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Ved dåb:
Medbringes navne og adresser på
faddere.

Ved begravelse:
Sker henvendelsen til præst eller
kirkekontor.

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

Ved evt. pyntning af kirken:
Kontakt kirketjeneren.

Sognepræst, kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Peer Lousdal,
Mølleageren 1,
9400 Nørresundby
Tlf. 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)

Lindholm Kirke- og kirkegård
Thistedvej 111, 9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 19 25
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Kirkekontoret Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 24 32
Mail: lindholm.sogn@km.dk
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9 - 13
Torsdag tillige kl. 16 - 18

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Søndag den 23. marts 2014 afholdt vi
det obligatoriske menighedsmøde, hvor
menigheden havde lejlighed til at ytre sig.
Billedet er fra dette møde.

Referat fra mødet:
Formanden (Mie) indledte mødet med et
tilbageblik på det forgangne år uden at
dvæle ved den trælse periode, men med
en stor tak til de fremmødte til dette års
menighedsmøde. Herefter præsentation
af de fremmødte rådsmedlemmer. Irma
Larsen, Preben Gram, Kirkeværge Niels
Chr. Nielsen, Helle Rosenkvist, Anette Larsen-Jensen ud over formanden selv.
Formanden for renoveringsudvalget
(Anette) fik overrakt en gave som plaster
på såret for at have brugt alle sine fridage
igennem mere end et år på byggemøder
med håndværkere og arkitekt.
Formanden (Mie) orienterede om biskoppens nye tiltag med folketælling til de arrangementer præster eller menighedsråd
indbyder til. I Lindholm Sogn vil der være
en kalender i køkkenet både i Løvvangens
Kirkecenter samt i Lindholm Kirke, hvori
den der står for arrangementet skriver antallet af deltagere. Vi har valgt at tælle til
alle arrangementer for vores egen skyld,
så vi kan få et billede af, hvor vi skal sætte
ind med tiltag om nødvendigt.
Et spørgsmål fra menigheden gik på
om KFUM arrangementerne ikke også

skulle tælles med, de var dog en del af
folkekirkens børnearbejde.
De der står for arrangementerne må selv
være ansvarlig for, at viderebringe deltagerantallet.
Et andet spørgsmål var om det nye tiltag
med begravelseskaffe blev brugt. Det
kunne vores kirketjener bekræfte at det
var blevet brugt nogle gange måske en
håndfuld.
Menigheden uddelte roser for dejlig atmosfære og imødekommenhed i Lindholm Sogn. Havde man været væk i en
periode, kort eller lang tid, var det dejligt
at blive mødt med bemærkninger: ”hvor
er det dejligt at se dig” eller ”vi har savnet
dig”. Eller hvis formanden kom forbi med
en blomst, ved sygdom. Det varmer.
Den
valgte
kasserer/sekretær/formand for renoveringsudvalget (Anette)
orienterede om både renoveringen af
Løvvangens Kirkecenter men også om
KK-udvalgets arbejde med renovering af
kirkegårdsmuren som højeste prioritet tillige med elevatorprojektet i KK-udvalgsformandens fravær.
Regnskab for 2013 skulle menighedsrådet først godkende på det kommende
møde. Budget 2014 var vi i gang med at
bruge, men budget for 2015 skulle laves
om kort tid.
Selv om vi har pengene, er de altid øremærkede til bestemte opgaver og man
skal søge provstiet om lov til at bruge pengene.
Vi har nogle opgaver som er udskudt, da
det ikke giver mening at udføre dem nemlig rensning af orglet før elevatorprojektet
er udført, da det støver og så vil vi være
lige vidt igen og renovering af menighedssalen.
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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.

