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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Vi er nu godt begyndt i en ny menighedsrådsperiode, hvor vi har fået sammensat et handledygtigt og kompetent
menighedsråd med stor bredde i sammensætningen af medlemmerne.
Det nye menighedsråd er valgt for en
4-årig periode, og har for det næste års
arbejde konstitueret sig og fordelt sig i
følgende udvalg:

Administrationsudvalg

Anne-Marie Dalbøge Bersan, formand
Lene Kristensen Hove
Asser Heidemann Jensen
Josef Werner Petersen
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal

Kirke- og kirkegårds-udvalg

Asser Heidemann Jensen, formand
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Preben Gram
Lene Guldfeldt
Kristina Sonja Volfart

Aktivitetsudvalg

Hans Wendelboe Bøcher, formand
Gudrun Andersen
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Preben Gram
Lene Guldfeldt
Josef Werner Petersen
Lars-Henrik Thomsen
Dion Pedersen
Jens Mathiasen
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal

Kirkebladsudvalg

Hans Wendelboe Bøcher, formand
og ansvarshavende)
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan

Birgit Bækkel Larsen
Helle Rosenkvist
Peer Lousdal
Menighedsrådet har ud over de nævnte udvalg også nedsat en række andre
udvalg; blandt andre to venskabsmenighedsudvalg (hhv. Hals og Valka i
Letland), Torsdagstræfudvalg og Julehjælpsudvalg.
I det forgangne år har vi øget aktiviteterne i vores kirker, blandt andet med
den grønlandske forening Ikerasaks aktiviteter om onsdagen i Lindholm Kirke.
Og ønsket er stadig mere aktivitet. Derfor sætter vi i den kommende tid endnu
mere fokus på frivillighed. - Her er også
plads til dig og din indsats. Følg meget
gerne med på kirkens hjemmeside og
facebook.
Lindholm Sogn ønsker at kunne tilbyde
muligheden for begravelseskaffe i forbindelse med bisættelser i sognets kirker. Vi har dog pt. forskellige praktiske
udfordringer, der gør, at vi midlertidigt
må sætte ordningen på pause, for forhåbentligt snart at kunne genoptage
den i en velfungerende udgave. Vi beklager de gener, det måtte medføre. Vi
annoncerer på kirkens hjemmeside, når
det igen er muligt.
Husk også Menighedsmødet i forbindelse med gudstjenesten i Lindholm
Kirke søndag den 23. april kl. 10. Her er
alle i sognet inviteret til at komme med
ris og ros og gode ideer.
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan.
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Anne-Marie Dalbøge Bersan,
formand
Lene Kristensen Hove,
næstformand
og kontaktperson
Josef Werner Petersen,
valgt kasserer og kirkeværge

Gudrun Andersen,
menigt medlem

Preben Gram,
menigt medlem

Lene Guldfeldt,
menigt medlem

Asser Heidemann Jensen,
menigt medlem

Birgit Bækkel Larsen,
menigt medlem

Jane Birgitte Lauritsen,
menigt medlem

Lars-Henrik Thomsen,
menigt medlem

Kristina Sonja Volfart,
menigt medlem

SIDEN SIDST
NYT FRA KIRKE- OG
KIRKEGÅRDSUDVALGET

Lindholm Kirkegård

Med det nye menighedsråd følger
nyvalg til udvalgene; således også til
Kirke- og kirkegårdsudvalget (KK-udvalget), som efter valget i november
består af Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan, Preben Gram, Lene Guldfeldt,
Kristina Sonja Volfart og Asser Heidemann Jensen (formand).
Udvalget er kirkeværgens nærmeste
foresatte, og fører gennem kirkeværgen det daglige tilsyn med kirken,
kirkecentret og de bygninger og udstyr, som hører til kirkegården. Det er
Kirke- og kirkegårdsudvalgets opgave
at sørge for, at bygninger, inventar og
installationer holdes i forsvarlig stand,
at kirkegården vedligeholdes og at der
altid er tilstrækkelig begravelsesplads
for sognets beboere.

Løvvangens Kirkecenter

Siden sidste kirkeblad har vi blandt
andet opsat ny gavludsmykning på
Løvvangens Kirkecenter. Det dobbelte kors af hvidmalet træ, der hidtil har
prydet gavlen, er erstattet af et større
i forpatineret kobber. Det nye kors er
baggrundsbelyst af LED-pærer, så det
står klart og tydeligt på muren; også i
aften- og nattetimerne.
I Løvvangens Kirkecenter har vi også
løftet fliserne i indgangspartiet, så det
også her nu er muligt at komme ind i
kørestol ved egen hjælp.
En kommende opgave for KK-udvalget
er planlægningen og gennemførelsen

af en tiltrængt renovering af køkkenet
i kirkecentret. Blandt andet er det et
stærkt ønske at få bedre opvaskefaciliteter og adgang til mobile vogne med
service.

