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Ved dåb:
Medbringes navne og adresser på
faddere.

Ved begravelse:
Sker henvendelsen til præst eller
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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

2

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
Det lykkedes - kirkebladet kom
til tiden – 14 dage før kalenderen trådte i kraft
I sidste blad fik vi en forsmag på, hvad
der venter os af festivitas i sensommeren
i vort sogn:
1. Kirkens 80 års jubilæum
2. De levende pindes 20 års jubilæum
3. Patchworkklubbens 10 års jubilæum
Både frivillige, ansatte og menighedsråd har været i arbejdstøjet for at få
skabt rammerne og lavet program for
fejringen af ovennævnte. Menighedsrådet har nedsat et jubilæumsudvalg til at
være tovholder.
Programmer vil være lagt frem i våbenhus/forgang, på vores hjemmeside
samt i dette blad.
Hvilke tanker gør vi os for fremtiden i
Lindholm Sogn?
Menighedsrådet havde egentlig besluttet at ville arbejde med visioner til hvert
MR-møde, men for at vi kunne få en
ordentlig dialog, uden at skulle haste
noget igennem, valgte vi at tage en søndag i brug.
Valdemars dag den 15. juni blev dagen, hvor det første møde fandt sted fra
kl. 12:30 til ca. 15:00. Det mundede ud
i Lindholm Sogns Vision som lyder:

Lindholm Sogn er en ramme,
hvor folkekirken sprudler af
liv og glæde, fordi alle aktører,
valgte, frivillige og ansatte i sognet føler fællesskab og ejerskab
af det overordnede projekt der
hedder:
Forkynd Jesus Kristus som hele
verdens frelser!
Nøgleordene for det kirkelige liv, som
skal ledes er:
• Forkyndelse
• Undervisning
• Mission
• Diakoni
Der skal være mere fællesskab og ejerskab for de frivillige, så sognets beboere har lyst til at engagere sig i såvel
store som små opgaver. Vi skal have koordineret opgaverne i forhold til, hvad
der ellers foregår i sognet. Hvis den
dybe tallerken er opfundet, skal vi ikke
opfinde den igen.
Menighedsrådet vil løbende følge op på
visionerne og næste møde er aftalt til
26. oktober 2014.
Vi glæder os til at se jer.
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
I sidste kirkeblad kunne man læse om
de forskellige projekter vi havde søgt
provstiet om og som vi ventede svar på
hen over sommeren.
Vi har nu fået svar med tilladelse til at
iværksætte følgende projekter:
• Renovering af kirkegårdsmuren.
• Færdiggørelse af Løvvangens
Kirkecenter.
• Maling af underetagen i Løvvangens
Kirkecenter
• Stole og borde til sal 3, inventar til
forhal, køkken, præstekontor samt
præsteværelse (forventes at komme
uge 36)
• Gardiner til konfirmand og korrum
samt for det nye store vindue i kirkesalen.
• Infoskærme til kirkesalen
Vi har ansøgt om at lease 2 kopimaskiner, men fik afslag herpå, da et køb ville
være billigere og kirkekassen ikke måtte
påføres en udgift i en længere periode.
Vi burde købe iht. SKI-aftaler. Det har
vi så gjort og fået 2 maskiner leveret.
Vi har samtidig fået renoveret vort trådløse netværk, så vi kan komme på nettet
overalt i Løvvangens Kirkecenter.
På budgettet havde vi afsat penge til en
ny hjemmeside. Den er nu bestilt og forventes klar til præsentation i det næste
kirkeblad.

Nyt fra KK-udvalget
Elevatorprojektet er sendt i revideret
form, til provstiet med tilhørende kalkulatorisk oversigt, idet stiftets arkitekt
ikke ville godtage vores placering af
elevatoren i første omgang. Derfor fik vi
i hast arkitekt Ole Knudsen til at komme
med et revideret forslag, hvor vi rettede
ind efter de anvisninger vi fik.
Menighedsrådet ønsker i samme ombæring at renovere krypten under Lindholm Kirke både sal og køkken tillige
med elevator og handicaptoilet.
I skrivende stund afventes ny revideret
rådgivningsaftale for at provstiet kan
videresende projektet forhåbentlig med
anbefaling igen, således at stiftet kan
godkende projektet og vi kan komme i
gang.
På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen

4

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.

