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Ved dåb:
Medbringes navne og adresser på
faddere.

Ved begravelse:
Sker henvendelsen til præst eller
kirkekontor.

Ved vielse:
Medbringes prøvelsesattest fra kommunen
samt navne og adresser på vidner.

Ved evt. pyntning af kirken:
Kontakt kirketjeneren.

Sognepræst, kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Peer Lousdal,
Mølleageren 1,
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 08 15
Mail: peer@lousdal.dk
Træffes alle hverdage
undtagen mandag

Sognepræst Helle Rosenkvist
Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167,
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 01 20
Mail: hros@km.dk
Træffes alle hverdage
undtagen mandag

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

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

Organist ved Løvvangens
Kirkecenter
Susanne Rasmussen
Tlf. 98 17 31 84
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 kl. 11.30 – 12.30
eller efter aftale.
Kirketjener
Majbrit Rothmann
Tlf. 98 17 58 56 (Kirkecenter)
Mail: majbrit@lindholmsogn.dk
Kirketjener
Dion Pedersen
Tlf. 98 17 58 56 (Kirkecenter)
Tlf.98 17 19 25 (Lindholm Kirke)
Mail: dion@lindholmsogn.dk

Formand for
menighedsrådet
Mette Eich-Høy, Uglebakken 24,
9400 Nørresundby. Tlf. 21 75 13 42
Mail: mette.eich-hoey1@skolekom.dk
Kirkeværge Niels Chr. Nielsen
Kapelvej 45, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 91 40
Løvvangens Kirkecenter
Tlf. 98 17 58 56
Lindholm Kirke
Tlf. 98 17 19 25
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9 - 13
Torsdag tillige kl. 16 - 18
Kirkekontoret Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 24 32 Fax: 96 32 09 85
Mail: lindholm.sogn@km.dk
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Nyt fra menighedsrådet
Præsentation af ny formand
Jeg hedder Mette Eich-Høy, er 40 år og
bor i Lindholm med mine 3 børn, hvoraf
den ældste går på Nørresundby Gymnasium og de to yngste på Gl. Lindholm
Skole. Jeg arbejder til daglig som folkeskolelærer, hvor jeg primært underviser
i dansk og begynderlæsning.
Som medlem og ny formand af menighedsrådet glæder jeg mig til at kunne
bidrage til at skabe gode rammer for
livet i kirken; et lokalt samlingssted for
mennesker i alle aldre, et rum for tro,
fordybelse, ro og åndelighed som modvægt til den nogen gange lidt fortravlede hverdag.
Søndag d. 9. december blev vores nye
præst Helle Rosenkvist indsat i Lindholm
Kirke ved provst Ole Rysgaard Madsen.
På grund af det voldsomme snevejr blev
den efterfølgende frokost afholdt i krypten under kirken.
Vi byder Helle Rosenkvist hjerteligt velkommen i sognet og glæder os til samarbejdet.
Som præsenteret i sidste kirkeblad har
6 nye medlemmer startet arbejdet i menighedsrådet, som består af 11 valgte
personer og 2 præster. Menighedsrådet har konstitueret sig og har nyvalgt
Ann Birthe Jensen som kontaktperson,
Morten Larsen blev valgt som næstformand, men trak sig fra rådet, hvorefter
Anne-Marie Dalbøge Bersan blev valgt
til posten. Mette Eich-Høy valgtes som
formand, og Anette Machholm LarsenJensen fortsætter som kasserer og sekretær, Niels Chr. Nielsen blev valgt
som kirkeværge og Osvald Hansen som
byggesagkyndig.

I Lindholm Sogn har vi nu fået nyrenoverede og flotte kirkerum i såvel kirken
som kirkecenteret, hvor der var indvielse i december måned. I menighedsrådet vil vi i den kommende tid have fokus
på det psykiske arbejdsmiljø for kirkens
ansatte og menighedsrådsmedlemmer,
så alle bliver godt klædt på til at løse
sognets nuværende og fremtidige opgaver.

