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Nyt fra
menighedsrådet

Der skal i øvrigt lyde en stor tak til menighedsrådets medlemmer for jeres altid positive og engagerede arbejde
i rådet og kirken. Vi arbejder alle for at fremme kirkens
budskab til hele sognet. Som Kaj Munk sagde: “Spørg
aldrig, om det nytter, kun om det er sandt”.
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Foråret er hastigt på vej, og jeg glæder mig til, at aspargesen titter frem fra jorden.
I menighedsrådet er vi også kommet i forårshumør, derfor har vi etableret en stor frugtlund på græsplænen foran
Løvvangens Kirkecenter. Lidt optimistisk forventer vi at
kunne høste lidt frugt allerede i 2020, så vi for eksempel
kan lave marmelade til brug i kirken.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart, og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

I forlængelse heraf kan nævnes, at kirkecentrets plæneklipper står for udskiftning, og vi derfor forventer at indkøbe en robotplæneklipper, der lettere vil kunne komme
rundt mellem de mange nye træer.
Præstegården på Mølleageren er nu revet ned. Arkitekt
Ole Knudsen har tegnet et fint hus til os, som vi forventer
bliver indflytningsklart i løbet af efteråret. Kirkens Korshær
har fået vinduerne fra det gamle hus, som de nu sælger
i den store genbrugsbutik i Svenstrup. Kirkens Korshærs
overskud går udelukkende til hjemløse i Storaalborg.

Rigtig god sommer til jer alle!

I Løvvangens Kirkecenter er de nye præstekontorer færdige. Begge præster har således eget kontor i kirkecentret,
hvilket letter kommunikationen med det øvrige personale.
Helle Rosenkvists kontor er dog minimalistisk, da hun også
får kontor i den nye præstebolig på Mølleageren.
Selvom sommerferien står for døren, og aktivitetsniveauet
dermed falder, har vi i dette kirkeblads periode også flere
større arrangementer:
Den 14. juni har vi sogneudflugt; i år går turen til Skagen og Sæby. Ugen efter, den 21. juni er det Grønlands
nationaldag, som igen i år bliver markeret i Lindholm
Kirke. Og i lighed med sidste år har vi flyttet det traditionsrige Hygge ved åen til juli måned, i år lørdag den 21.
juli. Endelig fejrer vi søndag den 19. august Løvvangens
Kirkecenters 40-årsjubilæum med festgudstjeneste, træplantning og spisning.

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan
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Begravelseskaffe
Lindholm Sogn tilbyder at holde begravelseskaffe efter begravelser og bisættelser i sognet. Det
er et team af lokale frivillige, der står 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. regning fra bager eller slagter. For yderligere oplysninger eller ønsker du at hjælpe til som frivillig, er
du velkommen til at kontakte Lene Guldfeldt på
tlf. 22 52 04 24.

Venskabet med
Valka vokser videre
Der har i år været stor interesse for
at komme med på venskabsrejsen
til sognets venskabsmenighed i
lettiske Valka.
Den 1. august 2018 rejser 22 glade
sognebørn således af sted for på
allernærmeste hånd at dele oplevelser og fællesskab på tværs af
kulturer og geografi.
Rejsen foregår med bus og færge
via Sverige og byder på både
udflugter og privat samvær med
medlemmerne af den lille lutherske menighed i Valka.
Rejsen varer i otte dage, og det
vil undervejs være muligt at følge
med via korte dagbogsopslag på
sognets facebookside: www.facebook.com/lindholmsogn.
Vores to menigheder har siden
2003 på skift besøgt hinanden
hvert år. Det er således planen, at
letterne næste gang kommer til
Lindholm i sommeren 2019.

Frivillige forældrevenner søges
Folkekirkens Familiestøtte søger frivillige forældrevenner, som kan støtte forældre gennem sparring og gode
samtaler om det at være forælder.
Det kræver ingen særlige forudsætninger. Du kommer
igennem et introduktionsforløb inden start og sparrer
løbende med koordinatoren om dine opgaver. Det er
muligt at være frivillig i alt fra et par timer hver anden
uge til flere gange om ugen.
Læs mere på folkekirkensfamiliestoette.dk eller kontakt den lokale koordinator
Iben Ørbæk på tlf. 29 11 18 10 eller ibo@km.dk.