Lindholm Kirke

Siden vi i februar 2016 genåbnede
krypten efter endt renovering, har vi
adskillige gange benyttet de nye faciliteter til foredrag, sangaftener, møder
og undervisning. Det er gode forhold,
vi har fået. Men en ting manglede,
nemlig et ordentligt internetsignal, så
foredragsholdere og undervisere kan
få adgang til internettet uden at være
henvist til mobiltelefonens ofte ustabile hotspot.
På trods af kryptens tykke betonvægge er det nu lykkedes at få etableret et
stærkt trådløst signal, så der i hele kirken, krypten, på præstekontoret samt
organistkontoret bag orglet er adgang
til internettet.
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Siden sidste kirkeblad er der sket flere
forandringer på kirkegården. Den absolut mest synlige er uden tvivl fældningen af de gamle, udgåede elmetræer,
der i generationer har flankeret den
brede midtergang.
Desværre var mange af træerne gået ud
og andre så medtagne, at de ikke stod
til at redde. I slutningen af september
2016 måtte de derfor lade livet.
Et tværsnit gennem en af stammerne
afslører, at de blev plantet i årene umiddelbart efter Lindholm Kirkes indvielse i
1934. I alt 78 årringe (men der er muligvis flere) kan med det blotte øje tælles
på træskiven, der nu gemmes i kirken.
Det er endnu ikke besluttet, hvornår og
hvilke træer, der skal plantes i stedet.
På udvalgets vegne
Asser Heidemann Jensen

ANTALLET ER VIGTIGT

Nogle gange er det antallet, det
kommer an på.
Sidste år slog vi vores egen rekord.
Nemlig i forbindelse med sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Og det, der lykkedes så godt, var at
komme bredt ud – at få ringet på næsten alle dørklokker i Lindholm Sogn.
Og det skyldtes én sag: Alle jer frivillige, der greb en indsamlingsbøsse og
gik en tur. Resultatet i kroner og ører var
også flot. Højere end de sidste fem år,
og kun overgået ganske lidt to gange
tidligere i sognets historie. Og for det
skal der også lyde en tak til alle jer, der
lukkede døren op og puttede noget i
bøsserne.
Nødhjælpen bekræfter fornemmelsen:
Det der rykker allermest, er antallet af
indsamlere. Det er et spørgsmål om,
hvor mange døre, der bankes på. Vi
er ikke et særligt rigt sogn. Vi har ikke
landets højeste indtægter, og allige-

vel blev indsamlingsresultatet sidste år
også flot, når man sammenligner med
resten af landet. I gennemsnit blev der
givet over fem kroner for hver eneste
husstand i sognet. Og altså vel at mærke netop i gennemsnit og dermed også
medregnet alle de hjem, hvor der ikke
var nogen hjemme. Det kan vi være
stolte af.
Hvordan er det så at traske en tur en
søndag eftermiddag? Ulla Kjærgaard
fortæller:
- Sidste år var min kæreste og jeg sammen med vore tre drenge på 10, 12 og
14 ude at samle ind. Vi havde en god
dag sammen og fik samlet et pænt beløb ind til hjælp til nogle af verdens fattigste kvinder.
- Børnene husker at de havde en hyggelig dag, og at de fik snakket med
en masse mennesker, som i øvrigt tog
godt imod dem.
- Jeg tillader mig at tro, at en dag, hvor
jeg oplever vore tre drenge deltage i et

5

uegennyttig projekt og oven i købet
samarbejder og er ude i frisk luft, alt i
alt er en dag, som på flere måder giver
vældig god mening.
- Så vi har selvfølgelig igen sat kryds i
kalenderen d. 12/3 i år.
Kan vi gøre det igen? Det er antallet,
det kommer an på. Det er alle jer frivillige og velvillige på begge sider af dørene, der afgør det.
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts 2017.
Helle Rosenkvist

TORSDAGSTRÆF
Lindholm Sogns Tordagstræf er hyggeeftermiddage, 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.

Torsdag den 9. marts kl. 14.30:
Religiøse billeder i
KUNSTENs samling
Tag med på en billedskøn rejse gennem KUNSTENs samling af moderne
kunst, når kunstformidler Ingeborg
Flensted Nielsen fortæller om og viser
værker fra museets samling af billeder
med afsæt i religionen.
Torsdag den 13. april, Skærtorsdag:
Intet Torsdagstræf, men kom gerne
til ’Lam & Nadver’, læs mere side 12.

ÅBEN KIRKE

Torsdag den 11. maj, kl. 14.30:
Luther billeder
I år er det 500 år siden, Luther tog afsæt til det, der blev til reformationen
og siden vores kirke. Men hvad var
det egentlig, han sagde. Med et kig til
nogle af 1500-tallets mange malerier
fortæller sognepræst Helle Rosenkvist
om Luther, og hvordan hans tanker blev
nedfældet ikke bare i bøger, men også
malerier.

Torsdag den 8. juni, kl. 12.00-20.00:
Sogneudflugt
Traditionen tro afrundes sæsonen
med en spændende tur ud af huset.
Hvor den går hen er endnu en velbevaret hemmelighed. Konceptet er det
samme som altid: Bustur til en eller
flere spændende destinationer, kaffe
undervejs og aftensmad. Turen er fortrinsvis for sognebørn.
Pris: 200,- kr. Betaling og tilmelding fra
den 20. april til Kirkekontoret, hvor billetten også skal afhentes.
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Åben Kirke afholdes den første fredag i hver måned med fællesspisning kl. 18.00 og foredrag kl. 19.00 i
krypten under Lindholm Kirke.
Tilmelding til spisningen skal ske til
Kirkekontoret senest dagen før kl.
12.00 på tlf. 98 17 24 36. Pris for aftensmad og kaffe: 40 kr.
Det er også muligt udelukkende at deltage i foredraget. Kaffe alene: 10,- kr.

