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lindholm.sogn@km.dk
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Jens Mathiasen
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Dion Pedersen
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dion@lindholmsogn.dk

Organist
Hanne Møller
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Ved dåb og vielse:

Kontakt kirkekontoret for at aftale tid og sted.
Læs mere på lindholmsogn.dk under punktet
’Information’.

Ved begravelse:

Kontakt præst eller bedemand.

Ved evt. pyntning af kirken:
Kontakt kirketjeneren.

Nyt fra menighedsrådet
Jul og nytår er vel overstået, og vi er alle i gang igen. I
december søgte vi en ny præst til sognet, men der kom
desværre ikke nok tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere til
jobbet til at gennemføre en regulær ansættelse.

I Mies sted har vi ansat Signe Fonseca, som flere formodentlig allerede kender, da hun allerede er en
fast del af kirkens kor. Herfra skal
lyde et stort og hjerteligt velkommen.

I stedet begynder Kristin Falck Saghaug som vikar, indtil vi igen får en
fast præst i sognet.

Menighedsrådet har fået ny formand for Kirke-, præstegårds- og
kirkegårdsudvalget. Lars-Henrik Thomsen afløser Asser
Heidemann Jensen, der grundet sit arbejde har haft svært
ved at finde tid til formandsarbejdet.

Kristin Falck Saghaug har en baggrund som billedkunstner, teolog,
ph.d. og studenterpræst og er
optaget af, at kirken skal bidrage
med menneskeligt nærvær, styrke
og livsmod, give håb og åbne for nye perspektiver på vor
hverdag. Kristin bor i Vejgaard med sin mand Ole og deres
søn Vitus på seks år samt en hund og en kat. Hun sætter
stor pris på naturen og friluftslivet, kunst og mødet med
nye mennesker. Vi glæder os meget til at byde hende
velkommen her i sognet.

I øjeblikket er vi i gang med at etablere to nye præstekontorer i Løvvangens Kirkecenter. På Mølleageren 1 er
vi i den indledende fase med arkitekten, og vi satser på at
den nye præstebolig står indflytningsklar inden jul.
Også Kreativt Værksted er i sin indledende fase. Garagen
i Løvvangens Kirkecenter skal gøres klar med udsugning
med mere, inden det bliver muligt at dreje i træ. Men alting kommer til den, der kan vente.

Vores kirketjener gennem 24 år, Mie
Andersen, havde godt nok advaret
os om, at hun ville stoppe samtidig
med Peer Lousdal. Så det kom ikke
som en overraskelse, da hun sagde sin stilling op pr. 1. marts
2018. Mie er en trofast og stabil
medarbejder, der altid har sat en
ære i at have orden og styr på kirken,
og Lindholm Kirke har altid været ‘Mies kirke’. Uden
brok er hun gerne mødt på fridage, når det kneb med
at få arbejdsplanerne til at hænge sammen. Desuden har Mie hvert år bagt i tusindvis af kager og
pølsehorn til blandt andet konfirmanderne - og ikke
mindst mere end 400 boller til det årlige konfirmandrollespil. Vi har også været privilegerede i og med, at Mies
mand, Svenning, gerne har været behjælpelig med opsætning af borde til større arrangementer og også villigt har
hjulpet med andet praktisk arbejde. - Vi kommer til at
savne Mie og Svenning rigtig meget.

I menighedsrådet satser vi meget på diakonalt arbejde i sognet. Som biskop Henning Toft Bro skrev til jul, er
det en af Folkekirkens store opgaver netop at hjælpe.
Ord rækker ikke længere, nu skal Folkekirken handle og
få befolkningen til at gøre det samme. Vi skal vise, at kirken handler om at hjælpe hinanden, om at skabe relationer, om at være menneske sammen med andre mennesker.
Det er der, kirkens fremtid ligger.

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan
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Menighedsmøde

Vil du med til Valka?

efter gudstjenesten i Lindholm
Kirke, 6. maj 2018, kl. 10

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. Efter Valka besøger
vi også landets hovedstad Riga.
Turen egner sig ikke for gangbesværede. Det er en
fordel at kunne lidt engelsk, men ikke et krav.
Forventet egenbetaling er cirka 4.000 kr. +
evt. tillæg for enkeltkahyt og -værelse.
Ansøgningsfrist 1. maj 2018.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Hans Wendelboe Bøcher på email
hans@lindholmsogn.dk eller tlf.
29 40 09 16 for yderligere
information.

