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Vi har netop overstået en dejlig og velbesøgt påske med fest i kirkerne. Jeg vil skynde mig at bringe en stor tak til alle, 
der deltog; menighed såvel som engagerede præster og øvrigt personale.

Også Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling den 12. marts gik over al forventning. Vi slog vores egen rekord, hvilket 
man kan læse mere om på side 4. Også her skal lyde en stor tak alle indsamlere og ikke mindst til sognepræst Helle 
Rosenkvist for det store arbejde med at koordinere indsamlingen.

Det nye menighedsråd er godt i gang med arbejdsopgaverne. Den 23. april havde vi det årlige obligatoriske menigheds-
møde, som i år blev holdt i krypten under Lindholm Kirke. Her skuede vi både bagud på de opgaver, det tidligere og det 
nuværende råd har afsluttet og fremad mod de projekter, der venter. Blandt andet er vi netop nu ved at gøre klar til at 
indrette et mere tidssvarende køkken i Løvvangens Kirkecenter. Vi håber, at det bliver færdigt hen over sommeren.

Et andet område, som menighedsrådet i den kommende tid ønsker at sætte ekstra fokus 
på, er frivillighed. Vi vil gerne invitere til, at endnu flere kan tage del i sognearbejdet og 
bidrage med ideer og praktisk hjælp. Blandt andet er vi ved at opbygge et frivilligteam 
til at hjælpe med at afvikle begravelseskaffe i forbindelse med bisættelser i sognet.

Et nyt tiltag i sognet er også SommerCafé i sommermånederne. Fra og med den 
31. maj til og med den 9. august, inviterer vi hver onsdag (med få undtagelser) til
grillhygge på terrassen ved Løvvangens Kirkecenter. Læs mere på side 9.

I Lindholm Kirke har vi haft en del problemer med fugleklatter på fortrappen.
Sidste år fik vi sat duepinde op, hvilket løste problemet, men blot fik fugle- 
ne til at flytte til bagtrappen. Også det er vi nu ved at løse.

Kirkegårdens personale har i flere år gjort os opmærksom på, at traktoren
var nedslidt. Vi har derfor indkøbt en ny. Kirkegårdsleder Thomas Baun 
Jensen har desuden fået en ipad, så al styring af kirkegården nu tages 
med ud og bruges sammen med pårørende, f.eks. udvælgelse af grav- 
plads og information om priser etc..

I uge 29 kommer vores venskabsmenighed fra Letland på besøg.
Der er i løbet af ugen flere oplagte lejligheder til at møde og 
være sammen med vores gæster; blandt andet ‘Hygge ved åen’, 
som vi i år har valgt at flytte til lørdag den 22. juli. Læs mere
på side 10.

           Med ønsket om en god sommer
           Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan,  
                        formand for menighedsrådet.

Nyt fra menighedsrådet



Lindholm Sogn ønsker at kunne til-
byde begravelseskaffe i forbindelse 
med bisættelser og begravelser i 
sognets kirker. Vi er så småt ved at 
have fundet en løsning på de prak-
tiske udfordringer, der er forbundet 
med det, og vi håber at kunne give 
muligheden igen fra omkring 
den 1. september. 
Den nye ordning vil  
bl.a. involvere fri- 
villige hjælpere.  
Følg med på kir- 
kens hjemmesi- 
de eller se næ- 
ste kirkeblad. 

Begravelses- 
kaffe på vej tilbage Tak for hjælpen ved sogneindsamlingen til 

Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts i år. 
Vi slog vores rekord. Med hjælp fra alle indsam-
lere og alle jer, der gav et bidrag, nåede vi op på 
hele 28.307,50 kr.  
Det er ikke blot mere end sidste år. Det er det 
højeste beløb i sognets indsamlingshistorie, og 
derfor skal der lyde en stor og varm tak. Godt 
gået.

28.307 x TAK!

          Siden nytår har Folkekirken til- 
         budt sjælesorg via nettet. På  
       www.sjælesorg.nu kan du ganske  
     gratis og fortroligt chatte med en 
præst om eksistentielle temaer; om 
tab, sorg, mobning, kærlighed, om 
tvivl og tro. Eller om brud efter skils-
misse, ensomhed, præstations- og 
eksamensangst eller følelsen af ikke 
at være god nok.  
Sjælesorg er omsorg for sjælen, og 
her er mulighed for at chatte med 
et andet menneske om lige præcis 
det, som du går og tumler med. Det 
er ikke præsterne i Lindholm Sogn, 
der tager telefonen, men et korps af 
præster spredt over hele landet. De 
er alle erfarne samtalepartnere og 
lyttende medmennesker, som trøster 
og tager dig alvorligt. Man behøver 
ikke være medlem af Folkekirken, 
kristen, eller tro på Gud for at tale 
med en præst. 

www.sjælesorg.nu  
har åbent mandag til torsdag  
kl. 13.30-17 og 19-22.30. 