Fredag den 3. marts, kl. 19.00:
Krigslæge på mission
Danmarks måske mest erfarne krigslæge, Wiera Malamá Jensen, også kendt
som ’Mama Doc’, fortæller den fængende og personlige historie om sit liv
og karriere; fra barndommen i en russisk-jødisk familie i det kommunistiske
Polen; til hverdagen som militærlæge
ved fronten i eks-Jugoslavien, Irak og
Afghanistan.
Wiera Malamá Jensen, der i 2011 udgav sin selvbiografi, er en ’doc’, der slet
ikke bryder sig om våben. Og netop
skismaet mellem at være bundet af det
medmenneskelige og næstekærlige
lægeløfte og samtidig skulle fungere
under militærsystemets ofte kstramme
regler og foreskifter har givet årsag til
flere konflikter.

FOR BØRN

Fredag den 7. april, kl. 19.00:
Hvad er vigtigst i Islam, og hvad er
vigtigst i Kristendommen?
Medierne er hver dag fyldt med beretninger om handlinger, der er inspireret af religion, f.eks. ’Islamisk Stats’
hærgen i Mellemøsten. Men vi må ikke
bygge vor opfattelse af andre på misbrug af en religion.

Medlem af Stiftsudvalget for Folkekirke og religionsmøde, sognepræst
i Thy, Lillian Risum, bringer fakta på
banen.

Fredag den 5. maj, kl. 18.00:
Åben kirke - i Spejderhuset
Vær med til at fejre befrielsen, foråret
og sommerafslutningen, når sognet og
KFUM-spejderne inviterer til grillfest i
spejderhuset på Lindholmsvej 59.
Der er kød på grillen og sjove lege og
konkurrencer i ærmet. Vel mødt.

BABYSALMESANG

BØRNEKOR

Organist og musikpædagog Hanne
Møller inviterer babyer mellem 3 og 9
måneder og deres mødre eller fædre til babysalmesang i Løvvangens
Kirkecenter, hver onsdag kl. 10.00,
frem til og med den 22. marts, hvor
vi holder fælles afslutning .
Nyt hold begynder onsdag den
26. april kl. 10.00. Tilmeld dig og
dit barn allerede nu ved at kontakte
kirkekontoret på tlf. 98 17 24 36. Det
er gratis at deltage.
Hver gang synger og leger vi cirka 30
minutter. Herefter er der mulighed
for en kop kaffe, te og kage, mens
babyerne måske får en lur. Kaffen
koster 10,- kr. pr gang.
Yderligere oplysninger fås hos Hanne
Møller på tlf. 29 40 01 60.
På gensyn,
Hanne Møller

Har du lyst til at synge og have
det sjovt? Hver onsdag kl. 14.3015.45 øver Lindholm Sogns børnekor for elever i 1. til 4. klasse i
Løvvangens Kirkecenter.
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.
Koret deltager i udvalgte gudstjenester, hvor det synger både moderne
pophits og klassisk kirkemusik. Det
kræver ingen forkundskaber, og er
tilmed ganske gratis at være med til.
Korene ledes af organisterne Hanne
Møller og Jens Mathiasen, der kan
kontaktes for yderligere information.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
98 17 24 32.
Jens Mathiasen
og Hanne Møller

MINIKONFIRMANDER

fra sognets 3.-klasser i Løvvangens
Kirkecenter. Invitation og tilmelding
er sendt via skolernes Forældreintra.
For yderligere oplysninger kontakt
kirke- og kulturmedarbejder Hans
Wendelboe Bøcher, der står for undervisningen, på tlf. 29 40 09 16.

Goliath og grovkiks, Moses og marmelademadder, fantastiske fortællinger,
sjove lege og gode venner. Onsdag
den 8. marts kl. 14.30 begynder undervisningen af årets minikonfirmander
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ARRANGEMENTER
SOGNEINDSAMLING
Søndag den 12. marts

Giv et par timer af din tid og hjælp
med at samle ind. Årets sogneindsamling er søndag den 12. marts.
Sæt kryds i kalenderen eller meld dig
allerede nu som indsamler til sognepræst Helle Rosenkvist på hros@
km.dk eller tlf./sms 21 19 94 76.