Herefter kom der flere indlæg med både
ris og ros:
Ris:
Kirkebladet kommer for sent - ½ måned
inde i programmet.
Torsdagstræf har for få penge til at hyre
foredragsholdere med.
Program for Sogneudflugt mangler – kontoret ved intet om det, selvom det står i
kirkebladet, at man kan henvende sig der.
Ingen annoncering af torsdagstræf 2.
torsdag i måneden.
Samarbejde om program til torsdagstræf
savnes mellem frivillige og de der har noget at sige omkring torsdagstræf.
Manglende korrekturlæsning på kirkebladet.
Ros:
Genialt at vende kirkebænkene i Lindholm Kirke.
Igen dejlig atmosfære og imødekommenhed af personalet.
Vi har et pænt og nydeligt kirkeblad.
Idéer:
Skolekoncerten til jul med skolens musikhold kunne gentages for hele sognet og
skolen kunne tjene en skilling på arrangementet.
Koncert med drengekor fra Nibe
(Herning, Thisted er bedst kendte pt)

Jan Rosendal, forfatter til salmer og homoseksuel – henvendt til Thorkil.
Helle Rosenkvist svarede på spørgsmål
om torsdagstræf og nævnte, at indslagene skulle have kirkeligt indhold.
Den ansvarshavende redaktør (Anette)
svarede på spørgsmål omkring kirkebladet og orienterede om, at det ville være
et punkt på næste menighedsrådsmøde.
Næste kirkeblad vil komme til
tiden
Måden at distribuere det på er en menighedsrådsbeslutning om at støtte spejderne
og Valka´s venner med det beløb det koster at post DK omdeler.
Normalt haves 14 dage til at omdele bladet og ordningen fungere godt.
Herefter takkede formanden (Mie) for
fremmødet og for at folk turde sige deres
mening og man var altid velkommen med
ris eller ros.
Smid en seddel i postkassen eller aflever
den på kontoret, så vil alt komme med
på menighedsrådsmøderne.
Vi ønsker alle en god sommer
Lindholm Menighedsråd

SIDEN SIDST
Som nævnt i sidste kirkeblad har vi ansøgninger hos provstiet og afventer svar
på disse. Vi forventer at have svar hen
over sommeren på stole, borde, kirkemuren mod Venøvej, blot for at nævne
nogle af projekterne, vi har søgt om.

Præstetavlen har fundet sin plads i kirken om end den hang lidt for lavt i begyndelsen.
På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen
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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.

TRO OG TVIVL
Tro og tvivl er naturligt for os mennesker
i forhold til mange af livets forhold. Og
forunderligt nok tager tro og tvivl ofte
hinanden i hånden. Tro og tvivl er ligesom tvillinger, der følges ad, og de spiller
hele tiden bold med hinanden. For tro og
tvivl har altid fulgtes ad, de har altid gået
hånd i hånd.
Tro og tvivl har også stor indflydelse på,
hvad vi mennesker præsterer, og hvordan vi er overfor hinanden. Gensidig
tillid og tro på, at noget virker, og at det
nok skal gå godt, det virker fremmende
på alt.
Lige så vel som tvivl kan være gavnlig,
så man tænker sig om, før man sætter
noget i værk, og ikke bare hovedkulds
kaster sig ud i et eller andet projekt, så
kan tvivlen kan også virke lammende på
evnen til at hjælpe andre. Hvis vi tænker
alt for meget på, om det nu også hjælper og nytter noget, når vi giver penge til
velgørende formål, ja, så ender det bare
med, at vi slet ikke giver noget.
Jo, tro og tvivl følges ad. Sådan er det
i vores nære forhold. Og sådan har det
altid været lige siden skabelsens morgen.
Og her er det pudsigt nok tvivlen, som
er det første vi hører om i Bibelen. Vi
kender beretningen om de to første mennesker i paradisets have, der blev fristet
til at tvivle på Gud, og dermed også fristet til at gøre oprør mod Gud. Det lumske spørgsmål lød: ”Har Gud virkelig

