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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET DET NYE 
MENIGHEDSRÅD:

Menighedsrådsvalget blev aflyst, da der 
kun indkom én gyldig liste ved fristens 
udløb. 

Det nye menighedsråd består af følgende 
personer:

Gudrun Andersen 
Anne-Marie Dalbøge Bersan 
Preben Gram 
Lene Guldfeldt
Lene Kristensen Hove
Asser Heidemann Jensen
Birgit Bækkel Larsen
Jane Birgitte Lauridsen 
Josef Werner Petersen
Lars-Henrik Thomsen
Kristina Sonja Volfart

I skrivende stund har MR endnu ikke holdt 
sit først møde, hvor man konstituerer 
sig. Resultatet heraf vil fremgå af næste  
kirkeblad. Kan man ikke vente til næste 
blad udkommer, så vil hjemmesiden være 
opdateret så snart konstitueringen har 
fundet sted.

Det obligatoriske menighedsmøde plejer  
at være i februar måned, men grundet 
de mange nye i rådet, vil mødet først 
blive afholdt i maj måned. Tid og sted 
annonceres i ”Den bette avis” og i et af 
de følgende kirkeblade, samt på vores  
hjemmeside.

Det nye råds virke for de kommende fire 
år begynder 1. søndag i advent.
Jeg vil gerne opfordre menighed og 
ansatte til at tage godt imod de 6 nye  
ansigter i Menighedsrådet. 

En sidste opgave for undertegnede som 
kontaktperson er afholdelse af MUS-sam-
taler 9. og 10. november 2016.

NYT FRA KIRKEGÅRDEN

Vores tidligere kirkegårdsleder Bent  
Jensen har ønsket at gå ned i tid efter endt 
oplæring af vores nye kirkegårdsleder 
Thomas Baun Jensen. Bent vil allerede  
pr. 1. november 2016 gå ned på nogle få 
timer, men vil fortsat fungere som vikar 
for kirkegårdslederen ved ferier. Samtidig 
vil Svenning Andersen få lov til at nyde sit 
otium i større omfang end tidligere.

MR har ansat en vikar (37 timer pr. uge) 
i en tidsbegrænset stilling frem til 30.  
september 2017. Herefter vil stillingen  
blive slået op.

Helhedsplan for kirkegården er et at de 
nye tiltag, der blev omtalt af provsten 
ved budgetmødet. På den baggrund har 
kirkegårdslederen lavet et oversigtskort 
med tilhørende forklaringer. Der har hele 
tiden været arbejdet med udviklingen 
på kirkegården, men det nye er, at det 
nu er kommet på papir. Dette er tilgået  
provsten som ønsket.

Glædelig jul og godt nytår!
Anette Machholm Larsen-Jensen

Gudrun Andersen

Anne-Marie Dalbøge Bersan

Preben Gram

Lene Guldfeldt

Lene Kristensen Hove

Asser Heidemann Jensen

Birgit Bækkel Larsen

Jane Birgitte Lauridsen

Josef Werner Petersen

Lars-Henrik Thomsen

Kristina Sonja Volfart
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SIDEN SIDST

RENOVERING AF 
LINDHOLM KIRKE

Ved det interne syn af Lindholm Kirke 
blev der udfærdiget en mangelliste, som  
undertegnede sendte til arkitekt Ole 
Knudsen. Flere af punkterne er allerede 
udført, men resten tages på et garanti- 
eftersyn i november måned.

Hermed skulle der gerne være sat  
punktum for renoveringsudvalget og  
arbejdet færdiggøres inden under- 
tegnede træder ud af MR.

NYT FRA 
KK-UDVALGET

I sidste kirkeblad vidste vi endnu ikke om 
økonomien rakte til indkøb af de udvalgte  
stole og borde. Det gjorde den heldigvis 
, og nye borde og stole er nu på plads 
i kirkens krypt. De ankom i uge 41, dog 
leveres en enkelt stolevogn først i uge 
45. Baptistkirken har købt de udtjente  
møbler for en symbolsk sum.

Der har været afholdt internt syn den  
7. september 2016, hvor kirken, kirkegår-
den, velfærdsbygningen, kirkecentret 
samt udenomsarealerne blev gennem-
gået. MR´s byggesagkyndig, Osvald 
Hansen, har udfærdiget synsrapporter 
for både Lindholm Kirke og Løvvangens 
Kirkecenter. Begge rapporter er sendt til 
provsten, som loven foreskriver.