VALKA-AFTEN

Onsdag den 17. maj, kl. 19.00
i Lindholm Kirke
I slutningen af juni 2016 rejste en gruppe fra Lindholm på besøg i sognets
venskabsmenighed i Valka i Letland.
Det blev et begivenhedsrigt og oplevelsesfyldt besøg, der bød på spændende samtaler, sund latter og adskillige personlige venskaber på tværs af
kulturer og sprogbarrierer.
Undervejs oplevede gruppen blandt
andet det stærke fællesskab i menigheden i Valka, mange af de lokale kirker og deres menigheder og festligholdelsen af en af de største nationale
festdage, Ligo, der svarer til danske
Sankthans.
Onsdag den 17. maj, kl. 19.00 inviterer
rejsegruppen til en aften i Valkas tegn,
hvor vi blandt andet skal se film fra besøget og høre om de store oplevelser i
Letland, og også høre nyt om det forestående genbesøg i juli, hvor vi får besøg af vennerne fra Valka.

Folkekirkens Nødhjælps arbejde
bygger på ’hjælp til selvhjælp’, så
projekterne bærer sig selv, når nødhjælpsarbejderne rejser hjem. Og altid på en omhyggelig udregning af,
hvordan pengene rækker længst.
Overalt, hvor hjælpen når ud, sker
der store forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme
deres fremtid.
Det gør de for eksempel
• når landbrugsproduktionen får
et løft, og der dermed produceres mad nok og overskud til at
sælge eller spare op.
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•

•

•

når levestandarden stiger, og
børnene kommer i skole. Derved
bliver chancen for at få en uddannelse øget.
med bedre vandforsyning, der
øger sundhed og trivsel, så færre må flygte ved tørke. Børnene
kan blive i skolen i stedet for at
migrere.
med uddannelse og kendskab
til egne rettigheder, så ulighed
bekæmpes og der skabes en ansvarlig produktion.

Program for dagen:
Kl. 10.00:Gudstjeneste i Løvvangens
Kirkecenter.
ca. 11.15: Indsamlere modtager materiale. Indsamlingsstart.
Efter endt rute er der kaffe, te, sodavand og pølser i kirkecentret.

ARRANGEMENTER
VIL DU MED TIL LIBANON?
Opvarmningsforedrag i Folkekirkens Hus i Aalborg, mandag den
22. maj, kl. 19.00.

De kristne i Mellemøsten er trængte.
Mange er drevet på flugt fra deres
hjem og deres kirke. Nu får du mulighed for at møde dem. Det sker, når
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg arrangerer studietur til Libanon den 6. – 13.
november.
Libanon har den største andel af kristne i Mellemøsten, og er samtidig det
land, som har modtaget flest flygtninge fra Syrien. Førhen havde landet,
der grænser op til Syrien og Israel, en
blomstrende økonomi. Men borgerkrig og politisk uro har sat dette over
styr. Hvordan er det at være kristen i
sådan et land?
Pris: 8.000,- kr. (tillæg for enkeltvæ-

relse). Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
betaler de udgifter, der ligger ud over
dette beløb.
Der er opvarmning til studieturen
mandag den 22. maj kl. 19.00, hvor
libaneser, debattør og menneskerettighedsekspert Hanna Ziadeh tager
os med på en rejse gennem kultur,
politik og religion. Det er i Folkekirkens Hus på Gammeltorv 8 i Aalborg.
Du er velkommen til at deltage uanset
om du vil med på studieturen eller ej.
Der er gratis adgang.
Formålet med studieturen er at knytte
kontakt mellem kristne i Danmark og i
Libanon. Har du spørgsmål om turen
og foredraget, eller er du klar til at tilmelde dig, så benyt gerne adressen
aalborglibanon2017@gmail.com. Deltagerne udvælges sidst i maj måned.

BEGRAVELSESKAFFE
DESVÆRRE IKKE MULIG
Lindholm Sogn ønsker at kunne tilbyde muligheden for begravelseskaffe i forbindelse med bisættelser i
sognets kirker.
Vi har dog pt. forskellige praktiske udfordringer, der gør, at vi midlertidigt
må sætte ordningen på pause, for
forhåbentligt snart at kunne genoptage den i en velfungerende udgave.
Vi beklager de gener, det måtte medføre, og annoncerer på kirkens hjemmeside, når det igen er muligt.

Læs mere på aalborgstift.dk

MENIGHEDSMØDE

Søndag den 23. april efter gudstjenesten i Lindholm Kirke kl. 10.
Menighedsrådet
inviterer
alle
med tilknytning til sognet til det
store, årlige menighedsmøde, hvor
menighedsrådet orienterer om kirkens regnskaber, budgetter og planerne for det kommende år.
Menighedsmødet er også det forum,
hvori du har mulighed for at fremføre
dine holdninger omkring kirken og
sognet. Mød op - tag snakken med os
andre i menigheden - hyg dig og bliv
klogere på arbejdet i menighedsrådet
og meget andet!
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ARRANGEMENTSKALENDER
Ons

1. marts

Kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 2. marts

Kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

3. marts

Kl. 18.00

Åben Kirke: Fællesspisning

Lindholm Kirke

Fre.

3. marts

Kl. 19.00

Åben Kirke: Krigslæge på mission

Lindholm Kirke

Lør.

