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Træffes alle hverdage 
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Løvvangens Kirkecenter 
Strubjerg 167, 
9400 Nørresundby 
Tlf. 21 19 94 76 
Mail: hros@km.dk

Træffes alle hverdage 
undtagen mandag
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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. 

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

Kirketjener  
Dion Pedersen 
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Tlf.98 17 19 25 (Lindholm Kirke) 
Mail: dion@lindholmsogn.dk

Kirketjener  
Mie Andersen 
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(Lindholm Kirke)
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Kordegn  
Vakant 
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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

Kirkeværge
Niels Chr. Nielsen 
Kapelvej 45, 9400 Nørresundby 
Tlf. 98 17 91 40

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

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

Ved dåb:  
Medbringes navne og adresser på 
faddere.

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

Ved begravelse:  
Sker henvendelsen til præst eller 
kirkekontor.

Ved evt. pyntning af kirken: 
Kontakt kirketjeneren.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådet vil gerne takke alle i 
sognet for den store opbakning der var 
til Lindholm Kirkes 80 års fødselsdag. 
Uden jer var der ingen fest. NordPro, 
som laver vort kirkeblad, var med hele 
dagen og optagelserne mundede ud i 
en video, som vil være at finde på kir-
kens nye hjemmeside, som vil blive 
præsenteret på side 14.

Jubilæumsgudstjenesten for De levende 
pinde og Lindholm Sogns Patchwork-
klub forløb også fint. Ca. 75 mennesker 
havde fundet vej til Løvvangens Kirke-
center. Stemningsbilleder fra dagen kan 
ses på side 9.

Vores kordegn Knud 
Evald Jensen har 
valgt at gå på pen-
sion og havde sid-
ste tjenestedag ved 
høstgudstjenesten 
den 14. september 
2014. Menighedsrådet vil gerne takke 
Knud for den altid noble og venlige op-
træden i såvel kirken som på kontoret. 
Og vi ønsker ham et godt otium.

Som beskrevet i sidste kirkeblad, var 
26. oktober afsat til opfølgning på vo-
res visionsdag 15. juni, men eftersom vi 
endnu ikke har overstået vores 1-årige 
prøveperiode for ændring i gudstjene-
stepraksis, har vi måttet udskyde opfølg-
ningen til 2015 efter endt evaluering. Vi 
skal således søge biskoppen igen, hvis 
ordningen skal gøres permanent. Eva-
luering har også betydning for, hvad 
der skal ske med de ledige stilling vi har 
i sognet. Skal de besættes helt eller del-
vist, det er spørgsmålet. Resultatet of-
fentliggøres i det kommende kirkeblad 
i marts 2015.

Kontaktpersonen har afholdt de årlige 
MUS-samtaler og Menighedsrådet vil 
følge op på evt. ønsker til kurser eller 
hvad det nu måtte være.

René Hjarbæk og Peter Flyger er udtrådt 
af Menighedsrådet og Jens Toft-Nielsen 
ligeså, da han ikke længere kan afse 
tiden. Menighedsrådet vil gerne takke 
for jeres arbejde i den forgangne tid. 
2 suppleanter er trådt ind i stedet for, 
Gudrun Andersen og Alan Jensen. Vel-
kommen til jer.

Den næste store begivenhed i kirken er 
julen og det nye år med de udfordringer 
det måtte bringe.

Glædelig jul og et godt nytår
Lindholm Menighedsråd

ÆNDRING I 
 GUDSTJENESTEPRAKSIS

I Lindholm Sogn har vi parallelle høj-
messer i Lindholm Kirke og Løvvan-
gens Kirkecenter på næsten alle søn-
dage undtagen i præsterne ferier og 
på andenhelligdage. Der er et stort 
ønske fra såvel menighed som me-
nighedsråd om, at vi ændrer denne 
praksis med det  hovedformål at kun-
ne samle menigheden i stedet for at 
sidde opdelt 2 steder...

