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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
Den 28. februar efter gudstjenesten 
afholdt vi det obligatoriske menigheds-
møde. 31 personer deltog i mødet, hvor 
der var mulighed for at komme med ris 
og ros til MR eller gode idéer.
Formanden (Mie Dalbøge Bersan) bød 
velkommen og opfordrede til at alle kort 
præsenterede sig selv. Herefter en rask 
præsentation af det daglige arbejde i 
menighedsrådet.

Også i 2015 har rådet arbejdet efter 
sognets vision: ”Lindholm Sogn er en 
ramme, hvor folkekirken sprudler af 
liv og glæde, fordi alle aktører, valgte, 
frivillige og ansatte i sognet føler fæl-
lesskab og ejerskab af det overordne-
de projekt der hedder: Forkynd Jesus 
Kristus som hele verdens frelser”

Året har stået i byggeriets tegn; både i 
Lindholm Kirke og i Løvvangens Kirke-
center, men også de fast tilbagevenden-
de arrangementer har fyldt året, f.eks. 
sogneindsamlingen i marts, påskeguds-
tjenesterne, besøg fra Valka, Hygge ved 
åen, julehjælp, koncerter og anderledes 
gudstjenester.

Samtidig er det rart at se, at menighe-
den vokser i antal. 

Herefter orienterede den valgte kas-
serer og kontaktperson (Anette Mach-
holm Larsen-Jensen) om sognets bud-
get/regnskab og personalesituationen, 
hvor alle ansatte fik ros for deres store 
tålmodighed i forbindelse med den 
længerevarende renovering af krypten 
og etablering af belægning omkring 
Løvvangens Kirkecenter. 

Referat af mødet kan ses i sin helhed på 
hjemmesiden eller ved henvendelse til 
Hans Wendelboe Bøcher.

Det er med stor glæde, at vi nu kan 
byde velkommen til hele 4 nye korister. 
Nu er kirkens kor igen fuldtalligt og vi 
glæder os til igen at høre flerstemmig 
sang. Præsentation af koret findes på 
side 8.

Tore Mortensen har været vores vikar 
på posten som 20 timers organist på en 
tidsbegrænset kontrakt. MR afventede 
den nye organists (Jens Mathiasens) 
start, og en vurdering af fremtidens 
 behov. Stillingen blev slået op 1.4.2016 
med ansøgningsfrist 21. april 2016 og 
samtaler den 4.5.2016. I næste blad 
vil den kommende faste organist bliver 
præsenteret. 

I juni og juli måned holdes ingen MR-
møder. Første møde efter ferien er sidste 
tirsdag i august. 

I ønskes alle en rigtig god sommer.
Anette Machholm Larsen-Jensen

ORIENTERINGSMØDE  
OM MR-VALG 2016

Mandag den 5. september kl. 
19 i Løvvangens Kirkecenter
Forud for menighedsrådsvalget den 
8. november 2016 inviteres alle in-
teresserede til orienteringsmøde. 
Kunne du tænke dig at arbejde for 
fællesskabet og kirken de næste fire 
år, kan du begynde her.
På mødet orienteres om regler og 
frister, ligesom der vil være mulighed 
for at drøfte fremtidens kirke i Lind-
holm Sogn.

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 prise.
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SIDEN SIDST

RENOVERING AF  
LINDHOLM KIRKE 
Den 21. februar 2016 blev dagen, hvor 
elevatoren officielt skulle tages i brug. 
Alle sejl var sat, og alle mand var i sti-
veste puds. Kirken var smukt pyntet, og 
i dagens anledning havde organist Jens 
Mathiasen samlet et udvidet kor. Han 
havde endda begået en 4-stemmig kor-
sats til biskop Henning Toft Bros salme 
’Nu mister mørket magten’, som blev 
uropført på dagen.
 
Sognepræst Peer Lousdal stod for fest-
gudstjenesten og holdt en historisk tale 
inden elevatoren skulle indvies.
 
