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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Ferien er forbi og MR er trukket i ar-
bejdstøjet igen og samlet til første møde 
tirsdag den 30. august 2016.
Som nævnt i sidste kirkeblad kan vi nu 
præsentere vores nye 20 timers organist 
Hanne Julie Møller. Måske har I allere-
de set præsentationen af Hanne i ”den 
bette avis”, men vi tillader os at gøre det 
her også og byder Hanne velkommen 
(se side 9).
Noget af det, der kommer til at fylde 
mest i de kommende tre måneders ar-
bejde er Menighedsrådsvalget den 8. 
november. 

Menighedsrådet er valgt for fire år ad 
gangen og har en lang række opgaver. 
Blandt andet er det menighedsrådet, der 
planlægger de aktiviteter, der skal ske i 
kirken. Det kan være aktiviteter for børn 
og unge, foredragsaftener, kirkelig un-
dervisning, koncerter, særlige møder 
for ældre og så videre. Endvidere plan-
lægger rådet gudstjenesterne i kirken, 
administrerer kirkens ejendomme og 
sørger for vedligeholdelse, for budget 
og regnskab, og bestemmer hvad den 
lokale kirkes penge skal bruges til. En-
delig ansætter menighedsrådet kirkens 
ansatte og leder deres arbejde. Sognets 
præster er vel at mærke ansat af kirke-
ministeriet. Men det er det lokale menig-
hedsråd, der indstiller sognets præster 
til ansættelse.
På orienteringsmødet mandag den 5. 
september kl. 19 i Løvvangens Kirke-

center er der mulighed for at høre meget 
mere og stille spørgsmål til det siddende 
råd. På mødet vil også være fremlagt 
dagsorden tillige med kandidatlister, li-
ster til stillere samt regler for valget (følg 
også med på kirkens hjemmeside).

Valgbestyrelsen i Lindholm Sogn består 
af:
Anne-Marie Dalbøge Bersan (formand)
Hans Wendelboe Bøcher
Anette Machholm Larsen-Jensen

Efter 20 år i MR vil jeg gerne takke af. 
Det har været 20 lærerige år med udfor-
dringer på vejen og bestemt ikke kedeli-
ge. De første fire år blev brugt på at ”stå 
i lære” hos den ældre generation. Det 
betød, at jeg var klædt på til at bestride 
nogle poster de efterfølgende perioder. 
Fru Dalbøge, Villy Sørensen, Aksel Hej-
lesen og Erik Pedersen var nogle af læ-
remestrene. Stor tak til jer. 
De sidste fire år har jeg påtaget mig 
mange opgaver, ikke mindst renove-
ringen af Løvvangens Kirkecenter, op-
førelse af elevatortårn og renovering 
af krypten i Lindholm Kirke. Derfor har 
jeg brug for 
en pause, og 
stiller ikke op 
igen ved val-
get i år. Hvis 
jeg slet ikke 
kan undvære 
at være med, 
vender jeg 
frygteligt til-
bage.

TAK for 20 gode år.
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 priser.
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SIDEN SIDST

RENOVERING AF  
LINDHOLM KIRKE
I skrivende stund arbejdes der med re-
novering af præsteværelset. Der stilles 
til stadighed større krav til arbejdsmiljø 
og hygiejne. Vi havde et præsteværelse 
af ældre dato, hvor vandet løb så ringe 
i vandhanen, at det tog flere minutter 
blot at fylde et glas vand til præsten for 
slet ikke at tale om dåbskanden. Kirke-
tjenerne skulle rende i kælderen for at 
få vand. Det har vi så taget konsekven-
sen af og fået installeret nyt skabsarran-
gement med vask, og vandet rinder nu 
som aldrig før, strøm til elkedel (bæg-
rene skal skoldes nu om dage ikke blot 
vaskes op). Ligeledes er skrivebord og 
stol blevet udskiftet. Vi kunne ikke være 
bekendt at have dårlige forhold i vort 
præsteværelse. Det er trods alt præster-
nes opholdsrum. Det skal selvfølgelig 
være i orden, selv om præsterne er be-
skedne mennesker, der ikke stiller krav.

Vi har hen over sommeren fået udskif-
tet/indkøbt følgende:

Lindholm Kirke:
-  Etableret lys på begge sider af for-

trappen.
-  Nye pærer i våbenhusets loftsbelys-

ning.
-  Hattehylder i krypten.
-  Duepinde udskiftet på taget over både 

for- og bagdør

Løvvangens Kirkecenter:
-  Bord- og bænkesæt til terrassen.
-  Grill er indkøbt.
-  Bogstaver på gavlen er nedtaget (der 

stod Kirkecenter).
-  Blomsterkummer er indkøbt.