Omtrent således var en del af ord-
lyden i den ansøgning menigheds-
rådet sendte til provst og biskop, om 
tilladelse til at afholde én højmesse 
om søndagen med en forsøgspe-
riode på 1 år gældende fra januar 
2014. I biskoppens svar stod, at an-
søgningen 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.
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SIDEN SIDST
I sidste nummer kunne man se, hvilke 
projekter vi havde fået tilladelse til at 
iværksætte og vi kan i den forbindelse 
fortælle, at projekterne nu er ført ud i 
livet.

   Renovering af kirkegårdsmuren er 
afsluttet.

   Renovering af Løvvangens Kirkecen-
ter er endt, inventar er kommet og 
underetagen er malet. Gardiner til 
konfirmand og korrum samt kirke-
salen er opsat tillige med infoskær-
mene i kirkesalen.

   2 nye kopimaskiner er indkøbt.
   Ny hjemmeside (præsenteres i  

dette blad på side 14).

Bjarne Brath A/S Bygge- & Entreprenør 
har skænket en gave til huset. De 2 ly-
sestager på alteret og dåbsstagen med 
de 3 arme.
Brdr. Sørensen møbler har leveret møb-
lerne og har sørget for kontakt til billed-
kunstner Nils Sloth. I skrivende stund er 
vi kun i tilbudsfasen på mulige emner.

Menighedsrådet vil gerne takke oven-
nævnte samarbejdspartnere for jeres 
arbejde med at få renoveringsprojektet 
helt færdigt og fordi I altid stillede op 
når vi kaldte.

Nyt fra KK-udvalget
… så har vi fået grønt lys for vort ele-
vatorprojekt fra Stiftet. I anden omgang 
lykkedes det efter at arkitekt Ole Knud-
sen havde lavet placeringen af elevato-
ren lidt om og flyttet handicaptoilettet til 
underetagen, som kgl. bygningsinspek-
tør Niels Vium ønskede. Den reviderede 
ansøgning indeholdt også en total reno-
vering af kirkens krypt.
I skrivende stund arbejder arkitekt Ole 
Knudsen i samråd med vores bygge-
sagkyndig Osvald Hansen på udbuds-
materiale og tidsplan så vi efterfølgen-
de kan få valgt det bedste tilbud og få 
projektet igangsat under hensyntagen 
til konfirmationerne. Efter endt elevator-
projekt og renovering skal orglet have 
den udskudte rensning.

På udvalgets 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 sammen-
komst i krypten under Lindholm 
Kirke i forlængelse af bisættelser og 
beravelser.

Kirkens personale sørger for hele 
arrangementet. Brochure med mu-
ligheder og priser kan fås hos vores 
præster samt på kirkekontoret.
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TIDENS FYLDE
Så er vi nået til endnu et årsskifte, og 
hvis man ellers vil give sig tid i denne 
forjagede tilværelse, så kan der være 
grund nok til at fundere lidt over, hvor-
dan det nu er gået i det gamle år, der er 
ved at rinde ud.

Mange mennesker, der ikke er helt unge 
mere, kan ikke rigtig forstå, hvor da-
gene er blevet af. De er bare gået, eller 
er de nu bare det? Skete der ikke noget 
gennem de mange måneder? Jo, vist 
gjorde der det. Nogle minder har vi da 
forhåbentlig, som vi kan tænke tilbage 
på med glæde. Andre er vi knap så gla-
de for, og vi prøver måske at fortrænge 
dem, men tiden fortsætter jo, og vi må i 
gang med den nye kalender. Et helt nyt 
ubrugt år ligger foran. Mange har alle-
rede sat kryds ved mange datoer langt 
inde i det nye år. Og samtidig kan vi 
tænke på, hvad der mon sker forude i 
det nye år.

Vi ved det ikke, og det er sikkert også 
godt. Men engang begyndte tiden jo. 
Hvornår vides ikke. Men bibelen læ-
rer os, at i begyndelsen skabte Gud. 
Hvornår og hvordan aner vi ikke. Men 
vi kan læse os til, at det var en ond og 

ulydig slægt. Så Gud begyndte forfra 
med Noah og hans slægt. Og det blev 
det ikke bedre af. Jordens befolkning 
har alle dage været ens. Mord, vold 
og alskens ondskab og terror har altid 
hersket, og det er også tilfældet i vore 
dage.