Få sjælesorg
 online på nettet

Skal du i 7. klasse efter sommerferien, 
og vil du gerne konfirmeres næste 
forår? Så kan du gå til konfirmations-
forberedelse i Lindholm Sogn.
 
Elever fra Gl. Lindholm Skole går til 
forberedelse i Lindholm Kirke hos 
sognepræst Peer Lousdal og konfir-
meres den 15. april 2018.
 
Elever fra Mentiqa går til forberedelse 
i Løvvangens Kirkecenter hos sogne-
præst Helle Rosenkvist og konfirmeres 
den 22. april 2018.
 
Ugedagene for undervisningen ken-
des ikke endnu.
 
Tilmelding:  
Alle nye konfirmander indskrives i 
forbindelse med gudstjenesterne 
søndag den 3. september 2017 kl. 10 
i hhv. Lindholm Kirke og Løvvangens 
Kirkecenter.
 
Vi ses!
Venlig hilsen præsterne

Konfirmand- 
indskrivning

For nogen er det pærenemt at lave 
mad, for nogen er det supersjovt at 
lave lyd og lys, mens andre elsker 
at synge eller nyder at mødes og 
lave kaffe til kirkens gudstjenester. 
Menighedsrådet sætter i 2017 ekstra 
fokus på frivillighed. Opgaverne er 
mangfoldige, og vi har både små 
og store af slagsen. Mange er på 
forhånd definerede i tid og ud-
strækning, mens du selv kan være 
med til at skabe og løse andre. 
 
Vil du give en hjælpende hånd og 
være en del af det store fællessk-
ab, der er med til at gøre Lindholm 
Sogn til noget ganske særligt, så 
kontakt kirke- og kulturmedarbejder 
Hans Wendelboe Bøcher på tlf. 2940 
0916 eller hans@lindholmsogn.dk. 

Fokus på  
frivillighed
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Lysglimt      
Vi mennesker kan måske nok
af og til føle os lidt ene og 
alene og helt overladt til os 
selv – uden at blive set, uden 
at blive lagt mærke til. At sidde 
helt alene en dejlig sommerdag på 
stranden og være omgivet af glade mennesker, det er
ikke særlig rart. Det kan let gøre os triste til mode. 

Men vi er ikke skabt til et liv i ensomhed. Ingen mennesker  
kan leve et godt og rigt liv uden opmærksomhed fra andre  
mennesker, uden venlighed og hjælpsomhed.
 
Det er ikke altid så meget, der skal til. For ofte er det jo 
hverdagens små lysglimt, der tæller mest: Det kan være noget så 
enkelt som en venlig og personlig betjening i forretningen. Et imødekom-
mende menneske på et offentligt kontor. Et venligt ord eller smil på gaden. 
Vi kan ikke rigtigt undvære disse dagligdagens små opmuntringer. De får livet
til at gro og giver os en dejlig følelse af menneskelig værdi. Møder vi ikke disse 
små lysglimt, så bliver livet snart så mørkt, så gråt og så trist.

Når jeg sådan møder disse små glimt af menneskers godhed i min hverdag, så ser 
jeg dem som en afspejling og en påmindelse fra ham, der opfandt kærligheden. 
Men kærligheden mellem mennesker kan desværre fordampe og blive til bitterhed 
og had, der måske medfører både overgreb, psykisk og fysisk vold og brutalitet, 
så samfundet må gribe ind med straf. Gud derimod har gennem sin Søn Jesus Kristus 
vist os en kærlighed, der er konstant og evig. Den er altid den samme.

Jesu kærlighed var ikke afhængig af, at mennesker viste ham venlighed. For da han 
mødte menneskers spot og fjendtlighed, da faldt han ikke for fristelsen til at give igen 
af samme skuffe. Men han “vendte den anden kind til”.

Det betyder, at Jesu kærlighed og trofasthed, den kan du altid regne med, når andres 
kærlighed visner og dør. Hvad enten du er helt oppe på bjerget eller nede i den dy-
beste kulkælder, så vil Gud sige til dig: “Jeg lader dig ikke i stikken og svigter 
dig ikke”. Heb 13,5.

God sommer!

Sognepræst 
Peer Lousdal
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Overskud fra genbrug hjælper lokalt 
Kirkens Korshær har åbnet ny butik i Lindholm
Den 4. maj åbnede Kirkens Korshær 
endnu en genbrugsbutik; denne gang 
centralt beliggende ved stationen på 
Lindholm Nærbanevej.
Et stort hold frivillige, blandt andet fra 
Lindholm Sogn arbejdede i ugerne op 
til åbningen med at stille varer på plads 
i den 200 kvm. store butik.
- Det er meget overvældende, for-
tæller genbrugskoordinator i Kirkens 
Korshær Henry Bonnet om den måde 
han og korshæren er blevet modtaget 
på ved de indledende møder i Løv-
vangens Kirkecenter. - Det stod hurtigt 
klart, at det ikke ville være et problem 
at skaffe frivillige til at stå i butikken.

