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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.

Lindholm Sogns Kirkeblad  
udgives fire gange om året og 
omdeles til alle husstande i sognet
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Lindholm Sogns menighedsråd

Se også kirkens hjemmeside: 
www.lindholmsogn.dk  
og kirkens side på facebook:  
facebook.com/lindholmsogn

Redaktionsudvalg:  
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal
Anne-Marie Dalbøge Bersan
Anette Machholm Larsen-Jensen 
(ansvarshavende)

Design & layout: 
NordPro, Aalborg 
nordpro@nordpro.dk

Distribution: 
Valka’s venner

Deadline til næste nummer: 
Fredag den 27. marts 2015

Sognepræst, kirkebogsfører og 
begravelsesmyndighed  
Peer Lousdal,  
Mølleageren 1, 
9400 Nørresundby  
Tlf. 20 37 82 17 
Mail: peer@lousdal.dk 
Træffes alle hverdage 
undtagen mandag

Sognepræst Helle Rosenkvist 
Løvvangens Kirkecenter 
Strubjerg 167, 
9400 Nørresundby 
Tlf. 21 19 94 76 
Mail: hros@km.dk

Træffes alle hverdage 
undtagen mandag

Organist ved Lindholm Kirke  
Thorkil 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 
Tlf. 98 17 58 56 (Kirkecenter)  
Tlf.98 17 19 25 (Lindholm Kirke) 
Mail: dion@lindholmsogn.dk

Kirketjener  
Mie Andersen 
Tlf. 98 17 19 25  
(Lindholm Kirke)

Lindholm Kirke- og kirkegård
Thistedvej 111, 9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 19 25

Kommende Koordinator/PR, 
kirke- og kulturmedarbejder 
 

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
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Hvert år i november foretages der valg 
af nedenstående poster, resultatet af 
valget kan ses her:

Administrationsudvalg:
Helle Rosenkvist, sognepræst
Peer Lousdal, sognepræst
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Tais Terri-Pierre Kløgtner, næstformand
Anette Machholm Larsen-Jensen, kon-
taktperson og valgt kasserer

KK-udvalg  
(herunder renovering):
Tais Terri-Pierre Kløgtner, næstformand 
– formand for udvalget.
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Anette Machholm Larsen-Jensen, kon-
taktperson og valgt kasserer
Preben Gram, menigt medlem af MR

Aktivitetsudvalg  
(herunder gudstjeneste  
og åben kirke):
Helle Rosenkvist, sognepræst
Peer Lousdal, sognepræst
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Anette Machholm Larsen-Jensen, kon-
taktperson og valgt kasserer
Lene Kristensen Hove, menigt medlem 
af MR
Gudrun Andersen, menigt medlem af 
MR
Thorkil Hørlyk, organist
Samt en kirketjener

Kirkebladsudvalg:
Helle Rosenkvist, sognepræst
Peer Lousdal, sognepræst
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Anette Machholm Larsen-Jensen, kon-
taktperson og valgt kasserer

Venskabsmenighedsudvalg:
Helle Rosenkvist, sognepræst
Peer Lousdal, sognepræst
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Anette Machholm Larsen-Jensen, kon-
taktperson og valgt kasserer
Osvald Hansen, byggesagkyndig
Hans –Jørgen Engelund Kristiansen, 
tidl. medlem af MR
Anne Engelund Kristiansen, ung i sog-
net og KFUM-spejder
Bigge Dalbøge Bersan, ung i sognet og 
KFUM-spejder
Dion Pedersen, kirketjener

Julehjælpsudvalg:
Helle Rosenkvist, sognepræst
Peer Lousdal, sognepræst
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Irma Larsen, menigt medlem af MR
Preben Gram, menigt medlem af MR

Valgudvalg (vælges hvert 4. år 
ved konstituering efter valg):
Bente Toft-Nielsen, menigt medlem af 
MR og formand for udvalget
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Anette Machholm Larsen-Jensen, kon-
taktperson og valgt kasserer

MR har holdt juleferie og første møde i 
det nye år var 27. januar 2015.

Glædelig påske
Lindholm Menighedsråd

ÆNDRING I 
 GUDSTJENESTEPRAKSIS

I den ansøgning menighedsrådet 
sendte til provst og biskop, om tilla-
delse til at afholde én højmesse om 
søndagen med en forsøgsperiode på 
1 år gældende fra januar 2014. I bi-
skoppens svar stod, at ansøgningen 
blev imødekommet og at vi skulle 
tælle kirkegængerne for at kunne 
evaluere når forsøgsperioden var 
endt.

