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Nyt fra
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til tjenesteboliger. Dette gælder såvel krav om separat indgang til præstekontoret som krav om adgang til
handicaptoilet. Endvidere var værelserne i den gamle
præstegård meget små, ligesom indkørslen stod for at
skulle reetableres.
Vi har derfor haft både provstiets og stiftets arkitekt på
sagen. Begge anbefalede at nedrive boligen og bygge
en ny, hvilket er en ganske bekostelig opgave. Vi forsøgte
derfor at finde en anden egnet bolig eller grund i Lindholm. Desværre uden held.
Den gamle præstegård er således revet ned, og vi er nu
endelig i gang med at opføre den nye præstebolig på
Mølleageren.
Men ting tager tid, da vi skal have alt godkendt
opad i systemet, inden vi kan gå i gang med selve
byggefasen. Vi håber, at boligen bliver færdig
inden for en overskuelig fremtid.

Jeg sidder her i juli måneds lange hedebølge og skriver
dette indlæg til det formodentlig køligere efterårs udgave
af sognets kirkeblad. Som altid vil jeg gerne skue både
frem og tilbage. Og som altid er der meget at glæde sig
over og til:
Den 21. juni fejrede vi igen Grønlands nationaldag i Lindholm Kirke. Vi havde en fantastisk dag med flaghejsning
kl. 10 og efterfølgende gudstjeneste og kaffemik i krypten.
Op mod 250 mennesker deltog i løbet af dagen. Tak til
alle, der var med til at festliggøre dagen.

Selvom der ved redaktionens afslutning endnu er voldsomt varmt og tørt, kommer det svalende efterår med
usvigelig sikkerhed snigende på et tidspunkt. Og som I
kan se i bladet, har vi rigtig mange tilbud til en god dag,
eftermiddag eller aften i vores kirker. I er alle hjerteligt
velkomne. Kom og vær med!

Præcis en måned senere inviterede vi til ‘Hygge ved åen’
i det store telt ved Lindholm Kirke. Her deltog ca. 65. Og
jeg behøver næppe at skrive, at vejret var med os, så vi fik
en rigtig dejlig aften.
Når dette kirkeblad udkommer, har vi også fejret 40 års
jubilæum i Løvvangens Kirkecenter; med blandt andet
festgudstjeneste, træplantning, musik og fællesspisning.
Forhåbentlig føjer også denne dag sig til rækken af dejlige, store oplevelser for hele menigheden!

Regn os til dit vennelag,
under vort det ringe tag
værdiges at træde!
Hør vor bøn, og hør vor sang!
Giv ‘Guds fred!’ sin rette klang,
os vor Herres glæde!

Vi har også haft en gruppe på besøg i vores venskabsmenighed i Valka i Letland. I 15 år har vores to menigheder på skift besøgt hinanden og oplevet det kristne fællesskab på tværs af grænser og kulturer. I år har delegationen
blandt andet været med til den årlige kirkegårdsfestival,
hvor alle tager det fine tøj på og ordner familiens gravsted,
holder gudstjeneste og koncert på kirkegården.
Op til rejsen har deltagerne i ‘Kreativt værksted’ fabrikeret
gaver til vores venskabsmenighed. Det er blandt andet
blevet til 90 papirengle, smukke, drejede lysestager af træ,
‘lutherroser’ af perler og flotte stofnet til at have alle gaverne i.

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan

Som tidligere nævnt levede den gamle præstegård på
Mølleageren ikke længere op til de krav, der i dag stilles
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Årsmøde i
Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg

Mandag 26. november 2018
kl. 18-21-45 i Folkekirkens Hus

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.

Aalborg Stifts Mellemkirkelige
Stiftsudvalg arbejder for dialog
mellem folkekirkelige menigheder
og andre menigheder og kirkesamfund både her i landet og i udlandet.
På årsmødet, der er åbent for alle,
vil domprovst i København Anders
Gadegaard tale om vigtigheden
af mødet mellem kristne og muslimer.
Desuden vil det rytmiske kor Blue
Note underholde, ligesom der er
input fra en studierejse fra Frederikshavn til Cambodja.
Mødet indledes med et måltid,
der serveres af Verdenskøkkenet
ved Folkekirkens Hus.
Deltagelse er gratis. Tilmelding
til hap@km.dk senest onsdag 21.
november.

