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Sognepræst, kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Peer Lousdal,
Mølleageren 1,
9400 Nørresundby
Tlf. 20 37 82 17
Mail: peer@lousdal.dk
Træffes alle hverdage
undtagen mandag
Organist ved Lindholm Kirke
Thorkild Hørlyk
Tlf. 26 64 98 48
Mail: thorkil@lindholmsogn.dk
Kirkegårdsleder
Bent Jensen
(Lindholm Kirkegård)
Tlf. 98 17 31 85
Mail: bent@lindholmsogn.dk
Kontortid kl. 11.30 – 12.30
eller efter aftale.

Sognepræst Helle Rosenkvist
Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167,
9400 Nørresundby
Tlf. 21 19 94 76
Mail: hros@km.dk
Træffes alle hverdage
undtagen mandag
Kordegn
Knud Evald Jensen
Tlf. 98 17 24 32 (Kirkecenter)
Mail: knje@km.dk
Formand for
menighedsrådet
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Ole Lukøje Vej 6, 9400
Nørresundby
Tlf.: 98 17 75 71 / 40 57 75 71
Mail: mie@bersan.dk

Kirkegårdsmedhjælper
Carsten Kirkelund
Tlf.: 98 17 31 85
Mail: carsten@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

Kontaktperson
Anette Machholm Larsen-Jensen
Åvej 16, 9400 Nørresundby
Tlf. 60 21 64 85

Kirketjener
Mie Andersen
Tlf. 98 17 19 25
(Lindholm Kirke)
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Kirkekontoret Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 24 32 Fax: 96 32 09 85
Mail: lindholm.sogn@km.dk
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9 - 13
Torsdag tillige kl. 16 - 18

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Som nævnt i sidste kirkeblad var vi indkaldt til møde om fremtiden hos Aalborg Stift.
På mødet den 14.8.2014 hos biskoppen fik vi at vide, at vi skulle have suppleringsvalg/udfyldningsvalg til de 5
ledige pladser. Valget skulle finde sted
den 12. november 2013 og deadline
for indlevering af kandidatlister var 1.
oktober 2013.
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 16 bekendtgøres det herved, at
der i forbindelse med udfyldningsvalget
tirsdag den 12. november 2013 kun er
indleveret én gyldig kandidatliste.
Derfor aflyses afstemningen og følgende er valgt:
Irma Lissy Larsen,
Preben Gram,
Peter Flyger samt
René Hjarbæk Frølich-Nielsen.
Vi byder alle 4 velkommen til arbejdet i
Lindholm Menighedsråd.
Beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i vort sogn, skulle vi have
været 11 i Lindholm Sogns Menighedsråd, men biskoppen har givet os
dispensation til kun at være 10 frem til
valget i 2016. Det er vi meget taknemlige for.

På vort første menighedsrådsmøde tirsdag den 29. oktober kl. 19 har menighedsrådet konstitueret sig på følgende
måde:
Formand:
Anne-Marie Dalbøge Bersan
Næstformand/Formand for
KK-udvalget:
Tais Terri-Pierre Kløgtner
Kontaktperson/Valgt Kasserer/
Sekretær:
Anette Machholm Larsen-Jensen
Kirkeværge:
Niels Christian Nielsen
Byggesagkyndig:
Osvald Hansen
Formand for Valgbestyrelsen:
Bente Toft-Nielsen
I starten af 2014 vil menighedsrådet
holde en visionsdag, hvor vi vil bruge
en lørdag på at finde ud af, hvilke visioner/mål vi har for fremtiden i Lindholm
Sogn. Efterfølgende vil personalet blive
inddraget så vi i fællesskab kan finde
det bedste for vort sogn.
Til slut vil vi ønske alle i Lindholm Sogn
en glædelig jul samt et godt nytår.
Lindholm Menighedsråd
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ÆNDRING I
GUDSTJENESTEPRAKSIS
I Lindholm Sogn har vi parallelle højmesser i Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter på næsten alle søndage undtagen i præsterne ferier og
på andenhelligdage. Der er et stort
ønske fra såvel menighed som menighedsråd om, at vi ændrer denne
praksis med det h
 ovedformål at kunne samle menigheden i stedet for at
sidde opdelt 2 steder...
Omtrent således var en del af ordlyden i den ansøgning menighedsrådet sendte til provst og biskop, om
tilladelse til at afholde én højmesse
om søndagen med en forsøgsperiode på 1 år gældende fra januar
2014. I biskoppens svar stod, at ansøgningen blev imødekommet og at
vi skulle tælle kirkegængerne for at
kunne evaluere når forsøgsperioden
var endt.
Biskoppen udtrykte sin glæde over,
at vi arbejder med nytænkning og
struktur, som forhåbentlig vil blive til
gavn for menighedens liv og vækst.

