
1

NYT FRA MENINGHEDSRÅDET

Lindholm Sogns
KIRKEBLAD

Juni - Juli - August 2019



Lindholm Sogns Kirkeblad
udgives fire gange om året og 
omdeles til alle husstande i sognet.

Oplag: 6000

Udgiver:
Lindholm Sogns menighedsråd

Find også kirken på nettet:
lindholmsogn.dk
facebook.com/lindholmsogn
instagram.com/lindholmsogn

Redaktionsudvalg:
Helle Rosenkvist
Birgit Bækkel Larsen
Anne-Marie Dalbøge Bersan
(ansvarshavende)

Distribution:
KFUM-spejderne
Deadline: til næste nummer er
søndag den 8. juli  2019

Lindholm Kirke og kirkegård
Thistedvej 111, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 19 25

Kirkekontoret
Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 24 32
lindholm.sogn@km.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18

Sognepræst, kirkebogsfører 
og begravelsesmyndighed
Helle Rosenkvist
Strubjerg 167
9400 Nørresundby
Tlf. 21 19 94 76
hros@km.dk

Træffes alle hverdage 
undtagen mandag

Konstitueret sognepræst
Ninni Gjessing 
Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167
9400 Nørresundby
Tlf. 20 37 82 17
nlg@km.dk

Træffes alle hverdage 
undtagen mandag
 

Formand for  
menighedsrådet 
Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan 
Ole Lukøje Vej 6
9400 Nørresundby 
Tlf. 98 17 75 71 / 40 57 75 71 
mie@bersan.dk

Næstformand/kirkeværge 
Lene Guldfeldt 
Strubjerg 20, 3. sal
9400 Nørresundby
Tlf. 22 52 04 24

Kontaktperson 
Lene Kristensen Hove 
Gadegårdsvej 11 
9400 Nørresundby 
Tlf. 98 19 15 42 / 30 53 10 56 
hove@stofanet.dk

Kordegn/kirketjener
Charlotte Amundsen
Tlf. 98 17 24 32
lindholm.sogn@km.dk

Kirketjener
Dion Pedersen
Tlf. 98 17 58 56 (Kirkecenter)
Tlf. 98 17 19 25 (Lindholm Kirke)
dion@lindholmsogn.dk

Kirketjener
Signe Fonseca (orlov) 
Vikar kan kontaktes på:
Tlf. 98 17 58 56 (Kirkecenter)
Tlf. 98 17 19 25 (Lindholm Kirke)

Kirkegårdsleder
Thomas Baun Jensen 
Tlf. 98 17 31 85 
thomas@lindholmsogn.dk
Kontortid hverdage kl. 11:30-
12:30 eller efter aftale

Gartnerarbejder
Janni Degn Jensen 
Tlf. 98 17 31 85 

Koordinator, PR-, kirke- og 
kulturmedarbejder
til 30. juni 2019
Hans Wendelboe Bøcher

Organist
Jens Mathiasen
Tlf. 23 70 07 88
jens@lindholmsogn.dk

Organist
Hanne Møller
Tlf. 29 40 01 60
hanne@lindholmsogn.dk

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 kirkekontoret.



Jeg sidder her en skøn forårsdag i april. Solen skinner, træerne 
og blomsterne dufter dejligt, og ukrudtet står højt i haven. 
For Lindholm Kirke er foråret også kommet med en ny begy-
ndelse, da vi får ansat en rigtig god præst med stor erfaring. 
Præsten bliver ansat fra den 15. juni og bliver formelt indsat af 
provsten søndag den 30. juni - se side 4.

Da vores ene kirketjener har orlov, har vi også ansat en vikar 
for hende pr. 1. juni. Han hedder John Gadegaard, og vi glæder 
os til at byde ham velkommen. Samtidig vil vi gerne sige stor 
tak til vores pensionerede kirketjener, Mie Andersen, der     be-
hjælpeligt sprang til, da vi havde brug for det.

Nyt fra menighedsrådet

Vores præstebolig på Mølleageren er nu færdig, og vi er alle 
glade for, at vi endelig kan stille en bolig til rådighed for vores 
kirkebogsførende præst, Helle Rosenkvist.

Vore venner fra Valka i Letland kommer på besøg i uge 25, hvor 
vi også har flere arrangementer i sognet. Søndag den 23. juni er 
der gudstjeneste i Lindholm Kirke med en efterfølgende lettere 
anretning i krypten, hvor vi alle kan få “en snak” med vore let-
tiske venner.