Hen over sommeren har kapellets køle-
anlæg krævet mere og mere service. Det 
gamle anlæg stod ikke til at redde med 
flere reservedele, hvorfor et nyt anlæg 
var påkrævet. I skrivende stund er et nyt 

anlæg ved at blive færdigmonteret.
Langs begge sider af kirken findes der 
pullerter med lys. Disse har vi også haft 
problemer med. Fugt er synderen, og 
en dialog med Lindholm El har resul- 
teret i, at MR må udskifte de eksisterende 
pullerter med nye og mere tidsvarende 
pullerter. Hertil kommer udskiftning af 
evt. defekte ledninger. Det skønnes ikke 
nødvendigt at udskifte hele lednings- 
nettet, men udelukkende dele heraf. Der  
findes tre pullerter langs hver side af  
kirken samt to ved nordgavlen og yder- 
ligere to ved cykelparkeringen. 

Udsmykning af gavlen på Løvvangens  
Kirkecenter er til MR´s vurdering på mødet  
i oktober måned. Følg evt. med i referat 
fra MR mødet.

På udvalgenes vegne
Anette Machholm Larsen-Jensen
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JULEMANDEN OG JESUS
Snart er Julen for alvor over os! Ingen tvivl 
om det. Og jo nærmere vi kommer den 
24. december, desto mere vil vi i byens-
forretninger se en meget, meget travl 
mand med et langt hvidt skæg i rød jakke, 
grå bukser, med træsko på fødderne og 
en lang rød hue. Ja, det er rigtigt, det er 
julemanden. Og han får meget travlt, jo 
nærmere vi kommer jul. Han vimser rundt 
i de forskellige forretninger og deler slik 
og pebernødder ud til både voksne og 
børn og siger: - Ho, ho. Og Hvad ønsker 
du dig så til jul, lille ven. 

Men ret beset har julemanden jo ikke nog- 
et med jul at gøre. Det har kun Jesus. Det 
er jo Jesu fødsel, vi fejrer. Det er derfor vi 
fejrer jul. - Men begge optræder i julen, så 
hvad er så egentlig forskellen på juleman-
den og Jesus? 

Jo, - Julemanden, han kommer med ga-
ver til dem, der har alt. Jesus, han kommer 
med gaver til dem, der mangler alt.

Allerede i november begynder julemande  
at dukke op i reklamer og butikker og 
i julemusik. Han hører med til julen i  

vores overflodssamfund. Jo mere over-
flod, jo mere julemand. Der er nok nog-
le af de ældste, der kan huske fra deres 
barndom, at de fik én eller højest to ju-
legaver, og dem var de glade for. I vore 
dage kommer julemanden med sin store 
sæk fyldt med gaver til alle de børn, der i 
forvejen har alt. Før i tiden var det kun til 
de børn, der havde været artige. Nu gør vi 
ikke forskel på børn. Og det er godt. Der 
skal være gaver til alle.

Men Jesus, han kommer med gaver til 
dem, der intet har og mangler alt.

De første, der hørte juleevangeliet, var 
de fattige hyrder på Betlehems marker: 
’Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor 
glæde, som skal være for hele folket: I dag 
er der født jer en frelser i Davids by; han er 
Kristus, Herren’. Hyrderne; de troede på 
englens budskab, de så barnet i krybben 
i stalden i Betlehem, og derefter vendte 
de tilbage til deres fattige, hårde hyrdeliv 
med stor glæde og tak til Gud. De for-
stod, at Jesus var kommet til dem med 
fred fra Gud og med håb og evig frelse. 
Juleevangeliet kommer med gaver til os, 

der mangler alt i forhold til Gud!

Og hvordan mangler vi så alt i forhold til 
Gud? Jo, vi mennesker har gjort oprør 
mod Gud. Det kaldes i Bibelen for synd. 
Vi har altså syndet mod Gud, og vi synder 
til stadighed mod Gud. Og synden bety-
der, at vi mangler alt, hvad der skal til for 
at leve i Guds nærhed, i Guds rige.

Men Jesus er kommet med tilgivelse for 
al synd. Det betyder, at vi i ham har alt, 
hvad vi mangler for at være Guds børn og 
blive frelst og få evigt liv.

Vi hører om det igen i denne jul. Så lad 
os da tro det og tage imod det, lige som 
de fattige hyrder gjorde det den første 
julenat.

Glædelig Jul
Peer Lousdal
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ÅBEN KIRKETORSDAGSTRÆF
Lindholm Sogns torsdagstræf er hygge- 
eftermiddage, 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 sæsonen 
eller mange sæsoner, for man kan let 
blive afhængig af det gode selskab. Ved 
hvert torsdagstræf er der kaffebord til 
10 kr.

8. december: 
Juleknas & Julefryd
Kom i julestemning med de klassiske jule- 
sange og –salmer, en god fortælling,  
kaffe og kage, banko og som altid hygge- 
ligt samvær. 

