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Ved begravelse:
Sker henvendelsen til præst eller
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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
Tlf. 98 37 40 41
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

2

Nyt fra menighedsrådet
Den 7. april afholdt vi det årlige
menighedsmøde med gennemgang af
regnskab og budget samt orientering
fra diverse udvalg. Vi har i Lindholm
følgende udvalg: Administrationsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg, bladudvalg, Valkaudvalg, aktivitetsudvalg,
gudstjenesteudvalg, valgudvalg, julehjælpsudvalg og åben kirke-udvalg.
Tak til de fremmødte for jeres engagement ved menighedsmødet. Vi sætter
stor pris på både ros og gode ideer til
det fremtidige arbejde.
Efter sommerferien vil vi i Hvorup, Nørresundby og Lindholm sogne holde et
fællesmøde for de tre menighedsråd.
Geografisk ligger de tre sogne tæt, og
det giver mulighed for samarbejde og
erfaringsudveksling på forskellige områder. Vi glæder os til samarbejdet.
Der ligger flere spændende opgaver og
venter i den kommende tid bl.a. etablering af elevator og nye toiletfaciliteter i
Lindholm Kirke. Vi glæder os meget til
det forestående arbejde og de mange
nye udfordringer.

Nye forslag:
Gerne bevare gudstjenesten kl. 10 hele
året rundt, gerne have gudstjeneste kl.
10.30 om vinteren, helst kun én gudstjeneste per søndag, evt. andre slags
gudstjenester i løbet af ugen – f.eks.
rockgudstjenester, bedre akustik i kirkerummene, savner meget en bænk i
gangen, film og debat, kalender i kirke
bladet over arrangementer, se Lund
Domkirke, se Roskilde Domkirke på vej
til Valka, ophæng i kirkecentret med
søndagens navn, læse korrektur på
kirkebladet, spejl og fralægningsplads
i garderoben i kirkecentret, menighedens sangaften, gudstjenester om aftenen eller eftermiddagen, oversigt over
gudstjenesteforløbet.

”Nye
bolde
i luften”
– idéer og ønsker
for fremtiden.

”Stjerne
stunder
i Lindhol
m
Sogn”
– ros for
noget,
vi allere
de har.

Ros:
Torsdagstræf, sammenhold, skovtur,
gudstjeneste skærtorsdag aften inkl.
sopranen, pigekoret, hyggeligt sam
vær, almindelige højmesser, god prædiken, god orgelmusik, god korsang,
Guds forkyndelse, familiegudstjenester,
præludium og postludium, det kristne
sociale selskab, åben kirke, udflugt,

godt selskab, sang – både fællessang
og ved koret, strikkeklub, fællesskabet
med andre, salmesangen, den hjertelige velkomst ved vore to gode præster,
film og debat.

God sommer
Mette Eich-Høy

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 27. august kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter.
Der er ingen menighedsrådsmøder i juni og juli.
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Siden sidst
Renoveringen af
Løvvangens Kirkecenter
Som nævnt i sidste kirkeblad ville vi se,
om akustikproblemet ville være løst med
gardiner.
Det har vist sig ikke at være tilfældet,
hvorfor der nu arbejdes med opsætning
af flere Rockfon-felter i loftet. I skrivende stund arbejder vores arkitekt Søren
Kibsgaard med en løsningsmodel.

det og har fundet sin plads i garderoben, og spejlet har vi lånt for bedre at
kende vort behov. Der blev også nævnt
en sofa i forhallen. Den vil vi tage med
på budgettet for 2014, hvis vi ikke har
midler til at købe den i år.
Vort mål vil være, at vi får ens stole i alle
sale og kontorer, så snart økonomien tillader det.

Sogneindsamling

De nye stole kom i uge 7. Stolene har
bredere sæder end de gamle. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at stolene
ikke er hensigtsmæssige for knap så
høje personer. Man kan ikke nå jorden
og sidder for langt tilbage i sædet. Vi
har derfor gang i indhentning af tilbud
på et antal skråkiler enten til ryggen eller til at sidde på for at løse problemet.

Til sidst vil jeg lige nævne, at vi også
arbejder med en gardinløsning, så det
igen vil være muligt at se billeder til torsdagstræf, og ingen bliver blændet af
solen til bankospil.

