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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Vi har markeret flere begivenheder i 
Lindholm Sogn fra april måned og op 
til sommerferien. Her tænkes specielt på 
følgende:

 • Påsken
 • 70 året for Danmarks befrielse 
 • Spejdernes 70 års jubilæum 
 • Skansegudstjenesten 2. pinsedag

Og midt i ovennævnte startede vores 
Koordinator, PR/kirke-og kulturmedar-
bejder Hans Wendelboe Bøcher. Aldrig 
så snart var Hans startet den 4. maj, før 
man på kirkens facebook kunne finde en 
optagelse, der markerede 70-året for 
Danmarks befrielse. Kirkens klokker rin-
gede (som biskoppen havde ønsket) og 
nogle historiske facts var indtalt. Det var 
en rigtig god start for Hans. Hans hvile-
de ikke på laurbladene, så de følgende 
2 uger var der omtale i ”Den bette avis” 
både i form af en præsentation af Hans 
selv, men også ord og billeder fra spej-
derjubilæet. 
Lindholm Sogn er kommet på verdens-
kortet.
Som beskrevet i tidligere nummer af kir-
kebladet, står vi overfor flere pensione-
ringer i medarbejderstaben og derfor vil 
Menighedsrådet gerne orientere herom:

Organist Thorkil 
Hørlyk har valgt at 
gå på pension pr. 
31.8.2015. Thor-
kil har en del ferie 
til gode, som han i 
skrivende stund af-
holder, hvorfor han 
ikke vil være at fin-
de på orgelbænken 

fremover.
Menighedsrådet vil gerne takke Thorkil 
for en altid levende, intellektuel og de-
dikeret måde at arbejde på, såvel ved 
gudstjenester og sangaftener som i ar-
bejdet med Lindholm Oratorium i sam-
arbejde med Nørresundby Gymnasium. 
Det har været meget værdsat. Vi er 
mange der vil savne dig både i Menig-
hedsrådet og i menigheden.

Menighedsråde t 
har i flere år gjort 
brug af Tore Mor-
tensen som løs or-
ganistvikar og se-
nest har Tore været 
ansat i et års vika-
riat på 20 timer pr. 
uge. Menigheds-
rådet har nu fået 

tilladelse af Stiftet til at forlænge Tores 
ansættelse med et halvt år frem til ud-
gangen af januar 2016 og heldigvis har 
Tore sagt ”ja” til at hjælpe os.
Menighedsrådet forventes at have et stil-
lingsopslag klar omkring september må-
ned til en efterfølger for Thorkil. Herefter 
følger så udvælgelse blandt ansøgere, 
samtaler og beslutning om, hvem vi 
skal ansætte. Mere herom følger i næste 
blad.

Menighedsrådet har på trods af ferie, 
afholdt et ekstraordinært Menigheds-
rådet-møde søndag den 28. juni, idet 
vi havde slået stillingen op som Kirke-
gårdsleder til besættelse 1.9.2015. 
Forud for mødet havde administrations-
udvalget gennemgået de 8 ansøgninger 
og udvalgt 3 til samtale. Herefter indstil-
lede man så en 1. og en 2. prioritet til 

Menighedsrådet. Valget faldt på 1. pri-
oriteten Thomas Baun Jensen. Vi byder 
Thomas velkommen, og håber alle vil 
tage godt imod ham. Nærmere præsen-
tation af Thomas følger på side 8.
Nu vil den opmærksomme læser så tæn-
ke, hvad så med den nuværende kirke-
gårdsleder Bent?
Nu er det ikke sådan, at Bent forlader 
os. Han har valgt at sætte sin efterfølger 
godt ind i driften af kirkegården og den 
høje standard der forefindes på stedet. 
Bent slipper ikke tøjlerne før end han 
kan trække sig tilbage med god samvit-
tighed. Det er vi meget glade for. 

Carsten har altid 
sagt, at han når 
han blev 60 år, ville 
gå på efterløn og 
datoen herfor er 
31.10.2015. 
Ud over pasning 
af kirkegården er 
Carstens store pas-
sion historie, og det 

har vi nydt godt af i Lindholm Sogn. Ikke 
mindst i forbindelse med jubilæums-
skriftets udgivelse. Carsten har gennem 
tiden samlet utrolig meget materiale om 
det gamle Lindholm og om gravene på 
kirkegården. Det synlige bevis hænger 
i velfærdsbygningens gang og resten 
gemmer sig på Carstens PC. Vi har fra 
Menighedsrådet side opfordret Carsten 
til at udgive en bog med materialet når 
han nu får god tid. Menighedsrådet 
takker for din store indsats gennem de 
mange år.