Vort mangeårige medlem af MR Irma 
Larsen fik æren af at klippe snoren og 
køre den første tur. Det var næsten helt 
royalt, da vi havde at låne standere til 
den røde snor og fløjlspude med guld-
kvaster til at lægge saksen på. Irma 
indledte med en kort tale inden nedstig-

ningen til kirkens krypt, som skulle gen-
åbnes efter endt renovering.
Kirketjenerne havde dækket smukke 
borde, så rammerne for en god dag var 
på plads.
 Dagen var ikke kun helliget elevator og 
krypt, men også en velkomst til vores or-
ganist Jens Mathiasen.
 
Formand Anne-Marie Dalbøge Bersan 
indledte dagens talerække, underteg-
nede fulgte og arkitekt Ole Knudsen 
ligeså. Ole Knudsen sluttede med at 
overrække en check på 4.000 kr. fra ar-
kitekt og håndværkere.
Dagen ville ikke være så god, hvis ikke 
menigheden, ansatte og MR havde bak-
ket op om arrangementet. I skal alle 
have en stor tak, fordi I var med til at 
gøre dagen til noget særligt.

På udvalgenes vegne  
Anette Machholm Larsen-Jensen

NYT FRA KK-UDVALGET
Som nævnt i sidste kirkeblad manglede 
der afslutning på flisebelægningen om-
kring Løvvangens Kirkecenter. Det har 
der været fuld gang i at udbedre, og i 
skrivende stund arbejdes der på at få 
de resterende arbejder udført, så vi kan 
få glæde af den store terrasse den kom-
mende sommer.
 
Der har været afholdt KK-udvalgsmøde 
med henblik på ønsker/behov til bud-
get 2017 samt besigtigelse af prøver 
på stole og borde til kirkens krypt. Ved 
samme lejlighed blev synsrapporterne-
gennemgået. Byggesagkyndig Osvald 
Hansen, kirkeværge Niels Chr. Nielsen, 
arkitekt Ole Knudsen, kirkegårdsleder 
Thomas Baun Jensen, graver Bent Jen-
sen samt kirketjener Dion Pedersen til-
tog i mødet.
Der er provstesyn hvert 4. år - sidste 
gang var 20. maj 2014. Internt syn 
afholdes hvert år. Repræsentanter for 
producent og forhandler af borde/stole 
deltog i første punkt på dagsordenen.
 
Om vi har penge til borde og stole i 
2016 vides ikke endnu, men kasserer 
Kirsten Dalbøge og undertegnede
som valgt kasserer vil gennemgå talle-
ne, når alle regninger for renoveringen 
af kirkens krypt og elevatoren
foreligger. Mere herom følger i næste 
blad.

På udvalgenes vegne  
Anette Machholm Larsen-Jensen
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SERVERFEJL
Måske vil overskriften være sort snak 
for dig, eller også kender du det alt for 
godt. Mange søger på internettet efter 
oplysninger og informationer om dette 
og hint. Vi søger efter de gode tilbud i 
Netto eller i Brugsen, eller vi søger efter 
noget helt andet. Efter længere tids sø-
gen finder vi endelig den hjemmeside, 
der har svaret på det stillede spørgsmål.

Der klikkes på siden, men i stedet for at 
vise siden med svaret på spørgsmålet, 
så toner der noget helt andet frem på 
skærmen. Serverfejl står der med store 
bogstaver. Og forklaringen lyder må-
ske, at der er for mange, der har klikket 
sig ind på netop denne side, og derfor 
er serveren blevet overbelastet eller helt 
brudt sammen, så ingen i øjeblikket kan 
få adgang til den pågældende side.

I vores samfund i dag er de fleste on-

line det meste af tiden. For vi får jo 
konstant nyheder fra hele verden, vi 
skal forholde os til. Vi læser aviser og 
bøger online. Og vi er også vant til, at 
vi i døgnets 24 timer kan købe alt over 
nettet. Vi kan over nettet handle i Indien 
og Kina, i Sydamerika og i USA og på 
alle tider af døgnet. Vi kan købe alt fra 
det mindste til det største, fra det billig-
ste ragelse til det dyreste dyre. Vi kan 
lave banktransaktioner og meget, me-
get mere over internettet. Ja, vi er næ-
sten alle sammen blevet helt afhængige 
af at internet forbindelsen er pålidelig 
og stabil og fungerer.

