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Ved dåb:
Medbringes navne og adresser på
faddere.

Ved begravelse:
Sker henvendelsen til præst eller
kirkekontor.

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

Ved evt. pyntning af kirken:
Kontakt kirketjeneren.

Sognepræst, kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Peer Lousdal,
Mølleageren 1,
9400 Nørresundby
Tlf. 20 37 82 17
Mail: peer@lousdal.dk
Træffes alle hverdage
undtagen mandag
Organist ved Lindholm Kirke
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
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Sognepræst Helle Rosenkvist
Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167,
9400 Nørresundby
Tlf. 21 19 94 76
Mail: hros@km.dk
Træffes alle hverdage
undtagen mandag
Koordinator/PR, kirkeog kulturmedarbejder
Hans Wendelboe Bøcher
Tlf. 29 40 09 16 / 25 15 24 36
Mail: hans@lindholmsogn.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
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

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Søndag den 22. marts afholdt vi det
obligatoriske menighedsmøde, hvor
menigheden havde mulighed for at ytre
sig. Fremmødet var pænt som man kan
se af billedet.
Referat fra mødet:
Formanden (Mie) indledte møde med
et tilbageblik på det forgangne år og
en præsentations af de fremmødte menighedsrådsmedlemmer. Peer Lousdal,
Gudrun Andersen, Alan Jensen og
Anette Larsen-Jensen ud over formanden selv. Gudrun og Alan var med for
første gang.
Den valgte kasserer/sekretær/formand
for renoveringsudvalget /elevatorprojektet (Anette) orienterede om både elevatorprojektets forventede opstart samt
om KK-udvalgets arbejde.
Menighedsrådets målsætning for hele
valgperioden samt særlige indsatsområder fra budget 2015 blev læst op.
Regnskab for 2014 skulle menigheds-

rådet først godkende på det kommende
møde. Budget 2015 var vi i gang med
at bruge, men budget for 2016 skulle
laves om kort tid. Selv om vi har pengene, er de altid øremærkede til bestemte
opgaver og man skal søge provstiet om
lov til at bruge pengene.
Spørgelysten var til stede og et af
spørgsmålene lød som følger:
Hvorfor er der ingen løber på alteret i
Løvvangens Kirkecenter?
Hertil svarede Anette, at det var en moderne kirke/kirkecenter og at arkitekten
ikke havde tænkt det således. Det hørte
de ældre kirker til.
Kan vi undgå fyrfadslys i kirken eller
måske udskifte dem med batteridrevne fyrfadslys pga. allergi?
Menighedsrådet vil se på sagen og undersøge markedet.
Hvornår får vi en ny kordegn?
Der vil ikke fremover være en kordegn
ved gudstjenesterne. Det åbner mu-
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lighed for at inddrage andre i ind- og
udgangsbøn. Præsterne har taget over
her.
Ris:
Flere har ikke fået kirkebladet denne
gang. Viaduktvej 19 – 23 har ikke fået
og Bakkevej 32-42 har fået dobbelt.
Det må vi gøre bedre.
Ros:
Tak for kirken, arrangementerne og for
samværet.
Formanden takkede for fremmødet og
fordi I turde sige jeres mening. Har du
noget på hjertet – så skriv en seddel
eller send en mail til menighedsrådet,
så bliver det behandlet på førstkomne
møde. Alle skriftlige henvendelse kan
bringes op på møderne.
Vi ønsker alle en god sommer.
Lindholm Sogns Menighedsråd

SIDEN SIDST
Bente Toft-Nielsen har valgt at udtræde
af menighedsrådet af personlige årsager. Menighedsrådet takker for indsatsen og ønsker dig god vind fremover.
Suppleant Jane Birgitte Lauridsen er
trådt ind i stedet for og velkommen til
dig.
Menighedsrådet har på sit møde 28.
april 2015 ansat Hans Wendelboe
Bøcher som koordinator /PR, Kirke- og
kulturmedarbejder. Hans startede mandag den 4. maj 2015.
Vi håber alle i sognet vil tage godt imod
Hans. Velkommen til dig.

