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Nyt FRa meNigheDSRÅDet
Den 17.6.2013 valgte hele den 
 socialdemokratiske liste (Mette Eich-
Høy, Ann Birthe Jensen, Lizza Fogh 
Nielsen,  Søren Hindsholm og Annette 
Flak) at forlade Lindholm Sogns Menig-
hedsråd og løse sognebånd til uden-
sogns præster. 

Tilbage er Kirkelisten (Anne-Marie 
(Mie) Dalbøge Bersan, Lene Kristensen 
Hove, Ann Dorthe Buus Sørensen, Tais 
Terri-Pierre Kløgtner, Bente Underbjerg 
Toft-Nielsen og Anette Machholm Lar-
sen-Jensen) samt begge vore præster 
Helle Rosenkvist og Peer Lousdal.

I skrivende stund har menighedsrådet 
ikke haft mulighed for at konstituere 
sig endnu, men eftersom Anne-Marie 
Dalbøge Bersan var næstformand i det 
”gamle” råd, indtræder hun automatisk 
som formand, indtil konstitueringen har 
fundet sted.

Vi er utroligt kede af, at der har været 
behov for at inddrage pressen og har 
valgt ikke at kommentere på diverse 
indlæg. 

Den 15.8.2013 skal vi have møde med 
Biskop Henning Toft Bro og Provst Ole 
Rysgaard Madsen samt Jørgen Lützau 
Larsen fra Aalborg Stift om, hvad der 
skal ske for vort sogn. Skal vi have sup-
pleringsvalg, eller kan vi køre videre 
med de tilbageblevne medlemmer i 
resten af valgperioden frem til valget i 
2016.

Vi håber på en konstruktiv løsning til 
glæde for såvel menighedsråd som an-
satte og ikke mindst til glæde for hele 
vort sogn.

Vi vil løbende opdatere vores hjemme-
side, så det er muligt at følge med i ud-
viklingen.

Lindholm Menighedsråd

Organist Susanne Estrup Rasmussen har 
valgt at søge nye udfordringer og har sagt sit 
job op som organist og korleder ved Løvvan-
gens Kirkecenter. Susanne tiltræder sin nye 
stilling pr. 1.8.2013. Vi takker Susanne for 
hendes store arbejde med spire, børne- og 

ungdomskorene og ønsker held og lykke i det nye job.

Stillingen som organist ved Løvvangens Kirkecenter vil 
blive varetaget af  vikarer i en periode. Kirsten Stokholm 
vil være vikar i arbejdet med de  yngste grupper i korene 

samt ved babysalmesang, således at det planlagte kører 
videre. 

Kirketjener Majbrit Rothmann har valgt at 
søge nye udfordringer. Majbrit tiltræder sit 
nye job pr. 15.9.2013. Vi takker Majbrit for 
hendes venlige og imødekommende måde at 
byde velkommen til kirke på og hendes store 
engagement og ønsker held og lykke i det 
nye job.

2 medarbejdere har søgt nye udfordringer
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SiDeN SiDSt
Renovering af Løvvangens 
 Kirkecenter
I sidste kirkeblad arbejdede vi i udval-
get med skråkiler. De er nu indkøbt og 
ligger klar til udlån ved arrangementer i 
kirkesalen efter behov. Vi har kun inve-
steret i 10stk. i første omgang, da de er 
speciallavede og ret bekostelige.

I forbindelse med renoveringen beslut-
tede MR at indkøbe et nyt Sauter  klaver 
til kirkesalene. Vi havde 2 gamle kla-
verer, som ikke var meget værd men 
dog indgik i handlen.  Klaverstemme-
ren leverede det nye klaver fredag den 
14.6.2013 sammen med en ny klaver-
bænk, som de i øvrigt donerede. Det er 
MR meget taknemlige for. Vi skulle nu 
have meget fine instrumenter i de næste 
mange år til glæde for os alle.