Men al den teknologi, som vi omgiver 
os med, og som hjælper os så tit, og 
som løser et utal af problemer for os, 
den er bare ikke altid 100% pålidelig 
og trofast over for os. Den kan gå off-
line. Den kan melde serverfejl.

Men der findes et sted, hvor vi aldrig 
finder nogen serverfejl. Profeten Jeremi-
as i Det gamle Testamente havde erfa-
ret det. Han skriver, at ”Herren er god, 
hans trofasthed varer til evig tid”.

Gud er online hele tiden. Han har aldrig 
server nedbrud. Vi kan altid komme til 
ham med stort og småt.

Faktisk så understreges det i hele Bibe-
len, at det ikke kun er 24 timer i døgnet, 
at Gud er at træffe, nej, det er til evig 
tid. Selv inden vor tidsregning begyndte 
og efter den ender er Gud trofast. Ja, 
Gud er god! Der er ingen serverfejl eller 
forbindelsesfejl hos ham.

Glædelig sommer
Peer Lousdal
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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.
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.

Forårets sidste arrangement er sogne-
udflugten den 9. juni.
Til gengæld vender sommerfilmene igen 
i år tilbage fire torsdag eftermiddage 
hen over sommeren.
Læs mere på side 9.

Sogneudflugt torsdag den  
9. juni kl. 12.00 til cirka 20.00.
Skørping Nykirke,  
Rebild Bakker og Spillemands-
museet i Rebild.
12.00 Afgang i dobbeltdækkerbus fra 
Løvvangens Kirkecenter. Derefter op-
samling ved Aldi og Lindholm Kirke.

Turen går herefter ad den smukkeste vej 
ned gennem Himmerland til Skørping 
Nykirke, der nok mest er kendt for sin 

store, nye, imponerende glasmosaik 
 ’Livets Landskab’ af den færøske kunst-
ner Tróndur Patursson. Værket, der 
måler 5,50 meter i bredden og 4,80 i 
højden, viser påskens begivenheder. 
Med de legemsstore skikkelser, der be-
væger sig hen imod Golgata, der anes i 
baggrunden, er det næsten uundgåeligt 
ikke selv at blive inddraget i billedet. 

- På det nye alterbillede ser vi ikke på 
den måde tilbage på påskens begiven-
heder; vi inddrages i dem, har Tróndur 
Patursson forklaret om alterpartiet, der 
blev indviet sammen med den nyrestau-
rerede kirke Skærtorsdag i år.

I kirken skal vi høre meget mere om det 
store billede og også synge et par sal-
mer.

Efter besøget i Skørping Nykirke går 
turen videre til Spillemands-, jagt- og 
skovbrugsmuseet i Rebild, hvor vi først 
skal have kaffe og lagkage, inden vi 
hører om de forskellige udstillinger, der 
fortæller historien om Rold Skovlandets 
kulturhistorie og den traditionelle folke-
musik.

For at samle appetit til aftensmaden, 
som nydes i Røverstuen i Rebild, stræk-
ker vi ben på et af de mange idylliske 
steder i Rebild-området.

Pris 200,- pr. person eksklusiv drikkeva-
rer til middagen. Billetsalget er i gang. 
Eventuelt ledige pladser kan købes efter 
først til mølle-princippet ved henvendel-
se til Kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.

TORSDAGSTRÆF ÅBEN KIRKE
Åben Kirke afholdes den første 
 fredag hver måned kl. 19. Men 
allerede 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 foregår skiftevis i Lind-
holm Kirke og i Løvvangens Kirke-
center.