ER DER NOGEN,
DER KENDER MELODIEN?
Hvor begynder man, og hvor slutter
man? Er man ikke vant til at have en salmebog i hænderne, kan det være svært
at sætte sig ned og f.eks. vælge salmer
til en begravelse, for hvor begynder man
at lede? Der er lidt for mange salmer til
bare at begynde fra en ende af.
Mange bedemænd udleverer et lille
hæfte med et udvalg af salmer, der ofte
bruges, men hvordan er det nu lige, melodien er?
Selvfølgelig kan præsten være behjælpelig, og der er ikke noget flovt i at gøre
brug af den hjælp.
Vil man gerne være lidt forberedt, er
der også et andet godt hjælpemiddel:
Internettet. På www.dendanskesalmebogonline.dk kan man finde alle salmebogens salmer. Og kan man kun huske
nogle stumper, der ikke nødvendigvis
omfatter titlen, så er der også en fin søgefunktion på siden, så man kan søge på
enkeltord eller sætninger. Og så kommer
det smarte: Man kan høre salmen. Eller i
hvert fald melodien. Samtlige salmer ligger indspillede, de fleste både på orgel,

klaver og en brugervenlig udgave, hvor
salmen er spillet med én finger på tangenterne, så der ikke er tvivl om, hvad
der er melodi og akkorder.
Der ligger også en søgefunktion, hvor
man kan se nogle af de mest brugte salmer til bl.a. begravelser og vielser.
En af de gamle begravelsessalmer er
den, der hedder ”Jeg er træt og går til
ro”. Den passer nogle gange godt, hvis
det menneske, man skal tage afsked
med, var højt oppe i årene og træt og
mæt af dage. Den kan også nogle gange være egnet efter et langt sygdomsforløb, hvor døden kommer som en lindring. Men der er jo mange dødsfald,
der slet ikke har den karakter. Dødsfald,
der kommer uventet, dødsfald, vi synes
kom alt for tidligt, eller dødsfald hvor vi,
uanset alderen på ham eller hende vi mister, står fortvivlede tilbage som familie
og venner og kan føle os tomme af sorg
og savn.
Ind i den sammenhæng skrev præsten
og salmedigteren Holger Lissner en
salme, der også handler om os, der står
tilbage med savnet.
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Første vers af den lyder sådan her:
”Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet.
Nu favner døden den,
der for os var selve livet.
Og intet bliver mere helt,
som det var, herefter,
for sorgens river i os
med kærlighedens kræfter.”
(Den danske Salmebog nr. 552, melodi
Erik Sommer)
Salmebogen rummer salmer – digte, der
forsøger at sætte ord på noget af det, der
kan være så svært at finde ord for. Så gå
på opdagelse, find nyt og gammelt og lyt
til melodierne.
Helle Rosenkvist

TORSDAGTRÆF

ÅBEN KIRKE
9. oktober
Palle Steffensen
tager fat på det
store emne ”Etik i
mødet med mennesker”

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. november
Berit Svejgård Lund tager os med på en
tur ”Til toppen af Kilimanjaro”

11. september
Jens Fjelde fortæller om ”Kriminalforsorgens arbejde i danske fængsler”

11. december
Det er tid til julehygge med bankospil,
julehistorie, sange og lidt julegodt til
maven.
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.
Alle dage i Løvvangens Kirkecenter,
da vi ikke har elevator endnu.
5. september Familieklubben er
en forening der tager hånd om
familier med alkoholproblemer. De
mødes hver onsdag i Løvvangens
Kirkecenter. Familiegruppen vil
komme og fortæller om deres koncept, som både er for misbrugere
og deres pårørende. Såvel misbrugere som pårørende vil komme og
fortælle om, hvilke konsekvenser
det har haft for deres familier.
3. oktober Blå Kors Ungehuset er
en del af Blå Kors Rold Skov. Ungehuset tager sig af stofbehandling af
unge mellem 15 & 23 år. De unge
kommer fra alle samfundslag, men
det de har tilfælles er, at der har
været en brist i familien, der på den
ene eller anden måde har tvunget
den unge ud i misbrug.
Men bliver ikke misbruger ved et
tilfælde, og alle har et ”misbrug”,
men ikke alle er misbrugere. Hvad
er dit drug?

ÅBEN KIRKE
7. november Arkitektstuderende Vicki Buhl
Lausen vil i ord og billeder tage os med på
studierejsen til Indien.
For nylig vandt Vicki
og en medstuderende
en konkurrence om nyindretning af
Vindinge Kirke på Fyn.

5. december Julens
sange og salmer ved
organist Thorkil Hørlyk
og kirkens kantori, der
synger med og for os.