12. januar: 
Tro og fortvivlelse hos Markus
Der er en gammel tradition for at forfat- 
teren til Markusevangeliet var med- 
arbejder hos apostlen Peter. Knud  
Jacobsen har taget den tråd op ved i 
sin genfortælling af evangeliet at lade 
Peter være den figur vi oplever historien 
igennem. Genfortællingen kalder han 
’Fortvivlelse og tro’ som udtryk for den 
spænding Peter oplever imellem bekend- 
elsen af Jesus som Kristus og så hans  
fornægtelse af samme Jesus.

9. februar: 
Kunsten at holde de unge ud 
Seniorpolitik! Tredje halvleg! Ældre- 
byrde! – Hvad bliver det næste? Det er 
noget af en byrde for os ældre at slæbe 
rundt på de unge. Hvad stiller vi op? 
Skuespiller og foredragsholder Karin 
Flensborg kommer med en fornøje-
lig blanding af foredrag og fortælling 
om generationsforskelle og hvad deraf  
følger.

9. marts: 
Religiøse billeder i KUNSTENs 
samling
Beskrivelse følger i næste kirkeblad.

Åben Kirke afholdes den første fredag 
i hver måned med spisning kl. 18 og 
foredrag kl. 19 i Lindholm Kirke.
Tilmelding til spisningen skal ske til  
kirkekontoret senest dagen før kl. 12. 

Pris for aftensmad og kaffe 40 kr. Kaffe 
alene: 10 kr.

2. december: 
Juleknas & Julefryd – Bemærk: Dette 
arrangement foregår i Løvvangens 
Kirkecenter
Julehygge i lange i baner; sange, salmer, 
knas, en gemytlig julefortælling eller to.

6. januar 2017: 
Menneskesyn på spil
Aktiv dødshjælp? Abort? Organdona- 
tion? Medmødre? Kunstig befrugtning? 
Organturisme? Assisteret selvmord? 
Christian Borrisholt Steen fortæller om 
sit spændende arbejde i Det Etiske 
Råd og om, hvordan hans kristne livs- 
og menneskesyn giver ham styrke og  
inspiration til dette arbejde. 
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ÅBEN KIRKE
3. februar 2017: 
Letterne på Langers Mark
En kvart million tyske og baltiske flygt-
ningene reddede sig i anden verdens-
krigs sidste måneder fra krigens gru til 
Danmark. En særlig skæbne havde en 
lille gruppe lettiske statsborgere, der 
kom til at bo i nogle træbarakker tæt ved 
Peter Wendelboes barndomshjem.

3. marts: Pensioneret krigslæge Wiera 
Malama Jensen, Mama Doc
Danmarks måske mest erfarne krigslæ-
ge, Wiera Malamá Jensen, også kendt 
som Mama Doc, fortæller sin fængende 
og personlige beretning om sit liv og 
karriere; fra barndommen i en russisk-jø-
disk familie i det kommunistiske Polen til 
hverdagen som militærlæge i fronten i 
eks-Jugoslavien, Irak og Afghanistan. 

BABYSALMESANG

Børn husker det, de hører i de aller-
første måneder; og endnu bedre, når 
det er sang og musik.

Organist og musikpædagog Hanne 
Møller inviterer babyer mellem 3 og 9 
måneder og deres mødre eller fæd-
re til babysalmesang i Løvvangens  
Kirkecenter. 

Første gang er onsdag den 11. 
januar kl. 10.00 i Løvvangens  
Kirkecenter. Det hyggelige arran-
gement vil herefter foregå de næste 
ti onsdage, frem til søndag den 26. 
marts, hvor der holdes fælles afslut-
ning i forbindelse med gudstjene-
sten i Løvvangens Kirkecenter.
Det er gratis at deltage. Vi synger 
hver gang i cirka 30 minutter, hvor- 
efter der er mulighed for en kop kaf-
fe, 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 Kirkekontoret 
på tlf. 98 17 24 32. 

På gensyn,
Hanne Møller

BØRNEKOR

Har du lyst til at synge og have det 
sjovt? Hver onsdag kl. 14.30-15.45 
øver Lindholm Sogns spire- og børne- 
kor for elever i 1. til 4. klasse i  
Løvvangens Kirkecenter for. Og der 
er plads til endnu flere! 

Vi begynder med en lille forfriskning, 
inden vi øver en god time. Børnene 
bliver hentet på skolen, men skal selv 
gå hjem eller hentes i kirkecentret.

Begge kor synger både moderne 
pophits og den klassiske kirkemusik. 
Det kræver ingen forkundskaber, og 
så er ganske gratis at være med.

Korene ledes af Lindholm Sogns 
organister, Hanne Møller og Jens  
Mathiasen, som kan kontaktes for 
yderligere information.

Tilmelding til Kirkekontoret på 
tlf. 98 17 24 32. 