Kommende menighedsrådsmøder
Menighedsrådets møder er åbne og holdes som udgangspunkt sidste tirsdag
hver måned i Løvvangens Kirkecenter. Dagsorden og referater af tidligere møder
kan læses i forhallen i kirkecentret og i våbenhuset i Lindholm Kirke.
Menighedsrådet holder sommerferie i juni og juli.
Næste møde er tirsdag 28. august 2018 kl. 19.
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Hold kæft, sikke en idiot!
Mon ikke du også har tænkt det om et andet menneske?
At hvert eneste ord, som kom ud af hans eller hendes
mund, var rent vrøvl. Når mennesker - vi af en eller anden grund ikke finder sympatiske - taler, kan eller vil vi
ikke forstå, hvad de siger. Det kan betyde, at der slet ikke
skabes rum for en dialog, og vi derfor ikke når hinanden.
Vi havner i en intolerance, hvor vi bliver stående på hver
vor side og ‘ser’ hverken vore egne fordomme eller den
anden som et medmenneske.
Når en - vi har sympati med - taler, synes vi tit, det giver mening. Vi er på sin vis forbundet med den anden,
ligesom sympati betyder at vi ‘føler med’ eller er ‘med-lidende’. - Er det da ikke sært, at vi bruger et ord forbundet
til ‘lidelse’ til at beskrive det ‘at lide’ nogen eller noget?
Måske er det her lidelsen giver mening. Hvis ikke vi kan
‘lide’ den anden, så lukker vi af. Og hvis ikke vi kan sætte
os i den andens sted, forstår vi ikke, hvad vedkommende
siger.
Jesus tager langfredag den manglende forståelse af,
hvad det vil sige at være menneskelig, på sig, og han
lægger den over på Gud. ‘Tilgiv dem’, siger Jesus på korset, ‘for de ved ikke, hvad de gør’. Måske kunne han sagt,
‘for de forstår ikke, hvad de gør’. Der er en forskel mellem
at vide og forstå. Forståelsen ligger dybere. Den rummer

en erkendelse, som indebærer, at vi også har hjertet med.
Det handler sympati om – en hjerteviden.
Jeg tror, at pinsen, som vi lige har fejret, handler om sympati med dem, som vi ikke forstår.
En masse mennesker var engang samlet, fortælles det,
og begyndte at tale forskellige sprog, så andre fremmede, kunne forstå, hvad de sagde. Ånden skabte relationer
mellem mennesker. Relationer, som ikke var der tidligere.
Så hvad med ’idioten’ eller personen, vi ikke kan lide?
Næste gang vi møder en - vi ikke kan lide - skulle vi måske
prøve at tænke, at Gud har lige stor sympati med ham
eller hende, som med os! Vi kan alle opføre os usympatisk, men også dér er vi omfattet af Guds kærlighed. Der
kan også ske det fine, at vi oplever, at nogen - vi ikke kan
lide - pludselig siger noget meningsfuldt, noget sandt.
Vi forundres og fyldes måske med en uforklarlig glæde.
Så holder vi pinse!

Sognepræst
Kristin Falck Saghaug
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Æblet og kirken; en lang historie
Der har altid været en forunderlig sammenhæng mellem
kirken og frugttræerne. Lige siden abbed Vilhelm sidst i
1100-tallet kaldte sit nye kloster i Nordsjælland for Æbelholt, har klostre og præster været foregangsmænd for
frugtavl og havebrug, og alle knægte i konfirmationsalderen har igennem tiderne vidst, at præstens have er det
bedste sted at stjæle æbler.
Med den viden var det ikke svært for Lindholm Sogns
menighedsråd at finde på ideen om at fejre kirkecentrets
40-årsdag med etableringen af en frugtlund til gavn og
glæde for alle i sognet.
1800-tallets præster var i særlig grad aktive i frugtavl. De
nye tanker om folkets vækkelse, om demokrati og ansvar
og ikke mindst sammensmeltningen af rodfæstet kristentro og ny naturvidenskab satte præsterne i spidsen for rigtig mange arbejder, heriblandt frugtavlen. Mange, mange
frugtsorter er opstået i de danske præstegårde i 1800-tallet, men en enkelt pioner skiller sig markant ud:
Ved Øster Hornum præstegård i det forblæste Himmerland samlede pastor Wøldike i årene 1860-1879 mere end
600 frugttræssorter. I dag står kun ganske få af Wøldikes
træer ved præstegården, men også her har sognets
menighedsråd skabt en offentlig frugtlund.
Man kan på mange måder sige, at Løvvangens Kirkecenters
nye frugtlund er en aflægger af gamle pastor Wøldikes ar-