NYT FRA KK-UDVALGET
Det er endelig lykkedes at få færdiggjort 
udenoms-arealerne omkring Løvvan-
gens Kirkecenter. De nye 8-mands-bor-

de og -bænkesæt er samlet og opstillet. 
Det sociale har været en af tankerne 
bag valget af netop den type, hvor man 
sidder over for hinanden. En anden har 
været materialet. Det skal være vedlige-
holdelsesfrit, og så er det lavet af gen-
brugsplast.
Vi har sat arkitekt Ole Knudsen i gang 
med at tænke en ny løsning til facaden 
på Løvvangens Kirkecenter. Bogstaver-
ne var blevet trætte og et var helt væk. 
Det så sjusket ud og blev derfor fjernet.
Borde og stole til kirkens krypt sæt-
tes i ordre så snart økonomien tillader. 
Afgørelsen foreligger ikke i skrivende 
stund. Mere herom i næste blad.
Internt syn af Kirke, kirkegård samt kir-
kecenter er det næste, vi har gang i.

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen
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BEEN THERE, DONE THAT
Hvor mange lande har du besøgt? På 
facebook kører der fra tid til anden en 
slags test, hvor man på et verdenskort 
kan krydse de lande af, som man har 
besøgt. Kortet er sort-hvidt, men alle 
de lande, som man krydser af, får en 
farve, så det er nemt at se, hvor langt 
man har været omkring. Og så får man 
også lige en procent på, hvor stor en del 
af verden, man har været i.
Når jeg kigger på mine venners profi-
ler, virker de vældigt berejste, for der er 
godt med farve på kortene og procent-
satser, der ofte ligger omkring 25-35%. 
Jeg skal ikke gøre mig spor bedre, for 
jeg synes, der er noget sjovt ved det. 
Der er bare også et men. F.eks. er der 
lande, jeg har været i et utal af gange. 
I hvert fald i den betydning, at jeg ikke 
har tal på det. Alligevel er der mange 
steder i de lande, jeg ikke har været, og 
selv der, hvor jeg har været, der har jeg 
ikke set alt, har ikke forstået alt. Det er 
endda tilfældet her i Danmark, hvor jeg 
er født.

Til gengæld har jeg en gang været ca. 
1½ uge i Sankt Petersborg, og på face-
bookkortet ville det udløse en farvelæg-
ning af hele Sovjetunionen! Selv i lystfis-
kerkredse var den overdrivelse næppe 
gået.
I juni måned besøgte en gruppe fra 
menigheden her i Lindholm vores ven-
skabsmenighed i Valka i Letland. Det 
besøg står der noget mere om et andet 
sted her i bladet. Vi kunne have ladet 
være. Nogle havde jo været der før. 
Men det at have en venskabsmenighed, 
det er ikke som at sætte sit kryds på 
kortet og så rejse videre. Det er at blive 
ved med at blive klogere på hinanden. 
At vende tilbage gang på gang - ikke 
nødvendigvis de samme personer, men 
et møde mellem de samme menigheder 
– og så hver gang lære lidt mere. Om 
deres vaner og vores. Om traditioner, 
væremåder, hverdag osv. osv. Og det 
tager tid.
Nu siger kristendommen ikke noget om 
kort på facebook, men den siger noget 

om menneskesyn, og her er det ikke sta-
tistikker og kvantitativ tælling, der fylder 
særlig meget. Det er langt snarere at 
have blik for mennesker og for det, der 
måske ikke synes af så meget. ”I skal 
have det sind over for hinanden, som 
var i Kristus Jesus” (Filipperbrevet 2,5), 
og hvad er så det, ja det er både noget 
med ikke at føle sig for fin til at hjælpe 
andre, at tage ”en tjeners skikkelse”, 
som Paulus kalder det, men også at 
møde hvert eneste menneske som Guds 
skabning og dermed noget helt særligt.
Uanset hvor langt vi rejser omkring, så 
bliver der ved med at være mere at se 
og mere at lære fra dem, vi møder, uan-
set om de lever langt væk eller i vores 
eget nabolag, for hvor er verden dog 
forunderligt skabt, og hvor er der meget 
historie og liv gemt i hvert eneste men-
neske. Det er bare at gå på opdagelse 
– med eller uden krydser på kortet.

Helle Rosenkvist
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BABYSALMESANG
Med ansættelsen af organist Hanne 
Møller er det igen muligt at invitere 
alle 3-9 måneder gamle babyer og 
deres mødre eller fædre til baby-
salmesang. Første gang er onsdag 
den 17. august kl. 10.00 i Løvvan-
gens Kirkecenter. Det hyggelige 
arrangement vil herefter foregå de 
næste otte onsdage, frem til søn-
dag den 9. oktober, hvor der hol-
des fælles afslutning i forbindelse 
med gudstjenesten i Lindholm Kirke. 
Det er gratis at deltage. Vi synger 
hver gang i cirka 30 minutter, hvor-
efter der er mulighed for en kop 
kaffe, te og kage, mens babyerne 
måske får en lur. Kaffen koster 10 
kr. pr gang. Yderligere oplysninger 
kan fås hos Hanne Møller på tlf. 29 
40 01 60. Tilmelding kan ske til Kir-
kekontoret på tlf. 98 17 24 32. 

