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kirkekontor.

Ved evt. pyntning af kirken: 
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Deadline til næste nummer: 
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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

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

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

Træffes alle hverdage 
undtagen mandag

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

Kordegn/Kirketjener
Charlotte Amundsen 
Tlf. 98 17 24 32
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 
Tlf. 98 17 19 25  
(Lindholm Kirke)

Kirkegårdsleder  
Thomas Baun Jensen 
(Lindholm Kirkegård) 
Tlf. 98 17 31 85  
Mail: thomas@lindholmsogn.dk 
Kontortid kl. 11.30 – 12.30  
eller efter aftale.

Graver 
Bent Jensen  
Tlf. 98 17 31 85  
Mail: bent@lindholmsogn.dk

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

Organist  
Jens Mathiasen
Tlf.: 23 70 07 88
Mail: jens@lindholmsogn.dk

Organistvikar 
Tore Mortensen 
Tlf. 60 71 18 04 
Mail: tore@cgs.aau.dk
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Som lovet i sidste kirkeblad præsenteres 
de to nye medarbejdere i dette kirke-
blad. MR byder velkommen til organist 
Jens Mathiasen og til Charlotte Amund-
sen som kordegn med kirketjenerfunk-
tion, se præsentationer af de nye med-
arbejdere på side 18 og 19.
På menighedsrådsmødet i november 
blev der afholdt valg til de forskellige 
poster og resultatet blev som følger:

Administrationsudvalg:
Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Lene Kristensen Hove
Anette Machholm Larsen-Jensen
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal

KK-udvalg:
Anette Machholm, formand
Mie Dalbøge Bersan
Preben Gram

Aktivitetsudvalg:
Hans Wendelboe Bøcher, formand
Gudrun Andersen 
Lene Kristensen Hove
Jane Birgitte Lauritsen
Mie Dalbøge Bersan
Anette Machholm Larsen-Jensen 
Dion Pedersen
Jens Mathiasen 
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal

Bladudvalg:
Anette Machholm Larsen-Jensen, 
 formand og  ansvarshavende redaktør
Mie Dalbøge Bersan
Helle Rosenkvist 
Peer Lousdal
Hans Wendelboe Bøcher

Venskabsmenighedsudvalg:
Hans Wendelboe Bøcher, formand 
Mie Dalbøge Bersan
Anette Machholm Larsen-Jensen
Preben Gram
Osvald Hansen
Dion Pedersen
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal
Hans-Jørgen Engelund Kristiansen,  
tidl. medlem af MR
Anne Engelund Kristiansen,  
ung i sognet og KFUM-spejder
Bigge Dalbøge Bersan,  
ung i sognet og KFUM-spejder
 
Julehjælpsudvalg:
Mie Dalbøge Bersan
Irma Larsen
Preben Gram
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal 

Menighedsrådet vil gerne ønske jer alle 
glædelig påske.

Med venlig hilsen
Lindholm Sogns Menighedsråd

Anette Machholm Larsen-Jensen

MENIGHEDSRÅDET
Anne-Marie Dalbøge Bersan, 
formand

Lene Kristensen Hove, 
næstformand

Anette Machholm Larsen-Jensen, 
valgt kasserer og kontaktperson

Tais Terri-Pierre Kløgtner, 
menigt medlem

Preben Gram, 
menigt medlem

Irma Lissy Larsen, 
menigt medlem

Gudrun Andersen, 
menigt medlem

Alan Jensen, 
menigt medlem

Jane Birgitte Lauritsen, 
menigt medlem
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SIDEN SIDST

RENOVERING AF  
LINDHOLM KIRKE 
Vi kom i mål til tiden med elevator og 
handicaptoilet som forventet i sidste 
kirkeblad. I starten af december kunne 
papirerne sendes ind til tilgængelig-
hedspuljen med godkendelsen af pro-
jektet. De resterende arbejder med nyt 
køkken med hårde hvidevarer, menig-
hedssalen, kopirum, toiletter/baderum, 
gulve, montering af skabe mm blev fær-
diggjort i januar måned og blev gen-
nemgået ved afleveringsforretningen 
den 27. januar 2016. Arkitekt og hånd-
værksmestrer gennemgik, sammen med 
kirkens byggesagkyndig Osvald Han-
sen og undertegnede, alle rum fra kl. 
10 - ca. 11. Fra kl. 11 - ca. 12 var MR 
og ansatte indbudt til at deltage.
Arkitekt Ole Knudsen åbnede ”ballet” 
med en tak for samarbejdet og udtrykte 
glæde over projektets resultat på trods 
af de udfordringer der havde været 
undervejs. I forlængelse heraf takkede 
undertegnede for samarbejdet med ar-
kitekt og håndværkere samt for god ro 
og orden ved skurmøderne. Persona-
let ikke mindst for deres tålmodighed i 
byggerodet. 2015 var ydeåret - nu må 

2016 være nydeåret. Formand Mie 
Bersan fik de sidste takkeord inden de 
ca. 25 mand indtog det stående taffel 
bestående af sandwich og sodavand/
kaffe/the.
MR besluttede på mødet den 26. januar 
2016, at renovere præsteværelset, op-
føre skabe på bagtrappen samt male 
bagtrappen. Det var virkelig tiltrængt 
nu efter endt renovering.
Rensning af kirkens orgel har været ud-
skudt fra tidligere år. Dette arbejde er i 
skrivende stund så godt som færdigt og 
vil kunne bruse flot til festgudstjenesten 
og genåbningen af kirkens krypt og 
elevator den 21. februar 2016. Mere 
herom i næste kirkeblad.
Vi har efterhånden hørt om den eleva-
tor i mange år - bliver det til noget? har 
været et af spørgsmålene igennem flere 
år og det er med stor glæde at vi nu kan 
sige ”JOW da” - bedre sent end aldrig. 
MR håber, at I alle vil glæde jer over re-
noveringen og den bedre vej til kirkens 
krypt.