4. marts

Kl. 10.00

Broderi-Banden

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

5. marts

Kl. 14.00

Banko

Løvvangens Kirkecenter

Man. 6. marts

Kl. 17.30

Sjælekost

Lindholm Kirke

Tors. 9. marts

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Religiøse billeder

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 11. marts

Kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 12. marts

Kl. 11.15

Sogneindsamling

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 16. marts

Kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 19. marts

Kl. 14.00

Søndagscafé: Indien - Kontrasternes land

Spejderhuset

Tirs. 21. marts

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 23. marts

Kl. 19.00

NatKirke

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 30. marts

Kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

1. april

Kl. 10.00

Broderi-Banden

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

2. april

Kl. 14.00

Banko

Løvvangens Kirkecenter

Man. 3. april

Kl. 17.30

Sjælekost

Lindholm Kirke

Ons. 5. april

Kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

7. april

Kl. 18.00

Åben Kirke: Fællesspisning

Lindholm Kirke

Fre.

7. april

Kl. 19.00

Åben Kirke: Islam og Kristendom

Lindholm Kirke

Lør.

8. april

Kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 13. april

Kl. 17.00

Lam og Nadver

Lindholm Kirke

Tors. 20. april

Kl. 19.00

NatKirke

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 23. april

Kl. 10.00

Menighedsmøde

Lindholm Kirke

Søn. 23. april

Kl. 14.00

Søndagscafé: Fra Kbh. til Sct. Pedersgade Spejderhuset

Tirs. 25. april

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 27. april

Kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

Man. 1. maj

Kl. 17.30

Sjælekost

Lindholm Kirke

Ons. 3. maj

Kl. 19.00

Troens værksted

Løvvangens Kirkecenter

10

Fre.

5. maj

Kl. 18.00

Åben Kirke: Sommer- og grillfest

Spejderhuset

Lør.

6. maj

Kl. 10.00

Broderi-Banden

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

9. maj

Kl. 19.00

Foredrag: Om pilgrimsvandring

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 11. maj

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Luther billeder

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 11. maj

Kl. 19.00

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 13. maj

Kl. 13.00

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 17. maj

Kl. 19.00

Valka-aften

Lindholm Kirke

Tors. 18. maj

Kl. 19.30

Syng af Karsken Bælg 4

Lindholm Kirke

Lør. 20. maj

Kl. 13.00

Gospeldag

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 20. maj

Kl. 16.30

Gospelkoncert

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 21. maj

Kl. 14.00

Søndagscafé: Modeopvisning

Spejderhuset

Man. 22. maj

Kl. 19.00

Foredrag: Libanon - kultur, politik, historie Folkekirkens Hus, Aalborg

Lør. 27. maj
Kl. 09.00
		
Tirs. 30. maj
Kl. 19.00

Pilgrimsvandring fra Hou til Hals

Hou Kirke

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEM
DATO		

LINDHOLM PLEJEHJEM

LIONS PARK

Tirs.

Ingen		

Kl. 14 Helle Rosenkvist (Nadver)

Tirs. 14. marts

Kl. 14 Peer Lousdal (Nadver)

Ingen

Tirs. 21. marts

Ingen		

Kl. 14 Peer Lousdal

Tirs. 28. marts

Kl. 14 Peer Lousdal

Ingen

Tirs.

Ingen		

Kl. 14 Helle Rosenkvist (Nadver)

Tirs. 11. april

Kl. 14 Peer Lousdal

Ingen

Tirs. 18. april

Ingen		

Kl. 14 Helle Rosenkvist

Tirs. 25. april

Kl. 14 Peer Lousdal

Ingen

Tirs.

Ingen		

Kl. 14 Helle Rosenkvist (Nadver)

7. marts

4. april

2. maj

Tirs. 9. maj
.
Tirs. 16. maj

Kl. 14 H. Rosenkvist (Nadver) Ingen
Ingen		

Kl. 14 Helle Rosenkvist

Tirs. 23. maj

Kl. 14 Peer Lousdal

Ingen
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ARRANGEMENTER
HVERDAGSGUDSTJENESTER

SKÆRTORSDAG MED
LAM OG NADVER

Torsdag den 13. april, kl. 17.00
i Lindholm Kirke
Gudstjeneste med tekster fra den første jødiske påske, hvor jøderne flygtede fra Ægypten, og fra den første kristne påske, hvor Jesus delte sit sidste
måltid med disciplene og indstiftede
nadveren.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise sammen i kirkens krypt.
Traditionen tro vil menuen stå på lam
og kylling, og der vil være smagsprøver fra et jødisk påskemåltid.
Gudstjenesten er naturligvis gratis.
Ønsker man at spise med, koster det
60,- kr. inkl. drikkevarer. Tilmelding til
spisning senest mandag den 10. april
kl. 12.00 til kirkens kontor.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Tirsdag den 21. marts
Tirsdag den 25. april
Tirsdag den 30. maj

Alle dage kl. 19.00 i
Løvvangens Kirkecenter.

Billeder gemmer nogle gange på
en hel historie, en fortælling, en
følelse eller stemning eller på et
begreb. Hverdagsgudstjenesterne i marts og april tager afsæt i
et billede, der på den ene eller
anden måde fortæller noget om
tro. Efter gudstjenesterne er der
mulighed for en snak over en kop
gratis suppe.
Gudstjenesterne ligger på onsdage kl. 17.00 i Løvvangens Kirkecenter:
Onsdag den 8. marts
Onsdag den 5. april
Der er også hverdagsgudstjenste
den onsdag den 3. maj, kl. 17.00,
men den bliver anderledes, for her
medvirker årets minikonfirmander.