Menighedsrådet
inviterer
alle
med tilknytning til sognet til det
store,
årlige
menighedsmøde,
hvor menighedsrådet orienterer
om kirkens regnskaber, budgetter
og planerne for det kommende år.
Menighedsmødet er også det forum, hvor du har mulighed for at
fremføre dine holdninger om kirken
og sognet. Mød op, tag snakken
med os andre i menigheden, hyg
dig og bliv klogere på arbejdet i
menighedsrådet og meget andet!

Bliv frivillig
i sognet eller
Kirkens Korshær
Der sker rigtig mange ting i Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter, så der er brug for enhver, der
vil give af sin tid og sine evner.
Det at være frivillig er for mange
mennesker ikke kun at give noget til
andre, men i lige så høj grad også
at modtage selv. Ved at gøre noget
for og med andre, oplever man ofte
selv glæde.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Hans Wendelboe Bøcher på telefon
29 40 09 16 el. hans@lindholmsogn.
dk for at høre om mulighederne.
Også Kirkens Korshærs genbrugsbutik på Nærbanevej 1 har brug for frivillige. Kontakt Lillian Morberg
Poulsen, tlf. 28 55 14 66.

Folkekirkens familiestøtte
Har du og dine nærmeste brug for hjælp og støtte? Folkekirkens Familiestøtte har forskellige tilbud, blandt andet kurser for forældre med efterfølgende
opfølgning i hjemmet, ‘PREP-kommunikationskursus’ for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet, ‘Par-tjek’ for par, der gerne vil have en god snak om
parforholdet og ‘KIFF, samarbejdskursus for skilte forældre’, der ønsker at tage
godt vare på deres fælles børn.

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,
kontakt Lene Guldfeldt på tlf. 22 37 48 07.
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Godt og ondt - ikke gode og onde
Sognepræst
Helle Rosenkvist
Det giver ubehag, når nazitilhængere fremstilles fra en menneskelig side. Noget i retning
af den formulering kunne man tidligere på året se i en avisoverskrift. Ondskab og brutalitet kan være nemmest at forholde sig til, hvis det ikke bliver modificeret.
I januar døde Brunhilde Pomsel i en alder af 106 år. Tilbage i 1940’erne arbejdede hun som
sekretær for en af nazi-Tysklands forhadte ledere, propagandaministeren Joseph Goebbels. I de sidste år, hun levede, gav hun flere interviews og var også med i et dokumentarprogram: ”En tyskers liv”. Begge dele førte til stor debat, bl.a. fordi hun fastholdt, at hun
ikke kendte til regimets behandling af jøderne, og at hun ikke mener at have del i skylden
for alle de uhyrligheder, der blev begået.
Anliggendet her er ikke at vurdere, om hun har ret eller ej. Det er derimod en overvejelse
i forlængelse af nogle af de reaktioner, det førte til, da der også blev vist et menneskeligt
billede af både Pomsel og hendes beskrivelse af Goebbels som familiefar med døtre og
sød hund.
Hvorfor reagerer vi? Hvad er det, der overrasker os? Eller provokerer os? Gør det faktum, at
det tredje rige stod bag så megen ondskab, at det næsten ikke er til at begribe, at det er
svært at finde plads i vores egen opfattelse til positive egenskaber hos de involverede?
Lige så længe, der har været mennesker på jorden, har vi måttet forholde os til ondskab og synd, og hvad vi stiller op med
den. I Det gamle Testamente beskrives, hvordan israelitterne havde et ritual på en årlig forsoningsdag, hvor der skulle
gøres bod. I et af ritualerne indgik to geder og en tyr. Tyren og den ene ged blev slagtet og bragt som syndoffer, men den
anden ged forblev levende. Under ritualet blev folkets synder overført til geden, som herefter blev sendt ud i ørkenen. Væk
med synden, nyt liv til folket. Ritualet vidner om en vigtig og formentlig dyrekøbt erfaring: Man kan ikke sende alle dem,
der har syndet, væk. Der ville ikke være nogen tilbage. Ikke én eneste.
Den indsigt bør vi huske. Der er ikke én eneste, der kan sige sig helt fri for at gøre noget, tænke noget eller sige noget,
der er ondt. Måske ikke det samme. Ja, givetvis ikke det samme. Men ingen af os kan stå tilbage som den, der ikke skulle
sendes væk. Derfor var geden så vigtig. Nu sender vi ikke længere geder ud i ørkenen, men kristendommens allervigtigste
pointe er relateret til netop det forhold, der viste sig både i ørkenen for mange år siden, under anden verdenskrig, i dag
og til hver en tid: Vi kan ikke trække et skel mellem mennesker, så vi står i to ublandede grupper af gode og onde. Vi har
begge dele i os. Alle sammen. Derfor har vi alle sammen brug for Guds nåde.
Det betyder ikke, at der ikke kan trækkes et skel mellem godt og ondt. Det kan der. Og det skal der. Men den grænse kan
aldrig forenkles til at være en grænse mellem gode og onde. Det gør verden meget mere kompliceret, men også langt
skønnere med større håb for os alle sammen – i kraft af Guds nåde.
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Foredrag om Harry
Christen Sørensen