- Men der er altid brug for flere. For  
hver tjent 20’er kan vi nemlig sikre et 
måltid mad til en hjemløs eller udsat 
borger, forklarer Henry Bonnet.
Overskuddet fra butikken i Lindholm 
går således ubeskåret til Kirkens Kors-
hærs arbejde i Aalborg og Nørresund-
by, blandt andet varmestuen på Øster-
brogade i Nørresundby.
Den nye butik sælger både tøj, porce-
læn, brugskunst og møbler. Butikken 
er åben alle hverdage fra kl. 12-17.
Vil du være med til at gøre en forskel, 
kan du kontakte genbrugskoordinator 
Henry Bonnet på tlf. 23 80 40 82 eller 
h.bonnet@kirkenskorshaer.dk.

Kirkens Korshær
Kirkens Korshær i Aalborg, er en 
del af den landsdækkende frivil-
lige hjælpeorganisation Kirkens 
Korshær, som siden 1912 har 
hjulpet og støttet samfundets 
nødstedte mennesker. 
Kirkens Korshærs formål er at 
hjælpe mennesker, der har so-
ciale problemer som ensomhed, 
misbrug, psykiske lidelser og 
hjemløshed tæt inde på livet. 
Hjælpen er et frivilligt tilbud om 
nærhed, varme og omsorg.

6



‘Åben kirke’ afholdes den første fredag i hver 
måned med fællesspisning kl. 18 og foredrag kl. 
19 i krypten under Lindholm Kirke.
Tilmelding til spisningen skal ske til Kirkekontoret 
på tlf. 98 17 24 32 senest dagen før kl. 12.00. Pris for 
aftensmad og kaffe er 40 kr.  
Det er også muligt udelukkende at deltage i fore-
draget. Kaffe alene: 10 kr.

Der er ingen arrangementer i juli og august.

Næste ‘Åben kirke’-arrangement er 
Fredag den 1. september kl. 19: 
Historier fra Himmerland 
Sognepræst Jens Brun, Gug, øser af sine 
spraglede erindringer fra 60’erns og 70’ernes 
Terndrup og omegn. 

Åben kirke

Lindholm Sogns Torsdagstræf er hyggeeftermiddage, der 
det meste af året holdes den anden torsdag i måneden kl. 
14.30-16.30 i Løvvangens Kirkecenter. Alle er velkomne, 
og man kan deltage en enkelt gang, flere gange, hele sæ-
sonen eller mange sæsoner, for man kan let blive afhængig 
af det gode selskab. Takket være flittige, frivillige kræfter 
serveres der ved hvert Torsdagstræf kaffebord for kun 10 kr.

Torsdag den 8. juni kl. 12-20 
Sidste træf i denne sæson foregår traditionen tro som en 
Sogneudflugt. I år går turen blandt andet til Viborg Domkirke 
og Morten Korch-museet. Læs mere på side 13.

Der er ingen torsdagstræf i juli og august.
 
Vi ses igen Torsdag den 14. september kl. 14.30, hvor 
Jutta Engbjerg fra Aabyen ved Hirtshals sprællevende og 
gennemmusikalsk leverer underholdningen.

Torsdagstræf

Første onsdag i hver måned kl. 19-21 
i Løvvangens Kirkecenter.

Med en kombination af bibelkreds, film og 
debat, er ‘Troens værksted’ 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 Gudsfor-
hold. Sognets præster Helle Rosenkvist og 
Peer Lousdal deltager, så vi kan få talt om, 
hvordan vi hver især forstår salmerne og 
Bibelens ord. Deltagerne skiftes til at plan-
lægge aftenerne. Alle er meget velkomne! 
Man kan deltage fast eller blot i en enkelt 
aften efter behag.  

De kommende aftener er: 
Onsdag den 7. juni kl. 19. 
Ferie i juli og august. 
Onsdag den 6. september kl. 19. 

Troens værksted
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Nordjysk kirkedag

Peter Halldorf forbinder man med spiritualitet, med åndelige øvelser og en mand, 
der ikke lader sig binde af kirkeskel. Han er blandt så meget andet retræteleder i 
Sverige med rødder i Pinsekirken, men har også studeret ørkenfædrene, ortodok-
se traditioner og frem for alt beskæftiget sig med nutidige menneskers søgen og 
spørgsmål. Han er en efterspurgt foredragsholder, som det er lykkedes os at få til 
Danmark til to foredrag, der kredser om bøn og Helligånden i vores liv.
Dagen rundes af med lidt kræs for øregangene, når Lise Hjørne, sopran, og Anne 
Kirstine Clausen på klaver underholder med musikalske indslag udvalgt med 
Helligånden som tema. 