I skrivende stund har vi ansøgt provstiet 
om tilladelse til at bruge nogle af de frie 
opsparede midler til både gardin- og 
akustikløsningen samt udskiftning af 
den punkterede termorude til højre for 
døbefonten.

Nyt fra KK-udvalget
I KK-udvalget arbejdes der videre med 
elevator- og handicaptoiletløsningen. 
Arkitekt Ole Knudsen har ansøgt til-
gængelighedspuljen om tilskud hertil. 
Vi har ligeledes ansøgt provstiet om 
tilskud både til en merudgift på elevato-
ren men også til etablering af et handi-
captoilet i Lindholm Kirke. Resultatet af 
ansøgningerne kendes ikke pt.

Arbejdet med en ny præstetavle pågår. 
Præstetavlen udføres i egetræ på sort 
bund med guld/bronze bogstaver. I den 
forbindelse kommer alle navnene på.

Løberen i Lindholm Kirke har forskub-
bet sig og vil blive lagt om. Det gamle 
skridsikre underlag vil blive udskiftet og 
løberen fastgjort på ny. Løberen vil li-
geledes blive renset og efterbehandlet 
med lanolin for at blive smudsafvisende 
igen. 

På udvalgets vegne  
Anette Machholm Larsen-Jensen

mulighed for begravelseskaffe

Mange ønsker at samles omkring en 
kop kaffe efter en begravelse.
Som noget relativt nyt kan vi nu 
 tilbyde at holde en sådan sammen-
komst i krypten under Lindholm 
Kirke i forlængelse af bisættelser og 
beravelser.

Kirkens personale sørger for hele 
arrangementet. Brochure med mu-
ligheder og priser kan fås hos vores 
præster samt på kirkekontoret.
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tiK-taK - tiDeN gÅR

Jeg har ikke tid. Det må vente til en an-
den gang. Kan du ikke se, at jeg har 
travlt. Det er bemærkninger, vi ofte 
bruger. For nogle gange så flyver tiden 
bare af sted, så går den så hurtigt, at vi 
tror, det er løgn. Andre gange så går 
den måske bare. Vi kan også føle, at 
tiden løber fra os. Og når vi føler, at ti-
den flyver af sted, og vi har alt for lidt 
af den, ja, så kan vi finde på at sige: 
Jeg har ikke tid! Jeg har i hvert fald ikke 
tid lige nu! - Eller jeg har valgt at bruge 
tiden på noget andet, end det, du gerne 
vil have mig til!

Kommer tid, kommer råd, siger vi også.
Jo, tiden er en mærkelig størrelse. Vi 
har fået tiden lige nu, men hvis ikke vi 
bruger den, vender den aldrig tilbage. 
Så forsvinder den bare som tørt sand 
imellem vore fingre.

En gang imellem synes jeg ikke, jeg har 
tid til det, jeg gerne vil. Jeg har for lidt 
tid og kunne ønske mig 25 timer i døg-
net, eller otte dage i en uge. Og allige-
vel har jeg nøjagtigt lige så meget tid, 
som du har, eller som Barack Obama 
og Helle Thorning Schmidt. I det her 
døgn har jeg 24 timer at gøre godt 
med, vel det samme som du?

Men tiden er dybest set tom og får kun 
den fylde, vi selv efter bedste evne giver 
den. Vi løber i fuldt firspring for at fylde 
den tomme tid ud med en hel masse 
synlige og sammenlignelige ting, så vi 
kan mærke, at vi lever. Vi skal opleve 
det hele, vi rejser verden tynd i nakken 
på hinanden. Vi har alle så travlt, så 
travlt, for vi skal gerne nå det hele, fordi 
tiden i sig selv kan synes så tom.