Så meget blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp den 10. marts. På
trods af bidende koldt vejr var der mange indsamlere ude med raslebøsserne.
Der skal lyde en stor tak både til jer, der
gik rundt med bøsserne, og til alle jer,
der lagde noget i dem. Sammen nåede
vi dette flotte resultat.

På menighedsmødet kom der mange
gode ønsker frem. Man savnede en
bænk i garderoben og et spejl. Bænken
blev indkøbt ganske få dage efter mø-

Skulle vi have overset noget, eller har
du gode idéer, kan du sende en mail
til undertegnede på anettemachholm@
hotmail.com
På udvalgets vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen
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Kr. 23.482,-

Ændringer i
søndagsgudstjenesterne
Fra 1. juni vil vi foretage nogle ændringer i søndagsgudstjenesterne. Det meste vil ligne sig selv, men der vil være
nye indgangs- og udgangsbønner. Derudover vil de største ændringer ligge
omkring nadveren. For at det gerne
skulle være lidt nemmere at følge med
– både for jer der kender den gamle
form, og for jer der ikke lige har den på
rygraden – vil der fra samme dag i alle
salmebøgerne ligge et lille indstik med
en oversigt over gudstjenestens gang.
Den er i øvrigt den samme for begge
præster og i begge kirkerum.
Alt nyt kræver tilvænning. Vi håber, I
efter lidt tid vil føle jer hjemme med den
nye form. Kom gerne med tilbagemeldinger til præsterne, de valgte menighedsrådsmedlemmer eller nogle af de
øvrige ansatte.

Betragtninger
En katedral værdig
Onsdag den 17. april kl. 19 var der en
musikgudstjeneste i Lindholm Kirke med
flere stykker klassisk musik og indimellem korte refleksioner over dele af den
klassiske musiks kristendomsfortolkning
ved sognepræst Helle Rosenkvist. En
fortolkning med indsigt.
Kirkens kantori med organist Thorkil Hørlyk i spidsen fremførte eminent
musik, fortrinsvis Franz Schubert, men
også akkompagnement til vore skønne
salmer, og som det da kan lyde under
de enkle hvælvinger i vores smukke
kirke. Hvilken musik fra stagepiano og
violin, og hvilke stemmer – så fornemt
udført!
Synd blot for de, der betaler deres
kirkeskat med glæde, som ikke kunne
være til stede og få oplevelsen.
Gudrun
Andersen

Identitets tyveri
Jeg er gjort opmærksom på, at min
identitet på facebook er stjålet/kopieret
den 30. januar 2013 – mit navn står
uden bindestreg. Vedkommende har
kopieret og redigeret i min profil for
at blamere mig i forhold til min tro og
min kirke. Jeg tager SKARPT afstand fra
dette. Facebook-siden er nu lukket.
Desuden er jeg også blevet bekendt
med, at der er skrevet artikler på Kristeligt Dagblads debat- hjemmesider i
mit navn. Kristeligt Dagblad har slettet
artiklerne. Jeg tager MEGET KRAFTIGT
afstand fra disse artikler – det handler
kun om at blamere mig mest muligt i
forhold til mit menighedsrådsarbejde i
Lindholm Sogn.
Lindholm Sogn er beklageligvis også
nævnt i disse indlæg.
Jeg har anmeldt ovenstående til politiet.
Med venlig hilsen
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan.
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Mulighed for begravelsekaffe
Mange ønsker at samles omkring en
kop kaffe efter en begravelse. Som
noget stadig relativt nyt kan vi tilbyde
at holde en sådan sammenkomst i
krypten under Lindholm Kirke i forlængelse af bisættelser og begravelser, såfremt det kan passe ind i kirkens øvrige aktiviteter.
Kirkens personale sørger for hele
arrangementet. Brochure med muligheder og priser kan fås hos vores
præster samt på kirkekontoret.

Gud giv mig mere kage!
Hvordan er det nu lige, man beder.
Hvordan skal man formulere sig, og har
Gud virkelig tid til mig? Der kan være
mange overvejelser, der virker som
forhindringer for at bede, men det behøver slet ikke være så kompliceret. Vi
kan bede med de ord, der falder os ind.
Det er bønnerne nedenfor et eksempel
på.
Om kort tid er der igen musikfestival i
Nibe. Her har Folkekirken i flere år haft
et kirketelt inde på campingområdet,
hvor især yngre festivalgæster i alderen
omkring 16-25 år overnatter. Kirketeltet
er åbent døgnet rundt med mulighed
for en snak, varm kaffe, lidt ro og med
korte andagter. I teltet står også en lille
kasse, hvor man kan lægge bønner, der
så senere bliver læst op ved de korte
gudstjenester.

