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Mail: peer@lousdal.dk 
Træffes alle hverdage 
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Løvvangens Kirkecenter 
Strubjerg 167, 
9400 Nørresundby 
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Kordegn/Kirketjenervikar
Charlotte Amundsen 
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Mail: lindholm.sogn@km.dk

Kirketjener  
Dion Pedersen 
Tlf. 98 17 58 56 (Kirkecenter)  
Tlf. 98 17 19 25 (Lindholm Kirke) 
Mail: dion@lindholmsogn.dk

Kirketjener  
Mie Andersen 
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Kirkegårdsleder  
Thomas Baun Jensen 
(Lindholm Kirkegård) 
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Mail: thomas@lindholmsogn.dk 
Kontortid kl. 11.30 – 12.30  
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Graver 
Bent Jensen  
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Mail: bent@lindholmsogn.dk

Koordinator/PR, kirke-  
og kulturmedarbejder 
Hans Wendelboe Bøcher
Tlf. 29 40 09 16
Mail: hans@lindholmsogn.dk

Organist ved
Lindholm Kirke  
Stilling besat
pr. 1. februar 2016 

Organistvikar 
Tore Mortensen 
Tlf. 60 71 18 04 
Mail: tore@cgs.aau.dk

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

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



3

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
I sidste kirkeblad forventede Menig-
hedsrådet at have stillingsopslag klar til 
september. Det blev det godt og vel, idet 
vi måtte ind i oktober måned, før det 
var muligt at have opslag klar både for 
stillingen som organist og som kordegn 
med kirketjenerfunktion. Begge stillings-
opslag var på Jobnet og kirkens hjem-
meside med ansøgningsfrist 23. okto-
ber kl. 12. Administrationsudvalget har 
ageret ansættelsesudvalg, og vi har nu 
fundet en fantastisk organist. Hvem den 
heldige er, må vi desværre ikke berette 
om endnu, da han endnu ikke har op-
sagt sin stilling. Organiststillingen var 
oprindelig med tiltrædelse 1. december, 
men Menighedsrådet har accepteret at 
vente til 1. februar 2016. I næste blad 
vil vi præsentere de to heldige ansøgere 
til de to stillinger i Lindholm Sogn.
Til organiststilling indkom i alt 12 ansø-
gere.
Til kordegn med kirketjenerfunktion ind-
kom i alt 23 ansøgninger. Her vil sam-
talerne foregå 18. november 2015 med 
ansættelse 1. december eller snarest 
muligt.

Thomas Baun Jensen er kommet godt i 
gang på kirkegården, som det kan ses, 
hvis man følger med på Facebook, men 
også her i bladet vil det være muligt at 
opleve stemningsbilleder fra kirkegår-
den. Hans Wendelboe Bøcher har væ-
ret på tur med kameraet.
De årlige MUS-samtaler forventes at 
finde sted i november måned 2015.
I det nye år 2016 vil vi som sædvanlig 
afholde Menighedsmødet, hvor vi gerne 
modtager ris og ros. Tidspunktet er søn-
dag den 28. februar efter gudstjenesten 
i Løvvangens Kirkecenter – se side 13.
Menighedsrådet vil på novembermødet 
afholde valg til de forskellig poster, som 
loven foreskriver.
Vi stiller havemøblerne ind i skrivende 
stund, og forbereder os på den kom-
mende vinter, hvor vi skal fejre jul og 
nytår sammen. Menighedsrådet har 
sidste møde i november og starter op 
igen sidst i januar måned.
Vi ønsker alle i sognet en glædelig jul 
samt et godt nytår.

 Lindholm Sogns Menighedsråd

FORMANDEN HAR ORDET

1. søndag i Advent går 
vi ind i et nyt kirkeår. 
Vi går ligeledes ind i 
et valgår, hvor der til 
november skal vælges 
nye medlemmer til lan-
dets menighedsråd. 

Det er vigtigt og godt at skabe et me-
nighedsråd, der afspejler sognet og 
livet omkring kirken. I Lindholm Sogns 
Menighedsråd har vi plads til både 
unge og ældre, uanset alder, erfaring 
og baggrund. Alle, der har lyst og 
kræfter til at lægge et stykke arbejde 
for kirken og menigheden er velkomne. 
Vores vision er, at sognet skal være en 
ramme, hvor Folkekirken skal sprudle 
af liv og glæde, fordi alle aktører - 
valgte, frivillige og ansatte - føler fæl-
lesskab og ejerskab til det overord-
nede projekt, nemlig at forkynde Jesus 
Kristus som hele verdens frelser!
Har du lyst, mod og gode ideer til, 
hvordan vi kan fremme vores vision, 
er det derfor allerede nu, du skal over-
veje, om du vil være en del af et aktivt 
menighedsråd og en levende menig-
hed i Lindholm Sogn.   

