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Nyt fra
menighedsrådet
Sommeren er slut, efteråret og vinteren tager til. Det
samme gør aktiviteterne i vores kirker. Vi håber, vi har
fået lavet nogle spændende arrangementer til glæde for
sognet.
Jane Lauritsen ønsker at stoppe sit virke i menighedsrådet. Tak for din tid i menighedsrådet. Suppleant Tina Friis
Rune indtræder derfor som fuldgyldigt rådsmedlem med
virkning fra 1. november.
Vi har igen i år haft rollespil med ca. 300 konfirmander ved
Sulsted Kirke i Hammer Bakker. Alle konfirmanderne fra
Lindholm deltog i arrangementet. Vejret var også dejligt,
så vi havde en rigtig god dag. Da der efterhånden deltager rigtigt mange konfirmander og statister i arrangementet, har der været en del sydamer i gang med at sy flere
dragter til konfirmanderne – stor tak for hjælpen!
Vi er i sognet hoppet med på moden med dåbsservietter, og vil fra 1. søndag i advent og et år frem afprøve
ideen. En dåbsserviet er en lille, strikket klud med mønster,
som bruges til at tørre dåbsbørnenes hoveder, og som
dåbsforældrene efterfølgende får med hjem til minde om
dåben. Sognets strikkeklub ‘De levende pinde’ har lovet at
strikke alle dåbsservietterne – tak for det!
På kirkegården måtte de udgåede elmetræer sidste år
lade livet. Men der er allerede taget de første spadestik
til nye træer langs hele alléen, så vi om få år igen har fine
træer langs midtergangen.
Menighedsrådet besluttede på mødet i oktober at starte
et kreativt værksted i Løvvangens Kirkecenter, hvor man
bl.a. kan udføre forskellige former for træarbejde, sy rollespilsdragter til konfirmandspillet, bage brød og kager til
arrangementer og meget mere. Kom gerne med flere
gode ideer til Lene Guldfeldt, der er kontaktperson for
det nye kreative værksted, eller kom selv og vær med. Læs
mere på side 16.
Vores kirkebogsførende præst Peer Lousdal har desværre
besluttet at gå på pension. Hans sidste gudstjeneste bliver
søndag den 28. januar i Lindholm Kirke. I den forbindelse
holder vi afskedsfest efter gudstjenesten - læs mere på
side 10.

I forbindelse med Peer Lousdals afgang har menighedsrådet enstemmigt besluttet at spørge Helle Rosenkvist,
om hun vil være vores kirkebogsførende præst, hvilket
hun har takket ja til. Vi annoncerer således efter en ny
præst i det nye år og håber at ansætte i løbet af foråret.
Ad to omgange har vi haft syn i præsteboligen. Først af
provsten med provstiets bygningssagkyndige og senere
af stiftets bygningssagkyndige. Uafhængigt af hinanden
har de desværre vurderet, at det ikke kan betale sig at
sætte præsteboligen i stand. Det er ved synet konstateret,
at der ikke er forhold, der kan lægges sognepræsten til
last. Vurderingen fra de bygningssagkyndige betyder, at
vi i den kommende tid skal i gang med et større byggeri,
så vores kirkebogsførende præst har en præstebolig.
Dette projekt kommer til at tage en del tid.
Vi har tidligere fået bundet vores adventskranse omkring
et cykelhjul, hvilket har været noget ustabilt. Vi har derfor
fået lavet to meget stabile rammer i stål, så nu kan adventskransene komme til at hænge flot i både Lindholm
Kirke og Løvvangens Kirkecenter
Med ønsket om en rigtig glædelig jul til jer alle.

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan
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Julehjælp

Begravelseskaffe

Lindholm Sogn uddeler julehjælp
i form af et gavekort til en butik i
nærområdet.
Ansøgningsskema kan hentes på kirkens kontor og skal afleveres samme
sted senest fredag den 8. december kl. 12. For at komme i betragtning skal man være bosiddende i
Lindholm Sogn og være medlem af
Folkekirken.
Julehjælpen tildeles fortrinsvis børnefamilier på overførselsindkomst.
Ansøgningerne vil blive koordineret
med Kirkens Korshær, Frelsens Hær
samt nabosogne.
Lindholm Sogns menighedsråd

Lindholm Sogn tilbyder at holde begravelseskaffe
efter begravelser og bisættelser i sognet. Fremover 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. regning fra bager eller slagter. For yderligere oplysninger eller ønsker du at hjælpe til som frivillig,
kontakt Lene Guldfeldt på tlf. 22 37 48 07.