På gensyn, Hanne Møller

BØRNEKOR
Onsdag er kordag. Første gang 
er onsdag den 17. august. Så går 
du i 1.-4. klasse, og holder du af at 
synge, er det oplagt at være med i 
Lindholm Sogns børnekor.
Vi henter jer på skolen umiddelbart 
efter sidste time, og følges sammen 
til Løvvangens Kirkecenter, hvor vi 
deler os i to; 1.-2. klasse og 3.-4. 
klasse. Her synger vi en times tid, 
inden I har fri og jeres forældre kan 
hente jer, eller I selv kan gå hjem.
Koret deltager ved udvalgte guds-
tjenester og koncerter hen over 
året. Tilmelding til Kirkekontoret på 
tlf. 98 17 24 32. Vi ses!

Hanne Møller og Jens Mathiasen

FOR BØRN
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.

8. september: Mama Karasjok
Sidst vi havde besøg af forfatter og 
historiefortælleren, norske Thorbjørn 
Berg, fortalte han levende om sin barn-
dom og flugten fra Berlevåg. Denne 
gang handler det om Kirsten fra Ka-
rasjok, der under anden verdenskrig fik 
tilnavnet ”Mamma” af serbokroatiske 
krigsfanger, som var sat til at bygge vej 
fra Norge til frontlinjen Litza på Kola. 
En vej som ikke uden grund fik navnet 
”Blodvejen”.  I det arktiske område, 
hvor vinterkulden kan blive ned til 50 
minusgrader, sled de sig til døde. Kir-
sten så det og hjalp. I det små, mente 
hun, men det fik stor betydning. Hun 
blev en legende.

13. oktober:  
Syng af karsken bælg 2
Organist Jens Mathiasen og kirke- og 
kulturmedarbejder Hans Wendelboe 
Bøcher har sammensat et nyt krydstogt 
gennem blandt andet Salmebogen og 
Højskolesangbogen. Det er fællessang. 
Det er fortælling. Det er sang af karsken 
bælg – del 2. Tredje del er i øvrigt et af-
tenarrangement den 17. november; læs 
mere på side 14.

10. november: Slavernes øer
Oplev Aage Michaelsens farverige for-
tælling om de tidligere dansk vestindiske 
besiddelser Sankt John, Sankt Thomas 
og Sankt Croix i Caribien. Foredraget 
tager udgangspunkt i de historiske be-
givenheder, og krydres undervejs med 
Aage Michaelsens egne oplevelser fra 
øerne.

TORSDAGSTRÆF
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KONFIRMAND-
INDSKRIVNING
Er du lige begyndt i 7. klasse, og vil 
du gerne konfirmeres til foråret? Så 
skal du gå til konfirmationsforbere-
delse i Lindholm Sogn.

Elever fra Gl. Lindholm Skole går til 
forberedelse hos sognepræst Peer 
Lousdal og konfirmeres i Lindholm 
Kirke søndag den 30. april 2017.

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

Tilmelding:
Alle nye konfirmander bliver til-
meldt ved at møde op til gudstje-
neste søndag den 4. september kl. 
10 i hhv. Lindholm Kirke og Løvvan-
gens Kirkecenter og deltage i den 
efterfølgende indskrivning. 

Vi ses!
Venlig hilsen præsterne

ÅBEN KIRKE
Åben Kirke afholdes den første fredag 
i hver måned med spisning kl. 18 og 
foredrag kl. 19. Arrangementerne fore-
går skiftevis i Lindholm Kirke og Løvvan-
gens Kirkecenter.
Tilmelding til spisningen skal ske til kir-
kekontoret senest dagen før inden kl. 
12.00. Pris for aftensmad og kaffe 40 kr. 
Kaffe alene: 10 kr.

2. september i Lindholm Kirke: 
Mit liv som skabskristen

Nytåret 2013 sendte psykoterapeut 
Gunhild Weisbjerg ud på en lang rejse 
af usikkerhed. Årsagen var lægernes 
intense jagt på en eller anden form for 
kræft. I den lange ventetid opstod tan-
ken: ”- Hvad siger mon Gud til, at man 
bare sådan kommer rendende, når det 
brænder på, når man ellers ikke til dag-
lig skilter med sin tro?

7. oktober i Løvvangens Kirke-
center: Møde med rigdom og 
fattigdom på Madagaskar
Missionærerne Ida og Niels Grymer 
fortæller om mødet med en hastigt 
voksende kirke i et af verdens fattigste 
lande; om gudstjenester, der snildt kan 
vare fire timer, og om menigheder, der 
synger, så bliktaget bølger; om kvinder-

nes sult efter at lære; om en kirke, hvor 
avanceret, computerbaseret undervis-
ning går hånd i hånd med dynamisk 
vækkelse. Og om at være præst for 
alt for mange kirker til en løn, der selv 
efter madagassiske forhold er yderst 
sparsom.