Kom Jesus være vor hyttegæst, 
hold selv i os din julefest, 
da skal med Davids harpens klang,
dig takke højt vor nytårs sang.
I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul.

Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
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SIDEN SIDST
Renovering af Lindholm Kirke
Renoveringen forløber planmæssigt. 
Handicaptoilet og elevator skal være 
færdig i starten af december måned, for 
at kunne opnå tilskud fra tilgængelig-
hedspuljen. Det er et must og det bliver 
fulgt nøje på vore skurmøder hver ons-
dag. Her gennemgår arkitektens højre 
hånd, Poul Tang Nielsen, projektets 
tidsplan, økonomi, stade og arbejds-
opgaverne i den forgangne og kom-
mende uge. Osvald Hansen deltager 
som vores byggesagkyndig og Anette 
Machholm Larsen-Jensen deltager som 
repræsentant for Menighedsrådet. Hver 
faggruppe er også repræsenteret. Det 

hidtil største deltagerantal har været 10 
personer.
Menighedsrådet har vedtaget at ud-
skifte de nuværende ”badeværelsesvin-
duer” med nyt, klart glas i stedet for de 
matterede ruder. Det giver et fantastisk 
lys og vil være mere ”grøn kirke”, idet 
det nye loftslys i salen vil være påvir-
keligt og automatisk dæmpes ved lys 
udefra.
En anden ny ting vil være højttalere i 
loftet, så man kan høre, hvad der bli-
ver sagt uanset hvor i salen, man sidder. 
Det samme gælder for musikindslag, 
hvor højttalerne vil være flytbare og 
således kan anvendes både i kirken, i 
Løvvangens Kirkecenter og til ”Hygge 
ved åen”.
Gulvet i salen samt gangarealer vil 
være det samme som findes i kirkerum-
met (Solnhofer natursten). I køkken og 
toiletter vil der være en ensfarvet klinke, 
der passer i farven og som er skridsik-
ker og velegnet til formålet. Solnhofer 
natursten er en dyrere, men samtidig 
også den flotteste løsning, der kommer 
til at danne sammenhæng mellem de to 
etager. Det er vigtigt, at man er tro mod 
huset, når man renoverer.

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen

Nyt fra KK-udvalget
Tais Terri-Pierre 
Kløgtner har valgt 
at trække sig som 
formand for KK-ud-
valget pga. tidnød. 
Anette Machholm 
Larsen-Jensen vare-
tager funktionen i re-
sten af perioden.

Der har været afholdt internt syn i Lind-
holm Kirke og kirkegård samt i Løvvan-
gens Kirkecenter.
I den kommende tid vil de grønne om-
råder omkring Løvvangens Kirkecenter 
bliver renoveret. Der vil blive etableret 
en dejlig terrasse med udgang i niveau 
fra kirkesalen. Det gamle buskads vil 
blive fjernet, og der vil blive bygget et 
skur til plæneklipperen i det område, 
hvor den tidligere bålplads lå. Arbejdet 
forventes at være færdigt inden årets 
udgang. 
2015 går på held og har stået i rodets 
tegn. Personalet har måttet leve med 
håndværkere og byggerod. 2016 vil 
blive året, hvor alt det nye tages i brug. 
Mere herom følger i det kommende kir-
keblad.

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen
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PROSIT
Det er koldt udenfor. Og det betyder, at 
det er højsæson for influenza, snue, ho-
ste og forkølelse. Og så, at vi ofte fylder 
os med alskens medikamenter, som læ-
gen har ordineret os. Men det hjælper 
for det meste kun lidt. Derfor er det da 
også tiden, hvor vi så tit hører det lille 
ord ”prosit”. Og egentlig skulle vi jo tro, 
at det ord betød noget i retning af ”Tag 
lige og hold dig for munden, når du ny-
ser, så baktusserne ikke spredes”. Men 
det betyder det nu ikke. For ordet stam-
mer fra latin, hvor det frit oversat betyder 
”gid det må gavne”. Og det er da også 
et udmærket ønske i en forkølelses situa-
tion, hvor man sidder indviklet i tæpper 
og omgivet af varme fodbade og æsker 
med halsbolsjer og C-vitaminer, og hvad 
ellers lægen har ordineret mod vor syg-
dom. Gid det må gavne alt det, som vi 
fylder os med for at komme vore skavan-
ker til livs.
Og i grunden er det også et glimrende 
ønske, når det drejer sig om hele et men-
neskes tilværelse. Gid det må gavne, alt 
det, som vi foretager os; vor stræben, 
vore interesser, de ting, som vi bygger 
vort liv på: vor pensionsopsparing, vor 