Løvvangens Kirkecenter
Mandag 26. februar 2018, kl. 19
Der findes adskillige historier om
Harry Christen Sørensen, af mange
kendt som ‘Professor Stärkström’.
Flere af fortællingerne er ganske
farverige, men der er mange andre
facetter og overraskende detaljer
om Harry, der i 1950’erne boede
ved Skansen.
Nu fortæller Harrys grandkusine
og grandnevø,
Kirsten Andersen og Flemming Højgaard den
spændende, sammenhængende
historie om Harry. Sammen har de
i flere år gravet i den fælles slægtshistorie.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske forening. Gratis adgang. Kaffe og
kage koster 10. kr.

Generalforsamling i
KLF, Kirke & Medier
Onsdag 21. marts 2018, kl. 18

KLF, Kirke & Medier, Limfjord Øst
inviterer til generalforsamling i
Løvvangens Kirkecenter onsdag
den 21. marts kl. 18.
Generalsekretær Mikael Arendt
Lauersen holder oplæg om aktuel
public service i Danmark lige nu.
Alle er velkomne. Tilmelding til
spisning nødvendig senest søndag
18. marts på tlf. 61 68 33 65 eller
limfjordoest@gmail.com.

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Løvvangens Kirkecenter, søndag 11. marts 2018
Giv et par timer af din tid og spred
håb til verdens fattigste. Sæt kryds
i kalenderen eller meld dig som
indsamler til sognepræst Helle
Rosenkvist på tlf. 21 19 94 76 eller
hros@km.dk.
Folkekirkens Nødhjælps arbejde
bygger på ‘hjælp til selvhjælp’,
så projekterne bærer sig selv, når
nødhjælpsarbejderne er rejst hjem.
Folkekirkens Nødhjælp har netop
sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren
Kakuma i Kenya lærer at opdrætte
fårekyllinger. Insekter er ekstremt
næringsrige og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle
former for kødproduktion. I første
omgang skal fårekyllingerne avles
i større bokse og males til insektmel, som kan bruges til blandt andet næringsrige kiks.
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Et andet projekt i Kakumalejren
lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant i store sække med
huller. Dyrkningsmetoden kræver
meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan
man firedoble sin høst. Det giver
nærende mad til både at spise og
sælge af.
Program for dagen:
Kl. 10:
Gudstjeneste i
Løvvangens Kirkecenter.
Ca. 11.15:
Indsamlere modtager materiale.
Indsamlingsstart.
Efter endt rute er der kaffe, sodavand og varme pølser i kirkecentret.

Glimt fra gudstjenesten og afskedsfesten
for sognepræst Peer Lousdal 28. januar 2018

- TAK!