SIDEN SIDST
Renovering af Løvvangens
Kirkecenter
I sidste kirkeblad havde vi ansøgt provstiet om tilladelse til at bruge nogle af de
frie opsparede midler til både gardinog akustikløsningen samt udskiftning af
den punkterede termorude til højre for
døbefonten. Provstiet så velvilligt på vores ansøgning og vi fik lov til at bruge
pengene til de nævnte opgaver. Akustikloftet i sal 3 er nu sat op, termoruden
skiftet og hvide mørklægningsrullegardiner er sat op for de 2 rækker vinduer
øverst i sal 1 og 2 og lamelgardiner ved
orglet. Nu skulle vi gerne kunne sidde
ugenert af solens stråler i lokalerne
både til gudstjeneste, torsdagstræf og
bankospil, for bare at nævne nogle af
de arrangementer, hvor det har været
problematisk.
Tæppet på prædikestolen i Løvvangens
Kirkecenter var ikke kommet med i første omgang men det er der rådet bod
på og Høj Tæpper har netop skiftet det
gamle ud med et nyt.
Den 6. november afholdes 1. års syn
på renoveringsopgaven. Her vil man
gennemgå alle lokaler for evt. fejl og
mangler. Herefter vil foregå en sidste afleveringsforretning, som det hedder på
fagsprog og dermed er der sat punktum
i byggesagen.

dele. Vi er kun i den spæde start og har
vort første møde i udvalget 17. november. På mødet skal det videre forløb
med udbudsmateriale og efterfølgende
licitation aftales med vores byggesagkyndig Osvald Hansen og arkitekt Ole
Knudsen.
Arbejdet med præstetavlen pågår stadig og forventes færdig snarest. Der har
været længere leveringstid på materialer end først antaget, hvilket har forsinket opgaven. Vi glæder os til at præsentere det færdige resultat.
Høj Tæpper har lagt løberen om i Lindholm Kirke med et flot resultat. Gulvtæppet i prædikestolen trænger til udskiftning. En ny vandfast bundplade under
måtten i våbenhuset er også nødvendig.
Begge dele udskiftes snarest.
Der har været afholdt internt syn i Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter
og i den anledning har vi afsat foreløbigt 80.000kr. til renovering af kirkegårdsmuren mod Venøvej.
Vi indhenter i øjeblikket tilbud på renoveringsopgaven og forventer at søge
provstiet om merudgiften.
På udvalgets vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen

Nyt fra KK-udvalget
Som tidligere omtalt søgte vi provstiet
om tilskud til både en merudgift på elevatoren men også etablering af et handicaptoilet i Lindholm Kirke. Også her
så provstiet velvilligt på vores ansøgning og bevilgede os pengene. Det er vi
utroligt taknemlige for, da det er vigtigt,
at alle uhindret kan gøre brug af begge
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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 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.

GLÆDE
”Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
der skal være for hele folket”, sådan
lyder englens budskab til os i det juleevangelium, som vi kender så godt.
Og den glæde, der her tales om, det
er ikke en glæde, der er forbeholdt den
lille snæver flok af hyrder ude på Betlehems marker den første julenat. Nej,
den glæde gælder for alle mennesker,
og til alle tider.

Nuvel, det kan måske godt virke som et
lidt underligt budskab ind i vores verden
i dag. For vi lever jo i en verden, der er
så fuld af sorger og smerter, bekymringer og usikkerhed, angst og utryghed.
Der er så meget i vores hverdag, der
kan berøve os glæden over livet og tilværelsen. - Men så meget mere trænger
vi til et budskab om glæde.
Glæden er jordens gæst i dag. - Sådan
hedder det i en af vore dejlige julesalmer. Og den glæde, som vi her synger
om, det er en helt anden og dybere
glæde end de stemninger af glæde,
som vi selv kan oparbejde. For julens
glæde er forbundet med ham, som er
julens hovedperson, nemlig Jesus. Og
det menneske som finder ham, og som