Lindholm Sogn står over for en tid med
pensionering af flere af vore ansatte.
Det være sig både på kirkegården og
i kirken. Vi har været utrolig godt vant
i mange år, så det bliver svært at være
efterfølger uanset hvilken stilling der er
tale om. Mere herom følger i næste kirkeblad.

Sarah Thordsen har opsagt sin stilling
med 1 måneds varsel og synger således
hele maj måned.

Nyt fra KK-udvalget
Der har været afholdt licitation onsdag
den 22. april kl. 11, hvor flere af de
håndværkere der var blevet indbudt til
at give tilbud var mødt op. Arkitekt Ole
Knudsen læste hver enkelt tilbud op og
noterede det ned. Den der havde afgivet det billigste bud fik arbejdet.
Det viste sig efter gennemgang af diverse tilbud, at vores budget ikke kunne
holde, hvorfor vi i skrivende stund er
nød til at søge provstiet om udvidelse af
budgetrammen. En vigtig faktor er panelerne på væggene samt klinkegulvet.
Der er foretaget prøver for fugtskader.
Resultatet heraf foreligger ikke endnu.
Arbejdet med etablering af nye kloakanlæg pågår stadig og forventes afsluttet engang i juni måned.
På udvalgenes vegne.

Tak til jer alle 3 for sangen – det har
været en fornøjelse at høre på.

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen

Menighedsrådet har opsagt samarbejdsaftalerne med Niels Riis Kristensen og Kirsten Stokholm Jørgensen med
udgangen af april måned. Menighedsrådet ønsker at normalisere forholdene
ved at alle er ansat på CPR nr. og med
takster som i Nørresundby kirke. Niels
og Kirsten er blevet tilbudt nye kontrakter, men har takket ”nej” hertil.
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Mulighed for begravelseskaffe
Mange ønsker at samles omkring en
kop kaffe efter en begravelse.
Som noget relativt nyt kan vi nu
tilbyde at holde en sådan sammenkomst i krypten under Lindholm
Kirke i forlængelse af bisættelser og
beravelser.
Kirkens personale sørger for hele
arrangementet. Brochure med muligheder og priser kan fås hos vores
præster samt på kirkekontoret.

VALG
2015 er et valgår. Vi skal snart til folketingsvalg, hvis valget da ikke allerede er
udskrevet eller endog afholdt. Men kan
vi nu have tillid til de politikere, der er
opstillet, og som vi kan vælge imellem.
Troværdighed er vel den vigtigste af alle
de egenskaber, som en politiker skal
have. Men politik og troværdighed opfattes ofte som nat og dag. Er det ikke
tit med troværdigheden som med pengene: det er noget, man taler om; men
ikke noget, man har.
Det er næppe nogen hemmelighed, at
dansk politik er i krise i disse år. Der har
de forgangne år været flere forhold,
hvor både ministre og menige folketingspolitikere har optrådt særdeles uheldigt. Det kan efterhånden være vanskeligt at have den store tillid til vores
politikere. Og netop tilliden er helt afgørende for en politiker. Har vælgerne
ikke tillid til personen, så er der dømt
nederlag til næste valg.
For de fleste vælgere er parti-programmer efterhånden blevet så indviklede og
så ens, at man nok mere stemmer efter

