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Sognepræst, kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Peer Lousdal,
Mølleageren 1,
Nørresundby
Tlf. 98 17 08 15
Mail: peer@lousdal.dk
Træffes alle hverdage,
undtagen mandag.

Sognepræst Helle Rosenkvist
Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167,
Nørresundby
Tlf. 98 17 01 20
Mail: hros@km.dk
Træffes alle hverdage,
undtagen fredag.

Organist ved Lindholm Kirke
Thorkild Hørlyk
Mail: thorkil@
lindholmsogn.dk

Kirketjener Mie Andersen
Tlf. 98 17 19 25
(Lindholm Kirke)

Organist Løvvangens Kirkecenter
Susanne Rasmussen
Tlf. 98 17 58 56
Mail: susanne@
lindholmsogn.dk

Kordegn Knud Evald Jensen
Tlf. 98 17 24 32
(Kirkecenter)
Mail: knje@km.dk

Kirkegårdsleder Bent Jensen
(Lindholm Kirkegård)
Tlf. 98 17 31 85 Mail:
bent@lindholmsogn.dk
Kontortid fra kl. 11.30 –
12.30 eller efter aftale.

Formand for menighedsrådet
Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan, Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 75 71
Mail: mie@bersan.dk

Kirketjener Majbrit Rothmann
Tlf. 98 17 58 56
(Kirkecenter)
Mail: majbrit@
lindholmsogn.dk

Kirkeværge Niels Chr. Nielsen
Kapelvej 45, 9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 91 40

Kirketjener Dion Pedersen
Tlf. 98 17 58 56
(Kirkecenter) Tlf.
98 17 19 25 (Lindholm Kirke)
Mail: dion@lindholmsogn.dk
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Løvvangens Kirkecenter
tlf. 98 17 58 56
Lindholm Kirke
tlf. 98 17 19 25
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9.00 - 13.00
Torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00
Kirkekontoret
Løvvangens Kirkecenter,
Strubjerg 167, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 24 32. Fax: 96 32 09 85
Mail: lindholm.sogn@km.dk

Nyt fra menighedsrådet
Et enigt menighedsråd har indstillet
vores kommende præst Helle Rosenkvist til embedet i sognet, og vi
glæder os meget til hun begynder
sit virke her i sognet. Søndag den
9. december kl. 10.30 vil der blive
indsættelse af Helle i Lindholm Kirke
med efterfølgende kirkefrokost. Af
hensyn til gangbesværede vil denne
frokost blive afholdt i vores nyrenoverede kirkecenter i Løvvangen. Der
vil blive arrangeret kørsel fra kirken
til kirkecentret.

været et stort projekt, som forventes
færdigt og klar til brug den 1. søndag i advent. Der har været en del
gener for de ansatte, da det er svært
at have kontoret åbent samtidig med
håndværkerne regerer rundt omkring på arbejdspladsen, men vores
ansatte har klaret det uden at kny,
hvilket I skal have en meget stor tak
for.

Menighedsrådsvalget er aflyst, da
der kun blev indleveret en liste på de
11 medlemmer som det nye menighedsråd skal bestå af.

Julehjælp:
Lindholm Sogns værdigt trængende
har igen i år mulighed for at søge
om julehjælp. Da vore midler er begrænsede, er det fortrinsvis enlige
forsørgere vi prioriterer. For at komme i betragtning skal det officielle
skema udfyldes. Skemaet kan hentes
på kirkens kontor. Skemaet skal returneres til kirkens kontor senest 7.
december.
Lindholm menighedsråd.

Det nye menighedsråd har fået
6 nye medlemmer som er Søren
Hindsholm, Tais Terri-Pierre Kløgtner,
Bente Underbjerg Toft-Nielsen, Mette
Eich-Høy, Annette Flak og Ann Birthe Jensen.
De “gamle menighedsrådsmedlemmer “ der fortsætter er Lizza Fogh
Nielsen, Morten Larsen, Anette
Machholm Larsen-Jensen, Lene Kristensen Hove og undertegnede.
Irma Larsen, Elise Lembøl, Inge-Lise
Rasmussen, Benthe Hav, Karin Lildal,
Hans Jørgen Engelund Kristiansen
og Karen Holmby har valgt at stoppe
i menighedsrådet. Der skal her lyde
en stor tak for jeres store arbejde for
Lindholm sogn gennem årene.
Renoveringen af Løvvangens Kirke
center går planmæssigt. Det har

Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan.