SENESTE NYT
Brev fra vore præster med 
evaluering af prøveordningen 
er tilgået provst og biskop og 
svaret er som følger:

”Imødekommes som anbefalet 
af provsten, med ønske om at 
ordningen må blive til glæde 
for sogne- og kirkelivet i pasto-
ratet.
Biskoppen over Aalborg Stift,  
den 10. februar 2015
Henning Toft Bro”
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SIDEN SIDST
Renovering af  
Løvvangens  Kirkecenter
Med afslutningen af renoveringen af 
Løvvangens Kirkecenter manglede vi 
kun at få nogle ganske få ting på plads. 
De sidste møbler er kommet, så nu er 
præsteværelset også i tråd med resten 
af huset.
Kunsten må vi vente lidt længere med, 
idet nogle af Niels Sloths billeder var 
anstødelige.
MR arbejder videre med alternative mu-
ligheder.
I kælderen har Niels Chr. Nielsen været 
så venlig at male gulvet i manøvrerum-
met og værkstedet, således at de igen 
fremstår i fineste stand (Det er 20 år si-
den de sidst har været rørt). 
Menighedsrådet vil gerne takke for det 
store arbejde

Nyt fra KK-udvalget
Menighedsrådet har godkendt, at vi 
fortrinsvis bruger lokale håndværkere 
og dermed den udarbejdede liste over 
mulige samarbejdspartnere på de for-
skellige faggrupper.
Arkitekt Ole Knudsen og byggesagkyn-
dig Osvald Hansen arbejder videre på 

projektet efter en nøje planlagt tidsplan. 
Når den endelige byggetilladelse og re-
sultat af licitation foreligger, vil vi infor-
mere nærmere herom i det kommende 
kirkeblad.
Som så mange andre lodsejere om-
kring Lindholm Kirke, har kirken også 
fået brev fra kommunen ang. etablering 
af nye kloakanlæg ved kirken. Det for-
ventes at det udelukkende er den første 
parkeringsbås der berøres af arbejdet. 
Desværre vil arbejdet pågå mens vi har 
konfirmationer. Det kan give nogle ge-
ner ved ind- og udkørsel til kirken.
På forhånd tak for jeres forståelse.

På udvalgenes vegne  
Anette Machholm Larsen-Jensen

Mulighed for begravelseskaffe

Mange ønsker at samles omkring en 
kop kaffe efter en begravelse.
Som noget relativt nyt kan vi nu 
 tilbyde at holde en sådan 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.

Første parkeringsbås, der berøres 
af arbejdet (markeret med pink).
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FAT DIG I KORTHED, PRÆST
Er prædikenen for lang? Så nap en på 
ca. 1½ minut. Og lyt til den i sofaen, 
i frokostpausen, i badet eller hvor det 
passer bedst. Eller hvad med at afslutte 
dagen med at få lyst velsignelsen over 
dig, inden du trækker dynen over ho-
vedet?
DR og folkekirken.dk har lavet en app 
kaldet ”Dagens ord” – til ”det mod-
erne menneske, der gerne vil have den 
kristne dimension med i hverdagen på 
en lettilgængelig måde”, som de siger i 
beskrivelsen.
 
Dagens ord har fire dele:
Tanke - en superkort videoprædiken på 
de nævnte 1½ minut. Der er en ny hver 
dag, og det går på skift mellem godt et 
halvt hundrede præster, så der er for-
skellig stil og emner. Lyt til den, der er 
lagt på i dag, eller søg efter en bestemt 
præst eller – måske endnu bedre – se 
hvilken, der har fået flest hjerter af bru-
gerne og lyt til en, som andre har syntes 
om.

Bøn – Her kan man enten selv skrive 
og uploade en bøn eller læse nogle af 
de mere end 5000, som andre har lagt 
på. Igen er der både mulighed for at 

bladre i de seneste og for at søge på 
en nem måde. Ordet ”ensom” giver ca. 
45 resultater. ”Tak” giver mange hun-
drede, og bønnerne afspejler, at det er 
alle aldersgrupper, der bruger app’en. 
Her er f.eks. både en konfirmand og en 
oldemor:
Salme – Trænger man til lidt musik, 
finder man også dagens salme, der er 
indsunget af et af de mange kirkekor 
i landet. Søg alfabetisk, vælg det lo-

kale kor eller få noget, der passer til 
årstiden. Teksterne vises også, så man 
kan synge med.