Men så skete det igen. Endnu engang 
begyndte Gud forfra, det skete, da ti-
dens fylde kom. Gud sendte sin Søn, 
født af en kvinde, som der står skre-
vet. Og så er vi tilbage ved det gamle 
kendte juleevangelium om det lille barn, 
Jesus, der blev født i en krybbe af en 
fattig kvinde. Underligt at tænke på, 
at denne begivenhed har sat sine spor 
op gennem historien og stadig gør det. 
Millioner af mennesker sætter den dag 
i dag deres lid til ham, der blev født for 
de mange år siden, i tro på, at han er 
den eneste, der kan hjælpe os med livet, 
og som også kan føre os over på den 
anden side ind i evigheden.
Nu skal vi så endnu engang fejre jul 
med vore kære, og vi er så privilegere-
de, at vi kan gøre det i et fredeligt land, 
hvor der ikke er borgerkrig.
Men hvordan skal vi så fejre julen? Jo, 
selvfølgelig som vi plejer med juletræ og 

julegaver og festlige sammenkomster. 
Vi giver hinanden gaver, vi prøver at 
være glade og glemme alverdens for-
trædeligheder. Det har vi jo altid gjort, 
og det er da også godt, at vi kan det og 
gør det.

Men vi har bare så let ved at glemme 
ham, for hvis skyld vi fejer jul. Midt i 
festlighederne kan det måske gå os, 
som der står fortalt i en islandsk saga 
om odderen, der lukker sine øjne, mens 
den fortærer sit bytte, for den kan ikke 
lide at se byttet forsvinde. Vi prøver må-
ske også at lukke vore øjne for de hver-
dage, der dog trods alt kommer igen.
Men lad os forsøge at holde både hjer-
ter og øjne åbne og så holde fast ved, at 
det lille barn, der den første julenat blev 
født var udset til at være verdens frelser.
Og endnu engang vil det ske, at tidens 
fylde kommer, det sker, når Jesus kom-
mer igen, og da får vi ikke brug for en 
ny kalender, for da går vi ind i evighe-
den.

Rigtig glædelig jul
Peer Lousdal



ÅBEN KIRKE

Lindholm Sogns torsdagstræf er en hyg-
geeftermiddag, der det meste af året 
holdes den anden torsdag i måneden 
kl. 14.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Enhver er velkommen, og man kan del-
tage en enkelt gang, flere gange, hele 
sæsonen eller mange sæsoner, for man 
kan blive afhængig af det gode selskab.
Foredraget er gratis, kaffe og kage 
 koster stadig kun 10 kr. iht. menigheds-
rådets beslutning af 29.oktober 2013.
Tag en folder i forgangen / våbenhuset 
og se programmet for hele foråret.

11. december: Julehygge
Foredraget er skiftet ud med bankospil, 
julefortælling og selvfølgelig lidt knas til 
den søde tand.

8. januar: Kirkekunst
Vi får besøg af kunst-
historiker Anne Lie 
Stokbro, der om sit 
foredrag bl.a. fortæl-
ler:
”Siden 2. verdenskrig 
har en lang række 
gamle kirker fået ny udsmykning. 
Kunstnerne bag hører til blandt landets 
mest anerkendte, og de løser den meget 
bundne opgave på vidt forskellig vis, 
men altid med respekt for kirkerummets 
funktioner og traditioner. Der vises vær-
ker af bl.a. Sven Havsteen-Mikkelsen, 
Erik Heide, Arne Haugen Sørensen, 
Bjørn Nørgaard, Maja Lisa Engelhardt 
og Christian Lemmerz.” 