Axel Hou raderinger:
Et tidligere sognebarn Inge Roesdal
har været så venlig at forære Lindholm Kirke 14 raderinger lavet af
Axel Hou, der er den kunstner der
har malet vores altertavle.
Vi er meget glade for gaven, der vil
blive hængt op i menighedssalen i
Lindholm Kirke.
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Kirkekaffe efter kirkelige handlinger:
Det har gennem årene været et ønske
fra menigheden at have mulighed for at
afholde en sammenkomst efter en kirkelig handling i Lindholm Kirke. Dette
ønske har menighedsrådet besluttet at
efterkomme fra januar 2013.
Af hensyn til aktiviteterne i Lindholm
Kirke/Løvvangens Kirkecenter vil det
kun være muligt at afholde en sammenkomst 2 dage om ugen i perioden fra 1.
september til 30. april. Men fra 1. maj
til 30. august kan det være alle ugens
dage.
Kirkens personale sørger for hele arrangementet. Brochure med muligheder og priser kan fås hos vores præster
samt på kirkekontoret.
Lindholm menighedsråd.

Præsentation af menighedsrådet

Anne-Marie (Mie)
Dalbøg Bersan

Lizza Fogh Nielsen

Anette Machholm
Larsen-Jensen

Morten Larsen

Tais Terri-Pierre
Kløgtner

Søren Hindsholm

Bente Underbjerg
Toft-Nielsen

Mette Eich-Høy

Lene Kristensen Hove

Ann Birthe Jensen

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøde
i Løvvangens Kirkecenter
tirsdag den 29. januar og den 26. februar
begge gange kl. 19.
Annette Flak

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det
herved, at der i forbindelse med
valget tirsdag den 13. november
2012 kun er indleveret én gyldig
kandidatliste.
På valgbestyrelsen vegne
Formand: Elise Lembøl
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Siden sidst
Onsdag den 26. september
Lindholm Oratorium: med Nørresundby Gymnasium & HFs musikhold v/ musiklærerne Marianne
Jensen & Mikael A. Vesterlund, dramahold v/ dramalærer Sille Vejlby,
samt rektor for NGHF tillige med
Lindholm Kirkes sognepræst, teknik
og billeder Dion Pedersen samt kantori (Anette M. Larsen-Jensen, vikar
på altstemmen) og organist.
Lørdag den 6. oktober og
søndag den 7. oktober var
der Gospel weekend i Lindholm

Kirke. Gospelkoret Shine medvirkede
under ledelse af Mads Lindholm.
Lindholm Kirkes Kantori er i
løbet af 2012 blevet fuldt udbygget
til fire sangere: (tenor fra 1. februar;
sopran fra 1. maj; alt fra 1. november):
Sopran: Kirsten Stokholm
Jørgensen.
Alt: Sigrid Rasmussen.
Tenor: Niels Riis Kristensen.
Bas: Tommy Lie.
Organist Thorkil Hørlyk

Præsentation af Helle
Jeg hedder Helle Rosenkvist er 39
år og bor sammen med min mand,
Christian, her i Lindholm Sogn. Vi
synes, det er et dejligt sted, og derfor
er jeg særligt glad for også at få lov
at være præst lige her. Jeg glæder
mig til at komme rundt og møde jer i
forskellige sammenhænge og se nye
sider af sognet. Hvis der er hjørner, I
synes, jeg glemmer, eller foreninger,
institutioner eller lignende, I mener,
jeg bør hilse på, må I endelig sige til.
Jeg har trådt mine sko bl.a. i KFUM
& KFUK som leder i en børneklub og
var i en årrække kajakinstruktør for
ungdoms- og voksenhold i FDF.
I min fritid holder jeg af at komme
ud i naturen – trave i skoven eller
komme en tur på vandet f.eks. i kajak. Inden døre nyder jeg gerne en
god bog. Ferierne har vi de seneste