FOR BØRN
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FOR BØRN

NYTÅRSGUDS-
TJENESTE

Familiegudstjeneste 
med KFUM-spejderne 
søndag den 8. januar 
kl. 14 i Lindholm Kirke

JUL FOR BØRNEHAVER OG 
DAGPLEJEBØRN
Løvvangens Kirkecenter torsdag den 
15. december kl. 10.00

Kalenderreolen åbnes. Mon det er kong 
Herodes, hans penge, Jesusbarnet, et 
æsel eller noget helt andet, der er der-
inde? Juleevangeliet genfortælles og vi 
synger et par salmer og beder fadervor. 
Bagefter er der æbleskiver og saftevand. 

Deltagelse er gratis, men meld gerne 
til med cirka antal børn et par dage i  
forvejen, så vi ved, hvor mange æble- 
skiver, vi skal have klar.

Sognepræst Helle Rosenkvist

JULETRÆSFEST
Onsdag den 28. december kl. 14.00 
i Lindholm Kirke

Kort gudstjeneste med en juleberetning 
med billeder. Kl. ca. 14.30 begynder jule-
træsfesten. Vi danser om juletræet med 
sang og sanglege. Der er juleguf til alle 
aldre og juleposer til børnene, og mens 
de voksne snakker videre over kaffen, 
kan børnene se juletegnefilm.

Pris: 10,- kr. for voksne, gratis for børn til 
og med 7. klasse.

Året begynder med, at Jesus som  
12-årig ikke gør, som hans forældre har 
sagt, han skal. Hvad sker der så? Uanset 
om du synes, man er stor eller lille, når 
man er 12 år, og om du er spejder eller 
ej, så er du velkommen til gudstjenesten. 
Bagefter er der kage og mulighed for 
at deltage i nogle små aktiviteter, som 
KFUM-spejderne står for med hjælp fra 
nogle af konfirmanderne.

MINIKONFIRMANDER

Moses og marmelademadder, fantastiske 
fortællinger, sjove lege og gode venner.
Minikonfirmand er et undervisnings- 
tilbud til alle børn i Lindholm Sogn, som 
går i 3. klasse. Undervisningen foregår 
en gang om ugen i marts, april og maj, 
primært i Løvvangens Kirkecenter, men 
vi skal også besøge Lindholm Kirke, og 
lægges typisk i umiddelbar forlængelse 
af skoledagen.

Hver gang spiser vi lidt sammen, inden vi 
kaster os over dagens tema. 

Undervisningen giver børnene kendskab 
til Bibelens store fortællinger, kirken 
og Kristendommen ud fra deres egne  
erfaringer og spørgsmål.

Kirke- og kulturmedarbejder Hans   
Wendelboe Bøcher står for løjerne. Nær-
mere information kommer på skolernes 
Forældreintra efter nytår.
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TANKER OM EN 
GLASMOSAIK

Det er sjovt med 
det vindue over 
alteret i Løvvan-
gens Kirkecenter. 
Enhver kan jo se, 
at det forestiller en 
solopgang eller en 
solnedgang, og 
som en sådan strå-

ler i de ”rigtige” farver. Op og ned, det 
sker hver dag, så det er vel det!

Men der er en sådan kraft i de stråler, når 
den ægte sol bryder igennem, at man er 
lige ved at tro, at glasmaleriet forestiller 
den allerførste gang det skete. Big Bang!

Så kommer man i tanker om den gamle 
vittighed, som mange har hørt i forskellige  
versioner, men her er så min, som den ser 
ud i dag: Tre håndværkere småskændes 
om, hvis fag, der er vigtigst og først. 

Mureren siger: - Vi byggede verdens  
ældste by, Jeriko, og også Babelstårnet. 

Tømreren trumfer: - Ja, men hvem bygge-
de stilladset, så I kunne begynde? Nå-åh? 

Men nu kommer elektrikeren: - BLIV LYS!, 
står der allerførst i Bibelen.
Så kan man sidde og tænke lidt på Den  
Store Elektriker, der formåede at skille 
lyset ud af mulmet. Man kan sidde og  
fundere lidt over Den, der udvirkede det-
te, og på hvor spændende det må have 
været at trykke på knappen og se sin  
tanke blive til et værk for allerførste gang. 
BANG! At se det univers, der skulle  
udvikle sig – og som stadigvæk gør det.

Hvilken gave til os alle.
Gudrun Andersen

MULIGHED FOR 
BEGRAVELSESKAFFE

Mange ønsker at samles om en kop 
kaffe efter en begravelse. Lindholm 
Sogn tilbyder at danne rammen 
om sådan sammenkomst i krypten  
under Lindholm Kirke i forlængelse 
af bisættelser og begravelser.

Kirkens personale sørger for hele  
arrangementet. 

Kontakt Kirkekontoret eller kirkens 
præster for at høre mere om mulig-
heder og priser.

FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE
Søndag den 26. februar kl. 14 
i Løvvangens Kirkecenter
 
Find den sjove hat frem, de mær-
kelige briller eller gå hele vejen og 
kom, så vi skal gætte, hvem du er. 
Vi holder familiegudstjeneste, hvor 
alle opfordres til at møde udklædte. 
Efter gudstjenesten slår vi katten af  
tønden, spiser fastelavnsboller og  
kårer kattekonger, kattedronninger 
og bedste udklædte. Der er tønder til 
både børn og voksne. 

Vel mødt.
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ARRANGEMENTSKALENDER
26. november Kl. 11.00 KFUM Spejdernes Julemarked Spejderhuset

27. november Kl. 10.00 KFUM Spejdernes Julemarked Løvvangens Kirkecenter

27. november Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

2. december Kl. 19.00 Åben Kirke (Fællesspisning kl. 18.00) Løvvangens Kirkecenter

3. december Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter

5. december Kl. 18.00 Sjælekost Lindholm Kirke

7. december Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

8. december Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

8. december Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

10. december Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

11. december Kl. 14.00 Syng Julen ind Lindholm Kirke

15. december Kl. 10.00 Jul for børnehaver og dagplejebørn Løvvangens Kirkecenter

19. december Kl. 19.30 Koncert med Nordjysk vokalensemble Lindholm Kirke

21. december Kl. 19.30 Julekoncert med Ann-Mette Elten Lindholm Kirke

28. december Kl. 14.00 Juletræsfest Lindholm Kirke

2. januar Kl. 17.30 Sjælekost C. W. Obels Plads

4. januar Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

5. januar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

6. januar Kl. 19.00 Åben Kirke (Fællesspisning kl. 18.00) Lindholm Kirke

7. januar Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter

8. januar Kl. 14.00 Nytårsfest Lindholm Kirke

12. januar Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

14. januar Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

15. januar Kl. 14.00 Nytårsfest i Søndagscaféen Spejderhuset

19. januar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

26. januar Kl. 19.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter

31. januar Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

1. februar Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

2. februar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

3. februar Kl. 19.00 Åben Kirke (Fællesspisning kl. 18.00) Lindholm Kirke

4. februar Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter

5. februar Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

6. februar Kl. 18.00 Sjæleskost Lindholm Kirke

9. februar Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter



11. februar Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

14. februar Kl. 19.00 Koncert med Jacob Rose Lindholm Kirke

16. februar Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

19. februar Kl. 14.00 Søndagscafé Spejderhuset

23. februar Kl. 19.00 NatKirke Løvvangens Kirkecenter

26. februar Kl. 14.00 Fastelavn Løvvangens Kirkecenter

28. februar Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

1. marts Kl. 19.00 Troens værksted Løvvangens Kirkecenter

2. marts Kl. 19.00 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

3. marts Kl. 19.00 Åben Kirke (Fællesspisning kl. 18.00) Lindholm Kirke

4. marts Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter

5. marts Kl. 14.00 Banko Løvvangens Kirkecenter

9. marts Kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

11. marts Kl. 13.00 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

12. marts Kl. 10.00 Sogneindsamling Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på plejehjem kl. 14
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DATO LINDHOLM PLEJEHJEM LIONS PARK

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

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

20. december Ingen Ingen

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

27. december Ingen Ingen

3. januar Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

10. januar Kl. 14 Peer Lousdal (nadver) Ingen

17. februar Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist

24. januar Kl. 14 Peer Lousdal Ingen

7. februar Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist (nadver)

14. februar Kl. 14 Peer Lousdal (nadver) Ingen

21. februar Ingen Kl. 14 Helle Rosenkvist 

28. februar Kl. 14 Peer Lousdal Ingen
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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 sognet, 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 aften- 
erne, og alle er meget velkomne. Vi  
mødes den første onsdag i hver måned 
kl. 19-21 i Løvvangens Kirkecenter. 
Man kan deltage fast eller blot i en enkelt 
aften efter behag.

DE KOMMENDE AFTENER ER:
Onsdag den 7. december
Onsdag den 4. januar
Onsdag den 1. februar
Onsdag den 1. marts

HVERDAGS-
GUDSTJENESTER
Billeder gemmer nogle gange på en hel 
historie, en fortælling, en følelse eller 
stemning eller på et begreb. Forårets 
hverdagsgudstjenester tager hver gang 
afsæt i et billede, der på denne ene eller 
anden måde fortæller noget om tro. Ef-
ter gudstjenesterne er der mulighed for 
en snak over en kop gratis suppe.

Gudstjenesterne ligger på onsdage 
kl. 17 i Løvvangens Kirkecenter 
følgende dage:

18. januar
15. februar

Datoerne for resten af forårets hver-
dagsgudstjenester vil stå i kommende  
kirkeblad.  