- fortsættes på side 4
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SIDEN SIDST

Renovering af Lindholm Kirke / 
Nyt fra KK-udvalget
Som nævnt i sidste blad blev vi nødt til 
at søge provsti og biskop om flere pen-
ge, da projektet med elevator og reno-
vering af menighedssalen, også kaldet 
krypten, blev dyrere end forventet. Vi 
har netop modtaget besked om, at vo-
res ansøgning er efterkommet. Derfor 
kan vi nu sætte projektet i gang. Man-
dag den 3. august skydes projektet i 
gang ved møde med håndværkerne og 
arkitekten. NU SKER DET ENDELIG. Vi 
får den længe ventede elevator. Brøn-
derslev flytteforretning har flyttet alt in-

ventaret og opbevarer det til byggeriet 
er færdigt.
Kirken vil under etablering af elevator 
og renovering af krypten stadig være 
brugbar.
I forbindelse med renoveringen vil der 
ikke blive serveret kaffe i våbenhuset, li-
gesom vi heller ikke kan tilbyde at holde 
begravelseskaffe i krypten. Det vil ikke 
være muligt. Vi beklager meget og hå-
ber på jeres forståelse.

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen

Ann-Dorthe Buus 
Sørensen har valgt 
at udtræde af me-
nighedsrådet pr. 
1.7.2015 af per-
sonlige årsager. 
Men ighedsråde t 

takker for indsatsen og ønsker dig god 
vind fremover. 
Vi har søgt biskoppen om tilladelse til at 
fortsætte med reduceret antal medlem-
mer, og det ønske har biskoppen efter-
kommet.
Menighedsrådets sommerferie er slut og 

første møde afholdes ikke som annon-
ceret 25. august, pga. budgetmøde hos 
provsten. I stedet er mødet flyttet til den 
18. august. 

 Lindholm Sogns Menighedsråd
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... hvilken bil ville du så være?
Det spørgsmål er stillet utallige gange. 
Ofte lidt i sjov, når vi vil lege lommepsy-
kologer og have lidt skæg, uden der er 
så stor dybde i det. Og der kan da også 
komme mange sjove svar og overve-
jelser ud af det. Men hvis vi skal tvinge 
os selv til lidt betænkningstid og et lidt 
mere seriøst bud, så er det ikke så nemt 
at sige, hvilken bil vi ville være. 
Dels er der det, vi kunne have lyst til at 
være. Måske en stor, sej ferrari med 
masser af hestekræfter. Dels er der det, 
som vi realistisk set mere ligner. Men 
hvad er så det? Det er ikke sikkert, at 
det er det samme alle dage. På en god 
dag hvor familien er samlet til fest, er 
det måske den hurtige åbne sportsvogn, 
der ligger godt på vejen og klarer alle 
sving med perfekt vejgreb. På en gen-
nemsnitlig hverdag ligner vi måske 
mere en berlingo. Den springer ikke i 
øjnene som videre fiks, men den har 
plads til børn med skoletasker, gymna-
stikposer og storindkøb på vejen hjem 
fra arbejde. Den er praktisk og får dag-

ligdagen til at fungere. Og atter andre 
dage, hvor livet overhovedet ikke er ble-
vet, som vi havde tænkt os, da kan vi 
måske bedre se os selv som en udtjent 
trabant med buler, hostende udstødning 
og en motor, der svigter så tit, at man 
aldrig ved, om bilen kan starte eller ej. 
Det er nok de færreste, der er som den 
samme slags bil til forskellige tider. 

Men hvad så med kirken? Hvis kirken 
var en bil, hvilken bil ville den så være? 
Måske noget i retning af en biltransport 
– sådan en, der fragter andre biler. Den 
kører både med de lækre sportsvogne, 
de store, klodsede skrumler, der ikke 
har farten, men klarer hverdagen og 
med de små, de kedelige osv.
Indrømmet, sammenligningen stikker 
ikke så dybt, men billedet holder så 
langt, som at kirken samler os uanset 
type og stand - ikke bare i forhold til 
den sociale rangstige, men også i for-
hold til den nuværende dagsform. En 
stand der kan variere lige så hurtigt som 
lunefuldt efterårsvejr. Det kan være vidt 

forskelligt, hvad der fylder mest for os i 
vores liv, men over for Gud behøver vi 
ikke tage krejlerfjæset på og forsøge at 
sælge os selv som nogen, der er i bedre 
stand, end faktum nu en gang er. Gud 
kender både det, vi vil være ved, og det, 
som vi godt kunne undvære, at andre 
kendte til.
Kirken er ramme om de store glæder, 
de tunge sorger og alt det midt imellem, 
og uanset hvad det er, vi er kommet for 
at samles om, så sendes vi altid videre 
med Guds velsignelse og løftet om, at 
han bærer med alle dage indtil verdens 
ende.
Så uanset hvilken bil, du ligner mest 
lige nu, og om det er den, du gerne ville 
ligne eller ej, da lyder velsignelsen over 
os alle sammen:
Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og 
være dig nådig.
Herren løfte sit ansigt mod dig og give 
dig fred. 
 Helle Rosenkvist

HVIS DU VAR EN BIL
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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 Løvvangen Kirkecenter.
Enhver er velkommen, og man kan del-
tage en enkelt gang, flere gange, hele 
sæsonen eller mange sæsoner, for man 
kan let blive afhængig af det gode sel-
skab. Ved hvert torsdagstræf er der kaf-
febord til 10 kr.