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen

NYT FRA KK-UDVALGET 
Renoveringen af de grønne områder 
omkring Løvvangens Kirkecenter blev 
næsten færdiggjort i 2015.
Det våde vejr satte anlægsfolkene på 
en hård prøve. Skuret blev færdigt, ter-
rassen lige så men vejret umuliggjorde 
et helt færdigt resultat omkring flisebe-
lægningerne. Afslutningerne udføres så 
snart vejret tillader.
Som man kunne læse i referatet af 
26. januar 2015, har slagregn givet 
en smule vand fra loftet i Løvvangens 
Kirke center, både i kirkesalen og på ko-
ordinatorens skrivebord. Taget er besig-
tiget af håndværkere og et overslag er 
modtaget til budget 2017.
Skulle problemet opstå igen, må vi selv-
følgelig handle tidligere. Arkitekten har 
gjort os opmærksom på, at vi skal for-
vente en udskiftning af Lindholm Kirkes 
tag inden for de næste 10 år.
MR har taget det til efterretning og vil 
nævne det for provsten ved det kom-
mende forberedende budgetmøde i 
slutningen af marts måned, blot som en 
info i første omgang.
 

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen
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GULD FRA GEMMERNE
Nej, lige nu handler det ikke om loppe-
markeder eller antikt porcelæn, men om 
en anden slags fund fra gemmerne, og 
måske endda fra gemmer længere til-
bage i tid, end det vi kan finde i de fleste 
butikker.
Det er en tekst, og en tekst som det ikke 
er så nemt at gætte alderen på. Prøv en 
gang. Her kommer en bøn:
”Kom nu, lille mand, kom væk en stund 
fra dit arbejde, gem dig en smule fra 
dine forvirrede tanker. Kast dine tunge 
tjenstlige pligter af dig, og slap af fra 
din møjsommelige anspændelse. Giv 
dig selv lidt fri af hensyn til Gud. Og 
hvil i ham.
Gå ind i dit sinds lille kammer, og søg 
ham bag lukket dør. Sig nu af ganske 
hjertet til Gud: Jeg søger dit ansigt. Dit 
ansigt, Herre, søger jeg efter. 
Og nu altså, du Herre, min Gud, lær 
mit hjerte hvor og hvordan det skal 
søge, hvor og hvordan det finder dig. 
Herre, hvis du ikke er her, hvor kan jeg 

så søge dig, når du er borte fra mig? 
Men hvis du er overalt, hvorfor ser jeg 
så ikke din tilstedeværelse? […]
Lær mig at søge dig. Vis mig dig, som 
jeg søger, for jeg kan hverken søge 
dig, hvis ikke du lærer mig det, eller 
finde dig, hvis ikke du viser dig. Jeg sø-
ger dig længselsfuldt, og som søgende 
længes jeg efter dig. Lad mig finde dig 
ved at elske, og lad mig elske dig ved 
at finde dig. […]”
Har du lagt dig fast på et gæt? Hvis vi 
ikke vidste bedre, kunne man så ikke 
nemt tro, at det her var en bøn, der ikke 
havde alt for mange år på bagen?
Vi har travlt, vi trænger til ro, til at hive 
stikket ud en gang imellem og få styr på 
vores forvirrede tanker. Og vi ved ikke 
nødvendigvis, hvordan vi skal få det, 
eller hvis vi ønsker Guds hjælp til det, 
hvordan vi så skal lede efter ham.
Og så er det måske tid til at afsløre, at 
bønnen er skrevet af Anselm, der er en 
af de gamle kirkefædre. Han levede 

såmænd i 1000-tallet, og hans bøn er 
dermed også fra dengang.
Der er heldigvis sket meget siden da, 
men der er åbenbart også noget ved 
vores liv, der ligner tip-tip-tip-og-så-
videre-tippernes: Vi kan trænge til ro og 
pauser, og vi kan have en længsel efter, 
at Gud må være til at finde.
Mens foråret er på vej, og vi venter på 
nye, friske skud, kan vi få lidt næring fra 
guldet i gemmerne og låne ord fra en 
af dem, der tog livtag med længsel og 
store spørgsmål.

Med ønske om et godt forår. 
Helle Rosenkvist

Teksten er citeret fra: Brian Patrick Mc-
Guire: ”Hjælp mig, Herre - Bøn gennem 
1000 år”, Forlaget Alfa. Bogen, der 
som titlen antyder, indeholder bønner 
fra de sidste 1000 år, kan købes hos 
boghandlerne eller lånes på Aalborg 
Kommunes biblioteker ganske gratis.
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Lindholm Sogns Torsdagstræf er hyg-
geeftermiddage, der det meste af året 
holdes den anden torsdag i måneden 
kl. 14.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Ved hvert Torsdagstræf er der kaffebord 
til 10 kr.
Tag en folder i forgangen/våbenhuset 
og se programmet for hele foråret.

10. marts: 
Jerry giver dæmonerne baghjul

Jerry Mikula var 
i 1991 og 1992 
udsendt til Balkan 
af FN. Han kom 
hjem med post-
traumatisk stress-
syndrom og endte 
hurtigt i misbrug 
og seks selvmords-

forsøg. Det afgørende vendepunkt 
kom, da han en eftermiddag nærmest 
ved et tilfælde blev inviteret inden for i 
mountainbike-klubben i Frederikshavn. 
I dag er Jerry igen afhængig, men af 
cykling.

14. april: 
Grundtvig på prærien – danske 
indvandrermiljøer i USA
Stednavne som Askov i Minnesota, 
Ringsted i Iowa og Solvang i Californi-
en vidner i dag om tusindvis af danske-

res drøm om at etablere et nyt liv i Guds 
eget land. Museumsinspektør Henrik 
Bredmose Simonsen, Skanderborg Mu-
seum, har flere gange besøgt de danske 
miljøer i USA. 