TAK til alle, der var med til gudstjenesten i
Lindholm Kirke og den efterfølgende fest i
krypten. Tak til sognets ansatte, tak til menighedsrådet, tak til alle frivillige for at være med
til gøre dagen til noget særligt. Og ikke mindst
tak til alle, der var med til at give det flotte
maleri og gaver i øvrigt. På gensyn!
Peer Lousdal
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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.
Takket være frivillige kræfter serveres kaffebord for kun 10 kr.
8. marts 2018, kl. 14.30:
Karsten ‘Kortbuks’ Hansen:
Originalerne i mit liv
Naturvejleder, programvært, frugttræsnørd, bonde, reserveorganist og
morfar. Karsten Hansen har mange titler. I foredraget fortæller han om sin
opvækst med særligt fokus på alle dem,
ingen havde brug for. Vi møder bl.a.
Cylus, Smedepeter, Ingeborg, Frederik Frysehus, Jørgen Knudsen,
Mams, lille Poul og mange andre.
Mennesker, som fortjener at deres
historie bliver fortalt smukt - og med
et glimt i øjet.
12. april 2018, kl. 14.30:
Kim Legarth: Kaj Munk - Foråret saa sagte kommer
‘Så sødt som i gamle dage’, ‘Den blå anemone’, ‘Du ved det nok
mit hjerte’. Sammen med sognepræst i Haderslev Domkirke, Kim
Legarth, skal vi synge og høre uddrag af digterpræsten fra Vedersøs mange forskelligartede og spændende tekster. Det bliver en
spadseretur igennem Kaj Munks forfatterskab og liv.
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10. maj 2018, 14.30:
Kristi himmelfartsdag;
gudstjeneste og ønskekoncert
Vi fejrer Kristi himmelfart med både gudstjeneste v/ Helle Rosenkvist og efterfølgende ‘ønskekoncert’ og kaffebord i Løvvangens
Kirkecenter. Tag det gode humør med og vær
med til at sætte dit præg på en festlig eftermiddag med gode ord og skøn musik og sang.

14. juni 2018: Sogneudflugt
Traditionen tro afrundes sæsonen med en
spændende tur ud af huset. Hvor den går hen
er endnu en velbevaret hemmelighed, men
konceptet er det samme som altid: Bustur til en
eller flere spændende destinationer, kaffe undervejs og aftensmad.
Turen er fortrinsvis for sognebørn. Pris: 200 kr.
Betaling og tilmelding fra den 12. april til kirkekontoret i Løvvangens Kirkecenter, hvor billetten også skal afhentes.
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Åben kirke

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. Pris
for aftensmad og kaffe er 40 kr. Det er også muligt udelukkende at deltage i foredraget. Kaffe alene
koster 10 kr.

Fredag 2. marts 2018, kl. 19:
Lise Andersen: Uummat
- fortællinger fra hjertet
Med udgangspunkt i sin interviewbog
af samme navn, fortæller forfatteren og
sundhedsplejersken Lise Andersen om ti
unges svære opvækst i Grønland, deres
ophold på børnehjemmet Ummannaq og
om, hvordan de er kommet videre i livet.

Fredag 6. april 2018, kl. 19:
Mikkel Vale: I vildmarken med
kano, kors og kaffekedel
Inspireret af kirkens ørkenfædre og norske
eventyrere har sognepræst i Tuse Næs,
Mikkel Vale, brugt tre måneders orlov i
den skandinaviske vildmark. Han har padlet, vandret, fisket, plukket bær, lavet bål,
skrevet og ikke mindst dvælet i naturen.
Foredraget handler både om bøn, ensomhed og den besjælede natur og strabadser, bjørnespor og lystfiskerhistorier.

Fredag 4. maj 2018, kl. 18:
Sommerfest i Spejderhuset, Lindholmsvej 59.
Vi fejrer sommerens komme, Danmarks befrielse og afslutningen af denne sæson. Efter maden er der mulighed for
at deltage i en stribe sjove, spændende, anderledes
lege og konkurrencer. Husk tilmelding til kirkekontoret
senest torsdag 3. maj kl. 12.

9

Nordjysk Kirkedag

Folkekirkens Hus, Aalborg, lørdag 21. april 2018
Journalist og forfatter Charlotte Rørth er bl.a. kendt for
sine to bøger ‘Jeg mødte Jesus’, hvori hun beretter om
sit forunderlige og uventede møde med Jesus, og ‘Vi
mødte Jesus – og hvad kommer det andre ved?’. I den
sidste fremlægger hun andres spirituelle oplevelser, som
de ofte har holdt hemmelige gennem mange år. Desuden
indgår der interviews med forskere fra naturvidenskab og
humaniora.
Dagen består af to foredrag fulgt op af diskussion og debat. I det første får Charlotte Rørth ordet, og i det andet
vil en fagteolog udfordre både hende og os til en overvejelse om, hvad vi stiller op med sådanne oplevelser i et
fællesskab, i kirker, menigheder og i det hele taget, når
vi er flere sammen om at dele troen uden at have haft
de samme erfaringer. Der vil desuden blive et musikalsk
indslag sidst på eftermiddagen.
Nordjysk kirkedag er et økumenisk arrangement, dvs. at
det er et samarbejde henover kirkegrænser. Arrangørerne
kommer fra Folkekirken, Den katolske Kirke, Metodistkirken, Baptistkirken og Missionsforbundet.
Pris: Inklusiv frokost forventeligt omkring 125 kr., men
endelig pris oplyses senere i programfolderen og på kirkens hjemmeside. Tilmelding og yderligere oplysninger:
Sognepræst Helle Rosenkvist.