Nordjysk kirkedag er et økumenisk arrangement, dvs. at det er et samarbejde 
henover kirkegrænser. Arrangørerne i år kommer fra Folkekirken, Den katolske 
Kirke, Metodistkirken og Baptistkirken.

Sted: Folkekirkens Hus i Aalborg, Gammel Torv 4. 
Pris: 100,- kr. inkl. smørrebrød, kaffe og kage.  
Drikkevarer kan købes. 

Tilmelding senest 26. maj.  
Tilmelding og yderligere oplysninger:  
Sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76  

Lørdag den10. juni kl. 10-16

1. Helligånden i vort personlige liv 
Hvad indebærer det, at kirken i den kristne 
tradition beskrives som en igangværende 
pinse? Hvorfor gives Ånden til menne-
sker, og hvordan lader vi os opfylde af 
Helligånden? 
 
2. Bøn i ånden – den kontemplative 
og karismatiske bønnevej
På det græske bjerg Athos opstod der 
i middelalderen en bønnebevægelse, 
der betonede hjertets bøn som en vej til 
forening med Gud. Hvad indebærer denne 
bøn? Hvordan kan bønnen blive en dimen-
sion, der er nærværende hele livet og ikke 
bare en aktivitet, vi beskæftiger os med på 
bestemt tid og sted?
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Lindholm fejrer 
Grønlands nationaldag

Traditionen tro festligholder den grønlandske forening Ikerasak Grønlands natio-
naldag (midsommerfest) onsdag den 21. juni 2017 kl. 10. I år foregår fejringen i og 
ved Lindholm Kirke, hvor der bliver både udendørs og indendørs aktiviteter.
 
Dagen begynder med hejsning af det store grønlandske flag, som sognet netop 
har købt til formålet. Det bliver flot og kommer til at kunne ses langt omkring. 
Derefter serveres brunch hele formiddagen, og om eftermiddagen kaffemik med 
masser af kager. Inden spisetid tænder vi op i de store griller, og inviterer til hyg-
gelig fællesspisning. Alle er velkomne til at tage eget kød med. Ikerasak sørger for 
grilludstyr, salat m.v. Der vil være mulighed for at købe sodavand og lignende hele 
dagen. Dagen slutter med bal og anden underholdning ved 21-22-tiden. 

Begivenheden afholdes som alkohol- og stoffri fest hele dagen, og er åben for alle. 
Nærmere program fremlægges på Kirkekontoret, ligesom det kan findes på kirkens 
hjemmeside og både Ikerasaks og Lindholm Sogns facebook-sider, når vi nærmer 
os dagen.

Onsdage hen over sommeren 
står menuen på hotdogs, når vi in-
viterer til SommerCafé på terras-
sen ved Løvvangens Kirkecenter. 
Det koster hver gang 20 kr. Sodavand 
kan købes på stedet.
Nogle af gangene ligger SommerCa-
féen i direkte forlæng-else af Som-
merFilm (se side 19). 
Onsdag den 7. juni kan man nå 
både sommerkoncerten med børne-
koret og caféen på terrassen. 
Onsdag den 21. juni afløses Som-
merCaféen af fejringen af Grønlands 
nationaldag i Lindholm Kirke (se ar-
tikel til venstre). 
Onsdag den 19. juli flytter grillen til 
Spejderhuset på Lindholmsvej, hvor 
alle er inviteret til at spise sammen 
med gæsterne fra vores venskab-
smenighed i Valka (læs meget mere 
på side 11). 
Sidste SommerCafé er onsdag den 9. 
august.

SommerCafé 

Menighedsrådet holder ferie i juni 
og juli. På grund af anden mødeak-
tivitet er mødet i august flyttet til  
tirsdag den 15. august kl. 19 i 
Løvvangens Kirkecenter.

Kommende 
menighedsrådsmøder
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Skansegudstjeneste
2. pinsedag og grundlovsdag falder i år sammen. Derfor bliver det sikkert ekstra 
festligt, når vi sammen med nabosognene holder friluftsgudstjeneste i Skansen. 
Der vil være stole til menigheden, men man er også velkommen til at medbringe 
egen klapstol og evt. et tæppe. Efter gudstjenesten er der sandwich og kaffe til 
alle. Der er mulighed for kirkebil efter de almindelige regler.