12. maj: 
Syng af karsken bælg
Organist Jens Mathiasen og kirke- og 
kulturmedarbejder Hans Wendelboe 
Bøcher inviterer på en frydefuld og 
snørklet tur tværs gennem både Salme-
bogen og Højskolesangbogen. Sam-
men synger vi nogle af de kendte og 
mindre kendte salmer og sange, og får 
måske en lille historie med på vejen om 
nogle af dem.

9. juni kl. 12-20: 
Sogneudflugt
Traditionen tro afrundes sæsonen med 
en spændende tur ud af huset. Hvor den 
går hen, er endnu en velbevaret hem-
melighed, men konceptet er det samme 
som altid: Bustur til en spændende de-
stination, kaffe undervejs og aftens-
mad, inden turen går hjem til Lindholm. 
Turen er fortrinsvis for sognebørn. 
Pris 200 kr. Betaling og tilmelding fra 
den 14. april til Kirkekontoret. 

ÅBEN KIRKE
Åben Kirke afholdes den første fre-
dag hver måned kl. 19. Men alle-
rede kl. 18 er der mulighed for at 
deltage i fællesspisningen. Vil du 
spise med, er tilmelding nødvendig 
senest dagen før til Kirkekontoret på 
tlf. 98 17 24 32. Pris for aftensmad 
og kaffe er 40 kr. Kaffe og foredrag 
alene koster 10 kr. Aftenerne fore-
går skiftevis i Lindholm Kirke og i 
Løvvangens Kirkecenter.

4. marts i Lindholm Kirke: 
Eliseus Voma og kirken i 
Nigeria

Hvor står den kristne kirke midt i 
Nigerias kamp mod den muslimske 
terrorbevægelse Boko Haram? Og 
hvilken rolle spiller den i det moder-
ne Nigeria? Eliseus Voma er præst 
og har desuden en ledende rolle i 
udviklingen af musik og lovsang i 
den lutherske kirke i Nigeria. I marts 
måned besøger han Mission Afrika 
i Danmark, hvor han gerne vil in-
spirere med emner som livsværdier, 
tro og kultur. Foredraget foregår på 
engelsk, men bliver løbende oversat 
til dansk. 

TORSDAGSTRÆF
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1. april i Løvvangens Kirke-
center: Lettisk kultur mellem 
mange negle
Hvad sker 
der, hvis en 
nation under-
går en meget 
hurtig omstil-
ling fra det 
kommunistisk 
påtvungne til 
det forbrugeristiske frie valg … hvis 
man ellers har penge? Niels Bendix 
Knudsen er uddannet landmand og 
lærer og har siden 2002 været for-
stander på Rite Højskole i Letland, 
som han var med til at oprette i 
1994. Foredraget er en oplagt mu-
lighed for at lære mere om Lingholm 
Sogns venskabsmenigheds land og 
kultur. Se i øvrigt også arrangemen-
terne på side 14.

6. maj: Åben Kirke  
– i Spejderhuset
Grillfest i Spejderhuset, 
Lindholmsvej 59.

7

NYT BØRNEKOR
Går du i 3. klasse eller opefter, og kan 
du lide at synge og have det sjovt, så 
er Lindholm Sogns nye børnekor noget 
for dig. 
Koret synger meget blandet; både sal-
mer, sange af Sigurd og popmusik af 
blandt andet Rasmus Seebach. 
Vi øver onsdage kl. 15 til 16 i Løvvan-
gens Kirkecenter, og medvirker ved ud-
valgte børne- og familiegudstjenester 
og koncerter. Og til december skal vi gå 
Lucia. Det er naturligvis gratis at være 
med.

Vi begynder første gang onsdag efter 
vinterferien, onsdag den 2. marts kl. 15 
i Løvvangens Kirkecenter.
Tilmeld dig gerne på forhånd til Kirke-
kontoret tlf. 98 17 24 32.
Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte organist Jens Mathiasen på 
tlf. 23 70 07 88 eller jens@lindholm-
sogn.dk.

Jens Mathiasen 

MOBILEPAY OG SWIPP
Mange har i dag ikke længere kon-
tanter på lommen, og kan derfor ikke 
være med til at give en gave, når de 
f.eks. er i kirke og der bliver samlet 
ind til kirkens indsamlingsprojekter.
Derfor har Lindholm Sogn nu fået 
både Mobilepay og Swipp - de to 
nuværende betalingsløsninger, der 
fungerer via mobiltelefonen. Første 
gang vi benyttede Mobilepay og 
Swipp var ved gudstjenesterne Jule-
aften 2015, hvor flere af kirkegæn-
gerne benyttede Mobilepay til at 
støtte.
Ud over indsamlinger til kirkens 

projekter, kan både Mobilepay og 
Swipp benyttes, når man f.eks. skal 
betale for spisning i Åben Kirke, del-
tage i babysalmesang eller lignende.
Telefonnummeret du skal sende til, 
hvis du har enten Mobilepay eller 
Swipp på din telefon er: 21 48 34 05

Det er naturligvis stadig muligt at 
støtte med kontanter i kirkens ind-
samlingsbøsser.

DET ER FOR BØRN
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DET ER FOR BØRN

BABYSALMESANG 
Menighedsrådet vil gerne tilbyde ba-
bysalmesang. Med ansættelsen af or-
ganist Jens Mathiasen er vi endelig klar 
at planlægge en ny sæson babysalme-
sang, som forventes at begynde efter 
sommerferien. Datoerne er endnu ikke 
lagt fast, men vil komme i næste kirke-
blad.
Vi opfordrer samtidig til at holde øje 
med kirkens hjemmeside, Facebook 
 eller kontakte kontoret på tlf. 98 17 24 
32. 