12. februar: Nepal
Hvor meget ved vi om Nepal og daglivet 
for mennesker der? Inge Lise Hemming-
sen har besøgt landet i november sam-
men med Folkekirkens Nødhjælp og vil 
fortælle og vise billeder fra turen. Folke-
kirkens Nødhjælp arrangerer hvert år 
en landsdækkende sogneindsamling til 
et bestemt formål, og i år samler vi ind 
til netop Nepal.
Se omtale side 14.

Åben Kirke afholdes den første fre-
dag 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 Kirkecen-
ter, da vi ikke har elevator endnu!

5. december
Julens sange og 
salmer ved orga-
nist Thorkil Hørlyk 
og kirkens kanto-
ri, der synger med 
og for os.
Løvvangens Kirkecenter.

INGEN ÅBEN KIRKE I JANUAR!

6. februar
Vi starter med spisning som vi plejer 
og efterfølgende kyndelmisseguds-
tjeneste kl. 19.

6. marts
Den Ortodokse 
Kirke. Foredrag 
ved mag. art.   
Monica Papazu. 
Den ortodokse 
kristen dom er ble-
vet kaldet for ”den universelle for-
klarelses kristen  dom”.

TORSDAGTRÆF
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JULETRÆSFEST
- for børn og barnlige sjæle
Søndag den 28. december  
i Lindholm Kirke
Kl. 14 er der en kort gudstjeneste med 
en juleberetning med billeder.
Kl. ca. 14.30 begynder juletræsfesten 
i kirkens krypt. Rensdyret Rudolf dan-
ser for omkring juletræet til sange og 
sanglege, der er juleguf til alle aldre og 
slikposer til børnene, og 
mens de voksne snak-
ker videre over kaffen 
er der mulighed for, 
at børnene kan se 
en juletegnefilm.
Pris 10 kr. 
pr voksen
Børn under 
14 år gratis.

Jul for børnehaver og 
 dagplejebørn
Juleevangeliet genfortælles med bille-
der, og vi synger et par salmer og beder 
fadervor. Bagefter er der æbleskiver og 
saftevand og mulighed for et par sang-
lege rundt om juletræet.
Af hensyn til mængden af æbleskiver, 
vil vi gerne have tilmelding med cirka-
antal børn torsdag den 11. december.

Lindholm Kirke tirsdag den 16. decem-
ber kl. 9.30.
Løvvangens Kirkecenter torsdag den 
18. december kl. 9.30.

Venlig hilsen  
Helle Rosenkvist

Vinterferiekirke for børn
Fra mandag til fredag i vinterferien sker 
der sjove ting i Løvvangens Kirkecenter 
hver dag fra kl. 10-13. 
Der bliver bl.a. film, sang med rytme-
instrumenter, et kæmpekunstværk, bi-
belfortællinger og selvfølgelig noget 
frokost. 
I foråret 2015 holder vi forsøgsvis mini- 
og midikonfirmandforløb samlet i vin-
terferien, hvor børnene har fri fra både 
skole og de fleste almindelige fritidsak-
tiviteter. 
Det foregår i dagene 16.-20. februar.
Alle elever i 3. og 4. klasse inviteres til 
vinterferiekirke. 
Nærmere information uddeles på sko-
lerne efter nytår. 
For flere oplysninger kontakt sogne-
præst Helle Rosenkvist på  
telefon 21 19 94 76.
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DET ER FOR BØRN

Babysalmesang
Babyer på 3-10 måneder og deres 
mor/far mødes i kirken til babysalme-
sang. Her synges salmer for børnene, 
og de får en masse sanseindtryk.

Babyerne stimuleres gennem rolige sal-
mer, vuggende eller vilde danse, ride-
ranke-leg, sæbe-
bobler og leg med 
rasle æg på en 
måde, der svarer 
til deres alder. 

Næste hold starter 
7. januar 2015  
kl. 10.30 i Løvvan-
gens kirkecenter.

FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE
Søndag den 15. februar kl. 14  
i Løvvangens Kirkecenter.
Kom som du er – men denne dag 
gerne forklædt som noget helt andet. 
Vi holder familiegudstjeneste, hvor 
alle opfordres til at møde udklædte. 
Efter gudstjenesten slå vi katten af 
tønden, spiser fastelavnsboller og 
kårer kattekonger, kattedronninger 
og bedste udklædte.
Vel mødt.
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LUTHERS NØGLE
ROLLESPILLET LØB AF STABEN TORSDAG DEN 23. OKTOBER 2014 I OG 
 OMKRING VADUM KIRKE. HER ER NOGLE STEMNINGSBILLEDER:

I samarbejde med vore nabosogne i 
Vadum, Nørre Uttrup/Hvorup og Nør-
resundby har vore konfirmander, præ-
ster og statister deltaget i rollespillet 

”Luthers nøgle”. Ca. 250 konfirmander 
fik med rollespillet indblik i tiden før og 
efter Reformationen. 
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JUBILÆUMSGUDSTJENESTEN
STEMNINGSBILLEDER FRA JUBILÆUMSGUDSTJENESTEN FOR ”DE LEVENDE 
PINDE” 20 ÅR OG ”LINDHOLM SOGNS PATCHWORKKLUB” 10 ÅR.

Kirketjener Dion Pedersen har lavet jubilæumskagen.

Vægtæppet er syet af patchworkklubben.
Udstillede arbejder fra De levende pinde.

Juletræstæppe syet af Anne-Marie Dalbøge Bersan 

til Løvvangens Kirkecenter.

Hyggeligt samvær efter gudstjenesten.
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ARRANGEMENTSKALENDER
 29. november Kl. 11.00 Julemarked KFUM Spejderhuset

  30. november Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

  4. december Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  4. december Kl. 19.00  Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  5. december Kl. 18.00 Åben kirke/Sangaften Løvvangens Kirkecenter

 10. december Kl. 17.00 Taize-gudstjeneste Lindholm Kirke

 11. december Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 13. december Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 16. december Kl. 09.30 Jul for børn Lindholm Kirke

 16. december Kl. 18.00 Julekoncert Løvvangens Kirkecenter

 18. december Kl. 09.30 Jul for børn Løvvangens Kirkecenter

 18. december Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 21. december Kl. 14.00 Syng julen ind Lindholm Kirke

 28. december Kl. 14.00 Juletræsfest Lindholm Kirke

  5. januar Kl. 09.00 Fernisering/udstilling Løvvangens Kirkecenter

  7. januar Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

  7. januar Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  8. januar Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 10. januar Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 14. januar Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

 14. januar Kl. 19.00 Sangaften Lindholm Kirke

 15. januar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 18. januar Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

 21. januar Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

 22. januar Kl. 17.00 Taize-gudstjeneste Lindholm Kirke

 27. januar Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 28. januar Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

 29. januar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  4. februar Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

  4. februar Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  6. februar Kl. 18.00 Åben kirke Løvvangens Kirkecenter

 11. februar Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

 11. februar Kl. 19.00 Sangaften Lindholm Kirke
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Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO LINDHOLM PLEJEHJEM KL. 14 LIONS PARK KL. 14
 2. december Ingen  Helle Rosenkvist (nadver)
 9. december Peer Lousdal (nadver) Ingen
 16. december Ingen  Helle Rosenkvist
24. december Peer Lousdal, kl. 10 Helle Rosenkvist, kl. 10 
 6. januar Ingen Helle Rosenkvist (nadver)
 13. januar Peer Lousdal (nadver) Ingen
 20. januar Ingen Helle Rosenkvist
 27. januar Peer Lousdal Ingen
 3. februar Ingen Helle Rosenkvist (nadver)
 10. februar Peer Lousdal (nadver) Ingen
 17. februar Ingen Helle Rosenkvist
 24. februar Peer Lousdal Ingen

 12. februar Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 12. februar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 14. februar Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 15. februar Kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste Løvvangens Kirkecenter

 16. februar Kl. 10.00 Vinterferiekirke Løvvangens Kirkecenter

 17. februar Kl. 10.00 Vinterferiekirke Løvvangens Kirkecenter

 18. februar Kl. 10.00 Vinterferiekirke Løvvangens Kirkecenter

 19. februar Kl. 10.00 Vinterferiekirke Løvvangens Kirkecenter

 20. februar Kl. 10.00 Vinterferiekirke Løvvangens Kirkecenter

 22. februar Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

 24. februar Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 25. februar Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