På menighedsrådets vegne
Mette Eich-Høy
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Sogneindsamling:
Hjælp os med at hjælpe. Søndag den 10.
marts er der sogneindsamling, og du kan
hjælpe meget ved at bruge et par timer
som indsamler. Meld dig gerne på forhånd ved at ringe, sende en sms eller en
email til sognepræst Helle Rosenkvist på
tlf.: 21 19 94 76, email: hros@km.dk eller
mød blot op på dagen.
Mad er en menneskeret – og der er mad
nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor
fattigdom og sult, at det truer deres liv og
helbred. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut katastrofehjælp,
langsigtet udviklingsarbejde og arbejde
for de fattigstes rettigheder. De mest sårbare er kvinder og børn, ikke mindst under krige og katastrofer. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og
hvert 12. sekund dør et barn af sult.
Program for dagen:
10.30:
Gudstjeneste i Lindholm Kirke
og Løvvangens Kirkecenter
11.45:
Alle samles i kirkecentret, hvor
ruterne fordeles og indsamlere
modtager nødvendigt materiale.
Efter endt rute:
Kaffe, te, saft og pølser i kirke
centret.

Siden sidst
Renoveringen af Løvvangens
Kirkecenter
Den 21.11.2012 var der afleveringsforretning i Løvvangens Kirkecenter.
Hermed skulle renoveringen være overstået og vi kunne afvikle søndagens
gudstjeneste sammen med spejdernes
julemarked. Det nye gulv skulle stå sin
prøve med sne og sjap. Det gik ikke helt
som ventet idet gulvet blev meget glat og
vi måtte reklamere over gulvet. Det viste
sig, at de eksterne rengøringsfolk havde
fejlbehandlet vort gulv, så det havde en
fedtet overflade. Vore kirketjenere kom
på den helt store afvaskningsopgave for
at rette op på miseren. Stor tak herfra.
Der var stadig en række fejl og mangler
som skulle udbedres ganske som i enhver anden byggesag. Den 2.1.2013
havde vi i udvalget et møde med arkitekt og byggesagkyndig, hvor de sidste
ting kom frem. Problemer med akustikken i sal 3 forsøges løst med gardiner
i første omgang, hvorefter der vil finde
akustikmåling sted. Skulle det vise sig,

at akustikken stadig ikke er god nok, vil
der blive opsat flere akustikplader.
Vi har søgt provstiet om penge til nye
stole også og har fået det bevilget. De
nye stole kommer i uge 8. Det vil være
prikken over i’et og bringe noget farve
ind i rummet. En liturgisk farve er valgt
til både stolesæder samt knæfald til
både menighed og præster.
Vi håber det færdige projekt vil blive
godt modtaget. Vi har bestræbt os på at
finde en stilfuld og fremtidssikret løsning
samt et rum med en meget bedre akustik til glæde for såvel menighed som
ansatte.
Der skal lyde en stor tak til alle ansatte
for jeres tålmodighed mens renoveringen har stået på. Også en stor tak til
arkitekt, byggesagkyndig og håndværkere. Særligt den gode tone på byggepladsen har været meget værd.
På udvalgets vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen
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Mulighed for begravelsekaffe
Mange ønsker at samles omkring en
kop kaffe efter en begravelse.
Som noget relativt nyt kan vi nu tilbyde at holde en sådan sammenkomst
i krypten under Lindholm Kirke i forlængelse af bisættelser og beravelser.
Kirkens personale sørger for hele
arrangementet. Brochure med muligheder og priser kan fås hos vores
præster samt på kirkekontoret.

Ny alterbort i Lindholm Kirke
Hej. Jeg hedder Aga, Agapeta Poulsen.
Jeg er født i Maniitsoq (i gamle dage
kaldet Sukkertoppen). Jeg er fra en stor
familie og voksede op sammen med
8 andre søskende, og jeg var den 4. i
rækken.
Min skolegang var ligesom en almindelig dansk børneskole. Jeg ville have
været pædagog i mine unge dage, men
af forskellige årsager blev jeg så køkkenassistent i stedet for og har så i over
25 år arbejdet som køkkenleder på forskellige institutioner i min hjemby. Jeg
er samlevende og har to voksne døtre,
hvor den ældste bor i Vodskov og den
yngste stadig i Grønland.
Fra hjemmet og ikke mindst fra min tid
på husholdningsskolen har jeg syslet
med håndarbejde. Jeg har strikket og
hæklet meget gennem årene. Jeg kan