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.

Kommende møder
i menighedsrådet

Læs mere på folkekirkensfamiliestoette.dk eller kontakt den lokale koordinator
Iben Ørbæk på tlf. 29 11 18 10 eller ibo@km.dk.

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.
Næste møder er
Tirsdag 25. sept. 2018 kl. 19
Tirsdag 30. okt. 2018 kl. 19
Tirsdag 27. nov. 2018 kl. 17

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.

Julehjælp 2018
Lindholm Sogn uddeler også i år julehjælp til ansøgere, der er medlem af
Folkekirken og bosiddende i sognet. Ansøgningsskema kan hentes på kirkens
kontor, hvor det også skal afleveres senest fredag 30. november 2018 kl. 12. Julehjælpen består af et gavekort til en købmandskurv og uddeles fortrinsvis til børnefamilier på overførselsindkomst. Ansøgningerne bliver koordineret med Kirkens
Korshær, Frelsens Hær samt nabosognene.
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Bilen rasler
Jeg var ude at hente bilen hos mekanikeren. Den havde fået udskiftet flere dele og var nu klar til nye køreture. Jeg nåede dog
kun hen til første lyskryds, før jeg hørte en lyd, der ikke hørte til.
Bilen raslede. Jeg forsøgte at lokalisere lyden. Den blev ved,
og ved næste kryds tog jeg en rask beslutning. Bilen måtte tilbage til værkstedet. ”Jeg har lige hentet bilen her, men den
rasler”, fortalte jeg. ”Rasler?” spurgte mekanikeren imødekommende. Jeg kunne godt høre, at det krævede en præcisering,
men jeg manglede sprog og indsigt i bilers opbygning. ”Øh ja,
ude fra motorhjelmen”, forsøgte jeg. ”Det lyder lidt som blade,
der rasler i en luftstrøm”. Den venlige mand gik med ud for at
se nærmere på den raslende bil. Vi måtte ud at køre i den. Nu
raslede bilen ikke mere. ”Blev lyden hurtigere?”, ”Var det da du
bremsede?” Nej, så meget vidste jeg da. ”Var det oven på motoren, lyden kom fra?” Her var jeg allerede på dybt vand igen.
”Øh, tja, æh…”. Det vidste jeg ikke. Det var bare ude foran
et sted, en lyd som ikke hører til en velkørende bils lyd, men
den venlige mekaniker forsøgte på flere pædagogiske måder
at spørge ind til det raslende fænomen.
Jeg blev mødt med stor venlighed og forsøg på at spørge, så
jeg kunne svare. Alligevel kunne jeg godt selv høre, at jeg ikke
havde meget at sige. Jeg var på udebane. Sprogligt og vidensmæssigt.
Kommer man til gudstjeneste uden at kende sprog og normer,
kan man nemt opleve samme akavede situation. Man ved
ikke rigtig, hvad man skal hvornår, og selvom der kan være
kirkegængere, der imødekommende siger, at man bare skal
spørge, er det ikke sikkert, man ved, hvad man skal spørge om,
eller har sproget til det.

noget om min raslende bil, så er det helt i orden at dukke op i
kirken, i menigheden eller til præsten uden at vide, hvad man
skal sige. Og det er helt forståeligt, hvis man kommer og stiller
uforståelige spørgsmål, fordi man ikke en gang ved, hvad man
skal spørge om. Min bil skulle ikke rasle. Det var det eneste,
jeg vidste. Hverken menighed eller præst er helt som en mekaniker, og det er fordi mennesker ikke er som biler. Vi kan ikke
altid bare repareres eller få en ny del. Netop derfor kan manglen på ord for det, vi føler og tænker, være ekstra stor. Mon
ikke de fleste af os en gang imellem står i en situation, også i
forbindelse med tro, hvor vi ikke har så meget at sige - måske
hverken ord eller velordnede tanker, men vi kan ane et behov
for at have del i Guds omsorg for os. Og Gud er altid selv kommet mennesker i møde, ja han blev menneske – i sig selv noget,
som udfordrer os sprogligt og tankemæssigt.
2. Vi kan gøre noget.
Det er ikke nødvendigt, men det kan være rart at kende lidt
til kutyme og tradition. Derfor holder vi en ”Gudstjeneste for
dummies”, og her er der ingen dumme spørgsmål.
Der er nok ikke nogen nem vej til at føle sig på kendt grund i en
gudstjeneste andet end at deltage flere gange, men med den
her gudstjeneste håber vi med regibemærkninger, afbrydelser
mm. at give svar på noget af det, som der givetvis er mange,
både faste kirkegængere og aldrig-været-i-en-kirke-før-kirkegængere, der ikke ved og måske undrer sig over. Velkommen
til – både med og uden spørgsmål og kommentarer.