10. september
”Med Grønland i blodet”. Hvad laver 
en dansk landbetjent fra Dronninglund 
i Grønland? Ulrik Elmkvist Eriksen har 
været udstationeret i det store land hele 
ti gange, og har set mere end de fleste.

8. oktober
”Jeg gik mig 
over sø og 
land”. Som 
12-årig op-
levede Thor-
bjørn Berg, 
at den by 
han boede 
i, Berlevåg 
i det aller-
n o r d l i g s t e 

Norge, blev udslettet, at befolkningen 
blev gennet ombord i små kuttere og 
ud i et oprørt hav med miner og ubåde. 
Alle blev deporteret til en helt anden 
kultur i det sydlige Norge. 

12. november
Vi får besøg 
af Jeanette 
Dam Ka-
astrup fra 
’Reden Aal-
borg’, der 
er det første 
ikke-offent-
lige tilbud til 
mennesker i prostitution eller mennesker 
med mén eller skader efter et liv i prosti-
tution i Nordjylland.

TORSDAGSTRÆF

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

4. september
Birgit Trolle fortæller i billedforedraget 
’Mit livs Camino’ om en uforglemmelig 
vandring på den gamle pilgrimsvej i det 
nordlige Spanien. 

2. oktober
Fysioterapeut 
Majbritt Lildal 
deler gavmildt 
ud af sine 
mange ople-
velser fra sit 
studieophold i 
Afrika.

6. november
”Manden, ko-
nen, dramaet 
og martyriet”. 
Levende histo-
r iefor tæl l ing 
med lyd, vi-
deo, et gam-

melt gevær og en tung mursten om 
lægemissionærparret Mogens og Eline 
Uhrenholt, der under 1. Verdenskrig 
rejste til Nigeria under Dansk For-
enet Sudanmission.  Sognets kirke- og 
kulturmedarbejder Hans Wendelboe 
Bøcher har rejst i Nigeria fem gange for 
at grave i historien. 

4. december
Julehygge med knas, 
hjulehjerter og en
hyggelig fortælling. 

Ulrik 
Elmkvist 
Eriksen

ÅBEN KIRKE
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KONFIRMAND-
INDSKRIVNING
Er du lige begyndt i 7. klasse, og vil 
du gerne konfirmeres til foråret? 
Så skal du gå til konfirmationsfor-
beredelse i Lindholm Sogn.

Elever fra Gl. Lindholm Skole går til 
forberedelse hos sognepræst Peer 
Lousdal og konfirmeres i Lindholm 
Kirke søndag den 10. april 2016. 

Elever fra Løvvangskolen og Men-
tiqa går til forberedelse i Løvvan-
gens Kirkecenter hos sognepræst 
Helle Rosenkvist og konfirmeres i 
kirkecentret søndag den 17. april 
2016.

Tilmelding:
Alle nye konfirmander bliver til-
meldt ved at møde op til gudstje-
neste søndag den 6. september kl. 
10 i hhv. Lindholm Kirke og Løvvan-
gens Kirkecenter og deltage i den 
efterfølgende indskrivning.

Vi ses!
Venlig hilsen præsterne

Gospelkids dag
Lørdag den 26. september kl. 9.30
2015 på Dronninglund Efterskole.
Har du lyst til at lære og synge nye 
sange? Har du mod på at møde nye 
venner?  Og går du i 1.-7. klasse? - 
Så skal du med til GospelKids Dag på 
Dronninglund efterskole, Slotsgade 10 
i Dronninglund. Her vil gospelinstruktør 
Berit Skødt, Lystrup, indstudere og un-
dervise gennem sang, dans og leg.
Tænk ikke på forplejning og transport, 
det sørger vi for. Der er afgang fra 
Løvvangens Kirkecenter kl. 9.00.
Samme eftermiddag kl. 15.30, giver vi 
offentlig koncert for alle interesserede.
Efter koncerten serveres kaffe og kage 
til alle. 

GospelKids Dag er arrangeret af DFS, 
Danmarks Folkekirkelige Søndagssko-
ler og børnearbejdet i Dronninglund.
Vil du med, skal du blot tilmelde dig kir-
kekontoret på lindholm.sogn@km.dk, 
9817 2432, senest fredag den 18. sep-
tember kl. 13.