Vil du med til Valka?

Turen går igen til sognets venskabsmenighed i Letland den 1.-9. august 2018, og du er inviteret med!
Rejsen byder bl.a. på spændende møder med
menigheden og hverdagen i Letland. Forventet egenbetaling er cirka 4.000 kr. + evt.
tillæg for enkeltkahyt og -værelse.

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 og våbenhuset. Næste møder
er:
December: Intet møde
Tirsdag 30. januar 2018, kl. 19
Tirsdag 27. februar 2018, kl. 19

Bliv frivillig
Oplev fællesskabet og
vær samtidig med til
at gøre en stor forskel.
Bliv frivillig i Kirkens Korshærs genbrugsbutik på
Nærbanevej 1. Kontakt
butikken på tlf. 21 29 94

Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Hans Wendelboe Bøcher på
hans@lindholmsogn.dk eller tlf.
29 40 09 16 for at høre mere.

Sogneindsamling
Den årlige sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp falder næste gang søndag den 11.
marts 2018.
Giv et par timer af din tid og hjælp med at samle ind. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og
meld dig som indsamler til sognepræst Helle
Rosenkvist på hros@km.dk eller tlf. 21 19 94 76.
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Glædelig jul og godt nytår
Hvert år ind under jul ønsker vi hinanden en rigtig glædelig jul, og ofte efterfølges dette ønske med endnu et
ønske om et godt og lykkebringende nyt år.
Og ved hvert årsskifte træder vi typisk et skridt til siden og ser både bagud og fremad. Vi taler om, hvad der
var særligt ved det gamle år 2017, og hvad vi måske kan forvente eller håbe for det nye år 2018. Og her er
der rigeligt med grunde til at bekymre sig om fremtiden, også i det nye år. Måske giver det nye år krig
mellem Nordkorea og USA, klimaforandringer og ekstrem-vejr, rekordmange flygtninge eller uhyggelig
og forfærdelig terror i Danmark.
Jo, der er grunde nok til bekymringer. Men tror vi på Gud, så er der altid et håb. Ikke at vi skal være
nogle naive fjolser, der tror, at så kan ingen ting ramme os, så kan intet skade os. Men alligevel.
Troen på Gud giver os et håb. Troen på Gud betyder, at vi stadig har grund til optimisme. Det er
jo ikke uden grund, at vi bruger udtrykket: Herrens år om hvert eneste år. For det er jo dybest
set, hvad det er.
Og det var det også, da Grundtvig i krigsåret 1849 skrev nytårssalmen ‘Vær velkommen, Herrens år’. Salmen byder det nye år velkommen som Guds gave til os. Et år, hvis udfald beror
på Guds velsignelse. Selvom det var mere almindeligt at tro på Gud og på hans velsignelser i 1849, så gælder det dog også i 2018. Det giver ikke mindre mening i dag at bede
Gud fylde det nye år med sin velsignelse, med sin nåde, fred og glæde.
At Gud af og til kan virke skjult og tavs ændrer ikke på, at han har nøglen til det håb,
som også gør 2018 værd at leve. Udfordringen til dig og mig er, om vi tør lægge
året i Guds hænder? Om vi har mod til at sige Gud tak for det nye år og tage
imod det som hans gave med alt, hvad det bringer af både glæde og sorg, af
frimodighed, men også af bekymring.
Når vi tager livet af Guds hånd, så har han lovet os at han vil gå med os og
følge os på vore veje også i det nye år.
Og her ved indgangen til det nye år er det store spørgsmål: Hvad vil
det nye år så bringe? - Et er helt sikkert, det nye år vil bringe en ny
præst til Lindholm Sogn, da jeg ophører som sognepræst her i sognet
med udgangen af januar. Jeg vil derfor gerne her sige tak for 20 gode
år som præst i Lindholm Sogn og ønske alle en rigtig glædelig jul og
et godt og lykkebringende nyt år.