personer end efter programmer. Derfor
bliver ens tillid til den enkelte politiker
også så afgørende: er vedkommende
til at stole på? Er vedkommende en person, der på værdig vis kan repræsentere mig og mine holdninger?
Og mon ikke det samme gælder, når vi
vælger vort indhold i livet og det fundament, den basis vi bygger vort liv på.
Også her er tilliden vigtig.
Bibelen beskriver ”tro” som blandt andet ”tillid”. Her tales om tillid til Gud.
Hele Bibelen er fuld af beretninger om
mennesker, der med god grund enten
har eller får tillid til Gud. For Gud holder
altid ord. Gud svigter ikke – heller ikke
selv om det i vores forvirrede verden
godt kan se sådan ud ind i mellem.
For Gud er altid den samme og den
sandfærdige. Hos ham er der ingen
bilags-kriser eller mere eller mindre
tvivlsomme skattesager. Og Guds politik er altid den samme: nemlig at ville
både dig og mig det aller-bedste i hele
verden. For Gud er den, der både kan
og vil skabe tryghed i vores hverdag.
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David siger det på denne måde i en
salme i Det gamle Testamente:
Herren er min hyrde,
jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
….
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever.
Jo, Gud vil os altid det aller bedste.
Peer Lousdal

TORSDAGTRÆF

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.
VI HOLDER SOMMERFERIE
OG MØDES IGEN EFTER FERIE
FREDAG DEN 4. SEPTEMBER.

Lindholm Sogns torsdagstræf er en hyggeeftermiddag, der det meste af året
holdes den anden torsdag i måneden
kl. 14.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Enhver er velkommen, og man kan deltage en enkelt gang, flere gange, hele
sæsonen eller mange sæsoner, for man
kan blive afhængig af det gode selskab.
Ved hvert torsdagstræf er der kaffebord
til 10 kr.
Forårets sidste arrangement er sogneudflugten den 11. juni.
Til gengæld vender sommerfilmene tilbage 4 torsdag eftermiddage.
Læs mere om både udflugt og film andetsteds i kirkebladet.
Torsdagstræffets efterårssæson begynder den 10. september kl. 14.30 i
Løvvangens Kirkecenter.
Sogneudflugt torsdag den 11. juni kl.
12 – ca. 20.
Jetsmark Kirke, Børglum Kloster og
Hotel Kirkedal i Lønstrup
12.00 Busafgang i dobbeltdækkerbus
fra Løvvangens Kirkecenter. Derefter
opsamling + ved Aldi og Lindholm Kirke.

Vi kører til Jetsmark Kirke, der er vidt
berømt for sine mange og velbevarede
kalkmalerier. Sognepræst Michael Berg
fortæller lidt af deres historie for os.
Derfra går turen videre til Børglum
Kloster, hvor vi i to hold på skift får en
tår kaffe og en rundvisning i nogle af
udstillingerne. Vi skal bl.a. se den helgerske kostumesamling, legetøjsmuseet,
kirken og rekvisitter fra ”Ludvig og julemanden”. De udstillinger, vi skal se,
ligger med undtagelse af kirken i stueplan, men vi skal dog henlede opmærksomheden på, at Børglum Kloster har
mange brosten, og de ligger ikke helt
jævnt. For dem, der har benene til det,
vil der være mulighed for et kortere kig
op på anden sal, hvor den danske kopi
af Bayeux-tapetet nu er færdig efter I4
års arbejde fra ni ihærdige brodøser.
Der vil ikke være rundvisning her.
Fra Børglum går turen videre nordpå
til Hotel Kirkedal i Lønstrup, hvor vi kan
nyde en to-retters middag.
Pris: 200,- kr. per person eksklusiv drikkevarer til middagen.
Tilmelding og betaling til kirkekontoret,
tlf. 98 17 24 32.
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KONFIRMANDINDSKRIVNING

DET ER FOR BØRN
Spaghetti- og
familiegudstjenester
Mindst en gang om måneden er der
en gudstjeneste målrettet børn. Det kan
enten være spaghettigudstjenester, der
holdes en hverdag kl. 17 med spisning
bagefter, eller familiegudstjenester, der
oftest holdes om søndagen enten formiddag eller eftermiddag.
Vi holder sommerferie i juni, juli og
august, men starter igen i september
måned.
Babysalmesang
Babyer på 3-10 måneder og deres
mor/far mødes i kirken til babysalmesang. Her synges salmer for børnene,
og de får en masse sanseindtryk.
Babyerne stimuleres gennem rolige
salmer, vuggende eller vilde danse,

ride-ranke-leg, sæbebobler og leg

med rasleæg på en måde, der svarer til
deres alder. Onsdage 10.30 – 11.15
(+ efterfølgende kaffe 10 kr.)