BABYSALMESANG

DET ER FOR BØRN
Familiegudstjenester
Hver måned er der familiegudstjeneste.
Nogle gange to på en måned. I efteråret ligger de følgende dage:
Søndag 14. september
kl. 14 i Lindholm Kirke
Høstgudstjeneste hvor vi siger tak for altid at have mad nok. Efter gudstjenesten
er der høstkaffe og kagemand.
Medbring meget gerne frugt, brød,
grøntsager eller andet. Vi lægger det
frem i kirken, siger tak for det og sælger
det bagefter ved høstkaffen.
Torsdag 9. oktober kl. 17
i Løvvangens Kirkecenter
Kort familiegudstjeneste med efterfølgende spisning.

Søndag 26. oktober kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter
Hvad får dig til at tro? Kom og se.
BUSK-gudstjeneste ved nogle af konfirmanderne. Vi håber, at mange vil
komme og se, hvad de har forberedt.
BUSK er en forkortelse for ”Børn-UngeSogn-Kirke”, og ved denne gudstjeneste er der lidt mere vægt på ”unge” end
på ”børn”.
Onsdag 12. november kl. 17
i Løvvangens Kirkecenter
Kort familiegudstjeneste med efterfølgende spisning.

Babyer på 3-10 måneder og deres
mor/far mødes i kirken til babysalmesang. Her synges salmer for
børnene, og de får en masse sanse
indtryk.
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.)
Vi starter igen efter ferien
10. september kl. 10:30.
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KIRKEKONCERT
”Bluesmusik i Lindholm Kirke”
Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 19:00
i Lindholm Kirke giver tre af Danmarks bedste
bluesmusikere koncert:
HP Lange, guitar, sang;
Troels Jensen, klaver, sang
Hugo Rasmussen, kontrabas.
Udgangspunktet for aftenens program
er de tre herrers kirke-CD, der udkom
for et par år siden.

FRI ENTRÉ!

HØSTGUDSTJENESTE

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDS
MØDER:

SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 14
I LINDHOLM KIRKE.

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

Tirsdag den 26. august
Tirsdag den 30. september
Tirsdag den 28. oktober
Tirsdag den 25. november
Alle dage kl. 19.00 i
Løvvangens Kirkecenter.

De indkomne penge deles ligeligt mellem KFUM’s
Soldaterhjem og Kirkens Korshær.
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KONFIRMAND 2014

7. A Gl. Lindholm Skole

7. B Gl. Lindholm Skole

7. A Løvvangskolen
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ARRANGEMENTSKALENDER
26. august
3. september
5. september
7. september
11. september
11. september
13. september
21. september
24. september
24. september
25. september
30. september
1. oktober
3. oktober
5. oktober
9. oktober
9. oktober
11. oktober
19. oktober
22. oktober
23. oktober
28. oktober
2. november
5. november
6. november
7. november
8. november
13. november
16. november
20. november
25. november
29. november
30. november

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 18.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 19.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 16.30
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 18.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 19.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 18.00
Kl. 13.00
Kl. 14.30
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 11.00
Kl. 14.00

Menighedsrådsmøde
Troens værksted
Åben kirke
Banko
Torsdagstræf
Patchwork
De levende pinde
Søndagscafé
Sangaften
Kirkevandring i 9400 området
Patchwork
Menighedsrådsmøde
Troens værksted / Oratorium-III
Åben kirke
Banko
Torsdagstræf
Patchwork
De levende pinde
Søndagscafé
Sangaften
Patchwork
Menighedsrådsmøde
Banko
Troens værksted
Patchwork
Åben kirke
De levende pinde
Torsdagstræf
Søndagscafé
Patchwork
Menighedsrådsmøde
Julemarked
Banko
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Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Lindholm Kirke
Hvorup Kirke
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Lindholm Kirke
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Lindholm Kirke
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Løvvangens Kirkecenter
Løvvangens Kirkecenter
Spejderhuset
Løvvangens Kirkecenter

MEDITATIVE GUDSTJENESTER

HVERDAGSGUDSTJENESTERNE
I LINDHOLM KIRKE,
KL. 17:00

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:

ONSDAG 10. SEPTEMBER
KL. 17:00
nærmere følger på hjemmesiden
ONSDAG 5. NOVEMBER
KL. 17:00
Jobs Bog: prøvelser og håb

19. SEPTEMBER
15. OKTOBER
19. NOVEMBER

Lars Steen Pedersen fra NA
fortæller fra dagliglivet.