Til det er der mindst to ting at sige:
1: Det gør ikke noget!
2: Men vi kan gøre noget.

Gudstjeneste for dummies
søndag 30. september 2018 kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter.

1. Det gør ikke noget.
Nu er Guds forhold til os heldigvis ikke betinget af vores evner
og viden. Vi behøver ikke at kunne forklare eller argumentere
for at rette en bøn til Gud. I en salme i Det gamle Testamente
står der om Gud: ”Du kender mine tanker, selv før ordet bliver til på min tunge”. Gud skal som nok forstå selv det, vi ikke
kan finde ord for eller ikke kan formulere sammenhængende.
Og ligesom mekanikeren ikke forventede, at jeg kunne forklare

Sognepræst
Helle Rosenkvist
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Troens værksted byder
på mere Bibelhalvmarathon
Første onsdag i hver måned kl. 19-21 i Løvvangens Kirkecenter
Efteråret og vinteren igennem koncentrerer vi os om nogle af personerne og
historierne i Det nye Testamente. Bibelhalvmarathon kalder vi det. 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 5. september 2018 kl. 19
Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19
Onsdag den 7. november 2018 kl. 19

Se op! Unge Globale
fortællere åbner verden
Onsdag den 24. oktober kl. 19 i Lindholm Kirke

Der sker noget ganske særligt, når unge danske gennem et af de danske missionsselskaber rejser ud i verden for at være med til at gøre en
forskel. Det er nemlig ikke kun for de mennesker, de møder på deres
vej, der sker noget, men i lige så høj grad for de unge selv.
Denne aften besøger to af Danmissions ‘Globale fortællere’ Lindholm
for fortælle om livet blandt jævnaldrende afrikanere, kirken og Danmissions projekter på øen Zanzibar ud for Tanzanias østkyst. Overskriften er
SE OP! Og aftenen handler blandt andet om at være kristen minoritet
i et muslimsk flertal, om at leve i et samfund på kanten af sammenstød
og sameksistens, og om at være ung kristen og se ud over sig selv.
Danmission Photo Archive

Årets konfirmander, deres søskende og forældre er særligt inviterede.
Men arrangementet er åbent for alle, der har lyst til at få endnu en lille
bid af den store verden.
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3 eftermiddage med ondskab på film
Søndag den 30. september 2018
Søndag den 28. oktober 2018
Søndag den 18. november 2018
Alle gange kl. 14-17 i Løvvangens Kirkecenter

Søndag den 28. okt.: ‘Ondskab’, Sverige 2003
16-årige Erik lever i ondskabens og voldens greb både
hjemme og i skolegården. Da han sendes bort fra skolen
pga. sin voldelige opførsel, kommer han til internatskolen
Stjärnsberg. Men her møder han ondskab sat i system, forklædt som det, der kaldes kammeratopdragelse, der er et
voldeligt og psykisk nedbrydende afstraffelsessystem udført
af de ældre elever mod de yngre og med lærernes uforbeholdne samtykke. For Erik handler det om at overleve uden
at bryde sammen.

Tre film, tre former for ondskab, tre søndag eftermiddage.
Alle med et kort tematisk oplæg om ondskab.
Hvad stiller man op, når ondskab er eskaleret til et niveau,
hvor ingen tør tale den imod af frygt for egen eller familiens sikkerhed? Hvad gør gruppepres ved vores handlinger?
Hvor langt vil vi gå i vores knap så fine handlinger, hvis vi har
en interesse i egen vinding? Det er nogle af de spørgsmål, vi
ser frem til at kunne drøfte.
Ondskab findes i mange former. Hver gang vil der være et
kort teoretisk eller tematisk oplæg på 15-30 minutter, før vi
sammen ser dagens film. Bagefter er der kaffe og mulighed
for en snak om film, tema og hvad der ellers trænger sig på.