VI HOLDER SOMMERFERIE 
OG MØDES IGEN EFTER FERIE 
 FREDAG DEN 2. SEPTEMBER.
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MINIKONFIRMANDER
Ikke mindre end 24 herlige elever fra 
Lindholm Skoles 3.A og 3.B valgte i år 
at gå til Minikonfirmand i Lindholm Kir-
ke. Sammen med kirke- og kulturmed-
arbejder Hans Wendelboe Bøcher har 
de otte torsdage i marts og april hørt 
om skabelsen, om liv og død, fødsel og 
dåb, om at blive fundet, om venskab og 
meget andet.
Ved siden af fortællingerne har de vi 
blandt andet lavet skønne krucifikser 
af strandingstræ og gamle spiseskeer, 
lavet skrotdyr, tegnet og malet, besøgt 

kirkegården og sunget salmer med kir-
kens organist.
Undervisningen af årets minikonfirman-
der kulminerede Kristi Himmelfartsdag 
med gudstjeneste i Løvvangens Kirke-
center, hvor forældre, bedsteforældre, 
søskende og faddere var inviteret. Her 
fik minikonfirmanderne både diplom og 
en gave. Efterfølgende var der kaffe og 
kagemand til alle.
I skoleåret 2016/17 inviteres sognets 
skolers 3. klasser til at gå til minikonfir-
mand efter jul.

DET ER FOR BØRN
BABYSALMESANG
Menighedsrådet vil gerne tilbyde 
 babysalmesang. Med ansættelsen af 
ny organist og organistvikar er vi en-
delig klar til igen at tilbyde den po-
pulære babysalmesang. Vi begyn-
der efter sommerferien. Datoer er 
dog ved redaktionens afslutning ikke 
lagt fast. Vi opfordrer derfor til at 
holde øje med kirkens hjemme side, 
Facebook eller kontakte kontoret på 
tlf. 98 17 24 32.

BØRNEKOR
Går du i 3. klasse eller derover ef-
ter ferien, og kan du lide at synge 
og have det sjovt? – Så er Lindholm 
Sogns børnekor noget for dig!
Vi synger meget blandet; både sal-
mer, sange af Sigurd og ny popmu-
sik af f.eks. Rasmus Seebach.
Efter sommerferien øver vi om ons-
dagen kl. 15 til 16 i Løvvangens Kir-
kecenter. Første gang er onsdag den 
17. august.
Koret medvirker ved udvalgte guds-
tjenester og koncerter, ligesom vi 
også til december skal gå Lucia. 
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 98 
17 24 32. Det er naturligvis gratis at 
være med.
Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte organist Jens Mathia-
sen på tlf. 23 70 07 88 eller jens@
lindholmsogn.dk.

Jens Mathiasen
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DET NYE KIRKEKOR
Der er nye toner i Lindholm Sogn, når 
det nye kirkekor er samlet:

Forrest til venstre står Ea Lindhardt Toft. 
Ea er alt, og stammer oprindeligt fra 
Vrå, hvor hun kommer ud af en musi-
kalsk familie, hvor både mor og far er 
organister. I dag bor hun i Aalborg, 
hvor hun studerer på Vestervig Kirke-
musikskoles afdeling i byen.

Til højre for Ea står Lise Robenhagen 
Hjørne, der synger sopran. Lise stam-
mer fra Strandby. Også hun studerer på 
Kirkemusikskolen i Aalborg, hvor hun 
har sang som hovedfag.

På bageste række fra venstre mod højre 
står Tommy Lie, der har sunget i Lind-
holm Sogns kor under flere organister, 
igennem mere end 15 år. Ved siden af 
sin stilling som korist, driver Tommy eget 

revisionsfirma i Nørresundby.

I midten ses tenor Simon Rasmussen, 
der bor i Nørresundby og studerer or-
gel ved Kirkemusikskolen.

Sopran Signe Fonseca er sidste nye 
sanger i koret. Hun bor i sognet, og 
har i en årrække været kirkesanger ved 
Børglum Klosterkirke.