Den tomme tid gør os rastløse og tomme 
inden i. Vi bliver oplevelseshungrende 

og forbrugslystne. Men den tomme og 
indholdsløse tid gør os også frustre-
rede. Tiden bliver meningsløs og vi kan 
selv føle os meningsløse, og så er det, 
at vi kan finde på så mange mærkelige 
ting.
Ind imellem bruger jeg min tid på en 
skør måde. Jeg kan finde på at bruge 
tiden på totalt ligegyldige ting. Til andre 
tider bruger jeg tiden på nogle for mig 
ret vigtige ting. Min familie for eksem-
pel.

Gud vil gerne bruge tid sammen med 
dig og mig, han vil gerne være sammen 
med os. Og det er faktisk en ret god 
måde at bruge vores tilmålte tid på. - 5 
minutter i hans selskab kan ændre me-
get i dit liv, og det kan være de vigtigste 
minutter i livet. Bare 5 minutter hver dag 
med en åben Bibel og i bøn til Gud kan 
gøre underværker i dit liv.

For Jesus siger:
”Søg først Guds rige og hans retfær-
dighed, så skal alt det andet gives jer 
i tilgift”.

Peer Lousdal
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ÅbeN KiRKe

Torsdagstræf er en hyggeeftermiddag, 
der afholdes den anden torsdag i hver 
måned kl. 14.30 i Løvvangens Kirke-
center. Enhver er velkommen, og man 
kan deltage en enkelt gang, flere gan-
ge, hele sæsonen eller mange sæsoner, 
for man kan blive afhængig af det gode 
selskab.  
Ved hvert torsdagstræf er der kaffe-
bord. Prisen for efteråret er endnu ikke 
helt fastlagt, men vi forventer, at det 
kommer til at koste 20,- kr. per gang. 
(billede ”torsdagstræf – udflugt 2013)

12. september
Peter Duetoft, byrådsmedlem i Hjørring 
Kommune, vil kaste sig ud i en svær dis-
kussion: Udkant eller verdens navle - er 
vendelboere så vanskelige?

10. oktober
Kirsten Stokholm, 
sanger i Lindholm Kir-
kes kantori giver en 
smagsprøve på: Bibe-
leventyret – en even-
tyrlig vandring gennem Bibelen.
Bibeleventyret bruges bl.a. i skole-kirke-
samarbejde, hvor eleverne inddrages 
med improviserede rollespil, trylleri, 
rap, rim, fagter og huskeord.

14. november
Tidligere Præst i Hirts-
hals, Arne Kronborg 
taler over emnet ”Bøl-
geskvulp og vuggen-
de bølger”
 
12. december
Det er tid til julehygge med bankospil, 
julehistorie, sange og lidt julegodt til 
maven.

Åben Kirke afholdes den første fre-
dag i hver måned med spisning kl. 
18 og foredrag kl. 19.
Tilmelding til kirkekontoret senest 
dagen før. Pris: Aftensmad og kaffe 
40,- kr. Kaffe alene 10,- kr.

6. september
Gudrun Andersen 
fortæller historier 
fra kirker i ind- og 
udland.
Lindholm Kirke 

4. oktober
Sogne- og hospi-
cepræst Ole Raa-
kjær: ”Hvordan 
hjælper vi hinan-
den, når livet er 
svært”.
Løvvangens Kirkecenter 

1. november
Bente Toft Nielsen 
fortæller om de-
mens.
Lindholm Kirke

6. december
Jules sange og 
salmer ved orga-
nist Thorkil Hørlyk 
og kirkens kanto-
ri, der synger med 
og for os.
Løvvangens Kirkecenter.

tORSDagtRæF
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Det eR FOR bøRN
Konfirmandindskrivning
Er du lige begyndt i 7. klasse, og vil du 
gerne konfirmeres til foråret? 
Så skal du gå til konfirmationsforbere-
delse i Lindholm Sogn.
Elever fra Gl. Lindholm Skole går til 
forberedelse i Lindholm Kirke hos sog-
nepræst Peer Lousdal, og elever fra 
Løvvangsskolen går til forberedelse i 
Løvvangens Kirkecenter hos sognepræst 
Helle Rosenkvist.
Konfirmationerne holdes begge steder 
søndag den 4. maj 2014.
Tilmelding:
Alle nye konfirmander indskrives i for-
bindelse med gudstjenesterne søndag 
den 1. september kl. 10 i hhv. Lindholm 
Kirke og Løvvangens Kirkecenter, så 
mød op der med mindst en af dine for-
ældre. Vi ses.