Søndag den 18. nov.: ‘Metoden’, Argentina 2005
Syv kandidater til en høj stilling inden for et multinationalt firma møder op til en udvælgelsestest i Madrids finansielle centrum. Imens oversvømmes gaderne uden for af en
enorm antiglobaliseringsdemonstration. De vidt forskellige
personligheder – den aggressive, den usikre, vinderen og
den ubeslutsomme – tvinges nu til at gennemgå en mareridtsagtig procedure kaldet ‘Grönholmmetoden’. Under
den vanvittige konkurrence og de bizarre psykologiske test
opstår et klaustrofobisk klima, hvor mistro, angst, paranoia
og bedrag langsomt nedbryder enhver empati. Tilbage er
ydmygelser og en iskold kamp for overlevelse.

De tre film er:
Søndag den 30. sept.: ‘The Believer’, USA 2001
Danny er jøde og var blandt de dygtigste på en hebraisk
skole, indtil han blev bortvist, fordi han var for kritisk. I en
blanding af bitterhed og selvhad begynder han at udforske filosofien bag den neo-nazistiske bevægelse. Han bliver
medlem af en sekt af skinheads, hvor han opnår anerkendelse for sin intelligens og sit direkte og voldelige forhold
til deres fjende, men sandheden om hans baggrund bliver
kendt af hans kammerater.
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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 13. september 2018 kl. 14.30
Lene Højland Laursen: Kirkens Korshærs arbejde i Aalborg
Lene Højland Laursen er leder af Kirkens Korshærs børne- og
familiearbejde i Aalborg og Brønderslev. Her har Korshæren
kontakt med over 250 børnefamilier om året, som på forskellig
vis har det svært på grund af fysiske og psykiske lidelser, dårlig
økonomi, spinkelt netværk og social isolation. Kirkens Korshær
har i de sidste 18 år hjulpet med alt fra støtte og rådgivning
til gratis konfirmationskjoler og udflugter for børn og voksne,
uddeling af gratis børnetøj, åbne legestuer, caféarrangementer og meget andet.
Torsdag 11. oktober 2018 kl. 14.30
Agnete Birger Madsen: Karen Sophies barselsfærd
Dette foredrag handler om to sogne, et i Nordjylland, hvor der
i perioden 1830-1880 blev født mange uægte børn, og et i det
sydlige Jylland i samme tidsperiode, hvor fænomenet uægte
børn var næsten fraværende. Hvorfor mon?
Historiker, forfatter og formidler ved Kvindemuseet i Aarhus,
Agnete Birger Madsen, fortæller om liv, skæbner og miljøer
i de to sogne.
Torsdag 8. november 2018 kl. 14.30
Anna Marie Aggerholm:
Kong Alkohol i spadseredragt og høje hæle
Det lå på ingen måde i kortene, at Anna Marie som 25-årig
skulle indlede en så katastrofal affære med Kong Alkohol,
at hun flere år senere var ved at dø af druk. Heldigvis kom
hun i behandling i tide, og fik derved et nyt liv. I dag arbejder
hun som selvstændig misbrugsrådgiver.
Hør hende fortælle om sine 17 år som aktiv alkoholiker; hvordan
alt og alle omkring hende mistede pusten og lod sig manipulere af hendes benægtelse, løgne og retfærdiggørelser.
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Åben kirke
Efter sommerferien får Åben kirke et ekstra element, så der nu
også indgår en kort gudstjeneste. Arrangementet er for alle
og holdes første fredag i hver måned med fællesspisning
kl. 17.30, gudstjeneste ca. kl. 18.15 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. Pris for
aftensmad og kaffe er 40 kr. Det er også muligt udelukkende at
deltage i foredraget. Kaffe alene koster 10 kr.
Fredag 7. september 2018 kl. 19. Fællesspisning kl. 17.30:
Jensine Priscillaraq Vilhelmine Christiansen: Livet i bygden
Tag med på en spændende, farverig og kulinarisk rejse tilbage
til Jensines barndomsbygd i Grønland. Oplev traditionerne,
årets gang og livet i det lille grønlandske samfund.
Fredag 5. oktober 2018 kl. 19. Fællesspisning kl. 17.30:
Elva Koch: Den danske kirke og skole i Sønderjylland
Elva Koch har været gift og boet i Sydslesvig i mange år. På
grund af sine børn kom hun i kontakt med det danske mindretal og herigennem med de danske foreninger; i særdeles den
danske kirke og skole. I foredraget fortæller hun om arbejdet,
genvordighederne og ikke mindst de mange glæder i arbejdet.
Fredag 2. november 2018 kl. 19. Fællesspisning kl. 17.30:
Hans Wendelboe Bøcher: Mødes skal i stråledans
Aftensol over souk’en, det gamle marked i Saïda. Duften af
koriander og tung sæbe i næsen. Sognets kirke- og kulturmedarbejder fortæller fra sin rejse til Libanon i november
2017; et kløgtigt, historisk foredrag om Libanons spraglede kludetæppe af kirkeretninger, politisk magtspil, en
(måske) ufrivillig premierministerafgang, frisk persillesalat og glæden ved at rejse med ligesindede. Hør om
og se de stemningsfulde billeder fra besøget i den lille
kristne skole for muslimske flygtningebørn, aftenvesper
i den armenske kirke og mødet med Hans Hellighed Katolikos Aram I, se Beirut fra luften og kapellet i Sidon, hvor
Skt. Peter og Paulus mødtes i år 58 e.Kr. Mærk det gryende
håb og bliv i sidste ende lidt gladere.
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Orgel plus én 3 korte koncerter