Velsignelsen – Sidst men ikke mindst lig-
ger velsignelsen. Den kan både læses 
eller høres, og der er mulighed for at 
sende den videre til en ven. 

Helle Rosenkvist
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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.
Tag en folder i forgangen / våbenhuset 
og se programmet for hele foråret.

12. marts
Sognepræst i Tårs-Ugilt pastorat Kir-
sten Munkholt fortæller om Anna Marie 
Lønns romaner.

9. april
Her er en 
s j æ l d e n 
mulighed 
for at høre 
om Lind-
holms historie, når Villy Jørgensen viser 
gamle filmklip fra lokalområdet.

14. maj
Det er Kristi himmelfartsdag. Derfor 
indleder vi med gudstjeneste i kirkerum-
met kl. 14.30. Bagefter samles vi over 
kaffen og hygger og synger efter ”øn-
skekoncertsprincippet”.

ÅBEN KIRKE
Åben Kirke afholdes den første 
 fredag i hver måned med spisning 
kl. 18 og foredrag kl. 19.
Tilmelding til kirkekontoret senest 
dagen før. 
Pris: Aftensmad og kaffe 40 kr. 
Kaffe alene 10 kr.

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”.

10. april 
Forfølgelsen af de 
kristne - indtryk 
fra en studierejse 
til Cairo.
Formålet var at 
øge kendskabet til 
de kristne mindretal i Ægypten og 
belyse den svære hverdag, som de 
oplever.
Foredraget tager udgangspunkt i 
de aktuelle oplevelser i 2011, og 
der trækkes linier op til de kristnes 
situation i dag. 
Peter Müller, Hjørring

8. maj
Grillfest i 
 Spejderhuset, 
Lindholmsvej 59

TORSDAGTRÆF
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DET ER FOR BØRN
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Mer’ end musik
Babysalmesang er nærvær og samvær 
mellem forældre og babyer. Det er ba-
byrytmik med kirkens musik. Det er en 
anden måde at opleve kirkens rum på.

Her stimuleres babyernes sanser med 
sang, dans, sæbebobler, fagter. Der 
skabes grobund for nye relationer mel-
lem de voksne. Og der opstår et rum 
med ro og koncentration der giver mod-
vægt til dagligdagens støj og travlhed.

Forældrene siger:
”Hun elsker det, når vi synger derhjem-
me”

”Min pige sover lige så godt efter baby-
salmesang, som når vi har været af sted 
til babysvømning!” 

”Han synes det er helt vildt sjovt, når vi 
synger den der ”I østen stiger solen op” 
med fagterne, så griner han med hele 
kroppen og benene spjætter helt vildt!”
”Det er bare så hyggeligt.”

”Først troede jeg egentlig ikke det var 
noget for mig, men det er jo helt vildt 
hyggeligt … og min pige er helt vild 
med det!”

”Det er som om han godt ved, hvad der 
skal ske, når vi kommer ind i kirken.”

”Jeg er begyndt at bruge ”Millioner af 
stjerner” når det er sovetid”

Der er babysalmesang i Løvvangens 
kirkecenter om onsdagen kl. 10.30.
Vi synger og danser i ca. 45 minutter, 
derefter er der kaffe, te, franskbrød og 
hyggesnak i konfirmandstuen.
Babysalmesang er gratis, men kaffe/te 
koster en 10’er pr gang.
Næste hold starter 8. april. 

Kontakt Kirsten for tilmelding
kirsten@kirkebillen.dk
eller mobil: 22 98 66 23
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FAMILIEGUDSTJENESTER

29. marts kl. 10 palmesøndag 
Lindholm Kirke

Familiegudstjeneste om hele påsken. 
Følg med til Jerusalem og vær med 
hele vejen fra palmegrene og sang 
palmesøndag, en helt anderledes 
aftensmad skærtorsdag, græd med 
 disciplene langfredag og hold fest 
med påskeæg og sang til slut, når vi 
når påskedag og fejrer Jesu opstan-
delse. Vi kommer hele vejen i løbet 
af en time.

