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Sognepræst, kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Peer Lousdal,
Mølleageren 1,
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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)
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Mail: bent@lindholmsogn.dk
Kontortid kl. 11.30 – 12.30
eller efter aftale.

Sognepræst Helle Rosenkvist
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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
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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
Den 19. januar 2014 holdt menighedsrådet en visionsdag. Til inspiration
havde vi inviteret provst i Vive – Hadsund pastorat Carsten Bøgh Pedersen.
Vi startede med gudstjeneste i Lindholm
Kirke og fortsatte dagen i Løvvangens
Kirkecenter.
Carsten Bøgh Pedersen havde på forhånd fået/indhentet oplysninger om
vort sogn og havde udarbejdet et power point oplæg, hvor han gennemgik
vort sogns befolkningssammensætning,
hvad har vi af personale og menighedsråd - ja alt hvad man kunne tænke sig
omkring Lindholm Sogn.

Uddrag af provstens oplæg:

Hvad er ”bussens”
opgave?

Hvor skal vi hen?

Det var en utrolig god, lærerig og lang
dag. Vi blev både provokeret og inspireret af en meget veltalende provst,
med det formål at få os til at tænke store
tanker og finde frem til vore visioner for
Lindholm Sogns fremtid.
Eftersom man ikke bare skal hvile på
laurbærerne, så besluttede menighedsrådet på første møde januar 2014, at
man på de næste rådsmøder ville arbejde videre med provstens oplæg punkt
for punkt.
”Mere kirke for pengene” er et varmt
emne i tidens debat – også i vort sogn
og det er altid god inspiration at høre,
hvordan man gør andre steder i landet.
Nogle af menighedsrådets kommende
opgaver vil være godkendelse af regnskabet for 2013 og budgetlægning for
2015 samt afholdelse af det obligatoriske menighedsmøde, som afholdes en
gang årligt. Tid og sted vil blive annonceret i ”Nørresundby Avis” onsdagen
før, samt fremgå af arrangementskalenderen i dette blad.
Glædelig påske
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 troede vi der var sat
punktum i byggesagen, men et sidste
møde var påkrævet. Mødet blev afholdt 12.2.2014 kl. 14 med deltagelse
af arkitekt og håndværksmestrer, vores
byggesagkyndig og udvalget. Alle var
enige om, at opgaven var løst med et
godt resultat.
Nogle af de projekter vi arbejder videre med er blandt andet indkøb af flere
stole og borde, maling af underetagens
loft og vægge samt renovering af udendørsarealerne.
Arbejderne vil blive udført når vi har
provstiets godkendelse.
Nyt fra KK-udvalget
Arbejdet med en ny præstetavle pågår.
Præstetavlen udføres i egetræ på sort
bund med guld/bronze bogstaver. I
den forbindelse kommer alle navnene
på. Grundet problemer med levering af
de korrekte lister, er tavlen endnu ikke
på plads. Billedet viser, hvor langt arbejdet er i skrivende stund:

Arbejdet med udbudsmateriale til elevatorprojektet pågår og en foreløbig
tidsplan er udarbejdet. Elevatoren skal
være etableret i år ifølge provstiets anvisninger. Kirken skulle kunne fungere
det meste af tiden mens arbejdet pågår
jf. de oplysninger MR har til rådighed.
Vi glæder os til at kunne fortælle mere
om projektet i næste kirkeblad.
Vi arbejder videre med kirkegårdsmuren mod Venøvej og har nyt møde i KKudvalget den 12. marts, hvor vi forhåbentlig har et større overblik over både
udgiften og tidshorisonten for udførelsen af renoveringsopgaven.
På udvalgenes 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 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.
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HVAD SER DU...?
Hvad ser du – det mørke rum eller lysets
farver på væggen?
Kan noget være lyst og mørkt på samme tid?
Nu er det ikke et trickspørgsmål i udsendelsen ”Kongerigets klogeste”, men
et afsæt til at påstå, at der i hvert fald
er noget, der kan, og det er os mennesker og vores tanker og følelser. Vi
kan sagtens gå rundt med både sorg
og glæde, tristhed og taknemmelighed
på samme tid. Og hvis vi breder tiden
ud til at gælde flere dage, flere år, så
er der nok flere af os, der både oplever
dage fyldt med susende glæde og dage
med begivenheder, vi gerne ville kunne
springe helt over. Dage med beståede
eksaminer, et nyfødt barnebarn og kys
fra kæresten, og dage med trælse diskussioner, sorg over at miste et nært
familiemedlem og skænderier, der ikke
førte noget godt med sig.
Billedet er fra Løvvangens Kirkecenter
en mørk vinterdag. Der er dunkelt, men
lyset udefra spejler glasmosaikkens farver på væggen. Forestil dig så en lys
sommerdag med fuld sol ind gennem
vinduet. Vores liv og tanker om livet kan