Her er et eksempel på nogle af bønnerne fra tidligere år:
Hej dig med pagehår
Hvis nu du en dag føler for at være eks
tra gavmild, og stoppe med at give os al
den regn, er jeg taknemmelig. Choko
ladekiks og cola ville være passende,
samt gode chips.
Kunne du få min far tilbage ville det
passe mig fint.
Dette er en bøn for mig selv, det kan
godt ske at det er selvisk, men jeg siger
dig… det er nødvendigt. Jeg beder til at
jeg kan komme ud af mit stofmisbrug…
Det eneste jeg vil er, at alle er glade,
men jeg er sgu en klovn. Jeg er en meget
gammel sjæl i en ung krop og det er slet
ikke nemt. Jeg håber nogen forstår mig.
Jeg beder om mere kage. Amen!
Kære Gud
Tak for denne fredelige festival, hvor
folk er gode ved hinanden – det er skønt
at se hvordan alle smiler, og sender et
kærligt kys og kram. Tak fordi der er
plads til alle, som de er.
Tak. Amen.
Kære Gud
Velsign min familie og jeg beder for at
de højt elskede i vores familie, som er
gået bort, har det godt, der hvor de er.
Jeg beder for at min familie skal komme
godt over tabet af min onkel, som gik
bort for et år siden af kræft.
Kære Gud. Jeg beder til at min sol
brændthed går væk. På forhånd tak!
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Kære Gud!
Pas godt på min familie og lad mig få et
succesfuldt liv. Pas på mine nærmeste,
for jeg elsker dem! Amen!
Kirketeltets bønner viser, at for de unge
festivaldeltagere går hverdag, fest og
livets alvor hånd i hånd.
Mundrette bønner hører ikke kun til på
festivaler. Da Haiti for nogle år siden
blev ramt af et stort jordskælv, bad et
hold konfirmander for beboerne i de
ramte områder. Alvorlige situationer
behøver ikke gøre vores bøn tung eller
svær at formulere. Her er et par af konfirmandernes bønner:
Hej Gud. Hjælp dem, der har mistet
deres hjem på Haiti og fortæl dem, at
vi tænker på dem her i Danmark. Jeg
beder til, at de ikke mister modet.
Kære Gud. Hjælp og vær der for de
mennesker, som ikke har en familie,
eller har mistet den og sine børn eller
forældre. Amen
Kære Gud, lad der være vand og mad
på Haiti. Amen.
Så enkelt kan det gøres, så fold
hænderne og bed med dine egne ord.
Helle Rosenkvist

Kalender
5. juni

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

6. juni

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

7. juni 		

Deadline til kirkebladet

20. juni

kl. 14.00

Film

13. juni

kl. 12.00

Sogneudflugt

3. juli

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

18. juli

kl. 14.00

Film

Løvvangens Kirkecenter

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

7. august

21.-26. august 		

Løvvangens Kirkecenter

Besøg af venskabsmenigheden fra Valka i Letland

24. august

kl. 17.00

Hygge ved åen ved

Lindholm Kirke

27. august

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

29. august

kl. 10.30

Babysalmesang holdopstart

Løvvangens Kirkecenter

29. august

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

4. september

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

6. september

kl. 18.00

Åben kirke

Lindholm Kirke

12. september

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

14. september

kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

22. september

kl. 14.00

Søndagscafe

Spejderhuset

Fællesskaber
Patchwork
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.
Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan på tlf. 98 17 75 71 eller mobil
40 57 75 71.
Pris: 20,- kr. pr. aften inkl. kaffe og ostemadder.
Kommende aftener:
Torsdag den 6. juni og torsdag den 29.
august.