4. november i Lindholm Kirke: 
Solsorten synger videre
For seks år siden døde Poul Erik Jensens 
kone af kræft. I den forbindelse stødte 
han på citatet: ”Man kan aldrig mere 
vise den døde nogen kærlighed. Og så 
giver man sig hen til passive grublerier. 
Der findes en redning ud af dette: Kær-
ligheden til den, der gik bort, skal vi øse 
ud over de kære, som vi endnu har om-
kring os. Det er i de efterlevende, at vi 
skal elske den døde”. 
For at komme videre i livet, har Poul 
Erik Jensen skrevet bogen, der bærer 
samme titel som aftenens meget nær-
værende foredrag: ”Solsorten synger 
videre”.

2. december i Løvvangens Kirke-
center: Juleknas
Knas og hygge i lange baner; sange, 
salmer og en julefortælling eller to.



8

 VENSKAB MED VALKA
Kendskab giver venskab, siger man. 
Det gælder for relationer mellem men-
nesker, som for kontakten mellem kirker 
på tværs af landegrænser og kulturer. 
Men udtrykket kan også vendes; for 
venskab giver også kendskab.
Siden 2003 har Lindholm Sogn knyttet 
stærke bånd med den luthersk evange-
liske kirke i Valka i Letland. Som en af 
hjørnestenene i venskabet skiftes vore 
to menigheder til at besøge hinanden. 
I slutningen af juni besøgte således en 
gruppe fra Lindholm venskabsmenighe-
den i Letland. 
Det blev til endnu et kærkomment blik 
ind i et andet liv og en anden kultur, og 
også et møde med andre nuancer af det 
at være kristen. Besøget var tilrettelagt, 
så vi fik mulighed for at deltage i nogle 
af årets største festdage: Cesis-dag, 
hvor man fejrer et af de afgørende mi-
litære slag, der senere førte til landets 
uafhængighed; og Jani og Ligo, der 
svarer til vores sankthans, men i Let-
land festligholdes langt mere med sang, 
dans og blomsterkranse. Det er spæn-

dende at opleve et land, når man bliver 
taget med helt ind i hjertekulen og op-
lever historien og traditioner i praksis.
Samme oplevelse fik vi også, da vi be-
søgte nogle af de kirker, som det sovje-
tiske styre helt op i 1980’erne gjorde alt 
for at ødelægge. Nogle steder stod blot 
ruinerne tilbage efter voldsomme bom-
beangreb, andre steder var der genop-
bygget nye kirkerum. Men alle steder 
for menighedernes egne midler; stats-
støtte og kirkeskat findes ikke i Letland. 
Alt skal betales af menigheden selv, 
hvilket er en væsentlig nøgle til forstå-
else af en af de største forskelle mellem 
vores to kirker i Letland og i Danmark.
Forskelligheden, men også de mange 
ligheder, kom også til syne i de mange 
samtaler med unge og gamle i menig-
heden, der var lejlighed til undervejs. 
Det er gennem denne kontakt, vi lærer 
kirken at kende som et verdensom-
spændende fællesskab af forskellige 
farver og former. Det er gennem disse 
møder, at vi bliver del af noget, der er 
større end os selv.

Det fem dage lange besøg kulminerede 
med en festlig aften med folkedans og 
taler. Børnene i kirkens børnehave hav-
de lavet fine lanterner, som vi fik med 
hjem, og både sognepræst Helle Rosen-
kvist og lettiske pastor Gints Polis holdt 
flotte taler om vores venskab og samhø-
righed.
Inden besøgesrejsen søndag den 27. 
juni gik videre til Estlands hovedstad 
Tallinn, var der gudstjeneste i menig-
hedens smukke kirke, Valkas Lugažu 
Evangeliski Luteriska Baznica, hvor 
både Helle Rosenkvist og Gints Polis 
gjorde tjeneste.
Glade og mætte af oplevelser inviterer 
rejsegruppen senere til rejseaften, hvor 
vi glæder os til at vise film, billeder og 
fortælle meget, meget mere om besøget 
hos vores venner i Valka.
Ingen kirke er så fattig, at den ikke har 
noget at dele med andre, og ingen kirke 
så rig, at den ikke kan modtage noget 
fra andre.

 Hans Wendelboe Bøcher
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Der kommer endnu mere musik i alle 
kroge af kirken. Det garanterer Hanne 
Møller, der den 1. juni blev ansat som 
organist på deltid i Lindholm Sogn.
I februar ansatte Lindholm Sogns me-
nighedsråd organist Jens Mathiasen på 
fuldtid, og opjusterer med ansættelsen 
af Hanne Møller nu særligt indsatsen på 
børne- og ungdomsområdet.
- Der findes jo ikke noget dejligere og 
sjovere end af arbejde med børn. De 
er fantastiske, ganske enkelt. Jeg elsker 
at lege og lytte. Det smitter og giver så 
meget gensidig energi, griner Hanne 
Møller, der efter skoleferien sammen 
med sin kollega inviterer til både børne-
kor for 1.-4. klasse og babysalmesang 
for de alleryngste sognebørn og deres 
mødre og fædre i Løvvangens Kirkecen-
ter. 
- Det er i de helt unge år, meget af det, 
der siden former os, bliver grundlagt. 
Derfor er det vigtigt at synge og lytte 
til musik; både for babyer og for større 
børn, men også for os voksne, forklarer 
Hanne Møller.