bejde, idet en del af træerne er historiske sorter, som er
samlet og beskrevet af netop Wøldike.
Da menighedsrådet bad mig om at udføre arbejdet med
frugtlunden ved kirkecentret, sagde jeg straks ja, fordi
frugtlunden både trækker historiske spor, viderefører historien og bidrager til at skabe et smukt, grønt frirum imellem boligblokkene.
Der er planlagt 39 træer på græsplænen ved kirkecentret,
men kun 38 er plantet. Det sidste træ skal nemlig først
plantes ved kirkens 40-årsfødselsdag, søndag den 19.
august. Her kommer blandt andre provst Ole Rysgaard
Madsen og Bettina Kjærup, der som ung konfirmand var
med til at tage det første spadestik til kirkecentret i 1977.
Sammen skal de plante et skovfogedæble.
Netop denne sort er fremdraget af pastor Wøldike i 1839,
og jeg er sikker på, at han ville glæde sig over, at skovfogedæblet, ved provstens hjælp, får plads i kirkecentrets
nye frugtlund.
- Jo, kirken og frugttræerne har altid hørt sammen ...

Frugttræsnørd, tv-vært
og naturvejleder
Karsten ‘Kortbuks’ Hansen
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Løvvangens Kirkecenter 40 år
Den 20. august 2018 er det 40 år siden, at Løvvangens
Kirkecenter blev indviet. Jubilæet markeres med festgudstjeneste, træplantning, musik, spisning og taler
søndag den 19. august 2018.
Frem til 1934, hvor Lindholm Kirke blev bygget ved åen, var
Lindholm anneks til Nørresundby Sogn. Men med indvielsen af kirken på Thistedvej blev det udprægede landbrugssogn selvstændigt og voksede støt, så sognet i midten af
70’erne havde knap 10.000 indbyggere. Udviklingen skyldtes ikke mindst Dansk Andels Cement, der gennem årene
sikrede beskæftigelse til hundredevis af ansatte.
Men i takt med anlæggelsen og de mange senere udvidelser af lufthavnen og de omkringliggende militærarealer,
fortsatte udviklingen ikke vestpå, som man havde forventet. I stedet voksede Lindholm nu mod nord med anlæggelsen af blokkene i Strubjerg og Løvvangen, der midt i
70’erne alene husede omkring 4.000 indbyggere.
Mange sognebørn boede nu et godt stykke fra sognekirken ved åen. Efter i nogle år at have holdt gudstjenester
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i Sundby-Hvorup Boligforenings festsal på Vikingevej, besluttede menighedsrådet sig for at finde en egnet grund til
at opføre endnu et kirkehus. Valget faldt på en 2.800 kvadratmeter stor grund i Strubjerg. Den lokale arkitekt J. R.
Cramer fik opgaven med at lave tegningerne, ligesom også
mange af håndværkerne kom fra nærområdet.
Men det var ikke kirkecentret i sin nuværende form, der
blev indviet i 1978 af biskop Henrik Christiansen med blandt
andre kirkeminister Jørgen Peder Hansen som gæst. Færdig stod i første omgang blot hovedbygningens store kirkerum, der med foldedøre kan inddeles i tre mindre rum,
forhallen, kirkekontoret og køkkenet.
Først flere år senere kom konfirmandstuen, korværelset og
præstekontoret til.
40-årsjubilæet fejres med festgudstjeneste i Løvvangens
Kirkecenter søndag den 19. august kl. 10, hvor provst Ole
Rysgaard Madsen prædiker. Efterfølgende plantes det sidste træ i den nye frugtlund, inden alle er inviteret til spisning med taler og musik i teltet på den store terrasse.

