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På den første klokke  
(den store klokke)  
står følgende indskrevet:

”Gud giver mig at kalde saa
at mine toner ud maa naa
til travle, trætte sjæle
med bud at Herren i sit ord
ved døbefont og nadverbord
vil værdiges at dvæle”.

På den anden klokke (den mellemste 
klokke) står følgende indskrevet:

”I gammen og glæde
i sorg og i savn
jeg kalder slægter
til Herrens favn”.

På den tredje og nyeste klokke står 
følgende indskrevet:

”Lyt o menighed til mig
jeg til kirken kalder dig
ved min klang der sender bud
kom og mød livets Gud”.

KIRKEKLOKKERNE SOM DE HÆNGER 
I LINDHOLM KIRKES TÅRN
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Med delvis uddrag af kirkens 40 års 
jubilæumsskrift og med hjælp fra kirke-
gårdsgartner Carsten Kirkelund.

Før århundredeskiftet 1800/1900 
fremstod Lindholm-området meget 
landsbypræget med gårde, husmands-
steder og landarbejderhuse.

Først med Vendsysselsbanens komme 
opstod der små butikker og mange 
mindre håndværksvirksomheder. Også 
andre små industrier skød op på og 
omkring Thistedvej.

Senere kom større virksomheder som 

f.eks. Fr. Rasch Stiftfabrik, Teglværket 
og Tarmrenseriet til Lindholm.

Udviklingen tog for alvor fat, da Dansk 
Andels Cementfabrik (DAC) i 1911 
etablerede sig på Thistedvej og Lind-
holm blev en stationsby. Det skabte na-
turligvis mange arbejdspladser, og ska-
rer af tilflyttere bosatte sig i området. I 
daglig tale og på ”lindholmsk” arbejde-
de man selvfølgelig på Favrikken. Den 
store tilflytning skabte et behov for en 
kirke - mente de fleste.

Oprindelig var gammel/ny Lindholm 
og Voerbjerg en del af Sundby Sogn, 

der var et landsogn under Nørresund-
by Sogn. Sognet fik egne kirkebøger i 
1902 og fra 1903 eget menighedsråd, 
men ikke egen kirke. Sundby landsogn 
delte indtil 1934 kirke og kirkegård 
med Nørresundby Sogn. Nørresundby 
fik i øvrigt købstadsstatus i år 1900.

I årene omkring 1920 blev der afholdt 
små offentlige/kirkelige møder i klasse-
værelser på daværende Thistedvejens 
skole (Centralskolen). Med tiden blev 
gudstjenesterne holdt i den nyetable-
rede gymnastiksal på skolen. Det var 
præsterne fra Nørresundby Kirke der 
stod for tjenesterne.

GLIMT AF LINDHOLM KIRKES HISTORIE 
 GENNEM DE 80 ÅR
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Biskoppen i Aalborg Stift stod sammen 
med menighedsrådet i Lindholm fast 
på, at Lindholm måtte have egen kirke. 
Førstelærer på Centralskolen Hans Skå-
nild og menighedsrådsformand/bane-
formand Jønson drog til København for 
at drøfte sagen i kirkeministeriet. I første 
omgang blev det til, at pastor Carl Niel-
sen blev udnævnt til hjælpepræst hos 
provst Gregersen med Lindholm Sogn 
som sit særlige arbejdsområde. Man 
arbejdede imidlertid videre på at skaffe 
midler til en kirke i Lindholm landsogn.

I 1927 oprettede man en fond, der skul-
le skaffe midler til en kirke i Lindholm. 
Damerne fra menighedsrådet og an-
dre interesserede i sognet lavede lister, 
hvorefter de drog rundt til folk, så de 
eventuelt kunne tegne sig for et beløb. 
Alt var velkomment, små som store be-
løb (månedlig eller engangsbeløb). En 
af de omtalte damer var fru Dagmar Ry-
gård, gift med DAC’s direktør Frank Ry-

gård. Hun viste indsamlingslisten til sin 
mand, hvorefter han udbrød: ” Det har 
endog lange udsigter med den kirke.  
Hvis den skal bygges i vor tid, så skal 
der mere skub i indsamlingsarbejdet”. 
Da Frank Rygård var en handlingens, 
mand resulterede det i, at der i 1930 
blev nedsat en kirkekomite af kirkein-
teresserede borgere, flere prominente 
Lindholm-borgere gik i spidsen. 