Sognepræst
Peer Lousdal
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Reformation
og Bibel
Løvvangens Kirkecenter,
torsdag 18. januar, kl. 19

Anderledes
grandækning
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.

Bibelen spillede en afgørende rolle
under reformationen. Det var ved
hjælp af Bibelen, at Martin Luther
kunne gøre op med autoriteterne,
og det var gennem det bibelske
arbejde, at reformationen vandt
dybere forståelse af kristendom og
tro.
I foredraget vil provst i Hjørring,
Thomas Reinholdt Rasmussen tage
os gennem den spændende historie om Bibelen i reformationen
og trække tråde op til vore dages
bibelbrug og bibeldebat. Der vil
også være mulighed for spørgsmål til aftenens emne. Endvidere
vil Thomas Reinholdt Rasmussen,
der sidder i bestyrelsen for Bibelselskabet, orientere om selskabets arbejde i Danmark og vise et
udvalg af Bibelselskabets seneste
udgivelser.
Gratis adgang.

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.

Præsentation af Peer Lousdal i Aalborg
Stiftstidende onsdag 30. juli 1997.
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Tak for 20 år med Peer Lousdal
Peer Lousdal har valgt at gå på pension fra 1. februar 2018.
Jeg vil gerne på menighedsrådets og ikke mindst egne
vegne sige en meget stor tak for dit virke her i Lindholm
Sogn gennem 20 år.
Peer valgte at tage herop til Nordjylland med sin kone Gerda og resten af familien i 1997, hvilket vi har været meget
glade for.
Peer har altid passet sin præstegerning med stor ildhu. Vi
har således aldrig tvivlet på hans ståsted. Ligeledes har
Peer altid bakket op om nye tiltag – bl.a. Åben kirke, første
fredag i måneden, der begyndte, da Peer kom til sognet.
Nogle år efter spurgte Peer, om det var muligt, at vi kunne
finde nogen, der ville være med til at sy rollespilsdragter til
konfirmanderne. Oprindeligt var det planen at sy 50, men
det blev i stedet til 200 dragter, da flere nabosogne også
gerne ville have rollespilsdragter, og ikke kunne få syet dem
selv. Hele kirkecentret væltede i stoffer – Peer klippede og
alle vi andre syede. Det var rigtigt sjovt.
Peer og Gerda har flere gange været med på sognets rejser til venskabsmenigheden i lettiske Valka, hvor han blandt
andet har medvirket som præst i gudstjenesten i Valka
sammen med sin lettiske kollega.

For fem år siden begyndte vores nye præst Helle Rosenkvist i sognet. Peer Lousdal sagde selv dengang, at han var
fortiden og Helle fremtiden. Han formåede at tage rigtigt
godt imod hende, så hun er blevet glad for at være her i
sognet.
Kære Peer og Gerda. Jeg sender jer stor tak for den enorme tillid og opbakning i såvel gode som dårlige tider gennem de forløbne tyve år, og ønsker jer Guds velsignelse og
alt godt i jeres nye liv.
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan,
fmd. for Menighedsrådet

Afskedsgudstjeneste og -fest
Lindholm Kirke, søn. 28. jan. 2018, kl. 10

Peer Lousdals sidste tjeneste er i Lindholm Kirke, søndag
28. januar 2018. Efter gudstjenesten fejrer vi ham i krypten.
Alle er velkomne! Af hensyn til maden er tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32 nødvendig senest mandag 22.
januar 2018 kl. 12.
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Torsdagstræf
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.
14. december kl. 14.30:
Grangiveligt kogleri
Hjerter klippet med en saks
- af den fingernemme slags.
Julehygge, julesang, og julekage i overflod. Denne gang
byder torsdagstræf på sjove
konkurrencer, en julefortælling eller to og banko med
søde præmier.