Lindholm Sogns Menighedsråd 

MINIKONFIRMANDER
Alle elever i 3. klasse på Gl. Lindholm 
Skole, Løvvangskolen og Mentiqa blev 
før jul inviteret til at blive minikonfir-
mander i Lindholm Sogn. 
Undervisningen foregår i Lindholm 
Kirke på Thistedvej og ligger torsdage 
kl. 14.30 til 16.00. Første gang torsdag 
den 3. marts.
Hver gang får vi lidt i maven, inden vi 
kaster os over dagens tema. Under-
visningen giver børnene kendskab til 
 Bibelens store fortællinger og kirken og 
kristendommen ud fra deres egne erfa-
ringer og spørgsmål. Vi skal fortælle og 
lytte, synge, lege, dramatisere, tegne, 
male, bede Fadervor, gå på opdagelse 
i kirken og meget mere. Forløbet afslut-
tes med et skuespil eller event i forbin-
delse med gudstjenesten i Løvvangens 
Kirkecenter Kristi himmelfartsdag, tors-
dag den 5. maj.

Hans Wendelboe Bøcher

MULIGHED FOR  
BEGRAVELSESKAFFE

Mange ønsker at samles om en kop 
kaffe efter en begravelse. Efter endt 
renovering kan vi nu igen tilbyde at 
holde sådan sammenkomst i krypten 
under Lindholm Kirke i forlængelse 
af bisættelser og begravelser.

Kirkens personale sørger for hele ar-
rangementet. Kontakt Kirkekontoret 
eller kirkens præster for at høre mere 
om muligheder og priser.
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PÅSKEUDSTILLING
- Den kristne påske spiller stort set altid 
en rolle i mine billeder. Påsken rummer 
hele menneskelivet med alle facetter: 
Forbundethed. Magtesløshed. Kærlig-
hed. Bobler. Farve. Mørke. Liv. Søgen. 
Spørgen. Dysterhed. Efterår. Sol. Død. 
Sommer. Kulde. Himmel. - Den historie 
vil jeg gerne fortælle i mine billeder.

Dorthe Kjærgaard fra Tornby har for-
met billeder hele sit liv: - Jeg kan lide 
at arbejde med billeder, uanset om de 
er plane eller flerdimensionelle. Kunsten 
er et sprog, vi alle kan mødes i og om; 
uanset nationalitet, religion, ideologi og 
alt mulig andet. Vi ser på billeder med 
hver vores historie og skaber derfor 

også vores egen historie, når vi går ind 
i billedet.

Den 43-årige billedkunstner har 
tidligere udstillet blandt andet på 
Dronninglund kunstcenter, Dan-
marks Kirkelige Mediecenter og 
i adskillige danske sognegårde. 
Til daglig arbejder hun som ef-
terskolelærer og var i en årræk-
ke udviklingskonsulent i KFUM 
og KFUK i Danmark.

På udstillingen i Løvvangens 
Kirkecenter viser Dorthe Kjær-
gaard både krucifikser og ma-
lerier.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kommende arrangementer 
ud over Åben kirke 
og Torsdagstræf

FAMILIE-PÅSKEGUDSTJENESTE
2. Påskedag (mandag den 28. marts 
kl. 14) i Lindholm Kirke
Familiegudstjeneste om hele påsken. 
Følg med til Jerusalem, og vær med hele 
vejen fra palmegrene og sang Palme-
søndag, en helt anderledes aftensmad 
Skærtorsdag, græd med disciplene 
Langfredag og hold fest med påskeæg 
og sang til slut, når vi når Påskedag og 
fejrer Jesu opstandelse. 
Vi kommer hele vejen i løbet af en time.  
Ved Helle Rosenkvist.

FRILUFTSGUDSTJENESTE  
I SKANSEN
2. Pinsedag (mandag den 16. maj  
kl. 10.30)
2. Pinsedag rykker vi ud af kirkerne og 
samles på Skansen til en festlig pinse-
gudstjeneste under åben himmel. Guds-
tjenesten er et samarbejde mellem Lind-
holm Sogn, Nørresundby Sogn, Hvorup 
Sogn og Baptistkirken i Nørresundby. 

Der er derfor ingen gudstjenester i kir-
kerne denne dag.
Der vil være stole til menigheden, men 
man er også velkommen til at medbrin-
ge egen klapstol og evt. et tæppe. Efter 
gudstjenesten er der sandwich og kaffe 
til alle.
Der er mulighed for kirkebil efter de al-
mindelige regler.

LAM OG NADVER SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag (torsdag den 24. marts kl. 17) i Lindholm Kirke
Gudstjeneste med tekster fra den første jødiske påske, hvor jøderne flygtede 
fra Ægypten, og fra den første kristne påske, da Jesus spiste det sidste måltid 
med sine disciple og indstiftede nadveren. 
Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i fællesspisning i kirkens 
krypt. Ud over den egentlige menu, vil der være smagsprøver fra et jødisk 
påskemåltid.

MENU: PÅSKELAM OG KYLLING
Pris for fællesspisning inkl. drikkevarer: 60 KR.

Tilmelding til Kirkens kontor på tlf. 98 17 24 32 eller 
mail: lindholm.sogn@km.dk senest mandag den 21. marts kl. 13.

KL.
10:30
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LANGFREDAG
(fredag den 25. marts)  
i Løvvangens Kirkecenter. 
Langfredag er noget særligt. Derfor 
medvirker den lokale violinist Else 
Marie Tolbøll, der til daglig spiller i 
Aalborg Symfoniorkester, i år ved 
gudstjenesten i Løvvangens Kirkecenter.

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 
 salmerne og Bibelens ord.