Fra den 16. september til den 11. oktober 2018 er der
orgelfestival i Aalborgs kirker. Temaet for festivalen er
‘Orgel plus én’, altså orgelmusik plus et instrument, et
kor eller andet. Der er åbningskoncert i Budolfi Kirke og
afslutningskoncert i Vejgaard kirke.
Lindholm Sogn deltager selvfølgelig også i festivalen
med hele tre og meget forskellige eftermiddagskoncerter
af en halv times varighed:

Kreativ efterårsferie for børn

Tirsdag 25. september 2018 kl. 17, Lindholm Kirke:
Orgel plus trompet
Tristan Button, trompet. Jens Mathiasen, orgel
Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 17, Løvvangens kirkecenter: Orgel plus kor
Lindholm sogns kirkekor under ledelse af Hanne Møller.
Jens Mathiasen, orgel

Tirsdag 16. - torsdag 18. oktober 2018
kl. 10-13 i Løvvangens Kirkecenter

Vi skal save nogle store figurer i træ, male dem, lave får
i perleplader og i ler og vat, bygge en altertavle, male
billeder på lærred og lave ‘glasmosaik’ af flot glanspapir.

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 17, Lindholm kirke:
Orgel Plus billeder
Hans Wendelboe Bøcher, billeder
Jens Mathiasen, orgel

Har du lyst til at være med? Det hele bliver vist frem
og skal bruges til BUSK-gudstjenesten den 28. oktober.
Læs mere side 11.
Hvem kan være med? Alle børn, der går i 0.-5. kl.
Hvornår? Tirsdag-onsdag-torsdag den 16.-17.18. oktober kl. 10-13 i Løvvangens Kirkecenter.
Kom en eller flere dage efter tid og lyst.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Hver dag spiser vi frokost sammen undervejs, og den er også gratis.
For yderligere oplysninger kontakt sognepræst
Helle Rosenkvist.
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BUSKgudstjeneste
Søndag 28. oktober kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter

Her skal de mange fine ting, som de kreative børn lavede
i efterårsferien bruges. Kom og se, hvor fine de er blevet.
Gudstjenesten handler om får, om kæmpestore mennesker og
bittesmå, om ærlighed og jaloux søskende. Den er for alle: Børn,
gamle og alle midtimellem, dem, der var med i efterårsferien og
dem, der ikke var. Vi slutter af med kage, saft og kaffe.
BUSK er en forkortelse for Børn-Unge-Sogn-Kirke og er samtidig navnet på en (næsten) landsdækkende gudstjeneste, der
holdes hvert år den sidste søndag i oktober.
BUSK-gudstjenesterne blev oprindeligt introduceret af de kirkelige
børne- og ungdomsorganisationer FDF, De grønne pigespejdere,
KFUM-spejderne og KFUM og KFUK for at sætte fokus på børn og
unge i kirken.