kender ham, det menneske finder ikke
bare den kortvarige glæde, som en dejlig julegave kan give, men derimod en
glæde, som varer evigt.
Spørgsmålet er derfor? - Kan julens
glade budskab også fylde et menneske
i dag? - Tja, det burde kunne ske, hvis
vi rigtig lytter budskabet, ”I dag er der
født jer en frelser i davids by; han er
Kristus, Herren”. Og vi skal her lægge
mærke til ordet ”jer”. Det er altså for os.
Det er for dig og for mig, at der den første julenat blev født en Herre og Frelser.
Det skete for vores skyld. Det skete for
at frelse os. For Det nye Testamente slutter jo ikke med Jesu fødsel. Den er kun
begyndelsen.
Efter julenat fulgte en langfredag og en
påskedag. Krybben blev til et kors. Det
lille barn, der blev født julenat, blev til
et menneske, der døde på et kors for
alle menneskers synd og skyld, og dette
menneske Jesus var samtidig Guds Søn,
der sprængte graven påskemorgen.
Uanset hvem vi er, og hvordan vort liv
har formet sig og vil forme sig, så må
vi åbne vort hjerte for dette budskab og
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for vores Herre Jesus Kristus, så han kan
komme til os og fylde os med sin glæde.
Og lad os da så også bare glæde os
over hele den kommercielle jul med al
dens glimmer og stads, med julemænd
og nissebørn, med dejlig mad og fine
gaver, og hvad vi nu ellers kan finde
på for at gøre julen festlig og hyggelig. Vi skal bare huske, at når alle vore
hjemmelavede glæder er borte, og når
stemningen er forduftet, så må vi stadig
glæde os over at vi aldrig behøver at
fortvivle. For Jesus, han blev ikke alene
født julenat for vores skyld, han også
levede og døde for vores skyld, for at
frelse os. Og da han opstod påskemorgen, da gav han os et levende håb om
et evigt liv og en evig glæde.
Det var derfor englene sang for hyrderne på Betlehems marker ”I dag er
der født jer en frelser i davids by; han
er Kristus, Herren”. Og det er derfor, vi
år til jul synger, at Glæden er jordens
gæst i dag!
Rigtig glædelig jul
Peer Lousdal

TORSDAGTRÆF

ÅBEN KIRKE
Åben Kirke afholdes den første fredag 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.

Lindholm Sogns torsdagstræf er en hyggeeftermiddag, der det meste af året
holdes den anden torsdag i måneden
kl. 14.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Enhver er velkommen, og man kan deltage en enkelt gang, flere gange, hele
sæsonen eller mange sæsoner, for man
kan blive afhængig af det gode selskab.
Foredraget er gratis, kaffe og kage
koster stadig kun 10 kr. iht. menighedsrådets beslutning af 29.oktober 2013.

12. december
Det er tid til julehygge med bankospil,
julehistorie, sange og lidt julegodt til
maven.
9. januar
”Fortvivlelse og tro – Markusevangeliet
genfortalt”.
Knud Jacobsen fortæller livligt og betagende med afsæt i disciplen Peters fortvivlelse.
13. februar
Se nærmere program i folderen om
torsdagstræf.
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6. december
Julens sange og
salmer ved organist Thorkil Hørlyk
og kirkens kantori, der synger med
og for os.
Løvvangens Kirkecenter.
Ingen åben kirke i januar
6. februar
Åben Kirke er flyttet til torsdag og
indgår i nedenstående:
Kyndelmissegudstjeneste torsdag
den 6. februar kl. 19:00 i Lindholm
Kirke.
I lighed med sidste år afholdes
kyndelmisseguds
tjenesten
af
sognepræst Peer
Lousdal og Gl.
Lindholm
Skoles Kor med musiklærerne indgår
i gudstjenesten sammen med Lindholm Kirkes kantori og organist.
Kl. 18:00 serveres der kyndelmissesuppe med brød i krypten til alle
fremmødte (Åben Kirkefolkene tilmeld Jer til Dion).
Kl. 19:00 afholdes gudstjeneste i
kirken.
Kl. 20:00 slut.