Gudstjenester på plejehjem kl. 14

Violen kl. 16

DATO

LINDHOLM PLEJEHJEM KL. 14

LIONS PARK KL. 14

DATO

VIOLEN KL. 16

2. september
9. september
16. september
23. september
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
4. november
11. november
18. november
25. november

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

Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen
Helle Rosenkvist (nadver)
Ingen
Helle Rosenkvist
Ingen

24. september
30. oktober
26. november
4. december

Peer Lousdal
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal
Helle Rosenkvist
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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:
3. september
1. oktober (OBS denne aften foregår
i Lindholm Kirke, hvor vi skal se og
høre Lindholm Oratorium III)
5. november

Sangaftener
Alle er velkomne. Aftenen forløber i tre
dele: første time foredrag om et emne
fra sang- eller salmehistorien afbrudt af
en række tilhørende fællessange.
Derefter en halv times pause med kaffe,
brød og samtaler. Slutteligt vælger deltagerne i den sidste halve time, hvilke
sange der synges.
Over de forløbne tolv gange har vi haft
forskellige emner fra salme- og sang
historien fra Reformationen til i dag.
I løbet af efteråret vil vi tage fat på en
række af de ny salmer i salmebogen og
fra helt nye salmesamlinger.
De kommende sangaftener er:
onsdag 24. september kl. 19-21
onsdag 22. oktober kl. 19-21
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Lindholm Oratorium-III
1. oktober kl. 19 – 20.30
Lindholm Oratorium-III:
”På herrens mark?”
Deltagene er i lighed med de seneste
to år elever og lærere fra Nørresundby
Gymnasium og HF sammen med personalet fra Lindholm Kirke.
Oratorium-III handler om hvilke grundværdier vi handler ud fra.
Hvor får vi - unge som ældre - vores
grundlæggende værdier fra? Befinder vi os på Vorherres mark, og/eller
Googles virtuelle mark, og/eller FN’s
Menneskerettigheder, eller er vores
holdninger præget af skiftende dagsaktuelle politiske strømninger?

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kirkevandring og bøn
Besøg kirkerne i lokalområdet, bed for
vores by og få en flot gåtur over militær
terræn og langs kridtgrav.
Onsdag den 24. september kl. 16.3020.00 er der mulighed for denne kirkevandring.

Teologisk Voksenundervisning
Undervisningen begynder den 4.
oktober og afholdes over 8 lørdage indtil den 14. marts.
Der afholdes Teologiens Dag
lørdag den 27. september
i Hjørring sognegård, som man kan
tilmelde sig og få et indtryk af, hvad
den Teologiske Voksenundervisning går
ud på.
Program for både temadag og undervisning kan ses i våbenhuset eller rekvireres på følgende adresse:
Teologisk Voksenundervisning, Dronning Christines Vej 20, 9000 Aalborg,
tlf. 98 12 27 11, mail: lob@km.dk - eller
downloades fra http://aalborgstift.dk/
udvalg/teologisk-voksenundervisning/

Vi begynder i Hvorup Kirke, kommer
omkring Løvvangens Kirkecenter og ender i Nørresundby Kirke, hvor vi slutter
med fællesspisning. Undervejs vil der
være korte andagter og tid til både stilhed, bøn og en snak.
Arrangementet er et samarbejde mellem Hvorup / Nørre Uttrup Sogn, Nørresundby Kirke, Baptistkirken og Lindholm Sogn.
Vandringen er gratis, spisning i
Nørresundby koster 25,- kr.
Se nærmere program i våbenhuset eller
kontakt sognepræst Helle Rosenkvist på
tlf. 21 19 94 76.
Tilmelding nødvendig.

Undervisningen foregår dette år i Hasseris kirke og Bispegården og er åben
for alle uanset forudsætninger.

LINDHOLM KIRKES JUBILÆUMSBLAD
Billedet viser jubilæumsbladet, som Irma Larsen
med assistance fra Carsten
Kirkelund har lavet.
Menighedsrådet takker
for det store arbejde.
Jubilæumsbladet bliver
husstandsomdelt med
kirkebladet inden jubilæumsgudstjenesten.

13

Lindholm SognsLinKdhirolm Kirke
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J

UBILÆUMSBLAD
Lindholm Sogns JUBIL
ÆUM 1934 - 2014

1934 - 2014

1

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.
PROGRAM / TIDSPLAN FOR DAGEN:
Kl. 10.00 – gudstjeneste
Kl. 12.00 – gæsterne finder plads i teltet
Kl. 12.30 – spisning / tag selv bord
Kl. 14.00 – kaffe
Kl. 15.00 – forventet afslutningstidspunkt
Tilmelding til kirkekontoret, senest torsdag
den 14. august kl. 18 på 9817 2432, vil
være nødvendig af hensyn til traktementet.
14