Det nye kirkekor ledes af organist Jens 
Mathiasen og medvirker ved gudstjene-
ster i både Lindholm Kirke og Løvvan-
gens Kirkecenter, mens de enkelte san-
gere også synger ved andre kirkelige 
handlinger de to steder.
Som endnu et nyt tiltag, kan man i vå-
benhuset på forhånd læse, hvad orga-
nisten spiller som præ- og postludium 
og ligeledes, hvad koret synger som 
motet efter prædikenen.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Årets sogneindsamling til Folke-
kirkens Nødhjælp gik godt. Rigtig 
godt. Vi kom rundt i næsten hele 
sognet, og med hele 25.964,25 kr. 
i indsamlingsbøsserne overgik vi 
de sidste fire års resultat – og vig-
tigere: Verdens fattigste kvinder får 
mulighed for bedre livsvilkår.
Der skal lyde en stor tak til både 
indsamlere og jer, der puttede i 
bøsserne!

Lindholm Menighedsråd

Vil du slå tre fluer med et smæk, og til-
med få masser af frisk luft, så har vi den 
perfekte opgave til dig.
Fire gange om året udkommer nærvæ-
rende kirkeblad. I stedet for at betale en 
ekstern distributør, har menig hedsrådet 
valgt at betale KFUM-spejderne i Lind-
holm og Valkas Venner, som er en lokal 
støtteforening for sognets venskabsme-
nighed i Letland, for at uddele bladene 
til alle sognets husstande.

Vil du være med – det ene eller andet 
sted – og på den måde både gøre en 
god tjeneste, støtte en god sag, og 
samtidig få gratis motion og frisk luft, 
er du mere end velkommen til at kon-
takte kirke- og kulturmedarbejder Hans 
Wendelboe Bøcher på tlf. 29 40 09 16, 
hans@lindholmsogn.dk. 

KONFIRMAND-
INDSKRIVNING
Skal du i 7. klasse efter sommer-
ferien, og vil du gerne konfirmeres 
næste forår? Så skal du gå til kon-
firmationsforberedelse i Lindholm 
Sogn.

Elever fra Gl. Lindholm Skole går til 
forberedelse i Lindholm Kirke hos 
sognepræst Peer Lousdal og konfir-
meres samme sted søndag den 30. 
april 2017.

Elever fra Løvvangskolen og Men-
tiqa går til forberedelse i Løvvan-
gens Kirkecenter hos sognepræst 
Helle Rosenkvist og konfirmeres der 
søndag den 7. maj 2017.

Ugedagene for undervisning ken-
des ikke endnu.

Tilmelding: Alle nye konfirmander 
indskrives i forbindelse med guds-
tjenesterne søndag den 4. septem-
ber 2016 kl. 10 i hhv. Lindholm 
Kirke og Løvvangens Kirkecenter. 

Vi ses!
Venlig hilsen præsterne

SOGNEINDSAMLING  
– STOR TAK!

MOTION, FRISK LUFT OG FRIVILLIGT ARBEJDE
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ARRANGEMENTSKALENDER
 27. maj Kl. 17 Foredrag: En kærlighedshistorie fra 2. Verdenskrig Løvvangens Kirkecenter
 2. juni Kl. 19 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
 9. juni Kl. 12 Sogneudflugt til ca. kl.  20 Se side 6
 16. juni Kl. 14 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter
 16. juni Kl. 21 NatKirke Løvvangens Kirkecenter
 19. juni Kl. 20 Sommersangaften Lindholm Kirke
 4. juli Kl. 18 Sjælekost Lindholm Kirke
 6. juli Kl. 14 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter
 14. juli Kl. 21 NatKirke Løvvangens Kirkecenter
 20. juli Kl. 14 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter
 1. august Kl. 18 Sjælekost Lindholm Kirke
 18. august Kl. 18 NatKirke Løvvangens Kirkecenter
 30. august Kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter
 1. september Kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter 
 2. september Kl. 19 Åben Kirke (spisning kl. 18) Løvvangens Kirkecenter
 5. september Kl. 18 Sjælekost Lindholm Kirke
 5. september  Kl. 19  MR-valg. Orienteringsmøde  Løvvangens Kirkecenter
 7. september Kl. 19 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter
 10. september Kl. 13 De Levende Pinde Løvvangens Kirkecenter
 10. september Kl. 13 Broderi-banden Løvvangens Kirkecenter