sagt?” Tvivlen havde sneget sig ind og
undermineret troen og tilliden.
Men ellers er der i Det gamle Testamente
et utal af beretninger om menneskers
store og dybe Gudstro. Vi hører bl.a.
om, hvordan Abraham i tro var rede til
at bringe sin søn, Isak, som offer, da han
af Gud blev sat på prøve, selv om Gud
havde sagt til ham, at ”Det er efter Isak,
dine efterkommere skal have navn”.
For Abraham regnede med, at Gud havde magt til at oprejse fra de døde.
Abrahams stærke og lydige tro på Gud
gør da også, at han bliver kaldt for alle
troendes far. Men Paulus gør meget ud
af at understrege, at ”Abraham troede
Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed”. Abrahams retfærdighed kom
altså ikke i kraft af det, han gjorde, men
i kraft af troen.
Selv om der ikke i Det nye Testamente er
formuleret et egentligt fast trosbegreb, så
finder vi alligevel en god beskrivelse af
troen i Heb.br 11, hvor der står, at:
”Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses”.
I Det nye Testamente bliver troen en tillidsfuld hengivelse til Gud, sådan som
Gud har åbenbaret sig i Jesus Kristus.
Det er altså Guds åbenbaring i Jesus,
der er det helt centrale i vor tro. Det er,
hvad Gud har sagt og gjort til vores frelse i Jesus Kristus, det hele drejer sig om.
Og troen på Jesus, ja, den kan vi ikke
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bare sådan tage af os selv. Troen er en
gave, fordi det er Gud, der ved sin hellige Ånd skaber troen i vores hjerte. Og
denne tro, den kommer og styrkes, når
vi samles i kirken og lytter til det ord, der
forkyndes og prædikes om Jesus, og når
vi deltager i nadveren og der bliver mindet om, hvad Jesus gjorde for os.
Paulus gør meget ud af at understrege,
at vi ikke kan gøre noget som helst selv
for vor frelse. Han siger, at evangeliet
er en Guds kraft til frelse for enhver som
tror. Og at det er:
”af nåde er I frelst ved tro. Det skyldes
ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal
have noget at være stolt af”.
Men troen er ikke bare en stille og passiv
hengiven sig til Gud.
For den levende tro er også i høj grad
aktiv. Den levende tro er virksom i kærlighed. Samtidig med at Paulus på det
kraftigste afviser, at vi bliver retfærdige
over for Gud i kraft af gode gerninger,
så påpeger han dog også, at gode gerninger er en naturlig frugt og følge af troen. Han taler om det gensidige forhold
mellem tro, håb og kærlighed.
Af disse tre forhold er troen det grundlæggende, - håb og kærlighed er en del
af den tro, der gør os retfærdige over for
Gud.
Peer Lousdal

TORSDAGTRÆF

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.
Forårets sidste arrangement er sogneudflugten. Derefter holder vi sommerferie og vi ses igen torsdag den 11.
september kl. 14:30 i Løvvangens Kirkecenter.

ÅBEN KIRKE

Sogneudflugt torsdag den 12. juni
kl. 13 - ca. 20
Årets udflugt går til Godthaab Hammerværk, hvor vi både får kaffe og
en guidet rundvisning. Det er landets
eneste intakte hammerværk, der stadig
står, som da Zincks Fabrikker stoppede
produktionen i den gamle smedje. Her
har der været fremstillet redskaber til
brug i mark, mose og have. På området
kan vi både se de gamle maskiner og
et museum med en masse fremstillede
genstande.

Fra Godthåb går
turen videre til
Nibe Kirke, der
gemmer på en
lang historie, der
er flettet sammen
med sildefiskeriet
i fjorden. Også
her får vi historien
præsenteret af en,
der har godt kendskab til stedet.
Før vi triller videre, runder vi af med en
kort andagt i kirken, og så er det tid til
aftensmad, der indtages på Røverstuen
i Rold.
Pris: 200kr. – Drikkevarer betales separat.
Præsterne
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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.
VI HOLDER SOMMERFERIE
OG MØDES IGEN EFTER FERIE
FREDAG DEN 5. SEPTEMBER.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

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.
Vi holder sommerferie i juni, juli og
august, men starter igen i september
måned.
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,

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.)