kecenter
Løvvangens Kir
18 kl. 19.30-21
26. september 20
ke
Nørre Uttrup Kir
18 kl. 19.30-21
14. november 20

Baptistkirken
kl. 19.30-21
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Høstgudstjeneste

Søndag 16. september 2018 kl. 14
i Løvvangens Kirkecenter
Måske er det lidt for tidligt at høste fra kirkens nye æblelund, men bærbuskene har
allerede givet bær. Vi har fået høsten tæt på.
Ved gudstjenesten siger vi tak for naturen,
for mad og drikke og alt, hvad vi ellers behøver.
Medbring meget gerne en buket blomster
fra haven eller grøftekanten, lidt frugt eller
grøntsager eller måske et hjemmebagt brød.
Efter gudstjenesten er der høstmarked med
kagemand, kaffe og saft (gratis) og mulighed
for at købe lodder og vinde noget af årets
høst.

Børnegudstjeneste
Onsdag 12. sept. 2018 kl. 17
i Løvvangens Kirkecenter

David og Jonathan er meget forskellige.
Den ene er kongesøn, den anden er fårehyrde. Alligevel bliver de bedste venner,
men en dag vil Jonathans far slå David ihjel.
Efter gudstjenesten er der først et par lege
sammen med KFUM-spejdernes bævere,
og bagefter spiser vi sammen. Det hele er
gratis. Vi slutter kl. 18.30.

Allehelgen

Søndag 4. november 2018 kl. 14
i Lindholm Kirke
Allehelgensdag mindes vi dem, vi har mistet.
I Lindholm Kirke holder vi mindegudstjeneste, tænder lys og læser navnene på
dem, der er døde i det forgangne år.
Alle er velkomne. Både jer, der har
sagt farvel til familiemedlemmer
eller venner i løbet af året, jer,
der tidligere har mistet, og
jer, der bare måtte ønske en stille stund.

På gensyn!

12
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Ny sæson
med kirkens
børnekor
Onsdag eftermiddage i
Løvvangens Kirkecenter

Alle børn, der går i 2. klasse 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 i 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 lucia 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 efterårshold fra den 22. august 2018

Børn husker det, de hører i de allerførste måneder; og endnu bedre,
når det er sang og musik. Organist og musikpædagog Hanne Møller
inviterer babyer ml. 3 og 9 måneder og deres mødre eller fædre til babysalmesang onsdag formiddag. Sammen synger vi salmer, leger og beder
Fadervor.
Programmet til hver gang indeholder både sange og salmer - de fleste
med bevægelser for og med baby samt et par dansetrin. Vi skal også
lege med visuelle virkemidler og forskellige små-instrumenter til at blande og variere oplevelserne med.
Medbring gerne et tæppe til baby, og afsæt gerne halvanden time. Det
varer ca. 40 min. i kirkerummet. Herefter er der mulighed for pusle-/amme-tid og en kop kaffe eller te og en skive franskbrød og hyggesnak.
Babysalmesangs-forløbet er gratis! Kaffe/te + franskbrød koster 10 kr.
(Medbring endelig madpakke efter behov).
Vi mødes fire onsdage fra slutningen af august i Lindholm Kirke, har en
udflugt til Lions Park Plejehjem den 19. september og mødes igen fire
onsdage i Løvvangens Kirkecenter (vi springer efterårsferien i uge 42
over). Yderligere info og tilmelding til Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60.
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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.

Søndag 23. september kl. 14:
Tove Vestmark - Vild med bøger

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

Forhenværende bibliotekar på Løvvangskolen
Tove Vestmark er vild med bøger. Denne eftermiddag kommer hun med spændende ideer til
efterårets og vinterens læsning.

Søndag 14. oktober kl. 14:
Anne Lene Mabada, Frelsens Hær

Det handler om næstekærlighed, når Frelsens Hær
hvert år hjælper 160.000 udsatte i Danmark. Kom
og hør mere om det sociale arbejde og få også en
sang eller to med hjem.

Søndag 11. november kl. 14:
Thorkil Hørlyk - Gamle og nye salmer

I Danmark har vi salmedigtere og komponister,
der hvert år beriger os med nye tekster og melodier. Sammen med tidligere organist i sognet
Thorkil Hørlyk skal vi høre om og synge både
kendte og ukendte salmetekster og -melodier.