Kirkebladet er fyldt med spændende oplevelser, jeg håber, I alle 
har lyst til at deltage i.

Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

Med ønsket om en dejlig sommer vil jeg slutte med et lille vers 
fra bogen af Kirsten Smidt: Pastor Janssons fristelser. 

Jeg bad om styrke, 
 og Gud gav mig vanskeligheder
Jeg bad om visdom, 
 og Gud gav mig problemer at løse
Jeg bad om velstand, 
 og Gud gav mig hjerne og muskler for at arbejde
Jeg bad om mod, 
 og Gud gav mig farer at overvinde
Jeg bad om kærlighed, 
 og Gud gav mig mennesker at elske
Jeg bad om gaver, 
 og Gud gav mig muligheder
Jeg fik intet at det, jeg ville have, 
men jeg fik alt det, jeg havde brug for
- hvor er jeg glad for, 
at han gav mig, 
hvad jeg havde brug for!  
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Søndag den 30. juni 2019 kl. 10 i Lindholm Kirke 

Det er med megen stor glæde, at menighedsrådet indbyder til gudstjeneste søndag den 30. juni, 
hvor vi har indsættelse af vores nye præst. Menighedsrådet må på nuværende tidspunkt ikke op-
lyse, hvem den nye præst er, da papirerne fra Kirkeministeriet ikke er helt på plads, men vi er rigtig 
glade for afgørelsen. Efter gudstjenesten er kirken vært ved en lettere frokost i krypten.

Tilmeldig til frokosten til kirkekontoret senest onsdag den 26. juni kl. 12 på telefon 98 17 24 32.

Præsteindsættelse
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4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

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

Carl David af Wirsén 1889. 
Johannes Johansen 1985, 1988, 1993, 
1995 og 1996. 
Mel.: Waldemar Åhlén 1933

Det dufter lysegrønt af græs

1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
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Her er muligheden for en hyggelig gåtur med en god snak. 
Vi går en tur på det gamle øvelsesterræn og samtaler over et 
emne. Det kan f.eks. være glæde, sorg, skyld og skam. Vi slutter 
aftenen af med en let aftensmad (suppe eller sandwich), pris: 
20 kr. 

Gå med Gud

Sorg - 
Har du mistet din ægtefælle eller livsledsager?
 
Når man mister et menneske, man har delt livet med, så opstår 
der nye situationer, som man aldrig har oplevet før. Pludselig 
skal man selv klare ting, som man før var to om, eller overskue 
at gøre praktiske ting, som den anden før tog sig af. Det står 
man nu med selv.

Man skal være sammen med andre mennesker uden den an-
den, som altid var med. Mange oplever sorgen meget konk-
ret i det daglige, for den påvirker alt det, man går og tænker 
på.  Desuden oplever mange, at omgivelserne ikke helt forstår 
dybden af sorgen, fordi man betragter det som naturligt, at 
man mister, når man når en vis alder. Men fordi det er naturligt, 
er det ikke mindre svært.

Derfor kan det være en god ide at komme i en sorggruppe i 
en periode.

Hensigten med at komme i en sorggruppe er ikke at glemme 
eller “komme over det”, for det lader sig ikke gøre. Hensigten 
er at få hjælp til at leve med længslen og være i stand til at 
leve videre uden den anden. Arbejdet i sorggruppen består af 
almindelig erfaringsudveksling. Vi taler om, hvad der er sket 
siden sidst, og hvad der fylder.

Der er absolut tavshedspligt i gruppen.

Praktisk information:

Sorggruppen er for alle i 9400-området, der har mistet en 
ægtefælle eller livsledsager.

Vi mødes seks torsdage i efteråret fra kl. 15.30-17.30 i 
Løvvangens Kirkecenter,Strubjerg 167, 9400 Nørresundby.

5. september - 19. september - 3. oktober -
17. oktober - 31. oktober - 14. november

Sorggruppen er et gratis tilbud fra Folkekirken og ledes af 
sognepræsterne Henrik Busk Rasmussen (Hvorup Sogn) og 
Helle Rosenkvist (Lindholm Sogn). Den er et samarbejde mel-
lem Nørresundby, Hvorup og Lindholm sogne.