11. januar 2018 kl. 14.30:
Flemming Møller Mortensen, MF:
Skelsættende møde med
Indiens spedalske
Som nyuddannet sygeplejerske
besluttede Flemming Møller Mortensen, der i dag er sundhedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, at tage ud i verden.
Turen gik til Indien, hvor han fik arbejde på et spedalskhedshospital i
Tamil Nadu i det sydligste af landet.
Det blev et skelsættende møde med
de spedalske, som lige siden har haft
afgørende indflydelse på hans private
og politiske liv.
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8. februar 2018 kl. 14.30:
Erik Geisnæs:
Gjorde man et barn fortræd?
Da Erik Geisnæs var dreng, råbte de andre
børn: ‘Frelser, Frelser, Frelser!’ efter ham, når
han kom op fra cykelkælderen i Morsøgade,
iklædt sin uniform fra Frelsens Hær. Både hans
forældre og bedsteforældre var aktive i Frelsens Hærs arbejde i Aalborg. Selv siger han, at
han er født under to krige: Anden Verdenskrig
og Frelserkrigen.
I 2012 udgav Erik Geisnæs bogen ‘Frelser, Frelser, Frelser - Gjorde man et barn fortræd?’.
I foredraget læser han
udvalgte passager
og fortæller lidt
om, hvordan det
siden hen gik
med skarnsknægten Erik

Åben kirke
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.

kl.
Fredag 1. december,

18.00-21.00:

LEHYGGE
JULEKNAS og JU
også Åben kirke på

Traditionen tro byder
or nøgleordene er
et julearrangement, hv
emad og masser af
fællessang, samvær, jul
hygge.

Fredag 5. januar 2018, 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 betragtninger fra 60’ernes
og 70’ernes Terndrup og omegn.
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Fredag 2. feb. 2018, kl. 19.00:
De blå stjerner
De blå stjerner er en gruppe somalisk-danske unge fra Aarhus,
der gerne fortæller om sig selv,
deres liv og opvækst, deres uddannelse, arbejde og ønsker og
drømme om fremtiden som danske medborgere - alt sammen for
at nedbryde fordomme om somalisk-danske unge i Danmark.
Siden gruppen besøgte Go’Aften
Danmark på tv2 i november 2016
har der været ekstra gang i foredragene.
Kl. 17 er der kyndelmisse-gudstjeneste. Læs mere på side 11.

Jul for de mindste

Jul for børnehaver, dagplejebørn og andre med børn
i den alder. Ons. 13. dec., kl. 10 i Løvvangens Kirkecenter.

Syng julen ind

‘Et barn er født i Bethlehem’. Barnet er Guds søn, og
der var noget med en stjerne og en konge og en masse
folk, der skulle tælles. Juleevangeliet genfortælles, og vi
synger et par salmer med fagter til og beder fadervor.
Bagefter er der æbleskiver og saftevand.
Deltagelse er gratis, men vi vil gerne have en melding,
hvis man kommer som institution, så vi kan sørge for at
have nok æbleskiver.
Sognepræst Helle Rosenkvist.
HelleSo

Løvvangens Kirkecenter, søndag 10. december, kl. 14
Hvad er bedre til at skabe julestemning end skøn musik
for ørerne og stemmen? I gudstjenesten gør vi et forsøg,
når bibelske læsninger blandes med skatten af julesalmer
og carols. Efter gudstjenesten er der æbleskiver og gløgg
til 10 kr.

Grønlandsk julestue

Juletræsfest

Lindholm Kirke, lørdag 9. december, kl. 14-20

Lindholm Kirke, tors. 28. dec. kl. 14
Her er den gode, gamle tradition
med juletræ og dans om træet,
guf til alle aldre og juleposer til
børnene.

Kom og oplev ægte grønlandsk julestemning. når den
grønlandske forening Ikerasak inviterer til julestue i kirken og krypten med juleklip og julepynt, julekager og
julesang. Sammen synger vi salmer i kirkerummet, mens
den rytmiske musik senere får lov at fylde krypten. I løbet
af aftenen er der fællesspisning til 20 kr. pr. person. Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op og vær med til
en festlig dag.
		
Josef Werner Petersen, Ikerasak

Vi indleder med en kort gudstjeneste med julefortælling
og fortsætter i krypten.
Mens de voksne snakker
videre over kaffen, kan
børnene se juletegLindholm Kirke,
søndag den 17. september kl. 14 nefilm.

Nytårsgudstjeneste

Pris: 10,- kr.
Den årlige høstgudstjeneste er en god lejlighed til at minde hinanden om at tagefor voksne,
ansvar for vores fælles natur og takke for gratis for
den overflod af næring og skønhed, den børn til
og med
skænker os år efter år.
7 kl.
Medbring
gerne
lidt
brød,
frugt
eller
grønt
fra
haven,
grøftekanten eller grønthandleren, så pynter vi sammen kirken.
Efter gudstjenesten er der saft, kaffe, te og kagemand til alle og amerikansk lotteri med præmier fra årets høst.