 26. februar Kl. 17.00 Taize-gudstjeneste Lindholm Kirke

 26. februar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  4. marts Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter

  4. marts Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  5. marts Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  6. marts Kl. 18.00 Åben kirke Løvvangens Kirkecenter

 15. marts Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf

Troens værksted
Troens værksted er en kombination af 
bibelkreds, film og debat - et frirum 
hvor vi taler om vores tro, hvordan vi 
kan styrke det kristne fællesskab i sog-
net, og hvor vi tør være åbne og ærlige 
om vores Gudsforhold.
Vores præster Peer Lousdal og Helle 
Rosenkvist samt organist Thorkil Hør-
lyk deltager, så vi også kan få talt om, 
hvordan vi hver især forstår salmerne 
og Bibelens ord.
Deltagerne skiftes til at planlægge afte-
nerne, og alle er meget velkomne.
Vi mødes den første onsdag i hver må-
ned kl. 19-21 i Løvvangens Kirkecenter. 
Man kan deltage fast eller blot til en en-
kelt aften efter behag.

DE KOMMENDE AFTENER ER: 
Onsdag den 3. december
Onsdag den 7. januar
Onsdag den 4. februar
Onsdag den 4. marts

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 del-
tagerne 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:
Fredag den 5. december

Den sidste omtalte sangaften i 2014  
finder sted i forbindelse med
Åben Kirke fredag den 5. december 
Onsdag den 14. januar 
Onsdag den 11. februar
(alle dage kl. 19 – 21)

Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf

SYNG-JULEN-IND
SØNDAG DEN 21. DECEMBER KL. 14 I LINDHOLM KIRKE

Sammen synger vi nogle af advents- og juletidens 
smukke sange og salmer og lytter til bibelske læsninger 
om forventning, glæde og trøst. Lindholm Kirkes 
kantori og organist Thorkil Hørlyk vil sammen med 
cellist Gunilla Odsbøl krydre dagen med tilhørende 
musikstykker.
Efter gudstjenesten er der kaffe  
og  æbleskiver i kirkens krypt. 
Pris: 10,- kr.

Vel mødt til en stemningsfuld stund. 
Sognepræst 
Helle Rosenkvist.



JULEHYGGE
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MEDITATIVE  
GUDSTJENESTER
MED TAIZE-SANGE OG 
KRISTUSKRANSEN
Trænger du til ro, til bare at sidde 
lidt i et stemningsfuldt rum eller til 
en anderledes gudstjenesteform, så 
kom forbi og synk ned i sædet.
Hvis du har lyst, kan du tænde et lys 
for en, du holder af, for dig selv eller 
for verden.
Gudstjenesterne holdes en gang om 
måneden, og efter gudstjenesten 
er der mulighed for en skål gratis 
suppe i krypten.
Der er meditativ gudstjeneste i  
Lindholm Kirke kl. 17:

10. DECEMBER
22. JANUAR
26. FEBRUAR

JULEBØN AF 
KIRSTEN BAGER
Hellige Far
Hjælp os
At ikke gaverne
Skjuler for gaven
At ikke børnene
Skjuler for barnet
At ikke lysene
Skjuler for lyset
At ikke stjernerne
Skjuler for stjernen
At ikke budbringerne
Skjuler for budskabet
At ikke ordene
Skjuler for Ordet
Ordet om, at
”en søn er os givet”
hør os i Faderens, Sønnens  
og Helligåndens navn
Amen

JULEHJÆLP
Lindholm Kirke 

uddeler igen i år 
julehjælp til ansøgere, 

der er bosiddende i 
Lindholm Sogn.

Ansøgningsskema skal hentes 
på kirkens kontor, og afleveres 

SENEST FREDAG DEN  
8. DECEMBER KL. 12.00  

samme sted.
Julehjælpen uddeles 

fortrinsvis til børnefamilier 
på overførselsindkomst. 
Ansøgningerne vil blive 
koordineret med Kirkens 
Korshær og Frelsens Hær.