NATKIRKE

Kom som den, du er, når tusmørket falder på. Oplev kirkerummet i Løvvangens Kirkecenter fyldt med musik, lys og en
god fortælling. Tænd selv et levende lys, bed en bøn, tal med en
præst.
Som noget nyt åbner dørene
allerede kl. 19.00, og byder på en
kort orgelkoncert kl. 20.00. Vi afrunder hver gang aftenen med en
kort andagt kl. 22.00.
Torsdag den 23. marts
Torsdag den 20. april

FAMILIE-PÅSKEGUDSTJENESTE MED MUSICAL

2. påskedag, mandag den 17. april, kl. 10.00 i Løvvangens Kirkecenter
Velkommen til familiegudstjeneste,
hvor der både er noget for ørerne,
øjnene og hjertet, når børnekoret opfører en minimusical om Påsken og
alle de forskellige stemninger mellem
Palmesøndag og påskemorgen. Koret kommer også længere omkring,
nemlig til tiden da, Jesus begyndte at
samle sine disciple og til nogle af de
begivenheder, de oplevede sammen.
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Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe. Alle er velkomne.
Sognepræst
Helle Rosenkvist

ARRANGEMENTER
TROENS VÆRKSTED

SYNG AF KARSKEN BÆLG 4

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 aftenerne. Alle er meget velkomne.

Programmet er helliget 20-22 festlige,
sjove, sørgelige, fantastiske, smukke,
danske sange og salmer og ikke mindst
de pudsige, spændende og ofte overraskende historier bag.
Igen er det makkerparret organist Jens
Mathiasen og kirke- og kulturmedarbejder Hans Wendelboe Bøcher, der
kalder til fællessang og fortælling. Kaffe og kage koster 10,- kr.

Vi mødes første onsdag i hver måned
kl. 19.00-21.00 i Løvvangens Kirkecenter. Man kan deltage fast eller blot
i en enkelt aften efter behag.
De kommende aftener er:
Onsdag den 1. marts
Onsdag den 5. april
Onsdag den 3. maj

FRILUFTSGUDSTJENESTE
I SKANSEN 2. PINSEDAG
Mandag den 5. juni, kl. 10.30

Traditionen tro rykker vi med nabosognene ud af kirkerne og fejrer
2. Pinsedag - og i år også Grundlovsdag - sammen med friluftsgudstjeneste og skovtur i Skansen.
Læs mere i næste kirkeblad.

Torsdag den 18. maj, kl. 19.30
i Lindholm Kirke

GOSPELDAG OG -KONCERT

Lørdag den 20. maj, kl. 13.00-17.00
i Løvvangens Kirkecenter. Koncert kl. 16.30
Sognet kommer til at swinge og gynge, når kirkens organister og korledere, Jens Mathiasen og Hanne Møller,
inviterer alle, der har lyst til at synge,
til åben Gospeldag og efterfølgende
koncert.
I lighed med sidste år er blandt andet
Lindholm Sogns egen gospelsang, ’Jesus is the Light that I shall follow’, komponeret af Jens Mathiasen og med
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tekst af Anna Sofie Bielefeldt, på programmet. - Men derudover indøver vi
6-7 andre sange, inden vi kl. 16.30 giver koncert for fuld udblæsning, lover
Jens Mathiasen.
Det er gratis at deltage, og kræver ingen forkundskaber, blot godt humør
og sangglæde! Tilmelding skal ske til
Kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32 senest
torsdag den 11. maj.

PILGRIMSVANDRING
Foredrag tirsdag den 9. maj, kl.
19.00 i Løvvangens Kirkecenter
Pilgrimsvandring fra Hou til Hals
lørdag den 27. maj, kl. 9.00-16.00.

I samarbejde med Hals Sogn arrangeres dette dobbelte arrangement,
hvor man kan deltage i én eller begge dele alt efter lyst og fysik.
Pilgrimsvandringen går fra Hou Kirke
langs kysten med siv, klitter, hav og
fuglesang, frem til Hals Kirke, hvor
der efter en afslutningsandagt rundes af med en let anretning i Ladegården.
Den enkelte deltager medbringer
egen forplejning til turen.
Pilgrimsvandring? - og så “kun” 11
km. langs kysten. Mange forbinder
pilgrimsvandring med mål som Rom,
Jerusalem eller Santiago de Compostela. Intet sted er der nævnt noget
om, hvor langt man skal vandre for
at kalde det pilgrimsvandring, og 11
km. er for de fleste en god, lang van-