Venlig hilsen præsterne

i 3. klasse og minikonfirmand?
I foråret var der 18 børn, der havde en 
god oplevelse som minikonfirmander i 
Lindholm Sogn. Nu er muligheden der 
igen for elever i 3. klasse. Vi regner 
med at begynde i uge 39 og fortsætte 
frem til udgangen af november. Nær-
mere information om dag og tid vil blive 
oplyst senere. 
Vi håber at blive rigtig mange.

Venlig hilsen præsterne

Spaghettigudstjenester 
Så er der igen gudstjenester i børnehøj-
de med fortællinger fra Bibelen, sange, 
fadervor m.m., og bagefter spiser vi 
noget børnevenlig mad sammen. Alle 
aftnerne begynder kl. 17.

Datoer i efteråret: 
torsdag den 5. september
i Løvvangens Kirkecenter

Onsdag den 9. oktober
i Lindholm Kirke

tirsdag den 19. november
i Løvvangens Kirkecenter

babysalmesang
Der er løbende mulighed for at gå til 
babysalmesang i Løvvangens Kirkecen-
ter. Kontakt kirkekontoret for at høre, 
hvornår næste hold begynder.

Syng med Sigurd
Koncertprojekt med Sigurd Barrett i 
efteråret 2013 – særligt for børn i 
1-3 klasse.

Nu har du mulighed for at være med 
til at synge med Sigurd Barrett, når 
han i efteråret kommer til Nord-
jylland i forbindelse med turneen 
 ”Sigurd fortæller bibelhistorier 3”.

Børnekor fra Nørre Uttrup kirke, 
Nørresundby kirke og Løvvangens 
kirkecenter laver koncert med Sigurd 
Barrett og band i Nørre Uttrup kirke 
søndag d. 29. september kl. 14.30.
Vi øver onsdage kl. 14.00-14.45 i 
Løvvangens kirkecenter (første gang 
er 28/8), derudover bliver der mu-
lighed for at deltage i nogle ekstra 
øvegange (information følger).
Du behøver ikke tilmelde dig – bare 
mød op til øvning fra onsdag d. 
28/8.
Er du selv for gammel til at deltage, 
så kender du måske et barn i alders-
gruppen. Fortæl dem (deres foræl-
dre) om muligheden – jeg lover, at 
det bliver en kæmpe oplevelse at 
lave musik med  Sigurd.

Har du spørgsmål, så kontakt 
 Kirsten: kirsten@kirkebillen.dk  
eller tlf. 22 98 66 23.
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aRRaNgemeNtSKaLeNDeR
 27. august kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 1. september kl. 10.00 Konfirmandindskrivning   Lindholm Kirke og 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

 12. september Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  14. september kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter 

 15. september kl. 14.00 Høstgudstjeneste og høstmarked Lindholm Kirke

 19. september kl. 19.00 Sangaften Lindholm Kirke 

 22. september kl. 14.00 Søndagscafe Spejderhuset

 24. september kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 26. september kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 29. september kl. 14.30 Sigurd-koncert med vores kor Nørre Uttrup Kirke

 2. oktober kl. 19.00 Lindholm oratorium-II Lindholm Kirke

 4. oktober kl. 18.00 Åben kirke Løvvangens Kirkecenter

 6. oktober kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

 10. oktober kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 10. oktober kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 12. oktober kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 13. oktober kl. 14.00 Søndagscafe Spejderhuset