Komiteen besluttede, at provst Greger-
sen og Frank Rygård skulle tage til Kø-
benhavn for at forelægge sagen for den 
nytiltrådte kirkeminister Niels P. L. Dahl. 
Ministeren ønskede oplyst, hvad kirken 
ville koste og hvor mange penge man 
selv havde. Prisen var 160.000kr., hvor-
af man selv havde indsamlet 2000kr. 
Ministeren sagde, at man måtte komme 
igen når man havde halvdelen, dvs. ca. 
80.000 kr., hvorefter ministeriet så ville 
give den anden halvdel og dermed hav-
de han afgivet et bindende løfte. Et par 

dage efter besøget hos ministeren var 
der repræsentantskabsmøde på DAC. 
Her blev der bevilget 50.000 kr. kon-
tant til byggeriet plus grunden til kirke 
og kirkegård, i alt 86.000 kr.. Greger-
sen og Rygård tog herefter på besøg i 
København igen. Ministeren var lidt 
presset. Folketinget havde imidlertid be-
stemt, at pengene skulle bevilges over 
finansloven. Det betød, at der kom til at 
gå mere end et år, før pengene kunne 
udbetales, men det blev de som lovet.

Kirkebyggeriet kunne gå i gang den 
30. juni 1933. DAC-arbejderne gik i 
gang med det store arbejde. Det blev 
en langsommelig og svær proces. Der 
skulle tilføres en del jord da området, 
hvor kirken skulle ligge, var lavtliggen-
de og fugtigt. DAC- folkene transporte-
rede 7000 læs jord i hestevogn til grun-
den, før den var bæredygtig.
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Den 8. september 1933 var der grund-
stensnedlæggelse. Omkring 1000 men-
nesker var med til at fejre højtidelighe-
den. Grundstensdokumentet har bl.a 
følgende ordlyd:

”I Faderens, Sønnens og Helligåndens 
navn nedlægges grundstenen i denne 
kirke, hvis navn skal være Lindholm 
Kirke”.

Dokumentet sluttede med ordene:

”Vi takker Gud som gjorde det muligt, 
at dette kirkehus kan rejses, og vi beder 
om, at han på dette sted ved sit ord og 
ved sin Ånd vil samle en menighed om 
den levende frelser Jesus Kristus”:

Hans Aand er i vor Kæde – Hans Ord 
er i vor Mund, 
Ham selv vi ser med Glæde – nu om en 
liden Stund. 
Til Jesu Kristi Ære – det tone højt i Sky, 
Her er saa godt at være – i Herrens 
Kirkely.

(Grundtvig)

Endelig efter mere end et års hårdt ar-
bejde og med stor velvilje fra adskillige 
håndværkere samt Lindholm Teglværk, 
var Lindholm kirke en realitet.

Lindholm Kirke stod der smuk, rød og 

knejsende, solidt støbt i beton og jern 
med røde mursten inderst såvel som 
yderst. Den 23. september 1934 blev 
Lindholm Kirke indviet af biskop Ol-
denborg. Ved indvielseshøjtideligheden 
blev Lindholm Kirkes første sognepræst, 
Viggo Pade indsat i embedet. Dermed 
var også den æra slut, hvor Lindholm 
var et landsogn til Nørresundby Sogn. 
Lindholm/Sundby-Hvorup Sogn var en 
realitet med egen kirke.

GRUNDSTENSNEDLÆGGELSE

Efter mange startvanskeligheder og 
modstand op gennem 30’erne voksede 
interessen for kirken langsomt frem tak-
ket være en trofast skare, der ønskede 
at arbejde for kirken og den budskab. 
DAC blev ved med at yde økonomisk 
støtte til Lindholm Kirke. De betalte 
således både el og varme for kirken i 
adskillige år. De ansatte på DAC gav 
et månedligt bidrag af lønnen til me-

nighedsplejen i Lindholm - ikke meget, 
men selv yngsteeleven måtte af lønnen 
betale 40 øre om måneden. Ordnin-
gen varede, indtil DAC lukkede i 
1977. En flot gestus!

KIRKENS LIV OG VIRKE
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Det samfund, kirken virkede i, var i 
1934 præget af stærk befolkningstil-
vækst, bolignød og talrige sociale pro-
blemer såsom fattigdom. Det var en stor 
opgave at få kirkelivet i gang i Lind-

holm. Man stod overfor store mulighe-
der og vanskeligheder og det krævede 
stor flid og vilje fra menighedsplejen 
at rumme de mange tilflyttere. Befolk-
ningen var splittet og rodløse og som 

helhed helt ukirkelige, men alligevel 
voksede velviljen frem. Der var på det 
tidspunkt næsten ingen andre kulturelle 
samlingssteder end kirken.