DET ER FOR BØRN

Mød konfirmanderne når de 
holder Busk-gudstjeneste
Søndag den 25. oktober er det BUSK-
dag. BUSK er en forkortelse for ”Børn-
Unge-Sogn-Kirke”, og denne dag vil 
nogle af konfirmanderne stå for guds-
tjenesten i Løvvangens Kirkecenter kl. 
14. - Hvad mon de har fundet på?
Dagen byder på hele to gudstjenester, 
der fint kan kombineres:

Lindholm Kirke kl. 10 Almindelig høj-
messe ved sognepræst Helle Rosenkvist
Løvvangens Kirkecen-
ter kl. 14 BUSK-guds-
tjeneste ved nogle af 
konfirmanderne og 
sognepræst Helle Ro-
senkvist

Babysalmesang og kor
Menighedsrådet vil rigtigt gerne 

tilbyde babysalmesang, og annon-

cerede i sidste nummer, at det be-

gyndte igen i september 2015, men 

da vi i skrivende stund endnu ikke 

har ansat den kommende organist, 

er opstartstidspunktet desværre ikke 

helt på plads.
Vi opfordrer til at holde øje med kir-

kens hjemmeside, facebook eller kon-

takte kontoret på tlf. 9817 2432

  Lindholm Sogns Menighedsråd 
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JEG ELSKER FLYGTNINGE, PUNKTUM! PRÆSENTATION
Som udgangspunkt sker der ikke store 
ændringer, når Thomas Baun Jensen 
den 1. september tiltræder stillingen 
som ny kirkegårdsleder ved Lindholm 
Kirkegård. Tværtimod er det netop øn-
sket om at opretholde den høje stan-
dard, som altid har kendetegnet kirke-
gården, der er i højsædet.
Thomas Baun Jensen er uddannet pro-
duktionsgartner fra Beder Gartnersko-
le, mens den praktiske del af uddannel-
sen foregik hos Thomsens Planteskole 
i Svenstrup. Begge steder har Thomas 
Baun Jensen høstet stor erfaring med 
hensyn til både formering og pasning 
af planter. 

Efter afsluttet uddannelse fra Beder 
Gartnerskole har Thomas Baun Jensen 
yderligere uddannet sig til greenkeeper 
fra Sandmoseskolen i Brovst. Her har 
han fået stor indsigt i både nyanlæg og 
vedligehold af større, grønne arealer, 
og er altså således yderst kompetent til 
også at passe og pleje kirkens plæner.
De seneste otte år har Thomas Baun 
Jensen arbejdet som greenkeeper for 
Lars Larsen ved Himmerlands Golf og 
Spa Resort i Gatten, men glæder sig til 
at skifte golfbanerne ud med opgaverne 
på kirkegården bag Lindholm Kirke.
Som kirkegårdsleder følger også an-
svaret for de øvrige ansatte på kirke-

gården, men også den del af opga-
ven har Thomas Baun Jensen styr på. 
Sideløbende med uddannelsen som 
produktionsgartner, har han suppleret 
med erhvervsøkonomi hos Act2learn i 
Nørresundby. Hertil kommer erfaring 
fra jobbet hos Himmerland Golf og Spa 
Resort, hvor han dagligt havde ansvaret 
for et hold medarbejdere under sig.
Det er således ikke planen, at der skal 
ske revolutioner på Lindholm Kirkegård, 
men at den vante, høje standard på og 
omkring gravene bibeholdes. Thomas 
Baun Jensen ønsker at gøre dette gen-
nem respekt for allerede etablerede 
systemer og arbejdsgange, kombineret 
med en naturlig nysgerrighed efter at 
skabe udvikling, hvor det falder natur-
ligt.
Privat bor Thomas Baun Jensen i Vester 
Hassing sammen med sin kæreste Jan-
ni, som er social- og sundhedshjælper, 
og parrets to børn, William på 2 år og 
nyfødte Thea.
Velkommen til Lindholm Sogn.

 Velkommen til Lindholm Sogn
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Foredrag med forfatter og stifter af 
”Venligboerne” Mads Nygaard og 
den syriske flygtning Fawaz T. Alzatto. 
Løvvangen Kirkecenter onsdag den 28. 
oktober kl. 19.

- Vi skal ikke sige Skrid!
Tak er et meget bedre ord
I seks måneder var forfatteren Mads 
Nygaard ansat på Hjørring Asylcenter. 
Her lærte han 480 flygtninge at kende. 
Hver eneste havde en gribende, brutal 
og livsbekræftende historie at fortælle. 
I medierne beskrives de som tal, der 
koster en masse penge. I foredraget vil 
han sammen med sin gode ven, som 
han mødte gennem sit arbejde, syreren 

Fawaz T. Alzatto, forklare, hvorfor han 
betragter hver eneste flygtning som en 
gave.
For knap et år siden grundlagde den 
populære forfatter fra Hirtshals den lo-
kalt forankrede facebookgruppe ”Ven-
ligboerne – Flygtningehjælp”. På kort 
er gruppen vokset til adskillige tusinde 
medlemmer og nu har samtidig spredt 
sig til mere end 50 danske byer.
Tanken bag er, at hver eneste flygtning 
er en kilde til inspiration. Mødet med de 
nye medborgere er en mulighed for få 
tilført en ekstra glæde og indsigt i livet. 
Det handler altså om at sprede venlig-
hed og muligheder for at flygtninge og 
asylansøgere kan møde lokale og om-
vendt: - Det er ikke sværere end at invi-
tere på en kop te eller en gåtur i parken, 
men fører gerne meget mere med sig.