par år tilbragt i telt med bjergudsigt
i Frankrig og Schweiz.
Jeg kommer fra en sammensat stilling dels som sognepræst i Skalborg
Kirke dels som medarbejder hos
studenterpræsterne, der er knyttet til
Aalborg Univesitet.
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mens vi venter
”Lad os ikke blive revet med af alt det,
vi skal nå og vil nå, men lær os at leve
langsomt, at være åbne og lydhøre, når
du kommer og står midt iblandt os, lys
af evighed.”
Sådan lyder en af de bønner, man kan
møde i kirken. Og mon ikke den udtrykker noget, som mange kan genkende?
At der både er en masse ting, som vi
synes, vi skal nå, men også en masse,
som vi gerne vil nå? Det gælder ikke
mindst, efterhånden som vi kommer
tættere på jul. Dagene er ganske korte,
det er mørkt, og samtidig er der ekstra
mange opgaver oven i alt det almindelige.
Så kan det virke som om, der er langt
til julefred og ro, og det der fylder, er
måske i højere grad tanken om alt det,
vi skal forberede, før julen kommer, før
familien kommer, før posthuset lukker
for forsendelser.
Men i første omgang er det noget helt
andet, der kommer. Det er Gud selv. Og
det sætter et andet fortegn for vores forberedelser. I stedet for at vi skal gøre
klar til at yde en masse i form af mad
eller gaver og julehilsner, så kan vi for-

berede os på at kunne modtage noget.
Gud kommer til os.
Hvordan forbereder man sig på at
modtage Gud?
Ja, vi skal på en eller anden måde
have gjort plads til ham. Det er nok
forskelligt, hvordan vi hver især bedst
gør det. Uanset hvad vi foretrækker, og
hvad der er praktisk muligt, så kan vi
formentlig alle sammen godt finde fem
minutter, hvor vi sætter os ned et roligt
sted og beder om, at Gud må skabe ro
og plads i os – til ham selv – til julens
under - til at vi får så meget ro, at vi kan
lade os påvirke af Kristus og lade ham
virke i os. Tænke over, hvad det betyder
for vores liv.
Mens vi venter og tænker, når vi til
advent og et nyt kirkeår. Vi tænder

adventskransens lys et for et. Som et

synligt tegn lyser de op og skubber
mørket længere væk, i takt med at vi
nærmer os julen, men det er ikke sikkert, at de også skubber vores problemer væk. Derfor er kirkeåret det samme
år efter år, for vi har brug for den samme hjælp, den samme tilgivelse og den
samme støtte fra Gud.
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I vores almindelige år, ved vi ikke, hvad
der kommer til at ske i løbet af det næste år, men kirkeåret kender vi. Der får
vi gentaget, at uanset, hvad der sker i
vores liv, så står Gud last og brast. Uanset hvad vi kommer ud for, og hvad vi
selv roder os ud i, så ændrer det ikke
på Guds kærlighed til os. Derfor er kirkeåret det samme år efter år.
Når Gud kommer til os, er det ikke bare
til en enkelt festdag. Det er til alle de
almindelige hverdage med alle deres
problemer. Det er også i dem, at Gud
vandrer med og tilbyder os sin fred.
Hvordan tager man imod Gud? En nem
start er at bede med på en bøn fra en
af julesalmerne:
”Vær velkommen, du min fred, dig ske
tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig. Vejen selv du
bane dig.”
Med ønske om en god forberedelsestid.
Helle Rosenkvist.

Torsdagstræf
Torsdagstræf er en hyggeeftermiddag, der afholdes den
anden torsdag i hver måned kl. 14.30. Ved hvert torsdagstræf er der kaffebord á kr. 10.00.
10. januar Esbjergevangeliet. Kunstneren Erik Hagens
har udsmykket en 135 m2 stor væg med bibelske motiver
i utraditionel og tankevækkende
tolkning
- f.eks. som på udsnittet
her, hvor Helligånden
ved bebudelsen er afbilledet som en transistorradio med vinger. HR
viser billeder og fortæller om det store maleri
og nogle af Hagens.
.
13. december Julehygge med underholdning ved
børnekoret og bankospil.
14. februar Sognepræst Finn Carpentier, Skelund. Vil i
ord og billeder fortælle om sin spændende rejse til Cypern.

det er for børn
spaghettigudstjenester:
Torsdag den 10. januar kl 17 i Løvvangens Kirkecenter

Åben Kirke

Fastelavnsgudstjeneste:
Søndag den 10. februar kl 10.30 i Lindholm Kirke
Kl. 14.00 i løvvangens kirkecenter. (Ved sognepræst Helle
Rosenkvist)

Åben Kirke er som udgangspunkt den første fredag i hver
måned. Mulighed for spisning kl. 18.00. Foredraget begynder kl. 19.00. Tilmelding er nødvendigt og senest dagen før kl. 18.00 til kirkens kontor, tlf. 98 17 24 32 eller på
mail lindholm.sogn@km.dk. Aftenmad og kaffe kr. 40,00.
Kun kaffe koster kr. 10,00.