Tilmelding (nødvendig) og yderligere information:

Sognepræst Helle Rosenkvist,
tlf. 21 19 94 76, email hros@km.dk

Sognepræst Henrik Busk Rasmussen, 
tlf. 23 39 10 47, email hbr@km.dk
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Tidspunktet er den 3. onsdag i måneden kl. 17:30 med 
afgang fra Løvvangens Kirkecenter.

Onsdag den 19. juni
Onsdag den 17. juli 
Onsdag den 21. august
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Priser: 

Leje af lokale og service samt rengøring: 500 kr. 
1 kande kaffe/te: 20 kr. 

For yderligere oplysninger eller ønsker du at hjælpe til som 
frivillig, kontakt Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24. 

Begravelseskaffe
Lindholm Sogn tilbyder at holde begravelseskaffe efter be-
gravelser og bisættelser i sognet. Det er et team af lokale 
frivillige, der står for det praktiske i forbindelse med ar-
rangementet.
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Besøg fra venskabsmenighed
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Onsdag 19. juni kl. 18:
Spisning i Lindholm Kirkes krypt sammen med Ikerasak 
og menigheden. Pris per person 50,- kr.

Fredag 21. juni fra kl. 10:
Fejring af Grønlands nationaldag i Lindholm Kirke.
Se mere på side 12.

Lørdag 22. juni kl. 10:
Bliv klogere på livet i Valka og hjælp med at fortælle om 
vores sogn. Fælles frokost. Løvvangens Kirkecenter.

Søndag 23. juni kl. 10 Gudstjeneste i Lindholm Kirke 
med efterfølgende kirkefrokost. Nogle af salmerne og 
teksterne vil være på både dansk og lettisk. 

Billedet herunder er fra den lettiske menigheds besøg i 
2017, hvor de bl.a. lagde en krans ved et mindesmærke 
for lettiske flygtninge.

Siden 2003 har Lindholm Sogn haft en venskabsmenighed i Valka i Letland. 
Vores to menigheder skiftes til hvert år at besøge hinanden. I 2018 var en 
gruppe fra Lindholm i Letland, og i perioden 19. juni - 24. juni får vi her i 
Lindholm besøg af ni gæster fra Letland. Vores gæster lander i lufthavnen 
den 19. juni og bliver indkvarteret privat, så vi får mest mulig tid sammen.

Ugen igennem skal de opleve forskellige sider af Nordjylland, dansk kul-
tur og samfundsliv og ikke mindst livet hos os her i Lindholm. De skal bl.a. 
besøge Kirkens Korshærs genbrugsbutik, og så skal de naturligvis deltage 
i mange af sognets aktiviteter. Det vigtigste er de personlige møder og de 
venskaber, der opstår undervejs. Derfor byder ugens program på en række 
arrangementer, hvor så mange som muligt får mulighed for at møde og 
tale med gæsterne fra Letland. Vi håber på godt vejr og stort fremmøde alle 
dagene.

Tilmelding til de enkelte dage skal ske til kirkens kontor på tlf. 98 17 24 32 
eller email lindholm.sogn@km.dk



Koncert med fangekoret
Lørdag den 22. juni kl. 19 i Lindholm Kirke

Vi har igen fået mulighed for en koncert med Fangekoret 
under ledelse af dirigent og organist Louise Adrian. Louise 
Adrian har i mere end 22 år været ansat i Kriminalforsorgen, 
hvor hun har spillet, sunget og skabt musik med nogle af lan-
dets hårdeste kriminelle i Vridsløselille Statsfængsel. Det er på 
den baggrund, hun har startet Fangekoret, som tæller både 
nuværende indsatte og eks-indsatte. Ydermere har hun også 
været primus motor for Cafe Exit, som er en organisation, der 
tager sig af indsatte og eks-indsatte og prøver at hjælpe dem 
til en kriminalitetsfri hverdag.

I de første 10 år af Fangekorets virke var der ingen, der kendte 
noget til de syngende forbrydere. De var gemt af vejen, 
men da de udgav cd’en “Forbryderalbummet” i 2004, fik of-
fentligheden øje på dem. Efterfølgende opstod ønsket om 
live-koncerter med koret uden for murene, hvilket lykkedes, 
da Direktoratet for Kriminalforsorgen lavede særlige ud-
gangsregler, der i dag muliggør en egentlig koncertvirksom-
hed.