JUBILÆUM
PROGRAM FOR JUBILÆUMSGUDSTJENESTE
I LØVVANGENS KIRKECENTER
De levende pinde 20 år og
Lindholm Sogns Patchworkklub 10 år
Vi starter med gudstjeneste kl. 10.
Både under og efter gudstjenesten vil der være
mulighed for at nyde de udstillede værker som
er blevet produceret gennem årene.
Efter gudstjenesten er Menighedsrådet vært ved et lettere traktement.
Tilmelding er ikke nødvendig,
så mød op og vær med til at gøre
dagen til en fest.
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER

20. april 2014
Frederik Gravergaard Riise
Nielsen

20. april 2014
Victoria Eliza Dyrhave
Holmgreen

18. maj 2014
Mikkel Kjelsteen Krogh

25. maj 2014
Mads Falch Sejergaard

8. juni 2014
Birk Lausen Bersan

8. juni 2014
Christian Mølgaard Petersen

19. april 2014
Jan Vestergaard Eriksen og
Janni Engelund Kristiansen

3. juli 2014
Bodil Ingrid Jensen og
John Jensen

LØRDAGSDÅB:
I efteråret er der mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
27. september i Lindholm Kirke
29. november i Løvvangens Kirkecenter
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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:
13. september
11. oktober
8. november

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:
11. september
25. september
9. oktober
23. oktober
6. november
20. november

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
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Lørdag den 29. november
& søndag den 30. november
Adventskranse, dekorationer,
kalenderlys, tombolaer og salgsboder.
Salg af vafler, pølser og kager.
Spejderhuset, Lindholmsvej 59:
Lørdag den 29/11 kl. 11.00 - 15.00.
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Løvvangens Kirkecenter:
Søndag den 30/11 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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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.
Første øvedag efter ferien er
onsdag den 3. september:

Skulle den nye skolereform gøre, at
man har senere fri, kan undertegnede kontaktes.
I skrivende stund kender vi ikke børnenes skoleskemaer endnu.
Det er gratis at gå til kor i Løvvangens Kirkecenter. Børnekorene deltager ved koncerter, udvalgte gudstjenester og 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.

Børnekor 1 (1-3 klasse)
kl. 14.00 – 14.45
Børnekor 2 (4-6 klasse)
kl. 15.00 – 16.00

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.
21. september
Tine Raum Nielsen fortæller om
sygdommen Parkinsson.
Tine har selv haft det, siden hun
var ca. midt i trediverne.
Alle er velkomne!

19. oktober
Niels Peter Kjærgaard kommer og
fortæller om humor.
16. november
Jette Tikøb synger og spiller med os.
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum
Nielsen 98 17 91 40.
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Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

Grupperådsformand:
Anne-Marie Dalbøge
Bersan
Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørresundby.
Tlf.: 98 17 75 71
Mail: mie@bersan.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
31. august
Kl. 10 Peer Lousdal (Konfirmandopstart)
7. september Ingen
10. september Kl. 17 Peer Lousdal (Hverdagsgudstjeneste)
14. september Kl. 14 Peer Lousdal og Helle Rosenkvist (Høstgudstjeneste)
17. september Kl. 17 Helle Rosenkvist (Meditation/suppe)
21. september Ingen
			
28. september Kl. 10 Peer Lousdal
1. oktober
Kl. 19 Peer Lousdal og Helle Rosenkvist (Oratorium)
5. oktober
Ingen
9. oktober
Ingen
12. oktober
Ingen
15. oktober
Kl. 17 Helle Rosenkvist (Meditation/suppe)
19. oktober
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)
26. oktober
Kl. 10 Peer Lousdal
2. november
Kl. 14 Peer Lousdal og Helle Rosenkvist
		
Allehelgensgudstjeneste
5. november Kl. 17 Peer Lousdal (Hverdagsgudstj./suppe)
9. november Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)
12. november Ingen
16. november Ingen
19. november Kl. 17 Helle Rosenkvist (Meditation/suppe)
23. november Kl. 10 Peer Lousdal
30. november Ingen

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

LØVVANGENS KIRKECENTER
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Konfirmandopstart)
Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)
Ingen
Ingen
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal og Helle Rosenkvist
(Jubilæumsgudstj. De levende pinde/patchwork)
Ingen
Ingen
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
Kl. 17 Helle Rosenkvist (Familiegudstj./spisning)
Kl. 10 Helle Rosenkvist
Ingen
Ingen
Kl. 10 Helle Rosenkvist (BUSK-gudstjeneste)
Kl. 10 Helle Rosenkvist
(Allehelgen alm. højmesse/kirkekaffe)
Ingen
Ingen
Kl. 17 (Familiegudstj./spisning)
Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
Ingen
Ingen
Kl. 10 P. Lousdal og H. Rosenkvist (1. s i Advent)

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.