70 ÅRS JUBILÆUM
KFUM-spejderne Lindholm Gruppe har eksisteret i 70 år

Vi markere dagen med en fest-
lig Gudstjeneste kl. 10 i Lindholm 
Kirke og efterfølgende frokost/fest i 
spejder huset.
Vi ser frem til at møde ”gamle spejde-
re” og andre der har haft tilknytning
til gruppen gennem de 70 år.
Arrangementet er gratis, men af hen-
syn til maden er tilmelding nødvendig 
senest 1. maj til:
DionPedersen@spejdernet.dk eller
Mie@Bersan.dk

PALMESØNDAG

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
2. PINSEDAG

Mandag den 25. maj kl. 10.30 
er gudstjenesten flyttet til Skansen, hvor 
vi deltager i en festlig pinsegudstjeneste 
sammen med Nørresundby Sogn, Hvo-
rup Sogn og Baptistkirken. Der er derfor 
ingen tjenester i kirkerne denne dag.

Praktisk:
Der vil være stole til menigheden, men 
man er også velkommen til at medbrin-
ge sin egen klapstol og evt. et tæppe.
Efter gudstjenesten er der sandwich og 
kaffe til alle.

GUDSTJENESTE UNDER ÅBEN HIMMEL



KIRKEDAG 9400
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Er kirken hul inden i?
Lørdag den 18. april 2015 
kl. 9.30 – 16.00
Kirken ligger der, hvor den altid har lig-
get og den gør den såmænd nok sta-
dig om hundrede år. Og her ligger den 
godt – hvis man skulle få brug for den 
engang. For en del gør det måske hver-
ken fra eller til, om kirken er hul inden i. 
Med Kirkedag 9400 vil de tre sogne, 
Lindholm, Nørresundby og Hvorup stil-
le skarpt på relationen kirken og dens 
medlemmer.

Alle, der har lyst til at være med til at 
overveje, hvordan kirken kan være 
kirke for mennesker i 9400 området er 
indbudt.

Pris: 100 kr.

Tilmelding til kordegnekontoret: 
98174103 eller til Mogens G. Jensen 
98173401 eller mgj@km.dk

Medvirkende:
Iben Krogsdal, phd i 
Religionsvidenskab, 
forfatter og salmedigter 

Morten Skrubbeltang: 
teolog, tidligere gene-
ralsekretær i Kirkefon-
det og nu generalsekre-
tær i FDF. 

Kl. 9.30:   Kaffe og rundstykker

Kl. 10.00:   Foredrag v. Iben Krogsdal: Hvem er min 
nabo? Et situationsbillede af danskere, 
der bor i 9400 og deres tanker om 
kirken. Iben Krogsdal vil forsøge at 
indkredse det religiøse lag i danskeren 
og udfordre kirken til at tale dansk. 

Kl. 11.15:   Tid til drøftelse

Kl. 12.00:   Frokost

Kl. 13.00:   Morten Skrubbeltang: Den mangfoldige 
kirke: menighedsformer i Danmark. 
Hjælp til og inspiration til at være kirke 
her i 9400. En idebank af nye måder at 
være kirke på.

Kl. 14.15:   Tid til drøftelse.

Kl. 14.45:  Kaffe

Kl. 15.00:   Og hvad gør vi så lige i morgen? Om at 
komme videre.

Kl. 15.30:   Tal NU DANSK gudstjeneste. En kort 
gudstjeneste på Nudansk ved Morten 
Skrubbeltang

16.00: Tak for i dag.

DAGENS PROGRAM:
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ARRANGEMENTSKALENDER
 1. marts Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter
  1. marts Kl. 13.30 Fernisering/udstilling Løvvangens Kirkecenter
  4. marts Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
  6. marts Kl. 18.00 Åben kirke Løvvangens Kirkecenter
  8. marts Kl. 11.15 Sogneindsamling Løvvangens Kirkecenter
 12. marts Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter
 12. marts Kl. 19.00  Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 14. marts Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter
 19. marts Kl. 17.00 Taize-gudstjeneste Lindholm Kirke
 22. marts Kl. 11.00 Menighedsmøde Løvvangens Kirkecenter
 22. marts Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset
 26. marts Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 31. marts Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter
  1. april Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
  8. april Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter
  9. april Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter
  9. april Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 10. april Kl. 18.00 Åben kirke Løvvangens Kirkecenter
 11. april Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter
 12. april Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter
 15. april Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter
 19. april Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset
 22. april Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter
 23. april Kl. 17.00 Taize-gudstjeneste Lindholm Kirke
 23. april Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 28. april Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter
 29. april Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter
  5. maj Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
  6. maj Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter
  7. maj Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
  8. maj Kl. 18.00 Åben kirke Løvvangens Kirkecenter
  9. maj Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter
 13. maj Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter
 14. maj Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter
 17. maj Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset
 20. maj Kl. 10.30 Babysalmesang Løvvangens Kirkecenter
 21. maj Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 26. maj Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter
 28. maj Kl. 17.00 Taize-gudstjeneste Lindholm Kirke
 3. juni Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
  4. juni Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter



LAM OG NADVER  
SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag den 2. april kl. 17  
i Lindholm Kirke
Gudstjeneste med tekster fra den første jødiske påske, 
hvor jøderne flygtede fra Ægypten, og fra den første 
kristne påske, da Jesus spiste det sidste måltid med sine 
disciple og indstiftede nadveren.
Efter gudstjenesten holder vi et påskemåltid sammen i 
kirkens krypt. Ud over den egentlige menu vil der være 
smagsprøver fra et jødisk påskemåltid.
MENU: PÅSKELAM OG KYLLING
Pris for deltagelse inklusiv   
fællesspisning og vin 60 KR.

Tilmelding til spisning: kirkens kontor tlf.: 98 17 24 32  
eller på mail: lindholm.sogn@km.dk senest  
mandag den 30. marts.

Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO LINDHOLM PLEJEHJEM LIONS PARK
  3. marts Ingen  Helle Rosenkvist (nadver)
 10. marts Peer Lousdal (nadver)  Ingen
 17. marts  Ingen  Helle Rosenkvist
 24. marts Peer Lousdal  Ingen
  7. april Ingen  Helle Rosenkvist (nadver)
 14. april Peer Lousdal (nadver)  Ingen
 21. april Ingen  Helle Rosenkvist
 28. april Peer Lousdal  Ingen
  5. maj Ingen  Helle Rosenkvist (nadver)
 12. maj Peer Lousdal (nadver)  Ingen
 19. maj ingen  Helle Rosenkvist
 26. maj Peer Lousdal  Ingen

MEDITATIVE GUDSTJENESTER
MED TAIZE-SANGE OG KRISTUSKRANSEN

Her er en anderledes gudstjenesteform.
Trænger du til et roligt tempo, til at synke lidt ned i 

sædet, tænde et lys for en, du holder af,  
for dig selv eller for verden, lytte til et ganske kort 
oplæg i tilknytning til kristuskransen, et billede el-

ler andet og til at glide lidt hen i egne tanker,  
så kom forbi og find ud af, hvad du synes om  

den slags gudstjenester.
 Der er meditativ gudstjeneste en gang om måne-
den hver gang kl. 17 i Lindholm Kirke. Bagefter er 
der mulighed for en skål gratis suppe i krypten.

 19. MARTS

 23. APRIL

 28. MAJ

11
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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 4. marts
Onsdag den 1. april
Onsdag den 5. maj

”En lille bog 
om kirsten-
dom”
Menighedsrå-
det har indkø-
bet et klassesæt 
af bogen ”En 
lille bog om 
kirstendom”.
Vi vil tage ud-
gangspunkt i 
bogen de kom-
mende aftener.

Sangaftener
Sangaften i Lindholm Kirke i januar og 
februar. Sangaftener i Lindholm Kirke 
kl. 19:00-21:00.
Første del af aftenen forløber som et 
foredrag om et udvalg emne fra dansk 
salme- og sanghistorie fra Reforma-
tionen 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 snak-
ken går.
Sidste del af aftenen bestemmer tilhø-
rerne, hvilke sange og salmer der syn-
ges fra Højskolesangbogen.

Vi holder pause til  
efter sommerferien.

Organist 
Thorkil Hørlyk



13

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDS-
MØDER: 
Alle dage kl. 19.00 i 
Løvvangens  Kirkecenter.
31. marts
28. april
26. maj

MENIGHEDSMØDE 
søndag den 22. marts efter gudstjenesten  

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

SOGNEINDSAMLING – kvinder i verdens fattigste lande bl.a. Nepal

Hjælp os med at hjælpe. Søndag den 
8. marts er der sogneindsamling, og du 
kan hjælpe meget ved at bruge et par 
timer som indsamler. Meld dig gerne på 
forhånd ved at ringe, sende en sms el-
ler en e-mail til sognepræst Helle Rosen-
kvist på tlf.: 21 19 94 76, e-mail: hros@
km.dk eller mød blot op på dagen.
32-årige Lila Kohli er en stærk kvinde, 
der kæmper for sin familie i den lille 
landsby Banlek i det vestlige Nepal. 
Hun er dalit – eller kasteløs – og som 
for de fleste andre dalitter er livet hårdt. 