Spaghetti– og
familiegudstje
nester
i Lindholm Kirke
og Løvvangens
Kirkecenter

DET ER FOR BØRN
Spaghetti- og
familiegudstjenester
I foråret vil der være en spaghettigudstjeneste eller en familiegudstjeneste ca.
en gang om måneden.
Spaghettigudstjenester holdes en hverdagsaften kl. 17. Der vil være en bibelfortælling i børnehøjde – fortalt, opført
som minidrama eller måske på anden
måde. Desuden sange, fadervor og mulighed for at tænde lys i lysglobe eller
døbefont. Bagefter spiser vi noget børnevenligt mad sammen.
Familiegudstjenesterne holdes oftest om
søndagen enten formiddag eller eftermiddag.
Venlig hilsen præsterne
Minikonfirmander
Går du i 3. klasse? Hvad laver du torsdag kl. 14.15-15.45? Du skal da være
minikonfirmand og spille teater, synge,
lege, blive klogere på kirke og kristendom, have det sjovt og som afslutning
opføre et skuespil for forældre, søskende, bedsteforældre og venner.
Vi mødes ni torsdage i foråret i Lindholm
Kirke, første gang den 9. januar (derefter torsdag i ugerne 3-4-5-6-7-pause-12-13-14) og slutter af med en gudstjeneste med skuespil den 10. april kl.
17. For mere information kontakt præsterne eller kirkekontoret. Ses vi?
Venlig hilsen
præsterne

23. januar kl.
17
2. marts

kl. 14

27. marts

kl. 17

10. april

kl. 17

Spaghettigudstjen
este med spisning
Fastelavnsgudstjen
este
med tøndesla
gning
Spaghettigudstjen
este med spisning
Familiegudstjenest
e og afslutnin
g
med minikonfi
rmander

21. april

kl. 10

22. maj

Familiegudstjenest
e om påske

kl. 17

Spaghettigudstjen
este med spisning

Lindholm Kirke
Lindholm Kirke
Lindholm Kirke
Lindholm Kirke
Lindholm Kirke
Løvvangens Kirkecen
ter

23. januar kl. 17 Spaghettigudstjeneste med spisning i Lindholm Kirke
2. marts kl. 14 Fastelavnsgudstjeneste
med tøndeslagning Lindholm Kirke
27. marts kl. 17 Spaghettigudstjeneste
med spisning i Lindholm Kirke
10. april kl. 17 Familiegudstjeneste
og afslutning med minikonfirmander i
Lindholm Kirke
21. april kl. 10 Familiegudstjeneste om
påske i Lindholm Kirke
22. maj kl. 17 Spaghettigudstjeneste
med spisning i Løvvangens Kirkecenter
Babysalmesang
Babyer på 3-10 måneder og deres
mor/far mødes i kirken til babysalmesang. Her synges salmer for børnene,
og de får en masse sanseindtryk.
Babyerne stimuleres gennem rolige salmer, vuggende eller vilde danse, rideranke-leg, sæbebobler og leg med rasleæg på en måde, der svarer til deres
alder.
Onsdage 10.30 – 11.15
(+ efterfølgende kaffe).
Kommende datoer:
4. december
11. december
18. december
8. januar
15. januar
22. januar
29. januar
5. februar
12. februar
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FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag den 2. marts kl. 14
i Lindholm Kirke.
Kom som du er – men denne dag
gerne forklædt som noget helt andet.
Vi holder familiegudstjeneste, hvor
alle opfordres til at møde udklædt.
Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden, spiser fastelavnsboller, kårer
de bedste udklædninger m.m.
Vel mødt.

HVAD ER KYNDELMISSE EGENTLIG?
Jo, med kyndelmisse fejres og markeres
flere forhold eller begivenheder.
Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag, der hvert år falder sammen med
den 2. februar. Ordet: Kyndelmisse er en
fordanskning af det latinske candalarum
misa, og ordet candelarum kender vi fra
det engelske candle, der betyder lys. Og
ordet misa betyder messe. Altså betyder
candalarum misa lysenes messe. Og på
dansk er det så blevet til kyndelmisse. Det er oprindelig en katolsk højtid, som
man i Danmark blev ved med at fejre
længe efter, at Struense i 1770 havde afskaffet dagen som en helligdag.
I den katolske kirke blev og bliver kyndelmisse fejret med lysprocessioner, hvor
man indvier alle de lys, som skal bruges i
kirken i løbet af året.
Kyndelmisse dagen kaldes også M
 aria
Renselsesdag, og denne dag ligger altid
40 dage efter Jesu fødsel den 24. december, og det vil altid sige den 2. februar. Og det gør den, fordi det er dagen,
hvor Jesus blev fremstillet i templet. Men
det er også dagen for Marias renselse
og altså den dag, hvor hun igen kunne
komme i synagogen. For på Jesu tid var
en kvinde nemlig ’uren’ efter en fødsel