 23. oktober kl. 19.30 Cash i kirken Lindholm Kirke

 24. oktober kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 29. oktober kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 31. oktober kl. 19.00 Sangaften Lindholm Kirke

 1. november kl. 18.00 Åben kirke Lindholm Kirke

 3. november kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

 6. november kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

 7. november kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter



aRRaNgemeNtSKaLeNDeR
 9. november kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 10. november kl. 14.00 Søndagscafe Spejderhuset

 14. november kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 20. november kl. 19.00 Sangaften Lindholm Kirke

 21. november kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 26. november kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 30. november kl. 11.00 Julemarked Spejderhuset

 1. december  kl. 10.00 Adventsgudstjeneste og julemarked Løvvangens Kirkecenter

 1. december  kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

 6. december  kl. 18.00 Åben kirke Løvvangens Kirkecenter

 12. december  kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter 

9
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KiRKeLige aRRaNgemeNteR

troens værksted
Troens værksted er en kombination af 
bibelkreds, film og debat - et frirum 
hvor vi taler om vores tro, hvordan vi 
kan styrke det kristne fællesskab i sog-
net, 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 vi hver 
især forstår salmerne og Bibelens ord. 
Deltagerne skiftes til at planlægge afte-
nerne, og alle er meget velkomne.
Vi mødes den første onsdag i hver må-
ned kl. 19-21 i Løvvangens Kirkecenter. 
Man kan deltage fast eller blot til en en-
kelt aften efter behag.

De kommende aftener er: 
4. september
2. oktober – OBS denne aften fore-
går i Lindholm Kirke, hvor vi skal se og 
høre Lindholm Oratorium II 
6. november

Sangaftener

19. september i Lindholm Kirke kl. 
19–21 ved organist Thorkil Hørlyk. 
Første del af aftenen forløber som et 
foredrag om et emne fra dansk salme- 
og sanghistorie med en hel del fælles-
sang. Så følger pause med kaffe, kage 
og dialoger. I sidste del af aftenen be-
stemmer tilhørerne, hvilke sange og sal-
mer der skal synges.

31. oktober
Denne aften holdes på selve ”Spil Dansk 
Dagen”. Vi synger en buket af nye- og 
gamle salmer fra bl.a. Den Danske Sal-
mebog samt nye- og gamle sange fra 
Højskolesangbogen. Fællessangen led-
sages af kantoriets sopran, Kirsten Stok-
holm Jørgensen og af kirkens organist 
på henholdsvis orgel og stagepiano. 
Desuden vil der blive fremført et par 
sange for sopran og klaver. 

20. november
Samme program som den første aften: 
Foredrag om et emne fra dansk salme- 
og sanghistorie med fællessang under-
vejs, pause med kaffe, kage og dialo-
ger, og til sidst bestemmer tilhørerne, 
hvilke sange og salmer der skal synges.

Lindholm Oratorium-ii
2. oktober kl. 19–20.25

I lighed med sidste år omhandler orato-
riet en etisk problemstilling, som vi ken-
der til såvel i Folkekirken som i dagligli-
vet, og som unge som ældre mennesker 
må forholde sig til.

Mit udgangspunkt for dette års ora-
torium har jeg fundet i Paulus’ brev til 
Romerne: ”For det gode, som jeg vil, 
det gør jeg ikke, men det onde, som jeg 
ikke vil, det gør jeg” (kap. 7, v. 19-20). 
Dette paradoks vil blive udfoldet i tre 
akter med tekster, musik, drama, bille-
der og lys af alle medvirkende dvs. af 
elever og lærere fra Nørresundby Gym-
nasium & HF samt af bl.a. sognepræ-
ster, kirketjener, kantori og organist fra 
Lindholm Kirke.

Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf
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Cash i kirken
Koncert med 
Karsten holm  
og band  
23. oktober  
kl. 19.30 i  
Lindholm Kirke.

Koncerten handler naturligvis om John-
ny Cash. Den består af en blanding af 
fortælling og musik.