Skal du i 7. klasse efter sommerferien, og vil du gerne konfirmeres
næste forår?
Så skal du gå til konfirmationsforberedelse i Lindholm Sogn.
Elever fra Gl. Lindholm Skole går til
forberedelse i Lindholm Kirke hos
sognepræst Peer Lousdal og konfirmeres samme sted søndag den 19.
april 2015.
Elever fra Løvvangsskolen og Mentiqa går til forberedelse i Løvvangens Kirkecenter hos sognepræst
Helle Rosenkvist og konfirmeres der
søndag den 26. april 2015.

VI HOLDER
SOMMERFERIE
OG STARTER OP
IGEN I SEPTEMBER
MÅNED.

Ugedagene for undervisningen
kendes ikke endnu.
Tilmelding: Alle nye konfirmander
indskrives i forbindelse med gudstjenesterne søndag den 31. august
kl. 10 i hhv. Lindholm Kirke og
Løvvangens Kirkecenter.
Venlig hilsen
præsterne
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TILBAGEBLIK OG INTRODUKTION
Kære læsere
Som bekendt har Lindholm Sogn fået tilladelse til forsøg med nye typer af gudstjenester i indeværende kalenderår.
Foruden de ”klassiske” gudstjenester
på søndagene så er der fremkommet
nye hverdagsgudstjenester på udvalgte
onsdage. Her er en kort indføring til
nogle af principperne bag onsdagenes
hverdagsgudstjenester igennem foråret
2014.
Disse nye hverdagsgudstjenester på
onsdagene har for det første en forenklet liturgi – dvs. færre bønner, korsvar
og læsninger; og i stedet for en prædiken, så indleder og senere sammenfatter sognepræst Peer Lousdal gudstjenestens tema.
For det andet er de nye hverdagsgudstjenester ikke bundet af bibelteksterne til
den givne søndag i kirkeåret.
I stedet for tages udgangspunkt i problemstillinger eller temaer som både
kendes fra dagligdagen, hverdagen, og
fra Folkekirkens kristendom. Problemstillingen udfoldes i tale, tekster, tanker,
sang og musik.

For det tredje afsluttes aftenen i kirkens
krypt med en invitation til samvær og
uformelle drøftelser om aftenens tema
over kaffe og boller.
Hele forløbet tager i alt præcis halvanden time.
Den 12. marts var temaet ”Tro og tvivl”
med udgangspunkt i to salmer om tro
af henholdsvis H.A. Brorson og Jens
Rosendal og med sangeren Niels Riis
Kristensen (Lindholm Kirkes kantori) i
musikalsk centrum. Vi sang desuden
nogle salmer, der var valgt af Lindholm
Spejderne.
Den 9. april var temaet ”Retfærdighed
og tilgivelse” med udgangspunkt i skoleleder Peter Würtz (Gl. Lindholm Skole)
oplæg om ”konflikt og konfliktløsning”.
Den 7. maj var temaet ”Desperation og
håb” med udgangspunkt i nogle bluessange fremført af bluesmusikeren H.P.
Lange (blueskendt i ind- og udland).
Disse hverdagsgudstjenester henvender
sig til alle aldersgrupper - også til teenagers og tweens (10-12 årige).
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De valgte salmer og sange til fællessangen i kirken kan være fra Salmebogen,
Højskolesangbogen, andre salmesamlinger herunder helt nye salmer. I forhold til den givne problemstilling søger
salmerne og den øvrige musik at tilføje
flere dimensioner.
Hermed er de nye hverdagsgudstjenester på onsdagene blevet introduceret.
Det er tanken at videreføre tilsvarende
hverdagsgudstjenester i efteråret 2014.
Med venlige hilsner
Thorkil Hørlyk, organist.

SOMMERTID
En af vore sognebørn Lene Fragtrup har været så venlig at donere nogle billeder til os, som vi har fået tilladelse til at bruge. Det er vi taknemlige for og bringer her nogle af stemningsbillederne fra Lindholm Sogn.
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ARRANGEMENTSKALENDER
4. juni

Kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

5. juni

Kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

12. juni

kl. 13.00

Sogneudflugt (til kl. 20.00 ca.)