og måtte først betræde de hellige steder
40 dage efter fødslen.
Men kyndelmisse var i det gamle bondesamfund også en særlig dag. Det var
en folkelig tradition at fejre kyndelmisse.
For det betød, at man nu kunne fejre
Midvinter. Man var nu halvvejs gennem
vinteren, der fra gammel tid blev regnet
fra 1. november til 1. maj.
Så nu skulle der holdes status. Nu skulle
bonden skabe sig et overblik over det resterende forråd. Man skulle jo helst ikke
have spist for meget, for der skulle være
nok til at både mennesker og dyr kunne
overleve den sidste halvdel af vinteren.
Og var der stadig nok af forråd, så holdt
man Kjørmes-gilder, for samtidig at markere, at foråret lå inden for en overskuelig fremtid. Det var ofte sammenskudsgilder med masser af mad. Man åd og
drak sig en pukkel til og festede lige til
den lyse morgen. Det var et regulært
æde- og drikkegilde. Menuen bestod eksempelvis af gammeldaws spiser så som
stuvet hvidkål med flæsk, pandekager,
kraftig suppe, øl og brændevin i store
mængder.
Dengang var fest lig med masser af
mad. Så på alle måder var dagen en
vigtig mærkedag i bondens år.
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Der var også varsler og ritualer knyttet til
kyndelmisse.
Frugttræer piskes med tynde ris for at
sikre en god høst. Mange steder var der
tradition for rituel vinter pløjning med pigen bag hestene og karlen bag ploven.
Det skulle også sikre god høst.
Før der var noget, der hed meteorologiske prognoser, satte man sin lid til alle
mulige varsler, og kyndelmisse blev også
brugt til at spå om fremtidens vejr.
F.eks. hvis det blæser så meget, at 18
kællinger ikke kunne holde den 19. ved
jorden så vil foråret snart være på vej,
og sagde man: Kjørmes tø er så godt
som 100 læs hø.
Man sagde også, at Skt Peter denne dag
smed den varme sten i vandet, så isen
kunne smelte og foråret komme.
Og vi kender også til kyndelmisse fra
Jeppe Åkjærs:
Sneflokke kommer vrimlende, hvor det
hedder, at nu kom Kjørmes Knud. Jeg
har tit undret sig over, hvorfor Kyndelmisse også kaldes Kjørmes Knud. Hvem
han var han, denne Knud med det sære
fornavn?
Jo, Kjørmes Knud er en bondejysk omskrivning af kyndelmisse, hvor ’kjørmes’

betyder kyndelmisse, og ’knud’ betyder
’knude’ forstået som midtpunkt.
I den danske tradition er Kjørmes Knud
navnet på midvinter dagen. Før i tiden
anså man denne dag for at være årets
koldeste – Knud eller knude kan da også
betyde streng frost. Jeppe Aakjær benævner altså kyndelmissen ved sit mest
folkelige navn: nemlig Kjørmes Knud.
Vi kender også ordet kyndelmisse fra

Sten Stensen Blichers Det er hvidt herude, hvor kyndelmisse slår sin knude,
overmåde hvas og hård.
Det er et smukt, men også barsk vinterbillede fra en svunden tid, hvor der
bogstaveligt talt var sne, frost og kulde i
månedsvis hver vinter. Så når man endelig nåede til kyndelmisse, altså den 2. februar, følte mange, at nu måtte der snart
at ske noget. Men ofte oplevede man

DET ER HVIDT HERUDE

bare, at vinteren blev værre. Det synger
vi også om i sidste vers af nævnte vintersang af Blicher:
... inderligt jeg længes, efter vår, men
vinteren strenges, atter vinden om i
nord...
Nej, det er ikke sjovt, når vinden går i
nord. For så kommer kulden og sneen.
Peer Lousdal

Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tud
e,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om me
d skaden
højt på rygningen af lad
en,
skeler til det tamme kræ
.

Tekst: St. St. Blicher, 18
38
Melodi: Thomas Laub,
1914

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin kn
ude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt for
oven,
pudret tykt står træ i sko
ven
som udi min abildgård.

Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vin
ger
klaskende han sammen
slår.
Krummer halsen stolt og
galer hvad monstro han vil, de
n praler?
Hvis endda om tø han
spår!

Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rud
e
melder sig den små mu
svit.
Der er ingen fugl, der syn
ger,
finken kun på kvisten gy
nger,
ser sig om og hvipper
lidt.