Pilgrimsvandring

Mellem Hou og Melholt, lørdag 19. maj 2018
Tag vandreskoene på og gå med på en smuk pilgrimsvandring i området mellem Hou og Melholt. Der tages
udgangspunkt i de syv pilgrimsord: Langsomhed, frihed,
enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed.
Vi forsøger at tilbyde fælleskørsel fra og til Lindholm.
Turen arrangeres i samarbejde med Hals Sogn af sognepræsterne Christian Roar Pedersen og Helle Rosenkvist
samt den meget erfarne pilgrimsvandrer Hans Peter Olsen, der har gået Caminoen adskillige gange.
Nærmere information om præcis afgangstid, turens
længde m.m. kan fås hos sognepræst Helle Rosenkvist.
Tilmelding nødvendig.
Foredrag onsdag 2. maj 2018, kl. 19 i Ladegården,
sognegården ved Hals Kirke.
Som optakt til vandringen inviterer de to sogne til et foredrag ved Hans Peter Olsen, der vil fortælle om sine egne
oplevelser fra pilgrimsvandringer og om grundlaget for
at tage på pilgrimsvandring. Alle er velkomne. Også hvis
man ikke ønsker at gå med på turen.
Kaffe og kage: 30 kr. (ingen fællestransport)

foto: Jonas Haarr Friestad
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Bibelhalvmarathon
i Troens værksted

Salmegus
Måske kender du saunagus. Sauna med velvære, dejlig
duft og stor nydelse. Nu prøver vi salmegus. Enkle gudstjenester med musik til den rytmiske side, masser af nyere
salmer, der ikke fik plads i salmebogen, eller som er
skrevet senere og med vekslen og samspil mellem klaver,
orgel og andre instrumenter (kontrabas, tværfløjte eller
hvad vi finder i gemmerne).
Det foreghår i Løvvangens Kirkecenter:
Onsdag 11. april 2018, kl. 17
Onsdag 9. maj 2018, kl. 17

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. 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. Vi mødes første onsdag i hver måned i
Løvvangens Kirkecenter:
Onsdag 7. marts 2018, kl. 19
Onsdag 4. april 2018, kl. 19
Onsdag 2. maj 2018, kl. 19
Yderligere information kan fås hos sognepræst Helle
Rosenkvist

Lam & nadver

Skansegudstjeneste

Lindholm Kirke, skærtorsdag 29. marts 2018, kl. 17

2. pinsedag mandag den 21. maj 2018, kl. 10.30

Skærtorsdag delte Jesus det sidste måltid med sine disciple efter gammel jødisk påskeskik, men grundlagde samtidig det, der blev til den kristne nadver. Vi hører påsketekster fra både Det gamle og Det nye Testamente. Under gudstjenesten medvirker Ikerasaks, den grønlandske
forenings, kor, og efter gudstjenesten er der mulighed for
fællesspisning med både lam og kylling og forhåbentlig
en lille smagsprøve fra Grønland.
Gudstjenesten er naturligvis gratis. Spisning koster 60 kr.
inkl. drikkevarer. Tilmelding til spisning senest mandag
den 26. marts kl. 12 til kirkens kontor. på tlf. 98 17 24 32.

Traditionen tro rykker vi udendørs og fejrer gudstjeneste sammen med Baptistkirken og Hvorup og Nørresundby sogne i Skanseparken. Der vil være klapstole at sidde på. Sankt Mariæ Skoles bigband spiller
til salmerne, og efter gudstjenesten er der mulighed
for at få en kop kaffe og en sandwich. Tag gerne lidt
penge eller adgang til mobilepay med, da vi samler
ind til forfulgte kristne, der ikke kan samles så frit som
os, og som ofte lider store afsavn pga. deres tro.
11
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Syng 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 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.
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
Babysalmesang er et 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 4. april, 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). Læs mere på www.lindholmsogn.dk.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60.