livsforsikring, og hvad vi nu ellers sætter 
vor lid til - Gid det må gavne.
Men inderst inde, så ved vi godt, at alle 
disse garderinger, som vi kan foretage 
os for at sikre os en økonomisk tryg til-
værelse som pensionist, ja, de hjælper 
os kun til en vis grænse. Men så heller 
ikke længere. For hvem kan for penge 
købe sig til et godt helbred? Eller hvem 
kan købe sig til et langt liv? - Heller ikke 
lykken eller kærligheden kan købes for 
penge! Alle de krumspring, som vi kan 
gøre for at sikre os en økonomisk tryg 
fremtid, de gavner os altså kun til en vis 
grænse - vi kan sige: Til dødens grænse. 
Og det ved vi jo godt, at længere ræk-
ker den økonomiske tryghed ikke. Derfor 
må vi søge at blive rige efter en anden 
målestok, efter Guds målestok. Og det 
vil sige: Vi må søge vor rigdom i Gud 
selv, - i troen på ham og i livet med ham. 
Og det er sådan, at blive rig i Gud, det 
er faktisk blevet muligt for os derved, at 
Jesus, da han var rig, da han havde sin 
guddomsherlighed hos Gud, ja, da blev 
han fattig for vores skyld. Julens evange-
lium fortæller os, at Jesus blev menneske, 
født i fattigdom. Og det blev han, for at 

vi ved hans fattigdom, ved hans lidelse, 
død og opstandelse, skulle blive rige. I 
troen på Kristus kan vi blive rige i Gud.
Og har vi vores daglige rigdom i Gud, 
da vil vi også opleve, at det giver livet 
sin sande mening, det giver livet fylde og 
glæde. For at blive rig i Gud er at blive 
rig på taknemmelighed for syndernes 
forladelse og for evighedshåbet.
Hvordan jeg får del i denne rigdom? Jo, 
det gør jeg ved at være der, hvor Guds 
ord forkyndes og sakramenterne forval-
tes, altså ved at tage del i gudstjenesten. 
Men også ved at tage del i menighedens 
fællesskab, ved at samles med andre 
kristne om Guds ord og løfter. For der-
ved bliver vi styrket i troen, derved bliver 
vi grundfæstet i håbet, og derved bliver 
Guds kærlighed jo længere desto stær-
kere i os.
Så lad os da - influenza, hoste, forkø-
lelse og snue til trods - også investere vor 
tid og kræfter i det, der aldrig skifter eller 
forgår: Nemlig et liv i troen på vor Herre 
Jesus Kristus. Lad os søge vor rigdom i 
Ham.

Glædelig jul og godt nytår
Peer Lousdal



6

Lindholm Sogns torsdagstræf er hyg-
geeftermiddage, der det meste af året 
holdes den anden torsdag i måneden 
kl. 14.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Alle er velkomne, og man kan deltage 
en enkelt gang, flere gange, hele sæso-
nen eller mange sæsoner, for man kan 
let blive afhængig af det gode selskab. 
Ved hvert torsdagstræf er der kaffebord 
til 10 kr.
Tag en folder i forgangen/våbenhuset 
og se programmet for hele foråret.

10. december kl. 14.30:
Juleknas

Kom i julestemning med de klassiske 
julesange og –salmer, en god fortæl-
ling, kaffe og kage, banko og som altid 
hyggeligt samvær. Endvidere kommer 
bibliotekar Anja Stepien fra Løvvang 
Bibliotek med både papir og sakse og 
ny inspiration til spændende julepynt.

14. januar kl. 14.30:
Livet på Hospice

Hvordan er det at 
arbejde et sted, hvor 
døden er en virke-
lighed, men hvor li-
vet også leves til det 
sidste? Anette Fibiger 
Hansen, sygeplejer-
ske på Kamillianer-

Gaardens Hospice siden 2004, fortæl-
ler om arbejdet med den døende og de 
pårørende.

11. februar kl. 14.30:
Jysk humor

Sind og humor lever 
i sproget. Tidligere 
biskop Søren Lod-
berg Hvas giver be-
vægende og livfulde 
eksempler fra Jeppe 
Aakjær, Anton Bernt-
sen og Steffen Stef-

fensen. Dertil kommer eksempler fra Sø-
ren Lodberg Hvas’ eget møde med lune 
jyder i Vestjylland, Thy og Vendsyssel. 
Alt til eftertanke, smil og latter. 