Lila og hendes mand ejer stort set ingen 
jord, som de kan bruge til at forsørge 
deres fire hjemmeboende døtre. Da der 
heller ikke er arbejde at finde i Nepal, 
er både Lilas mand og parrets eneste 
søn på 18 år taget til Indien, hvor de 
har fundet lavtlønnet arbejde, så de kan 
sende penge hjem.
Ved hjælp af Folkekirkens Nødhjælp 
har Lila nu åbnet en lille butik, så famili-
en bliver mindre afhængig af mandens 
indkomst i udlandet.
”Hvis jeg kan få en større butik, så kan 

min mand måske komme hjem fra 
 Indien,” siger hun.

1.000 kr. i indsamlingsbøssen 
kan betyde:
•  vand og mad, hygiejnepakker og 

midlertidigt husly til fem katastrofe-
ramte mennesker i en måned

•  mad på bordet til en familie i en 
måned

•  hjælp til tre kvinder til start af egen 
virksomhed, som kan sikre familiens 
livsgrundlag og en vej ud af sult og 
fattigdom

Program for dagen:
Kl. 10: Gudstjeneste i Løvvangens 
Kirkecenter
Kl. ca. 11.15: Indsamlere mod-
tager nødvendigt materiale, og 
indsamlingen begynder.
Efter endt rute: Kaffe, te, saft og 
pølser i kirkecentret.

Lindholm Menighedsråd
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”DE LEVENDE PINDE”

Flittige piger fra Lindholm Sogns Patch-
workklub har igen haft gang i stofferne 
og fremstillet ”puttetæpper” til 
julemærkehjemmet i Hobro.
 
Der skal lyde en stor tak til de flittige 
piger fra Lindholm Sogns Menigheds-
råd.  Det er skønt, at kunne være med 
til at glæde børnene på julemærke-
hjemmet.

I 20 år har vi nu nørklet med strikke-
pindene. Det vi laver, er til glæde for 
dem vi strikker til og os selv. Det er med 
mange kærlige tanker, vi strikker maske 
for maske. Derfor tror vi, at det tøj vi 
sender, varmer på mere end én måde.
Vi er efterhånden blevet ca. 25-30 
”piger”, modne piger vil jeg sige. Vi 
mødes den 2. lørdag i mdr. fra kl. 
13.00-17.00. 
Der kommer vi så og afleverer alt det, 
der er blevet lavet i løbet af mdr. Vi 
synger sammen, får en tår kaffe, og 
vender lige ”verdensbilledet”en gang. 
De færdige ting vi har lavet, bliver 

sendt forskellige steder hen. Mødre-
hjælpen, Børnehjørnet og Parasollen 
får en stor del. Vi har også sendt små 
huer, der bliver brugt til for tidlig fødte, 
på Aalborg sygehus.
Anni og Christian i Hvorupgård, får 
så det tøj, der er tilbage. Det bliver 
afleveret inden vi holder sommer ferie. 
Anni og Christian kører selv enten til 
Hviderusland eller Letland med tøjet. 
De to mennesker står selv og pakker 
alverdens ting de tager med. En hel 
lastbil bliver gang på gang pakket og 
de tager selv med hver gang, så vi ved 
at det kommer de rigtige steder hen. 

Det er et utroligt flot stykke arbejde 
de lægger for dagen. Det er noget de 
efterhånden har gjort i mange år. Det 
er ”guld” at der findes sådanne men-
nesker.
 Vi satser på at strikke mange år 
endnu.
Vi tror og håber, at det gør en lille for-
skel i verden, at vi der har det så utrolig 
godt, kan være med til at lave noget, 
der kan være til gavn og glæde, der 
hvor der er brug for det!
Kun få ting i verden er mere vidunder-
lige, end et skub i den rigtige retning.  
Et smil. Nogle optimistiske ord og håb!

