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   Læs om

t  Sommerhøjskole med spændende  
oplæg - seks onsdage

t  Gudstjeneste med morgenkaffe  
i præstegården - 5. juli

t  Friluftsgudstjeneste på Egholm  
- søndag 12. juli

t  Gudstjeneste med kaffe og samvær  
i kirkerummet - tre søndage i juli  
og august

Søndag 5. juli kl. 9:  
Morgenkaffe i haven  
hos præst Sophie Nordentoft,  
Peder Barkesgade 22. 
Efter kaffe og hyggeligt samvær går vi 
over i kirken til gudstjeneste kl. 10.30. 
Ingen tilmelding - bare mød frem. 

Søndag 12. juli kl. 10.30 - cirka 14: 
Friluftsgudstjeneste på Egholm  
v. Sophie Nordentoft.
Sted: Egholm Gl. Skole.  
Gudstjeneste, fortælling om Egholm 
og hyggeligt samvær. 
Medbring madpakke eller bestil mad-
pakke til 25 kr. på kirkekontoret, tlf. 
96 311 180 - senest torsdag 9. juli. 
Kirken er vært ved drikkevarer plus 
kaffe og kage.  Færgen sejler kl. 10, 
og der er transportmulighed fra fær-
gen til den gamle skole. 
Ingen tilmelding - bare mød frem.

Tre søndage med gudstjeneste  
kl. 10.30 og efterfølgende kaffe, 
brød og hyggeligt samvær i café- 
hjørnet.
Søndag 19. juli v. Lena Bentsen.
Søndag 26. juli v. Karen Søe Pedersen
Søndag 2. august v. Kamma J.  
Graversen

SOMMERGUDSTJENESTER 
OG SAMVÆR Sommer i

Vor Frue Kirke
Sommer i

Vor Frue Kirke



SommerhøjskoleSommerhøjskole
Seks onsdage kl. 11Seks onsdage kl. 11

Bliv klogere og gå opløftet hjem - efter 
spændende oplæg - sang og musik

Læs mere på
www.vorfrue.dk

1.  JULI 

Skoleleder  
Knud Birk Pedersen: 
Om Sind Skolerne 
- og det sårbare sind

Aalborgs Sind Skoler - med adresse i Bispens-
gade - hjælper mennesker med at mestre livet. 
Hør hvordan - denne formiddag.

22.  JULI 

Socialrådgiver  
Kalle Vestergaard: 
Om Mandecentret  
Aalborg - og mandelivets  
kriser

Mænd kan rammes af dyb krise efter parbrud/
skilsmisse eller partnervold. Hør om den hjælp 
de kan få i Mandecentret Aalborg.

8.  JULI 

Rejseleder  
Lars Bang Jensen: 
Om Rusland - og den  
almindelige russer

Dagens oplægsholder har besøgt Rusland 
mere end 40 gange. Hør om de kolossale 
forandringer i det store land - og om tilværel-
sen som almindelig borger.

15.  JULI 

Domprovst 
Niels Chr. Kobbelgaard:
Om Storm P. - og hans  
ukendte sider

Hør om Storm P som samfundsrevser og som 
forkynder af livets storhed, varme og glæde.

5.  AUGUST 

Koordinator  
Helene Selmer Kristensen: 
Om Folkekirkens  
Familiestøtte - og livet  
som børnefamilie

Hør om den støtte og sparring, som Folkekir-
kens Familiestøtte tilbyder familier med børn. 
Hvordan foregår det - og hvad er erfaringerne?

29.  JULI

Organist Præst
Peter Schüsler  Kamma J. Graversen: 
Vi synger nyt! Om nye salmer og sange
Vi vil synge og diskutere nye salmer og et par de 
nye sange, der er med i den næste Højskolesang-
bog. Vel mødt til en formiddag med masser af 
sang og musik!