I mere end 14 år har Fangekoret således sunget for fulde huse 
rundt i hele Danmark, og der er lange ventelister på deres op-
træden. Sidst Fangekoret besøgte Lindholm Kirke, var i sep-
tember 2016, hvor alle billetter hurtigt blev revet væk.

Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet, 
og fortællinger om livet som indsat bag murene. Teksterne er 
stærke og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb 
og anger.

Koret har overdraget 145.000 kr. af overskuddet fra salg af 
album til Børnetelefonen, ligesom det har været med til at 
grundlægge Cafe Exit. Der er skrevet bøger og lavet film om 
Fangekoret, som er blevet kaldt “Kriminalforsorgens mest 
synlige resocialiserende projekt”.

Billetter af 100,- kr. kan købes via Billetto.dk (+ gebyr) eller på 
kirkekontoret.
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Billederne er fra Fangekorets koncert i Lindholm Kirke i 2016
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Skansegudstjeneste 2. pinsedag
Skanseparken, 2. pinsedag, mandag den 10. juni kl. 10:30

Vi håber på godt vejr, når vi 2. pinsedag tager nabokirkerne i hånden og rykker gudstjenesten uden-
for til Skanseparken. Under gudstenesten kan vi nyde sang fra både børne- og voksenkorene ved 
kirkerne, organisterne spiller, og vi får også violin på nogle af salmerne. Fællesarrangement for Bap-
tistkirken, Hvorup, Nørresundby og Lindholm Sogn. 

Pilgrimsvandring
Lørdag den 8. juni

Tag traveskoene på og gå med, når vi lørdag den 8. juni tager på 
pilgrimsvandring. I år går vi i Hammer Bakker i meget afvekslen-
de og smuk natur.

Turen er et samarbejde mellem Lindholm og Hals og Hou Sogne 
og ledes af præsterne samt den meget erfarne pilgrimsvandrer 
Hans Peter Olsen, der har gået pilgrimsturen til Santiago de Com-
postella intet mindre end otte gange. Helt så langt går vi ikke! 
Turen forventes at blive på 10-12 km og begynde ved nitiden.

Læs mere på kirkens hjemmeside eller kontakt sognepræst Helle 
Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76. Tilmelding nødvendig. Pris ca. 50 kr.

Sogneudflugt
Torsdag den 13. juni kl. 12

Datoen er sat, og turen går til Dronninglund bl.a. med besøg 
på Dronninglund Kunstcenter, hvor vi også får kaffe og kage. 
Senere kører vi til “Møllehuset” i Asaa og spiser middag. Har 
du ikke allerede sikret dig en billet, så kontakt kirkekontoret 
på tlf. 98 17 24 32.

Afgang fra Løvvangens Kirkecenter kl. 12 med opsamling på 
Aldis parkeringsplads samt ved Lindholm Kirke. Turen er for-
trinsvis for Lindholms egne sognebørn. Pris: 230,- kr. eksklusiv 
drikkevarer til middagen.

Velkommen til en god dag i sommerlandet.
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Søndag den 21. juli kl. 10

Traditionen tro vil vi igen i år have “hygge ved åen”. Vi begynder 
med gudstjeneste kl. 10 i Lindholm Kirke, og efterfølgende har 
vi hygge i teltet på parkeringspladsen ved kirken. Som sædvan-
lig får vi noget godt at spise og hyggeligt samvær.

Pris 60 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32 senest 
onsdag den 17. juni kl. 12.

Hygge ved åen Sommerfilm
Tre torsdage henover sommeren kl. 14

Snart er det igen tid til at samles foran filmlærredet i Løvvan-
gens Kirkecenter. Hver gang begynder vi med en meget kort 
gudstjeneste, der lægger sig op af filmens tema. Bagefter er 
der film, snak og kaffe og kage. Det koster 20 kr. per gang.

Fra midten af juni vil der ligge en oversigt over filmene på 
kirkens kontor samt på hjemmesiden lindholmsogn.dk

Torsdag den 27. juni
Torsdag den 11. juli
Torsdag den 25. juli

Torsdagstræf Åben kirke
holder sommerferie og vender tilbage torsdag den 12. september 
kl. 14.30 i Løvvangens Kirkecenter med spændende foredrag og 
mange gode snakke over kaffen.

holder også sommerferie i juli og august. 
Arrangementet holdes normalt den 
første fredag i hver måned. Se mere i 
næste kirkeblad.
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Børn i sognets 3.-klasser inviteres til at blive minikonfirmander.
Vi forventer, at næste skoleårs minikonfirmander begynder i 
foråret 2020. Der kommer invitation til forældrene via skolernes 
forældreintra samt på kirkens hjemmeside og i et senere kirke-
blad.

