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Efteråret er over os med falmende farver og 
skiftende vejr. Ligesom vejret byder os lidt af 
hvert, har sommeren også bragt mange og 
forskellige oplevelser og opgaver for kirken.

Efter stort ønske fra menigheden har 
menighedsrådet besluttet at forsøge igen 
at tilbyde mulighed for at holde mindesam- 
menkomst i kirken efter begravelse eller 
bisættelse fra kirken eller kirkecentret. Med 
det nye tilbud bliver det praktiske ordnet af 
frivillige, da kirkens ansatte ikke har timer til 
også at løse denne opgave. Lene Guldfeldt 
er formand for det koordinerende udvalg.

I juli fastansatte menighedsrådet kirkegårds-
medarbejder Janni Degn Jensen, som gen-
nem det seneste år har fungeret som vikar og 
derfor er særdeles kvalificeret til stillingen. 
Menighedsrådet er utrolig glad for, at hun 
ønsker at fortsætte som fast medarbejder i 
sognet. Mød hende på side 17.

Den 21. juni blev Grønlands nationaldag fej-
ret med pomp og pragt i Lindholm Kirke. Den 
grønlandske forening Ikrerasak begyndte 
dagen med flaghejsning og andagt i kirken 
og bød efterfølgende på brunch, kaffemik 
og senere grillmad og dansemik i krypten. 
Op mod 300 gæster lagde i løbet af dagen 
vejen forbi kirken. Det var en ganske ufor- 
glemmelig dag! 

Hen over sommeren har vi hver onsdag åbnet 
SommerCaféen i Løvvangens Kirkecenter. 
Den store grill har været kørt frem og vi har 
grillet og hygget på terrassen. I skrivende 
stund er køkkenet i kirkecentret stadig under 
ombygning. Alligevel har Lene Guldfeldt og 
Lars Terp som frivillige grillmestre formået at 
få serveret maden. Stor tak for dette.   

Nyt fra menighedsrådet
Sidst i juli havde vi en fantastisk dejlig uge 
med besøg fra vores venskabsmenighed i Val-
ka i Letland. Jeg skal hilse alle og ønske Guds 
velsignelse fra Valka. Læs mere om besøget 
på side 11.

Lindholm Sogn har gennem årene haft en 
eskalerende udgift til taxakørsel. Jeg har 
forespurgt adskillige sogne i Aalborg Stift om 
deres forbrug. Her viser det sig, at vi har brugt 
4-6 gange mere end vore nabosogne, mens 
andre sogne helt har droppet al taxakørsel. 
Det er menighedsrådets opgave at bruge de 
tildelte midler med omtanke og til størst gavn. 
Vi har således gennem årene forsøgt forskel-
lige kørselsordninger, desværre uden at ned-
bringe udgifterne tilstrækkeligt. 
Gudstjenesterne er det vigtigste omdrejnings- 
punkt i kirken. Derfor har menighedsrådet 
besluttet, at taxabrugere fortsat må benytte 
taxa til gudstjenesterne, men ikke til sognets 
øvrige aktiviteter. Taxakortet er i øvrigt per-
sonligt. Det er altså udelukkende indehaveren 
af kortet, der kan benytte taxaen. 

Ud over det praktiske med kirkens byg-
ninger, budgetter og regnskaber, arbejder 
menighedsrådet fortsat også med andre nye 
tiltag i kirken; hvordan bliver vi for eksempel 
bedre ’menneskefiskere’? Hvad kan vi hver 
især gøre for at få flere til at benytte kirken? 
Har du en god ide, er vi altid modtagelige. 

Med ønsket om en smuk sensommer og et 
farverigt efterår, ønskes I alle Guds fred.
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Med venlig hilsen
Anne-Marie (Mie) 

Dalbøge Bersan



I nabosognet Nørresundby vil der i ef-
teråret 2017 være en lille særudstilling 
i Sundby Samlingerns afdeling i Bryg-
gergården i Gammel Østergade 8. 
Udstillingen er en markering af 500-
året for Martin Luthers 95 teser på 
kirkedøren i Wittenberg og ikke mindst 
den store betydning, som Luthers tan- 
ker fik for kristenliv og kultur. 
Den lille udstilling, som blandt andet 
viser smykkekors, åbner mikkelsdag 
den 29. september og nedtages i ja- 
nuar 2018. Der er gratis adgang torsdag 
og fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13.

Kors på museet

Der er tilmelding for alle kommende 
konfirmander søndag den 3. sep- 
tember kl. 10 i forbindelse med  
gudstjenesterne. Der kommer be-
sked ud på skolerne i august om, hvor 
indskrivningen finder sted for de en-
kelte klasser.
Elever fra Gl. Lindholm Skole konfirm-
eres søndag den 15. april 2018.
Elever fra Mentiqa konfirmeres søn-
dag den 22. april 2018.

Venlig hilsen præsterne

Konfirmand 2018

I august 2018 kan Løvvangens Kirke-
center fejre 40-årsjubilæum. Det skal 
naturligvis fejres. 

De første spadestik blev taget i sep-
tember 1977 af byggeudvalgets for-
mand, kordegn Børge P. Jensen, 
daværende biskop Henrik Christi- 
ansen og konfirmanden Bettina Pe- 
dersen. - Men hvor er hun i dag? Ken- 
der du Bettina eller har du på anden 
måde lyst til at bidrage til planlæg-
ningen af festilighederne, så kontakt 
kirke- og kulturmedarbejder Hans 
Wendelboe Bøcher, tlf. 29 40 09 16 
eller hans@lindholmsogn.dk.