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

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.

BANKO

i Løvvangens Kirkecenter
Søndag 7. oktober kl. 14
Søndag 4. november kl. 14
Søndag 25. november kl. 14
Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.
14
14
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Dåb

6. maj 2018
Johanne Binderup Huse

Ingen jul uden
KFUM-spejdernes
julemarked

Lørdag og søndag, 24. og 25. november
2018, hhv. kl. 11 i Spejderhuset og kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter
Det er svært at forestille sig en jul i Lindholm uden
KFUM-spejdernes traditionsrige julemarked, der over
to dage tilbyder adventskranse, dekorationer, kalenderlys, tombolaer og salgsboder med bl.a. vafler, pølser og kager.
Lørdag den 24. november kl. 11-15 foregår det i Spejderhuset, Lindholmsvej 59, mens det søndag den 25.
november kl. 10-14 er flyttet til Løvvangens Kirkecenter.
Her begynder dagen med gudstjeneste og luciaoptog
og fortsætter kl. 14 med bankospil.

16. juni 2018
Hjalte Biermann

24. juni 2018
Samuel Michaelsen Nielsen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende datoer:
13. oktober 2018
24. november 2018
Oplysning om, hvor der holdes dåb, fås ved
henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.
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Kreativt værksted

Åbent værksted for alle mellem 30 og
60 år. 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 lave elegante halskæder med trækors og lædersnor og dreje dåbslysestager, som sognets nydøbte kan få med hjem
sammen med et dåbslys. Andre har lavet papirengle og lutherroser af perler, som i august fungerede
som gaver til venskabsmenigheden i Valka i Letland.
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.

Det er igen tid til
grandækning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24.

Vinteren kommer altid pludseligt. Og dermed
også tiden for at dække og pynte kirkegårdens
grave med gran. Mange kan selv gøre det smukt,
men sidste år introducerede kirkegårdens personale en helt særlig og dekorativ måde med
grandækning til plader i plænen. Her bindes
grangrenene 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. Denne form
for grandækning koster 260,00 kr. inkl. moms.
Grandækning af urnegravsted koster 484,63 kr.
inkl. moms, mens grandækning af to kistepladser
koster 1003,13 kr. inkl. moms.
For yderligere information og bestilling kan kirkegårdsleder Thomas Baun kontaktes på thomas@lindholmsogn.dk eller tlf. 98 17 31 85.
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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. 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.
13. september
27. september
11. oktober
25. oktober
8. november
22. november

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.

8. september
13. oktober
10. 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 måned kl. 10-15. Få mere at vide ved at kontakte Karin
Lildal på tlf. 29 44 09 44. Pris: 20 kr. pr. gang.
1. september
6. oktober
3. november

Kalender
Lør.

1. sept.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Ons. 5. sept.

Kl. 19.00

Troens værksted: Bibelhalvmarathon (side 6) Løvvangens Kirkecenter

Fre.

7. sept.

Kl. 17.30

Spisning før Åben kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

7. sept.

Kl. 19.00

Åben kirke: Livet i bygden (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

8. sept.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 13. sept.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Kirkens Korshær (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 13. sept.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 23. sept.

Kl. 14.00

Søndagscafé: Vild med bøger (side 14)

Spejderhuset

Tirs. 25. sept.

Kl. 17.00

Koncert: Orgel + trompet (side 10)

Lindholm Kirke

Tirs. 25. sept.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde (side 4)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 26. sept.

Kl. 19.30

9400 Synger (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 27. sept.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 30. sept.

Kl. 14.00

Film og ord om ondskab I (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

2. okt.

Kl. 17.00

Koncert: Orgel + kor (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 3. okt.

Kl. 19.00

Troens værksted: Bibelhalvmarathon (side 6) Løvvangens Kirkecenter

Fre.

5. okt.

Kl. 17.30

Spisning før Åben kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

5. okt.

Kl. 19.00

Åben Kirke: DK kirke i Sdr.jylland (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

6. okt.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

7. okt.

Kl. 14.00

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

9. okt.

Kl. 17.00

Koncert: Orgel + Billeder (side 10)

Lindholm Kirke

Tors. 11. okt.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: K.-Sophies barselsfærd (s. 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 11. okt.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 13. okt.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 14. okt.

