er en unik
mulighed for et roligt, musikalsk og sansestimulerende samvær mellem forælder og baby.

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.

"Nærvær, samvær og
netværk i kirkerummet"
Undervisningens grundelementer er: gentagelse, sang, bevægelse, nærvær og
tryghed til tonerne af kendte og mindre
kendte salmer. Babysalmesang foregår
i kirkerummet, hvilket bidrager med sin

Kirsten Stokholm Jørgensen fra ’Kirkebillen’ vil stå for forårets babysalmesangshold.

Babyer kan ikke synge, men kropssproget og øjnene stråler af opdagelyst og engagement, når de hører lyden af stemmerne.
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Støttekoncert til fordel for
SOS børnebyerne
Ved lokalgruppe Aalborg for SOS Børnebyerne
Søndag den 3. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Vor Frue Kirke

Program
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Koncert

Torsdag den 7. februar kl. 20.30
Sangerinde og sangskriver Freja Würtz inviterer til atmosfærisk aften i Vor Frue Kirke.
Det bliver en aften med smukke melodier, stemningsfyldte flader og vedrørende tekster, som understøttes på smukkeste vis ved nogle af landets dygtigste musikere.
Der er fri entré

Koncert med Vestervig Kirkemusikskole
Der er gratis entré
Onsdag den 6. marts kl. 19.30 elevkoncert.

Lørdagskoncert med Aalborg Kulturskole
Der er gratis entré
Lørdag den 27. april kl. 11.00
Lørdag den 4. maj kl. 11.00
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Fællessang i Fruen
Onsdag den 6. februar kl. 19.00
Tema: Livets og naturens gang
Onsdag den 13. marts kl. 19.00
Tema: Kærlighedssange
Onsdag den 3. april kl. 19.00
Tema: Nyere sange fra Højskolesangbogen
Gratis entré og en kop kaffe
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Koncert med Aalborg Koncertkor
og Sangkoret Side by Side
Mandag den 11. marts kl. 19.30
Aalborg koncertkor blev oprettet i 1955 (først som Aalborg Operettekor) og består af
ca. 40 m/k.
Side by Side blev oprettet i 1998 og er hjemmehørende i Dronninglund. Koret består
af ca. 45 m/k.
Begge kor har et meget blandet repertoire og er kendte for god klang, godt humør
og stor sangglæde. Korene optræder både sammen og hver for sig til koncerten. Der
bliver også mulighed for at synge med på et par fællessange.
Begge kor dirigeres af Dorthe Græsborg Frederiksen.
Pianist v. koncertkoret er Christian Vestergaard.
Pianist v. Side by Side er Thomas Larsen.
Der er gratis entré
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Højskoleda

i samarbejde med kul

Christian Mejdahl
Mandag den 4. marts kl. 14.00
Vi har lavet en aftale med folketingets
tidligere formand Christian Mejdahl.
Han er bonde ude fra Løgstør-kanten
og en mand med rod i et missionsk
miljø og i det gamle land - Venstre.
Christian er en mand med et sprog
og tankesæt, som er på vej i historiebøgerne, en livfuld og charmerende
mand. Lars Bang Jensen traf ham en
dag i en bus ved Langå - og på trods
af, at han er stoppet med at holde
foredrag, så sagde han ja tak, til at

komme forbi Vor Frue Kirke i Aalborg.
Glæd dig til at møde Christian Mejdahl.
Entré 50 kroner, der betales i døren.

Lisbeth Solmunde Michelsen
fortæller om Færøerne

Tirsdag den 5. marts kl. 14.00
Et liv langt var Lisbeth Solmunde Michelsen præst i Vodskov. Oprindeligt
kom hun, som en ung pige, fra Færøerne til det danske landskab for at læse,
hvor bakkerne og byen ved bakkerne
blev hendes base.
Hun vil fortælle om sin opvækst på Færøerne, om præstelivet i Vodskov og om
spændende møder hun har haft gennem livet. Lisbeth har f.eks. gennem
mange år været Dronning Margrethes
faste ledsager på rejser i det færøske,
ligesom hun har oversat dronningens
taler til færøsk og derved hjulpet med
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at bygge bro til såvel sprog som folkefærd. Denne eftermiddag skal vi naturligvis synge, og så bliver vi lidt klogere
på, hvad Færøerne var og er.
Entré 50 kroner, der betales i døren.