Deltagerne skiftes til at planlægge 
 aftenerne, 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. marts
Onsdag den 6. april
Onsdag den 4. maj

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
STILLE STUNDER
Trænger du til ro, til bare at sidde 
lidt i et stemningsfuldt kirkerum 
 eller 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  
I LINDHOLM KIRKE:
 15. marts
 12. april
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ARRANGEMENTSKALENDER
 1. marts Kl. 19.00 Valka-aften Lindholm Kirke
 2. marts Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 2. marts Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
 3. marts Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 4. marts Kl. 19.00 Åben Kirke (spisning kl. 18.00)  Lindholm Kirke
 6. marts Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter
 7. marts Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter 
 10. marts Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter
 10. marts Kl. 21.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter
 12. marts  Kl. 13.00 De Levende Pinde Løvvangens Kirkecenter
 13. marts Kl. 11.15 Sogneindsamling Løvvangens Kirkecenter
 14. marts  Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 16. marts Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 17. marts  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 20. marts Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset
 21. marts  Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 22. marts Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Lindholm Kirke
 23. marts Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 24. marts Kl. 17.00 Lam og nadver Skærtorsdag Lindholm Kirke
 28. marts  Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 30. marts Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 31. marts Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 1. april Kl. 19.00 Åben Kirke (spisning kl. 18.00)  Løvvangens Kirkecenter
 3. april Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter
 4. april Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 6. april Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 6. april Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
 7. april Kl. 21.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter
 9. april Kl. 13.00 De Levende Pinde Løvvangens Kirkecenter
 11. april Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 13. april Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter 
 14. april Kl. 14.30 Torsdagstræf  Løvvangens Kirkecenter
 14. april Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 17. april Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset
 18. april  Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 20. april Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 25. april Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 26. april Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter
 27. april Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter



 28. april  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 2. maj Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 4. maj Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 4. maj Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
 6. maj Kl. 18.00 Åben kirke (spisning kl. 18.00)  Spejderhuset
 9. maj Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 11. maj Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 12. maj Kl. 14.30 Torsdagstræf  Løvvangens Kirkecenter
 12. maj  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 14. maj Kl. 13.00 De Levende Pinde Løvvangens Kirkecenter
 16. maj Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 18. maj Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 19. maj Kl. 21.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter
 21. maj Kl. 10.00 Gospeldag Lindholm Kirke
 21. maj Kl. 16.00 Gospel-koncert Lindholm Kirke
 22. maj Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset
 23. maj Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 25. maj Kl. 18.00 Familieklub Mars Løvvangens Kirkecenter
 26. maj  Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter
 30. maj Kl. 18.00 Familieklub Nordstjernen Løvvangens Kirkecenter
 31. maj Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Lindholm Kirke
 9. juni Kl. 12.00 Sogneudflugt Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på plejehjem
DATO LINDHOLM PLEJEHJEM LIONS PARK
 1. marts Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

 8. marts Kl. 13.30 Peer Lousdal (nadver) Ingen
15. marts Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist
22. marts Kl. 13.30 Peer Lousdal Ingen
 5. april Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

12. april Kl. 13.30 Helle Rosenkvist (nadver) Ingen
19. april Ingen Kl. 14 Peer Lousdal
26. april Kl. 13.30 Peer Lousdal Ingen
 3. maj Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

10. maj Kl. 13.30 Peer Lousdal (nadver) Ingen
17. maj Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist
24. maj Kl. 13.30 Peer Lousdal Ingen

13
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER

GOSPELDAG FOR ALLE
Lørdag den 21. maj kl. 10 til 
17.00 i Lindholm Kirke.
Lindholm Kirkes Menighedsråd og or-
ganist Jens Mathiasen indbyder til en 
swingende dag fuld af smittende glæ-
de, energi og gospel. Vi begynder kl. 

10, og i løbet af dagen skal vi lære 5-6 
gospelsange, heriblandt en ny gospel-
sang, komponeret af Jens Mathiasen. 
Undervejs støder sangerinden Karen 
Grarup og bandet til, som alle medvir-
ker i den store offentlige koncert, der 
afrunder dagen klokken 16.

Alle kan være med; eneste krav er sang-
glæde! 
Pris: 100 kr. Prisen inkluderer frokost, 
kaffe og kage.
Tilmelding til kirkens kontor tlf. 98 17 
24 32 eller lindholm.sogn@km.dk 
 senest tirsdag den 17. maj.

KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDS MØDER: 

 Tirsdag den 22. marts kl. 19 i Lindholm Kirke

 Tirsdag den 26. april kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter

 Tirsdag den 31. maj kl. 19 i Lindholm Kirke
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VALKA-AFTEN
Tirsdag den 1. marts kl. 19  
i Lindholm Kirke
Uanset om du nåede at møde vores let-
tiske gæster, da de besøgte Lindholm 
i august 2015, om du drømmer om at 
tage med til Valka i år eller blot er inte-
resseret i at høre mere om sognets let-
tiske venskabsmenighed, er du velkom-
men denne aften.
Sammen skal vi blandt andet se video 
fra sommerens besøg i Lindholm, men 
også glimt af, hvad der er i vente for 
dem, der skal med til Letland denne 
sommer. Husk også foredraget i Løvvan-
gens Kirkecenter, fredag den 1. april kl. 
19, hvor Niels Bendix Knudsen fortæller 
om ”Lettisk kultur mellem mange negle”.

NATKIRKE I  
LØVVANGENS KIRKECENTER
Natten er anderledes. Det er en anden 
type fællesskab og en anden slags sam-
taler, der opstår, når tusmørket sænker 

sig og farverne forsvinder, mens kirke-
rummet fyldes af levende lys og sfærisk 
musik.
Kom som du er, nyd kirkens ro, tænd 
et lys, lyt til musikken, bed en bøn eller 

…? Det er dig, der bestemmer, når Nat-
Kirken i Løvvangens Kirkecenter åbner 
dørene. Som udgangspunkt er der intet 
program, blot mulighed for at nyde kir-
kerummet ved nattetide og evt. have en 
stille samtale i et tilstødende rum med en 
præst.
Man kan komme med det, der brænder 
på i livet lige nu og her, uanset om det er 
religiøse eller eksistentielle udfordringer. 
Efter bedste evne kan vi forhåbentligt 
hjælpe hinanden med at sætte ord på 
det, som skal siges højt, før man rigtig 
ved det og livet kan gå videre.
Aftenerne holdes i Løvvangens Kirkecen-
ter fra klokken 21 til midnat, hvor de af-
rundes af en kort bortsendelsesandagt.