Løvvangens Kirke-
center fylder 40

Begravelseskaffe igen en mulighed
Lindholm Sogn kan igen tilbyde begravelseskaffe 
efter begravelser og bisættelser i sognet. Frem- 
over vil et team af frivillige stå for det praktiske i 
forbindelse med arrangementet.

Priser: 
Leje af lokale og service samt rengøring: 500 kr. 
1 kande kaffe/the: 20 kr. Dertil kommer evt. reg-
ning fra bager eller slagter. For yderligere oplys-
ninger, kontakt Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24.

Bliv frivillig
Oplev fællesskabet og 
vær samtidig med til at 
gøre en stor forskel. Bliv 
frivillig i Kirkens Korshærs 
genbrugsbutik på Nær-
banevej 1. Kontakt butik-
ken på tlf. 21 29 94 37.

Lindholm Sogn uddeler også i år julehjælp til ansøgere, der medlem af Folkekirken 
og bosiddende i sognet. Ansøgningsskema kan hentes på  kirkens kontor, hvor det 
også skal afleveres senest fredag den 8. december kl. 12. Julehjælpen består af en 
købmandskurv og uddeles fortrinsvis til  børnefamilier på overførselsindkomst. 
Ansøgningerne vil blive koordineret med Kirkens Korshær, Frelsens Hær samt na-
bosogne.

Julehjælp 2017
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Sognepræst 
Helle Rosenkvist
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Luther vinder over Darth Vader      
Nej du er ikke gået glip af en Star Wars-film med Luther. Der er tale om salgstal for de små 
playmobilfigurer. Luther-figuren blev lanceret for nogle år siden som optakt til markeringen 
af, at det i år den 31. oktober er 500 år siden, reformationen tog fart, da Luther slog sine teser 
om aflad op på kirkedøren i Wittenberg. På få døgn blev den lille figur solgt i forbløffende 
store tal, og siden er det kun steget – så meget, at salgstallene nu langt har slået både Darth 
Vader-figuren fra Star Wars og andre skikkelser, der ellers klarede sig godt. Luther er blevet 
en bestseller.
 
Der er løbet meget vand i åen siden 1517. Også i den katolske kirke. Derfor har man i mange 
år haft et omfattende samarbejde og gode teologiske dialoger, der blandt andet har ført 
til, at man i dag i fællesskab kan sige, at det som henholdsvis lutheranere og Den katolske 
Kirke i 1500-tallet fordømte hos hinanden, det rammer ikke længere det, der læres officielt i 
kirkerne i dag. Det er et smart greb, for det tager datidens misbrug og stridigheder alvorligt, 
samtidig med at man kan se på nutiden og konstatere, at begge kirkesamfund har præci- 
seret sin teologi på en måde, der gør, at man sammen kan sige, at der ikke længere er basis 
for gensidige fordømmelser. 
 
Når der så er 500-årsjubilæum, og jubilæet jo dybest set var noget, der splittede den kristne 
kirke, hvordan kan det så markeres? Kan man fejre en skilsmisse? Igen lykkedes det med 
godt samarbejde og solide, teologiske diskussioner at finde en god vej frem, hvor de to 
kirkesamfund har kunnet lave en fælles fremstilling af reformationshistorien, ”Fra konflikt til 
fællesskab” hedder dokumentet, og tilmed sammen har formuleret det, der
kaldes ”fem imperativer”, det vil sige fem punkter man har enedes om at ville
arbejde ud fra. De lyder sådan her:
 
1. Katolikker og lutheranere skal altid begyndte med enhed som perspektiv 
og ikke med splittelse som udgangspunkt for at styrke det, de har fælles, selv-
om forskellene er nemmere at få øje på og erfare. 
             2. Lutheranere og katolikker må stadig lade sig forvandles af mødet
              med hinanden og af deres fælles vidnesbyrd om troen. 
  3. Katolikker og lutheranere må på ny forpligte sig på at søge synlig 
    enhed, til at være sammen om at afklare hvilke skridt dette kræver og
     at stræbe kontinuerligt efter dette mål.   
         4. Lutheranere og katolikker må sammen genopdage kraften i Jesu Kristi  
             evangelium for vores tid. 
               5. Katolikker og lutheranere skal sammen vidne om Guds nåde i for- 
   kyndelse og tjeneste for verden.
 
      Der er nok at tage fat på, og det er den type opgaver, man ikke  
       når til ende med. Så er det ekstra godt med fælles fodslag og  
         en konstruktiv forståelse af, at det skal gøres sammen. Det er en  
          frugtbar måde at markere reformationsjubilæet på.

Sognepræst  
Helle Rosenkvist

Læs mere her 
http://bit.ly/2u4a93q

4



6

14. september kl. 14.30:
Jutta Engbjerg
Sprællevende og gennem-
musikalsk eftermiddag med 
sanger, musiker og enter-
tainer Jutta Engbjerg fra 
Aabyen. Kom og syng med 
og få en god historie eller 
syv ...

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 
sæsonen 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.