En anden plan er at puste nyt liv i spa-
ghettigudstjenesterne, der jo tilbyder en 
anden, mere familievenlig gudstjeneste-
form. 
Men faktisk er det ikke første gang, 
Hanne Møller er ansat i Lindholm Sogn. 
Hun har tidligere sunget i koret, og 
også fungeret som kirkesanger- og or-
ganistafløser.
Hanne Møller stammer oprindeligt fra 

Bornholm, men studie- og familieliv 
førte hende for cirka tyve år siden til 
Nordjylland, hvor hun er uddannet Al-
men Musikpædagog fra Musikkonser-
vatoriet og siden organist fra Kirkemu-
sikskolen.
Ved siden af sit nye job i sognet driver 
Hanne Møller en privat musikskole, 
hvor hun både underviser i sang, guitar, 
klaver og kor.
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ARRANGEMENTSKALENDER
 27. august Kl. 17.00  Hygge ved Åen Lindholm Kirke

 1. september Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 2. september Kl. 19.00 Åben Kirke (Spisning kl. 18.00) Lindholm Kirke

 3. september Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter

 4. september  Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter 

 5. september Kl. 18.00 Sjælekost Lindholm Kirke

 5. september Kl. 19.00 Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg Løvvangens Kirkecenter

 6. september Kl. 19.30 Kor- og orgelkoncert Lindholm Kirke

 7. september Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

 8. september Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 10. september Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 14. september Kl. 16.30 Kirkevandring Nørre Uttrup Kirke

 15. september Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 18. september Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

 22. september Kl. 21.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter

 24. september Kl. 19.30 Koncert med Fangekoret Lindholm Kirke

 27. september Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 29. september Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 1. oktober Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter

 2. oktober  Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

 3. oktober Kl. 18.00 Sjælekost Lindholm Kirke

 5. oktober Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

 7. oktober Kl. 19.00 Åben Kirke (Spisning kl. 18.00) Løvvangens Kirkecenter

 8. oktober Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 13. oktober  Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 13. oktober Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 16. oktober Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

 20. oktober Kl. 21.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter

 25. oktober Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 27. oktober Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 2. november Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

 4. november Kl. 19.00 Åben Kirke (Spisning kl. 18.00) Lindholm Kirke

 5. november Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter



Gudstjenester på plejehjem kl. 14
DATO LINDHOLM PLEJEHJEM LIONS PARK

 6. september Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

 13. september Kl. 14 Peer Lousdal (nadver) Ingen

 20. september Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist

 27. september Kl. 14 Peer Lousdal Ingen

 4. oktober Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

 11. oktober Kl. 14 Peer Lousdal (nadver) Ingen

 18. oktober Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist

 25. oktober Kl. 14 Peer Lousdal Ingen

 1. november Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

 8. november Kl. 14 Peer Lousdal (nadver) Ingen

 15. november Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist

 22. november Kl. 14 Peer Lousdal Ingen
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 6. november  Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

 10. november  Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

 10. november Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 11. november  Kl. 16.00 Sjælekost Lindholm Kirke

 12. november Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

 13. november Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

 17. november Kl. 19.30 Syng af karsken bælg 3 Lindholm Kirke

 24. november Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

 24. november Kl. 21.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter

 26. november Kl. 11.00 KFUM Julemarked Spejderhuset

 27. november  Kl. 10.00 KFUM Julemarked Løvvangens Kirkecenter

 27. november Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

 29. november Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

 2. december  Kl. 19.00 Åben Kirke (Spisning kl. 18.00) Løvvangens Kirkecenter
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf

TROENS VÆRKSTED
Troens værksted er en kombination af 
bibelkreds, film og debat – et frirum, 
hvor vi taler om vores tro, hvordan vi 
kan styrke det kristne fællesskab i sog-
net, og hvor vi tør være åbne og ærlige 
om vores Gudsforhold.
Vores præster Peer Lousdal og Helle 
Rosenkvist deltager, så vi også kan få 
talt om, hvordan vi hver især forstår sal-
merne og Bibelens ord.
Deltagerne skiftes til at planlægge 
aften erne, og alle er meget velkomne.
Vi mødes den første onsdag i hver må-
ned kl. 19-21 i Løvvangens Kirkecen-
ter. Man kan deltage fast eller blot i en 
enkelt aften efter behag.

DE KOMMENDE AFTENER ER: 
Onsdag den 7. september
Onsdag den 5. oktober
Onsdag den 2. november

HVERDAGS-
GUDSTJENESTER

Billeder kan 
fortælle meget. 
Efterårets hver-
dagsguds t j e -
nester vil hver 
gang tage afsæt 
i et billede, der 
fortæller noget 

om tro. Efter gudstjenesten er der som 
hidtil en kop gratis suppe i krypten.