veksle ligesom lysets styrke, men det der
står fast, er Guds kærlighed til os. Han
rummer os, uanset om vi har overvægt
af mørke eller lys. I kirken gentages det
budskab året igennem. Kirken er også
et rum, hvor vi kan komme i alle situationer. Det ses måske tydeligst i spændet
mellem vielser og begravelser. Spændingen mellem det der kan opleves som
den største lykke og den største sorg.
Men det gælder også alt det, der ligger midt imellem. Alle de dage, hvor det
måske er knap så tydeligt for andre end
os selv, hvilke følelser og tanker det er,
vi bærer rundt på. Gud favner os med
det hele. Som de triste og de lykkelige,
med sorg, længsler og frustrationer,
med alt det der tungt og med det, der
gør os glade og lette om hjertet.
Kirken og kirkecentret er begge åbne i
hverdagen, og med de nye hverdagsgudstjenester vil der også være lidt
mere åbent om aftenen.
I kirkecentret er der en lysglobe, hvor
man altid er velkommen til at tænde lys,
sidde lidt for sig selv, bede en bøn eller
blot falde til ro i rummet.
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I en af de nyere salmer i salmebogen
har Lars Busk Sørensen skrevet om kirken som det underlige hus, hvor Gud
møder os, lige som vi er. Et af versene
lyder sådan her:
Slægters fodtrin lyder mod os op
igennem glemte år,
danse-lette eller tunge, som de følte
deres kår,
når de andagtsfulde kom med deres
små til livets Gud,
når de knugede af sorgen bar de kære
døde ud.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor
skabers egen mund.
Lars Busk Sørensen 1990. Den danske
Salmebog nr. 331 vers 3.
Helle Rosenkvist

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.
Ved hvert torsdagstræf er der kaffebord
til 10 kr.

13. marts
Bent Hedemand ”Mit liv som landmand
og som præst”.
10. april
Domprovst
Niels
Christian
Kobbel
gaard: ”Et folk kendes
på dets sange”
8. maj
Frelsens hær fortæller om deres arbejde
og vil både spille og
synge for og med os.
12. juni
Sogneudflugt. I år går turen sydpå –
nærmere bestemt til Godthaab Hammerværk og Thingbæk Kalkminer.
Nærmere information om udflugten
(tilmeldingsfrist, pris, afgangstid m.m.)
kan fås ved henvendelse til kirkekontoret på tlf.: 98 17 24 32.
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7. marts
Anne Engelund
Kristiansen
fortæller om
sine oplevelser
som Steward
ved Kirkernes
Verdensråds kongres i Korea.
Løvvangens Kirkecenter.

4. april
Gudrun Andersen
”I Bibelens fodspor” – Billeder
og fortællinger fra
Israel, Palæstina
og Jordan. Løvvangens Kirkecenter.

2. maj
Grillfest i
Spejderhuset,
Lindholmsvej 59

DET ER FOR BØRN
Spaghetti- og
familiegudstjenester
Mindst en gang om måneden er der
en gudstjeneste målrettet børn. Det kan
enten være spaghettigudstjenester, der
holdes en hverdag kl. 17 med spisning
bagefter, eller familiegudstjenester, der
oftest holdes om søndagen enten formiddag eller eftermiddag.
Tag en oversigt i våbenhuset eller ring
til sognepræst Helle Rosenkvist på tlf.
21 19 94 76 og få tilsendt en.
Her er, hvad der sker de næste
måneder:
2. marts kl. 14 - søndag
Lindholm Kirke Fastelavnsgudstjeneste
med tøndeslagning.
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OBS: Der er almindelig højmesse i
Løvvangens Kirkecenter kl. 10 denne
dag, men ingen tøndeslagning der.
27. marts kl. 17 - torsdag
Lindholm Kirke Spaghettigudstjeneste
og spisning. Pris for mad: 10,- kr. per
voksen, børn gratis.
10. april kl. 17 – torsdag
Lindholm Kirke Familiegudstjeneste og
afslutning med minikonfirmander.
Kom og se deres skuespil.
21. april kl. 10 - mandag
2. påskedag Lindholm Kirke
Familiegudstjeneste om påsken. Få
styr over hele påsken fra palmesøndag
til påskedag. Også en god mulighed
for konfirmander. Der skal synges og
festes. Vi pynter op med påskeæg og
fejrer Jesu opstandelse.
22. maj. kl. 17 – torsdag
Løvvangens Kirkecenter Spaghetti
gudstjeneste og spisning.
Pris for mad: 10,- kr. per voksen,
børn gratis.
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FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag den 2. marts kl. 14
i Lindholm Kirke.
KOM MEGET GERNE UDKLÆDTE!
Vi kårer både kattekonger, kattedronninger og bedste udklædte.
Efter tøndeslagningen er der fastelavnsboller.
OBS: Der er almindelig højmesse i
Løvvangens Kirkecenter kl. 10 denne
dag, men ingen tøndeslagning der.