lide at synge, og i min fritid var jeg medlem af et lokalt kor. Jeg var også med i
koret i den gamle grønlandske forening
i Aalborg og er nu med til at opbygge et
nyt kor i vores forening Ikerasak.
Jeg kom til Nørresundby i 2005 sammen med min kæreste og er faldet godt
til i byen. Jeg blev hurtigt hjemmehjælper, efter vi kom til Lindholm, men har
desværre de sidste godt to år været sygemeldt efter operation i begge skuldre,
så jeg går til forskellige aktiviteter og er
pt. i praktik på Kofoeds Skole i Aalborg.
Jeg blev meget glad for opgaven med
at lave den nye bort til alterdugen og
tog det som en udfordring og håber, at
menigheden kan have glæde af den i
mange år fremover.
Tusind tak

Folkekirken har fået fælles logo
Folkekirkens nye logo er bygget op af
et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det
historiske dagmarkors, og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi
det er dåben, som gør den enkelte til
en del af det kristne fællesskab. De
mange små symboler afspejler vigtige
dele af kirken og kristendommen.
Korset er kirkens grundsymbol. Hjertet er et billede på Guds kærlighed
til os mennesker og næstekærligheden mellem os. Kirkebygningen skal
lede tanken hen på de konkrete, lokale kristne fællesskaber. Duen er et
symbol på Helligånden og bruges
også som et billede for fred. Englen
er Guds budbringer, og ankeret er et
billede på håb. Skibet er symbol på
den kristne menighed, og fisken er det
ældste, kristne symbol. Hvis man på
græsk tager forbogstaverne i ordene
”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser”, får
man ordet ”IXTYS”, der betyder fisk.
Derfor blev fisken brugt som et kristent
symbol.
Logoet findes dels i den mangefarvede
udgave, der er gengivet her, dels i otte
ensfarvede udgaver.
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Finanskrise
Det er nok lidt for tidligt at påstå, at den
økonomiske krise er ovre og at verdensøkonomien igen er på rette spor og
igen buldrer derudaf med økonomisk
vækst overalt i verden. I øvrigt har jeg
ikke tilstrækkelig indsigt på det område
og kan derfor ikke på kvalificeret vis udtale mig om det.
Men det jeg og enhver anden kan konstatere, det er, at vi lever i en tid, hvor
der er stor fokus på penge, privat økonomi, gæld og konkurs.
Hvis vi ikke selv har oplevet det under
finanskrisen eller ved tidligere økonomiske kriser, så kender vi sikkert nogen
der har. Pludselig er gælden i huset
blevet større end den værdi huset reelt
har. Eller man mister måske sit arbejde,
så man pludselig har flere udgifter end
indtægter.
Gæld er ikke særlig rart, og alt for
meget gæld kan give dårlig nattesøvn,
eller måske det, der er værre: stress og
mavesår. Man ønsker sig kun, at situationen må blive overstået på bedste

vis - at man finder en løsning, som man
kan leve med. Og måske er den eneste
udvej en konkurs!
Pudsigt nok, så ønsker Jesus faktisk, at
du og jeg skal gå konkurs - ja, nu tænker jeg ikke på det økonomiske! Nej, Jesus ønsker, at vi en gang for alle skal
finde ud af, at vi ikke selv kan klare os
ud af krisen - krisen med gælden overfor Gud. Vi kan læse i Kolossenserbrevet kapitel 2 vers 14 om Jesus, at:
”Han slettede vort gældsbevis med
alle dets bestemmelser imod os; han
fjernede det ved at nagle det til korset.”
Du og jeg, vi kan ikke selv betale vores
gæld over for Gud! Vi må opgive vore
egne afdrag og lade Jesus betale for
os. Rent faktisk så har han allerede
gjort det. Det skete, da han langfredag døde på korset i vores sted. Men
betalingen gælder kun, hvis vi ikke selv
forsøger med en afdragsordning at betale gælden af, og tror vi selv kan betale
gælden.
Vi må indse, at vi er gået konkurs, for vi
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har ingen egenkapital at betale med. Til
gengæld er det ikke pinligt i Jesu øjne at
gå konkurs overfor Gud - nej, der er en
stor glæde for ham, når du og jeg opdager, at vi ikke kan selv, men har brug
for hans betaling.
Når vi først har fundet ud af det, så må
vi også minde os selv om det hver eneste dag: Jesus har betalt for mig!
Og - for at blive lidt i billedet - så vil
denne glæde over hans betaling indsætte værdi på vores egen konto, som
vi så efterfølgende kan dele ud til andre
- men uden Jesus er vor konto tom.