Minikonfirmand 2018
Årets minikonfirmandundervisning
for elever i sognets 3. klasser begynder med en overnatning i Lindholm Kirke fredag den 16. marts.
Herefter er der undervisning om
onsdagen efter skoletid.
Onsdag 21. marts 2018, kl. 17 og
onsdag 2. maj 2018, kl. 17 deltager minikonfirmanderne sammen
med kirkens børnekor i kombinerede familiegudstjenester og børneevents i hhv. Lindholm Kirke og
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Løvvangens Kirkecenter. Forældre,
søskende og bedsteforældre er
mere end velkomne til begge arrangementer.
Det er organist Hanne Møller og
kirke- og kulturmedarbejder Hans
Wendelboe Bøcher, der står for løjerne. Alle elever og deres forældre
har fået invitation direkte via skolernes Forældreintra. Tilmelding
sker direkte til Hans Wendelboe
Bøcher på hans@lindholmsogn.dk.

No Name giver koncert
Løvvangens Kirkecenter torsdag 24. maj 2018, kl. 19

Oplev en forrygende forårskoncert med det lokale kor NO NAME, der
snart kan fejre 25-årsjubilæum. Koncerten byder på en bred vifte af rytmiske sange; lige fra gamle klassikere som Kai Normann Andersens ‘Den
allersidste dans’ og Billie Holidays ‘Lover Man’ til mere moderne sange
som ‘Viva la vide’ af Coldplay, Peter Gabriels ‘Washing of the Water’,
Queens ‘Bohemian Rhapsody’, men også den festlige ouverture til Rossinis opera ‘Barberen i Sevilla’ er med. Dirigent er Hanne Møller, mens Mikael
Leth sidder ved klaveret.
Gratis adgang.

Tine Lilholt
og Per M. Bach
Løvvangens Kirkecenter
tirsdag 20. marts 2018, kl. 19

Kom i godt musikalsk selskab, når Tine
Lilholt, fløjte og Per M. Bach på orgel
giver påskekoncert i Løvvangens Kirkecenter. På programmet er blandt andet
Gabriel Fauré, Schubert, Carl Nielsen
og flere af påskens store salmer.
Gratis adgang.

Gospeldag og -koncert
Løvvangens Kirkecenter lørdag 5. maj 2018, kl. 13-17
Offentlig koncert kl. 16.30

Vær med til igen at få Lindholm Sogn til at swinge med kendte og ukendte
gospelsange og Lindholm Sogns egen gospelsang ‘Jesus is the Light’ med
tekst og melodi af Anna Sofie Bielefeldt og Jens Mathiasen. Nodekendskab
ikke nødvendig, kom blot med godt humør. Det er gratis at deltage, men
kræver tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32 senest mandag 30.
april.
Instruktør Hanne Møller. Band: Thomas Hust (trommer), Mads Dalum (bas),
Jens Mathiasen (klaver).
Klokken 16.30 præsenteres dagens arbejde ved en åben koncert i Løvvangens Kirkecenter. Gratis adgang.
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BANKO

i Løvvangens Kirkecenter
Søndag 4. marts 2018, kl. 14
Søndag 8. april 2018, kl. 14
Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.

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

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 18. marts 2018, kl. 14-16:
Fra mejerist til rådmand
Ib Rasmussen blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 1986. Han blev senere rådmand i Aalborg Kommune fra 1994 til 2002. Men forud lå
et liv som mejerist og slagter. Eftermiddagen
byder på fortællinger om det hele.

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 22. april 2018, kl. 14-16:
Et liv på godt og ondt
Tidligere blomsterhandler og ældre- og handicaprådmand i Aalborg Kommune Anni Kjeldgaard har haft og har stadig mange jern i ilden.
Men i dag nyder hun mest af alt bare at være
Anni.

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

12. november 2017
William Skov Lund Hansen

18. november 2017
Felix Bech Zeeberg
Andreassen

18. november 2017
Malthe Bjørn Andersen

18. november 2017
Vilde Holt Sørensen

3. december 2017
Nathaniel Erninnquaq
Jørgen Geisler Brønlund

3. december 2017
Timo Sindahl Eriksen

17. december 2017
Maggie Frost Kjærgaard

6. januar 2018
Poul Holger Krarup Plet

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
10. marts 2018
16. juni 2018
11. august 2018

6. januar 2018
Emily Helldorf Kildedal

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.

14. januar 2018
Luna Engedal Lerche
Christensen
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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. Find også Ikerasak på facebook. eller kontakt formand Johannes Mathiassen på tlf. 27 92 36 22.