Gudstjenesterne ligger alle  
på onsdage kl. 17  
i Lindholm Kirke: 

21. september  
– et besøg i oldkirken og nutiden: 
Hvad er helligt?

26. oktober  
– Luthers teologi kogt ned til et maleri

16. november  
– En hellig, almindelig kirke

Kommende arrangementer 
ud over åben kirke 
og torsdagstræf

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDS MØDER:

 Tirsdag den 27. september
 Tirsdag den 25. oktober
 Tirsdag den 29. november

Alle dage kl. 19.00 i Løvvangens Kirkecenter

Kom som den, du er. Mærk kirken 
på en anderledes måde; fyldt med 
lyd, lys og en god fortælling.
Tag en kort orgelkoncert med dig 
ud i natten. Tænd et lys, bed en 
bøn. Hele aftenen er der mulighed 
for at tale med en præst.
Dørene åbner i Løvvangens 
 Kirkecenter kl. 21. 

Vi afrunder hver gang aftenen 
med en kort andagt kl. 00.
Vi ses i natten

Torsdag den 22. september
Torsdag den 20. oktober
Torsdag den 24. november

NATKIRKE
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER

ALLEHELGEN
Mindegudstjeneste i Lindholm 
Kirke den 6. november kl. 14

Søndag den 6. november er det Al-
lehelgensdag, og vi mindes dem, vi 
har mistet. I Lindholm Kirke holder 
vi mindegudstjeneste, tænder lys og 
læser navnene på dem, der er døde i 
løbet af det forgangne år.

Alle er velkomne. Både jer, der har 
sagt farvel til familiemedlemmer el-
ler venner i løbet af året, jer der 
tidligere har mistet, og jer, der bare 
måtte ønske en stille stund.

Begge sognepræster, Peer Lousdal 
og Helle Rosenkvist, deltager i guds-
tjenesten. Desuden suppleres orglet 
denne eftermiddag af Jacob Rose på 
sopransaxofon.

Der er ingen gudstjeneste om formid-
dagen.

BABYER TIL GUDSTJENESTE
Søndag den 9. oktober kl. 10  
i Lindholm Kirke.
Der er ekstra mange småfolk til højmes-
sen, når der holdes afslutning for baby-
salmesangsholdet, og vi håber, at I er 
mange i alle aldre, der møder op. Vi 
tænkte: Hvorfor holde lukket afslutning 
kun for holdet? Hvorfor ikke mødes hele 
menigheden? Og hvorfor ikke mødes 
med andre mødre med børn i forskel-
lige aldre? Derfor: Velkommen til!

MØD ÅRETS KONFIRMANDER
Søndag den 30. oktober kl. 10  
i Løvvangens Kirkecenter.

BUSK er en forkor-
telse for Børn-Unge-
Sogn-Kirke, og denne 
dag har gudstjene-
sten været gennem 
hænder og hjerne på 
nogle af konfirman-
derne.

Vel mødt.
Sognepræst Helle Rosenkvist

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 11. september  
kl. 14 i Lindholm Kirke

”Alle gode gaver de kommer oven ned, 
så tak da Gud, ja pris da Gud for al 
hans kærlighed”. Sådan kan vi synge 
både om efteråret og som bordbøn. Til 
høstgudstjenesten siger vi tak, tak for 
brød og vand, familie og venner, et sted 
at bo og for en masse andet. Vær med 
til at finde på noget, vi vil sige tak for. 
KFUM & KFUK-spejderne medvirker 
ved gudstjenesten. Medbring gerne et 
brød, frugt, grøntsager eller andet. Ef-
ter gudstjenesten er der saft, kaffe, te og 
kagemand, og hvis du køber et lod i det 
amerikanske lotteri, kan du vinde lidt af 
årets høst.

KIRKEVANDRING
Onsdag den 14. september 
kl. 16.30.
Se noget af nabosognene, som du 
måske ikke kender, få en travetur i 
selskab med andre og lad tankerne 
rumstere videre med andagternes 
temaer undervejs.
Vi begynder i Nørre Uttrup Kirke 
med en udsendelsesandagt. Derfra 
går vi en hyggelig vej til Nørresund-
by Kirke, hvor der er nadverguds-
tjeneste. Godt fodtøj anbefales. Vi 
runder af i Baptistkirken, hvor vi 
også spiser.

Tilmelding til spisningen til Lind-
holm Sogns kordegnekontor senest 
mandag den 5. september kl. 12.
Pris for spisning oplyses fra midt i 
august.

For yderligere oplysninger kon-
takt sognepræst Helle Rosenkvist  
tlf. 21 19 94 76.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
FANGEKORET
Det kendte Fangekor fra Vrids-
løselille Statsfængsel giver kon-
cert i Lindholm Kirke lørdag den 
24. september kl. 19.30.