DE KOMMENDE AFTENER ER 
TORSDAG KL. 21-00:
 10. marts
 7. april
 19. maj

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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SOGNEINDSAMLING – TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 2016
DEL din søndag med verdens fattigste 
kvinder og meld dig som indsamler.
Søndag den 13. marts er der sogneind-
samling, og du kan hjælpe meget ved at 
bruge et par timer som indsamler. Sidste 
år indsamlede 20.000 frivillige 14 mio. 
kr. på tre timer. Meld dig gerne på for-
hånd ved at ringe, sende en sms eller 
en e-mail til sognepræst Helle Rosen-
kvist på tlf.: 21 19 94 76, e-mail: hros@
km.dk eller mød blot op i Løvvangens 
Kirkecenter på dagen.

•  Hvis vi vil se virkelig udvikling her i 
verden, skal vi investere i kvinderne”, 
siger Desmond Tutu, tidligere ærkebi-
skop i Sydafrika. Både Verdensban-
ken og FN giver ham ret: 

•  Hvis kvinder får egen indtægt, stiger 
hele familiens uddannelses- og sund-
hedsniveau

•  Hvis kvinder får ret til at eje jord og 
optage lån på lige fod med mænd, vil 
landbruget i udviklingslande kunne 
producere 20-30 procent mere

•  Hvis kvinder får en uddannelse, har 
deres børn dobbelt så gode chancer 
for at overleve

•  Hvis flere børn overlever, vælger 
mange kvinder og familier at få færre 
børn.

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

Lindholm Menighedsråd

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
TAG MED TIL VALKA
Lindholm Sogn og venskabsmenighe-
den i Valka i Letland besøger på skift 
hinanden. Sidste år var det menigheden 
i Valka, der besøgte Lindholm.
Fra den 20. til den 30. juni 2016 er det 
således vores tur til at besøge Letland, 
hvor vi skal opleve hverdagen i den lille 
venskabsmenighed. Besøget i år falder 
sammen med flere store, lettiske fest- og 
helligdage, så rejsen i år bliver ekstra 
festlig. Efter besøget i Valka går turen 
videre til Estlands hovedstad Tallinn, 
hvor vi har to overnatninger.
Alle interesserede i sognet er inviteret 
med, men der er kun et begrænset antal 
pladser. Turen foregår i bus og er des-

værre ikke handicapvenlig. Forventet 
pris for rejse, ophold og forplejning er 
4000 kr. pr. deltager + tillæg for evt. en-
keltkahyt og -værelse. Ansøgning om at 

komme med kan afleveres på Kirkekon-
toret eller sendes pr. mail til lindholm.
sogn@km.dk. Tilmelding senest fredag 
den 18. marts.
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HIMMELSKE DAGE
Kunne du tænke dig at ligge i en him-
melseng i det indre København, at kom-
me til en gudstjeneste med nyskrevne 
tekster og nykomponeret musik, at tage 
dit barn eller barnebarn med til baby-
salmesang eller høre en nonne fortælle 
om klosterlivet eller noget helt femte, så 
kom til København i Kristi Himmelfarts 
ferien fra den 5. til den 8. maj i år. Kø-
benhavn vil summe af liv, når den store 
kirkelige festival ”Himmelske Dage”, lø-
ber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbageven-
dende dansk kirkebegivenhed, som af 
nogen sikkert vil være kendt som Dan-
ske Kirkedage. Det holdes hvert tredje 
år og hver gang i en ny by. I 2016 er fe-
stivallen henlagt til hovedstaden, og her 
har man valgt, at give arrangementet 
navnet ”Himmelske Dage”. Det er festi-
valens ambition at udforske og debat-
tere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom 
og religion spiller og spiller i fremtidens 
samfunds- og kulturliv, såvel som for 
den enkelte borger. 
Festivalen er et overflødighedshorn af 
aktiviteter, der alle foregår i Indre By i 
København, som udgøres af den gamle 
middelalderby. Nytorv er centrum for 
de store fællesarrangementer og kon-
certer med både kendte og nye navne. 
Men der vil samtidig være masser af ar-
rangementer at på opdagelse i, rundt i 
byens kirker, forsamlingslokaler og kul-
turinstitutioner, ligesom organisationer, 
foreninger, kirker og mange andre vil 
byde på debat, samtalesaloner, events, 
workshops og musik i telte rundt om-
kring på byens pladser. 
Man kan kalde festivalen en slags kir-
kernes folkemøde. Der vil være oplevel-

ser for alle sanser, for alle aldersgrup-
per og for alle nysgerrige sjæle. Fra 
tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage 

på www.facebook.dk/himmelskedage 
og på www.himmelskedage.dk, hvor 
det endelige program vil blive offentlig-
gjort primo marts.