Siden har Mads Nygaard været med til 
at stifte lignende grupper i både Tysk-
land og Italien, og arbejder nu på også 
at etablere netværk i blandt andet Un-
garn.
Mads Nygaard debuterede i 2000 med 
romanen ”Koalaens kærlighed”. Siden 
har han skrevet fire romaner; senest, i 
april 2015, udkom den anmelderroste 
”FRØ” på forlaget Peoples Press. Side-
løbende har Mads Nygaard skrevet og 
udgivet fem børnebøger, adskillige ra-
dioskuespil og også undervist på blandt 
andet Vrå Højskole.
Foredraget er arrangeret i fællesskab 
med LOF Nord og Løvvang Bibliotek. 
Billetter á 50 kroner (inkl. kaffe og 
kage) købes på kirkekontoret, hos LOF, 
på biblioteket eller ved indgangen.

Fawaz T. Alzatto
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ARRANGEMENTSKALENDER
  2. september  Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  4. september  Kl. 18.00 Åben Kirke Løvvangens Kirkecenter

10. september   Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

10. september  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

12. september  Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

16. september  Kl. 17.00 Kirkevandring Lindholm Kirke

20. september  Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

24. september  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

24. september  Kl. 20.00 Knirkerevyen Løvvangens Kirkecenter

26. september  Kl.   9.00 GospelKids Dag Løvvangens Kirkecenter

26. september  Kl. 15.30 GospelKids Koncert Løvvangens Kirkecenter

29. september  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

  2. oktober  Kl. 18.00 Åben Kirke  Løvvangens Kirkecenter

  4. oktober  Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

  7. oktober  Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  8. oktober  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

10. oktober  Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

18. oktober  Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

22. oktober  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

26. oktober  Kl. 18.00 Hygge, herremad og humor Løvvangens Kirkecenter

27. oktober  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

28. oktober  Kl. 19.00 Foredrag m/ Mads Nygaard Løvvangens Kirkecenter

  4. november  Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  5. november  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  6. november  Kl. 18.00 Åben Kirke Løvvangens Kirkecenter 

14. november  Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

15. november  Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

19. november  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter



Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO LINDHOLM PLEJEHJEM LIONS PARK

  1. september Ingen Helle Rosenkvist (nadver)

  8. september Peer Lousdal (nadver) Ingen

15. september Ingen Peer Lousdal

22. september Helle Rosenkvist Ingen

  6. oktober Ingen Helle Rosenkvist (nadver)

13. oktober Peer Lousdal (nadver) Ingen

20. oktober Ingen Helle Rosenkvist

27. oktober Peer Lousdal Ingen

  3. november Ingen Helle Rosenkvist (nadver)

10. november Peer Lousdal (nadver) Ingen

17. november Ingen Peer Lousdal

24. november Helle Rosenkvist Ingen
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24. november  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

28. november  Kl. 11.00 Julemarked Spejderhuset

29. november  Kl. 10.00 Julemarked Løvvangens Kirkecenter

29. november  Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

30. november  Kl. 18.00 Hygge, herremad og humor Løvvangens Kirkecenter

  2. december  Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  3. december  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  4. december  Kl. 18.00 Åben Kirke 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 deltager, så vi også kan få 
talt om, hvordan vi hver især forstår sal-
merne og Bibelens ord.
Deltagerne skiftes til at planlægge aften- 
erne, 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 i en en-
kelt aften efter behag.

DE KOMMENDE AFTENER ER: 
Onsdag den 2. september
Onsdag den 7. oktober
Onsdag den 4. november
Onsdag den 2. december

Meditative gudstjenester
med Taize-sange
Her er en anderledes gudstjene-
steform med et roligt tempo. 
Synk ned i sædet, tænd et lys 
for en, du holder af, for dig 
selv eller verden. Lyt til et kort 
oplæg i tilknytning til et bil-
lede, en perle i Kristuskransen 
eller måske et musikstykke og 
glid hen i egne tanker. 
Der er meditativ gudstjeneste med 
nadver en gang om måneden hver 
gang kl. 17.

 22. september
 20. oktober
 25. november

Her i efteråret holdes det i Løvvangens 
Kirkecenter. Bagefter er der mulighed 
for en skål gratis suppe.