Selvom det gamle statsfængsel, der i 
den brede befolkning nok er mest kendt 
fra filmene om Olsenbanden, lukkede 
tidligere på året, og de indsatte er flyttet 
til andre fængsler i Danmark, fortætter 
koret sine succesfyldte koncerter uden 
for murene. 
Efter tre års arbejde udgav Fangekoret 
for nylig korets fjerde album, der ude-
lukkende består af numre skrevet at 
korsangerne selv. Titlen ”Egon Olsens 
vej” fungerer som et kærligt farvel til 
Vridsløselille, hvor koret, under ledelse 
af fængselskirkens organist Louise Adri-
an, har haft base siden begyndelsen i 
1995. 
I de første 10 år af Fangekorets virke 
var der ingen, der kendte noget til de 
syngende forbrydere. Først da de i 
2004 udgav CD’en ”Forbryderalbum-
met”, fik offentligheden øje på dem. Og 
hurtigt opstod stor efterspørgsel, hvor-
for Direktoratet for Kriminalforsorgen 

måtte lave særlige udgangsregler, som 
i dag muliggør en egentlig koncertvirk-
somhed.  
I de seneste 10 år har Fangekoret sun-
get for fulde huse over hele Danmark. 
Sidste gang, Fangekoret besøgte Lind-
holm var i december 2009. Den gang 
blev billetterne revet væk på kort tid.
Korets tekster handler gerne om skyld, 
tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og an-
ger. Ud over de tankevækkende sange 
byder koncerten også på fortællinger 
om korets virke og hverdagslivet bag 
murene.
Fangekoret har gennem tiden over-
draget 145.000 kr., som stammer fra 
overskuddet af salg af CD’er, til Bør-
netelefonen under Børns Vilkår. Koret 
har desuden været med til at starte 
Cafe Exit, som hjælper indsatte i livet 
efter fængselsstraffen. Ydermere er der 
skrevet flere bøger og lavet film om 
Fangekoret, som med rette kan kaldes 
”Kriminalforsorgens mest synlige reso-
cialiserende projekt”.
Billetter af 100 kr. kan købes på Kirke-
kontoret fra mandag den 22. august. 
Evt. resterende billetter sælges ved ind-
gangen.

KOR- OG ORGELKONCERT
Tirsdag den 6. september  
kl. 19.30 i Lindholm Kirke 

Programmet består af både kormusik 
og orgelmusik, når sognets to organi-
ster, Hanne Møller og Jens Mathiasen, 
sammen med kirkekoret giver koncert i 
Lindholm Kirke. Der bliver også plads 
til fællessang, hvor ikke mindst ’Sep-
tembers himmel er så blå’ er selvskrevet 
på programmet. Gratis adgang. Alle er 
velkomne!

SYNG AF KARSKEN BÆLG 3
Torsdag den 17. november  
kl. 19.30 i Lindholm Kirke 

Organist Jens Mathiasen og kirke- og 
kulturmedarbejder Hans Wendelboe 
Bøcher fortsætter deres tour de force 
gennem den danske sangskat. Kom 
og syng med og bliv klogere på bag-
grunden for nogle af sangene. Kaffe og 
kage koster 10 kr.
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER 

17. april 2016 
Ella-Sofie Norsk Fischer

15. maj 2016
Esther Bang Bjørnstrup  
Andersen

18. juni 2016
Lise Margethe Czaja og  
Dennis Sonnesen

3. juli 2016
Victor Guldager Mortensen

14. maj 2016 
Rikke Winther Larsen og 
Kim Hybholt Sørensen

22. maj 2016 
Anker Vagner Bro

18. juni 2016
Simone Sonnesen

3. juli 2016
Clara Simonsen og  
Laura Simonsen

15. maj 2016 
Valdemar Damgaard Duus

11. juni 2016
René Peter Christensen og  
Tina Christensen

18. juni 2016
Tommy Højriis Lie og  
Jørgen Udengaard 

15. maj 2016 
Sofie Møllenbach Jordansen

12. juni 2016
Nohr Mosegård Dahl

19. juni 2016
Oliver Roskær Bøgh

LØRDAGSDÅB:
Der er mulighed for lørdagsdåb på følgende datoer:

 8. oktober kl. 10
 3. december kl. 10

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

Familieklub.dk er et tilbud for fami-
lier med alkoholrelaterede problemer. 
Klubben favner både problemerne hos 
den drikkende og problemerne hos de 
pårørende. Som deltager i familieklub-
ben er det ufarligt at tale om det, der er 
svært. Gennem erfaringsudveksling fin-
der vi sammen redskaber til at komme 
videre. Visionen er et sundere familieliv 
uden alkohol og andre dysfunktionelle 
adfærdsmønstre.

Familieklub ’Nordstjernen’ for børn og 
unge mødes hver mandag kl. 18.00-
19.30 i Løvvangens Kirkecenter. Klub-
medarbejder er Pia Lykke. 