DET ER FOR BØRN
Afslutningsgudstjeneste
på minikonfirmand
Den 10. april kl. 17 i Lindholm Kirke.
Ved gudstjeneste opfører minikonfirmanderne skuespil for forældre,
søskende, bedsteforældre og venner.
Alle er velkomne.

Babyerne stimuleres gennem rolige
salmer, vuggende eller vilde danse,

ride-ranke-leg, sæbebobler og leg

med rasleæg på en måde, der svarer til
deres alder. Onsdage 10.30 – 11.15
(+ efterfølgende kaffe 10 kr.)

KOMMENDE DATOER:

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.

8

12. marts
19. marts
26. marts
2. april
9. april
PÅSKEFERIE
23. april
30. april
7. maj
14. maj
21. maj

VINTER TIL FORÅR
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ARRANGEMENTSKALENDER
5. marts
Kl. 19.00
7. marts
Kl. 18.00
8. marts
Kl. 13.00
9. marts
Kl. 11.15
13. marts
Kl. 14.30
13. marts
Kl. 19.00
16. marts
Kl. 14.00
19. marts
Kl. 19.00
23. marts
Kl. 11.00
23. marts
Kl. 14.00
25. marts
Kl. 19.00
27. marts
Kl. 19.00
29. marts
Kl. 10.00
2. april
Kl. 19.00
4. april
Kl. 18.00
6. april
Kl. 14.00
8. april
Kl. 19.00
10. april
Kl. 14.30
10. april
Kl. 19.00
12. april
Kl. 13.00
13. april
Kl. 14.00
24. april
Kl. 19.00
29. april
Kl. 19.00
2. maj
Kl. 18.00
7. maj
Kl. 19.00
8. maj
Kl. 14.30
8. maj
Kl. 19.00
10. maj
Kl. 13.00
11. maj
Kl. 14.00
22. maj
Kl. 19.00
27. maj
Kl. 19.00
4. juni
Kl. 19.00
5. juni
Kl. 19.00
12. juni		

Troens værksted
Åben kirke
De levende pinde
Sogneindsamling
Torsdagstræf
Patchwork
Banko
Sangaften
Menighedsmøde
Søndagscafé
Menighedsrådsmøde
Patchwork
Når troen koster
Troens værksted
Åben kirke
Banko
Charity Race
Torsdagstræf
Patchwork
De levende pinde
Søndagscafé
Patchwork
Menighedsrådsmøde
Åben kirke
Troens værksted
Torsdagstræf
Patchwork
De levende pinde
Søndagscafé
Patchwork
Menighedsrådsmøde
Troens værksted
Patchwork
Sogneudflugt
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Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Lindholm Kirke
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Vesterkær Kirke
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter

LAM OG NADVER
SKÆRTORSDAG

MEDITATIVE GUDSTJENESTER
MED TAIZE-SANGE OG KRISTUSKRANSEN

Et afbræk i hverdagen
Ro, stille musik og en anderledes måde at bede på
Det er ikke nødvendigt at have hørt om hverken
Taize eller kristuskransen på forhånd
Velkommen til en rolig stund
Kort gudstjeneste ved Helle Rosenkvist
Gratis suppe bagefter
Følgende onsdage kl. 17 i Lindholm Kirke:

Skærtorsdag den 17. april kl. 18 - ca. 20.
Gudstjenesten denne dag er knækket over i to afdelinger.
Den første del drejer sig om den første jødiske påske, og
i anden del bevæger vi os frem til den første kristne påske, da Jesus spiste det sidste måltid med sine disciple og
indstiftede nadveren. Indimellem holder vi et påskemåltid sammen i kirkens krypt. Ud over den egentlige menu,
vil der være smagsprøver fra et jødisk påskemåltid.
MENU: PÅSKELAM OG KYLLING
Pris for deltagelse inklusiv 
fællesspisning og vin 60 KR.