Torsdagstræf

12. oktober kl. 14.30:
Ruth Harbøll: Rejsen til Kenya
I marts 2017 rejste lokale Ruth Harbøll til Kenya. Det blev en 
storslået oplevelse med både storvildt på Serengeti, stam-
medanse og mødet med det moderne Kenya. Tag med på 
en farvefyldt rejse i ord og billeder.

9. november kl. 14.30: 
Syng af karsken bælg III 
20-22 sange og salmer fra 
blandt andet Højskolesang-
bogen og Salmebogen 
er på programmet, 
når organist Jens 
Mathiasen og kirke- 
og kulturmedar-
bejder Hans 
Wendelboe 
Bøcher inviterer 
til fællessang og 
fortælling..

14. december kl. 14.30: 
Grangiveligt kogleri 
Hjerter klippet med en saks - af den 
fingernemme slags. Julehygge,
julesang, og julekage i over-
flod. Denne gang byder 
torsdagstræf på sjove 
konkurrencer, en jule-
fortælling eller to og 
bingo med søde 
præmier.



Åben kirke afholdes den første fredag i hver måned med fællesspisning kl. 18 og foredrag kl. 19 i Lindholm Kirke.
Tilmelding til spisningen er nødvendig 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 foredraget. Kaffe alene koster 10 kr.

Åben kirke

Fredag 3. november 2017, kl. 19.00:
Lutter Luther-sange 
’Nu fryde sig hver kristen mand’, ’Vor Gud han er så fast en borg’, ’Guds ord det er vort 
arvegods’, ’Lovet være du, Jesus Krist’. Martin Luther er ophavsmand til adskillige kendte 
og endnu flere mindre kendte salmer.  I aften skal vi sammen med sognepræst Helle 
Rosenkvist og organist Jens Mathiasen synge og høre om nogle af dem.

Fredag 1. december 2017, kl. 18.00-21.00:

JULEKNAS og JULEHYGGE  
Traditionen tro byder også åben kirke på et 

julearrangement, hvor nøgleordene er fælles-

sang, samvær, julemad og masser af hygge.
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Fredag 1. september 2017, kl. 19.00: 
Jens Brun: Historier fra Himmerland 
På en kirkegård et sted i Himmerland ligger et stort familiegravsted. Oven over navnene 
på slægtens døde står indskriften: ’Lykkelige er de, der bliver hjemme!’ - Gad vide hvor 
meget han, der formulerede den sætning, har måttet rejse rundt i verden, før han kom til 
den erkendelse? 
Sognepræst i Gug, Jens Brun, øser af sine mange og spraglede erindringer og betragt-
ninger fra 60’ernes og 70’ernes Terndrup og omegn.

Fredag 6. oktober 2017, kl. 19.00: 
Knud Rune Andersen: Mit liv 
En regnvejrsdag i september for 33 år siden; lige i svinget efter tunnelen, med retning 
mod Aalborg. Her skred den dengang 21-årige Knud Rune Andersen ud på sin motorcykel 
og landede hårdt i autoværnet. På et splitsekund blev livet ændret, men det tog tid at 
erkende det. Aftenens livsbekræftende foredrag handler om livet før og efter ulykken; om 
afsavnene og mulighederne; om fritidsinteressen sejlads, om det vigtige frivillige arbejde 
og om at se mulighederne i livet.



Gudstjeneste, 
middelalder- 
mad og opera
Løvvangens Kirkecenter,
søndag den 29. oktober kl. 10

Lindholm Sogn markerer 500-året for 
reformationen med en gudstjeneste, 
der viser lidt af den betydning, refor-
mationen fik. Derefter er der et en-
kelt middelaldermåltid, hvorefter vi 
om eftermiddagen ser og hører op-
eraen ”Luther” på dvd. 
Operaen, der er i to akter, er kom-
poneret og dirigeret af Kari Tikka, 
og den optagelse, vi skal se, er en 
liveoptagelse fra klippekirken (Temp-
peliaukio Kirkko) i Helsinki, Finland. 

Pris: Mad og opera 40 kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest 
mandag den 23. oktober kl. 12. 

Sognepræst Helle Rosenkvist

Menighedsrådets møder er åbne og 
holdes som udgangspunkt sidste 
tirsdag hver måned i Løvvangens 
Kirkecenter. Dagsorden og tidlig-
ere referater kan læses i forhallen 
og våbenhuset.
 
Næste møder er
tirsdag den 26. september kl. 19
tirsdag den 31. oktober kl. 19
tirsdag den 28. november kl. 17

Kommende 
menighedsrådsmøder
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Høst- 
gudstjeneste
Lindholm Kirke, 
søndag den 17. september kl. 14

Den årlige høstgudstjeneste er en 
god lejlighed til at minde hinanden 
om at tage ansvar for vores fælles 
natur og takke for den overflod af 
næring og skønhed, den skænker os 
år efter år.
Medbring gerne lidt brød, frugt 
eller grønt fra haven, grøftekan- 
ten eller grønthandleren, så pynter vi 
sammen kirken.
Efter gudstjenesten er der saft, kaf-
fe, te og kagemand til alle og ame- 
rikansk lotteri med præmier fra årets 
høst.