Løvvangens Kirkecenter,
søndag 7. jan 2018, kl. 14

Efter gudstjenesten inviterer
KFUM-spejderne og konfirmanderne
til nogle små aktiviteter, og her ved man
aldrig, hvad de finder på af sjove indfald og udfordringer,
men der vil være kage og kaffe at styrke sig på.
Velkommen til.
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Bibelhalvmarathon
i Troens værksted
Hvem er det, der er hvem, og hvad er de kendt for? Sammen
forsøger vi at få overblik over nogle af de mange personer
og beretninger i Bibelen samt diskuterer, hvad vi tænker om
deres gøren og laden. Når de nu ikke altid giver indtryk af
at være Guds bedste børn, hvad laver de så i Bibelen? Med
en bibelhalvmarathon kommer vi i 30 mindre dele gennem
omtrent halvdelen af Det gamle Testamente og hele Det
nye Testamente. Man kan deltage fast eller bare dukke op
en gang imellem helt efter behag.
Troens værksted er en kombination af bibelkreds, film, sang
og debat. I efteråret tog vi hul på bibelhalvmarathonen.

Fastelavnsgudstjeneste
Løvvangens Kirkecenter, søndag 11. februar, kl. 14

Find den sjove hat frem, de mærkelige briller eller gå hele
vejen og kom, så vi skal gætte, hvem du er.
Vi holder familiegudstjeneste, hvor alle uanset alder opfordres til at møde udklædte. Efter gudstjenesten slår
vi katten af tønden, spiser fastelavnsboller og kårer kattekonger, kattedronninger og bedste udklædte. Der er
tønder til både børn og voksne.

Første onsdag i hver måned i Løvvangens Kirkecenter.
Onsdag 6. december kl. 19
Onsdag 3. januar kl. 19
Onsdag 7. februar kl. 19

Gratis adgang. Vel mødt.

Yderligere information kan fås hos sognepræst Helle
Rosenkvist

Kyndelmisse - lysmesse
Lindholm Kirke, fredag 2. februar 2018, kl. 17

Fra gammel tid lå kyndelmisse, når man var halvvejs gennem vinteren. På
den tid blev alle stearinlysene, der skulle bruges i det kommende år i kirken
velsignet. Vi bruger anledningen til en gudstjeneste, hvor vi på en mørk
vinterdag vover at tænde lys og sætte vor lid til, at Gud vil lyse vores liv op
med sit nærvær i Kristus.
Har man lyst, kan man fortsætte med fællesspisning og foredrag i Åben
kirke, læs mere på side 9.
Gratis adgang. Vel mødt.
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Kom med
i kirkens
børnekor

For børn i 2. til 4. klasse
Hver
onsdag
efter
skoletid
er der liv og leg i Løvvangens
Kirkecenter. Kirkens organister,
Hanne Møller og Jens Mathiasen,
henter børnene på skolen kl. 14.00
og går sammen med dem til kirkecentret, hvor alle får en snack.
Koret er 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 hos Hanne
Møller på tlf. 29 40 01 60, hanne@
lindholmsogn.dk eller Jens Mathiasen på jens@lindholmsogn.dk, tlf.
23 70 07 88.
Det er gratis at synge med i koret.
Tilmelding til Hanne Møller.

Babysalmesang

For babyer mellem 3 og 9 måneder
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 10. januar 2018, kl. 10.
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).
Yderligere oplysninger og tilmelding hos
Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60.

Minikonfirmander 2018
Moses og marmelademadder, fantastiske fortællinger, sjove lege og
gode venner.
Minikonfirmandundervisningen er
et undervisningstilbud til alle børn,
der går i 3. klasse på en af skolerne
i Lindholm Sogn. Undervisningen
foregår en gang om ugen i marts,
april og maj, primært i Løvvangens Kirkecenter, men vi skal også
besøge Lindholm Kirke, og lægges
typisk i umiddelbar forlængelse af
skoledagen.
Hver gang begynder vi med en lille
snack, inden vi kaster os over dagens tema.
Undervisningen giver børnene
kendskab
til
Bibelens
store
fortællinger, kirken og kristendom12
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men ud fra deres egne erfaringer
og spørgsmål.
Det er organist og musikpædagog,
Hanne Møller, der sammen med
kirke- og kulturmedarbejder Hans
Wendelboe Bøcher står for løjerne.
Nærmere information og tilmelding kommer via skolernes forældreintra efter nytår.