Under besættelsestiden fik Lindholm 
Kirke stor betydning. Kirken rumme-
de både beskyttelsesrum i krypten og 
agerede varmestue for ældre, syge og 
børn. Manglen på brændsel var stor, og 
folk var for fattige til at købe det dyre 
brænde. 

Det fortælles fra pålidelig kilde, at Lind-
holm Kirkes tårn rummede en del af 
modstandsbevægelsens våben. Lind-
holm Kirke fik en meget vital betydning 
i de svære år. Kirkegården i Lindholm 

blev også inddraget i arbejdet under 
besættelsen. Der blev begravet både 
engelske og tyske soldater. Mange år 
senere blev gravstederne flyttet eller 
nedlagt. Efter krigsårene var der meget 
at samle op på, og der blev kirken igen 
en væsentlig faktor. Et kuriosum er, at 
det først var i 1965 at menighedsrådet 
officielt fik overdraget skødet på Lind-
holm Kirke.

Der hører også en lille klokkefortælling 
til Lindholm Kirkes historie. Kort tid efter 

kirkens indvielse blev de to første klok-
ker indviet. Herefter opsparede igen-
nem flere år penge i en klokkefond. Det 
blev derfor muligt at indkøbe en tredje 
klokke til kirken. Den 3. maj 1992 blev 
klokken opsat og indviet af den nyvalg-
te biskop i Aalborg Stift, Søren Lod berg 
Hvas. Det blev kirkens mangeårige me-
nighedsrådsformand og kordegn, den 
til tider poetiske Børge Poulsen Jensen, 
der forfattede inskriptionen på den 
tredje klokke.

I 1974 blev Lindholm Kirke tilgodeset 
med en arv, der gjorde det muligt at 
etablere automatisk klokkeringning. 

KIRKELIVETS UDVIKLING

BESÆTTELSESTIDEN 1940-1945 KORT FORTALT
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Søndagsskole, FDF´s fjerde kreds og 
ikke mindst KFUK-spejderne holdt til i 
kirken. FDF blev startede den 11. ok-

tober 1934. På selve befrielsesaftenen 
den 4. maj 1945, blev KFUK startet i 
Lindholm Kirke. Spejderne havde så-
ledes base i kirkens krypt i mange år. 
Spejderne har altid været en stærk fak-
tor i kirkelivet i Lindholm. Der har væ-
ret mange aktiviteter i Lindholm Kirke 
i tidens løb f.eks. vandreklubben, LUK 
(Lindholm Sogns Ungdomsklub), YA, 
bibelkredse, menighedsrådsmøder, æl-
dremøder osv. Kirkelig-  Kulturel For-
ening havde også til huse i kirken, så 
der var rigeligt brug for menighedssa-
len. Den sidste tilføjelse i historien om 
menighedssalen er, at det igen i dag er 
muligt at købe ”begravelseskaffe”, hvor 
kirkens personale dækker smukt bord 
og i øvrigt står for arrangementet.

Den kirkelige interesse voksede lang-
somt båret af en trofast og flittig kreds. 
Man havde voksende forventninger til 
kirken. Også Indre Mission havde godt 
fat i befolkningen i begyndelsen af kir-
kens historie. Der blev således afholdt 
ugentlige møder i kirken ud over de 
møder, der foregik i hjemmene. Således 
gik årene, og der er stadig et pulseren-
de liv i og omkring vor kirke, og mange 
ting er foregået og opnået.

I begyndelsen af 1970’erne bygge-
de man et mandskabshus ved siden af 
kirken. Det rummede de faciliteter, der 

var tidssvarende og i overensstemmelse 
med gældende lovkrav. Samtidig blev 
der bygget 45 parkeringspladser, idet 
mange af sognets kirkegængere havde 
anskaffet sig bil. For at der skulle være 
pænt omkring kirken, blev der lavet et 
blomsterbed foran kirkegårdsmuren. I 
tidens løb blev velfærdsbygningen ned-
slidt og pladsen foran og omkring kir-
ken trængte til fornyelse, da kirken fra 
begyndelsen var omgivet af beton dvs. 
det lignede de rullebaner, tyskerne lave-
de ved lufthavnen. 

I 1991 besluttede menighedsrådet ef-
ter mange diskussioner, at noget måtte 
ske, og det gjorde der. Ikke bare en ny 
forplads, men rundt om kirken blev der 
nedlagt fliser, som i øvrigt ligger der 
endnu. Der blev også anskaffet bæn-
ke, lamper og cykelstativer. Ligeledes 
blev de små bøgehække udskiftet med 
hække, der egnede sig bedre til kirke-
gården.