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren str
ænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som froste
n tvinger,
kom med dine tågeving
er,
kom og løs den bundne
jord!
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ARRANGEMENTSKALENDER
1. december

kl. 14.00

Julemarked / banko

Løvvangens Kirkecenter

4. december

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

5. december

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

6. december

kl. 18.00

Åben kirke / Sangaften

Løvvangens Kirkecenter

12. december

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

14. december

kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

17. december

kl. 19.30

Julekoncert

Løvvangens Kirkecenter

19. december

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

28. december

kl. 19.00

Juletræsfest

Lindholm Kirke

2. januar

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

8. januar

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

9. januar

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

11. januar

kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

16. januar

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

19. januar

kl. 14.00

Søndagscafé

Spejderhuset

28. januar

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

30. januar

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

2. februar

kl. 14.00

Banko

Løvvangens Kirkecenter

5. februar

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

8. februar

kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

13. februar

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

13. februar

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

16. februar

kl. 14.00

Søndagscafé

Spejderhuset

20. februar

kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

25. februar

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

5. marts

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

16. marts

kl. 14.00

Banko

Løvvangens Kirkecenter

23. marts

kl. 14.00

Søndagscafé

Spejderhuset
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EKSTRA GUDSTJENESTER
En del af vores ansøgning om ændring til kun én tjeneste
om søndagen åbnede også for muligheden for flere aften/hverdagsgudstjenester.
FØLGENDE DATOER ER AFSAT HERTIL:
8. JANUAR KL. 19
i hverdagsgudstjeneste Lindholm
Kirke ved Peer Lousdal
29. JANUAR KL. 17
i Lindholm Kirke ved Helle Rosenkvist
- meditativ gudstjeneste med taize
musik og kristuskrans (med efterfølgende suppe)

6. FEBRUAR KL. 18
i Lindholm Kirke kyndelmisse ved
Peer Lousdal og Helle Rosenkvist
(suppe kl. 18 og gudstjeneste kl. 19)
sammenfald med Åben Kirke.
19. FEBRUAR KL. 17
i Lindholm Kirke ved Helle Rosenkvist
meditativ gudstjeneste med taize
musik og krituskrans (med efterfølgende suppe)

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kommende arrangementer
ud over åben kirke
og torsdagstræf
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 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 vi hver
især forstår salmerne og Bibelens ord.

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 4. december
Vi holder pause i januar måned
Onsdag den 5. februar
Onsdag den 5. marts
Sangaftener
Sangaften i Lindholm Kirke i januar og
februar. Sangaftener i Lindholm Kirke
kl. 19:00-21:00.
11

Første del af aftenen forløber som et
foredrag om et udvalg emne fra dansk
salme- og sanghistorie fra Reformationen til idag. Undervejs i foredraget
synger vi en række sange/salmer/viser
mv. med tilknytning til emnet. I pausen
serveres der kaffe og kage mens snakken går.
Sidste del af aftenen bestemmer tilhørerne, hvilke sange og salmer der synges fra Højskolesangbogen.
6. december
Julens sange og salmer ved organist
Thorkil Hørlyk og kirkens kantori, der
synger med og for os.
Løvvangens Kirkecenter.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
15. december
I Lindholm Kirke afholdes 3. søndag i
Advent kl. 14:00 musikgudstjeneste.
6. februar
Kyndelmissegudstjeneste torsdag den 6.
februar kl. 19:00 i Lindholm Kirke.
I lighed med sidste år afholdes kyndelmissegudstjenesten af sognepræst Peer
Lousdal og Gl. Lindholm Skoles Kor med
musiklærerne indgår i gudstjenesten
sammen med Lindholm Kirkes kantori
og organist.
Kl. 18:00 serveres der kyndelmissesuppe med brød i krypten til alle fremmødte
(Åben Kirkefolkene tilmeld Jer til Dion)
kl. 19:00 afholdes gudstjeneste i kirken.
kl. 20:00 slut.

JULETRÆSFEST

JULEHJÆLP
Lindholm Kirke uddeler
igen i år julehjælp til ansøgere, der er bosiddende i
Lindholm Sogn.
Ansøgningsskema skal hentes på
kirkens kontor, og afleveres senest
den 10. december kl. 12.00 samme sted.
Julehjælpen uddeles fortrinsvis til
børnefamilier på overførselsindkomst.
Ansøgningerne vil blive koordineret med Kirkens Korshær og Frelsens Hær.
Lindholm
menighedsråd

Masser af ægte
julestemning

Lørdag den 28 december
Lindholm Kirke kl. 19:00
Vi synger julesalmer
og sange om det
store juletræ.