2. pinsedag, mandag den 5. juni kl. 10.30



‘Hygge ved åen’ flytter
Lørdag den 22. juli kl. 17-20
Indimellem skal traditioner ses efter i 
sømmene og eventuelt justeres. Såle-
des også sognets traditionsrige hyg-
gearrangement ’Hygge ved åen’, der 
hidtil har ligget i slutningen af august, 
hvor sensommerens lunefulde vejrlig 
et par gange har drillet.
I 2015 faldt besøget fra sognets ven-
skabsmenighed i lettiske Valka sammen 
med ’Hygge ved åen’. Det gav god lej-
lighed for mange til at tale med vores 
gæster, og var samtidig en oplagt mu-
lighed for vores gæster til at optræde 
med et par musikalske indslag. Det har 
vi nu taget konsekvensen af, og flyttet 
arrangementet frem til lørdag den 22. 
juli kl. 17-20. Her er vejret forhåbentligt 

både varmt og tørt, og vi har igen be-
søg af vores venner fra Valka. 
I år kommer 10 gæster fra menighe-
den. Læs mere på modsatte side. 
Men ellers er alt, som det plejer; en 
hyggelig anledning til at møde og tale 
med andre i sognet. 
KFUM Spejderne tænder traditionen 
tro op i den store grill, og kirkens per-
sonale dækker op i teltet for enden af 
parkeringspladsen ved Lindholm Kirke.  
Undervejs er der let underholdning, 
fællessang og musik. 
Det koster 60 kr. (inkl. drikkevarer) at 
deltage. Tilmelding til Kirkekontoret på 
tlf. 98 17 24 32 senest onsdag den 19. 
juli kl. 12. Betaling  foregår på dagen.
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Mød vores  
venner fra Valka
At kristendommen er et gensidigt fællesskab, der når langt 
udover Lindholms grænser, ved de fleste. Og at fællesska-
bet vitterligt er gensidigt - på trods af store forskelle i kultur, 
sprog og økonomiske og menneskelige ressourcer - slår den 
tanzanianske biskop Josiah Kibira fast, når han siger, at ”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.”

Siden 2003 har Lindholm Sogn haft en venskabsmenighed 
Valka i Letland. Vores to menigheder skiftes til hvert år at be-
søge hinanden. I 2016 var en delegation fra Lindholm i Let-
land, og denne sommer kommer 11 gæster fra Letland her til 
Lindholm. Vores gæster lander i lufthavnen tirsdag den 18. 
juli. De fleste har ikke før været i Danmark, og er således for-
modentlig ganske spændte. 

Ugen igennem skal de opleve forskellige sider af Nordjylland  
og dansk kultur og samfundsliv. Blandt andet skal de besø-
ge både en børnehave og et plejehjem, ligesom de skal på 
besøg i Folkekirkens Hus og til middelaldermarked på Voer-
gaard Slot. Og så skal de naturligvis deltage i mange af sog-
nets øvrige aktivtiteter. 

Men det vigtigste er de personlige møder og de venskaber, 
der opstår, undervejs. Derfor byder ugens program på en 
række arrangementer, hvor så mange som muligt får mulig-
hed for at møde og tale med gæsterne fra Letland. Vi håber 
på godt vejr og stort fremmøde alle dagene:

Onsdag den 19. juli kl. 18-20: 
Mad over bål i Spejderhuset på Lindholmsvej

Torsdag den 20. juni kl. 18-20:
Grill i Løvvangens Kirkecenter

Lørdag den 22. juli kl. 17-20:
Hygge ved Åen (læs mere på forrige side)

Søndag den 23. juli kl. 10:
Gudstjeneste i Lindholm Kirke med efterfølgende kirkefrokost
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Sognets børnekor har haft en begivenhedsrig sæson. De glade børn har flere gange 
været med til at gøre gudstjenesten festlig; blandt andet i december, hvor koret 
gik luciaoptog, fastelavnsgudstjenesten i februar og ikke mindst gudstjenesten 2. 
påskedag, hvor koret opførte minimusicalen om de begivenhedsrige dage i Påsken.
Sæsonen afsluttes med en koncert i Løvvangens Kirkecenter onsdag den 7. juni kl. 
17. Programmet består af salmer, gospelsange og organist Hanne Møllers sange 
med fagter. Alle er velkomne!
Umiddelbart efter koncerten åbner SommerCaféens grill på terrassen foran kirke-
centret. Læs mere på side 9.

Koncert med børnekoret
Onsdag den 7. juni kl. 17

Alle børn i 2.- og 3.-klasse inviteres 
til at være med i Lindholm Sogns 
børnekor! Efter ferien bliver koret 
delt op i et spirekor for 2.-klasse og 
et børnekor for børn i 3. klasse.
Vi øver om onsdagen. Første gang er 
onsdag den 16. august. 
Organisterne henter børnene på sko-
len kl. 14.15, og går sammen med 
dem til Løvvangens kirkecenter. Her 
får alle en snack inden øvegangen 
begynder. 
Hver gang slutter vi kl. 15.45, hvor 
børnene enten skal hentes eller selv 
gå hjem.
Begge korene medvirker ved flere 
familiegudstjenester i løbet af året 
og synger desuden 1-2 koncerter.
Yderligere oplysninger kan fås hos 
Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60, 
hanne@lindholmsogn.dk eller Jens 
Mathiasen på tlf. 23 70 07 88, jens@
lindholmsogn.dk
Tilmelding kan ske til Kirkekontoret 
på tlf. 98 17 24 32.