Glædelig påske
- glædeligt forår
- glædelig pinse
Peer Lousdal

Torsdagstræf
Torsdagstræf er en hyggeeftermiddag, der afholdes den anden torsdag
i hver måned kl. 14.30 i Løvvangens
Kirkecenter. Ved hvert torsdagstræf er
der kaffebord til 10,- kr.

Åben Kirke

levelser, de vil fortælle og vise billeder
om. Desuden fortæller de, at i mere
end 1000 år har pilgrimme bevæget
sig mod Sankt Jakobs grav i Santiago
de Compostela i det nordlige Spanien.
I de sidste 20-30 år har denne vandring
fået en renæssance, og mange tusinder
tager hvert år vandringen.
9. maj:
Intet torsdagstræf, men stor fælles gudstjeneste i Gigantium i anledning af åbningen af Danske Kirkedage. Se omtale
på side 10.

14. marts:
Muntre fortællinger fra Grønland. Ved
Jesper Hansen, Øland.
Foredragsholderen har tilbragt 14 år
i Grønland. De første par år lavede
han personaleblade for Grønlands
største butikskæde, hvor han var nødt
til at bruge både hundeslæde, speedbåd og helikopter for at få historierne
i hus fra verdens mest afsidesliggende
bopladser. Senere blev det til 12 år
som informationschef og ”spindoktor” i
Nuuk Kommune. Her tog han del i det
daglige liv i Grønlands største byer.

13. juni: Sogneudflugt
Udflugtsmålet er ved kirkebladets
udgivelse endnu ikke fastlagt, men
nærmere information kan fås ved
henvendelse til kirkekontoret på
tlf.: 98 17 24 32.

Åben kirke afholdes den første fredag i hver måned i Løvvangens Kirkecenter. Der er mulighed for spisning kl. 18.
Foredraget begynder kl. 19.
Tilmelding til spisning skal ske senest
dagen før til kirkekontoret på tlf.:
98 17 24 32 eller email: lindholm.
sogn@km.dk
Pris: Aftensmad og kaffe: 40,- kr.
Kaffe alene: 10,- kr.
1. marts:
Åbne døre: ”Forfulgte kristne fællesskaber” ved sognepræst Kim
Legarth.
5. april:
”Spredte erindringer om Lindholm
Kirke og omkring den (fra 1930´erne
til nu)” ved Gudrun Andersen, der
kender Lindholm Sogn gennem et
langt liv.

Gudrun
Andersen
3. maj: Sæsonafslutning i
spejderhuset
Vi kan love, at denne aften i spejderhuset på Lindholmsvej 59 bliver
ud over det sædvanlige. Det er spejdere fra Lindholm gruppe, der sætter gang i løjerne. Aftenen begynder
med servering af et anderledes traktement fra den store gril.

11. april: Pilgrimsvandring
Inge og Henning Aardestrup har i 2012
taget turen på 900 km fra det sydlige
Frankrig til Santiago de Compostela
og Finisterre, så det er meget friske op7

Det er for børn
Familiegudstjenester

Kirkens højtider er også for børn! Og de
skal fejres. Derfor holder vi familiegudstjeneste både i påsken og pinsen. Der
skal synges og festes. Vi pynter op med
påskeæg og fejrer Jesu opstandelse.

Teater
Kom til den fantastiske teaterforestilling
”Sodomorra”. Årets minikonfirmander
opfører et flot stykke, der er en mellemting mellem en musical og et læseteater.
Der er både helte og skurke, en troldmand og en fe og forhåbentlig en god
slutning med … nå ja, det er selvfølgelig
en overraskelse, så kom og se.
Det er søndag den 5. maj kl. 14 i Lindholm Kirke.
Babysalmesang
Velkommen til babysalmesang i Lindholm Sogn. Det foregår i Løvvangens
Kirkecenter torsdage kl. 10.30 – ca.
12.00 og er for babyer fra ca. 3-10
mdr. Man tilmelder sig et forløb på 8
gange.
Næste hold starter torsdag den 4. april
Derefter mødes vi torsdagene den 11.4.,
25.4., 2.5., 16.5., 23.5., 30.5. og 6.6.
Tilmelding til organist Susanne Rasmussen på mail Susanne@lindholmsogn.dk
eller til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32