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDS
MØDER:

Alle dage kl. 19.00 i
Løvvangens Kirkecenter.
Intet møde i december.
28. januar
25. februar

JULEKONCERT
I LØVVANGENS
KIRKECENTER
Tirsdag den 17. december
2013 kl. 19.30.
med Sangkoret Limfjorden
– der er GRATIS ENTRE!

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP 2014

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp er søndag den 9. marts. fra Løvvangens Kirkecenter.
Vi starter efter Gudstjenesten - ca. kl. 11.00.
Efter indsamlingen er der en lille forfriskning til
alle indsamlerne.
Man kan forhåndstilmelde sig til sognepræst
Helle Rosenkvist enten pr. mail: HROS@km.dk
eller pr. sms på telefon 21 19 94 76.

Godteposer
til de artige!
Pris 10 kr.
pr voksen
Børn under
14 år gratis

Lindholm menighedsråd.
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ER GUD DØD – ELLER HVAD?
I september deltog jeg i et 5 dages kursus på Rønshoved Højskole, hvor temaet
var ovenstående. En meget spændende
uge med dygtige foredragsholdere, der
bl.a. talte om: Det almene religiøse,
Martin A. Hansens kristendomsforståelse, religiøse billedsprog, er Gud historisk – ahistorisk – hvad er Gud?, musikforedrag og meget mere.

En dejlig uge hvor vi også havde spændende diskussioner om vores forhold i
folkekirken. Er folkekirken ”ved at tørre
ud”? Hvorfor går vi ikke ud og missionerer i vore sogne?
En uge med Grundtvig, Søren Kirkegaard, Løgstrup, Steen Steensen Blicher, Beethoven, Mozart, Bach og ikke
mindst Højskolesangbogen.
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Man kan kun ”blive glad i hovedet” og
fyldt af begejstring efter sådan en uge.
Vi kunne så meget, hvis bare vi turde!
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan

VENSKABSBESØG
DEN 21. – 26. AUGUST 2013 HAVDE VI BESØG AF VORES VENSKABS
MENIGHED FRA VALKA I LETLAND.
Det var en dejlig oplevelse for os alle både menighedsråd, ansatte og menigheden i Lindholm Sogn. Vi havde nogle dejlige dage
sammen i hinandens selskab både til hygge ved åen, på udflugter og ikke mindst ved søndagens gudstjeneste, hvor pastor Girts
også medvirkede ved gudstjenesten. Her følger nogle stemningsbilleder fra besøget:
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER

3. august 2013
Lasse Frimann Jensen og
Kirstine Maria Jensen

10. august 2013
Jonas Poul Behrendt og
Trine Bentsen Simonsen

7. september 2013
Johnny Nørnberg Andersen og
Maria Møller Risgaard

7. september 2013
Peter Enequist Christiansen og
Liselotte Brauner

11. august 2013
Sofia Maria Andersen

25. august 2013
Frida Brander Frandsen

1. september 2013
Lasse Bro Søndergaard

14. september 2013
Axel Ulrik Rosenkilde

LØRDAGSDÅB:

I efteråret er der mulighed
for lørdagsdåb følgende
dage:

11. januar kl. 10 i
Løvvangens Kirkecenter
8. marts kl. 10
i Lindholm Kirke
14. september 2013
Silas Aagaard Ahlmann
Stubkjær

13. oktober 2013
Sara Nørgaard Mayol
Christensen

27. oktober 2013
Mie Grennerod Alexandersen
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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 gennem 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 Nielsen 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 arbejder for tiden bl.a. på juletræstæpper
til både Lindholm Kirke og Løvvangens
Kirkecenter.

KOMMENDE STRIKKEDAGE:
14. december
11. januar
8. februar

Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan på tlf. 98 17 75 71 eller mobil
40 57 75 71.

Patchworkstoffer og lignende modtages
med stor tak.
KOMMENDE AFTENER:
5. december
19. december
2. januar
16. januar
30. januar
13. februar
20. februar

Billedet er fra
Patchworktræf i Løvvangens
Kirkecenter lørdag den 26.10.13
17

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

FÆLLESSKABER
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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.
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Løvvangens Kirkecenter:
Søndag den 1/12 kl. 10.00 - 14.00.
Vi begynder kl. 10.00
med gudstjeneste og Luciaoptog.
Søndag kl. 14.00
afholdes der bankospil.