dring, hvor mange indtryk og tanker
vil få plads, måske også en undren og
taknemmelighed over skaberværket,
og nogle vil måske pludselig “høre”
og genkende Brorsons salme: Op,
al den ting, som Gud har gjort, hans
herlighed at prise! Det mindste, han
har skabt, er stort og kan hans magt
bevise.
Under vores vandring vil der blive fokuseret på ’de syv nøgler til pilgrimmens sjæl’: langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed,
fællesskab og åndelighed.
Der er et begrænset antal pladser
i selve vandringen – 10 pladser til
hvert af de to sogne, og de fordeles
efter først-til-mølle-princippet, så
tidlig tilmelding anbefales.
Pris: 50,- kr. inkl. den lette anretning.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til sognepræst Helle Rosenkvist på tlf. 21 19 94 76 eller mail
hros@km.dk.
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Foredraget er åbent for alle og kræver ikke tilmelding.
Aftenens foredragsholder er Hans
Peter Olsen, der er tidligere ansat
i Politiet og en meget erfaren pilgrimsvandrer. Han har bl.a. gået Caminoen adskillige gange, og gået
den både alene og sammen med
unge, der på forskellige måder har
haft det svært. Denne aften fortæller
han med udgangspunkt i ’de syv nøgler’ om sine vandringer på Caminoen
i Spanien og Hærvejen i Danmark.
Derudover vil der også være lidt
praktisk information om vandringen mellem Hou og Hals.
Pris: Foredrag med kaffe og kage
10,- kr.
De to arrangementer ledes af sognepræst i Hals og Hou Christian Roar
Pedersen, sognepræst i Lindholm
Helle Rosenkvist og pilgrimsvandrer
Hans Peter Olsen.

DÅB, VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER

12. november 2016
Helle og Jan Waberzeak
Rembrandt

20. november 2016
Aksel Gulddahl
Dalsgaard Thuesen

20. november 2016
Oskar Nowakowski

7. januar 2017
Mikkel Mosbech Nielsen

7. jaunar 2017
Andreas Skovgaard
Thellufsen

22. januar 2017
Mikela Bønlykke
Volfgang Bæk

LØRDAGSDÅB
Der er mulighed for
lørdagsdåb følgende dage:

4. marts, kl. 10
15. juli, kl. 10
30. september, kl. 10
Oplysning om, hvor der holdes dåb, fås ved henvendelse
til Kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32
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11. december 2016
Conrad Bo Uggerly
Damholt

FÆLLESSKABER
FAMILIEKLUB

NA DANMARK

IKERASAK

Familieklub.dk er et
tilbud for familier med
alkoholrelaterede problemer. Klubben favner
både problemerne hos
den drikkende og problemerne hos de pårørende. Som deltager i familieklubben er det ufarligt at
tale om det, der er svært.

NA - Narcotics Anonymous - er et verdensomspændende
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 medlemskab; nemlig ønsket
om at stoppe med at bruge.

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 netværk for tidligere misbrugere og hjemløse, 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.

Familieklub ’Nordstjernen’ for børn
og unge mødes hver mandag kl.
17.00-18.30 i Løvvangens Kirkecenter. Klubmedarbejder er Pia Lykke.
Familieklub ’Mars’ mødes samme
sted tirsdage kl. 17.00-18.30. Klubmedarbejder 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.

Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver
mandag kl. 17.45-19.30, 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.

Foreningen holder åbne møder hver
onsdag kl. 15.00 - ca. 20.00 i krypten
under Lindholm Kirke.
Læs 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. 17.30, første
mandag i hver måned. Vi bestræber
os hver gang på at lave to retter sam-
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men. Derfor koster det 40 kr. pr. gang.
Kontaktperson: Bigge Dalbøge Bersan,
tlf. 98 17 75 71
Vi glæder os til at se dig:
Mandag den 6. marts
Mandag den 3. april
Mandag den 1. maj
Mandag den 5. juni
Mandag den 3. juli - Bål hos Bigge
Mandag den 7. august

FÆLLESSKABER
DE LEVENDE PINDE

BRODERI-BANDEN

Vi mødes 2. lørdag i hver måned, kl. 13.00-17.00 i
Løvvangens Kirkecenter, hvor vi 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 Korshærs butik ’Børnehjørnet’ i Søndergade i Aalborg.
Har du lyst til at give en hånd med, eller har du garnrester til overs, så mød op eller kontakt Lis Dalum
Nielsen på tlf. 98 17 91 40. Pris: 10,- kr. pr. gang.

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 i udveksler erfaring og sammen
broderer løs i Løvvangens Kirkecenter 1. lørdag i
hver måned, kl. 10.00-15.00.
Få mere at vide ved at kontakte Karin Lildal på
tlf. 29 44 09 44. Pris: 20 kr. pr. gang.

VI MØDES
4. MARTS
1. APRIL
6. MAJ
3. JUNI

VI MØDES
11. MARTS
8. APRIL
13. MAJ

PATCHWORK

Alle er velkomne til at deltage og opleve patchwork for fuld udblæsning.
Gruppen har blandt andet leveret tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro, og
arbejder for tiden på juletræstæpper til
Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter.
Vi mødes torsdag kl. 19.00 i ulige
uger i Løvvangens Kirkecenter. Pris
20 kr. pr gang inkl. kaffe og ostemadder.