Kl. 14.00

Søndagscafé: Frelsens hær (side 14)

Spejderhuset

Tirs. 16. okt.

Kl. 10.00

Kreativ efterårsferie for børn (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 17. okt.

Kl. 10.00

Kreativ efterårsferie for børn (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 18. okt.

Kl. 10.00

Kreativ efterårsferie for børn (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 24. okt.

Kl. 19.00

Globale fortællere (side 6)

Lindholm Kirke

Tors. 25. okt.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 28. okt.

Kl. 14.00

Film og ord om ondskab II (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 30. okt.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde (side 4)

Løvvangens Kirkecenter
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Løvvangens Kirkecenter

Fre.

2. nov.

Kl. 17.30

Spisning før Åben kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

2. nov.

Kl. 19.00

Åben kirke: Libanon (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

3. nov.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

4. nov.

Kl. 14.00

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Ons.

7. nov.

Kl. 19.00

Troens værksted: Bibelhalvmarathon (s. 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 8. nov.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Kong Alkohol (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 8. nov.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 10. nov.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 11. nov.

Kl. 14.00

Søndagscafé: Nye salmer (side 14)

Spejderhuset

Ons. 14. nov.

Kl. 19.30

9400 synger (side 11)

Nørre Uttrup Kirke

Søn. 18. nov.

Kl. 14.00

Film og ord om ondskab III (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 22. nov.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 24. nov.

Kl. 11.00

KFUM-spejdernes julemarked (side 15)

Spejderhuset

Søn. 25. nov.

Kl. 10.00

KFUM-spejdernes julemarked (side 15)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 25. nov.

Kl. 14.00

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Man. 26. nov.

Kl. 18.00

Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, årsmøde (s. 4) Folkekirkens Hus

Tirs. 27. nov.

Kl. 17.00

Menighedsrådsmøde (side 4)

Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken
Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirs. 11. september kl. 14
NN, nadver

Tirs. 4. september. kl. 13.30
NN, nadver

Ons. 5. september kl. 18.30
NN

Tirs. 25. september kl. 14
NN

Tirs. 18. september kl. 13.30
NN

Ons. 3. oktober kl. 18.30
NN

Tirs. 9. oktober kl. 14
NN, nadver

Tirs. 2. oktober kl. 13.30
NN, nadver

Ons. 7. november kl. 18.30
NN

Tirs. 23. oktober kl. 14
NN

Tirs. 16. oktober kl. 13.30
NN

Tirs. 13. november kl. 14
NN, nadver

Tirs. 6. november kl. 13.30
NN, nadver

Tirs. 27. november kl. 14
NN

Tirs. 20. november kl. 13.30
NN
19

GUDSTJENESTER

Helle Rosenkvist er fortsat ansat som sognepræst, men da sognets
anden stilling endnu er ubesat, er gudstjenesterne ikke færdigfordelt.
NN står for ukendt navn.

Søn. 2. september (14. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN
Fre. 7. september (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. ca. 18.15: NN
Efterfølgende Åben Kirke, se side 9.
Søn. 9. september (15. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: NN
Ons. 12. september (børnegudstjeneste)
Løvvangens Kirkecenter kl. 17: NN
Læs mere på side 12.
Søn. 16. september (16. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: NN
Høstgudstjeneste. Læs mere på side 12.
Søn. 23. september (17. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: NN

Søn. 30. septmber (18. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN
Gudstjeneste for dummies, se side 5.

Fre. 2. november (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. ca. 18.15: NN
Efterfølgende Åben Kirke, se side 9.

Fre. 5. oktober (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. ca. 18.15: NN
Efterfølgende Åben Kirke, se side 9.

Søn. 4. november (Allehelgen)
Lindholm Kirke kl. 14: HR og NN
Læs mere på side 12.

Søn. 7. oktober (19. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: NN

Søn. 11. november (24. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN

Søn. 14. oktober (20. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN

Søn. 18. november (25. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: NN

Søn. 21. oktober (21. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: NN

Søn. 25. november (sidste søndag i kirkeåret)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN
KFUM-spejdernes julemarked
Læs mere på side 15.

Søn. 28. oktober (22. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN
BUSK-gudstjeneste. Læs mere på side 11.

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.

Søn. 2. december (1. s. i advent)
Lindholm Kirke kl. 10: NN

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