Lindholm menighedsråd
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KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDS-
MØDER: 

Intet møde i december
Tirsdag d. 27. januar
Tirsdag d. 24. februar

Alle dage kl. 19.00  
i Løvvangens Kirkecenter.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS 
 NØDHJÆLP 2015
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp er 
 søndag den 8. marts 2015 fra Løvvangens 
 Kirkecenter.
Vi starter efter Gudstjenesten - ca. kl. 11.00. 
Efter indsamlingen er der en lille forfriskning 
til alle indsamlerne.
Man kan forhåndstilmelde sig til  sognepræst 
Helle Rosenkvist enten pr. mail: HROS@km.dk 
eller pr. sms på telefon 21 19 94 76.

Lindholm menighedsråd.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Den nye hjemmeside
Den nye hjemmeside er nu på trap-
perne. NordPro er kommet med et op-
læg og vi er blevet enige om formen. 
Det eneste der mangler er, at billeder og 
tekster skal opdateres.

Bladudvalget vil arbejde videre med at 
finde de korrekte tekster og spændende 

billeder, så vores hjemmeside bliver me-
get bedre end den nuværende og ikke 
mindst mere brugervenlig for de, der 
skal vedligeholde siden.

Vi håber I vil tage godt imod den og 
vi modtager gerne input både med ris 
og ros.

KFUM SPEJDERNES  
NYTÅRSGUDSTJENESTE

Søndag den 11. januar kl. 14.00 Lindholm Kirke
Vi byder hinanden velkommen i det nye år med en festlig  
familiegudstjeneste med efterfølgende hyggeligt samvær  

i kirkens menighedslokaler.

JULEKONCERT I  
LØVVANGENS 
KIRKECENTER

TIRSDAG DEN 16. DECEMBER  
KL. 19.30

med Sangkoret Limfjorden  
– DER ER GRATIS ENTRE!
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KUNSTUDSTILLING
KUNSTUDSTILLING I GALLERIGANGEN/FORHALLEN I LØVVANGENS KIRKE-
CENTER 5. JANUAR – 30. JANUAR 2015. 

Der vil være fernisering tirsdag den 
6. januar kl. 9, hvor kunstmaler 
Martin Barslev vil holde åbnings-
talen. Alle er meget velkomne

Præsentation af kunstneren:
Født i 12.07.1948 i Hvidbjerg, Thy.
Uddannet kleinsmed, stålmontør og 
IT-administrator, indendørsarkitekt 
og designer.
Bor i Aalborg, begyndte først i 1982 
at gøre mine kunstværker kendte for 
et større publikum.
Er efter en pause på 9 år begyndt at 
udstille kunst igen.
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER 

LØRDAGSDÅB:
I vinterperioden er der mulighed for   
lørdagsdåb følgende dage:

10. januar i Lindholm Kirke 

6. juli 2014
Christoffer Wallentin Gøttler

13. juli 2014
Naja Mæng Lichon

27. juli 2014
Freya Lund Pinstrup

10. august 2014
Vilads Bluhme Brudehl

31. august 2014
Hektor Scholz Skrædderdal

31. august 2014
Lucas Brodersen Andersen

6. september 2014
Jørgen Gregersen og  
Majbritt Gregersen

28. september 2014
Michaela Cloete Rasmussen



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 gen-
nem 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 Niel-
sen 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 arbej-
der for tiden bl.a. på juletræstæpper 
til både Lindholm Kirke og Løvvangens 
Kirkecenter.

Patchworkstoffer og lignende modtages 
med stor tak.

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

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

KOMMENDE AFTENER:
 4. december
18. december
 15. januar
29. januar
12. februar
26. februar

KOMMENDE STRIKKEDAGE:
 13. december
10. januar
 14. februar

17

Billedet er fra  
Patchworktræf i Løvvangens  
Kirkecenter lørdag den 26.10.13



18

FÆLLESSKABER

BANKOSPIL

I vinter er der mulighed  

for et spil banko

SØNDAG EFTERMIDDAG KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter 

på følgende dage:

 
30. november

 
1. februar

 
1. marts

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.