Minikonfirmander

Midikonfirmander
Hvad er nu det for noget? 
Jo, det er for alle børn i 4. klasse. Her i det nuværende skoleår er 
alle jer, der går i 3. klasse jo blevet snydt for muligheden for at 
blive minikonfirmander. I kan nu i stedet blive store mini’er, nem-
lig midikonfirmander. 

Vi regner med, at midikonfirmandforløbet begynder til efteråret i 
2019. Også denne invitation kommer via forældreintra  og på kir-
kens hjemmeside.

Det er meningen, at der fremover bliver mulighed for både at 
blive minikonfirmand og midikonfirmand. De første, der kommer 
til at kunne få glæde af det, er de kommende 3-klasser. I kan nem-
lig begynde som minikonfirmander efter sommerien og fortsætte 
som midikonfirmander, når I kommer i 4. klasse. 

Det er ikke en forudsætning at have været minikonfirmand for at 
blive midikonfirmand, men forløbene lægger op til, at man be-
gynder som mini og fortsætter som midi, og det er ikke det 
samme, der skal ske i de to forløb. 

Velkommen til. 
Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at være med.

Mini og midi

Konfirmander
Vil du konfirmeres i 2020, og skal du i 7. klasse efter sommer-
ferien? Ja så skal du jo være “stor” konfirmand.

Der kommer information på forældreintra og kirkens hjem-
meside om opstart og indskrivning.

Ugedagene og tiderne for konfirmandforberedelsen kendes 
ikke endnu.

Konfirmationerne i 2020 ligger på følgende dage:
 
Gl. Lindholm Skole 7. A  3. maj 2020
Gl. Lindholm Skole 7. B  3. maj 2020
Gl. Lindholm Skole 7. C  26. april 2020
Gl. Lindholm Skole I- og Tf-klasser 26. april 2020
Mentiqa 7.   26. april 2020 

Fredag den 21. juni 2019 kl. 10 i Lindholm Kirke

Det er allerede blevet en god tradition, at Ikerasak og 
Lindholm Sogn sammen inviterer til en både festlig, 
farvestrålende og hyggelig markering af Grønlands na-
tionaldag.

Vi begynder med flaghejsning kl. 10 efterfulgt af guds-
tjeneste med salmer på grønlandsk og dansk. Bagefter er 
der kaffemik i krypten med alt hvad dertil hører af sang og 
snak, og går det som det plejer, er der nok nogle, der tager 
sig en lille svingom.

Tilmelding ikke nødvendigt.

Grønlands 
nationaldag
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Alle børn, der går i 2.-4. klasse på en af skolerne i sognet 
eller i nærmeste omegn, er velkomne til at være med i 
sognets børnekor. Koret øver onsdag efter skoletid. Den 
præcise tid vil blive meldt ud, når vi har skolernes skemaer 
for det nye skoleår.

Hver gang henter en af organisterne børnene og følges 
med dem til Løvvangens Kirkecenter. Børn i 4. klasse går 
selv! 
I kirkecentret bliver der serveret en lille snack (kiks og frugt/
grønt), før vi synger. Børnene skal herefter enten selv gå 
hjem eller hentes i kirkecentret.

En god mulighed for at høre børnekoret synge er til 
skansegudstjenesten 2. pinsedag, mandag den 10. juni, 
hvor de synger sammen med andre børn fra nabokirkerne. 

Første gang efter sommerferien bliver onsdag den 21. au-
gust 2019.
 
Det er gratis at synge med i børnekoret. Flere oplysninger kan 
fås hos Hanne Møller, tilmelding samme sted,
tlf. 29 40 01 60, email: hanne@lindholmsogn.dk. 

Der er også plads 
til dig i børnekoret
Fast øvedag hver onsdag efter skole 
i Løvvangens Kirkecenter

Babysalmesang
Nyt hold onsdag den 21. august 2019 kl. 10

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 dan-
setrin. Vi skal også lege med visuelle virkemidler og forskel-
lige småinstrumenter 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 mu-
lighed for pusle-/ammetid og en kop kaffe eller te og en skive 
franskbrød og hyggesnak. 
Babysalmesangsforløbet er gratis! Kaffe/te og franskbrød ko-
ster 20 kr. (Medbring endelig madpakke efter behov).