Sognepræst Helle Rosenkvist

KOMMENDE 
MENINGHEDSRÅDSMØDER:

Intet møde i december
Tirsdag den 31. januar

Tirsdag den 28. februar

Alle dage kl. 19.00 i  
Løvvangens Kirkecenter.

Kom som den, du er. Oplev kirke 
rummet i Løvvangens Kirke- 
center fyldt med musik, lys og 
en god fortælling. Tænd et lys, 
bed en bøn. Hele aftenen er der  
mulighed for at tale med en 
præst. 

Som noget nyt åbner dørene  
allerede kl. 19. 

Vi afrunder hver gang aftenen 
med en kort andagt kl. 22.

Torsdag den 26. januar
Torsdag den 23. februar

NATKIRKE

INDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS 
NØDHJÆLP 2017
Årets sogneindsamling 
er søndag den 12. marts 2017

Giv et par timer af din tid og hjælp med 
at samle ind. Sæt kryds i kalenderen el-
ler meld dig allerede nu som indsamler 
til sognepræst Helle Rosenkvist på mail 
hros@km.dk eller tlf. eller sms 21199476.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER

SYNG JULEN IND
søndag den 11. december kl. 14 i  
Lindholm Kirke

Hvad er bedre til at skabe julestemning 
end skøn musik for ørerne og stemmen?
Kirkens kor synger for og med os, når vi 
denne dag åbner for skatten af dejlig jule- 
musik. Efter gudstjenesten følger vi op 
med æbleskiver og gløgg til 10,- kr.

JULEHJÆLP
Lindholm Sogn uddeler igen i år 

julehjælp til ansøgere, der er 
bosiddende i Lindholm Sogn.

Ansøgningsskema kan hentes på  
kirkens kontor og skal afleveres  

samme sted senest fredag 
den 9. december kl. 12.

Julehjælp uddeles fortrinsvis til  
børnefamilier på overførsels- 

indkomst. Ansøgningerne vil blive 
koordineret med Kirkens Korshær, 

Frelsens Hær samt nabosogne.

Lindholm Sogns menighedsråd

NORDJYSK VOKAL- 
ENSEMBLE
mandag den 19. december kl. 19.30 i 
Lindholm Kirke

Danske julesalmer, engelske christmas 
carols, smukke satser af John Rutter og 
Halleluja-koret fra Händels Messias. Kon-
certen varer en lille time. Efter koncerter 
er der en kop kaffe i våbenhuset.

KONCERT MED 
JACOB ROSE
Lindholm Kirke 
tirsdag den 14. februar kl. 19.00

Saxofonens smukke klang og dynamik 
smelter sammen med Lindholm Kirkes 
orgels berusende brusen, når Jakob 
Rose og organist Jens Mathiasen gi-
ver koncert med et varieret program 
af klassisk musik af bl.a. Bach, Elgar 
og Piazolla. 

Jakob Rose er diplomuddannet saxo-
fonist fra Det Jyske Musikkonserva-
torium, Aalborg i 1998, og har siden 
arbejdet professionelt som musiker, 
komponist, kapelmester, lyddesigner 
og underviser. Jacob har desuden 
modtaget flere priser, blandt andet 
’Danish Music Awards 2008’ og ’Den 
nordjyske Jambazzadør-pris’ i 2000.

Koncerten varer en lille time og byder 
også på fællessalmer. Efterfølgende 
er der mulighed for en kop kaffe i  
våbenhuset.
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Julekoncert med den populære 
Ann-Mette Elten i Lindholm Kirke ons-
dag den 21. december kl. 19.30

Siden Ann-Mette Elten i 2007 udgav al-
bummet ”Vær velkommen” med danske 
salmer fortolket på en helt ny måde, har den 
populære sangerinde givet hundredvis  
af koncerter landet over. Også repertoi-
ret ved koncerten i Lindholm Kirke, hvor 
hun musikalsk ledsages af sin mand, Niels  
Kirkegaard, tager afsæt i Ann-Mette  
Eltens fortolkninger af den danske  
salmeskat. 

Ann-Mette Eltens egen favorit er 
dog ikke en julesalme, men påske-
salmen ’Hil dig, frelser og forsoner’, 
som hun mener indeholder hele det 
kristne dogme, og som efter hendes 
mening har en billedværdi så stærk, 
at kristendommens centrale budska-
ber står malet i samme sekund, som  
salmen synges.

ANN-METTE ELTEN
Selv begyndte hun som 12-årig at synge i 
Frelsens Hær, hvor en god veninde sang 
i forvejen: - Det var min familie ikke så 
begejstrede for, og jeg måtte i hvert fald 
ikke få en uniform, fortæller hun. - Men 
jeg lærte meget, og jeg nød det. 