Skal du i 7. klasse efter sommerferien, og vil du gerne konfirmeres
næste forår?
Så skal du gå til konfirmationsforberedelse i Lindholm Sogn.
Elever fra Gl. Lindholm Skole går til
forberedelse i Lindholm Kirke hos
sognepræst Peer Lousdal og konfirmeres samme sted søndag 10. april
2016.
Elever fra Løvvangsskolen og Mentiqa går til forberedelse i Løvvangens Kirkecenter hos sognepræst
Helle Rosenkvist og konfirmeres der
søndag den 17. april 2016.

VI HOLDER
SOMMERFERIE
OG STARTER OP
IGEN I SEPTEMBER
MÅNED.

Ugedagene for undervisningen
kendes ikke endnu.
Tilmelding: Alle nye konfirmander
indskrives i forbindelse med gudstjenesterne søndag den 6. september kl. 10 i hhv. Lindholm Kirke og
Løvvangens Kirkecenter.
Vi ses!
Venlig hilsen præsterne
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PRÆSENTATION
Provokerende debatcafé, lykkebringende ungdomsfilmklub, udfordrende
flygtningedøgn, overraskende billedværksted, sms- og kirke-QR-kodeløb
og geocaching, krydret med madværksteder, rollespil og fortællinger om helt
almindelige mennesker med helt ualmindelige liv. Listen af muligheder er
tydeligvis uden ende, hvis man spørger
sognets nyansatte PR-, kirke- og kulturmedarbejder, Hans Wendelboe Bøcher.
Hans er uddannet lærer med dansk,
engelsk, billedkunst og kristendom på
linje, og har tidligere undervist på den
kristne og kulturåbne efterskole i Horne,
hvor han blandt var med til at opbygge
kulturlinjen, horn Explorer, der hvert år
besøger en luthersk kostskole i Nigeria
eller Tanzania for at opleve kulturmødet

på allernærmeste hold. De seneste tre
år har han været ansat i Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby, hvor
han har haft tid og kaffe på kanden til
alle.
Ved siden af at være med til at skabe
nye aktiviteter - især for sognets unge
og børnefamilier - skal Hans være med
til at øge sognets synlighed på blandt
andet Facebook og Instagram: - Uanset
om vi vil det eller ej, skal en del af manges li vi dag findes og bringes i spil via
de sociale medier. Det kan man mene
meget om, men kan jeg være med til
at trække børn og unge derfra og med
over i fysiske fællesskaber, vil jeg da
være en meget lykkelig mand, fortæller
den 41-årige Hans Wendelboe Bøcher.
8

Ved siden af arbejdet på efterskolen
og i varmestuen har Hans Wendelboe
Bøcher i mange år haft en landsdækkende foredragsvirksomhed om blandt
andet religiøse- og eksistentielle aspekter i Steffen Brandts og TV-2’s tekstunivers, Tibets kultur og religion og to af
de første missionærer, der under Første
Verdenskrig rejste fra Aalborg til Nigeria under Dansk Forenet Sudanmission.
Privat bor Hans i Horne ved Hirtshals
sammen med sin kone Liza, der er lærer, og deres tre børn Julie på 11, Benjamin på 8 og Martin på 5.
Velkommen til Lindholm Sogn

Referat af
Åbningsmødet
den 4. maj 1945.