Derfor går jeg i kirke
Gudstjenesten og fællesskabet inspirerer og beriger dagligdagen. Det meste af det, der foregår, når vi er til højmesse,
medvirker til at skabe en stemning af alvor og fordybelse; det
gælder ritualerne, musikken og de salmer, vi synger. Når vi lytter og tænker over præstens forkyndelse, kan det måske få os
til at begribe lidt af Guds væsen og livets gåde. Gudstjenesten
er kort og enkel, budskabet er understreget af ro, og stilheden
giver plads til refleksion.
Men jeg går også i kirke, fordi kirkesproget er nutidigt, og
prædikenerne ofte handler om håb og lettelse og om eksistentielle spørgsmål. Jeg har flere gange haft ‘aha-oplevelser’, der har taget bekymringer og tvivl fra mig.
Også nadveren har stor betydning for mig. Jeg kan komme
med alt det, der tynger, og alle mine fejl og alligevel være elsket af Gud. Dér føler jeg en samhørighed med Gud og får en
gave, som jeg er taknemmelig for; taknemmelig for hver eneste
dag, fordi vores vilkår er, at vi ikke kender dagen imorgen.
Som barn gik jeg i søndagsskole og var spejder. Begge steder
mødte jeg et fællesskab, hvor alle var ligeværdige. Sådan har
jeg det også i dag i kirken. Vi, der er kommet, er medvirkende
i en dyrkelse af Gud. Når vi træder ind og finder en plads, er vi
intet andet end kirkesøgende personer, det vil sige lige værdige - eller lige uværdige - deltagere i et trygt fællesskab, hvor vi
lytter og beder og synger til Guds ære.
Jeg har fået et åbent hus, hvor jeg føler mig tryg, og hvor jeg
får ro til at tænke på spørgsmål om godt og ondt, rigtigt og
forkert.
Hver gang jeg deltager i gudstjenesten, føler jeg, at vi mennesker ikke er alene. Præstens ord kan glæde os, anfægte os
eller styrke vor tro. Det kan give os den trøst, det er at vide sig
godtaget som den, man er.
Jeg oplever kirken som et åbent fællesskab med mange forskellige aktiviteter. Og her er altid plads til en til.
Alt for mange føler sig ensomme i dagens Danmark. Så vi, der
allerede er en del af fællesskabet, må huske at brede det ud og
huske at ‘se’ de nye i kirken, så det kan blive VORES KIRKE for
alle, der kommer.
Grethe Jessen

8

Torsdagstræf
Lindholm Sogns Torsdagstræf er hyggeeftermiddage, der det
meste af året holdes den anden torsdag i måneden kl. 14.3016.30 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.
Torsdag 14. juni 2018 kl. 12-20
Denne sæsons sidste træf falder traditionen tro sammen med
årets sogneudflugt. I år går turen til Skagen, hvor vi både skal
nyde naturen på Grenen, se Holger Drachmanns grav og høre
den spændende historie om Skagen Kirke, inden vi kører til Sæby
for at spise aftensmad på havnen.
Der er endnu få billetter à 200 kr. at købe på kirkekontoret.
Der er ingen Torsdagstræf i juli og august.
Vi ses igen torsdag den 13. september 2018 kl. 14.30.

Åben kirke

Åben kirke har de seneste år været afholdt den første fredag
i hver måned med fællesspisning kl. 18 og foredrag kl. 19
i krypten under Lindholm Kirke.
Tilmelding til spisningen er nødvendig til kirkekontoret på tlf.
98 17 24 32 senest dagen før kl. 12. Pris for aftensmad og kaffe
er 40 kr. Det er også muligt udelukkende at deltage i foredraget. Kaffe alene koster 10 kr.
Der er ingen Åben kirke i juli og august.
Henover sommeren vil menighedsrådet arbejde med arrangementets indhold og placering. Hvad skal aftenerne indeholde? Skal det stadig ligge fredag aften? Endnu er intet vedtaget. - Men en ting er sikkert, vi ses igen efter ferien til flere
spændende foredrag og arrangementer.
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Gå med kirken

Kirkevandring fra Hvorup Kirke
torsdag den 30. august 2018 kl. 16

Vi håber på en smuk sommeraften, når vi denne dag tager en travetur i byens udkant. Undervejs gør vi holdt nogle steder, synger en salme, hører en bibeltekst og en lille
refleksion, før turen går videre.
Vi begynder i Hvorup Kirke med en udsendelsesandagt
under de gamle hvælv. Efter et par timers vandring (cirka)
slutter vi af på Soldaterhjemmet, hvor vi også får vores
aftensmad.