29. JANUAR
19. FEBRUAR
26. MARTS

Tilmelding til kirkens kontor tlf.: 98 17 24 32
eller på mail: lindholm.sogn@km.dk senest
mandag den 14. april kl. 13.

30. APRIL
21. MAJ

Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO

LINDHOLM PLEJEHJEM

LIONS PARK

4. marts
11. marts
18. marts
25. marts
1.april
8. april
15. april
22. april
6. maj
13. maj
20. maj
27. maj

Ingen
Peer Lousdal (nadver)
Ingen
Peer Lousdal
Ingen
Peer Lousdal (nadver)
Ingen
Peer Lousdal
Ingen
Peer Lousdal (nadver)
Ingen
Peer Lousdal

Peer Lousdal (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen
Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen
Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kommende
Kommendearrangementer
arrangementer
ud
udover
overåben
åbenkirke
kirke
og
ogtorsdagstræf
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 5. marts
Onsdag den 2. april
Onsdag den 7. maj
Onsdag den 4. juni

Sangaftener
Sangaften i Lindholm Kirke i januar og
februar. Sangaftener i Lindholm Kirke
kl. 19:00-21:00.
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.
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19. marts
Sangaften nr. 12 finder
sted i Lindholm Kirke.
Denne gang om Martin
Luthers teologiske musikæstetik.
Vi holder pause i de lyse måneder og
fortsætter i september.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER

MENIGHEDSMØDE
søndag den 23. marts efter gudstjenesten
i Løvvangens Kirkecenter

Menighedsrådet inviterer til det årlige menighedsmøde, hvor også menigheden har mulighed for at ytre sig. Vi modtager både ris, ros og
ikke mindst gode idéer. Mød op så vi i fællesskab kan gøre det bedste
for vort sogn.

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDS
MØDER:
Alle dage kl. 19.00 i
Løvvangens Kirkecenter.
25. marts
29. april
27. maj

SOGNEINDSAMLING – en god fornemmelse i maven
Hjælp os med at hjælpe. Søndag den
9. 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 e-mail til
sognepræst Helle Rosenkvist på tlf.:
21 19 94 76, e-mail: hros@km.dk eller mød blot op på dagen.
I Etiopien slog hungersnød 1 mio.
mennesker ihjel for 30 år siden. I århundreder har etiopier levet af høsten
fra år til år og dermed gjort deres indtægter og maddepoter særligt sårbare overfor naturkatastrofer. De sidste
ti år har investeringer i nye dyrkningsmetoder, bedre gødning og retten til
jordbesiddelse sikret, at bønderne
bedre kan regne med årets afgrøder.
Fremskridt i landbruget er den største
del af grunden til, at Etiopien har en
vækst på ca. 11% om året. Andelen af ekstremt fattige er fra 1995 til
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2010 faldet fra 49,5% til knap 30%,
og andelen af mennesker, der sulter,
er faldet fra 28% til 21%.
Den gode udvikling skal op i fart.
Derfor sætter Sogneindsamlingen i
2014 fokus på sult i Etiopien. I Etiopien arbejder Folkekirkens Nødhjælp
og lokale partnere på at ruste befolkningen på landet til at kunne producere tilstrækkelig mad til sig selv og
deres familier og tackle klimaforandringerne.
Program for dagen:
Kl. 10: Gudstjeneste i Løvvangens
Kirkecenter
Kl. ca. 11.15: Indsamlere modtager nødvendigt materiale, og
indsamlingen begynder.
Efter endt rute: Kaffe, te, saft og
pølser i kirkecentret.
Lindholm menighedsråd

Fra højre: Ole Jensen,
Ronni Hansen,
Mikkel Leth Gregersen,
Jonas Smed Sørensen

CHARITY RACE

Tirsdag den 8. april kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter
Mongol Rally 2013 Charity race
900 eventyrer støtter en god sag og
vælger at sætte
tid, krop og sjæl
på spil i velgørenhedens tegn,
og traverserer i
sommeren 2013,
i omegnen af 16.000 km, på tværs af
bjerge, ørkener og kulturer, det er ca.
1/3 af verdens overflade.
Hvem er vi?
Holdet ”Kings
Favourites”
består af fire
gæve
gutter
fra Jylland, med et efterhånden indgående kendskab til hinanden.
Kort og godt ved vi alle hvem hinanden er, vi kender hinandens styrker
og svagheder. Vi ved hvordan vi skal
tackle hinanden i svære situationer. Vi
har det altid sindsygt godt sammen. De
mest lårklappende morsomme oplevelser, har været i holdets regi. Alt denne