Lindholm Gruppe
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KOM TIL KOR – VI STARTER OP IGEN
1. øvegang i de nye kor er 20. november.
Hej – skal du ikke
med til kor i Løvvangens kirkecenter ?
Efter en mindre pause med kirkekor er
det nu tid til at starte
op igen.
Susanne har fået nyt arbejde – og
korene i kirkecenteret har fået ny fungerende korleder – det er mig.
Jeg skriver til dig, fordi du tidligere
har gået til kirkekor i kirkecenteret –
og du må meget gerne komme igen.
Der er 3 kor:
Børnekor 1 (1.-3. klassetrin) –
øver onsdage kl. 14.00-14.45.
Børnekor 2 (4.-6. klassetrin) –
øver onsdage kl. 15.00-16.00
- fælles hyggepause for børnekorene
kl. 14.45-15.00
Ungdomskor (7 klassetrin – 20 år) –
øver onsdage kl. 16.15-18.00.

Lidt om mig:
Jeg er uddannet sanger og sangpædagog fra konservatoriet og har
undervist i +10 år i sang og kor. Jeg
startede selv med at synge i børnekor
i 2. klasse, og så er jeg bare blevet
ved. Det betyder meget for mig, at
det at synge i kor både er sjovt og
godt for stemmen.
Til kor vil vi bruge både krop, stemme og hjerne, og I vil også få sangundervisning, så I kan få mest muligt
ud af stemmen og musikglæden.
Jeg synger i kantoriet (voksenkoret) i
Lindholm kirke – det er mig, der er
hende den rødhårede – det kan være
du allerede har set mig.
Jeg håber meget at se dig til kor.
Du kan tilmelde dig ved at skrive til
kirsten@lindholmsogn.dk
Hvis du har spørgsmål så ring bare
på 22 98 66 23 eller kontakt mig en
søndag efter gudstjenesten.
De bedste hilsner Kirsten

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 mennesker fra lokalområdet.
Caféen holder åbent kl. 14-16 følgende dage:
19. januar
Syng samen med
Jette Tikjøb – kl. 15
16. februar
Jørgen Harbøl
fortæller om ”Et
hundeliv”. Jørgen
har hunden med.

23. marts
Juliane Lynge kommer og fortæller om
et liv på Grønland. Juliane er født på
Grønland.
For yderligere information kontakt
Lis Dalum Nielsen tlf.: 98 17 91 40
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Gruppeleder:
Henriette Nielsen Hald
Ellebæk 11.
9400 Nørresundby.
Tlf.: 61 41 39 77.
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.

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

Seniorspejder
8., 9., 10. 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.

Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
tlf.: 61 77 71 64.
Torsdage i lige uger
kl. 19.00 - 21.00.

Junior 4., 5. klasse
Dion Pedersen
tlf.: 29 44 08 04
Tirsdage
kl. 17.00 - 18.30.

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

Gudstjenester
DATO
1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
24. december
25. december
26. december
29. december
1. januar
5. januar
12. januar
19. januar
26. januar
2. februar
9. februar
16. februar

LINDHOLM KIRKE
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
Kl. 14 Peer Lousdal (Musikgudstjeneste)
Kl. 10 Helle Rosenkvist
Kl. 14:30 Helle Rosenkvist
Kl. 16 Peer Lousdal (Juleaften)
Kl. 10 Peer Lousdal
Kl. 10 Helle Rosenkvist (2. juledag)
Ingen
Kl. 14 Helle Rosenkvist (Nytårsdag/Kirkekaffe)
Ingen
Kl. 14 Peer Lousdal og Helle Rosenkvist
Kl. 10 Peer Lousdal
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal

Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO

LINDHOLM PLEJEHJEM

LIONS PARK

3. december
10. december
17. december
24. december
2. januar
7. januar
14. januar
21. januar
4. februar
11. februar
18. februar
25. februar

Ingen
Peer Lousdal (nadver)
Ingen
Peer Lousdal kl. 11
Ingen
Peer Lousdal (nadver)
Ingen
Peer Lousdal
Ingen
Peer Lousdal
Ingen
Vikar

Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Helle Rosenkvist kl. 10
Helle Rosenkvist
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen
Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen

LØVVANGENS KIRKECENTER
Kl. 10 Peer Lousdal og Helle Rosenkvist
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)
kl. 10 Peer Lousdal
Kl. 14:30 Peer Lousdal (Juleaften)
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (1. juledag)
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
Ingen
Ingen
kl. 10 Helle Rosenkvist
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
Ingen

Hvor intet andet er anført, er der
kirkekaffe 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 gudstjenester og arrangementer efter aftale med
kirkekontoret.