Begge aftener kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter.
Herefter hver torsdag i ulige uger.
De levende pinde
De levende pinde mødes normalt den 2.
lørdag i hver måned kl. 13-17 i Løvvangens Kirkecenter, men holder sommerferie de kommende måneder.
Næste gang er lørdag den 14. september.
Pris: 10,- kr. pr. gang.
I løbet af det sidste år har gruppen strikket ikke mindre end 476 trøjer, 93 halstørklæder, 154 par sokker, 28 tæpper,
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94 huer og en hel masse andet. Mange
af trøjerne er sendt til vores venskabsmenighed i Letland. Parasollen har fået
huer og halstørklæder til deres brugere,
og ”Børnehjørnet”, der drives af Kirkens
Korshær, har fået diverse tøj, som de
har solgt, så pengene kunne bruges til
socialt arbejde.
Har du lyst til at give en hånd med eller
har du garnrester til overs, så mød op
eller kontakt:
Lis Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40.

Børn og unge
Konfirmandindskrivning
Skal du i 7. klasse efter sommerferien,
og vil du gerne konfirmeres næste
forår?
Så skal du gå til konfirmationsforberedelse i Lindholm Sogn.
Elever fra Gl. Lindholm Skole går til
forberedelse i Lindholm Kirke hos sognepræst Peer Lousdal, og elever fra
Løvvangsskolen går til forberedelse i
Løvvangens Kirkecenter hos sognepræst
Helle Rosenkvist. Ugedagene kendes
ikke endnu, men konfirmationerne holdes begge steder søndag den 4. maj
2014.
Tilmelding: Alle nye konfirmander indskrives i forbindelse med gudstjenesterne søndag den 1. september kl. 10
i hhv. Lindholm Kirke og Løvvangens
Kirkecenter.
Vi ses. Venlig hilsen præsterne.
Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag den 29. august.
Alle gange mødes vi kl. 10.30 og synger i ca. 30 minutter. Herefter er der
mulighed for samvær over kaffe / te og
evt. et stykke brød. Vi mødes i Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167.
Det koster 80 kr. at deltage. Betaling
kan ske ved holdstart. Der er plads til
12 deltagere på et hold, og pladserne
fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Korene i
Løvvangens
Kirkecenter
Korstart bliver i uge 35 onsdag
den 28. august.
Alle nye sangere er velkomne.
Kom og se om koret er noget for
dig.

Musikgudstjeneste om Saul og
David
Tirsdag den 12. juni kl. 19 i Løvvangens
Kirkecenter
Medvirkende er børne- og ungdomskor
fra Vodskov, Hals og Løvvangen samt
band og korledere fra de tre kirker. Desuden sognepræst Peer Lousdal. Musikken er af John Høybye og teksterne af
Britt Halquist.

Tilmelding senest den 19. august til
kirkekontoret på tlf.: 98172432 eller
email: knje@km.dk
Har du spørgsmål, så kontakt organist
Susanne Rasmussen på susanne@lindholmsogn.dk.
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Spirekor:
For alle i 3. klasse øver onsdag kl.
14.00-15.00
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
Spire- og børnekor synger ikke
fast til gudstjenester. Efter et år i
koret kan man begynde at tjene et
mindre beløb ved at synge i koret til udvalgte gudstjenester, ca. 2
hvert halve år.

Kirkelige arrangementer
Torsdagstræf
Torsdagstræf er en hyggeeftermiddag,
der det meste af året afholdes den anden torsdag i hver måned kl. 14.30.
Der er dog pause henover sommeren.
Sidste gang før sommeren bliver udflugten den 13. juni, og første gang i den
nye sæson bliver torsdag den 12. september, hvor byrådsmedlem i Hjørring
Kommune, Peter Duetoft Sindal, vil tale
over emnet ”Udkant eller verdens navle
- er vendelboer så vanskelige?”
13. juni kl. 12-20: Sogneudflugt
Første stop på turen bliver Harmonikamuseet, hvor vi både vil få en rundvisning, en masse gode historier og mulighed for selv at kigge os omkring i den
store samling. Når øjnene er mætte, vil
der være kaffe og kage. Herefter triller
bussen videre til Oxholm Kirke, der er
en gammel klosterkirke og en af de få
private kirker i landet. Ved spisetid vender vi næsen mod Hotel Søparken i Aabybro til en skøn middag.

Busafgang fra Løvvangens Kirkecenter,
Aldi samt Lindholm Kirke kl. 12. Hjemkomst ca. kl. 20.
Meddel gerne ved tilmeldingen, hvor du
ønsker at stå på bussen.
Åben Kirke
Åben Kirke afholdes normalt den første
fredag i hver måned med spisning kl.
18 og foredrag kl. 19. Der er dog sommerpause frem til september.
Tilmelding til kirkekontoret senest dagen
før. Pris: Aftensmad og kaffe 40,- kr.
Kaffe alene 10,- kr.
6. september:
”Anekdoter – små interessante, fornøjelige eller spøjse observationer i inden
landske og udenlandske kirker” ved
Gudrun Andersen i Lindholm Kirke.