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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Grupperådsformand:
Anne-Marie Dalbøge 
Bersan
Ole Lukøje Vej 6, 
9400 Nørresundby.
Tlf.: 98 17 75 71 
Mail: mie@bersan.dk

Bæver - børnehave-
klasse 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.

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

Spejder 6., 7. klasse
Sanne Bjeldbak 
Olesen
tlf.: 30 30 41 17
Onsdage  
kl. 19.00 - 21.00.

Seniorspejder  
8., 9., 10. klasse
Sanne Bjeldbak 
Olesen
tlf.: 30 30 41 17
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.

Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

DECEMBER INTET MØDE!

18. januar
Bigge Bersan fortæller om Mit liv 
med skizofreni.

22. februar
Niels Peter Kjærgaard kommer og 
fortæller om humor.

For yderligere information kontakt
Lis Dalum Nielsen tlf.: 98 17 91 40

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:

BØRNEKOR I LØVVANGENS 
 KIRKECENTER
Elsker du at synge og lege musik-
lege? 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, dan-
se 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 juleferien 
er onsdag den 7. januar 2015

Ungdomskor (7. klasse - 3. g)  
kl. 16.15 – 18.00

Børnekor 1 (1.-3. klasse) eller  
Børnekor 2 (4.-6. klasse) er på 
stand by p.t. på grund af mang-
lende tilslutning.

Går du i 1.-6. klasse og gerne vil 
synge, så kom og være med al-
ligevel.

Det er gratis at gå til kor i Løvvan-
gens Kirkecenter. Børnekorene del-
tager ved koncerter, udvalgte guds-
tjenester 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.

De bedste hilsner 
Kirsten



Gudstjenester

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

KOLLEKTER
Ved alle gudstjenester samles der 
ind ved udgangen. Se oversigt i 
våbenhuset / forgangen om, hvad 
pengene går til.

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

DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER
 30. november Ingen Kl. 10 P. Lousdal og H. Rosenkvist (1.s i Advent)
 5. december Ingen Kl. 19 Peer Lousdal (Hverdagsgudstj./Åben kirke)
 7. december Kl. 10 Peer Lousdal (2.s i Advent/Kirkekaffe) Ingen
 10. december Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-gudstjeneste) Ingen
 14. december Kl. 10 Helle Rosenkvist (3.s i Advent) Ingen
 16. december Kl. 9.30 Helle Rosenkvist (Børnehave-/Dagplejejul) Ingen
18. december Ingen Kl. 9.30 Helle Rosenkvist (Børnehave-/Dagplejejul)
21. december Kl. 14 Helle Rosenkvist (syng julen ind) Kl. 10 Peer Lousdal (4.s i Advent/Kirkekaffe)
24. december  Kl. 14.30 Helle Rosenkvist (Juleaften)  Ingen
  Kl. 16 Peer Lousdal (Juleaften) Kl. 16 Helle Rosenkvist (Juleaften)
 25. december Kl. 10 Helle Rosenkvist (1. Juledag) Ingen
 26. december Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (2. Juledag)
 28. december Kl. 14 Helle Rosenkvist (Gudstjeneste og Juletræsfest) Ingen
 1. januar Kl. 14 Peer Lousdal (Nytårsdag) Ingen
 4. januar Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)
 11. januar Kl. 14 P. Lousdal og H. Rosenkvist (Spejderne) Ingen
 18. januar Ingen Kl. 10 Peer Lousdal januar
 22. januar Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-gudstjeneste) Ingen
 25. januar Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe) Ingen
 1. februar Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)
 6. februar Ingen Kl. 19 Peer Lousdal (Kyndelmisse/Åben kirke)
 8. februar Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe) Ingen
 15. februar Kl. 10 Peer Lousdal Kl. 14 Helle Rosenkvist (Familiegudstjeneste)
 22. februar Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist
 26. februar Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-gudstjeneste) Ingen