Bibelhalvmarathon
fortsætter i
Troens værksted

Kirkevandringen er et fælles arrangement for Lindholm
og Hvorup Sogne og ledes af sognepræsterne Henrik
Busk Rasmussen og Helle Rosenkvist.
Tilmelding: Senest mandag den 27. august 2018 til Helle
Rosenkvist på tlf. 21 19 94 76 eller email hros@km.dk
Pris: Betaling for aftensmad: ca. 55 kr. Nærmere information kan fås i begyndelsen af august.

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

Efteråret og vinteren igennem koncentrerede vi os om nogle af personerne og historierne i Det gamle Testamente.
Bibelhalvmarathon kalder vi det. Sidste gang, vi mødes i
denne omgang, er onsdag den 6. juni 2018 kl. 19-21 i
Løvvangens Kirkecenter.
Efter sommerferien fortsætter vi med Det nye Testamente;
for hvem er hvem, og hvad er de kendt for? Sammen
forsøger vi at få overblik, mens vi diskuterer, hvad vi tænker
om deres gøren og laden.
Troens værksted er en kombination af bibelkreds, film,
sang og debat. Man kan deltage fast eller dukke op en
gang imellem.
De kommende aftener er:
Onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.
Ingen møder i juli og august.
Onsdag den 5. september 2018 kl. 19.
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Sommerkoncerter
med kirkens kor

Hygge ved åen

Onsdag 6. juni 2018 kl. 17 i Løvvangens Kirkecenter
og søndag 17. juni 2018 kl. 19 i Lindholm Kirke

Lørdag 21. juli 2018 kl. 17-19
i teltet ved Lindholm Kirke

Vejret bliver forhåbentligt bedre end sidste
år, når alle i sognet igen er inviteret til Hygge ved åen.
Traditionen tro tænder KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe op i den store grill, mens
kirkens personale dækker op i teltet på
parkeringspladsen ved Lindholm Kirke. På
programmet er både musikalske indslag,
fællessang og god tid til hyggesnak, for
Hygge ved åen er altid en god lejlighed til
at hilse på og tale med nogle af dem, man
måske ikke møder så tit. Så tag gerne hele
familien og naboerne med!
Det koster 60 kr. (inkl. drikkevarer) at deltage. Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
98 17 24 32 senest onsdag den 18. juli kl.
12. Betaling foregår på dagen.

Kom og oplev to festlige og livsbekræftende koncerter. Den første
med sognets børnekor, der inviterer til sæsonafslutning i Løvvangens Kirkecenter, onsdag den 6. juni 2018 kl. 17.
Koncerten byder på udpluk fra årets repertoire og flere fælles sange
og -salmer. Ud over koret medvirker kirkens organister Hanne
Møller og Jens Mathiasen samt fløjtenist Ide Bylin Bundgaard. Der
er gratis adgang.
Søndag den 17. juni 2018 kl. 19 i Lindholm Kirke synger kirkens
kor sommerens kendte sange og salmer og en række nye salmer,
arrangeret for kor af Jens Mathiasen.
Desuden byder koncerten på instrumentalstykker med Jens Mathiasen (orgel), Astrid Lindhard Toft (althorn) og Mads Dalum (kontrabas). Gratis adgang.
11
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KÆMPE

LOPPEMARKED
lindholmspejderne.dk
Grupperådsformand:
Anne-Marie (Mie)
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
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
Christian Djernæs
Tlf. 61 66 62 52
Onsdage kl. 19-21
Seniorspejder –
8., 9., 10. klasse
Christian Djernæs
Tlf. 61 66 62 52
Onsdage kl. 19-21
Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
Tlf. 61 77 71 64
Torsdage i lige uger
kl. 19-21

Lørdag 16/6 kl. 10
-14
i spejderhuset på
Lindholmsvej 59

Kom og gør et godt fund i de mange boder. Køb også et lækkert
stykke kage til en god pris, og vær dermed med til at støtte de lokale
KFUM-spejdere.

Søndagscafé i
spejderhuset
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 mennesker i lokalområdet. Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen på tlf.
98 17 91 40.
Vi holder sommerferie i juni, juli og august.

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.

Næste gang, vi mødes, er søndag den 16. september 2018 kl. 14-16, hvor forhenværende
bibliotekar på Løvvangskolen Tove Vestmark
kommer og fortæller om de nyeste bøger.

Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.
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Ny sæson
med kirkens
børnekor
Onsdag eftermiddag i
Løvvangens Kirkecenter

Alle børn, der skal i 2. klasse efter
sommerferien på en af sognets skoler
eller i nærmeste omegn, er velkomne
til at være med i sognets børnekor. Vi
øver om onsdagen. Det præcise tidspunkt bliver fastlagt, når vi kender
børnenes skemaer.
Børn 3. og 4. klasse kan fortsætte
eller begynde i juniorkoret. Også her
fastlægges øvetidspunktet onsdag, så
det passer med skoleskemaet.
Begge kor medvirker ved flere familiegudstjenester i løbet af året og synger desuden 1-2 koncerter, ligesom de
også går luciaoptog i december.
Flere oplysninger kan fås hos Hanne
Møller på tlf. 29 40 01 60, hanne@
lindholmsogn.dk. Det er gratis
at synge med i korene. Tilmelding til
Hanne Møller.

Babysalmesang

Nyt hold begynder onsdag den 22. august 2018 kl. 10
Babysalmesang er et meget populært tilbud til babyer mellem 3 og 9 måneder og deres mødre eller fædre. Det kræver ikke det store kendskab til
folkekirken.
Nyt hold begynder onsdag den 22. august 2018 kl. 10 i Lindholm Kirke.
Organist og musikpædagog Hanne Møller står bag, og 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). Det foregår halvdelen af gangene i Lindholm Kirke, midtvejs som et besøg på plejehjemmet og resten af gangene i Løvvangens Kirkecenter.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60.

Minikonfirmander

Børn i sognets 3. klasser inviteres til at blive minikonfirmander
Dette års minikonfirmander holdt afslutning i begyndelsen af maj. Næste
hold begynder i foråret 2019. Invitationer kommer til forældre via skolernes forældreintra.
13

Dåb og vielser

21. januar 2018
Nelie Mosegård Dahl

4. februar 2018
Liam Firmann Larsen

18. februar 2018
Ella og Freya Leander
Løvstrøm Nielsen

4. marts 2018
Rosa Spliid Jørgensen

10. marts 2018
Lukas Østergaard Pedersen

10. marts 2018
Ludvig Alarcon

24. marts 2018
Dåb og vielse: Johan Byrdal
Fonseca. Julie og Kasper
Byrdal Fonseca

1. april 2018
Theo Martinus Møller
Hartvig-Hansen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
16. juni 2018
11. august 2018
13. oktober 2018
Oplysning om, hvor der holdes dåb, fås ved
henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.

1. april 2018
Karla Schou Jakobsen
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27. april 2018
Elias Immanuel Valentin
Kløgtner

Kreativt værksted

Tirsdage kl. 16-20 i Løvvangens Kirkecenter
Trædrejning, papirklip, kagebagning, perleplader - kun fantasien
sætter grænser for, hvad sognets kreative værksted kan danne
rammen om.
I trædrejeafdelingen er der for eksempel på det seneste eksperimenteret med at dreje dåbslysestager, som sognets nydøbte kan
få med hjem sammen med et dåbslys.

10. marts 2018
Anker Skibelund
Jespersgaard

Det kreative værksted henvender sig til alle mellem
30 og 60 år, der har lyst til et aktivt fællesskab.
Der er åbent hver tirsdag fra kl. 16; dog
holder vi sommerferie i uge 27-34 (inkl.).
Vi mødes efter ferien tirsdag den 1. september kl. 16.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24.

1. april 2018
Tilde Birkes Hieronymus
Vaarning

Grønlands nationaldag
Torsdag den 21. juni 2018 kl. 10
i Lindholm Kirke

Ikerasak og Lindholm Sogn inviterer til en hyggelig markering af Grønlands nationaldag.

27. april 2018
Fie Thorup Frederiksen

Vi begynder med flaghejsning kl. 10 efterfulgt af
gudstjeneste med salmer på dansk og grønlandsk.
Bagefter er der kaffemik i krypten (gratis). Tilmelding ikke nødvendig.
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Konfirmationer

15. april 2018: Gl. Lindholm Skole 7.A

15. april 2018: Gl. Lindholm Skole 7.B

Konfirmandindskrivning
Er du begyndt at tænke på konfirmation til foråret 2019,
og skal du i 7. klasse efter sommerferien? Så begynder
forberedelserne i kirken snart.
Der er indskrivning og opstart for alle 7. klasser fra
både Gl. Lindholm Skole og Mentiqa søndag den
26. august kl. 10 ved gudstjenesten i Lindholm
Kirke.
Konfirmationerne i foråret 2019 ligger:
Gl. Lindholm Skole 7.A og Mentiqa 7. klasse: Søndag
den 12. maj 2019, præst: Helle Rosenkvist.
Gl. Lindholm Skole 7.B og 7.C: Søndag den 5. maj
2019, præst kendes ikke endnu.
Ugedagene for konfirmationsforberedelsen oplyses
senere. Følg eventuelt med på kirkens hjemmeside
lindholmsogn.dk.