Gudstjenester på plejehjem
DATO LINDHOLM PLEJEHJEM LIONS PARK
 7. juni Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)
 14. juni Kl. 13.30 Peer Lousdal (nadver) Ingen
 21. juni Ingen Kl. 14 Peer Lousdal
 28. juni Kl. 13.30 Peer Lousdal Ingen
  INGEN PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER I JULI MÅNED
 2. august Ingen Kl. 14 Peer Lousdal (nadver)
 9. august Kl. 13.30 Peer Lousdal Ingen
 16. august Ingen Kl. 14 Peer Lousdal
  23. august Kl. 13.30 Peer Lousdal Ingen 
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SOMMERFILM
Henover sommeren bliver der igen mulighed for at mødes nogle eftermiddage i 
Løvvangens Kirkecenter til en kort gudstjeneste efterfulgt af en god film og en  
kop kaffe.

En oversigt over, hvilke film 
der vises, kan hentes på 
kordegnekontoret eller ses 
på hjemmesiden fra 1. juni.

TIDSPUNKT:
Onsdag den 15. juni
Onsdag den 6. juli
Onsdag den 20. juli
Alle dage kl. 14-17

FILM: Gratis

KAFFE: 10,- kr.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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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 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. juni
FERIE I JULI
FERIE I AUGUST
Onsdag den 7. september

Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf

KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDS MØDER:

FERIE I JUNI OG JULI
Tirsdag den 30. august

Tirsdag den 27. september
Alle dage kl. 19.00 i Løvvangens  Kirkecenter.

SOMMERSANGAFTEN  
Lindholm Kirke, søndag den 19. juni kl. 20.00

Oplev danske sommersange, når 
de er allersmukkest, når organist 
Jens Mathiasen og Nordjysk Vokal-
Ensemble inviterer til Sommersang-
aften. Oplev blandt andet Per M. 
Bachs nye komposition ”Du danske 
sommerorgel”. Programmet byder 

også på flere fælles sommersalmer 
og –sange. Læsning ved sognepræst 
Helle Rosenkvist.
Efter en lille time med sang, musik 
og læsning, inviteres alle på et køligt 
glas i våbenhuset.
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GODNAT I KIRKEN
Selvom nætterne er lyse, fortsætter Lind-
holm Sogn med at åbne dørene til Nat-
Kirken i Løvvangens Kirkecenter. Hver 
aften allerede fra klokken 21.
Ca. klokken 22 er der meditiv, aften-
orgelkoncert.
Hele aftenen er der stille musik, spæn-
dende lyssætning, sækkestole og mu-
lighed for selv at tænde et levende lys 

i kirkerummet, ligesom der er mulighed 
for at få en samtale med præsten i et af 
de tilstødende rum. 
Ca. klokken 22 giver organist Jens Ma-
thiasen en kort, meditativ aften-orgel-
koncert. Dørene er åbne frem til midnat. 
Man behøver altså ikke komme præcis 
klokken 21 eller blive til arrangementet 
slutter. 

Aftenerne rundes af ved midnat med en 
kort andagt.