Mongol Rally fun facts:
• 1/3 Af planeten
• 17 lande
•	Alto’ens tophastighed(ned af bakke,
gode vejforhold) ca. 120km/t.
•	4 personer+alto+baggage = ny
definition på “sild i en tønde”
• Ca. 45 dage
•	En skoletaske med personlige
ejendele
gode karma, alt denne gode energi har
samlet os til at forsøge med den ultimative prøvelse, både fysisk og psykisk. Vi
udfordrer vores kroppe og sjæle, vores
venskab for den ultimative tur på kloden.. og så alt sammen for et godt formål… Hvor er det egentligt fantastisk!
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ENTRE 25 KR.
– billetter kan købes på kordegnekontoret (vi
vil gerne have tilmelding af hensyn til maden).
Der er pizza og sodavand i pausen. Entréindtægten går ubeskåret til Læger uden Grænser.

NÅR TROEN KOSTER!
- om religion og politik i Mellemøsten

Nordjysk Kirkedag lørdag den 29. marts kl. 10-16 i Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg
Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står et udvalg med repræsentanter for Aalborg Stifts
Mellemkirkelige Udvalg, Baptistkirken, Metodistkirken og Den Romersk-Katolske kirke samt folkekirkelige menighedsråd og studenterpræstearbejdet i Aalborg.

Forholdene i Mellemøsten går ud over
mange uskyldige, uanset religiøst tilhørsforhold – og de kristne i Mellemøsten udgør en sårbar minoritetsgruppe.
Der har levet kristne i Mellemøsten siden
apostlenes dage, men de seneste ti års
opbrud i de mellemøstlige lande sender
kristne på flugt og truer selve kristendommens eksistens i det ældste kristne
område i verden.
Vi har på denne baggrund bedt Jørgen
Bæk Simonsen og Naser Khader om ud
fra hver deres perspektiv at belyse emnet såvel historisk som aktuelt. Dagen
sluttes af med musik!
Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet
tegner med udgangspunkt i en historisk
belysning af udviklingen i forholdet mellem kristne og muslimer i Mellemøsten

linierne frem til situationen i det moderne mellemøsten. Jørgen Bæk Simonsen
er historiker og religionshistoriker med
speciale i arabisk og islamisk historie
og i politiske og økonomiske strukturer
i den moderne arabiske verden. I perioden 2001 – 2005 var han direktør for
Det Danske Institut i Damaskus.
Naser Khader, cand.polit., født i Damaskus, Syrien, tidligere politiker og nuværende forfatter, debattør, foredragsholder, rejseleder og Senior Fellow ved
den amerikanske tænketank Hudson
Institute og vært på programmet ’Arabiske stemmer’ på DR´s P1 vil belyse de
kristnes forhold i Mellemøsten i nyere tid
og især efter Det Arabiske Forår
Dagen afsluttes af musikeren Jens Nielsen, som under temaet ’Hvor er min salmetone?’ vil introducere en række nye
salmer og ny kirkemusik. Der bliver god
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lejlighed til at synge med på salmerne.
Tilmelding senest torsdag den 20. marts
2014 til Lars Møller Jensen:
lars.m.jens@gmail.com
Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe.
Betaling: Sker samtidig med tilmelding
til konto i Jyske Bank, reg.nr. 5079
konto 0001404911 med tydelig indbetaler angivelse.
DAGENS PROGRAM:
10.00: 	Velkomst og herefter: Jørgen Bæk
Simonsen: ’Kristne i Mellemøsten’
12.00: Frokost
13.00: 	Naser Khader:’De kristne i Mellemøsten
og Det Arabiske Forår’
14.30: Kaffepause
15.00: Jens Nielsen: ’Hvor er min salmetone?’

DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER

17. november 2013
Alfred Verner Sørensen

17. november 2013
Felix Undall-Behrend
Harrington

15. december 2013
Ella Spliid Jørgensen

12. januar 2014
Victor Bramsen

19. januar 2014
Frederik Bedholm Maylann

9. februar 2014
Signe Floor Holme

LØRDAGSDÅB:
I foråret er der mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
8. marts kl. 10 i Lindholm Kirke
14. juni kl. 10 i Løvvangens Kirkecenter
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22. december 2013
Hannah Riis Madsen

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:
8. marts
12. april
10. maj

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:
13. marts
27. marts
10. april
24. april
8. maj
22. maj
5. juni

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

FÆLLESSKABER
Turen går til Valka
Vi vil også i år besøge vores venskabsmenighed i Valka i Letland.
Vi forventer det bliver i uge 32. Programmet er ikke helt på plads endnu.
Turen foregår i bus og er desværre ikke
handicapvenlig.
Forventet pris vil være ca. 4.000 kr. pr.
deltager.
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rts
16. ma
l
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Som noget nyt er der åbnet mulighed
for at søge om deltagelse i turen.
Ansøgning kan afleveres på kirkens
kontor eller sendes på mail til formanden for Valkaudvalget, Sognepræst
Helle Rosenkvist, hros@km.dk.
Tilmelding senest 1. april 2014.
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BØRNEKOR I LØVVANGENS
KIRKECENTER
Elsker du at synge og lege musiklege? 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, danse 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.

Det er gratis at gå til kor i Løvvangens kirkecenter. Børnekorene deltager ved spaghettigudstjenester, koncerter 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.

DER ER 3 KOR:
Børnekor 1 (1.-3. klassetrin) –
øver onsdage kl. 14.00-14.45.

De bedste hilsner
Kirsten

Børnekor 2 (4.-6. klassetrin) –
øver onsdage kl. 15.00-16.00
- fælles hyggepause for børne
korene kl. 14.45-15.00

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:

13. april:
Hanne Nielsen fortæller om sit liv.

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.

Ungdomskor (7. klassetrin - 20 år)
– øver onsdage kl. 16.15-18.00.

23. marts:
Juliane Lynge kommer og fortæller om
et liv på Grønland. Juliane er født på
Grønland.

Gruppeleder:
Dion Pedersen,
Arkildsdal 127, 3.
9400 Nørresundby.
Tlf.: 29 44 08 04.

11. maj:
Annette og Torsten fortæller om ”eventyrhaver”.
Juni: Ferie.
Alle er velkomne. Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen 98 17 91 40.
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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. marts
9. marts
12. marts
16. marts
23. marts
26. marts
30. marts
6. april
9. april
10. april
13. april
17. april
18. april
20. april
21. april
27. april
30. april
4. maj
4. maj
7. maj
11. maj
16. maj
18. maj
21. maj
25. maj
29. maj
1. juni

LINDHOLM KIRKE
Kl. 14 Helle Rosenkvist (Familiegudstj.+ tøndeslag)
Ingen
Kl. 19 Peer Lousdal (Hverdagsgudstj.)
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
Ingen
Kl. 19 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstj.)
Kl. 10 Peer Lousdal
Ingen
Kl. 19 Peer Lousdal (Hverdagsgudstj.)
Kl. 17 PL+HR (Familiegudstj og afslutning Minikonfirmand
kl. 10 Peer Lousdal (Palmesøndag) (Kirkekaffe)
Kl. 10 Peer Lousdal/Helle Rosenkvist Skærtorsdag)
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal (Påskedag)
Kl. 10 Helle Rosenkvist (2. Påskedag)
Ingen
Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstj.)
Kl. 9 Peer Lousdal (Konfirmation)
Kl. 11 Peer Lousdal (Konfirmation)
Kl. 19 Peer Lousdal (Hverdagsgudstj.)
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist
Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstj.)
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal (Kristi himmelfartsdag)
Ingen

Hvor intet andet er anført, er der
kirkekaffe i våbenhuset/forgangen
efter alle højmesser kl. 10.00

LØVVANGENS KIRKECENTER
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (FKN sogneindsamling)
Ingen
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Menighedsmøde)
Ingen
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Langfredag)
Ingen
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Konfirmation)
Kl. 14 Helle Rosenkvist (Alm. gudstjeneste/kirkekaffe)
Ingen
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Store bededag)
Ingen
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

KOLLEKTER
Ved udvalgte gudstjenester samles
der ind ved udgangen. Se oversigten
i våbenhuset/forgangen om hvilke
dage, der samles ind, og hvad pengene går til.

TAXAKØRSEL
Gangbesværede med bopæl i sognet
kan få taxakort til kirkens gudstjenester og arrangementer efter aftale
med kirkekontoret.