Har du lyst til at synge i
et af korene i Løvvangens
Kirkecenter ?
Nu har du chancen for at begynde.
Koret optager nye sangere efter
vinterferien, og du kan nå at være
med.
Spirekor:
For alle i 3. klasse øver onsdag kl.
14.00-14.45
Børnekor:
For alle i 4., 5. og 6. klasse øver
onsdag kl. 15.00-16.00
Ungdomskor:
For alle fra 7. klasse og ældre
øver onsdag kl. 16.15-18.00
Korleder; musiklærer og organist
Susanne Rasmussen

Koncert
Sæt X for koncert
i din kalender
12. juni kl. 19 i
Løvvangens Kirkecenter.
Forsommerkoncert
ved korene i
Løvvangens Kirkecenter.

I pinsen handler det om Helligånden,
om hvor meget luft, vi kan trække ned
i lungerne, og om flag og fødselsdage.
Vær med til at råbe hurra. Det er:
2. påskedag mandag den 1. april kl.
10 i Lindholm Kirke. 2. pinsedag mandag den 20. maj i Løvvangens Kirkecenter.
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Fællesskaber
Patchwork torsdag kl. 19.00 i
ulige uger i Løvvangens Kirke
center
Alle er velkomne til at deltage og opleve
patchwork for fuld udblæsning. Gruppen har bl.a. leveret tæpper til julemærkehjemmet i Hobro. Patchworkstoffer
og lignende modtages med stor tak.
Ring til Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan på tlf.: 98 17 75 71 eller
mobil: 40 57 75 71.

Døbte

2. december 2012
Lydia Ladefoged Busk

Pris: 20,- kr. pr. aften inkl. kaffe,
te og ostemadder.
De levende pinde
De levende pinde mødes den 2. lørdag
i hver måned i Løvvangens Kirkecenter
kl. 13.00 - 17.00.
Pris: 10,- kr. pr. gang
Tøj sendes til forskellige steder i
Østeuropa.
Tøj og garnrester kan afleveres
på kontoret.
Kontaktperson: Lis Dalum Nielsen,
tlf. 98 17 91 40.
Komende datoer: 9/3, 13/4, 11/5.

8. december 2012
Mathias Freundlich
Pedersen

8. december 2012

Emilia Orkide Gerginova
de Castro Thomsen og
Elijah Eren Gerginov de
Castro Thomsen

Lørdagsdåb:
lørdag d. 2. marts og d. 6. april i Løvvangens Kirkecenter
Kommende
menighedsråds
møder:
26. marts:
Linholm Kirke
30. april:
Løvvangens kirkecenter
28. maj:
Lindholm Kirke.
Alle møder begynder
kl. 19
9

General
forsamling
i KLF
Kirke og Medier Sydøstvendsyssel lokalforening indbyder til
forårsfest og generalforsamling
i Vodskov Sognegård mandag
den 15. april 2013 kl. 17.30.
Efter fællesspisningen bliver der
lejlighed til at lytte til foredraget
”Syv bibelske kvindeskikkelser”
ved sognepræst ved Gauerslund
Kirke Lisbeth Filtenborg.
Pris: 75,- kr.
Tilmelding senest den 11. april
på tlf.: 98 17 87 17.

Kirkelige arrangementer
Kommende arrangementer
ud over åben kirke
og torsdagstræf
Troens værksted
I et værksted kan man skære fra og
banke sammen, spænde og løsne efter
behov, lade ideer få form og bearbejde
ethvert materiale.

Sådan er det også, når vi ønsker at mødes til en åben snak om vores tro. Her
er mulighed for at tage svære emner
op, stille alle de spørgsmål, som måske
kaldes dumme, men som ofte er fælles
for os alle sammen og sammen forsøge
at finde svar - eller måske finde ud af,
at der ikke altid er et svar. Her er vide
muligheder for at præge aftnerne efter
eget ønske, selv komme med et oplæg
eller emne eller læne sig lidt tilbage og
lytte til andres. Man kan deltage fast eller blot til en enkelt aften efter behag.
Den første gang vil sognepræst Helle
Rosenkvist vise en kort musikvideo og
lægge op til snak. Vi runder aftenen af
med en kort andagt.