 Helle Rosenkvist

Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDS MØDER:

  Tirsdag den 29. september 
  Tirsdag den 27. oktober
  Tirsdag den 24. november

Alle dage kl. 19.00 i Løvvangens Kirkecenter
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Høstgudstjeneste
søndag den 13. september kl. 
14 i Lindholm Kirke
Tak for mad, tak for tøj til kroppen og tak 
for gode venner. Der er nok at sige tak 
for. Kom og vær med til at sige tak sam-
men med KFUM og KFUK-spejderne, 
der medvirker ved høstgudstjenesten. 
Den er både for store og små, tykke og 
tynde, og alle dem midt imellem. 

Medbring gerne frugt og grøntsager 
eller bag et brød og tag med. Efter 
gudstjenesten er der saft, kaffe, te og 
kagemand, og hvis du køber et lod i det 
amerikanske lotteri, kan du vinde lidt af 
årets høst. Pengene deles ligeligt mel-
lem Kirkens Korshær og KFUM’s Solda-
terhjem.

Allehelgen
Søndag den 1. november er det Alle-
helgensdag og vi mindes dem, vi har 
mistet.
I Lindholm Kirke holder vi mindeguds-
tjeneste, tænder lys og læser navnene 
på dem, der er døde i løbet af det for-
gangne år.

Alle er velkomne. Både jer, der har 
sagt farvel til familiemedlemmer eller 
venner i løbet af året, jer, der tidligere 
har mistet et kært menneske eller for 

den sags skyld en, som det ikke var så 
nemt at dele livet med, og også jer, der 
bare måtte ønske en stille stund.

Der er to gudstjenester denne dag:
KL. 10.00 Almindelig højmesse 
i Løvvangens Kirkecenter ved 
sognepræst Peer Lousdal
KL. 14.00 Mindegudstjeneste i 
Lindholm Kirke ved begge sog-
nepræster, Peer Lousdal og Hel-
le Rosenkvist

Bjarne Nielsen, Mads Lindholm og Lene 
Brohus medvirker i lyrikgudstjenesten

KIRKEVANDRING
– en god fornemmelse i maven

Onsdag den 16. september 2015 mellem Lindholm Kirke, Baptist-
kirken og Nørresundby Kirke
Vi begynder klokken 17.00 med udsendelsesandagt i Lindholm Kirke. Herefter 
går vi langs åen og fjorden til Baptistkirken, hvor der er lyrikgudstjeneste med 
tekst og musik af hhv. Bjarne Nielsen og Mads Lindholm, sunget af, musik af Lene 
Brohus. Efter gudstjenesten fortsætter vi vandringen til Nørresundby Kirke, hvor 
der er nadver-andagt og efterfølgende spisning cirka klokken 19.00.

Tilmelding senest onsdag den 9. september til kirkekontoret på
lindholm.sogn@km.dk eller tlf. 9817 2432.
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KNIRKEREVYEN

Knirkerevy - Torsdag den 24. 
september 2015 kl. 20.00.
Folkekirken ristes over satirens flammer, 
når ’Knirkerevyen’ skyder med skarpt 
mod både præster, menighedsrødder, 
sognebørn, teologer, biskopper og helt 
almindelige danskere. Alle får de et 
drag over nakken, når Knirkerevyen 
vrider armen rundt på den danske fol-
kekirke - uden at vride den helt af led.

’Knirkerevyen – Stor opstandelse’ er et 
komisk insiderblik på folkekirken og al 
dens væsen, og ikke mindst uvæsen, 
serveret af en velspillende komikertrio 
med både tæft og timing, der brænder 
busken i begge ender og samler vande-
ne i et latterhav med orkanstyrke. Knir-
kerevyen tager udgangspunkt i kirkelige 
temaer og trosspørgsmål, som angribes 
fordomsfrit, nærgående og kærligt fra 
en satirisk vinkel. Tidligere udgaver af 
Knirkerevyen er blevet sat op på Dan-
ske Kirkedage i 1992, 1995 og 1998, 
og de to sidstnævnte blev efterfølgende 
opsat i Århus Festuge og turnerede i kir-
kelige sammenhænge i hele Danmark.  

Knirkerevyen – Stor opstandelse er den 
fjerde Knirkerevy i rækken.

Medvirkende: Sven Wortmann, Thomas 
Biehl og Henrik Vestergaard.  Kapel-
mestre: Flemming Høgild Berg og Hans 
Dammeyer. Tekster: Henrik Vesterga-
ard, Sven Wortmann, Thomas Biehl og 
Michael Biehl Hansen.

Bag arrangementet står Lindholm Sogn, 
LOF Nord og Løvvang Bibliotek. Pro-
grambilletter à 100 kr. inkl. kaffe og 
kage kan købes alle tre steder. Reste-
rende billetter sælges ved indgangen.

BESØG FRA VALKA
”Lige det man trænger til!”.
 Biskop Henning Toft Bro

 
 

”Utrolig fabelagtig”. Lars Bruun Jensen

”Ustyrlig morsom”.
 Biskop Karsten Nissen

SE DEN
FØR DIN
NÆSTE!
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BESØG FRA VALKA

I kirkecentrets forhal står  
to glasmontrer med effekter 

og billeder fra venskabs- 
menigheden i Valka.