 Allehelgen
Lindholm Kirke,
søndag den 5. november kl. 10

Allehelgensdag mindes vi dem, vi har 
mistet. I Lindholm Kirke holder vi min-
degudstjeneste, tænder lys og læser 
navnene på dem, der er døde i løbet 
af det forgangne år. Alle er velkomne. 
Både jer, der har sagt farvel til fam-
iliemedlemmer eller venner i løbet 
af året, jer der tidligere har mistet, 
og jer, der bare måtte ønske en stille 
stund. Begge sognepræster, Peer 
Lousdal og Helle Rosenkvist, deltager 
i gudstjenesten.

Nørresundby Kirke,
tirsdag den 12. september kl. 16

Den årlige kirkevandring begynder 
i Nørresundby Kirke med udsend- 
elsesandagt kl. 16.
På turen får vi mulighed for at se Syre-
grunden, før den nye bydel bygges på 
den, vi fortsætter over kridtgraven til 
Løvvangens Kirkecenter, hvor der er 
spisning. 
 
Arrangører: Hvorup Sogn, Nørresund-
by Sogn, Lindholm Sogn og Baptist-
kirken i Nørresundby og Vodskov. 
Tilmelding til sognepræst Helle 
Rosenkvist tlf. 21 19 94 76 eller email 
hros@km.dk senest den 8. september. 
Pris for spisning: 25,- kr.
 

Tag med på  
kirkevandring



Troens værksted:
Nu med bibelhalvmarathon
Troens værksted er en kombination af bibelkreds, film og debat, hvor man 
kan deltage fast eller blot en enkelt gang efter tid og lyst.
I efteråret kaster vi os over en bibelhalvmarathon, der gennem 30 små
dele bringer os gennem store dele af Det gamle Testamente og hele 
Det nye Testamente. Vi forestiller os, at det dels kan være en måde at
få overblik over, hvem der nu var hvem og gjorde hvad og hvorfor i alle 
de bibelfortællinger, vi måske har hørt, men muligvis også glemt igen; 
dels en anledning til at vende med hinanden, hvad vi tænker om de 
emner og problemstillinger, som teksterne kommer omkring.

Onsdag den 6. september kl. 19 
Onsdag den 4. oktober kl. 19 
Onsdag den 1. november kl. 19 
 
Alle gange foregår det i Løvvangens Kirkecenter. 
Yderligere information kan fås hos sognepræst Helle Rosenkvist.
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Hver måned holdes en gudstjeneste en  
hverdagsaften kl. 17 med suppe eller lig-
nende bagefter. 
I september og november tages afsæt i ma- 
lerier af Sieger Köeder, der var katolsk præst  
og en af de kendteste tyske kirkekunstnere;  
blandt andet kendt for sine stærke farver og  
for sammenstillingen af bibelske beretninger  
med nutidige samfundsforhold. 
I oktober er der familiegudstjeneste, og her  
er det børnekoret, der er forsangere. Læs me- 
re på kirkens hjemmeside og facebook, når vi  
nærmer os.
 
Onsdag den 20. september kl. 17
Onsdag den 11. oktober kl. 17
Onsdag den 22. november kl. 17
Alle dage i Løvvangens Kirkecenter.

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, snup en take-away-
bøn eller tal med en præst over en kop kaffe
og en ostemad. Kirken er åben ml. 19 og 22.
Kl 20 byder vi på en kort digt/lyrik- og orgel-
koncert efterfulgt af en kort andagt.

Torsdag den 21. september kl. 19-22
Tirsdag den 24. oktober kl. 19-22
Torsdag den 16. november kl. 19-22

 Hverdags- 
gudstjenester

NatKirkeKFUM-spejdernes 
julemarked
Adventskranse, dekorationer,  kalenderlys, tom-
bolaer og salgsboder med bl.a. vafler, pølser og 
kager.

Lørdag den 25. november kl. 11-15 i Spejder-
huset, Lindholmsvej 59.
Søndag den 26. november kl. 10-14 i Løvvang- 
ens Kirkecenter. Vi begynder kl. 10.00  med 
gudstjeneste og luciaoptog og fortsætter med 
bankopil kl. 14.



Nej, vi tror ikke  
på den samme Gud
Foredrag med Katrine Winkel Holm,  
onsdag den 25. oktober kl. 19
- Den almindelige opfattelse af for-
skellen mellem islam og kristendom 
er stadig, at islam bare halter lidt bag-
efter kristendommen i udviklingen: I 
modsætning til kirken er islam nemlig 
endnu ikke blevet banket på plads i 
privatsfæren af en reformation og en 
oplysningstid. Men, vent bare, det skal 
nok komme, fortæller præst, forfatter 
og debattør Katrine Winkel Holm. Hun 
mener dog mener, at intet kunne være 
mere forkert:
- I sit udgangspunkt er islam i diame-
tral modsætning til kristendommens 
forkyndelse. Derfor er det heller ikke 
den samme Gud, kristne og muslimer 
bekender sig til, selv om det er en ud-
bredt lærdom også i folkekirken. Den-
ne politisk korrekte lektie skygger på 
fatal vis for de basale og helt grund-
læggende forskelle, der fra dag ét har 
været mellem islam og kristendom og 
som er baggrunden for det 1400 år 
gamle åndelige fjendskab mellem de 
to religioner. Klassisk kristendom kan 
ikke andet end være i åndelig krig med 
en religion, der er baseret på de ren-
hedskrav, kristendommen fra begyn-
delsen har afvist som menneskeforagt.