Syng med i 
spire- & børnekoret 

Sommerkorkoncert i kirken

I lighed med sidste år synger kirkekoret kendte sommersange og -salmer i Lindholm 
kirke. I år medvirker også det lokale fløjte-talent Selma Bech Madsen med blandt 
andet Carl Nielsens ’Tågen letter’.

Kirkekoret er denne dag udvidet med blandt andre sognets to organister, Hanne 
Møller og Jens Mathiasen. Programmet består blandt andet af smagsprøver på nye 
salmer i nye korarrangementer. Efter koncerten er der mulighed for at ønske god 
sommer over et køligt glas i våbenhuset.

Søndag den 18. juni kl. 19.30
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Koncert med børnekoret
Onsdag den 7. juni kl. 17

Søndag den 18. juni kl. 19.30

Domkirke, kaffe og 
ren Morten Korch-idyl
Sogneudflugt til Viborg, torsdag den 8. juni kl. 12-20

Der bliver noget for både øjet, øret, maven og sjælen,  når årets sogne-
udflugt torsdag den 8. juni går til Viborg.

Første stop er den imponerende Viborg Domkirke, hvor vi får fortæl-
lingen om kirkebygningens omtumlede liv og de store freskomalerier 
af Joachim Skovgaard. 
Herefter går turen til Grønhøj, ca. 20 km. sydvest for Viborg. Her nyder 
vi eftermiddagskaffen på kroen, inden vi besøger det 600 kvm. store 
Morten Korch-museum, der blandt andet byder på adskillige original-
manuskripter og effekter fra de mange populære filmindspilninger; 
bl.a. ’De røde heste’ og ’Vagabonderne på Bakkegaarden’.
Også aftensmaden, som vi også får på Grønhøj Kro, er helt igennem 
dansk og traditionel: Dansk bøf med svesketrifli til dessert. Drikkeva-
rer er for egen regning.
Ca. kl. 18.30 går turen igen mod Lindholm, hvor vi forventer at være 
hjemme kl. 20.00.

Pris 200 kr. pr. person eksklusiv drikkevarer til middagen. Billetsalget 
er i gang. Eventuelt ledige pladser kan købes efter først til møl-
le-princippet på Kirkekontoret. Turen er fortrinsvis for sognebørn.
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lindholmspejderne.dk

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

Bæver – børnehaveklas-
se 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. 17-18.30

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.

Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.
Lindholm Sogn støtter KFUM Spejderne Lindholm Gruppe, som 
blandt andet har omdelt denne udgave af kirkebladet.

Søndagscaféen består af et par timers hyggeligt samvær med sang og 
kaffe på kanden i Spejderhuset på Lindholmsvej 59. Hver gang byder 
vi på et ‘aktuelt kvarter’ med et ganske kort oplæg fra forskellige men-
nesker i lokalområdet. Alle er velkomne! 
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40.

Vi holder ferie i juni, juli og august, men vender tilbage den 
17. september kl. 14. Mere herom i næste kirkeblad

Søndagscafé i  
spejderhuset



Konfirmationer

30. april 2017 
Konfirmation i Lindholm Kirke

30. april 2017 
Konfirmation i Lindholm Kirke

7. maj 2017 
Konfirmation i Løvvangens Kirkecenter

7. maj 2017 
Konfirmation i Løvvangens Kirkecenter
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DE LEVENDE PINDE
Vi mødes 2. lørdag i hver måned, kl. 13-17 i  
Løvvangens Kirkecenter, hvor vi strikker tæpper, trø-
jer, huer og sokker til gavn for bla. Kirkens Korshærs so-
ciale  arbejde. Har du lyst til at være med, eller har du garn- 
rester i overskud, så mød op eller kontakt Lis Dalum  
Nielsen på tlf. 98 17 91 40. Pris: 10 kr. pr. gang.

Vi holder ferie i
juni, juli og august. 
Vi mødes igen lørdag 
den 9. september.

BRODERI-BANDEN
Har du kørekort til den store broderimaskine, og har 
du selv en, er du mere end velkommen til at tage den 
med, når vi udveksler erfaring og sammen broderer 
løs i Løvvangens Kirkecenter 1. lørdag i hver må-
ned, kl. 10-15. Få mere at vide ved at kontakte Karin 
Lildal på tlf. 29 44 09 44. Pris: 20 kr. pr. gang.

Vi mødes sidste gang 
inden ferien den 3. juni. 
Næste gang er lørdag 
den 2. september.

PATCHWORK
Patchwork for fuld udblæsning. Gruppen har blandt 
andet leveret tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro.
Vi mødes torsdag kl. 19 i ulige uger i Løvvangens  
Kirkecenter. Pris: 20 kr. pr gang inkl. kaffe og 
ostemadder. Patchworkstoffer og lignende modta-
ges med stor tak. Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge 
Bersan på tlf. 98 17 75 71 eller mobil 40 57 75 71.