OFFICIEL INDVIELSE 
FOLKEKIRKENS HUS
20. MARTS 2016

PROGRAM
Festgudstjeneste i Budolfi Kirke ved biskop Henning Toft 
Bro. Aalborg Domkirkes kantori og solister medvirker. 
Margrethe T. Østergaard, dirigent, Erling A. Thomsen, orgel

Procession fra Budolfi Kirke til Folkekirkens Hus med 
biskop Henning Toft Bro, domprovst Niels Chr. Kobbel-
gaard og Budolfi Kirkes meninghedsrådsformand, Jette 
Engelbreth, i spidsen

Folkekirkens Hus byder gæsterne velkommen, og derefter er 
der taler ved biskop Henning Toft Bro, lederen af Folkekir- 
kens Hus Henrik Thorngaard, Budolfi Kirkes meningheds-
rådsformand Jette Engelbreth og formanden for byggeudval-
get Bent Flyvholm

Musikalsk underholdning

Reception med let traktement i Folkekirkens Hus

Folkefest i stort telt på Gammel Torv (lige uden for 
Folkekirkens hus) med musikalsk underholdning og gratis 
pølser og øl (1 time)

Passionskoncert i Budolfi Kirke ved Aalborg Domkirkes 
kantori og solister. Margrethe T. Østergaard, dirigent. Erling 
A. Thomsen, orgel

10.00 - 11.15

11.15 - 11 30

11.30 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 13.15

12.30 - 16.00

16.30 - 17.30

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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PRÆSENTATION
Det er med glæde og forventning, jeg ser frem til at være organist ved Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter, og jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at sige menighedsrådet tak for den tillid, I har vist mig. Jeg ser frem til vores samarbejde, 
ligesom jeg også ser frem til samarbejdet med kirkens præster og øvrige personale.

Jeg hedder Jens Mathiasen, er 42 år, 
og har de seneste fem år været orga-
nist i Løkken Kirke.
Jeg er vokset op i Åbybro, men bor 
i dag med min familie i Svenstrup, 
hvor min kone er sognepræst og vo-
res tre drenge går i skole. 
Så længe jeg kan huske, har musik 
været en del af mit liv. Min far spil-
lede for os som børn, og senere lærte 
vi selv at spille, først klaver og siden 
orgel. 

Jeg husker, at jeg som barn spillede 
blokfløjte til en gudstjeneste i Lind-
holm Kirke. Det var i organist Orla 
Olesens tid. Ved den lejlighed fik jeg 
lov at prøve det fantastiske orgel. Det 
var en stor oplevelse, som har prentet 
sig i erindringen. Derfor er det faktisk 
en stor drøm, der går i opfyldelse, 
når jeg nu får lov til at være organist i 
netop Lindholm Sogn.
Min musiksmag spænder vidt; lige 
fra Bach til Seebach. - Hver ting til sin 

tid, hvilket også blandt andet mit ar-
bejde i kirkens børnekor kommer til 
at mærke. 
Jeg glæder mig til at fylde de smukke 
rum med toner - både de tunge og de 
danselette.
På gensyn i sogn og kirker.

Jens Mathiasen
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PRÆSENTATION
Af gode grunde kommer der ikke til at ske ændringer på Kirkekontoret, selvom der pr. 1. december 2015 er ansat en 
ny kordegn med kirketjenerfunktion. Charlotte Amundsen har nemlig fungeret som vikar i mange af funktionerne siden 
februar 2014.

Jeg er født og opvokset i Nørresund-
by, og oprindeligt uddannet model-
syerske og modelkonstruktør. I 13 år 
boede jeg i Norge, hvor jeg blandt 
andet syede brudekjoler på bestil-
ling. Tilbage i Danmark åbnede jeg 
Lindholm Blomster & Brugskunst, som 
jeg drev i 11 år, senest på hjemadres-
sen på Thistedvej. Men da jeg blev 
ansat i sognet lukkede jeg butikken 
og indrettede i stedet butikslokalerne 
til bed & breakfast.

Arbejdsskiftet var ikke tilfældigt: 
Gennem mit arbejde i blomsterbutik-
ken havde jeg i mange år min natur-
lige gang både i kirken og i kirke-
centeret i forbindelse med pyntning 
til blandt andet vielser og bisættelser. 
Her oplevede jeg Lindholm Sogn som 
et godt og trygt sted at arbejde, og et 
sted, hvor man kommer i god kontakt 
med mange lokale; ikke mindst netop 
på kirkekontoret, hvor fødselsregi-
streringer, navneændringer og re-

gistrering af vielser og dødsfald går 
over mit skrivebord.
- Som en del af min ”nye” stilling de-
ler jeg - ved siden af kontorarbejdet 
- kirketjenerfunktionen i Lindholm 
Kirke og Løvvangens Kirkecenter med 
Dion Pedersen og Mie Andersen.  
Også det er en stor fornøjelse.
Privat bor jeg med min mand Kjell 
”Kello” Kristian på Thistedvej.

Charlotte Amundsen
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER 

14. november 2015
Ludvig Klausen Lind

26. december 2015 
Teresa Marie Bunch Perrin og 
Daniel Kastis

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

 19. marts

 21. maj

 16. juli

1. november 2015
Ida Marie Houtved Olesen

8. november 2015
Sofia Sten Christiansen

14. november 2015
Thea Baun Norrmann

16. januar 2016 - Alberte 
Buus Grynnerup og Alma Buus 
Grynnerup

29. november 2015
Mathilde Saaby Desideriussen

17. januar 2016
Carl Rindum Jørgensen

Oplysning om, hvor der holdes dåb 
fås ved henvendelse til kirkekontoret 
på tlf. 98 17 24 32.



FÆLLESSKABER
DE LEVENDE PINDE
Vi mødes 2. lørdag i hver måned kl. 13-17 i Løvvangens 
Kirkecenter og strikker bl.a. tæpper, trøjer, huer og sok-
ker, 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 
’Børnehjørnet’ i Søndergade i Aalborg.
Har du lyst til at give en hånd med, eller har du garn-
rester til overs, så mød op eller kontakt Lis Dalum Nielsen 
på tlf. 9817 9140. 
Pris: 10 kr. pr. gang.