Da Ann-Mette Elten senere begyndte at 
læse dansk med kristendomskundskab 
som bifag på Aarhus Universitet, meldte 
hun sig ind i Jysk Akademisk Kor. Sam- 
tidig forestillede hun sig, hvordan hun  
senere skulle undervise og formidle,men
så bragede Ann-Mette Elten i 1987 
igennem med bandet ’På Slaget 12’ og 
nummeret ’Hjem til Århus’, der i dag for 
længst er blevet til en ægte evergreen. 
Resten er dansk musikhistorie, hvis nye-
ste kapital altså handler om de salmer, 
som har fulgt Ann-Mette Elten, siden hun 
sang de første toner.

I 1999 debuterede hun som solist med 
albummet ’Refrain’, der indeholdt dan-

ske klassikere som ’Hele ugen alene’ og 
’Tak for alle kyssene’. Albummet blev en 
stor succes, og solgte mere end 80.000  
eksemplarer.

I november 2012 udgav Ann-Mette Elten 
albummet ’Adagio - 12 klassiske sange’, 
hvor hun synger et udvalg af nogle af de 
største og mest populære sange fra det 
klassiske repertoire; f.eks. Puccinis ’O Mio  
Babbino Caro’ og ’Nessun Dorma’. Al-
bummet blev indspillet i Rudolfinum- 
koncertsalen i Prag sammen med Prag  
Philharmonikerne, og uløste en guld-
plade for over 13.000 solgte eksem- 
plarer.

Koncerten varer cirka halvanden time.  
Billetter à 100 kr. kan købes på Kirke- 
kontoret i Løvvangens Kirkecenter  
eller på billetto.dk mod gebyr på 8 kr.

Vel mødt til en dejlig julekoncert!
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DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER

10. juli 2016
Ninna Krøymann Nielsen

14. august 2016
Lydia Geneser Woo Shing 
Hai

8. oktober 2016
Alexander Styrbæk 
Thomsen

16. juli 2016
Lillian Rank Jochimsen og 
Michael Ole Clausen Jochimsen

20. august 2016
Linda og Steffen Tram 
Mortensen

16. oktober 2016
Lea Falch Sejergaard

16. juli 2016
Sebastian Dalsgaard Jacobsen

25. september 2016
Victoria Bygholm Guldbæk

31. juli 2016
Kira Sindahl Eriksen

8. oktober 2016
Aksel Sloth Linneberg

LØRDAGSDÅB
 

I den kommende tid er der mulighed for 
lørdagsdåb følgende dage:

7. januar kl. 10
4. marts kl. 10

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

FAMILIEKLUB

Familieklub.dk er et til-
bud for familier med 
alkoholrelaterede pro-
blemer. Klubben favner 
både problemerne hos 
den drikkende og pro-

blemerne hos de pårørende. Som delta-
ger i familieklubben er det ufarligt at tale 
om det, der er svært. 

Familieklub ’Nordstjernen’ for børn 
og unge mødes hver mandag kl. 17.00-
18.30 i Løvvangens Kirkecenter. Klub-
medarbejder er Pia Lykke. 

Familieklub ’Mars’ mødes samme sted 
tirsdage  kl. 17.00-18.30. Klubmedar-
bejder 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.

NA DANMARK

NA - Narcotics Anony-
mous - er et verdensom-
spændende fællesskab 
af mænd og kvinder, for 
hvem stoffer var blevet 
et væsentligt problem. 

Medlemmerne er addicts, afhængige i 
bedring, der regelmæssigt mødes for at 
hjælpe hinanden med at forblive clean. 
Der er kun én forudsætning for medlem-
skab; nemlig ønsket om at stoppe med at 
bruge. 

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

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.

IKERASAK

Det primære formål 
for den grønlandske 
forening Ikerasak er  
at være samlingspunkt 
og netværk for udsatte 
grønlændere. Men alle 

– uanset baggrund – kan optages som 
medlemmer. 

Foreningen fungerer samtidig som net-
værk for tidligere misbrugere og hjem-
løse, ligesom den også tilbyder netværk 
for ensomme. Ikerasak er endvidere et 
mødested for alle, der interesserer sig 
for grønlandske kulturelle aktiviteter som 
kunst, musik og sang.

Foreningen holder åbne møder hver 
onsdag kl. 15.00 i krypten under Lind-
holm Kirke. Læs evt. mere på ikerasak.dk.

Har du spørgsmål er du velkommen til 
at kontakte formand Juusi Josef Werner  
Petersen på tlf. 22 50 40 89.

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. december: Julemiddag – medbring 
gave á 25 kr.

2. januar 2017, kl. 17.30: Skøjtetur på 
C.W.Obels Plads. Efterfølgende restau-
rantbesøg for egen regning

6. februar, kl. 18.00: Filmaften
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FÆLLESSKABER

PATCHWORK
Alle er velkomne til at deltage og opleve 
patchwork for fuld udblæsning. Gruppen 
har bl.a. leveret tæpper til Julemærke-
hjemmet i Hobro, og arbejder for tiden 
på juletræstæpper til både Lindholm Kir-
ke 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 oste- 
madder.