Helt ud ad
tangenterne

Nytårskoncert i Lindholm Kirke,
torsdag 4. januar 2018, kl. 19.00
En festlig aften i Lindholm kirke med organisterne Jens Mathiasen
og Anders Barfoed, som på to klaverer, sammen vil kaste sig ud
i en blandet buket af musik i alle genrer. Aftenen byder således
både på klassiske klaverstykker, swingende latin- og jazznumre og
improvisationer over danske salmer.
Anders Barfoed er mangeårigt medlem af Østjysk Musikforsyning,
pianist, komponist, arrangør og meget mere.
Efter koncerten serveres et glas bobler og et stykke kransekage i
våbenhuset.
Gratis adgang.

Julekoncert
med Nordjysk
VokalEnsemble
Lindholm Kirke,
tirsdag 19. december 2017, kl. 19

Kendte julesalmer, christmas carols og ny
musik af den norske stjernekomponist Kim
André Arnesen.
Koncerten slutter på festlig vis med Hallelujakoret fra Händels Messias.
Koncerten varer en time, alle er velkomne
og der er gratis adgang.
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BANKO

i Løvvangens Kirkecenter

HUSK es julemarked
Spejdern
. kl. 11-15
ov
Lør. 25. n
vej 59
Lindholms
t,
e
s
u
rh
e
jd
e
p
-1
0 4
is
nov. kl. 1
Søn. 26.
center
ens Kirke
i Løvvang

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
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
Onsdage kl. 19-21
Seniorspejder –
8., 9., 10. klasse
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
Onsdage kl. 19-21
Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
Tlf. 61 77 71 64
Torsdage i lige uger
kl. 19-21

Søndag 26. november 2017 kl. 14
Søndag 4. februar 2018 kl. 14
Søndag 4. marts 2018 kl. 14
Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.

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 juleferie i december, men mødes igen
søndag 21. januar 2018 kl. 14-16:
Mit liv med historie og historier
I 1982 begyndte det, som Ketty Johansson
kalder ‘sit nye liv’. Hun var færdig med at studere historie på Aalborg Universitet. Lige siden
har hun været foregangskvinde for blandt andet
Sundby Samlingerne og det lokalhistoriske arkiv.
Søndag 18. februar 2018 kl. 14-16:
Mit liv på fem kontinenter
Det er typisk politik, det handler om, når talen
falder på FN, men for Bodil Knudsen, der sammen med sin mand, vicegeneralsekretær ved
FN fra 1977-2013, Finn Reske-Nielsen, handler
det også om levet liv og masser af oplevelser
på fem kontinenter. Parret udgav i 2016 bogen
‘Med FN på fem kontinenter’.

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.
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Dåb og vielser

5. august 2017
Louise og Daniel
Frøstrup

12. august 2017
Louise og Mike
Uggerly Damholt

12. august 2017
Maria Louise Spliid
Jørgensen og Thomas
Bonderup Jørgensen

20. august 2017
Conrad Thimm
Guldhammer

2. september 2017
Dåb og vielse: Merle Kirkelund Kastberg. Tina og
Danni Kirkelund Kastberg

16. september 2017
Dåb og vielse: Magne Lausen Bersan. Monica Lausen
Bersan og Gorm Lausen
Dalbøge Bersan

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
6. januar 2018
10. marts 2018

1. oktober 2017
Albert Dam Andreasen

Vær desuden opmærksom på mulighederne for dåb på helligdage, f.eks. bededag,
fredag 27. april og Kristi himmelfartsdag, torsdag 10. maj.
Oplysning om, hvor der holdes dåb, fås ved henvendelse til kirkekontoret på tlf.
98 17 24 32.
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FAMILIEKLUB.DK

IKERASAK

Børn er ofte de første, der opdager,
hvis en forælder har et alkoholproblem.
Og de sidste til at komme over det. - Familieklub
er et fællesskab af familier, som alle har et problem
med alkohol. En ’familie’ i Familieklub kan være en
mand og en kvinde, som kommer, fordi manden har
et alkoholproblem, det kan være unge eller voksne
børn af alkoholmisbrugere eller det kan være den
drikkende selv, der ønsker støtte og hjælp. Læs
mere på www.familieklub.dk. Har du spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte Lene Guldfeldt på tlf.
20 59 49 10.