Forløbet går fra den 21. august til den 30. oktober med pause 
i uge 42.

For tilmelding og yderligere information om sted for de en-
kelte gange, kontakt organist Hanne Møller, tlf. 29 40 01 60.
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lindholmspejderne.dk

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

Bæver – 0., 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

ER DU DEN LEDER, VI MANGLER?
Kontakt dionpedersen@spejdernet.dk, tlf. 29 44 08 04. 

Spejdererfaring er ikke en nødvendighed, blot du har
lysten til at give børn og unge mennesker en fed oplevelse.

Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.

Søndagscaféen består af et par timers hyggeligt samvær med sang og 
kaffe på kanden i spejderhuset på Lindholmsvej 59. Hver gang byder 
vi på et ‘aktuelt kvarter’ med et ganske kort oplæg fra forskellige men-
nesker i lokalområdet. Alle er velkomne! Ved spørgsmål kontakt Lis 
Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40.

Søndagscafé i  
spejderhuset

Søndag den 22. september 2019 kl. 14:
Udviklingskonsulent Tom Sand Egeskov: 
“Kom med Danmission til Tanzania”

Se billeder og hør om organisationens arbejde i Tanzania. Få også et 
lille indblik i genbrugsverdenen i Danmark.
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BANKO
i Løvvangens Kirkecenter

Første gang efter sommeren er
søndag den 8. september 2019 kl. 14

Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.



Søndagscafé i  
spejderhuset
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10. februar 2019 
Melissa Højrup Nielsen

Dåb og vielser

Lørdagsdåb 

21. april 2019
Hilde Brejnholt Ljungberg

Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage: 

6. juli 2019
7. september 2019
2. november 2019
 

Oplysning om, hvor der holdes dåb, fås ved  
henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.

14. april 2019 
Nora Frigga Boje Simonsen

27. april 2019
Sofia Brahe Sauer og
Mads Brahe Sauer

Vi beklager, at vi ikke har fået 
alle dåbsbillederne med i dette 
blad. De kommer med i næste 
nummer.
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24. februar 2019 
Silje Lübeck Larsen

10. februar 2019
Zander Dreyer Persson



IKERASAK

Den grønlandske forening Ikerasak 
er samlingspunkt og mødested for  
alle grønlændere og danske med-
borgere, der interesserer sig for 
grønlandsk kultur, kunst og musik. 
Fællesskabet er bygget op omkring 
de grønlandske værdier som fælles-
skab 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 naapit-
tarfiullunilu kalaallinut tamanut aamma innuttaaqa-
titsinnut danskinut, kalaallit kulturiannut, eqqumiit-
suliornermut nipilersornermullu soqutigisalinnut. 
Ataatsimoornermi tunngaviupput kalaallit naleqar-
titaat soorlu ataatsimoorneq aamma nuannaarneq. 
Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaapput. Ikerasak 
aamma facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit 
attavigisinnaavat siulittaasoq Steffine Heinrich oqara-
suaat 25 82 21 39. 

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

DE LEVENDE PINDE
holder sommerferie i juni, juli og august. Derefter 
er vi klar igen den 2. lørdag i hver måned kl. 13-17 i  
Løvvangens Kirkecenter, hvor vi strikker tæpper, trø- 
jer, huer og sokker til gavn for bl.a. Kirkens Korshærs so- 
ciale  arbejde. Har du lyst til at være med, eller har du  
garnrester i overskud, så mød op eller kontakt Lis  
Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40. Pris: 20 kr. pr. gang.

BRODERI-BANDEN
Har du kørekort til den store broderimaskine, og har 
du selv en, er du mere end velkommen til at tage den 
med, når vi udveksler erfaringer og sammen broderer 
løs i Løvvangens Kirkecenter 1. lørdag i hver må-
ned kl. 10-15. Få mere at vide ved at kontakte Karin 
Lildal på tlf. 29 44 09 44. Pris: 20 kr. pr. gang.

PATCHWORK
Patchwork for fuld udblæsning. Gruppen har blandt 
andet leveret tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro.
Vi mødes torsdag kl. 19 i ulige uger i Løvvangens  
Kirkecenter. Pris: 30 kr. pr. gang inkl. kaffe og 
ostemadder. Patchworkstoffer og lignende modta-
ges med stor tak. Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge 
Bersan på tlf. 98 17 75 71 eller mobil 40 57 75 71.