age i Fruen

ulturklubben FOKUS

Jakob Ørnbjerg

fortæller og guider os rundt i Vor Frue Kirke
Onsdag den 6. marts kl. 14.00
Jakob Ørnbjerg er historiker med middelalder som speciale. Netop nu er Jakob tilknyttet Aarhus Universitet, men
han har skrevet sin ph.d.-afhandling
om middelalder i Aalborg. Under foredraget skal vi med på en omvisning i
kirken, hvor Jakob bl.a. fortæller om
det kloster, der danner baggrund for
den nuværende kirke, og som gennem århundreder var byens vigtigste
religiøse sted. Vi hører historien om
Maria-klosteret og med udgangspunkt
i det bevarede kirkeinventar, fortæller

Jakob om de
daglige og til
tider
ganske
ekstraordinære
begivenheder,
der udspandt
sig i og omkring
Vor Frue Kirke
for 400 år siden.
Entré 50 kroner inkl. kaffe og te, der
betales i døren.

Henrik Wivel

- lys og skygge og det underfulde…
Torsdag den 7. marts kl. 14.00
Forfatter Henrik Wivel viser billeder og
fortæller om forbindelseslinjerne mellem kunsten og det underfulde, som
beriger vor eksistens og giver den
dybde. Og han viser videre, hvordan
kunstens forhold mellem lys og skygge
ikke kun afspejler menneskelivets lys
og skygge, men også henter kraft og
inspiration i kristendommen. Skyggelivet er ikke kun negativt bestemt, tværtimod er skyggen en særlig, helt fortættet indånding af lyset og dets kraft. Lys
og skygge er dybt afhængige af hinan-

den, ligesom
vi mennesker
rummer begge dele i vort
sind.
Henrik Wivel
er dr. phil., kritiker og forfatter til en
lang række bøger om litteratur, billedkunst, arkitektur og film herunder Perlen (2001) og Skyggeliv (2014).
Entré 50 kroner, der betales i døren.
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Sogneaften
ved Sophie Nordentoft
Tirsdag den 12. februar kl. 19.00
”Tag mig med til Madagaskar, tag mig
med, tag mig med, tag mig med…….!”
Sådan er der mange, der i tidens løb har
sagt til mig! Jeg betragter Madagaskar
som mit andet hjem efter at have boet og
arbejdet på den ubeskriveligt smukke og
spændende ø i en årrække. Kom med på
en aften-rundtur, hvor vi møder nogle af
øens mennesker og lever os ind i en meget anderledes kultur.”

Sådan siger Vor Frue Kirkes sognepræst
Sophie Nordentoft.
Velkommen til at tage med på turen!
I dag står Sophie bag brandet Madam
Græskar, som importerer og sælger kurve og kunsthåndværk fra Madagaskar,
en socialøkonomisk virksomhed, som er
med til at fremme det madagassiske arbejdsmarked på bæredygtig vis.

Vi får lejlighed til at
se og købe kurve og
til at smage på flere
varianter af den berømte Madagaskarpeber, garneret med
en lille øl.
14

Koncert

Torsdag den 14. marts kl. 19.00
Singh & Goldschmidt – passionerede
musikere, som formidler deres egen
dybtfølte kærlighed til musikken videre
til publikum på en måde, som henrykker
og forbløffer. Man hører det, når publikum småsnakkende forlader salen efter
koncerten. Musikken har gjort indtryk, og
folk har travlt med at sammenligne yndlingsøjeblikke, indfald og oplevelser.

sammen på scenen. Hver især er både
Henrik Goldschmidt og Anders Singh
Vesterdahl blandt verdens bedste på
deres felt, og sammen – ja, sammen er
de uovertrufne. Duoen har sit udspring i
det fredsskabende ensemble The Middle
East Peace Orchestra, som blev stiftet
i 2004 af Henrik Goldschmidt og siden
har turneret over hele verden.