10. marts kl. 14.30:
Jerry giver dæmonerne baghjul
Jerry Mikula var i 1991 og 1992 ud-
sendt til Balkan af FN. Han kom hjem 
med posttraumatisk stresssyndrom og 
endte hurtigt i misbrug og seks selv-
mordsforsøg, inden han i 2007 blev 
indlagt på psykiatrisk afdeling i Brøn-
derslev. Det afgørende vendepunkt 
kom, da han en eftermiddag blev invi-
teret indenfor i mountainbike-klubben 
i Frederikshavn. I dag er Jerry Mikula 
igen afhængig, men af cykling.

TORSDAGSTRÆF ÅBEN KIRKE
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. december kl. 18:
Julehygge

Julehygge i lange ba-
ner; sange, salmer, 
knas, en gemytlig ju-
lefortælling eller to og 
adventskransens hi-
storie fra Sydtyskland 
og julemærke til mo-
derne allemandseje.

INGEN ÅBEN KIRKE I JANUAR!

 
5. februar kl. 18:
Tro på tillid 

Adam Elias Laugesen 
blaffede igennem to 
år over 100.000 km, 
krydsede Europa til 
Fjernøsten og tilbage 
igen, uden at bruge 
en krone på transport 
eller overnatning. På 

sin vej overnattede han i sammenstyr-
tede hjem sammen med narkomaner i 
Iran, drak vodka i Kaukasus-bjergene 
med georgiske guerillakrigere, var til 
bryllup i Kirgisistan og konverterede 
ved en fejl til islam et par gange.
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BABYSALMESANG OG KOR
Menighedsrådet vil gerne tilbyde ba-
bysalmesang. Med ansættelsen af den 
nye organist, er vi klar til at tilbyde 
både babysalmesang og kor i begyn-
delsen af det nye år. Datoer er dog ved 
redaktionens afslutning ikke lagt fast. 
Vi opfordrer derfor til at holde øje med 
kirkens hjemmeside, Facebook eller 
kontakte kontoret på tlf. 9817 2432.

  Lindholm Sogns Menighedsråd

JULETRÆSFEST
- for børn og barnlige sjæle
Søndag den 27. december kl. 
14 i Løvvangens Kirkecenter
Kl. 14 er der en kort gudstjeneste med 
en juleberetning med billeder.
Kl. ca. 14.30 begynder juletræsfesten. 
Mon ikke rensdyret Rudolf også kom-
mer forbi i år? Vi danser om juletræet 
med sang og sanglege, der er juleguf 
til alle aldre og juleposer til børnene, og 
mens de voksne snak-
ker videre over kaf-
fen, kan børnene 
se juletegnefilm.
Pris: 10,- kr. for 
voksne. Gra-
tis for børn 
til og med 
7. klasse.

MINIKONFIRMANDER
Moses og marmelademadder, finurlige 
forløb og sjove, spændende skuespil i 
kirken, sang og leg til den store guld-
medalje.
Minikonfirmand er et undervisningstil-
bud til alle børn i Lindholm Sogn, som 
går i 3. klasse. Undervisningen foregår 
en gang om ugen i marts, april og maj 
i Løvvangens Kirkecenter, og lægges ty-
pisk i umiddelbar forlængelse af skole-
dagen. 
Hver gang spiser vi lidt sammen, inden 
vi kaster os over dagens tema.
Undervisningen giver børnene kend-
skab til Bibelens store fortællinger, kir-
ken og kristendommen ud fra deres 
egne erfaringer og spørgsmål. 
Kirke- og Kulturmedarbejder Hans 
Wendelboe Bøcher står for løjerne. 
Nærmere information uddeles på sko-
lerne efter nytår.

DET ER FOR BØRN

FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE
Søndag den 7. februar kl. 14  
i Løvvangens Kirkecenter
Kom som du er – men denne dag 
gerne forklædt som noget helt andet. 
Vi holder familiegudstjeneste, hvor 
alle opfordres til at møde udklædte. 
Efter gudstjenesten slår vi katten af 
tønden, spiser fastelavnsboller og 
kårer kattekonger, kattedronninger 
og bedste udklædte. Der er tønder til 
både børn og voksne.
 Vel mødt



LUTHERS NØGLEFARVESPIL PÅ KIRKEGÅRDEN
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Nu er solen af luften og farverne går 
mod grå. Men inden vinteren for alvor 
tager over, spiller naturen på alle stren-
ge og bruger hele paletten; rød bliver 
rødere og orange bliver endnu mere 
intens og brændende. Sommerfugle og 
bier sværmer inden også de skal væk. 
Hans Wendelboe Bøcher var i midten 
af oktober omkring Lindholm Kirkegård 
med sit kamera. 
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LUTHERS NØGLEFARVESPIL PÅ KIRKEGÅRDEN
De var der alle sammen; biskoppen, 
afladspræsterne, et par tilrejsende bog-
trykkere, djævelen og hans kumpaner, 
bønder og pestramte borgere … og så 
200 kommende konfirmander fra Lind-
holm, Nørresundby, Nørre Uttrup, Vest-

bjerg og Mou. De første spillet af frivil-
lige og ansatte fra de fem sogne, for at 
stille de sidste en række prøver og give 
dem fantastisk oplevelse. Rollespillet 
”Luthers nøgle” er efterhånden en fast 
tradition i konfirmationsforberedelsen. 