Familieklub ’Mars’ mødes samme sted 
onsdage  kl. 18.00-19.30. Klubmed-
arbejder er Lars Terp.

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

FÆLLESSKABER

SJÆLEKOST
Er du ensom, 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 sammen 
laver mad og spiser – men vigtigst af 
alt: Vi hygger. Det foregår hver gang i 
krypten under Lindholm kirke kl. 18, 
første mandag i hver måned, og koster 
20 kr. pr. gang. 

Kontaktperson: Bigge Dalbøge Bersan, 
tlf. 98 17 75 71.
Vi glæder os til at se dig: 
5. september: Filmaften
3. oktober: Vi laver flødeboller
11. november kl. 16: Småkage-
bagning til KFUM-spejdernes Julemar-
ked 
5. december: Julefest – medbring 
gave á 25 kr.

NA DANMARK
NA - Narcotics Anonymous - er et 
verdensomspændende fællesskab af 
mænd og kvinder, for hvem stoffer var 
blevet et væsentligt problem. Medlem-
merne er addicts, afhængige i bedring, 
der regelmæssigt mødes for at hjælpe 
hinanden med at forblive clean. Der er 
kun én forudsætning for medlemskab; 
nemlig ønsket om at stoppe med at 
bruge. 

Gruppen ’Vi kom 
til at tro’ mødes 
hver mandag kl. 
17.45, året rundt, 
i Løvvangens Kir-
kecenter. 
Det eneste du skal 
medbringe er ønsket om at holde op 
med at bruge og villighed til at prøve 
denne nye måde at leve på. 
Læs mere på nadanmark.dk.



FÆLLESSKABER
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 den 1. lørdag i hver måned kl. 10-15 i 
Løvvangens Kirkecenter, udveksler erfaring og broderer 
løs sammen. Ved spørgsmål kan Karin Lildal kontaktes 
på tlf. 29 44 09 44.
Pris: 20 kr. pr. gang.

VI MØDES
 10. SEPTEMBER
 8. OKTOBER
 12. NOVEMBER

VI MØDES
 3. SEPTEMBER
 1. OKTOBER
 5. NOVEMBER
 3. DECEMBER

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 MØDES
 1. SEPTEMBER
 15. SEPTEMBER
 29. SEPTEMBER
 13. OKTOBER
 27. OKTOBER
 10. NOVEMBER
 24. NOVEMBER

17
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FÆLLESSKABER

BANKOSPIL
I efteråret er der mulighed

for et spil banko

SØNDAG EFTERMIDDAG KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter.

 
4. SEPTEMBER

 
2. OKTOBER

 
6. NOVEMBER

 
27. NOVEMBER

Lørdag den 26. november
& søndag den 27. november

Adventskranse, dekorationer,  
kalenderlys, tombolaer og salgsboder 

med bl.a. vafler, pølser og kager.

Spejderhuset, Lindholmsvej 59:
Lørdag den 26/11 kl. 11.00 - 15.00.

Løvvangens Kirkecenter:
Søndag den 27/11 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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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.

LØVVANGENS MULTIMÆND
Som tidligere omtalt er sognet kom-
met med i planlægningsgruppen bag 
”Løvvangens Multimænd”, som det me-
ste af året mødes hver onsdag kl. 18 i 
Kvarterets Hus, Vangen 83, 9400. Her 
er mænd i alle aldre velkomne til fore-
drag, oplæg og ekskursioner, fælles-
spisning og hyggeaftener, hvor kortspil 
og samvær er i højsædet.

Efterårets program er ved redaktionens 
afslutning ikke lagt, men kan primo sep-
tember fås ved henvendelse til kirke- og 
kulturmedarbejder Hans Wendelboe 
Bøcher på tlf. 29 40 09 16 eller hans@
lindholmsogn.dk.
Det er ikke nødvendigt at deltage hver 
gang.
Første gang onsdag den 17. 
august 2016 kl. 18.00.

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 mennesker fra lokalområdet.

18. september kl. 14:  
På sangens vinger
Kom og vær med til en glad eftermid-
dag med Jette Feder Østerheden.

16. oktober kl. 14: Livskvalitet 
med nedsat syn og ADHD
Hvad er livskvalitet? Tanja Sørensen for-
tæller om sejre og om at rejse sig efter 
et nederlag.

13. november  
kl. 14: Et sted af høre til
Lene Guldfeldt fortæller om familieklub.
dk’s spændende og vigtige arbejde.

Alle er velkomne!

Ved spørgsmål kontakt
Lis Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40.



Gudstjenester
DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER

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

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

18. september Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)

21. september Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste) Ingen

25. september Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

2. oktober Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)

9. oktober Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe) Ingen

16. oktober Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

23. oktober Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

26. oktober Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste) Ingen

30. oktober Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (BUSK-gudstjeneste)

6. november Kl. 14 P. Lousdal og H. Rosenkvist (Allehelgen) Ingen

13. november Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

16. november Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste) Ingen

20. november Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe) Ingen

27. november Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (1. s. i Advent)

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.