Karsten Holm og band giver kendte 
numre af Johnny Cash som ”Ring of 
fire” og ”Get Rhythm”, men også mere 
religiøse numre. Karsten Holm vil for-
tælle om Cashs tro og om hans dæ-
moner såsom stoffer og piller og hans 
kamp for at holde dem nede.
Aftenen slutter af med en andagt i kir-
ken.

Arrangeres i samarbejde med Løvvan-
gens Bibliotek.
Entrépris 50 kr. Billetsalg ved ind-
gangen eller på kirkekontoret eller på 
Løvvangens Bibliotek fra 9. oktober.

Ung lindholmer til kirkemøde  
i Sydkorea
Her til efteråret holdes der konference 
for Kirkernes Verdensråd i Sydkorea.
Derfor kunne man ansøge om at få lov 
til at komme med som Steward. Jeg 
er blevet valgt til at komme med som 
 Steward fra Danmark, hvilket vil sige at 
jeg skal med til konferencen for at hjæl-
pe til med det praktiske.
Helt præcist hvad det indebærer, er 
stadig uklart, men det er en enestå-
ende mulighed for at få lov til at være 
med ”bag scenen”, når Kirkernes 
 Verdensråd skal diskutere internationalt 
mellemkirkeligt arbejde. Derfor vil jeg 
komme efterfølgende i Lindholm Sogn 
og fortælle om min oplevelse, hvilket jeg 
glæder mig enormt til.

Selv er jeg en 23-årig pige, der tidli-
gere har rejst med Miljøorganisationen 
Caretakers of the environment Interna-
tional, hvilket gik ud på at mødes med 
andre unge til årlige internationale kon-
ferencer, for at oplyse og lære fra andre 
unge fra andre lande.
Til hverdag går jeg på Sind Daghøj-
skole, hvor jeg spiller musik, øver tea-
tersport og træner skrivning i skolens 
skriveværksted.
Ud over det, er jeg aktiv spejder, og 
er i den forbindelse spejderleder hos 
KFUM-spejderne Lindholm Gruppe.

Anne Engelund Kristiansenn

KiRKeLige aRRaNgemeNteR
KOmmeNDe 
meNigheDSRÅDS-
møDeR: 

Alle dage kl. 19.00 
i Løvvangens 
 Kirkecenter.

27. august
24. september
29. oktober
26. november

høStgUDStjeNeSte 
Og høStmaRKeD

Søndag den 15. september 
kl. 14 i Lindholm Kirke.

Medbring meget gerne frugt 
fra haven eller bag et brød eller 
andet. Dette bruges til gevinster 
i amerikansk lotteri under kaffen 
efter gudstjenesten. 

Alle pengene videregives til 
Kirkens Korshær i Aalborg.
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DÅb, VieLSeR Og KiRKeLige VeLSigNeLSeR 

LøRDagSDÅb:
I efteråret er der mulighed for lørdagsdåb 
følgende dage:

14. september i  
Løvvangens Kirkecenter

5. oktober og  
30. november  
i Lindholm Kirke

9. juni 2013
Christoffer Larsen Kjeldgaard

9. juni 2013
Viggo Neve Frystyk

23. juni 2013
Mathilde Wittchen 
Lindgreen Poulsen

23. juni 2013
William Baun Norrmann

7. juli 2013
Jessica Schultz

11. maj 2013
Sanne Mejlstrup Pedersen & 
Michael Bob Pedersen

18. maj 2013
Maria Kjelsteen Christiansen &
Martin Krogh Nielsen

1. juni 2013
Ditte Bodil Nielsen & Lasse 
Wallentin Gøttler

1. juni 2013
Gitte Bennedsen & Erik Dahl

6. juli 2013
Annika & Allan Klarborg Brun



FæLLeSSKabeR
De levende pinde
Vi mødes den 2. lørdag i hver måned 
kl. 13-17 i Løvvangens Kirkecenter 
og strikker bl.a. tæpper, trøjer, huer 
og sokker, der alt sammen bruges til 
gavn for socialt arbejde enten direkte 
ved at det foræres til nogle, der har 
behov for det, eller ved salg gen-
nem Kirkens Korshærs butik ”Børne-
hjørnet”.
Har du lyst til at give en hånd med 
 eller har du garnrester til overs, så 
mød op eller kontakt Lis Dalum Niel-
sen på tlf. 98 17 91 40.
Pris: 10,- kr. per gang.