Foto: Christian Roar Pedersen, Folkekir-
kens Informationstjeneste, Aalborg Stift.
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ARRANGEMENTSKALENDER
28. november  Kl. 11.00 KFUM Julemarked Spejderhuset

29. november  Kl. 10.00 KFUM Julemarked Løvvangens Kirkecenter

29. november  Kl. 14.00 Banko 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

  6. december  Kl. 16.00 Julekoncert Lindholm Kirke

10. december  Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

12. december  Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

13. december  Kl. 14.00 Syng Julen ind Løvvangens Kirkecenter

15. december  Kl. 19.30 Julekoncert Løvvangens Kirkecenter

17. december  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

27. december  Kl. 14.00 Juletræsfest Løvvangens Kirkecenter

  6. januar  Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  7. januar  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  9. januar   Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

14. januar  Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

17. januar   Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

21. januar  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

25. januar  Kl. 18.00 Hygge, Herremad og Humor Løvvangens Kirkecenter

26. januar  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

  3. februar  Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  4. februar  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  5. februar   Kl. 18.00 Åben Kirke Løvvangens Kirkecenter

  7. februar  Kl. 14.00 Fastelavn Løvvangens Kirkecenter

11. februar  Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

13. februar  Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

14. februar   Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter



Gudstjenester på plejehjem kl. 14
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18. februar  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

21. februar  Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

23. februar  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

28. februar  Kl. 10.00 Menighedsmøde Løvvangens Kirkecenter

29. februar  Kl. 18.00 Hygge, Herremad og Humor Løvvangens Kirkecenter

  2. marts   Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

  3. marts   Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

  6. marts  Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

13. marts  Kl. 10.00 Sogneindsamling Løvvangens Kirkecenter

DATO LINDHOLM PLEJEHJEM LIONS PARK

  1. december Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadv)

  8. december Kl. 13.30 Peer Lousdal (nadv) Ingen

15. december Ingen Ingen 

22. december Ingen Ingen

24. december Kl. 11 Peer Lousdal Kl. 10 Helle Rosenkvist 

5. januar Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadv)

12. januar  Kl. 13.30 Peer Lousdal (nadver) Ingen

19. januar  Ingen  Kl. 14 Helle Rosenkvist

26. januar  Kl. 13.30 Helle Rosenkvist  Ingen

2. februar Ingen  Kl. 14 Peer Lousdal (nadv)

9. februar  Kl. 13.30 Peer Lousdal (nadver) Ingen

16. februar Ingen  Kl. 14 Helle Rosenkvist

23. februar  Kl. 13.30 Helle Rosenkvist  Ingen
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JUL I TONER OG ORD
Julekoncert i Lindholm Kirke 
søndag den 6. december kl. 16
Der bliver lejlighed til at opleve en skøn 
blanding af noget af den bedste, klassi-
ske, kirke-julemusik og noget, der aldrig 
før har været opført og aldrig bliver det 
igen, når organistvikar Tore Mortensen 
og kirke- og kulturmedarbejder Hans 
Wendelboe Bøcher (vokal og klarinet) 
byder på søndagskoncert i kirken.
Koncerten varer en lille time og byder 
blandt andet på to bachkoraler for or-
gel og baryton, levende jazz-impro-
visation for klaver og klarinet og dejlige 
fællessalmer.
Hans Wendelboe Bøcher kæder de 
forskellige stykker musik  sammen med 
anekdoter fra julemusikhistorien. 
Gratis entre.

JULEKONCERT 
MED SANGKORET LIMFJORDEN
15. december kl. 19.30 i 
Løvvangens Kirkecenter
Barn Jesus i en krybbe lå, Dejlig er jor-
den, When you wish upon a star og 
Halleluja-koret fra Händels Messias. Det 
knap 50 mand store kor synger, under le-
delse af dirigent  Marina Sørensen, julen 
ind på festligste vis.  Efterfølgende er der 
mulighed for en kop kaffe. Gratis entre.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER

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 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 i en en-
kelt aften efter behag.

DE KOMMENDE AFTENER ER: 
Onsdag den 2. december
Onsdag den 6. januar
Onsdag den 3. februar
Onsdag den 2. marts

Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf

SYNG-JULEN-IND
SØNDAG DEN 13. DECEMBER KL. 14  
I LØVVANGENS KIRKECENTER
Sammen synger vi nogle af advents- og juletidens 
smukke sange og salmer og lytter til bibelske 
læsninger om forventning, glæde og trøst. 
Pris: 10,- kr.