Vi mødes den 8. juni. 
Herefter sommerferie.  
Vi mødes igen torsdag 
den 31. august

SJÆLEKOST
Er du ensom, sårbar, har du store eller små problemer, 
så kom og mød ligesindede unge mellem 15-35 år i 
sognets madklub. Vi mødes en gang om måneden, 
hvor vi sammen laver mad og spiser – men vigtigst af 
alt: Vi hygger. Vi mødes første mandag i hver må-
ned kl. 17.30 i krypten under Lindholm kirke. Vi 
bestræber os på at lave to retter. Derfor koster det 
40 kr. pr. gang. Kontakt: Bigge Bersan, tlf. 98 17 75 71.

   Vi glæder os til at se dig:
   Mandag den 5. juni
   Mandag den 3. juli - Bål hos Bigge
   Mandag den 7. august

BABYSALMESANG
Organist og musikpædagog Hanne 
Møller inviterer hver onsdag kl. 10, til 
og med den 21. juni babyer mellem 
3 og 9 måneder og deres mødre eller
fædre til babysalmesang i Løvvang-
ens Kirkecenter. Det er gratis at del-
tage. Hver gang synger og leger vi 
cirka 30 minutter. Derefter hygger
vi med en kop kaffe (10 kr. pr gang).
Nyt hold begynder onsdag den
16. august. Yderligere oplysninger 
fås hos Hanne Møller på tlf. 29 40 01
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FAMILIEKLUB.DK
Familieklub.dk er et tilbud for familier med alko-
holrelaterede problemer. 
Familieklub ’Nordstjernen’ for børn og unge mø-
des hver mandag kl. 17-18.30 i Løvvangens 
Kirkecenter. Klubmedarbejder er Pia Lykke.
Tirsdage kl. 17.-18.30 mødes Familieklub ’Mars’ 
samme sted. Klubmedarbejder er Lars Terp. Fe-
rie i uge 29. Læs mere på www.familieklub.dk. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontak-
te Lene Guldfeldt på tlf. 20 59 49 10.

NARCOTICS ANONYMOUS
NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for 
hvem stoffer var blevet et væsentligt problem. 
Medlemmerne er addicts, afhængige i bedring, 
der mødes for at hjælpe hinanden med at forbli-
ve clean. 
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag 
kl. 17.45-19.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Læs mere på www.nadanmark.dk.

IKERASAK
Den grønlandske forening Ikerasak 
er samlingspunkt og netværk for 
udsatte grønlændere. Men alle – 
uanset baggrund – kan optages som medlem-
mer. Foreningen fungerer samtidig som netværk 
for tidligere misbrugere og hjemløse. Desuden 
er Ikerasak mødested for alle, der interesserer 
sig for grønlandsk kultur, kunst og musik.
Læs mere på www.ikerasak.dk.
Kontakt formand Juusi Josef Werner Petersen på 
tlf. 22 50 40 89. 

5. februar 2017
Emma Dahl Røikjær

4. marts 2017
Sille Anny Lund Pinstrup

26. marts 2017 
Mikkel Jens  
Blaabjerg Lange

5. februar 2017 
Vilma Sophia Boje  
Simonsen

23. april 2017 
Lukas Jensen

Dåb og vielser

Lørdagsdåb 
Der er mulighed for lør- 
dagsdåb følgende dage: 

15. juli 
30. september 
18. november
 

Oplysning om, hvor der 
holdes dåb, fås ved hen-
vendelse til Kirkekon-
toret, tlf. 98 17 24 32.

Åbne møder hver
onsdag kl. 15 til ca. 20
i krypten under 
Lindholm Kirke. 
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Ons. 31. maj Kl. 17.00 SommerCafé (side 9) Løvvangens Kirkecenter

Man. 5. juni Kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste Skanseparken

Man.  5. juni Kl. 17.30 Sjælekost (side 16) Lindholm Kirke

Ons. 7. juni Kl. 17.00 Koncert med børnekoret (side 12) Løvvangens Kirkecenter

Ons.  7. juni Kl. 17.30 SommerCafé (efter koncerten) Løvvangens Kirkecenter

Ons. 7. juni  kl. 19.00 Troens værksted (side 7) Løvvangens Kirkecenter

Tors. 8. juni kl. 12.00 Sogneudflugt, til ca. kl. 20 (side 13) Løvvangens Kirkecenter