Patchwork
Alle er velkomne til at deltage og opleve 
patchwork for fuld udblæsning.
Gruppen har bl.a. leveret tæpper til 
julemærkehjemmet i Hobro, og arbej-
der for tiden bl.a. på juletræstæpper 
til både Lindholm Kirke og Løvvangens 
Kirkecenter.

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.

Vi mødes torsdag kl. 19 i ulige uger i 
Løvvangens Kirkecenter. Pris: 20 kr. per 
aften inkl. kaffe og ostemadder.

Kommende aftener:
 12. september
 26. september 
 10. oktober
 24. oktober
 7. november
 21. november

Kommende strikkedage:
 14. september
 12. oktober
 9. november

13
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FæLLeSSKabeR

baNKOSPiL

i efteråret er der mulighed  

for et spil banko

SøNDag eFteRmiDDag KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter 

på følgende dage:

6. oktober 

3. november 

1. december

Lørdag den 30. november
og søndag den 1. december

Adventskranse, dekorationer,  
kalenderlys, tombolaer og salgsboder.

Salg af vafler, pølser og kager.

Spejderhuset, Lindholmsvej 59:
Lørdag den 30/11 kl. 11.00 - 15.00.

Løvvangens Kirkecenter:
Søndag den 1/12 kl. 10.00 - 14.00.

Vi begynder kl. 10.30  
med gudstjeneste og Luciaoptog.

Søndag kl. 14.00  
afholdes der bankospil.

Lindholm Gruppe
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Gruppeleder:
Dion Pedersen,
Arkildsdal 127, 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

Bæver - børnehave-
klasse 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. 
Søndag i lige uger

Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

børnekor i Løvvangens 
 kirkecenter
Elsker du at synge og lege musik-
lege? Vil du gerne blive endnu bedre 
til at synge og lære mere om musik?
Så kom til børnekor i Løvvangens 
kirkecenter.
Til kor skal vi synge en masse sange, 
lave minimusical og koncerter, dan-
se og bruge kroppen til at få musik 
og sang helt ind under huden.
Lyder det som noget for dig eller en 
du kender, så mød op i Løvvangens 
kirkcenter. Vi øver om onsdagen 
(første gang er 28/8)

•	 Børnekor	1	(1-3	klasse)
 onsdage kl. 14.00-14.45 

•	 Børnekor	2	(4-6	klasse)
 onsdage kl. 15.00-16.00

Det er gratis at gå til kor i Løvvan-
gens kirkecenter. Børnekorene delta-
ger ved spaghettigudstjenester, kon-
certer og udvalgte arrangementer.
Vi øver i Løvvangens kirkecenter, 
 Strubjerg 167, 9400 Nørresundby

Har du spørgsmål, eller er du klar til 
at melde dig til, så kontakt Kirsten: 
kirsten@kirkebillen.dk eller 
mobil 22 98 66 23.

Lidt om Kirsten. Kirsten synger i 
Lindholm kirkes kantori. Hun er ud-
dannet klassisk sanger og sangpæ-
dagog fra Nordjysk Musikkonser-
vatorium. Hun har undervist i sang 
og kor på musikskoler i +10 år, og 
arbejder nu desuden som sogne-
medhjælper på freelance basis i Kir-
kebillen.