Vel mødt til en  
stemningsfuld stund. 

Sognepræst 
Helle Rosenkvist.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
JUL FOR BØRNEHAVER OG  
DAGPLEJEBØRN

Løvvangens
Kirkecenter
onsdag den
16. december
kl. 9.30
Juleevangeliet
genfortælles, og vi
synger et par salmer og
beder Fadervor. Bagefter er der æble-
skiver og saftevand og mulighed for et 
par sanglege rundt om juletræet.
Af hensyn til mængden af æbleskiver 
vil vi gerne have tilmelding med cirka-
antal børn torsdag den 10. december.

Venlig hilsen
Sognepræst Helle Rosenkvist

STILLE STUNDER
Trænger du til ro, til bare at sidde 
lidt i et stemningsfuldt kirkerum el-
ler til en anderledes gudstjeneste-
form, så kom forbi og synk ned i 
sædet.
Hvis du har lyst, kan du tænde et 
lys for en, du holder af, for dig selv 
eller for verden.
Gudstjenesterne holdes en gang 
om måneden, og efter gudstjene-
sten er der mulighed for at få en 
kop gratis suppe.

Der er stille stunder tirsdag kl. 17:
19. januar i Løvvangens Kirkecenter
16. februar i Lindholm Kirke 
15. marts i Lindholm Kirke
12. april i Lindholm Kirke 

JULEHJÆLP
Lindholm Kirke 

uddeler igen i år 
julehjælp til ansøgere, 

der er bosiddende i 
Lindholm Sogn.

Ansøgningsskema skal hentes 
på kirkens kontor, og afleveres 

SENEST FREDAG DEN  
9. DECEMBER KL. 12.00  

samme sted.
Julehjælpen uddeles 

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

Lindholm Menighedsråd

KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDS-
MØDER: 
Intet møde i december
Tirsdag d. 26. januar
Tirsdag d. 23. februar

Alle dage kl. 19.00  
i Løvvangens Kirkecenter.

MENIGHEDSMØDE 
søndag den 28. februar 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.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
TEOLOGISK
VOKSENUNDERVISNING

Mere spændende 
end en krimi! Lind-
holm Sogn sender i 
vinterhalvåret 2015-
16 tre deltagere på 
Aalborg Stifts Teolo-
gisk Voksenundervis-
ning.

Det drejer sig om menighedsrådets for-
mand Anne-Marie Dalbøge Bersan og 
undertegnede, der begge nu går i ”2. 
klasse” og Preben Gram, der netop er 
begyndt i efteråret 2015.
Kurset varer otte-ni lørdage i vinterhalv-
året, tre år i træk, hvis man vil gå så 
længe. Efter tredje år kan man frit del-
tage så meget, som man har lyst.

Underviserne er højt kvalificerede, fore-
læsningerne er fantastisk inspirerende 
og de lektier, vi har for, kan man næsten 
ikke vente med at læse.
Man lærer selvfølgelig om Bibelen og 
De Hellige Skrifter. Afhængigt af ens 
alder, er det nok meget forskelligt, hvor 
meget kristendom, man har haft i sko-
len, men her kan man få samlet op på 
det. På kurset kommer man rundt om 
teologi, Danmarks og verdens historie, 
kulturhistorien og i det hele taget skikke 
og sædvaner hos menneskeheden ge-
nerelt. 
Det kan virkelig anbefales at søge opta-
gelse på kurset. Materiale er fremlagt i 
kirkerne.

 Gudrun Andersen

FRA VALKA TIL INDIENINDSAMLING
TIL FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP 2016
Årets sogneindsamling er 
søndag den 13. marts 2016
Giv et par timer af din tid og gør en 
stor forskel for fattige kvinder rundt 
om i verden. Ved at hjælpe kvinder-
ne, hjælper man hele familier.
Indsamlingen begynder efter guds-
tjenesten – ca. kl. 11.00 fra Løvvan-
gens Kirkecenter, Strubjerg 167.

Der er kaffe og te ved opstarten, og 
når man kommer tilbage fra ruterne 
er der mulighed for at få en lun hot-
dog.

Man kan forhåndstilmelde sig og 
vælge rute ved henvendelse til sog-
nepræst Helle Rosenkvist enten på
e-mail hros@km.dk eller telefon 
2119 9476.
Det er også muligt bare at møde op 
på dagen.