Den grønlandske forening Ikerasak
er samlingspunkt og netværk for
udsatte grønlændere. Men alle –
uanset baggrund – kan optages
som medlemmer. Foreningen fungerer samtidig som netværk for
tidligere misbrugere og hjemløse.
Desuden er Ikerasak mødested for
alle, der interesserer sig for grønlandsk kultur, kunst
og musik. Læs mere på www.ikerasak.dk 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.

NARCOTICS
ANONYMOUS

SJÆLEKOST

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.
7. december
17.45-19.30
i Løvvangens Kirkecenter.
18. januar
Læs mere på www.nadanmark.dk.

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 måned kl.
17.30 i krypten under Lindholm Kirke. Vi bestræber
os på at lave to retter. Derfor koster det 20 kr. pr. gang.
Tilmelding senest samme dag kl. 12 på tlf. 20 90 75 71
eller bigge@bersan.dk.
4. december
		 8. januar
		 5. februar
		 5. marts
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KREATIVT VÆRKSTED

Trædrejning, papirklip, kagebagning; fastelavnstønder; kun fantasien sætter grænser for, hvad sognets
nye kreative værksted kan danne rammen om. Værkstedet henvender sig til alle kreative mellem 30 og 60
år, der har lyst til et aktivt fællesskab.
Det er tanken, at værkstedet, der blandt andet stiller
en trædrejebænk og instruktør til rådighed blandt
andet skal dreje dåbsstager, som sognets nydøbte
kan få med hjem sammen med et dåbslys. Men der
bliver rig lejliged til også at arbejde med egne projekter.
Værkstedet er fra 9. januar 2018 åbent hver tirsdag fra kl. 17.00 i Løvvangens Kirkecenter. Læs
mere på lindholmsogn.dk. Har du spørgsmål, er du

velkommen til at kontakte Lene Guldfeldt på tlf.
22 37 48 07.

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 modtages med stor tak. Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan på tlf. 98 17 75 71 eller mobil 40 57 75 71.
7. december
21. december
18. januar
1. februar
15. februar
1. marts

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 bla. 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.
9. december
13. januar
10. februar

Værkstedet er åbent
hver tirsdag fra kl. 17 i
Løvvangens Kirkecenter.
Første gang tirsdag den
9. januar 2018.

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. december
6. januar
3. februar
3. marts

Kalender
Lør. 25. nov.

Kl. 11.00

KFUM-spejdernes julemarked

Spejderhuset

Søn. 26. nov.

Kl. 10.00

KFUM-spejdernes julemarked

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 26. nov.

Kl. 14.00

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

1. dec.

Kl. 18.00

Åben Kirke: Juleknas og julefryd (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

2. dec.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Man. 4. dec.

Kl. 17.30

Sjælekost (side 16)

Lindholm Kirke

Ons. 6. dec.

Kl. 19.00

Troens værksted (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 7. dec.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

9. dec.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

9. dec.

Kl. 14.00

Grønlandsk julestue (side 10)

Lindholm Kirke

Søn. 10. dec.

Kl. 14.00

Syng julen ind (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. dec.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Grangiveligt kogleri (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 19. dec.

Kl. 19.00

Koncert m/ Nordjysk VokalEnsemble (s. 13)

Lindholm Kirke

Tors. 21. dec.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 28. dec.

Kl. 14.00

Gudstjeneste og juletræsfest (side 10)

Lindholm Kirke

Ons. 3. jan.

Kl. 19.00

Troens værksted (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 4. jan.

Kl. 19.00

Koncert: Helt ud af tangenterne (side 13)

Lindholm Kirke

Fre.

5. jan.

Kl. 18.00

Åben Kirke: Fællesspisning (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

5. jan.

Kl. 19.00

Åben Kirke: Historier fra Himmerland (s. 9)

Lindholm Kirke

Lør.

6. jan.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

7. jan.