PUTTETÆPPER

På billedet ses nogle af 
de 17 tæpper, der blev 
overrakt lige inden jul.
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KUNSTUDSTILLING
Kunstudstilling i gallerigangen/forhallen i Løvvangens 

Kirkecenter 1. marts – 31. marts 2015

”Jeg er udlært bygningsmaler. 
Derfor har farver altid betydet 

meget i mit liv. Jeg lærte at male 
billeder af Karl Johan Tandrup. 

Der er lange pauser ind imellem, 
men så pludselig er lysten der igen 

til, at lege med farverne. 
Der er inspirationskilder alle ste-
der. Når bare man holder øjnene 
åbne og seer det store i det små.”

Lis Dalum Nielsen

FERNISERING 
1. marts kl. 13.30  

v/ Lis Dalum Nielsen
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER 

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

 28. marts kl. 10 i Løvvangens Kirkecenter

 9. maj kl. 10 i Lindholm Kirke

10. januar 2015
Andreas Ormstrup Jensen

21. december 2014
Casper Emil Langgaard Frøkjær

10. januar 2015
Sofia Guldmand Andersen

23. November 2014
Merle Brøndbjerg Byrialsen

16. oktober 2014
Lucas Thue Bengtsen



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:
 12. marts
26. marts
 9. april
23. april
 7. maj
21. maj
 4. juni

KOMMENDE 
STRIKKEDAGE:
 14. marts
11. april
 9. maj

17
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FÆLLESSKABER

BANKOSPIL

I foråret er der mulighed  

for et spil banko

SØNDAG EFTERMIDDAG KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter 

på følgende dage:

1. marts

12. april

10. MAJ KL. 10  
KFUM-SPEJDERNE 

HAR  
70 ÅRS JUBILÆUM

Det fejrer vi med en familie-
gudstjeneste og en masse sjov  

i Lindholm Kirke.

DET ER FOR ALLE: 
Spejdere og ikke-spejdere,  

store som små.
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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.

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

Det er gratis at gå til kor i Løvvan-
gens kirkecenter. Børnekorene delta-
ger ved spaghettigudstjenester, kon-
certer 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

22. marts:  
Modeopvisning. Vi går ”Catwalk” i det 
nyeste fra Danmission Genbrug.

19 . april: 
Gudrun Andersen for-
tæller om stjernestunder 
i sit liv.

17. maj:  
Vi ”Spiller”. Kom og vær med til en 
spændende eftermiddag.

Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Niel-
sen 98 17 91 40.

Søndagscafé kl. 14 – 16
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 men-
nesker fra lokalområdet.

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



Gudstjenester
DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER
 1. marts Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe) Ingen
 8. marts Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Sogneindsamling)
 15. marts Kl. 10 Peer Lousdal Ingen
 19. marts Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-g.) Ingen
 22. marts Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)
 28. marts Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (lørdagsdåb)
 29. marts Kl. 10 Helle Rosenkvist (Palmesøndag/familiegudstjeneste) Ingen
 2. april Kl. 17 P. Lousdal og H. Rosenkvist (skærtorsdag) Ingen
 3. april Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (langfredag)
 5. april Helle Rosenkvist (påskedag/kirkekaffe) Ingen  
 6. april Ingen Peer Lousdag (2. påskedag/kirkekaffe)
 12. april Kl. 10 Peer Lousdal Ingen
 19. april Kl. 9 Peer Lousdal (konfirmation) Kl. 10 Helle Rosenkvist (alm. højmesse)
 19. april Kl. 11 Peer Lousdal (konfirmation) Ingen
 23. april Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-g.) Ingen
 26. april Kl. 10 Vikar (alm. højmesse) Kl. 10 Helle Rosenkvist (konfirmation)
 1. maj Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Store bededag)
 3. maj Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe) Ingen
 9. maj Kl. 10 Helle Rosenkvist (lørdagsdåb) Ingen
 10. maj Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen
  (KFUM-spejdernes 70 års jubilæumsgudstjeneste)
 14. maj Ingen Kl. 14.30 P. Lousdal og H. Rosenkvist
   (Kristi himmelfartsdag)
 17. maj Ingen Kl. 10 Peer Lousdal
 24. maj Kl. 10 Peer Lousdal  Ingen 
 25. MAJ KL. 10.30 FRILUFTSGUDSTJENESTE I SKANSEPARKEN (2. PINSEDAG)
 28. maj Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-g.) Ingen
 31. maj Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

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 pen-
gene går til.

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