 Lindholm Menighedsråd

NYTÅRS- OG FAMILIEGUDSTJENESTE  
MED KFUM-SPEJDERNE
Søndag den 10. januar kl. 14.00  
i Løvvangens Kirkecenter
Det nye år skal fejres med en familiegudstjeneste. Så 
er du mellem 0 og 110, så er du inviteret, uanset om 
du er spejder eller ej. Efter gudstjenesten er der mulig-
hed for at deltage i et lille løb, som KFUM-spejderne 
står for med hjælp fra nogle af konfirmanderne. 
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FRA VALKA TIL INDIEN
Pastor Gints Polis fra Lindholm 
Sogns lettiske venskabsmenig-
hed i Valka er en travl mand. 
Ved siden af arbejdet i Valka 
er han tilknyttet den Lutherske 
Kirkes missionsarbejde i Indien. 
Tre måneder om året tilbringer 
han således på børnehjemmet 
i Kalpoondi i Tiruvannamalai-
distriktet i det sydøstlige Indien. 

- Jeg fungerer som præst, men også 
som alt muligt andet. For der er brug for 
alt herude, fortæller Pastor Gints, der i 
august 2015 sammen med gruppen af 
gæster fra venskabsmenigheden i Val-
ka, besøgte Lindholm.
- Det er ikke mange midler, vi har at 
gøre med. Den indiske stat bidrager 
med 30 rupees (cirka 3 danske kroner) 
om måneden for hver af de cirka 300 
drenge på børnehjemmet, resten skal 
skaffes gennem Missionen og fonde 
hjemme i Letland, fortæller Pastor Gints, 
der sidst han var afsted havde to kuf-
ferter med penalhuse med indhold med 
fra Letland.
Der er således heller ikke råd til, at de 
ansatte på børnehjemmet får løn. Men 

trods de begrænsede midler, arbejder 
syv lærere, syv aftener om ugen med at 
undervise drengene: - Netop undervis-
ningen er vigtig, forklarer Pastor Gints. 
- Det er den eneste vej ud af det stærke, 
feudale kastesystem, der lever i bedste 
velgående i Indien.

- Set med vestens øjne er her ekstrem 
tilbageståenhed og fattigdom. Men 
menneskene herude deler, hvad de 
har, fordi de forlader sig på, at andre 
vil støtte dem. At dele er en helt central 
del af livet.  Til gengæld skal der ikke så 
meget til at overraske og skabe en stor 
forskel, fortæller præsten.

– Jeg spiller gerne fodbold med dren-
gene. Sidste gang, jeg var afsted, be-
søgte vi den nærmeste by for at købe 
sko. Mange af de 10-12-årige drenge 
havde aldrig før forladt landsbyen, og 
oplevede pludselig, hvordan verden er 
større end deres egen, lille landsby.   

Pastor Gints har efter fem ophold på 
børnehjemmet i Indien fået en helt an-
den forståelse for sammenhængen mel-
lem det praktiske hverdagsliv og livet i 

kirken: – For eksempel er al aktivitet i 
kirken under bomulds- og sukkerrørs-
høsten henlagt til at foregå om aftenen, 
fordi både børn og voksne arbejder i 
markerne.  
I maj 2014 var Pastor Gints med til at 
grundlægge Anna Irbe Latvian Evan-
gelical Lutheran Church Foundation: - 
Målet er det samme som ved missionens 
begyndelse i 1923, nemlig at hjælpe og 
udvikle; og at bidrage i Jesu navn, hvor 
vi bedst kan, fortæller Pastor Gints. – 
Der er stærkt brug for det.

 Hans Wendelboe Bøcher
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER 

LØRDAGSDÅB:
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende datoer:

16. januar
19. marts
21. maj
16. juli
Oplysning om hvor der holdes dåb fås ved  
henvendelse til kirkekontoret på 98 17 24 32

19. juli 2015
Stefan Aleksandar Volfart 

16. august 2015
Lucaz Kirch Kristensen

5. september 2015
Tobias Skovgaard Thellufsen

1. august 2015
Rikke Pedersen og
Jonas Østermark Horsmark

16. august 2015
Marius Bønlykke Volfgang Bæk

4. oktober 2015
Mathias Helweg Precht

2. august 2015
Lily Ågård Haslund

29. august 2015
Hanne Poulsen og
Thomas Nøhr Østergaard

16. august 2015
Alma Bøgh Lund

30. august 2015
Ida Leona Staschau 



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 op-
leve patchwork for fuld udblæsning. 
Gruppen har bl.a. leveret tæpper til 
Julemærkehjemmet i Hobro, og arbej-
der for tiden på juletræstæpper til både 
Lindholm Kirke og Løvvangens Kirke-
center.