I 1999-2000 blev det nødvendigt at 
bygge en ny velfærdsbygning til perso-
nalet. Den nye bygning rummer kontor 
til kirkegårdslederen, velfærdsfaciliteter 
til personalet og en maskinhal til den 
stadigt voksende maskinpark. Der blev 
også etableret handicaptoilet til kirke-
gængerne.

MENIGHEDSPLEJEN OG ARBEJDET I OG 
 OMKRING VOR KIRKE GENNEM ÅRENE
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I dag fremstår både forplads og kirke-
gård nydelige og velholdte. Der er også 
omlagt plæner og opstillet træskulpturer 
i den bagerste del af kirkegåden. Den 
fine troldeelmeallé er imponerende og 

nyder stor opmærksomhed. Der er li-
geledes sket en del udskiftning omkring 
belægningen på de gange og stier, der 
krydser kirkegården.  Nogle steder er 
grus udskiftet med fliser, så gangbesvæ-

rede har mulighed for at færdes mellem 
gravene.  Folk der besøger kirkegården 
fortæller, at det er en glæde at opleve, 
hvor velpasset og smukt der er.

KIRKEN NU OG FREMOVER
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Sognet voksede og voksede og Løvvan-
gområdet kom til. Sundby-Hvorup bo-
ligselskab opførte hundredvis af boliger 
til den stadig stigende befolkningstil-
strømning i området.  Som følge her-
af besluttet i menighedsrådet at købe 
en grund af boligselskabet til brug for 
bygning af et kirkecenter i Løvvangen. 
Bygningen skulle fremstå og virke som 
et kirke og kulturhus for de nye beboe-
re i Løvvangområdet og for Lindholms 
beboere i øvrigt. Der blev nedsat et Løv-
vang-udvalg bestående af 9 medlem-
mer: 4 beboere i området og 5 menig-
hedsrådsmedlemmer. Formålet var at få 
ideer og impulser, før man gik i gang 

med byggeriet. Arkitektfirmaet J.R. 
Cramer udarbejdede skitsen til det nye 
kirkecenter. Kirkeministeriet og øvrige 
kirkelige instanser godkendte skitserne 
og gav herefter lov til at byggeriet kun-
ne begynde. Løvvangens Kirkecenter 
tog hastigt form og d. 20. august 1978 
blev kirkecentret indviet. Indvielseshøj-
tideligheden blev foretaget af biskop 
Henrik Christiansen. Kirkeministeren 
Jens Peder Hansen havde ønsket at del-
tage i højtideligheden. Lindholm kirke 
havde fået en lillebror: et moderne og 
smukt hus, der i skrivende stund er ny-
renoveret.

Igennem årene har både kirke og kirke-
center været rammen om et rigt og sær-
deles mangfoldigt kirke og kulturelt liv. 
Børn, unge og ældre er med til at give 
liv og ånd i kirkens arbejde, og dens 
mangeartede tilbud er med til at brin-
ge kirkens budskab ud til alle beboere i 
Lindholm Sogn.

For første gang i Lindholm Kirkes histo-
rie er der i 1. december 2012 ansat en 
kvindelig præst.

LØVVANGENS KIRKECENTER TIDEN DER GIK 
OG NYE TIDER
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Vore to kirker fremstår som smukke og 
velrestaurerede Guds huse, hvor der 
søndag efter søndag lyder det gamle 
og dog evigt unge budskab om Jesus 
Kristus, vor Herre og frelser. 

Næste kapitel af Lindholm Kirke og 
Løvvangens Kirkecenters historie vil 
blive skrevet af de mennesker i sognet, 

der hører og forstår at ”gudstjeneste” 
betyder at være sendt ud i sognet.

(citat fra 40 års jubilæumsskriftet)

På menighedsrådets 
vegne 
Irma Larsen

I 2002 fik Lindholm Sogn en venskabs-
menighed i Valka der ligger i Letland. 
Venskabsmenigheden besøgte for første 
gang Lindholm Sogn i sommeren 2003.

Venskabet har udviklet sig ved, at me-
nighederne i Lindholm og Valka skiftes 
til at besøge hinanden hver andet år. 
Der udveksles også julehilsner med Val-
ka-menigheden. Det er både spænden-
de og interessant at høre, hvor store for-
skelle der er på vort menighedsarbejde 
og vore muligheder i de to lande, men 
Guds ord er det samme og lige vigtigt, 
hvad enten det forkyndes i Lindholm el-
ler i Valka.

VENSKABS-
MENIGHED

KIRKENS  STATUS I 2014
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