VI MØDES
8. DECEMBER
5. JANUAR
19. JANUAR
2. FEBRUAR
16. FEBRUAR
2. MARTS

DE LEVENDE PINDE
Vi mødes den 2. lørdag i hver måned kl. 13-17 i  
Løvvangens Kirkecenter og strikker bl.a. tæpper, trøjer, 
huer og sokker, der alt sammen bruges til gavn for so-
cialt arbejde, enten direkte ved at det foræres til nog-
le, 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. 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 udveksler 
erfaring og broderer løs sammen.

Det foregår kl. 10-15 i Løvvangens Kirkecenter.
Ved spørgsmål kan Karin Lildal kontaktes 
på tlf. 29 44 09 44. Pris: 20 kr. pr. gang.

VI MØDES
10. DECEMBER
14. JANUAR
11. FEBRUAR

VI MØDES
3. DECEMBER
7. JANUAR
4. FEBRUAR
4. MARTS
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JULE
MARKED
Lørdag den 26. november
& søndag den 27. november

Adventskranse, dekorationer, kalen- 
derlys, tombolaer og salgsboder 
med bl.a. vafler, pølser og kager.

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

Løvvangens Kirkecenter:
Søndag 27/11 kl. 10.00-14.00.

Vi begynder kl. 10.00 med guds-
tjeneste og luciaoptog.

Søndag kl. 14.00 afholdes der 
bankospil i kirkecentret.

FÆLLESSKABER

BANKOSPIL
Dette efterår er der mulighed 

for et spil banko 

SØNDAG EFTERMIDDAG KL. 14.00

i Løvvangens Kirkecenter på 

følgende dage:27. NOVEMBER5. FEBRUAR5. MARTS
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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.

15. januar kl. 14-16: 
Nytårsfest
Christian Jacobsen kommer og under-
holder. Tilmelding nødvendig senest 10. 
februar til Lis Dalum Nielsen, tlf. 98 17 91 
40 (efter kl. 18) eller Lycia Lildal, tlf. 98 17 
91 12.

19. februar kl. 14: 
Stjernestøv og perledrøs
Aage Michelsen underholder med gamle 
revymelodier, plukket fra sin private plade- 
samling, og en snak om de store revy- 
scener og deres skuespillere gennem    
næsten 100 år.

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
Bigge Dalbøge Bersan
Tlf. 98 17 75 71
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

Gruppeleder:
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
Mail: dionpedersen@
spejdernet.dk

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. 29 44 08 04. 
Spejdererfaring er ikke en nødvendighed, blot 
du har lysten til at give børn og unge mennesker 
en fed oplevelse.

Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.

LØVVANGENS MULTIMÆND
Mænd i alle aldre er velkomne til  
oplæg, ekskursioner, fællesspisning og 
ikke mindst hyggeaftener, hvor kortspil 
og samvær er i højsædet. Bag arrange-
mentet står Sundby-Hvorup Boligselskab  
og Kvarterets Hus, hvor det hele også  
foregår hver onsdag kl. 18.00. Yderligere 
information kan fås hos Käthe Dupont på 
tlf. 25 23 76 52.

Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt 

Lis Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40.



Gudstjenester
DATO LINDHOLM KIRKE LØVVANGENS KIRKECENTER

4. december Kl. 10 Peer Lousdal Ingen

11. december Kl. 14 Helle Rosenkvist (Syng Julen ind) Ingen

18. december Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

24. december Kl. 14.30 Peer Lousdal Kl. 14.30 Helle Rosenkvist

Kl. 16.00 Helle Rosenkvist Ingen

25. december Kl. 10 Helle Rosenkvist (1. juledag) Ingen

26. december Ingen Kl. 10 Peer Lousdal (2. juledag)

28. december Kl. 14 H. Rosenkvist (Familiegudstj. og juletræsfest) Ingen

1. januar Kl. 14 Peer Lousdal (Nytårsdag) Ingen

8. januar Kl. 14 Helle Rosenkvist Ingen

15. januar Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

18. januar Ingen Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstj.)

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

29. januar Ingen Kl. 10 Helle Rosenkvist (kirkekaffe)

5. februar Kl. 10 Helle Rosenkvist Ingen

12. februar Ingen Kl. 10 Peer Lousdal

15. februar Ingen Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstj.)

19. februar Kl. 10 Peer Lousdal (kirkekaffe) Ingen

26. februar Ingen Kl. 14 H. Rosenkvist (familiegudstj. og fastelavnsfest)

KOLLEKTER
Ved alle gudstjenester samles ind ved udgangen. Se over-
sigten 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.