22. april 2018: Mentiqa 7. klasse
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IKERASAK

PATCHWORK

Den grønlandske forening Ikerasak
er samlingspunkt og mødested for
alle grønlændere og danske medborgere, der interesserer sig for
grønlandsk kultur, kunst og musik.
Fællesskabet er bygget op omkring
de grønlandske værdier som fællesskab og glæde. Alle kan optages som medlemmer.
Find også Ikerasak på facebook eller kontakt formand
Steffine Heinrich tlf. 25 82 21 39.
IKERASAK
Kalaallit Peqatigiiffiat Ikerasak katersuuffiuvoq naapittarfiullunilu kalaallinut tamanut aamma innuttaaqatitsinnut danskinut, kalaallit kulturiannut, eqqumiitsuliornermut nipilersornermullu soqutigisalinnut.
Ataatsimoornermi tunngaviupput kalaallit naleqartitaat soorlu ataatsimoorneq aamma nuannaarneq.
Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaapput. Ikerasak
aamma facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit
attavigisinnaavat siulittaasoq Steffine Heinrich oqarasuaat 25 82 21 39.

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, men holder dog ferie i uge 24-34.
Pris: 20 kr. pr. gang inkl. kaffe og ostemadder.
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.
9. juni kl. 8-16
30. august kl. 19

DE LEVENDE PINDE

Vi mødes 2. lørdag i hver måned kl. 13-17 i
Løvvangens Kirkecenter, hvor vi strikker tæpper, trøjer, huer og sokker til gavn for bl.a. Kirkens Korshærs sociale 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.

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

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 forblive clean.
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag kl.
17.45-19.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Læs mere på nadanmark.dk.

Vi holder sommerferie i
juni, juli og august.
Næste gang er lørdag
den 8. 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 erfaringer og sammen broderer
løs i Løvvangens Kirkecenter 1. lørdag i hver måned kl. 10-15. Få mere at vide ved at kontakte Karin
Lildal på tlf. 29 44 09 44. Pris: 20 kr. pr. gang.
2. juni
7. juli
4. august

Kalender
Lør.

2. juni

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 6. juni

Kl. 17.00

Koncert med børnekoret (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 6. juni

Kl. 19.00

Troens værksted (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

Kl. 08.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. juni
		
Søn. 17. juni

Kl. 12.00

Sogneudflugt (side 9)

Løvvangens Kirkecenter

Kl. 19.00

Koncert med kirkens kor (side 11)

Lindholm Kirke

Tors. 21. juni

Kl. 10.00

Grønlands nationaldag (side 15)

Lindholm Kirke

Ons. 4. juli

Kl. 13.30

Sommerfilm (side 19)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 10. juli

Kl. 13.30

Sommerfilm (i forbindelse med temadag)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 10. juli
		
Lør. 21. juli

Kl. 13.30

Temadag: Hvad vejer kisten? (side 19)

Løvvangens Kirkecenter

Kl. 17.00

Hygge ved åen (side 11)

Lindholm Kirke

Tirs. 31. juli

Kl. 13.30

Sommerfilm (side 19)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

4. aug.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Fre. 10. aug.

Kl. 13.30

Sommerfilm (side 19)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 19. aug.

Kl. 10.00

Gudstjeneste og 40-årsjubilæum (side 6-7)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 28. aug.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 30. aug.