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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KOMMENDE AFTENER:
  3. december
17. december
  7. januar
21. januar
  4. februar
18. februar
  3. marts

KOMMENDE STRIKKEDAGE:
 12. december
 9. januar
 13. februar
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FÆLLESSKABER

BANKOSPIL
Denne vinter er der mulighed for

et spil banko søndag

eftermiddag kl. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter

på følgende dage:

 
29. NOVEMBER

 
14. FEBRUAR

 
  6. MARTS

 
  4. APRIL

Lørdag den 28. november
& søndag den 29. november

Adventskranse, dekorationer,  
kalenderlys, tombolaer og salgsboder 

med bl.a. vafler, pølser og kager.

Spejderhuset, Lindholmsvej 59:
Lørdag den 29/11 kl. 11.00 - 15.00.

Løvvangens Kirkecenter:
Søndag den 30/11 kl. 10.00 - 14.00.

Vi begynder kl. 10.00  
med gudstjeneste og Luciaoptog.

Søndag kl. 14.00  
afholdes der bankospil  

i kirkecentret.

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

Bæver - børnehave-
klasse og 1. klasse
Lis Dalum Nielsen 
tlf.: 98 17 91 40
Onsdage  
kl. 17.00 - 18.30.

Ulve 2., 3. klasse
Conni Kristiansen
tlf.: 98 17 84 10
Tirsdage  
kl. 17.00 - 18.30.

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

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

Seniorspejder 
8., 9., 10. klasse
Sanne Bjeldbak 
Olesen
tlf.: 30 30 41 17
Onsdage  
kl. 19.00 - 21.00.

Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
tlf.: 61 77 71 64. 
Torsdage i lige uger 
kl. 19.00 - 21.00.

Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

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.

Hvad sker der, når mænd mødes, og 
kvinderne ikke har adgang? I Lindholm 
Sogns mandeklub, ’Hygge, Herremad og 
Humor’ prøver vi efter. Klokken 18.00, 
sidste mandag i måneden mødes vi i 
Løvvangens Kirkecenter til fælles herre-
mad og et lille oplæg, et indspark, en or-
dentlig 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 kroner at være med pr. 
gang. Man behøver ikke deltage hver 
gang. Tilmelding og betaling er nødven-
dig til kirkekontoret senest onsdagen før. 
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.

DE KOMMENDE AFTENER ER:
Mandag 30. november kl. 18.00
Ingen møde i december!
Mandag 25. januar kl. 18.00
Mandag 29. februar kl. 18.00

HYGGE,
HERREMAD
OG HUMOR

SØNDAGSCAFÉ
Søndagscaféen består af et par timers 
hyggeligt samvær i spejderhuset på Lind-
holmsvej 59 med sang og kaffe på kan-
den samt et ”aktuelt kvarter” med et gan-
ske kort oplæg fra forskellige mennesker 
fra lokalområdet.

Ingen Søndagscafé
i december måned.

17. januar kl. 14:
Mit liv på landevejen
Jens Riise fortæller om sit liv på lande-
vejen.

21. februar kl. 14:
Grønland indefra
Mogens Larsen har efter 10 år på Grøn-
land fået landet ind under huden, og for-
tæller nu om Grønland set indefra. 

Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt

Lis Dalum Nielsen på tlf. 9817 9140



Gudstjenester

KOLLEKTER
Ved alle gudstjenester samles 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.

DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER

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

  6. december Kl. 10 Helle Rosenkvist (2. s i Advent)

13. december Ingen Kl. 14 P. Lousdal og H. Rosenkvist (Syng Julen ind)

16. december  Ingen Kl. 9.30 Helle Rosenkvist (børnehave-/dagplejejul)

20. december  Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (4. s i Advent/kirkekaffe)

24. december Kl. 14.30 Helle Rosenkvist (Juleaften) Kl. 14.30 Peer Lousdal (Juleaften)
  Kl. 16.00 Peer Lousdal (Juleaften)

25. december Kl. 10 Peer Lousdal (1. Juledag) Ingen

26. december Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (2. Juledag)

27. december Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (Gudstjeneste og juletræsfest)

  1. januar Kl. 14 Helle Rosenkvist (Nytårsdag) Ingen

  3. januar Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

10. januar Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (Spejdernes nytårsgudstjeneste)

17. januar  Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

19. januar Ingen Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taizé-gudstjeneste)

24. januar Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

31. januar  Kl. 10 Peer Lousdal  Ingen

  7. februar  Kl. 10 Peer Lousdal Kl. 14 Helle Rosenkvist (Fastelavnsgudstjeneste)

14. februar Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

16. februar Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taizé-gudstjeneste)  Ingen

21. februar Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

28. februar Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist

  6. marts Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

13. marts Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Sogneindsamling)

15. marts Kl. 17 Helle Rosenkvist (Taizé-gudstjeneste) Ingen