6. juni

 1. juni
 6. juli
 3. august

NARCOTICS 
ANONYMOUS
NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for hvem 
stoffer var blevet et væsentligt problem. Medlemmer-
ne 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.

Første gang efter sommeren 
er lørdag den 7. september

herefter sommerferie,
første gang efter sommer er:
29. august
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Trædrejning, papirklip, kagebagning, perleplader 
- kun fantasien sætter grænser for, hvad sognets 
kreative værksted kan danne rammen om. 

I trædrejeafdelingen bliver der blandt andet eks-
perimenteret med at lave elegante halskæder 
med trækors og lædersnor og drejede dåbsly-
sestager, som sognets nydøbte kan få med hjem 
sammen med et dåbslys. 

Vi støber lys en gang i kvartalet. Næste gang er tirsdag 
den 27. august.

Andre har lavet papirengle og lutherroser af perler 
som gaver til sognets venskabsmenighed i Valka i Let-
land.

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

Kreativt værksted
Åbent værksted for alle mellem 30 og 
60 år. Tirsdage kl. 16-20 i Løvvangens 
Kirkecenter. Bemærk sommerlukning.
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Som forældreven støtter du forældre i at ska-
be de forandringer i familien, som den lokale 
koordinator har aftalt med familien. Det kan 
f.eks. være det gode måltid, hvordan de kom-
mer godt ud ad døren om morgenen, eller 
hvordan de får børnene til at hjælpe i familien.

Som forældreven står du ikke alene. Du kan al-
tid trække på den lokale koordinator, og du bliv-
er godt klædt på med viden, sparring og bliver 
en del af et fællesskab.
Se mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
eller kontakt koordinatoren.

Folkekirkens Familiestøtte
Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud ad døren. 
Skænderier med teenageren. Børn, der næsten ikke er til at hive 
væk fra skærmen. Det er ikke nemt at være forælder. 

Det er ofte små ting, der skal til for at skabe en stor foran-
dring i hverdagen. Men det kan være svært at lave 
selv små ting om. Alle børnefamilier kan have brug 
for støtte, viden og værktøjer for at give familien en 
bedre hverdag. Og det er præcis, hvad Folkekirkens Fa- 
miliestøtte tilbyder alle forældre: Personlig sparring til lige netop 
den udfordring, der fylder i din familie, eller et fast forløb, hvor 
du/I som forældre arbejder med et konkret emne. Folkekirkens 
Familiestøtte arbejder også med det gode parforhold, vejen vi-
dere efter skilsmisse og familiens skærmvaner.
 
Ring til Folkekirkens Familiestøttes lokale koordinator Helene 
Selmer Kristensen på tlf. 29 11 18 10 og få en snak om de ud-
fordringer, du oplever. 

Du kan også blive fBliv frivillig forældreven.
Folkekirkens Familiestøttes ‘Forældrevenner’ er helt almindelige 
mennesker, som har lyst til at gøre en forskel for en børnefamilie 
ved at besøge familien cirka en gang om ugen eller hver 14. dag 
og snakke med forældrene om de udfordringer, de oplever.

Åbent værksted i  
Løvvangens Kirkecenter hver 
tirsdag kl. 16-20,
Sidste gang før sommerferien er
tirsdag den 11. juni og
første gang efter sommerferien 
bliver tirsdag den 6. august.
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Lør. 1. juni Kl. 10 Broderibanden (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 4. juni Kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors. 6. juni Kl. 19 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Lør. 8. juni   Pilgrimsvandring (side 10) Hammer Bakker

Tirs. 11. juni Kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors. 13. juni Kl. 12 Sogneudflugt (side 10) Løvvangens Kirkecenter

Ons. 19. juni Kl. 17:30 Gå med Gud (side 6) Løvvangens Kirkecenter

Fre. 21. juni Kl. 10 Grønlands nationaldag (side 12) Lindholm Kirke

Lør. 22. juni Kl. 19 Koncert med Fangekoret (side 9) Lindholm Kirke

Tors. 27. juni Kl. 14 Sommerfilm (side 11) Løvvangens Kirkecenter

Lør. 6. juli Kl. 10 Broderibanden (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tors. 11. juli Kl. 14 Sommerfilm (side 11) Løvvangens Kirkecenter