Alle aftnerne foregår i Løvvangens
Kirkecenter kl. 19.
Onsdag d. 6. marts
Onsdag d. 3. april
Onsdag d. 1. maj
Hvad mener du?
Har du gode ideer til livet i kirken, og vil
du høre om menighedsrådsarbejdet, så
kom til det årlige menighedsmøde.
Søndag d. 7. april efter gudstjenesten i
Løvvangens Kirkecenter.
Vi glæder os til at se dig.
Menighedsrådet
Danske Kirkedage 9.-12. maj
En enestående mulighed med et væld af
kirkelige aktiviteter, foredrag, koncerter, dansetrups og meget mere. Danske
Kirkedage er Danmark største fælleskirkelige arrangement og finder sted hvert
tredje år i Kristi himmelfartsdagene. I år
er det ekstra nemt at få et kig med, da
det holdes i Aalborg.
Tag til gudstjeneste med 5000 andre.
Sportshallen Gigantium bliver fyldt med

dansetrup og en salme skrevet specielt
til lejligheden er med til at give en helt
unik oplevelse – og Lindholm Sogn er
med, så tag naboen under armen og
kom til gudstjeneste i Gigantium kl.
15.30.
Der er mulighed for fælles transport
fra Lindholm Kirke/Løvvangens Kirkecenter. Kontakt kirkekontoret eller en af
præsterne for at høre nærmere om tidspunkt for fælles afgang.
Gudstjeneste, musik og ikoner
I foråret holder vi tre anderledes aftengudstjenester med lidt forskelligt præg.
De to vil kredse om et eller flere stykker
klassisk musik med korte refleksioner
over udvalgte dele af musikkens kristendomsfortolkning. Den sidste aften
vil der være ekstra meget for øjet, når
gudstjenesten tager afsæt i en samling
fine ikoner malet af et tidligere sognebarn.
Onsdag d. 17. april kl. 19
i Lindholm Kirke
TIrsdag d. 14. maj kl. 19
i Løvvangens Kirkecenter
Onsdag d. 29. maj kl. 19
i Lindholm Kirke

5000 kirkegængere, når Danske Kirkedage holder åbningsgudstjeneste den
9. maj. Et 300 personers kor, en indisk
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Lam og nadver skærtorsdag
Vi vil denne aften spise et måltid, der
minder om Jesu sidste måltid med disciplene. Vi hører nogle af de beretninger, der ligger til grund for den jødiske
påske og det jødiske påskemåltid og vi
fejrer nadver sammen.
Menu: Påskelam og kylling.

Pris for deltagelse inkl. fællesspisning
og vin 60,- kr.
Skærtorsdag d. 28. marts
kl. 18 - ca. 20.
Tilmelding til kirkens kontor
tlf.: 98 17 24 32 eller på
mail: lindholm.sogn@km.dk
senest mandag den 25. mart kl. 13.
Sangaften
Smør stemmerne, syng og hør noget om
sangene. Vel mødt til en klangfuld og
hyggelig aften.
Onsdag d. 20. marts i Lindholm Kirke.
Kl. 19: Foredrag ved organist Thorkil
Hørlyk om et udvalgt emne fra sanghistorien og sangkulturen suppleret med
en del fællessange fra Folkehøjskolens
Sangbog.
Kl. 20: Pause med kaffe og brød.
Kl. 20.30: Deltagerne vælger sange fra
Folkehøjskolens Sangbog.