Lør. 10. juni kl. 10.00 Nordjysk kirkedag (side 8) Folkekirkens Hus, Aalborg

Ons.  14. juni Kl. 17.00 SommerCafé Løvvangens Kirkecenter

Søn. 18. juni Kl. 19.30 Koncert med kirkens kor (side 12) Lindholm Kirke

Ons.  21. juni Kl. 10.00 Fejring af Grønlands Nationaldag  Lindholm Kirke

Ons. 28. juni Kl. 14.00 Sommerfilm (side 19) Løvvangens Kirkecenter

Ons.  28. juni Kl. 17.00 SommerCafé Løvvangens Kirkecenter

Man 3. juli Kl. 17.30 Sjælekost Ole Lukøje Vej 6 

Ons.  5. juli Kl. 17.00 SommerCafé  Løvvangens Kirkecenter

Ons. 12. juli Kl. 14.00 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter

Ons.  12. juli Kl. 17.00 SommerCafé Løvvangens Kirkecenter

Ons. 19. juli Kl. 18.00 Mad over bål (side 11) Spejderhuset, Lindholmsvej 59

Tors. 20. juli Kl. 18.00 Fællesspisning (side 11) Løvvangens Kirkecenter

Lør. 22. juli Kl. 17.00 Hygge ved åen (side 10) Lindholm Kirke

Ons. 26. juli Kl. 14.00 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter

Ons. 26. juli Kl. 17.00  SommerCafé Løvvangens Kirkecenter

Ons. 2. aug. Kl. 14.00 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter

Ons.  2. aug. Kl. 17.00 SommerCafé Løvvangens Kirkecenter

Man. 7. aug. Kl. 17.30 Sjælekost Lindholm Kirke

Tirs. 15. aug. Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

Tors. 31. aug. Kl. 19.00 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Fre. 1. sept. Kl. 18.00 Åben Kirke: Fællesspisning (side 7) Lindholm Kirke

Fre. 1. sept. Kl. 19.00 Åben Kirke: Jens Brun (side 7) Lindholm Kirke

Lør.  2. sept. Kl. 10.00 Broderi-Banden Løvvangens Kirkecenter

Kalender
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Gudstjenester på plejehjem
Lindholm Plejehjem

Tirsdag 13. juni kl. 14 
Peer Lousdal, nadver 

Tirsdag 27. juni kl. 14 
Helle Rosenkvist

Ingen gudstjenester i juli

Tirsdag 8. august kl. 14 
Peer Lousdal

Tirsdag 22. august kl. 14 
Peer Lousdal

Lions Park

Tirsdag 6. juni kl. 13.30 
Helle Rosenkvist, nadver 

Tirsdag 20. juni kl. 13.30 
Peer Lousdal

Ingen gudstjenester i juli

Tirsdag 1. august kl. 13.30 
Helle Rosenkvist

Tirsdag 15. august kl. 13.30 
Peer Lousdal

Hen over sommeren er der mulighed 
for at se fire film. Som sædvanlig kom-
mer vi lidt omkring geografisk både 
mht. instruktører og hvor filmene 
foregår. Der bliver temaer som ven-
skab, dilemmaer, tavshedspligt og 
store spørgsmål, hvor det ikke altid er 
nemt at vide, hvad der vil være bedst 
at gøre og mene. Dagene indledes 
med en ganske kort gudstjeneste i 
kirkesalen, og der er kaffe og kage 
bagefter eller undervejs. Pris: 10 kr.
pr. gang. Fra midten af juni vil der
ligge en oversigt over filmene
på kirkens kontor
 

samt på kirkens hjemmeside. 
Filmene vises følgende ons-
dage, alle dage kl. 14 i Løvvan-
gens Kirkecenter: 

Onsdag den 28. juni
Onsdag den 12. juli
Onsdag den 26. juli
Onsdag den 2. august

SommerFilm



GUDSTJENESTER

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 efter 
aftale med Kirkekontoret få taxakort til kirkens 
gudstjenester og arrangementer, hvor præsten 
medvirker.

Søn. 4. juni (pinsedag) 
Lindholm Kirke kl. 10: HR

Man. 5. juni (2. pinsedag)
Friluftsgudstjeneste i 
Skanseparken kl. 10.30: HR

Søn. 11. juni (trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: PL

Søn. 18. juni (1. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: PL 
Efterfølgende kirkekaffe

Søn. 25. juni (2. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR 
Efterfølgende kirkekaffe

Ons. 28. juni (hverdagsgudstj.) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR

Søn. 2. juli (3. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: HR

Søn. 9. juli (4. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR

Ons. 12. juli (hverdagsgudstj.)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR

Søn. 16. juli (5. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: HR 
Efterfølgende kirkekaffe

Søn. 23. juli (6 s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Efterfølgende kirkefrokost

Ons. 26. juli (hverdagsgudstj.) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR

Søn. 30. juli (7. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: PL

Ons. 2. august (hverdagsgudstj.) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR

Søn. 6. august (8. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: PL
Efterfølgende kirkekaffe

Søn. 13. august (9. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: PL

Søn. 20. august (10. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: PL

Søn. 27. august (11. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: PL
Efterfølgende kirkekaffe
 
Søn. 3. september (12. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: PL 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR 
(konfirmandindskrivning begge steder)

HR: Helle Rosenkvist - PL: Peer Lousdal