Katrine Winkel Holm har siden 2014 
været formand for Trykkefrihedssel-
skabet og er endvidere medudgiver 
af  tidsskriftet Tidehverv. I perioden 

2007-2015 sad hun i DR’s bestyrelse 
og var i foråret 2006 med til at stifte 
Islamkritisk Netværk i Folkekirken. Hun 
har udgivet tre bøger, bl.a. ”Rend mig 
i kødgryderne. Om kvinderne og det 
fælles liv” og bidraget til en række 
antologier.

Onsdag den 25. oktober kl.
19 besøger hun Løvvangens 
Kirkecenter med foredrag-
et ’Nej, vi tror ikke på
den samme Gud’

Billetter à 50 kr. 
(inkl. kaffe og kage) 
kan købes på 
kirkekontoret 
eller mod et 
mindre gebyr 
på billetto.dk.
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Varmt venskabsbesøg fra Valka
Fællesskab på tværs af landegrænser og kulturer var i 
højsædet, da 10 gæster fra sognets venskabsmenighed 
i den lettiske grænseby til Estland, Valka, besøgte Lind-
holm i slutningen af juli.
Venskabet mellem vores to menigheder blev grundlagt 
i 2003, hvor vi første gang havde besøg fra Letland. Si-
den har vores kirker hvert år besøgt hinanden på skift. 

Ud over en stribe åbne arrangementer for hele menig-
heden bød letternes besøg i år blandt andet på rundvis-
ning på plejehjemmet Lions Park og i børnehaven Bør-
nenes Akademi.
- Det er spændende at få et blik ind i en autentisk hver-
dag, når man er ude at rejse. Det gælder for os, når vi 
besøger Letland, ligesom det er en øjenåbner for vores 
gæster at opleve, hvordan vi løser opgaverne her i Dan-
mark, fortæller kirke- og kulturmedarbejder Hans Wen-
delboe Bøcher.
Besøget bød også på flere besøg i private hjem, vandre-
tur ved Rubjerg Knude og resterne af Mårup Kirke og en 
guidet rundtur i det gamle Aalborg.
I år var ’Hygge ved åen’ flyttet, så det faldt sammen med 
letternes besøg. I løbet af aftenen underholdt blandt an-
dre gæsterne fra Letland med musikalske indslag. 
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Aftenen blev afsluttet på smukkeste vis i ring, mens alle 
sang ’Skuld gammel venskab rejn forgo’. 
- Det er netop samhørigheden og fællesskabet, der er 
nøgleordene. Vi føler os altid berigede og ydmyge, når vi 
besøger vores gode venner i Letland, fortalte formand for 
menighedsrådet Mie Dalbøge Bersan i sin tale ved arran-
gementet. – Vores kirker har nok vidt forskelligt udgangs-
punkt; særligt når det kommer til økonomi, men det er 
fantastisk at opleve, hvor meget kirke og kristent fælles-
skab, de i Valka formår at skabe for ganske få penge. Det 
kan vi i Danmark lære noget af.
Besøget kulminerede med en festlig gudstjeneste i Lind-
holm Kirke, hvor både gæsterne og kirkens eget kor og 
organister sang og spillede. Sognepræst Helle Rosen- 
kvist fortalte i sin prædiken om at knæle og lægge  en 
del af sin skæbne i andres hænder. Sådan fungerer også 
venskabet mellem vores to kirker. Vi er en del af hinan-
dens liv. Vi er i vores venskab forbundet på tværs af lan-
degrænser, sprog og kulturbarrierer. 
Det er planen, at en gruppe fra Lindholm Sogn besøger 
Valka i løbet af sommeren 2018. Alle sognebørn kan an-
søge om at komme med. Der er egenbetaling på turen.

Hans Wendelboe Bøcher



Hver onsdag efter skoletid er der liv og leg i Løvvangens Kirkecenter. Kirkens orga- 
nister, Hanne Møller og Jens Mathiasen, henter børnene på skolen kl. 14.15 og går 
sammen med dem til kirkecentret, hvor alle får en snack.
Som noget nyt bliver koret delt i et ‘Spirekor’ for elever i 2. klasse og et ‘Børnekor’ for 
3. og 4. klasse. Begge kor medvirker ved flere familiegudstjenester i løbet af året og 
synger desuden 1-2 koncerter, ligesom de også går luciaoptog i december. 
Hver gang slutter kl. 15.45, hvor børnene enten skal hentes eller selv gå hjem.
Flere oplysninger kan fås ved at kontakte Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60, hanne@
lindholmsogn.dk eller Jens Mathiasen på tlf. 23 70 07 88, jens@lindholmsogn.dk. Til-
melding til Hanne Møller.

Vil du med til kor?
2. til 4. klasse inviteres til at være med i kirkens børnekor

Violinist i Aalborg Symfoniorkes- 
ter Else Marie Tolbøll og organist 
Jens Mathiasen byder på en times 
koncert i Løvvangens Kirkecenter. 
Koncerten består af populære 
klassiske værker, blandt andet det 
inderligt smukke tema af John Wil-
liams fra Steven Spielberg-filmen 
’Schindlers liste’.