26. juni

kl. 14.00

Sommerfilm

Løvvangens Kirkecenter

10. juli

kl. 14.00

Sommerfilm

Løvvangens Kirkecenter

24. juli

kl. 14.00

Sommerfilm

Løvvangens Kirkecenter

26. august

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

3. september

kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

5. september

kl. 18.00

Åben kirke

se næste blad

11. september

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

21. september

kl. 14.00

Søndagscafé

Spejderhuset

30. september

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter
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GUDSTJENESTE UNDER ÅBEN HIMMEL
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 9. juni kl. 10.30 er gudstjenesten flyttet til Skansen, hvor vi deltager i en festlig pinsegudstjeneste sammen med Nørresundby Sogn, Hvorup
Sogn og Baptistkirken. Der er derfor
ingen tjenester i kirkerne denne dag.
Ved gudstjenesten tages en helt ny pinsesalme i brug. Den er skrevet særligt til
vores menigheder.
Praktisk:
Der vil være stole til menigheden, men
man er også velkommen til at medbringe sin egen klapstol og evt. et tæppe.
Efter gudstjenesten er der sandwich og
kaffe til alle.

Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO

LINDHOLM PLEJEHJEM

LIONS PARK

3. juni
10. juni
17. juni
24. juni
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
5. august
12. august
19. august
26. august

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

Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Peer Lousdal (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kommendearrangementer
arrangementer
Kommende
udover
overåben
åbenkirke
kirke
ud
ogtorsdagstræf
torsdagstræf
og
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. juni
FERIE I JULI
FERIE I AUGUST
Onsdag den 3. september

Sangaftener
Sangaftener i Lindholm Kirke kl. 19:0021:00.
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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VI HOLDER PAUSE I DE LYSE
MÅNEDER OG FORTSÆTTER I
SEPTEMBER.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
SOGNEINDSAMLING

– en god fornemmelse i maven
Vi fik ikke dækket alle ruterne, men på
trods af det lykkedes det at få samlet
20.907,50 kr. ind – tak til alle indsamlerne, logistikholdet og til jer, der gav et
bidrag.
Lindholm Menighedsråd

For yderligere information,
kontakt sognepræst Helle Rosenkvist.
TIDSPUNKT:
Torsdag den 26. juni
Torsdag den 10. juli
Torsdag den 24. juli
alle dage kl. 14-17.
FILM: Gratis

MENINGHEDSRÅDET

Anne-Marie Dalbøge Bersan
Formand for MR

Tais Terri-Pierre Kløgtner
Formand for KK-udvalget

Anette Machholm Larsen-Jensen
Valgt Kasserer/kontaktperson/
sekretær for MR

Irma Larsen
Menigt medlem

Preben Gram
Menigt medlem

KAFFE: 10,- kr.
Bente Toft-Nielsen
Menigt medlem

Sommerfilm
Henover sommeren bliver der mulighed
for at mødes nogle torsdag eftermiddage til film og diskussion.
Filmene vises på storskærm i Løvvangens Kirkecenter, og bagefter tager vi
en uformel snak om filmen over en kop
kaffe.
En oversigt over, hvilke film der vises
hvornår, kan hentes på kordegnekontoret fra 1. juni.

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDS
MØDER:
FERIE I JUNI OG JULI
Tirsdag den 26. august
Tirsdag den 30. september
Alle dage kl. 19.00 i
Løvvangens Kirkecenter.
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Ann Dorthe Buus Sørensen
Menigt medlem

Lene Kristensen Hove
Menigt medlem
René Hjarbæk – Menigt medlem – Har orlov
Peter Flyger – Menigt medlem - Sygemeldt

JUBILÆUM
LINDHOLM KIRKE FYLDER 80 ÅR
I SEPTEMBER MÅNED 2014
I den anledning har
vi spurgt biskop Henning Toft Bro om han
ville deltage. Det ville
han gerne og datoen
blev sat efter biskoppens kalender til søndag den 17. august
kl. 10 med Højmesse og efterfølgende
hygge ved åen med helstegt pattegris.
Irma Larsen står i spidsen for arbejdet
med et jubilæumsskrift og koordinering
af materiale hertil i samråd med Carsten Kirkelund. En præsentation heraf
vil følge i næste kirkeblad.