Ungdomskor
Går du i 7. klasse eller derover 
og har lyst til at synge, så er ung-
domskoret måske noget for dig. Ko-
ret synger både til gudstjenester og 
koncerter. Kontakt kirkekontoret for 
at få nærmere information om øveti-
der, repertoire osv.

Søndagscafé
Søndagscaféen består af et par timers 
hyggeligt samvær i spejderhuset på 
Lindholmsvej 59 med sang og kaffe på 
kanden samt et ”aktuelt kvarter” med et 
ganske kort oplæg fra forskellige men-
nesker fra lokalområdet.
Caféen holder åbent kl. 14-16 følgende 
dage: 

22. september:  
Kirstine Nors  fortsætter fortællingen om 
sit liv ”Mit arbejdsliv”.

13. oktober:  
Inge Jacobsen og Rita Ekstrand ”Piger 
til søs”.

10. november:  
Åge Michelsen fortsætter fortællingen 
om sit liv og begynder ved ankomsten 
til Aalborg og Nørresundby.

For yderligere information kontakt Lis 
Dalum Nielsen tlf.: 98 17 91 40



Gudstjenester
DAtO LINDhOLM KIrKe LøvvANGeNS KIrKeceNter
 1. september Kl. 10 Peer Lousdal Kl. 10 helle rosenkvist (kirkekaffe)

 5. september Ingen Kl. 17 Peer Lousdal og helle rosenkvist (spaghettigud.)

 8. september Kl. 10 helle rosenkvist Kl. 10 Peer Lousdal
 15. september Kl. 14 Peer Lousdal og helle rosenkvist (høstgudstjeneste)  Ingen
 22. september Ingen Kl. 10 helle rosenkvist
 29. september Kl. 10 helle rosenkvist (kirkekaffe) Kl. 10 Peer Lousdal
 2. oktober Kl. 19 P. Lousdal og h. rosenkvist (gymnasie-oratorie-arr.) Ingen
 6. oktober Ingen Kl. 10 helle rosenkvist (kirkekaffe)

 9. oktober Kl. 17 Peer Lousdal og helle rosenkvist (spaghettigud.)  Ingen
 13. oktober  Kl. 10 Peer Lousdal Ingen
 20. oktober Kl. 16 helle rosenkvist Kl. 10 Peer Lousdal
 27. oktober Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe) Kl. 10 helle rosenkvist (BUSK-gudstjeneste)

 3. november Kl. 14 Peer Lousdal og helle rosenvist (allehelgensgud.) Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

 10. november Kl. 10 Peer Lousdal  kl. 10 helle rosenkvist (kirkekaffe)

 17. november Kl. 10 helle rosenkvist  Kl. 10 Peer Lousdal
 19. november Ingen Kl. 17 Peer Lousdal og helle rosenkvist (spaghettigud.)

 24. november Kl. 10 helle rosenkvist (kirkekaffe) Ingen

Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DAtO LINDhOLM PLeJehJeM LIONS PArK
 3. september Ingen  helle rosenkvist
 10. september Peer Lousdal Ingen
 17. september Ingen helle rosenkvist
 24. september Peer Lousdal Ingen
 1. oktober Ingen helle rosenkvist
 8. oktober Peer Lousdal Ingen
 15. oktober Ingen helle rosenkvist
 22. oktober Peer Lousdal Ingen
 5. november Ingen helle rosenkvist
 12. november Peer Lousdal Ingen
 19. november Ingen helle rosenkvist
 16. november Peer Lousdal Ingen

hvor intet andet er anført, er der kir-
kekaffe i våbenhuset / forgangen efter 
alle højmesser kl. 10.00

KOLLeKter
ved udvalgte gudstjenester samles der 
ind ved udgangen. en oversigt over 
hvilke dage, det drejer sig om, og hvad 
pengene går til, kan ses i våbenhuset / 
forhallen.

tAxAKørSeL
Gangbesværede med bopæl i sognet 
kan få taxakort til kirkens gudstjene-
ster og arrangementer efter aftale med 
kirkekontoret.