Kollekter

7. december Julehygge ved lokale kræfter.

Vi samler penge ind ved gudstjenesterne:
2. december: Kirkens korshær Aalborg
24. – 25. december: Børnesagens fællesråd
1. januar: Bibelselskabet

Mandag den 28. januar
Professor Morten Ejrnæs fortæller
om fattigdomi dagens Danmark.
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Fællesskaber
Lørdag den 1.
og søndag den
2. december.
Adventskranse, dekorationer, kalenderlys …
Tombolaer og salgsboder.

Patchwork torsdag
kl. 19.00 i ulige uger i
Løvvangens Kirkecenter.
Alle er velkomne til at deltage, og
opleve patchwork for fuld udblæsning! Igennem det sidste år har de
leveret 35 tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro og Kirkens Korshær i Aalborg. Hvis der er nogen,

der har patchworkstoffer el. lign. i
overskud - også gerne ensfarvede,
vil vi meget gerne modtage disse.
Ring til Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan telefon: 98 17 75 71 eller
mobil: 40 57 75 71.
Pris 20 kr. pr. aften inkl. kaffe, the
og ostemadder.

Salg af vafler, pølser og kager.

De levende pinde
De levende pinde mødes den 2.
lørdag i hver måned i Løvvangens
Kirkecenter kl. 13.00 - 17.00.
Tøj sendes til forskellige steder i
Danmark og Østeuropa. Tøj og

garnrester kan afleveres på kontoret.
Kontaktperson: Lis Dalum Nielsen,
tlf. 98 17 91 40.

Spejderhuset, Lindholmsvej 59:
Lørdag den 1/12 kl. 11.00 - 15.00.

Løvvangens Kirkecenter:
Søndag den 2/12 kl. 10.30 - 14.00.
Vi begynder kl. 10.30 med gudstjeneste og Luciaoptog.
Søndag kl. 14.00 afholdes der bankospil.

Lindholm gruppe.
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kirkelige arrangementer
Kommende arrangementer
ud over Åben kirke
og torsdagstræf
Onsdag den 19. december
kl. 19.00 i Lindholm Kirke:
Julesangsgudstjeneste
I tilknytning til bibelske læsninger
om julen vil vi sammen synge juleog adventssalmer, der vil handle om
forventning, glæde og eftertænksomhed. Der vil blive opført nogle
musikstykker for obo samt Lindholm
kirkes kantori og organist. Efter
gudstjenesten er der kaffe og kage
i menighedssalen, hvor vi også vil
synge nogle julesange.
Onsdag den 30. januar
kl. 19.00-20.00 inviterer
korene i Løvvangens Kirke

center til Nytårskoncert
Der vil efterfølgende være et lille
traktement. Velkommen til alle.
Fri entré.
Onsdag den 6. februar
i Lindholm Kirke:
Kyndelmissegudstjeneste
Kl. 18.00 spiser vi sammen kyndelmissesuppe med brød og en kop
kaffe i kirkens menighedslokaler.
Kl. 19.00 er der musikgudstjeneste i kirken, der omhandler kyndelmisse, lyset og håbet. Gl. Lindholm
Skoles Kor medvirker under ledelse
af musiklærerne samt Lindholm kirkes kantori og organist.
Onsdag den 30. januar og
onsdag den 27. februar
Sangaftner i Lindholm Kirke.
Hermed inviteres alle, der har inte-
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resse for salmer/sange/viser/folkeviser/mv til sangaftner i Lindholm
Kirke. Vi benytter folke-højskolens
Sangbog i nyeste udgave som
grundbog. Program for aftnerne vil
blive følgende:
kl. 19.00 Foredrag ved organist
Thorkil Hørlyk om et udvalgt emne
fra sanghistorien og sangkulturerne
suppleret med en hel del tilhørende
fællessange fra Folkehøjskolens
Sangbog.
Kl. 20.00 Pause med kaffe og
brød.
Kl. 20.30 Deltagerne vælger sange fra Folkehøjskolens Sangbog.