Søndagscafe
En søndag om måneden.
Kom til hyggeligt samvær et par timer
en søndag om måneden!
Vi åbner dørene i spejderhuset Lindholmsvej 59 kl. 14–16.
Vi har kontaktet nogle lokale mennesker, der kommer og fortæller, har pudset sangstemmen til dejlig fællessang,
har kaffe på kanden!
Kl. 15: ”Aktuelt kvarter” med små
fortællinger, ind i mellem synges der og
snakkes over bordene.
17. marts:
Hanne Jørgensen kommer og fortæller:
”At være vært på vandrehjemmet”
14. april:
Ulla Ubbesen kommer og fortæller:
”Livet på hospice”
12. maj:
Karen Holmby og Mie Bersan kommer
og fortæller:
”Om Kofoeds Skole”
Alle er velkomne
Ved spørgsmål kontakt
Lis Dalum Nielsen 98 17 91 40

Gruppeleder:
Dion Pedersen,
Arkildsdal 173, 3,
9400 Nørresundby.
Tlf.: 29 44 08 04.
Grupperådsformand:
Anne-Marie Dalbøge
Bersan
Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørresundby.
Tlf.: 98 17 75 71
Mail: mie@bersan.dk

Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

Spejder 6., 7. klasse
Gorm Dalbøge
Bersan,
tlf.: 31 21 39 12
Onsdage
kl. 19.00 - 21.00.

Ulve 2., 3. klasse
Conni Kristiansen
tlf.: 98 17 84 10
Tirsdage
kl. 17.00 - 18.30.

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.

Junior 4., 5. klasse
Karl Peder Olesen,
tlf.: 26 84 99 09
Tirsdage
kl. 17.00 - 18.30.

Familiespejder
0 - 6 år plus forældre
Karl Peder Olesen,
tlf.: 26 84 99 09.
Søndag i lige uger

Bæver - børnehaveklasse og 1. klasse
Lis Dalum Nielsen
tlf.: 98 17 91 40
Onsdage
kl. 17.00 - 18.30.

Spejdernes bankospil

Søndag d. 7. april kl. 14 og Søndag d. 3.
marts kl. 14 i Løvvangens Kirkecenter.
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Gudstjenester
Dato
3. marts
10. marts
17. marts
24. marts
28. marts
29. marts
31. marts
1. april
7. april
14. april
17. april
21. april
26. april
28. april
5. maj
9. maj
12. maj
14. maj
19. maj
20. maj
26. maj
29. maj

Gudstjenesterne er flyttet tilbage til kl. 10!

Lindholm Kirke	
Løvvangens Kirkecenter
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 17 Peer Lousdal/Helle Rosenkvist
ingen
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 10 Helle Rosenkvist
kl. 10 Helle Rosenkvist (familiegudstjeneste)
ingen
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 9 + kl. 11 Peer Lousdal (konfirmation)
kl. 10 Helle Rosenkvist (konfirmation)
kl. 19 Helle Rosenkvist (musikgudstjeneste)
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist (udvidet kirkekaffe)
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 14 Helle Rosenkvist (afslutning med minikonfirmander) kl. 10 Peer Lousdal (udvidet kirkekaffe)
Gudstjenesterne er flyttet til Gigantium kl. 15.30 - se inde i bladet
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist
ingen
kl. 19 Helle Rosenkvist (ikongudstjeneste)
kl. 10 Helle Rosenkvist
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist (familiegudstjeneste)
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 19 Peer Lousdal (musikgudstjeneste)
ingen

Gudstjenester på plejehjem
Dato

Lindholm Plejehjem	

Lions park

5. marts
12. marts
19. marts
2. april
9. april
16. april
23. april
7. maj
14. maj
21. maj
28. maj

ingen
kl. 14 Peer Lousdal
ingen
ingen
kl. 14 Peer Lousdal
ingen
kl. 14 Peer Lousdal
ingen
kl. 14 Peer Lousdal
ingen
kl. 14 Peer Lousdal

kl. 14 Helle Rosenkvist
ingen
kl. 14 Helle Rosenkvist
kl. 14 Helle Rosenkvist
ingen
kl. 14 Helle Rosenkvist
ingen
kl. 14 Helle Rosenkvist
ingen
kl. 14 Helle Rosenkvist
ingen

Hvor intet andet er anført er der
kirkekaffe i våbenhuset/forgangen
efter alle højmesser kl. 10.
Kollekter - Der samles ind ved
følgende gudstjenester:
3/3, 10/3, 17/3, 24/3
til Folkekirkens Nødhjælp
31/3 til KFUM & KFUK
07/4 til Kofoeds Skole
21/4 til Cafe Parasollen
05/5 til Folkekirkens Missionsråd
19/5 til Folkekirkens Nødhjælp