Kl. 16.00

Kirkevandring (side 10)

Hvorup Kirke

9. juni

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken
Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirsdag 12. juni kl. 14
Kristin Falck Saghaug, nadver

Tirsdag 5. juni kl. 13.30
Kristin Falck Saghaug, nadver

Onsdag 13. juni kl. 18.30
Kristin Falck Saghaug

Tirsdag 26. juni kl. 14
Kristin Falck Saghaug

Tirsdag 19. juni kl. 13.30
Helle Rosenkvist

Onsdag 4. juli kl. 18.30
Helle Rosenkvist

Ingen gudstjenester i juli

Ingen gudstjenester i juli

Onsdag 1. august kl. 18.30
Kristin Falck Saghaug

Tirsdag 14. august kl. 14
Kristin Falck Saghaug, nadver

Tirsdag 7. august kl. 13.30
Kristin Falck Saghaug, nadver

Tirsdag 28. august kl. 14
Kristin Falck Saghaug

Tirsdag 21. august kl. 13.30
Helle Rosenkvist
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Temadag: Hvad vejer kisten?
Tirsdag den 10. juli 2018 kl. 13.30 i Løvvangens Kirkecenter
- Hvad skal man selv sørge for efter et dødsfald, og hvad tager andre sig af? - Hvorfor hedder det en rustvogn, og hvorfor
er der forskel på kister til brænding og begravelse?
Temadagen er muligheden for at stille nogle af alle de spørgsmål, som man kan have om død og begravelse: Både de planlægningsmæssige, der handler om ‘- hvad gør man, når….’ og
alle de nysgerrige ‘- hvorfor hedder det en bedemand?’.
Dagen begynder med besøg af bedemanden Fjorback fra Skatt
Christensens begravelsesforretning, der med medbragt kiste, urne
og rustvogn vil fortælle og svare på spørgsmål. Kirketjener Dion
Pedersen og sognepræst Helle Rosenkvist vil også være med.
Derefter er der kaffe, og så ser vi filmen ‘Departures’, der er en japansk spillefilm fra 2009, nomineret til adskillige Oscars. Den viser en
anden tradition end vores og handler om en ung mand, der oplæres til at
være kisteilægger, dvs. den, der forbereder liget til at blive lagt i kiste.
Vi runder dagen af med fællesspisning for dem, der har lyst.
Pris: Bedemand, kaffe og film: 10 kr. Ovenstående samt spisning: 40 kr.

Sommerfilm
Henover sommeren er der mulighed for at se film. Vi kommer vidt omkring både mht. instruktører og temaer.
De tre af dagene indledes med en ganske kort gudstjeneste i kirkesalen, og der er kaffe og kage bagefter.
Den ene filmdag skiller sig ud, da filmen er del af temadagen ’Hvad vejer kisten?’ Se omtalen ovenfor.
Pris for de tre almindelige sommerfilm: 10 kr. pr gang (inkl. kaffe og kage). Fra midten af juni vil der ligge
en oversigt over filmene på kirkens kontor og på hjemmesiden lindholmsogn.dk.
Filmene vises i Løvvangens Kirkecenter, alle dage kl. 13.30:
Onsdag den 4. juli: Sommerfilm
Tirsdag den 10. juli: Temadag med filmen ’Departures’
Tirsdag den 31. juli: Sommerfilm
Fredag den 10. august: Sommerfilm
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GUDSTJENESTER

HR: Helle Rosenkvist - KFS: Kristin Falck Saghaug
Søn. 3. juni (1. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS
Søn. 10. juni (2. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Søn. 17. juni (3. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR
Tors. 21. juni (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Grønlands nationaldag.
Læs mere på side 15
Søn. 24. juni (4. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: KFS
Søn. 1. juli (5. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS
Ons. 4. juli (hverdagsgudstjeneste)
Løvvangens Kirkecenter kl. 13.30: HR
Sommerfilm. Læs mere på side 19
Søn. 8. juli (6. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Søn. 15. juli (7. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR

Tirs. 31. juli (hverdagsgudstjeneste)
Løvvangens Kirkecenter kl. 13.30: HR
Sommerfilm. Læs mere på side 19
Søn. 5. august (10. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: KFS
Fre. 10. august (hverdagsgudstjeneste)
Løvvangens Kirkecenter kl. 13.30: HR
Sommerfilm. Læs mere på side 19
Søn. 12. august (11. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR
Søn. 19. august (12. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10.
Jubilæumsgudstjeneste
Provst Ole Rysgaard Madsen prædiker.
Læs mere på side 6-7
Søn. 26. august (13. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: HR og KFS
Konfirmandindskrivning.
Læs mere på side 16
Søn. 2. september (14. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter

Søn. 22. juli (8. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: NN
Søn. 29. juli (9. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS

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 71030.

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