Pris: 200,- kr. eksl. drikkevarer til middagen
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 17
24 32 hurtigst muligt, da der er rift om
pladserne.
Troens værksted
Troens værksted er en kombination af
bibelmaraton, bibelkreds, film og debat - et frirum hvor vi taler om vores tro,
hvordan vi kan styrke det kristne fællesskab i sognet, og hvor vi tør være åbne
og ærlige om vores Gudsforhold. Vores
præster Peer Lousdal og Helle Rosenkvist samt organist Thorkil Hørlyk deltager, så vi også kan få talt om, hvordan
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vi hver især forstår salmerne og Biblens
ord.
Vi er nu kommet godt i gang med
”Troens værksted”. I skrivende stund har
vi haft 2 aftener. Den første aften så vi
bl.a. en musikvideo og diskuterede tro
ud fra denne. Den anden gang havde
vi en kort aftengudstjeneste, og bagefter
talte vi om de bibelske tekster, der blev
brugt til andagten.
Deltagerne skiftes til at planlægge aftenerne, og alle er meget velkomne.
Vi mødes den første onsdag i hver måned kl. 19 -21 i Løvvangens Kirkecenter.
Man kan deltage fast eller blot til en enkelt aften efter behag.
De kommende aftener er:
Onsdag den 5. juni
Onsdag den 3. juli
Onsdag den 7. august
Onsdag den 4. september
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan

Kirkelige arrangementer
Besøg fra vores
venskabsmenighed
i Valka i Letland
Vi har igen i år den glæde at få besøg
fra vores kristne venskabsmenighed i
Letland fra byen Valka.
Vi har inviteret dem til at komme fra
onsdag den 21. august, og de rejser
hjem igen mandag den 26. august.
I år har vi inviteret 8 fra kirken i Valka.
Pastor Girts Kalnins og hans hustru har
skrevet til mig, at han glæder sig rigtigt
meget til at komme. Vi ved endnu ikke
helt hvem de andre gæster bliver.

Søndag er der Gudstjeneste i Lindholm
Kirke og efterfølgende kirkefrokost i menighedssalen.
Vi håber, at alle fra vores menighed,
der har mulighed for det, deltager. De
fleste fra vores venskabsmenighed taler
engelsk, men ellers er der altid nogen,
der kan oversætte.

Programmet for opholdet er ikke helt på
plads, men torsdag eller fredag (alt efter
vejrudsigten) har vi planer om, at vores
præster skal sejle letterne en tur til Gjøl,
hvor vi andre kører til i biler. Jeg regner
med, at vi kan fylde vores biler op, så vi
følges ad til Gjøl.
Tilmelding enten til Helle Rosenkvist eller
undertegnede.

Traditionen tro holder vi igen i år ”Hygge ved Åen”. Organist Thorkil Hørlyk og
korist Niels Riis Kristensen sørger for det
musikalske, og Jette Tikjøb Hørlyk står
for den mere alternative underholdning,
hvor vi sikkert selv skal være aktive.
Som sædvanlig sætter vi KFUM-spejdernes store telt op på parkeringspladsen, og vi starter med at spise mad fra
spejdernes grill - vi satser på godt vejr.

Lørdag skal vi en tur i skoven i Hammer Bakker med besøg i Hammer eller
Sulsted kirke. Om aftenen kl. 17 har vi
”Hygge ved åen” på parkeringspladsen
ved Lindholm Kirke.
Her er alle velkomne.

Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Hygge ved åen
lørdag den 24. august kl. 17 - ca. 20
ved Lindholm Kirke

Vores venner fra venskabskirken i Valka
er også på besøg på samme tidspunkt,
så her er en god mulighed for at få en
snak med dem.
Prisen for hele arrangementet er 60 kr.
inkl. drikkevarer.
Tilmelding til kirkens kontor senest onsdag den 21. august.
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Sommerfilm
Henover sommeren bliver der mulighed
for at mødes to torsdag eftermiddage til
film og diskussion.
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Hver gang vil der være en kort introduktion til filmen, hvorefter vi ser den på
storskærm. Bagefter tager vi en snak om
den. Undervejs vil der naturligvis være
en kop kaffe.
Det er endnu ikke lagt fast, hvilke film vi
skal se, men kontakt kirkekontoret eller
sognepræst Helle Rosenkvist for mere
information.
Pris: 10,- kr. inkl. kaffe.
Tid: Den 20. juni og 18. juli begge dage
kl. 14-17 i Løvvangens Kirkecenter.
Søndagscafe
Søndagscafeen består af et par timers
hyggeligt samvær i spejderhuset på
Lindholmsvej 59 med sang og kaffe på
kanden samt et ganske kort oplæg fra
forskellige mennesker fra lokalområdet.
Cafeen holder sommerlukket, men byder indenfor igen til september.
Opstart efter sommeren: Søndag den
22. september kl. 14-16.
For yderligere information kontakt Lis
Dalum Nielsen tlf. 98 17 91 40

Døbte
Gruppeleder:
Dion Pedersen,
Arkildsdal 127, 3.
9400 Nørresundby.
Tlf.: 29 44 08 04.
20. januar 2013
Lucas Høyer Nielsen

3. februar 2013
Karla Josefine Staschau

26. januar 2013
Marie Cecilie Behrndt

17. februar 2013
Benedicte Buus

27. januar 2013
Johanne Bang Bjørnstrup
Andersen

17. februar 2013
Daniel Ørbæk Hermansen

Grupperådsformand:
Anne-Marie Dalbøge
Bersan
Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørresundby.
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.

17. marts 2013
Anna Lærke Langgaard
Frøkjær

6. april 2013
Bella Bengtson Baadsgaard

17. marts 2013
Alma Walentin

7. april 2013
Chris Mike Daza Garrido

31. marts 2013
Victor Damgaard Duus

Lørdagsdåb:
Næste lørdagsdåb
bliver den
14. september
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Junior 4., 5. klasse
Karl Peder Olesen,
tlf.: 26 84 99 09
Tirsdage
kl. 17.00 - 18.30.

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.
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.
Søndag i lige uger

Gudstjenester
Dato
2. juni 1. s. e. trinitatis
4. juni
9. juni 2. s. e. trinitatis
12. juni
16. juni 3. s. e. trinitatis
23. juni 4. s. e. trinitatis
30. juni 5. s. e. trinitatis
7. juli 6. s. e. trinitatis
14. juli 7. s. e. trinitatis
21. juli 8. s. e. trinitatis
25. juli
28. juli 9. s. e. trinitatis
4. august 10. s. e. trinitatis
11. august 11. s. e. trinitatis
18. august 12. s. e. trinitatis
25. august 13. s. e. trinitatis
1. september 14. s. e. trinitatis

Gudstjenesterne er flyttet tilbage til kl. 10!

Lindholm Kirke
kl. 10 Peer Lousdal
kl. 17 Helle Rosenkvist (spaghettigudstjeneste)
kl. 10 Helle Rosenkvist
ingen
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist
kl. 19 Helle Rosenkvist
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
kl. 10 Peer Lousdal/Helle Rosenkvist (med venskabsmenighed)
kl. 10 Peer Lousdal (konfirmandindskrivning)

Løvvangens Kirkecenter
ingen
ingen
ingen
kl. 19 Peer Lousdal (musikgudstjeneste)
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
kl. 10 gæstepræst
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist
ingen
ingen
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
kl. 10 Peer Lousdal
ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist (konfirmandindskrivning)

Gudstjenester på plejehjem kl. 14
Dato

Lindholm Plejehjem

Lions park

4. juni
11. juni
18. juni
25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
6. august
13. august
20. august
27. august

ingen 	Helle Rosenkvist
Peer Lousdal
ingen
ingen 	Helle Rosenkvist
Peer Lousdal
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
Peer Lousdal
Peer Lousdal
ingen
ingen 	Helle Rosenkvist
Peer Lousdal
ingen

Hvor intet andet er anført er der
kirkekaffe i våbenhuset/forgangen
efter alle højmesser kl. 10.
Kollekter:
I hele juni, juli og august samles der ind
alle søndage til venskabsmenigheden i
Valka i Letland.
Taxakørsel:
Gangbesværede med bopæl i sognet
kan få taxakort til kirkens gudstjenester og arrangementer efter aftale med
kirkekontoret.