Koncert med 
Else Marie Tolbøll
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Tirsdag den 21. nov. kl. 19

Babysalmesang
Organist og musikpædagog Hanne Møller inviterer babyer 
mellem 3 og 9 måneder og deres mødre eller fædre til ba-
bysalmesang. Det er gratis at deltage. Hver gang synger 
og leger vi cirka 30 minutter. Derefter hygger vi med en 
kop kaffe (10 kr. pr. gang).  
Som noget nyt foregår det dels i Lindholm Kirke, dels i 
Løvvangens Kirkecenter, men også med besøg på pleje-
hjemmet Lions Park. 
Yderligere oplysninger og tilmelding hos Hanne Møller  
på tlf. 29 40 01 60. 

For babyer mellem 3 og 9 måneder
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Vil du med til kor?
2. til 4. klasse inviteres til at være med i kirkens børnekor
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K  irkerevyen rammer Lindholm

- Hvorfor er du her?, spørger den let distræte herre i ternet 
jakke og tunge hornbriller sin sidemand på kirkebænken.
- Det er min søn, der skal konfirmeres. Hvad med dig; hvor-
for er du her?
- Jeg er … kristen, kommer det med tydelig selvhøjtide-
lighed. Men svaret vækker ikke genklang. Pinlig tavshed. 
Han rømmer sig og retter sig selv: - Jeg er … kræsen.
- Ja, føj, de dér oblater er altså heller ikke min kop te.

Det er lige på grænsen, som god satire skal være for at være 
skarp og rammende. 
Sidste gang revyen med det pudsige navn ’Knirkerevyen’ 
besøgte Løvvangens Kirkecenter var i september 2015, hvor 
kirkerummet for en aften var forvandlet til revysal med scene, 
lys og festlige kostumer. Den populære revy vender nu til-
bage med fornyet kraft og et hav af genkendelige karakterer. 
Denne gang skal vi blandt andet møde den fortravlede præst 
med de dybere og dybere panderynker, en håndfuld altid

velmenende menighedsrådsmedlemmer og de to glade ny-
danskere, der har deres helt eget syn på kirken og dens liv.
’Knirkerevyen V – Det knirker stadig’ er femte udgave af 
revyen, der første gang blev skabt til Danske Kirkedage i 
1992. Revyen giver et komisk insiderblik på folkekirken og 
al dens væsen, og ikke mindst uvæsen. Adskillige kirkelige 
temaer og trosspørgsmål angribes fordomsfrit og kærligt 
og ingen går ram forbi, når der skydes med skarpt mod 
præster, menighedsrødder, sognebørn og helt almindelige 
danskere.
På scenen er skuespillerne Sven Wortmann, Henrik Vester-
gaard, Thomas Biehl og Mikael Biehl Hansen, mens Hans 
Dammeyer står for musikken.

’Knirkerevyen V - Det knirker stadig’
Løvvangens Kirkecenter, tirsdag den 19. sept. kl. 19.
Billetter á 100 kr. købes på kirkekontoret 
eller online mod mindre gebyr på billetto.dk.

Løvvangens Kirkecenter, tirsdag den 19. september kl. 19

For babyer mellem 3 og 9 måneder

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

Bæver – børnehave- 
klasse 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
Peter Fonseca
Tlf. 72 69 16 07
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.

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.

Søndagscafé i  
spejderhuset

Søndag 24. september kl. 14-16:
Svend Hansen: Et muntert og virksomt liv
Kontormand, slagterbud, buschauffør, trykker-
imedarbejder, jernstøber. Betegnelserne er 
mange. Det samme er fortællingerne, når Svend 
Hansen øser af sine oplevelser, der har bragt 
ham fra syvende kartoffelrække via både Grøn-
land og Kenya til kanten af Limfjorden.

Søndag 15. oktober kl. 14-16: 
Violinorkestret P.s.H.
Fem skønne violiner og deres ligeså skønne vio-
linister fylder caféen med liflig musik.  

Søndag 12. november kl. 14-16:
En luksusliner lægger til kaj
Margrethe Hansen har styr på historien om Vor 
Frue Kirke i Aalborg. Og ikke mindst på at få 
den fortalt til de tusindvis af krydstogtgæster, 
der hvert år lægger til kaj.

14

BANKO
i Løvvangens Kirkecenter 
 
Søndag den 1. oktober kl. 14 
Søndag den 5. november kl. 14 
Søndag den 26. november kl. 14 
 
Overskuddet går til KFUM-spejderne 
Lindholm Gruppe.
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20. maj 2017
Janne Litzia Thue Bengt-
sen og Carsten Bengtsen 

1. juli 2017
Anne Birk og Ole Hansen 

2. juli 2017 
Milo Grennerod  
Alexandersen

27. maj 2017 
Vanessa og Oliver Leth 
Ehrenreichsen 

15. juli 2017 
Alberte Lykke Holk

Dåb og vielser

Lørdagsdåb 
Der er mulighed for lør- 
dagsdåb følgende dage: 

30. september 
18. november
 
Oplysning om, hvor 
der holdes dåb, fås ved 
henvendelse til kirkekon-
toret på tlf. 98 17 24 32.
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4. juni 2017
Freja Guldmand  
Andersen

8. juli 2017
Tania og Mads  
Damgaard Duus

15. juli 2017 
Cecilie Ormstrup  
Jensen

18. juni 2017 
Elvira Vestergaard  
Sørensen   

29. juli 2017 
Jeanette og Brian  
Glerup Skaarup

30. juli 2017
Cecilie Lanng  
Poscholann Hammer 



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  
garnrester i overskud, så mød op eller kontakt Lis  
Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40. Pris: 10 kr. pr. gang.