Kl. 14.00

Nytårsgudstjeneste og -fest (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Man. 8. jan.

Kl. 17.30

Sjælekost (side 16)

Lindholm Kirke

Tirs.

9. jan.

Kl. 17.00

Kreativt værksted (herefter hver tirs., side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors. 11. jan.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Spedalskhed i Indien (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 13. jan.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 18. jan.

Kl. 19.00

Foredrag: Reformation & Bibel (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 18. jan.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 21. jan.

Kl. 14.00

Søndagscafé: Mit liv med historien (side 14)

Spejderhuset

Søn. 28. jan.

Kl. 10.00

Afskedsgudstjeneste og -fest (side 7)

Lndholm Kirke

Tirs. 30. jan.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 1. feb.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter
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Fre.

2. feb.

Kl. 18.00

Åben kirke: Fællesspisning (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

2. feb.

Kl. 19.00

Åben Kirke: De blå stjerner (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

3. feb.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 4. feb.
		
Man. 5. feb.

Kl. 14.00

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Kl. 17.30

Sjælekost (side 16)

Lindholm Kirke

Ons.

7. feb.

Kl. 19.00

Troens værksted (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 8. feb.

Kl. 14.30

Torsdagstræf (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 10. feb.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 11. feb.

Kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste og -fest (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 15. feb.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 18. feb.

Kl. 14.00

Søndagscafé: Mit liv på 5 kontinenter (s. 14) Spejderhuset

Tirs. 27. feb.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Gudstjenester på plejehjem
Lindholm Plejehjem

Lions Park

Tirsdag 12. december kl. 14
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 5. december kl. 13.30
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 24. december kl. 11
Peer Lousdal

Tirsdag 19. december kl. 13.30
Helle Rosenkvist

Tirsdag 9. januar kl. 14
NN, nadver

Tirsdag 24. december kl. 10.00
Helle Rosenkvist

Tirsdag 23. januar kl. 14
Helle Rosenkvist

Tirsdag 2. januar kl. 13.30
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 13. februar kl. 14
NN, nadver

Tirsdag 16. januar kl. 13.30
NN

Tirsdag 27. februar kl. 14
NN

Tirsdag 6. februar kl. 13.30
NN, nadver
Tirsdag 20. februar kl. 13.30
NN
19

Løvvangens Kirkecenter

GUDSTJENESTER
HR: Helle Rosenkvist - PL: Peer Lousdal
Søn. 3. december (1. s. i advent)
Lindholm Kirke kl. 10: PL

Man. 1. januar (nytårsdag)
Lindholm Kirke kl. 14: HR

Søn. 10. december (2 s. i advent)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR
Syng julen ind. Læs mere side 10

Søn. 7. januar (1. s. e. helligtrekonger)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR
Nytårsgudstjeneste med spejderne,
læs mere side 10

Søn. 17. december (3. s. i advent)
Lindholm Kirke kl. 10: PL
Søn. 24. december
(juleaften og 4. s. i advent)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14.30: PL
Lindholm Kirke kl. 14.30: HR
Lindholm Kirke kl. 16.00: PL
Man. 25. december (juledag)
Lindholm Kirke kl. 10: PL
Tirs. 26. december (2. juledag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR
Tors. 28. december (skt. Stefans dag)
Lindholm Kirke kl. 14: HR
Familiegudstjeneste og juletræsfest
Læs mere side 10

Søn. 4. februar (sexagesima)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Efterfølgende kirkekaffe
Søn. 11. februar (fastelavn)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR
Efterfølgende fastelavnsfest, side 11

Søn. 14. januar (2. s. e. helligtrekonger)
Lindholm Kirke kl. 10: PL

Søn. 18. februar (1. s. i fasten)
Lindholm Kirke kl. 10: NN

Søn. 21. januar (3. s. e. helligtrekonger)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR

Søn. 25. februar (2. s. i fasten)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR

Søn. 28. januar (septuagesima)
Lindholm Kirke kl. 10: PL
Afskedsgudstjeneste for Peer Lousdal
Fre. 2. februar (kyndelmisse)
Lindholm Kirke kl. 17: HR
Læs mere side 11. Efterfølgende
foredrag i Åben kirke, s. 9

Søn. 31. december (Søn. efter jul)
Ingen gudstjeneste

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.