ÉN GANG SPEJDER, ALTID SPEJDER
- Oprindeligt var vi ikke KFUM-, men
KFUK-spejdere. Dengang var det kun
for piger, fortæller 81-årige Judith Hansen, der søndag den 10. maj var med til
at fejre 70-årsjubilæet for KFUM-spejderne Lindholm Gruppe. Den 4. maj
1945 var hun selv med til åbningsmødet: – Det var en helt speciel oplevelse;
ikke mindst fordi, det jo også var den
aften budskabet om at tyskerne havde
overgivet sig, kom i radioen.
Judith Hansen, der i dag bor i Frejlev,
husker tydeligt, hvordan hendes far
kom løbende ned i krypten under Lind-

Judith Hansen og Jytte Andersen, der
begge var med spejdergruppen i Lindholms begyndelse, genså de gamle
tropsbøger.

holm Kirke og afbrød mødet: - Krigen
er slut! Krigen er slut!, råbte han, og så
styrtede vi alle op på Thistedvej, hvor
der var lys i alle vinduerne og folk dansede jublende rundt. Det var virkelig en
stor festaften.
Det var pastor Jørgen Wichmann, der
sammen med organist Grethe StuhrRasmussen tog initiativet til at stifte
gruppen sammen med Karla ”Kalle”
Jensen, der sang i kirkens kor.
Mange år senere fik Lindholm-spejderne lokaler i den tidligere pedelbolig på
Gl. Lindholm Skole. Det var dengang,
gruppens nuværende grupperådsformand Anne Marie Dalbøge Bersan blev
spejder. Hun var således med, da gruppen i 1982 – inden KFUK havde godkendt muligheden - besluttede sig for
også at optage drenge: - Da forslaget
blev nedstemt på landsplan, besluttede
spejderne i Lindholm at skifte til KFUM,
hvilket gav nye kræfter og nye muligheder, fortalte grupperådsformanden:
- Blandt andet har det resulteret i vores
flotte spejderhus på Lindholmsvej.
- At være spejder giver værdier for livet.
Man får gode venner og en grundfæstet
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tro på Gud, fortalte Anne Marie Dalbøge Bersan videre i sin jubilæumstale.
At der er sandhed bag udtrykket ’Én
gang spejder; altid spejder’, vidnede
det imponerende fremmøde ved jubilæumsfesten med tydelighed om. Flere,
der var med i gruppens tidligste år,
lagde således vejen forbi spejderhuset,
hvor husets nuværende, aktive spejdere
havde tilrettelagt en festlig dag for alle
generationer.
Festdagen begyndte med gudstjeneste i
Lindholm Kirke, hvor det hele begyndte i 1945. Efterfølgende var der både
spisning, taler, spejderløb og snobrød i
træhuset på Lindholmsvej.

Spejderhuset emmede af aktivitet og
leg.

ARRANGEMENTSKALENDER
3, juni

Kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

4. juni

Kl. 14.00

Sommerfilm

Løvvangens Kirkecenter

11. juni

Kl. 12.00

Sogneudflugt til kl. 20 ca.

se side 6

18. juni

Kl. 14.00

Sommerfilm

Løvvangens Kirkecenter

18. Juni

Kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste

Løvvangens Kirkecenter

9. juli

Kl. 14.00

Sommerfilm

Løvvangens Kirkecenter

23. juli

Kl. 14.00

Sommerfilm

Løvvangens Kirkecenter

25. august

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

27. august

Kl. 17.00

Taize-gudstjeneste

Lindholm Kirke

27. august

Kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

2. september

Kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

4. september

Kl. 18.00

Åben Kirke

se næste blad

10. september

Kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

12. september

Kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

20. september

Kl. 14.00

Søndagscafé

Spejderhuset

29. september

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter
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Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO

LINDHOLM PLEJEHJEM

LIONS PARK

2. juni
Ingen		Helle Rosenkvist (nadver)
9. juni
Peer Lousdal (nadver)		Ingen
16. juni
Ingen		Helle Rosenkvist
23. juni
Peer Lousdal		Ingen
INGEN PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER I JULI MÅNED
4. august
ingen		Peer Lousdal (nadver)
11. august
Peer Lousdal (nadver)		ingen
18. august
ingen		Peer Lousdal
25. august
Peer Lousdal		ingen
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kommendearrangementer
arrangementer
Kommende
udover
overåben
åbenkirke
kirke
ud
ogtorsdagstræf
torsdagstræf
og
Troens værksted
Troens værksted er en kombination af
bibelkreds, film og debat - et frirum
hvor vi taler om vores tro, hvordan vi
kan styrke det kristne fællesskab i sognet, og hvor vi tør være åbne og ærlige
om vores Gudsforhold.
Vores præster Peer Lousdal og Helle
Rosenkvist samt organist Thorkil Hørlyk deltager, så vi også kan få talt om,
hvordan vi hver især forstår salmerne
og Bibelens ord.
Deltagerne skiftes til at planlægge aftenerne, og alle er meget velkomne.
Vi mødes den første onsdag i hver måned kl. 19-21 i Løvvangens Kirkecenter.
Man kan deltage fast eller blot til en enkelt aften efter behag.
DE KOMMENDE AFTENER ER:
Onsdag den 3. juni
FERIE I JULI
FERIE I AUGUST
Onsdag den 2. september

Sangaftener
Sangaftener i Lindholm Kirke kl. 19:0021:00.
Første del af aftenen forløber som et
foredrag om et udvalg emne fra dansk
salme- og sanghistorie fra Reformationen til idag. Undervejs i foredraget
synger vi en række sange/salmer/viser
mv. med tilknytning til emnet. I pausen
serveres der kaffe og kage mens snakken går.
Sidste del af aftenen bestemmer tilhørerne, hvilke sange og salmer der synges fra Højskolesangbogen.
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VI HOLDER PAUSE I DE LYSE
MÅNEDER OG FORTSÆTTER I
SEPTEMBER.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Sommerfilm
Henover sommeren bliver der mulighed
for at mødes nogle torsdag eftermiddage til film og diskussion.
Filmene vises på storskærm i Løvvangens Kirkecenter, og bagefter tager vi
en uformel snak om filmen over en kop
kaffe.
En oversigt over, hvilke film der vises
hvornår, kan hentes på kordegnekontoret fra 1. juni.
En nærmere beskrivelse af filmene samt
titlerne til de sidste gange kan hentes
på kordegnekontoret fra 1. maj.

TIDSPUNKT:
Torsdag den 4. juni: ”Nawals hemmelighed” af Denis Villeneuves
Torsdag den 18. juni: ”Sorg og glæde”
af Nils Malmros. Denne dag afsluttes
med en kort gudstjeneste i kirkesalen.
Torsdag den 9. juli
Torsdag den 23. juli
- alle dage kl. 14-17.
FILM: Gratis
KAFFE: 10,- kr.

SOGNEINDSAMLING

– en god fornemmelse i maven
Vi fik ikke dækket alle ruterne, men på
trods af det lykkedes det at få samlet
19.110,50 kr. ind – tak til alle indsamlerne, logistikholdet og til jer, der gav et
bidrag.
Lindholm Menighedsråd

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER:
FERIE I JUNI OG JULI
Tirsdag den 25. august
Tirsdag den 29. september
Alle dage kl. 19.00 i Løvvangens Kirkecenter.
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FORÅRSTRÆF
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KONFIRMATIONER

26. april 2015
Konfirmation i Løvvangens Kirkecenter

19. april 2015
Konfirmation i Lindholm Kirke

19. april 2015
Konfirmation i Lindholm Kirke
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER

1. marts 2015
Viggo Dam Andreasen

15. marts 2015
Edel Langhoff

12. april 2015
Liam Valentin Jensen

2. maj 2015 vielse i Løvvangens kirkecenter
Heidi Lausten og Kjeld Ingemann Nielsen

29. marts 2015
Konrad Hjorth Koed

LØRDAGSDÅB:

Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende datoer:
5. september kl. 10
14. november kl. 10
Oplysning om hvor der holdes dåb fås ved
henvendelse til kirkekontoret på 98 17 24 32.
16

FÆLLESSKABER
De levende pinde
Vi mødes den 2. lørdag i hver måned
kl. 13-17 i Løvvangens Kirkecenter
og strikker bl.a. tæpper, trøjer, huer
og sokker, der alt sammen bruges til
gavn for socialt arbejde enten direkte
ved at det foræres til nogle, der har
behov for det, eller ved salg gennem Kirkens Korshærs butik ”Børne
hjørnet”.
Har du lyst til at give en hånd med
eller har du garnrester til overs, så
mød op eller kontakt Lis Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40.
Pris: 10,- kr. per gang.