IKERASAK

Kalaallit peqatigiiffiat IKERASAK toqqissisimananngitsumik inissisimasunut naapittarfittut attaveqaqatigiiffittullu periarfissaavoq. kikkulluunniit tamarmik
tunuliaqut apeqqutaatinnagu ilaasortanngorsinnaapput. Peqatigiiffik assigiinngitsunik atornerluisarsimasunut angerlarsimaffeqanngitsunullu naapittarfiuvoq.
IKERASAK kikkunnut tamanut kallallit kulturiannik,
eqqumiitsuliornernik, nipilersualaarnernillu soqutigisalinnut ammavoq.
Facebook-imi IKERASAK ersarinnerusumik qupperarsinnaavat aamma peqatigiiffiup siulittaasua Johannes
Mathiassen attavigisinnaavat tlf. 27 92 36 22.

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.
7. december
Gruppen
’Vi
kom
18. januar til at tro’ mødes hver mandag kl.
17.45-19.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Læs mere på www.nadanmark.dk.

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

Møder hver mandag
kl. 17.45 i Løvvangens
Kirkecenter.
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KREATIVT VÆRKSTED

PATCHWORK
PATCHWORK

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, for eksempel 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 åbent hver tirsdag fra kl. 17 i Løvvangens Kirkecenter. Læs mere på lindholmsogn.
dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-

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

takte Lene Guldfeldt på tlf. 22 37 48 07.

26. april
24. maj

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.
Værkstedet er åbent
hver tirsdag fra kl. 17 i
Løvvangens Kirkecenter.

10. marts
14. april
12. maj

BRODERI-BANDEN

SJÆLEKOST

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.

Kom og mød andre unge til hyggeligt samvær.
Sammen tilbereder vi mad, som vi spiser sammen
med deltagerne i Kreativt værksted (se ovenfor).
Pris 20 kr. pr. gang.
Vi mødes første tirsdag i hver måned kl. 17 i
Lindholm Kirkecenter. Tilmelding senest samme
dag kl. 12 på tlf. 20 90 75 71 eller bigge@bersan.dk.

3. marts
7. april
5. maj
2. juni

6. marts
		 3. april
		 1. maj
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Kalender
Man. 26. februar Kl. 19

Foredrag om Harry Chr. Sørensen (s. 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 1. marts

Kl. 19

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

2. marts

Kl. 18

Åben kirke: Fællesspisning (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

2. marts

Kl. 19

Åben kirke: Lise Andersen - Uummat (s. 9)

Lindholm Kirke

Lør.

3. marts

Kl. 10

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

4. marts

Kl. 14

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

6. marts

Kl. 17.30

Sjælekost (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons.

7. marts

Kl. 19

Troens værksted: Bibelhalvmarathon (s. 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 8. marts

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Karsten ’Kortbuks’ (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 10. marts

Kl. 13

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 11. marts

Kl. 11.15

Sogneindsamling (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 15. marts

Kl. 19

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 18. marts

Kl. 14

Søndagscafé: Fra mejerist til rådmand (s. 14) Spejderhuset

Tirs. 20. marts

Kl. 19

Koncert: Tine Lilholt & Per M. Bach (s. 13)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 21. marts
.
Ons. 21. marts

Kl. 17

Event med børnekor og minikonfirmander

Lindholm Kirke

Kl. 18

KLF, Årsfest og generalforsamling (side 4)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 27. marts

Kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 29. marts

Kl. 17

Skærtorsdag med lam og nadver (side 8)

Lindholm Kirke

Tirs.

Kl. 17.30

Sjælekost (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 4. april

Kl. 19

Troens værksted: Bibelhalvmarathon (s. 11)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

6. april

Kl. 18

Åben kirke: Fællesspisning (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

6. april

Kl. 19

Åben kirke: Mikkel Vale i vildmarken (side 9) Lindholm Kirke

Lør.

7. april

Kl. 10

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

8. april

Kl. 14

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 12. april

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Kim Legarth (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 12. april

Kl. 19

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 14. april

Kl. 13

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 21. april

Følger

Nordjysk Kirkedag (side 10)

Folkekirkens Hus

Søn. 22. april

Kl. 14

Søndagscafé: Et liv på godt og ondt (side 14) Spejderhuset

Tirs. 24. april

Kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 26. april

Kl. 19

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

3. april
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Tirs.