DE LEVENDE PINDE HAR 20 ÅRS JUBILÆUM
OG LINDHOLM SOGNS PATCHWORKKLUB
HAR 10 ÅR JUBILÆUM I SEPTEMBER MÅNED.
Disse jubilæer slås sammen og festligholdes med en
gudstjeneste i Løvvangens Kirkecenter og udstilling af
fremstillede håndarbejder gennem årene.
Nærmere program vil følge i næste kirkeblad.
14
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER
Døbt den 23. februar 2014 i Løvvangens Kirkecenter
William Kjær Reberholt
Døbt den 8. marts 2014 i Lindholm Kirke
Jonas Walker Karlson
Døbt den 16. marts 2014 i Lindholm Kirke
Viktoria og Augusta Friis Dalgaard
Vi kan desværre ikke bringe billeder af
dåbsbørnene i dette blad, da et defekt
kamera har resulteret I ubrugelige billeder.
Det beklager vi meget. Vi må nøjes med at
nævne navne og dåbsdatoer på børnene.

LØRDAGSDÅB:
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
14. juni kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter
27. september kl. 10
i Lindholm Kirke
29. november kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter
16

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.

VI HOLDER FERIE
I JUNI, JULI OG AUGUST
Vi fortsættert i september
måned og kan fejre 20
års jubilæum
Program følger i næste
blad

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.
VI HOLDER FERIE
I JUNI OG JULI
Vi fortsætter den
28. august
Vi har 10 års jubilæum
i september
Program følger i næste
blad

Billedet er fra
Patchworktræf i
Løvvangens Kirkecenter
17

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
Sidste sommer havde vi et dejligt besøg
af medlemmer fra vores venskabsmenighed i Valka i Letland.
I år går turen den anden vej, så vi besøger dem, deres menighed- og kirke.
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Har du lyst til at vide mere om venskabsforbindelse, så gå ind på vores
hjemmeside:
www.lindholmsogn.dk eller kontakt
Helle Rosenkvist på mail hros@km.dk
eller på telefon 21 19 94 76.
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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.

VI HOLDER FERIE
I JUNI, JULI OG AUGUST
MÅNED.

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.

De bedste hilsner
Kirsten

VI FORTSÆTTER I
SEPTEMBER MÅNED

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.
VI HOLDER FERIE I JUNI, JULI OG AUGUST!
21. september
Tine Raum Nielsen Fortæller om
sygdommen Parkinsson.
Tine har selv haft det, siden hun
var ca. midt i trediverne.

Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum
Nielsen 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
Sanne Bjeldbak
Olesen
tlf.: 30 30 41 17
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
Sanne Bjeldbak
Olesen
tlf.: 30 30 41 17
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

LINDHOLM KIRKE

LØVVANGENS KIRKECENTER

1. juni

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

4. juni

Ingen

Kl. 18 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste)

8. juni

Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

Ingen (Pinsedag)

9. JUNI

KL. 10.30 FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE I SKANSEN – 2. PINSEDAG

15. juni

Ingen

Kl. 10 Helle Rosenkvist

22. juni

Kl. 10 Peer Lousdal

Ingen

26. juni

Ingen

Helle Rosenkvist kl. 17 (Hverdagsgudstjeneste)

29. juni

Ingen

kl. 10 Peer Lousdal

Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)

Ingen

13. juli

Ingen

Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)

20. juli

Kl. 10 Helle Rosenkvist

Ingen

27. juli

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal

Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

Ingen

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

7. juli

3. august
10. august

17. AUGUST	KL. 10 BISKOP HENNING TOFT BRO,
PEER LOUSDAL, HELLE ROSENKVIST
LINDHOLM KIRKES 80 ÅRS JUBILÆUM,
BISKOP HENNING TOFT BRO PRÆDIKER
24. august

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal

26. august

Ingen

Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste)

31. august

Kl. 10 Peer Lousdal

Kl. 10 Helle Rosenkvist (konfirmandopstart)

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. 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.