Nu er det heller ikke just to tilfældige
musikere, der slår deres folder og triller

Der er fri entré
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”Gud, du er jo lige her”
Foredrag med Charlotte Rørth

Fredag den 12. april kl. 14.00 i Vor Frue Kirke
Oplev Charlotte Rørth fortælle om sin nye
bog: ”Gud, du er jo lige her” - Om at leve
med tro og tvivl til hverdag.
Forfatter og journalist Charlotte Rørth
modtog i 2018 Bibelselskabets Pris som
en anerkendelse for den opmærksom16

hed hun, med sine bøger, har skabt omkring kristendom, tro og religion.
Ordkraft og Vor Frue Kirke samarbejder
om foredraget.
Entré er inkluderet i Ordkraft-billetten.

”Tag ikke imod en pølse i Moskva”
Foredrag med Leif Davidsen
Torsdag 25. april kl. 14.00
Dette er titlen på en novellesamling fra
Leif Davidsens hånd. Denne eftermiddag
skal vi på rejse ud i verden med Leif Davidsen og høre om miljøer, som bringer
inspiration til forfatteren. Vi skal høre om
rejser til Paris, Tokyo, Påskeøerne, Sydspanien m.v. I de 10 nye, fortættede noveller introducerer Leif Davidsen os for

en række mennesker rundt om i verden,
som befinder sig et afgørende sted i deres liv. Tvivl, retningsløshed, hævntørst,
desperation - og ikke mindst: lidenskab
og kærlighed folder sig ud i den nyeste
bog.
Entré 100 kroner – betales ved døren
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Musikgudstjeneste
Søndag den 17. marts kl. 10.00

Hver tirsdag mødes en række mennesker
i Vor Frue Kirke for at synge – primært
gospel sange. De kalder sig Vor Frue
Gospel og denne søndag vil de komme

og berige gudstjenesten med korsang
og festlige stemning. Koret ledes af Freja
Würtz.

Forårskirke for ældre
Tirsdag den 19. marts kl. 14.00

Velkommen indenfor i Vor Frue Kirke til
en eftermiddag med gudstjeneste og
kaffebord. Vi får besøg af vokalensemblet ’Vetus voce’ under ledelse og med deltagelse
af Jens Eric Strudsholm. Vetus
Voce skulle betyde noget i retning af ’erfarne stemmer’ og de
vil synge undervejs. Og vi skal
selv synge. Det tager 3 kvarter
og så er der kaffe og hygge i
kirkens caféhjørne.
Har du brug for følgeskab til
kirken, skal du blot ringe til ’ældre-hjælper-ældre’. De træffes
18

på telefon 98 16 32 36 tirsdag og torsdag
mellem kl. 10-13.

Varmestuen

Ved korshærspræst Lena Bentsen
Rundt om hjørnet fra Vor Frue Kirke ligger
Kirkens Korshærs hus i Søndergade 12.
Går man igennem porten, kommer man
ind til huset, hvor varmestuen ligger. Her
er åbent både dag og nat året rundt.
Her finder mennesker et helle og en form
for hverdag i det liv, der kan være fyldt
af udfordringer: hjemløshed, psykisk sygdom, misbrug, ensomhed.
På varmestuen gør såvel ansatte som frivillige medarbejdere et stort arbejde for,
at man skal vide sig velkommen. Her bliver der hilst, når man kommer og sagt
farvel, når man går. Man bliver kaldt ved
navn. Og der er altid nogle at være sammen med og nogle at tale med.
Der er kaffe og te på kanden, mulighed
for bad og tøjvask, et solidt måltid varmt
mad til en 20er. Og gratis mad, hvis det er
blevet doneret. Om natten er der en køjeseng at sove i, trygt og lunt. Dog kommer ikke alle for at sove, nogle har ’bare’
svært ved at komme igennem natten og

mørket alene. Her spilles kort, lægges
puslespil, ses fjernsyn, lånes pc, snakkes,
soves, hygges og spises. Varmestuen er
for mange lidt ro i kaos. Her er også tid
til en fortrolig samtale med en medarbejder eller med korshærspræsten. Og her
synger vi sammen en gang om måneden.
Vor Frue Kirke har gennem mange år med
økonomisk støtte været med til at sikre,
at alle har mulighed for at få et sundt måltid mad på varmestuen.
Flere og flere får i disse år brug for tilbud
som Kirkens Korshærs Varmestue.