DE KOMMENDE GANGE ER: 
Torsdag den 16. juni
Torsdag den 14. juli
Torsdag den 18. august
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KONFIRMATIONER

17. april 2016
Konfirmation i Løvvangens Kirkecenter

10. april 2016
Konfirmation i Lindholm Kirke

10. april 2016
Konfirmation i Lindholm Kirke
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER 

LØRDAGSDÅB:
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende datoer:

 16. juli
 8. oktober
 3. december

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

31. januar 2016
Melisa Caren Cloete 

27. marts 2016
Jeppe Byrdal Fonseca

31. januar 2016
Tilde Walentin 

19. marts 2016
Johan Nylander

27. marts 2016
Nohr Mermolja Østergaard 

7. februar 2016
Christian Scholz Skrædderdal

19. marts 2016
Michelle Karina og  
Karsten Hørby Thorell

7. februar 2016
Nanna Marie Deigaard Hansen



FÆLLESSKABER
FAMILIEKLUB.DK
Familieklub.dk er et tilbud for fami-
lier med alkoholrelaterede problemer. 
Klubben favner altså både problemerne 
hos den drikkende og problemerne for 
de pårørende.
Som deltager i familieklubben er det 
ufarligt at tale om det, der er svært og 
gennem erfaringsudveksling finde red-
skaber til at komme videre. 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.

Familieklub ’Nordstjernen’ 
for børn og unge mødes hver 
 mandag kl. 18.00-19.30 i 
Løvvangens Kirkecenter.
Klubmedarbejder er Pia Lykke.
FERIE I UGE 29

Familieklub ’Mars’ mødes 
samme sted onsdage  
kl. 18.00-19.30.
Klubmedarbejder er Lars Terp.
FERIE I UGE 29

Læs mere på familieklub.dk.

Har du spørgsmål er du velkommen til 
at kontakte klubassistent Lene Guldfeldt 
på tlf. 20 59 49 10.

Lene Guldfeldt

NA DANMARK
NA - Narcotics Anonymous - er et ikke-
kommercielt, verdensomspændende 
fællesskab af mænd og kvinder, for 
hvem stoffer var blevet et væsentligt 
problem. Medlemmerne er addicts, 
afhængige i bedring, der mødes regel-
mæssigt for at hjælpe hinanden med at 
forblive clean.
Addiction er ikke en håbløs tilstand, fra 
hvilken der ikke er nogen bedring. Og 
der er kun én forudsætning for med-
lemsskab; nemlig ønsket om at stoppe 
med at bruge. Enhver kan tilslutte sig 
NA uanset alder, race, seksuel identitet, 
overbevisning, religion eller ingen reli-
gion.
Narcotics Anonymous udsprang oprin-
deligt fra Anonyme Alkoholikeres pro-
gram i slutningen af 1940’ernes USA. 
De første møder opstod i Los Angeles-
området i Californien i begyndelsen af 
halvtredserne. NA-programmet blev 
officielt grundlagt i 1953. De første offi-
cielle møder i Danmark blev holdt 1990 
i København, hvor der fortsat er møder 
alle ugens dage året rundt. Det første 
møde i Aalborg blev holdt fire år senere 
i 1994.

Hver mandag kl. 17.45, året 
rundt mødes gruppen ’Vi kom til at tro’ 
i Løvvangens Kirkecenter.

Det eneste du skal medbringe er et øn-
ske om at holde op med at bruge og 
villighed til at prøve denne nye måde at 
leve på. Kom til møder, lyt med et åbent 
sind og stil spørgsmål. Forbliv clean, 
bare i dag.

Læs mere på nadanmark.dk.

EN KÆRLIGHEDSHISTORIE FRA 
2. VERDENSKRIG

Fællesspisning og foredrag 
27. maj kl. 17 i Løvvangens 
 Kirkecenter.
En beretning fra det virkelige liv, om 
foredragsholderens egen mor, der 
som ung pige under krigen forelskede 
sig hovedkulds i en tysk soldat; og om, 
hvordan hendes forældre hjalp hende 
med at tage ansvar, så hun undgik sam-
me skæbne, som mange andre piger i 
samme situation måtte lide.

Efter oplægget inviteres til diskussion 
om de vilkår, omverdenen bød disse pi-
ger efter krigen.

Inden serveres lidt let til ganen og un-
dervejs serveres kaffe med fru Gurlis 
hjemmebag.

Af hensyn til maden, er tilmelding til 
kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32 nød-
vendig senest den 23. maj.