 9. september 
 14. oktober
 11. november

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 erfaringer 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.

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.

 31. august 
 14. september 
 28. september 
 12. oktober
 26. oktober 
 9. november 
 23. november

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.
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 4. september
 2. oktober
 6. november
 4. december

 2. september 
 7. oktober
 4. november
 2. december

IKERASAK
Den grønlandske forening Ikerasak 
er samlingspunkt og netværk for 
udsatte grønlændere. Men alle – 
uanset baggrund – kan optages
som medlemmer. Foreningen fun-
gerer 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 eller kontakt 
formand Johannes Mathiassen på tlf. 27 92 36 22. 

Åbne møder hver
onsdag kl. 15 til ca. 20
i krypten under 
Lindholm Kirke. 



FAMILIEKLUB.DK
Familieklub.dk er et tilbud for 
familier med alkoholrelaterede 
problemer. 

Familieklub ’Nordstjernen’ for børn og unge mø-
des hver mandag kl. 17-18.30 i Løvvangens 
Kirkecenter. 
Familieklub ’Mars’ mødes samme sted tirsdage 
kl. 17.-18.30. Klubmedarbejder er Lars Terp. 
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 væsent-
ligt problem. Medlemmerne er addicts, afhæn-
gige i bedring, der mødes for at hjælpe hinan-
den med at forblive clean. 
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag 
kl. 17.45-19.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Læs mere på www.nadanmark.dk.
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Vinteren kommer altid pludseligt. Og dermed også tiden for at 
dække og pynte kirkegårdens grave med gran. Mange kan selv 
gøre det smukt, men i år har kirkegårdens personale udviklet 
en helt særlig og dekorativ måde med grandækning til plader 
i plænen.
Grangrenene bliver bundet på tentorstål, der er bukket til en 
firkant. Dekorationen står i vasen lige over pladen. Vi sørger 
for pyntningen og naturligvis også for nedtagning af både 
grandækning og dekoration, når det igen bliver forår.
Den nye grandækning til plade i plænen koster 250,00 kr. inkl. 
moms. Grandækning af urnegravsted koster 477,48 kr. inkl. 
moms, mens grandækning af en plads i almindeligt gravsted 
koster 988,30 kr. inkl. moms.
For yderligere information og bestilling kan kirkegårdsleder 
Thomas Baun kontaktes på thomas@lindholmsogn.dk eller tlf. 
98 17 31 85.

Ny grandækning

Lindholm Sogns menighedsråd har pr. 1. oktober ansat Janni Degn 
Jensen som gartnerarbejder ved Lindholm Sogn. Janni har efter ek-
samen fra handelsskolen taget en landbrugsuddannelse og efterfølgen-
de greenkeeper-uddannelsen. Hun har tidligere arbejdet på Bredal Plan-
teskole, hvor hun blandt andet stod for pasning og formering af planter. 
De seneste 10 år har Janni Degn Jensen arbejdet på henholdsvis Blokhus 
Klit Golfbane og de sidste tre år på Himmerlands Golf Resort i Gatten.
Privat bor Janni på en mindre ejendom nær Skørping med sin mand, to 
børn og sine to heste. Lindholm Sogns Menighedsråd byder Janni Degn 
Jensen hjerteligt velkommen i arbejdsfællesskabet.

Velkommen
Ny gartnerarbejder på kirkegården
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Fre.  1. sept. Kl. 18.00 Åben Kirke: Fællesspisning (side 7) Lindholm Kirke
Fre.  1. sept. Kl. 19.00 Åben Kirke: Himmerlandshistorier (side 7) Lindholm Kirke 
Lør.  2. sept. Kl. 10.00 Broderi-Banden (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Man.  4. sept. Kl. 17.30 Sjælekost (side 16) Lindholm Kirke 
Ons. 6. sept. Kl. 19.00 Troens værksted (side 9) Løvvangens Kirkecenter
Lør.  9. sept. Kl. 13.00 De levende pinde (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Tirs.  12. sept. Kl. 16.00 Kirkevandring (side 8) Nørresundby Kirke
  
Tors. 14. sept. Kl. 14.30 Torsdagstræf: Jutta Engbjerg (side 6) Løvvangens Kirkecenter 
 
Tors. 14. sept. Kl. 19.00 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Søn.  17. sept. Kl. 14.00 Høstgudstjeneste og høstfest (side 8) Lindholm Kirke 
Tirs.  19. sept. Kl. 19.00 Knirkerevyen (side 13) Løvvangens Kirkecenter 
Tors.  21. sept.  Kl. 19.00 NatKirke (side 9) Løvvangens Kirkecenter 
 
Søn.  24. sept. Kl. 14.00 Søndagscafé: Svend Hansen (side 14) Spejderhuset 
Tirs.  26. sept.  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter 
Tors.  28. sept. Kl. 19.00 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Søn. 1. okt. Kl. 14.00 Banko (side 14) Løvvangens Kirkecenter
Man.  2. okt. Kl. 17.30 Sjælekost (side 16) Lindholm Kirke 
Ons. 4. okt. Kl. 19.00 Troens værksted (side 9) Løvvangens Kirkecenter
Fre.  6. okt. Kl. 18.00 Åben Kirke: Fællesspisning (side 7) Lindholm Kirke 
 