Tal fra Kirkens
Korshærs varmestue

I 2018 havde natvarmestuen gns.
882 besøg om måneden
407 overnattede i gns. pr måned.
I 2018 havde dagvarmestuen gns.
979 besøg om måneden.
Det er en stigning på 10% i forhold
til 2017.
I 2018 serveredes 22640 varme
måltider på varmestuen.
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Påskemåltid i Fruen

ved sognepræst Sophie Nordentoft og organist Peter Schüsler
Skærtorsdag aften den 18. april kl. 18.00
Fortællingen om Moses, som befrier sit
folk fra slaveriet i Egypten hører sammen med det jødiske påske-måltid. Vi
skal med vores sanser se, smage, lytte,
opleve og fordybe os i fortællingerne
om befrielse og håb, mens vi spiser det
traditionelle jødiske påskemåltid. Vi skal
smage på brød, urter, lam mm. og vi får
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et godt glas rødvin til. Vi samles i kirkens
midtergang ved et langt bord. Og selvfølgelig hører vi om, da Jesus spiser påskemåltidet den sidste aften i sit liv - og
trækker på den måde tråden op til den
kristne påske.
Tilmelding til kirkekontoret.

Kristen meditation
Mandag i lige uger kl. 17.00

Der vil være en kort introduktion og indføring til meditationen. En af de mest brugte og
udbredte meditative bønner i hele den kristne kirkes tradition er Jesusbønnen: Herre
Jesus Kristus, forbarm dig over mig! Bønnen kaldes også hjertebønnen.
Datoer: 4/2 – 18/2 – 4/3 – 18/3 – 1/4 – 15/4 – 29/4 – 13/5.
Karen-Marie Holst Jannerup
Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
Gå – føl livet begynde.
Gå med budskab om fred.
Gå – lad hjerterne synge.
Gå med kærlighed!
Sten Kaalø
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Nyt fra menighedsrådet
ved formand Ole Kamp
Menighedsmøde den 7. april
Hvor går Fruen hen og hvad vil vi gerne
med Vor Frue?
Søndag den 7. april holder vi menighedsmøde i forlængelse af gudstjenesten.
Menighedsmøde er det årlige møde, hvor
menighedsrådet inviterer alle interesserede til at lytte, tænke og tale med om
kirkens retning. Denne søndag vil vi fortælle lidt om vores drømme og planer i
menighedsrådet og vi vil invitere alle, der
har lyst til at tænke med og kommentere.
Vi vil også præsentere kirkens økonomi
og fortælle om de ting, vi har arbejdet
med det seneste år. Mødet er åbent for
alle, der har lyst til at tænke med eller
bare gerne vil vide, hvad der sker
I forbindelse med mødet inviterer menighedsrådet til kirkefrokost
Menighedsråd – Nyvalg og konstituering
Ved suppleringsvalget i november blev
undertegnede valgt som nyt medlem til
menighedsrådet. Henrik Lehmann og
Mona Laustsen blev valgt som suppleanter til rådet og begge har lovet at deltage
i rådets arbejde fremover. Vi glæder os
meget til samarbejdet og til at være med
til at forme Fruen sammen med alle jer
andre i - og udenfor menighedsrådet.
Ved konstitueringsmødet havde Peter
Grarup ønsket at træde et skridt tilbage
og blev valgt som næstformand.
Tidligere næstformand Vibeke Verwohlt
ønskede at koncentrere sig om det store
arbejde som kontaktperson for kirkens
personale. Knut Arild Gulbrandsen fortsætter som kirkeværge og Joan Nedergaard valgt som kasserer for rådet. Un22

dertegnede blev valgt som formand for
rådet.