I mere end 12 år har Lindholm Sogn 
haft en venskabsmenighed i den lettiske 
by Valka. Byen er den ene del af tvil-
lingebyerne Valka og Valga, der ligger 
på hver sin side af floden Pedele, som 
markerer grænsen mellem Letland og 
Estland. Valka er altså lettisk, mens Val-
ga er den estiske tvilling, men i praksis 
er der hverken grænsespærringer eller 
bomme.
Der er der heller ikke, når en 12 gæster 
fra menigheden i Valka besøger Lind-
holm i slutningen af august. Sidste år 
rejste en gruppe sognebørn fra Lind-
holm til Valka; så i år er det vores tur til 
at få besøg her.
Ud på aftenen onsdag den 26. august 
lander syv spændte gæster med fly i 
Aalborg. Yderligere fem kommer selv 
hertil i bil. 
I de næste seks tætpakkede dage skal 
de opleve et spændende program, som 
blandet andet bringer dem på besøg i 
Aalborg Stift, på en dansk efterskole, 
i tæt kontakt med den storslåede natur 
i Lille Vildmose, omkring Blokhus og 
Vesterhavet og på en historisk rundtur 
i Aalborg, hvor de blandt skal høre den 
spændende historie om den ”glemte”, 

lettiske flygtningelejr, der i årene efter 2. 
Verdenskrig lå i Mølleparken i Aalborg.
Vores gæster taler rimeligt engelsk, og 
vil gerne møde alle i menigheden. Det 
er der rig lejlighed til ved både taize-
gudstjenesten i Lindholm Kirke torsdag 
den 27. august kl. 17 og festgudstje-
nesten søndag den 30. august kl. 10 
samme sted, hvor begge kirkens præ-
ster medvirker, og den lettiske præst 
Gints Polis prædiker på engelsk. Efter 
begge gudstjenester er Lindholm Sogn 

vært for fælles spisning; torsdag aften 
i spejderhuset på Lindholmsvej; søndag 
for kirkekaffe i telt ved åen.
Også lørdag den 29. august kl. 17-21 
er der lagt op til hyggeligt samvær med 
vores gæster, når sognet traditionen tro 
inviterer til ’Hygge ved åen’. Her er der 
både grillmad, musik, underholdning 
og masser af hyggeligt fællesskab for 
alle. Husk tilmelding og betaling – 60 
kr. – til Kirkekontoret senest onsdag den 
26. august.   

Kirkens venskabsmenighed var på besøg både i 2013 og 2014
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER 

23. maj 2015 Dåb og velsignelse. Liva Ma-
rie Høj. Søren Høj og Inge Frederiksen Høj

30. maj 2015
Mia Nielsen og Kim Falk Ranum

24. maj 2015
Maria Porsmose Fonseca

6. juni 2015 - Merete Hansen og Ronnie 
Ørbæk Pedersen

14. juni 2015
Emma Aagaard Kristiansen

21. juni 2015
Sophia Lynnerup

21. juni 2015
Noah Ørbæk Hermansen

27. juni 2015 - Marianne Højer Pedersen 
og Thomas Jellesen

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 9817 2432.



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 direk-
te ved at det foræres til nogle, der har 
behov for det, eller ved salg gennem 
Kirkens Korshærs butik ’Børnehjør-
net’ i Søndergade i Aalborg.
Har du lyst til at give en hånd med, el-
ler har du garnrester til overs, så mød 
op eller kontakt Lis Dalum Nielsen på 
tlf. 9817 9140.
Pris: 10 kr. pr. gang.

Patchwork
Alle er velkomne til at deltage og opleve patchwork for fuld 
udblæsning. Gruppen har bl.a. leveret tæpper til Julemær-
kehjemmet i Hobro, og arbejder for tiden på juletræstæp-
per til både Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter.
Patchworkstoffer og lignende modtages med stor tak.

Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
på tlf. 9817 7571 eller mobil 4057 7571.

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

12. september
10. oktober
14. november

GOSPEL- 
KONCERT
Lørdag den 26. september
kl. 15.30 på Dronninglund
Efterskole
Sammen med sangglade børn fra hele 
Nordjylland deltager også børn fra 
Lindholm Sogn i GospelKids Dagen på 
Dronninglund Efterskole. Dagen kul-
minerer i en swingende koncert med 
gratis adgang for alle interesserede. 
Efter koncerten serveres kaffe og kage 
til alle. 
GospelKids Dag er arrangeret af DFS, 
Danmarks Folkekirkelige Søndagssko-
ler og børnearbejdet i Dronninglund. 
Læs mere på side 7. Koncerten foregår 
på Dronninglund Efterskole, Slotsgade 
10 i Dronninglund.