Pris: 30 kr.

Foredraget er arrangeret af 
Familieklub.dk og Lindholm Sogn.
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DE LEVENDE PINDE
Vi mødes den 2. lørdag i hver måned kl. 13-17 i 
Løvvang ens Kirkecenter og strikker bl.a. tæpper, trøjer, 
huer og sokker, der alt sammen bruges til gavn for socialt 
arbejde, enten direkte ved at det foræres til nogle, der 
har behov for det, eller ved salg gennem Kirkens Kors-
hærs 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. 98 17 91 40.
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.

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

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

PATCHWORK
Alle er velkomne til at deltage og opleve 
patchwork for fuld udblæsning.
Gruppen har bl.a. leveret tæpper til 
Julemærkehjemmet i Hobro, og 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. 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 oste-
madder.

VI HOLDER FERIE 
I JUNI, JULI OG 
AUGUST MÅNED.
 Vi fortsætter den 
10. september
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FÆLLESSKABER

BANKOSPIL
SØNDAG EFTERMIDDAG  

KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter 

på følgende dage:

VI HOLDER FERIE I JUNI, JULI  

OG AUGUST MÅNED.

Vel mødt igen i  

september måned.

Nye datoer følger  

i næste blad.

SJÆLEKOST
Er du ensom eller sårbar? Har du store 
eller små problemer? – så kom frisk og 
mød ligesindede unge mellem 15-35 år 
i en afslappende madklub. 
Vi mødes en gang om måneden, hvor 
vi laver mad og spiser sammen – men 
vigtigst af alt – hygger.
Det foregår hver gang i krypten under 
Lindholm Kirke kl. 18.00, den første 
mandag i hver måned. 

Det koster 20 kr. pr. gang. 

For yderligere spørgsmål, kontakt  Bigge 
Dalbøge Bersan tlf. 98 17 75 71. 

Vi glæder os til at se dig.

KOMMENDE DATOER:
Mandag den 4. juli
Mandag den 1. august
Mandag den 5. september
Mandag den 3. oktober



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.

VI HOLDER FERIE I JUNI, JULI 
OG AUGUST MÅNED.

ALLE ØNSKES EN  
GOD SOMMERFERIE!

 
Vi starter igen 20. september – 
mere herom i næste blad.

Hvad sker der, når mænd mødes, og kvin-
derne ikke har adgang? Lindholm Sogns 
mandeklub, ’Hygge, herremad & humor’ 
er gået sammen med ’Kun for mænd’, 
som de fleste onsdage året rundt mødes 
i Kvarterets Hus, Vangen 83. Her er der 
blandt andet foredrag, udflugt, bowling, 
fællesspisning og kortspil på program-
met. Og hver gang er der rig mulighed 

for at møde mænd i alle aldre, med vidt 
forskellig baggrund, men med det fælles 
ønske om at dele fællesskabet.
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. 29 40 09 16.

HYGGE, HERREMAD OG HUMOR

VI HOLDER DOG 
FERIE I JUNI, JULI OG 

AUGUST MÅNED.

DATOER FØLGER 
I NÆSTE UDGAVE  
AF KIRKEBLADET.
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Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

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

Bæver - 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 nødven-
dighed, blot du har lysten til at give børn og unge 
mennesker en fed oplevelse.
Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.



Gudstjenester
DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER

 5. juni Kl. 10 Helle Rosenkvist (Grundlovsdag, kirkekaffe)  Ingen

 12. juni Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

 15. juni Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (hverdagsgudstj.)

 19. juni Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

 26. juni Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

 3. juli Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe) Ingen

 6. juli Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (hverdagsgudstj.)

 10. juli Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe)

 17. juli Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

 20. juli Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (hverdagsgudstj.)

 24. juli Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist

 31. juli Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

 7. august Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe)

 14. august Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe) Ingen

 21. august Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

 28. august Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

 4. september Kl. 10 Peer Lousdal (konfirmandindskrivning) Kl. 10 Helle Rosenkvist (konfirmandindskrivning)

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

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.