"Der skal lyde en kæmpetak til
Peter Grarup for det store
arbejde han har gjort for Vor
Frue gennem de seneste to år."
Peter Grarup greb alle de gamle bolde,
satte dem i system og kridtede banen op
til en spændende fremtid. Tak fordi du
aldrig gav slip og fordi du styrede skibet
frem til nu og ikke mindst, fordi du også
bliver ved med at tænke og arbejde med
på fremtiden i vores menighedsråd og
kirke.
Vi glæder os til arbejdet og til at være
med til at vedligeholde og udvikle Fruens
arbejde og håber, at I alle vil tænke med.
Tak for valget og for tilliden
Ole Kamp, Formand for menighedsrådet,
30 701 655, ole@olekamp.dk
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Menighedsrådsmøde
Onsdag den 27. februar, 27. marts og 24. april kl. 19.00
Dagsorden kan fås på kirkekontoret en uge inden mødet.

Medlemmer af menighedsrådet
ved Vor Frue
Ole Kamp (formand)
Peter Grarup (næstformand)
Vibeke Verwohlt (kontaktperson)
Knut Arild Gulbrandsen (kirkeværge)
Joan Nedergaard (kasserer)
Claus Hjortholm Eberhard
Kurt Freiheit
Bente Toft-Nielsen
Jonas Jakobsen

Peter Clemmesen
(medarbejderrepræsentant)
Sophie Nordentoft
Kamma J. Graversen
Karen Søe Pedersen
Lena Bentsen

Suppleanter til Ole Kamp:
Henrik Lehmann
Mona Laustsen

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

Læs mere om os og vores aktiviteter
på www.vorfrue.dk og Facebook
Kirkekontoret:
Telefon 96 311 180. Mail kontor@vorfrue.dk
Øvrige kontaktoplysninger: Se www.vorfrue.dk
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Gudstjenester i Vor Frue Kirke
FEBRUAR
Søndag den 3. februar
4. s.e. H.t.K
Kl. 10 Kamma Graversen
Søndag den 10. februar
Sidste s.e. H.t.K
Kl. 10 Karen S. Pedersen
Søndag den 17. februar
Septuagesima
Kl. 10 Lena Bentsen
Søndag den 24. februar
Seksagesima
Kl. 10 Sophie Nordentoft

Søndag den 17. marts
2. søndag i fasten
Kl. 10 Kamma Graversen
Musikgudstjeneste

Fredag den 19. april
Langfredag
Kl. 10 Sophie Nordentoft
Liturgisk gudstjeneste

Søndag den 24. marts
3. søndag i fasten
Kl. 10 Karen S. Pedersen

Søndag den 21. april
Påskedag
Kl. 10 Kamma Graversen

Søndag den 31. marts
Midfaste
Kl. 10 Sophie Nordentoft

Mandag den 22. april
2. påskedag
Kl. 10 Karen S. Pedersen

APRIL

Søndag den 28. april
1. s.e. påske
Kl. 10 Sophie Nordentoft

Søndag den 7. april
Mariæ Bebudelsesdag
Kl. 10 Sophie Nordentoft

MAJ

MARTS
Søndag den 3. marts
Fastelavn
Kl. 10 Kamma Graversen
Søndag den 10. marts
1. søndag i fasten
Kl. 10 Sophie Nordentoft

Søndag den 14. april
Palmesøndag
Kl. 10 Kamma Graversen

Søndag den 5. maj
2. s.e. påske
Kl. 10 Karen S. Pedersen

Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
Kl. 18 Sophie Nordentoft
Fælles middag

11., 12. og 18. maj
Konfirmation kl. 10

Den første tirsdag i måneden holdes der gudstjeneste i Hyggekrogen på
Thomasminde, Østerbro 8. Beboere på Thomasminde og folk fra menigheden mødes kl. 10.00. Vi synger, hører en fortælling og slutter med nadver og
kaffebord. Det er enkelt og hyggeligt. Skulle nogen have lyst til at være med,
så kig bare indenfor. Det er 5. februar, 5. marts og 2. april.

www.nordpro.dk

THOMASMINDE