VI MØDES:

10. september
24. september
  8. oktober
22. oktober
  5. november
19. november
  3. december



18

FÆLLESSKABER

Kunst i Hasseris
19.-20. september afholdes stor 
kunstudstilling i KFUM-hallen i Hasseris, 
Under Lien 77, 9000 Aalborg. Åben 
begge dage kl. 11 – 17. Fernisering 
lørdag den 19. september kl. 11.00.
Salgsudstilling for omkring 60 seriøse 
samtidskunstnere og kunsthåndværke-
re, såvel amatører som professionelle. 

Blandt andre udstiller musikerne Peter 
Viskinde og Tine Lilholt. 
Entre 50 kr. Hovedformål er at støtte 
børne- og ungdomsarbejde og projek-
ter i den tredje verden.
Se mere på www.kunstsihasseris.dk

Hvad sker der, når mænd mødes, og 
kvinderne ikke har adgang? – Det finder 
vi ud af, når vi mandag den 26. oktober 
mødes i Lindholm Sogns nye mandeklub, 
’Hygge, Herremad og Humor’. 
Det er planen, at vi mødes sidste mandag 
i måneden kl. 18 til fælles herremad og 
et lille oplæg, et indspark, en ordentlig 
opsang eller anden aktivitet, som vi kan 
være fælles om – uden at skulle have 
koner, kærester eller besværlige sviger-
mødre på slæb …
Det koster 50 kr. at være med pr. gang. 
Man behøver ikke deltage hver gang. 
Første gang vi mødes er mandag den 26. 
oktober kl. 18 i Løvvangen Kirkecenter.
Tilmelding og betaling er nødvendig til 
kirkekontoret senest onsdag den 21. ok-
tober. 
Har du lyst til at være med i planlæg-
ningsgruppen, er du mere end velkom-
men til at kontakte Hans Wendelboe 
Bøcher på hans@lindholmkirke.dk eller 
tlf. 2940 0916.

På gensyn
Hans Wendelboe Bøcher

HYGGE,
HERREMAD
OG HUMOR

BANKOSPIL
I efteråret er der mulighed

for et spil banko

SØNDAG EFTERMIDDAG KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter.

6. SEPTEMBER

4. OKTOBER

29. NOVEMBER
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15. november
Susanne Pedersen kommer med 
sin violin og vil spille for os.
Efterfølgende har vi
amerikansk lotteri.
Alle er velkomne!

18. oktober
Foredrag: ”Jeg 
kommer når du 
fløjter”.
Aage Michelsen 
fortæller om hi-
storiske glimt af 
forlystelseslivet 
i Nørresundby 
set over godt og 
vel 150 år. Der 
er indlagt mu-
sikalske indslag 
fra foredragsholderens private plade-
samling bl.a. med den, fra Hotel Royal 
så kendte sangerinde Erika Voigt, der 
senere blev landskendt og elsket af et 
stort publikum.

Ved spørgsmål
kontakt
Lis Dalum Nielsen
på tlf. 9817 9140.

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

Er du den leder, vi mangler?
Kontakt dionpedersen@spejdernet.dk 
(tlf. 2944 0804). Spejdererfaring er ikke en nødven-
dighed, blot du har lysten til at give børn og unge 
mennesker en fed oplevelse.
Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.

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 men-
nesker fra lokalområdet.

20. september
Foredrag: ”Sådan oplevede vi Nepal”. 
Kirsten og Niels Peter Kjærgaard be-
søgte i 2008 Nepal. De fortæller og 
viser billeder fra deres tur, hvor de bl.a. 
besøgte de tre kongebyer Kathmandu, 
Bhaktapur og Patan. De vandrede i 
bjergene, og besøgte deres SOS-spon-
sorbarn gennem 10 år. Og så fortæller 
de om arbejdet for SOS-børnebyerne 
og om livet i en SOS-børneby. Jord-
skælvet i Nepal vil også blive omtalt. 



Gudstjenester
DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER

  6. september Kl. 10 Peer Lousdal (konfirmandindskrivning) Kl. 10 H. Rosenkvist (konfirmandindskrivning) kirkekaffe

13. september Kl. 14 Helle Rosenkvist (Høstgudstjeneste) Ingen

20. september Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

22. september Ingen Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-gudstjeneste)

27. september Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

  4. oktober Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

11. oktober Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

18. oktober Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist

20. oktober Ingen Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-gudstjeneste)

25. oktober Kl. 10 Helle Rosenkvist Kl. 14 Helle Rosenkvist (BUSK-gudstjeneste)

1. november Kl. 14 Peer Lousdal og H. Rosenkvist (Allehelgen) Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe)

  8. november Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

15. november Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

22. november Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

25. november Ingen Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taize-gudstjeneste)

29. november Ingen Kl. 10 P. Lousdal  og H. Rosenkvist  (1. s. i Advent)

KOLLEKTER
Ved udvalgte gudstjenester samles der ind ved udgan-
gen. 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.