Ons. 17. juli Kl. 17:30 Gå med Gud (side 6) Løvvangens Kirkecenter

Søn. 21. juli Kl. 10 Hygge ved åen (side 11) Lindholm Kirke

Tors.  25. juli Kl. 14 Sommerfilm (side 11) Løvvangens Kirkecenter

Lør. 3. august Kl. 10 Broderibanden (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 6. august Kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 13. august Kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  20. august Kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Ons. 21. august Kl. 10 Nyt hold babysalmesang (side 13) Kontakt Hanne Møller

Ons. 21. august   Børnekoret begynder efter sommerferien (side 13) Løvvangens Kirkecenter

Ons. 21. august Kl. 17:30 Gå med Gud (side 6) Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 27. august Kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter   

Tors. 29. august Kl. 19 Patchwork (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Lør. 7. sept. Kl. 13 De levende pinde (side 16)  Løvvangens Kirkecenter

Søn. 8. sept. Kl. 14 Banko (side 14) Løvvangens Kirkecenter

Tors. 12. sept. Kl. 14:30 Torsdagstræf (side 11) Løvvangens Kirkecenter

Søn. 22. sept. Kl. 14 Søndagscafé (side 14) Spejderhuset

Kalender
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Lindholm Plejehjem

Tirs. 11. juni kl. 14 
NG, nadver

Tirs. 25. juni kl. 14 
ny præst

Ingen gudstjenester i juli

Tirs. 13. august kl. 14 
ny præst

Tirs. 27. august kl. 14 
HR

Lions Park

Tirs. 4. juni kl. 13:30 
HR, nadver

Tirs. 18. juni kl. 13:30 
ny præst

Ingen gudstjenester i juli

Tirs. 6. august kl. 13:30
Jens Christian Meldgaard, nadver

Tirs. 20. august kl. 13:30 
ny præst
 

Syrenbakken

Ons. 5. juni kl. 18:30 
NG

Ingen gudstjeneste i juli

Ingen gudstjeneste i august

Ons. 4. sept. kl. 18:30 
HR

19

HR: Helle Rosenkvist - NG: Ninni Gjessing 

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken 

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet har normalt møde den sidste tirsdag i hver måned.
Kommende møder:

Tirsdag den 25. juni kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter

Intet møde i juli

Tirsdag den 27. august kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter



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

KOLLEKTER
Ved alle gudstjenester samles ind ved udgangen. 
Se oversigten i våbenhuset/forgangen om, hvad 
pengene går til. Det er også muligt at bidrage til 
kollekten via MobilePay 71030.

GUDSTJENESTER
HR: Helle Rosenkvist - NG: Ninni Gjessing
NN: Ukendt, oplyses senere

Søn. 28. juli (6. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR

Søn. 4. august (7. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, HR

Søn. 11. august (8. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, ny præst

Søn. 18. august (9. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, NN

Søn. 25. august (10. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, ny præst

Søn. 1. september (11. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, HR

Søn. 30. juni (2. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, 
Indsættelse af ny præst ved provsten
Provst Ole Rysgaard Madsen, 
ny præst og HR. Læs mere inde i bladet.

Søn. 7. juli (3. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, ny præst

Tors. 11. juli hverdagsgudstjeneste
Løvvangens Kirkecenter kl. 14, ny præst
Sommerfilm. Læs mere inde i bladet.

Søn. 14. juli (4. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR

Søn. 21. juli (5. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, ny præst
Efterfølgende “hygge-ved-åen”,
læs mere inde i bladet.

Tors. 25. juli hverdagsgudstjeneste
Løvvangens Kirkecenter kl. 14, HR
Sommerfilm. Læs mere inde i bladet.

Søn. 2. juni (6. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG

Søn. 9. juni (pinsedag) 
Lindholm Kirke kl. 1o, HR

Man. 10. juni (2. pinsedag)
Udendørs gudstjeneste
Skanseparken kl. 10:30
Læs mere inde i bladet

Søn. 16. juni (trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG

Fre. 21. juni Grønlands nationaldag
Flaghejsning og gudstjeneste
Lindholm Kirke kl. 10
Efterfølgende arrangement i krypten,
læs mere inde i bladet.

Søn. 23. juni (1. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Besøg af venskabsmenighed,
læs mere inde i bladet.

Tors. 27. juni hverdagsgudstjeneste
Løvvangens Kirkecenter kl. 14, HR
Sommerfilm. Læs mere inde i bladet.