VI HOLDER FERIE
I JUNI, JULI OG
AUGUST MÅNED
Vi fortsætter
12. september

Patchwork
Alle er velkomne til at deltage og opleve
patchwork for fuld udblæsning.
Gruppen har bl.a. leveret tæpper til
julemærkehjemmet i Hobro, og arbejder for tiden bl.a. på juletræstæpper
til både Lindholm Kirke og Løvvangens
Kirkecenter.
VI HOLDER FERIE
I JUNI OG JULI
MWÅNED
Vi fortsætter
27. august
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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.

FÆLLESSKABER
Fra Valka til Lindholm
Igen i år vil vi få besøg af en delegation
fra vores venskabsmenighed i Valka i
Letland.
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I skrivende stund kender vi ikke navnene på de personer der kommer, blot
ved vi, at de har fået ny præst og at han
kommer med til Danmark.
Den 17. maj har der været valg til deres
Menighedsråd. Vi glæder os til at høre
resultatet heraf under deres besøg og
ikke mindst til samværet med vores venner.
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BØRNEKOR I LØVVANGENS
KIRKECENTER
Elsker du at synge og lege musiklege? Vil du gerne blive endnu bedre
til at synge og lære mere om musik?
Så kom til børnekor i Løvvangens
kirkecenter.
Til kor skal vi synge en masse sange,
lave minimusical og koncerter, danse og bruge kroppen til at få musik
og sang helt ind under huden.
Lyder det som noget for dig eller en
du kender, så mød op i Løvvangens
Kirkcenter. Vi øver om onsdagen.

Vi 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.
VI HOLDER FERIE I JUNI,
JULI OG AUGUST MÅNED.
VI STARTER I SEPTEMBER.

Ungdomskor (7. klasse – 3. g) –
øver onsdage kl. 16.15-18.00.
Det er gratis at gå til kor i Løvvangens kirkecenter. Børnekorene deltager ved spaghettigudstjenester, koncerter og udvalgte arrangementer.

De bedste hilsner
Kirsten

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 mennesker fra lokalområdet.

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
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.

VI HOLDER FERIE I JUNI, JULI
OG AUGUST MÅNED.
ALLE ØNSKES EN
GOD SOMMERFERIE!
Vi starter igen 20. september –
mere herom i næste blad.
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Spejder 6., 7. klasse
Sanne Bjeldbak
Olesen
tlf.: 30 30 41 17
Onsdage
kl. 19.00 - 21.00.

Gudstjenester
DATO

LINDHOLM KIRKE

LØVVANGENS KIRKECENTER

Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe)

Ingen

14. juni

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

18. juni

Ingen

Kl. 16 Helle Rosenkvist (hverdagsgudstj.)

21. juni

Kl. 10 Peer Lousdal

Ingen

28. juni

Ingen

Kl. 10 Helle Rosenkvist

Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe)

Ingen

12. juli

Ingen

Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe)

19. juli

Kl. 10 Helle Rosenkvist

Ingen

26. juli

Ingen

Kl. 10 Helle Rosenkvist

2. august

Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

Ingen

9. august

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

16. august

Kl. 10 Peer Lousdal

Ingen

23. august

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal

27. august

Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-g.)

Ingen

30. august

Kl. 10 Peer Lousdal og H. Rosenkvist (Besøg fra Valka – kirkekaffe)

7. juni

5. juli

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

KOLLEKTER
Ved udvalgte gudstjenester samles
der ind ved udgangen. Se oversigten i våbenhuset/forgangen om
hvilke dage, der samles ind, og
hvad pengene går til.

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