VI MØDES
2. MARTS
16. MARTS
30. MARTS
27. APRIL
11. MAJ
8. JUNI

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.
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FÆLLESSKABER

LØVVANGENS
MULTIMÆND

BAN
KOS
PIL

Mænd i alle aldre er velkomne til
oplæg, ekskursioner, fællesspisning og ikke mindst hyggeaftener,
hvor kortspil og samvær er i højsædet.
Bag arrangementerne står Sundby-Hvorup Boligselskab og Kvarterets Hus. Løvvangens Multimænd mødes hver onsdag kl.
18.00 i Kvarterets Hus, Vangen
83C.
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Yderligere information kan fås hos
socialrådgiver Käthe Dupont på tlf.
25 23 76 52.
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SØNDAGSCAFÉ I SPEJDERHUSET
Søndagscaféen består af et par timers hyggeligt samvær i spejderhuset på Lindholmsvej 59. Her er sang og kaffe på kanden, samt et ’aktuelt kvarter’ med et
ganske kort oplæg fra forskellige mennesker fra lokalområdet.

Læs mere på vores hjemmeside:
www.lindholmspejderne.dk

Søndag den 19. marts, kl. 14-16:
Indien - Kontrasternes land
Hanne Holm, Vodskov, er frivillig i
Danmission og netop hjemvendt fra
Indien. Her oplevede hun det store
lands enorme mangfoldighed og positive udvikling. Hvor der før kun stod
lerklinede huse, troner nu flere murstenshuse mellem hytterne.

Søndag den 21. maj kl. 14-16:
Modeopvisning
Se det nyeste nye indenfor trendy
genbrugstøj, når lokale frivillige viser
tøj fra Danmissions genbrugsforretning i Skrågade. Tag bare pungen
med. Efterfølgende kan tøjet købes,
og overskuddet går til Danmissions
vigtige arbejde rundt om i verden.
Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt
Lis Dalum Nielsen
på tlf. 98 17 91 40.

Grupperådsformand:
Anne-Marie Dalbøge
Bersan
Ole Lukøje Vej 6
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 75 71
mie@bersan.dk
Bæver – børnehaveklasse og 1. klasse
Bigge Dalbøge Bersan
Tlf. 98 17 75 71
Onsdage kl. 17–18.30
Ulve 2., 3. klasse
Conni Kristiansen
Tlf. 98 17 84 10
Tirsdage kl. 17-18-30
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
dionpedersen@
spejdernet.dk
Spejder 6., 7. klasse
Sanne Bjeldbak Olesen
Tlf. 24 43 34 86
Onsdage kl. 19-21
Seniorspejder 8., 9.,
10. klasse
Sanne Bjeldbak Olesen
Tlf. 24 43 34 86
Onsdage kl. 19-21
Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
Tlf. 61 77 71 64
Torsdage i lige uger
kl. 19-21

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.

Søndag den 23. april kl. 14-16:
Fra København til Sct. Pedersgade
Winnie Kjærsdam leverer levende historier om at flytte fra hovedstaden
til Nordjylland i 70’erne, om Aalborg
Universitets første leveår og om socialforsorgen før og nu.

Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.
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GUDSTJENESTER
DATO		
Søn.

LINDHOLM KIRKE

5. marts Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)

LØVVANGENS KIRKECENTER
Ingen

Ons. 8. marts Ingen		

Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste)

Søn. 12. marts Ingen		

Kl. 10 Helle Rosenkvist (Sogneindsamling)

Søn. 19. marts Kl. 10 Peer Lousdal

Ingen

Søn. 26. marts Ingen		

Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

Søn.

Kl. 10 Helle Rosenkvist

Ingen

Ons. 5. april

Ingen		

Kl. 17 Helle Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste)

Søn.

Ingen		

Kl. 10 Peer Lousdal (Palmesøndag)

2. april
9. april

Tors. 13. april

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

Fre. 14. april

Ingen		

Kl. 10 Peer Lousdal (Langfredag)

Søn. 16. april

Kl. 10 Helle Rosenkvist (Påskedag)

Ingen

Man. 17. april

Ingen		

Kl. 10 Helle Rosenkvist (2. Påskedag)

					

(Familiegudstjeneste, Kirkekaffe)

Søn. 23. april

Ingen

Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

Søn. 30. april
Kl. 9 Peer Lousdal (Konfirmation)
		
Kl. 11 Peer Lousdal (Konfirmation)

Ingen

Ons. 3. maj

Kl. 17 H. Rosenkvist (Hverdagsgudstjeneste,

Ingen		

minikonfirmanderne medvirker)
Søn.

7. maj

Ingen

Kl. 9 Helle Rosenkvist (Konfirmation)
Kl. 11 Helle Rosenkvist (Konfirmation)

Fre. 12. maj

Ingen		

Kl. 10 Helle Rosenkvist (Store bededag)

Søn. 14. maj

Kl. 10 Helle Rosenkvist (Kirkekaffe)

Ingen

Søn. 21. maj

Ingen		

Kl. 10 Peer Lousdal

Tors. 25. maj

Kl. 10 Peer Lousdal (Kristi himmelfart)

Ingen

Søn. 28. maj

Ingen		

Kl. 10 Peer Lousdal (Kirkekaffe)

Man. 5. juni

Kl. 10.30 FRILUFTSGUDSTJENESTE I SKANSEPARKEN (2. Pinsedag)

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 21 48 34 05.

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