1. maj

Kl. 17.30

Sjælekost (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 2. maj

Kl. 17

Event med børnekor og minikonf. (s. 12)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 2. maj

Kl. 19

Troens værksted: Bibelhalvmarathon (s. 11)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 2. maj

Kl. 19

Foredrag, optakt til pilgrimsvandring (s. 10) Hals Sognegård

Fre.

4. maj

Kl. 18

Åben Kirke: Sommerfest (side 9)

Spejderhuset

Lør.

5. maj

Kl. 10

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

5. maj

Kl. 13

Gospeldag (side 13)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

5. maj

Kl. 16.30

Gospelkoncert (side 13)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

6. maj

Kl. 11

Menighedsmøde (side 4)

Lindholm Kirke

Tors. 10. maj

Kl. 14.30

Gudstjeneste og Torsdagstræf (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 12. maj

Kl. 13

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 13. maj

Kl. 14

Søndagscafé: Modeopvisning (side 14)

Spejderhuset

Lør. 19. maj

Følger

Pilgrimsvandring (side 10)

Hou og Melholt

Tors. 24. maj

Kl. 19

Rytmisk kor-koncert med No Name (side 13) Løvvangens Kirkecenter

Tors. 24. maj

Kl. 19

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 29. maj

Kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken
Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirsdag 13. marts kl. 14
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 6. marts kl. 13.30
Helle Rosenkvist, nadver

Onsdag 7. marts kl. 18.30
Helle Rosenkvist

Tirsdag 27. marts kl. 14
Helle Rosenkvist

Tirsdag 20. marts kl. 13.30
Helle Rosenkvist

Onsdag 4. april kl. 18.30
NN

Tirsdag 10. april kl. 14
Helle Rosenkvist, nadver

Tirsdag 3. april kl. 13.30
NN, nadver

Onsdag 16. maj kl. 18.30
Helle Rosenkvist

Tirsdag 24. april kl. 14
Kristin Falck Saghaug

Tirsdag 17. april kl. 13.30
Helle Rosenkvist

Onsdag 13. juni kl. 18.30
Kristin Falck Saghaug

Tirsdag 8. maj kl. 14
Kristin Falck Saghaug, nadver

Tirsdag 15. maj kl. 13.30
Helle Rosenkvist

Tirsdag 22. maj kl. 14
Kristin Falck Saghaug
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GUDSTJENESTER

HR: Helle Rosenkvist - KFS: Kristin Falck Saghaug
Søn. 4. marts (3. s. i fasten)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Efterfølgende kirkekaffe

Søn. 15. april (2. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 9: KFS (konfirmation)
Lindholm Kirke kl. 11: KFS (konfirmation)

Ons. 9. maj
Løvvangens Kirkecenter kl. 17: HR
Salmegus, s. 11

Søn. 11. marts (midfaste søndag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR
Sogneindsamling, s. 6

Søn. 22. april (3. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 10: HR (konfirmation)

Tors. 10. maj (kristi himmelfartsdag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14.30: HR
Efterfølgende Torsdagstræf, s. 8

Søn. 18. marts (Mariæ bebudelsesdag)
Lindholm Kirke kl. 10: KFS
Ons. 21. marts
Lindholm Kirke kl. 17
Familiegudstjeneste, s. 12
Søn. 25. marts (palmesøndag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS
Tors. 29. marts (skærtorsdag)
Lindholm Kirke kl. 17: HR, s. 8
Fre. 30. marts (langfredag)
Lindholm Kirke kl. 10: HR

Fre. 27. april (store bededag)
Lindholm Kirke kl. 10: KFS
Søn. 29. april (4. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS
Efterfølgende kirkekaffe

Søn. 13. maj (6. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Søn. 20. maj (pinsedag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS

Ons. 2. maj
Løvvangens Kirkecenter kl. 17
Familiegudstjeneste, s. 12

Man. 21. maj (2. pinsedag)
Skanseparken kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste, s. 11

Søn. 6. maj (5. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Efterfølgende kirkekaffe
og menighedsmøde, s. 4

Søn. 27. maj (trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10: KFS

Søn. 1. april (1. påskedag)
Lindholm Kirke kl. 10: HR
Man. 2. april (2. påskedag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS
Søn. 8. april (1. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: KFS
Ons. 11. april
Løvvangens Kirkecenter kl. 17: HR
Salmegus, s. 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.

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