Fre.  6. okt. Kl. 19.00 Åben Kirke: Mit liv (side 7) Lindholm Kirke 
Lør.  7. okt. Kl. 10.00 Broderi-Banden (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Tors.  12. okt. Kl. 14.30 Torsdagstræf: Rejsen til Kenya (side 6) Løvvangens Kirkecenter 
Tors.  12. okt. Kl. 19.00 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Lør.  14. okt. Kl. 13.00 De levende pinde (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Søn.  15. okt. Kl. 14.00 Søndagscafé: P.s.H. violinorkester (side 14) Spejderhuset
Tirs. 24. okt. Kl. 19.00 NatKirke (side 9) Løvvangens Kirkecenter 
Ons.  25. okt. Kl. 19.00 Foredrag: Katrine Winkel Holm (side 10) Løvvangens Kirkecenter 
 
Tors.  26. okt. Kl. 19.00 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Søn. 29. okt. Kl. 10.00 Gudstjeneste, middelaldermad & opera (s. 8) Løvvangens Kirkecenter
Tirs.  31. okt.  Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter 
Ons. 1. nov. Kl. 19.00 Troens værksted (side 9) Løvvangens Kirkecenter

Kalender
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Gudstjenester på plejehjem
Lindholm Plejehjem
Tirsdag 12. september kl. 14 
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 26. september kl. 14 
Helle Rosenkvist

Tirsdag 10. oktober kl. 14 
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 24 oktober kl. 14 
Helle Rosenkvist

Tirsdag 14. november kl. 14 
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 28. november kl. 14 
Helle Rosenkvist

Lions Park
Tirsdag 5. september kl. 13.30 
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 19. september kl. 13.30 
Helle Rosenkvist

Tirsdag 3. oktober kl. 13.30 
Peer Lousdal, nadver 

Tirsdag 17. oktober kl. 13.30 
Helle Rosenkvist

Tirsdag 7. november kl. 13.30 
Peer Lousdal, nadver 

Fre. 3. nov. Kl. 18.00 Åben Kirke: Fællesspisning (side 7) Lindholm Kirke 
Fre.  3. nov. Kl. 19.00 Åben Kirke: Lutter Luther-sange (side 7) Lindholm Kirke 
Lør.  4. nov. Kl. 10.00 Broderi-Banden (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Søn.  5. nov. Kl. 14.00 Banko (side 14) Løvvangens Kirkecenter
Man.  6. nov. Kl. 17.30 Sjælekost (side 16) Lindholm Kirke
Tors.  9. nov. Kl. 14.30 Torsdagstræf: Syng af karsken bælg (side 6) Løvvangens Kirkecenter
Tors.  9. nov. Kl. 19.00 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Lør.  11. nov. Kl. 13.00 De levende pinde (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
 
Søn.  12. nov. Kl. 14.00 Søndagscafé: Luksusliner lægger til kaj (s. 14) Spejderhuset
  
Tors. 16. nov. Kl. 19.00 NatKirke (side 9) Løvvangens Kirkecenter  
Tir.  21. nov. Kl. 19.00 Koncert, violinist Else Marie Tolbøll (side 12) Løvvangens Kirkecenter 
Tors.  23. nov. Kl. 19.00 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter 
Lør. 25. nov. Kl. 11.00  KFUM-spejdernes julemarked (side 9) Spejderhuset
 
Søn. 26. nov. Kl. 10.00 KFUM-spejdernes julemarked (side 9) Løvvangens Kirkecenter
Søn. 26. nov. Kl. 14.00 Banko (side 14) Løvvangens Kirkecenter
Tirs. 28. nov.  Kl. 17.00 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter
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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 32 51.

TAXAKØRSEL
Gangbesværede med bopæl i sognet kan efter 
aftale med kirkekontoret få taxakort til sognets 
gudstjenester.

Søn. 3. september (12. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: PL 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR 
Konfirmandindskrivning begge steder

Søn. 10. september (13. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: PL 
Efterfølgende kirkekaffe

Søn. 17. september (14. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 14: HR 
Høstgudstjeneste (side 8)

Ons. 20. september (sanktmikkelsdag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 17: HR 
Hverdagsgudstjeneste (side 9)

Søn. 1. oktober (16. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: PL
Efterfølgende kirkekaffe 
 
Søn. 8. oktober (17. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: PL

Ons. 11. oktober 
Løvvangens Kirkecenter kl. 17: HR 
Familiegudstjeneste (side 9)

Søn. 15. oktober (18. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: HR

Søn. 22. oktober (19. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: PL

Søn. 29. oktober (20. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR 
Reformationsgudstjeneste (side 8)

Søn. 5 november (allehelgensdag) 
Lindholm Kirke kl. 10: HR + PL
Allehelgengudstjeneste (side 8) 
 
Søn. 12. november (22. s. e. trinitatis) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: PL

Søn. 19. november (23. s. e. trinitatis) 
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Efterfølgende kirkekaffe

Ons. 22. november 
Løvvangens Kirkecenter kl. 17: HR 
Hverdagsgudstjeneste (side 9)

Søn. 26. november (sidste s. i kirkeåret) 
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR
KFUM-spejdernes julemarked (side 9)
 

HR: Helle Rosenkvist - PL: Peer Lousdal