BRODERI-BANDEN
Har du kørekort til den store broderimaskine, og har du 
selv en maskine, er du mere end velkommen til at tage 
den med, når vi 2. lørdag i hver måned udveksler erfa-
ringer og broderer løs sammen. 
Det foregår kl. 13-17 i Løvvangens Kirkecenter.
Ved spørgsmål kan Karin Lildal kontaktes  
på tlf. 29 44 09 44.
Pris 20 kr. pr. gang.

KOMMENDE  
STRIKKEDAGE:
 12. marts
 9. april
 14. maj
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PATCHWORK
Alle er velkomne til at deltage og opleve 
patchwork for fuld udblæsning.
Gruppen har bl.a. leveret tæpper til ju-
lemærkehjemmet i Hobro, og arbejder 

bl.a. på juletræstæpper til både Lind-
holm Kirke og Løvvangens Kirkecenter.
Patchworkstoffer og lignende modtages 
med stor tak.
Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge 

Bersan på tlf. 98 17 75 71 eller mobil 
40 57 75 71.
Vi mødes torsdag kl. 19 i ulige uger i 
Løvvangens Kirkecenter. Pris: 20 kr. pr. 
aften inkl. kaffe og ostemadder.

KOMMENDE AFTENER:
 3. marts
 17. marts
 31. marts
 14. april
 28. april
 12. maj
 26. maj

VI MØDES:
 12. marts
 9. april
 14. maj
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FÆLLESSKABER

BANKOSPIL

I foråret er der mulighed  

for et spil banko

SØNDAG EFTERMIDDAG KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter 

på følgende dage:

 
Søndag den 6. marts

 
Søndag den 3. april

FAMILIEKLUB.DK 
Familieklub.dk er et tilbud for familier 
med alkoholrelaterede problemer. Vi 
favner altså både problemerne hos 
den drikkende og problemerne for de 
pårørende. Hos os er det ufarligt at 
snakke om det, der er svært. Gennem 
erfaringsudveksling finder vi sammen 
redskaber til, hvordan man kommer vi-
dere. Visionen er et sundere familieliv 
uden alkohol eller andre dysfunktionelle 
adfærdsmønstre.

Familieklubbens historie går tilbage til 
1964, hvor professor i psykiatri Vladi-
mir Hudolin grundlagde de første klub-
ber i Kroatien. Klubberne blev hurtigt 
populære, og i dag findes flere end 
2000 klubber i 34 forskellige lande. I 
Danmark findes Familieklub.dk ti for-
skellige steder i landet.
Vi mødes hver uge i Løvvangens Kirke-
center: 
Familieklub ”Nordstjernen” for børn og 
unge mødes hver mandag kl. 18-19.30 
i Løvvangens Kirkecenter.  Klubmedar-
bejder er Pia Lykke.  
Familieklub ”Mars” mødes samme sted 
onsdage kl. 18-19.30. Klubmedarbej-
der er Lars Terp. 
Læs mere på www.familieklub.dk.
Har du spørgsmål er du velkommen til 
at kontakte klubassistent Lene Guldfeldt 
på tlf. 20 59 49 10.

Lene Guldfeldt
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Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

Mænd i Lindholm Sogn har brug for et 
sted, hvor de kan mødes uden koner, 
kærester og svigermødre. Herreklubben 
”Hygge, Herremad & Humor” mødes 
også i foråret. Følg med på Facebook 
og opslag i kirken og kirkecentret om 
tidspunkter og steder. Det er også muligt 
at kontakte kirke- og kulturmedarbejder 
Hans Wendelboe Bøcher på tlf. 29 40 09 
16, hans@lindholmsogn.dk.

SØNDAGSCAFÉ KL. 14-16
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.

20. marts: ”Kvindeliv”
Irma Larsen fortæller.

17. april: Det meste er sandt …
Hans Wendelboe Bøcher fortæller om sin 
altid snakkesalige kone, om modvilligt at 
være dukke-racist og om ungernes evin-
delige håndboldstævner i kolde sports-
haller uden Wi-Fi. 

22. maj: Modeopvisning
Se det nyeste fra Danmissions Genbrug i 
Skrågade.

Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen 

på tlf. 98 17 91 40.

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.: 24 43 34 86
Onsdage  
kl. 19.00 - 21.00.

Seniorspejder 
8., 9., 10. klasse
Sanne Bjeldbak 
Olesen
tlf.: 24 43 34 86
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.

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

HYGGE, HERREMAD  
OG HUMOR



Gudstjenester
DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER

 6. marts Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe) Ingen

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

 15. marts Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste) Ingen

 20. marts Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (Palmesøndag)

 24. marts Kl. 17 H. Rosenkvist/P. Lousdal (Skærtorsdag) Ingen

 25. marts Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Langfredag)

 27. marts Kl. 10 Peer Lousdal (Påskedag) Ingen

 28. marts Kl. 14 Helle Rosenkvist (2. Påskedag)  Ingen

 3. april Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)

 10. april Kl. 9 Peer Lousdal (Konfirmation) Kl. 10 Helle Rosenkvist (Alm. højmesse)

   Kl. 11 Peer Lousdal (Konfirmation)

 12. april Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste) Ingen

 17. april Kl. 10 Bodil Bolding Kristensen (Alm. højmesse/Kirkekaffe)  Kl. 10 Helle Rosenkvist (Konfirmation)

 22. april Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (Store bededag)

 24. april Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

 1. maj Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe)

 5. maj Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (Kristi himmelfartsdag)

 8. maj Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe) Ingen

 15. maj Kl. 10 Peer Lousdal (Pinsedag) Ingen

 16. maj Kl. 10.30 FRILUFTSGUDSTJENESTE I SKANSEPARKEN (2. Pinsedag)

 22. maj Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

 29. maj Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

KOLLEKTER
Ved alle gudstjenester samles ind ved udgangen. Se 
oversigten i våbenhuset/forgangen om hvad pengene 
går til. Det er også muligt at bidrage til kollekten via 
Mobilepay/Swipp 21 48 34 05.

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