Dåb og Vielse

2. september
Aske Beltofh Bak

8. september
Kirsten Lundsgaard Kusk og
Claus Fischer Mikkelsen

8. september
Minth Michelle Kornum
Jørgensen

16. september Adrian Hvid

Lørdagsdåb:
lørdag den 26. januar
kl. 10.00 Lindholm Kirke

29. september
Maria Kodal Sørensen og
Ulrik Riis Madsen

7. oktober Yomis Geneti
Deressa Ebba og Mo’aa
Geneti Deressa Ebba

28. september
Sigurd Jensen
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Gruppeleder:
Ann Kristina Andreasen,
Eriksholmsparken 172,
9400 Nørresundby.
Tlf.: 21 26 09 02.
Grupperådsformand:
Anne-Marie Dalbøge Bersan
Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørre-sundby.
Tlf.: 98 17 75 71
Mail: mie@bersan.dk
Bæver - børnehaveklasse
og 1. klasse
Lis Dalum Nielsen
tlf.: 98 17 91 40
Onsdage kl. 17.00 - 18.30.
Ulve 2. - 3. klasse
Conni Kristiansen
tlf.: 98 17 84 10
Tirsdage kl. 17.00 - 18.30.
Junior 4. - 5. klasse
Karl Peder Olesen,
tlf.: 26 84 99 09
Tirsdage kl. 17.00 - 18.30.
Spejder 6. - 7. klasse
Gorm Dalbøge Bersan,
tlf.: 31 21 39 12
Onsdage kl. 19.00 - 21.00.

Seniorspejder 8. 9. 10. klasse
Gorm Dalbøge Bersan,
tlf.: 31 21 39 12
Onsdage kl. 19.00 - 21.00.
Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen,
tlf.: 61 77 71 64.
Torsdage i lige uger
kl. 19.00 - 21.00.
Familiespejder 0 - 6 år
plus forældre
Karl Peder Olesen,
tlf.: 26 84 99 09.
Hver anden søndag i lige uger.
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Gudstjenester
Dato

Lindholm Kirke

Løvvangens Kirkecenter

2. december	Ingen

Kl. 10.30 Peer Lousdal

9. december

Kl. 10.30 Peer Lousdal Indsættelse af Helle Rosenkvist	Ingen

16. december

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist

Kl. 14.00 Helle Rosenkvist (musikgudstj.)

23. december	Ingen

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist

24. december

Kl. 14.30 Peer Lousdal/ Kl. 16.00 Helle Rosenkvist

Kl. 14.30 Helle Rosenkvist

25. december

Kl. 10.30 Peer Lousdal

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist

26. december

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist	Ingen

30. december	Ingen

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist

1. januar

Kl. 14.00 Peer Lousdal	Ingen

6. januar

Kl. 10.30 Peer Lousdal

13. januar

Kl. 14.00 Peer Lousdal	Ingen

20. januar

Kl. 10.30 Peer Lousdal

27. januar

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist	Ingen

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist
Kl. 10.30 Helle Rosenkvist

3. februar	Ingen

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist

6. februar

Kl. 19.00 Peer Lousdal (Onsdag)	Ingen

10. februar

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist (Fastelavnsgudstj)

17. februar

Kl. 10.30 Peer Lousdal 	Ingen

24. februar

Kl. 10.30 Helle Rosenkvist

Kl. 14.00 Helle Rosenkvist (Fastelavnsgudstj)
Kl. 10.30 Peer Lousdal

Gudstjenester på plejehjem
Dato

Lions park	

Lindholm Plejehjem

Tirsdag 4. dec.		

14.00 Helle Rosenkvist

Tirsdag 11. dec.		

14.00 Peer Lousdal

Juleaftensdag

10.00 Helle Rosenkvist 11.00 Peer Lousdal

Tirsdag 8. jan.		

14.00 Peer Lousdal

Tirsdag 15. jan.		

14.00 Helle Rosenkvist/Peer Lousdal

Tirsdag 22. jan.		

14.00 Peer Lousdal

Tirsdag 5. feb.		

14.00 Helle Rosenkvist

Tirsdag 12. feb.		

14.00 Peer Lousdal

Tirsdag 19. feb.		

14.00 Helle Rosenkvist

Tirsdag 26. feb.		

14.00 Peer Lousdal

BEMÆRK!
I vinterperioden
er gudstjenester kl. 10.00
rykket til kl. 10.30!

