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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

Lindholm Kirke og kirkegård
Thistedvej 111, 9400 Nørresundby
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

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

Ved dåb og vielse:

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

Kirketjener
Signe Fonseca (orlov)

Kirketjenervikar
John Gadegaard
Tlf. 98 17 58 56 (Kirkecenter)
Tlf. 98 17 19 25 (Lindholm Kirke)
john@lindholmsogn.dk
Kirkegårdsleder
Thomas Baun Jensen
Tlf. 98 17 31 85
thomas@lindholmsogn.dk
Kontortid hverdage kl. 11:3012:30 eller efter aftale
Gartnerarbejder
Janni Degn Jensen
Tlf. 98 17 31 85

Organist
Jens Mathiasen
Tlf. 23 70 07 88
jens@lindholmsogn.dk
Organist
Hanne Møller
Tlf. 29 40 01 60
hanne@lindholmsogn.dk

Ved begravelse:

Kontakt præst eller bedemand.

Ved evt. pyntning af kirken:
Kontakt kirkekontoret.

Nyt fra menighedsrådet
Vi glæder os i denne tid - årets højtid julen
nærmer sig. Lindholm Sogn er det største
sogn i Aalborg Nordre Provsti, og vore præster
har i en del år haft en alt for stor arbejdsbyrde,
hvilket såvel biskoppen som provsten har
været bekendt med, men desværre ikke har
haft økonomiske midler til at hjælpe med,
da Aalborg Stift har skullet, og skal afgive en
del præster til andre stifter. Men det er med
megen stor glæde, at vi nu har fået lov til at
ansætte en fuldtids præst mere i sognet.
Præsten bliver lokal finansieret, med halvde
len fra provstiet og halvdelen fra sognet. Stil
lingen bliver slået op i starten af det nye år,
og vi håber at få besat stillingen til april/maj
2020. Samtidig skal vi have ansat en deltids
kirkekulturmedarbejder i sognet, og vi forventer at opslå stillingen snarest.
Her i efteråret er vores præstekontorer i Løvvangens Kirkecenter blevet lydisolerede. Vi
skal nu igang med at indrette et midlertidig præstekontor til den kommende tredje
præst, hvilket bliver i det nuværende præsteværelse, der er i forbindelse med kirkerummet i kirkecentret. Vi skal senere have lavet et
permanent præstekontor, men det kræver en
del ”fintænkning” og økonomisk bevilling fra
provstiet/stiftet.

Vi har fået bevilliget en ombygning af ho
vedtrappen ved Lindholm Kirke. Øverste
trin skal laves bredere, og der skal være en
rampe i siden af trappen, da vi skal undgå
tunge løft ved kirkelige handlinger. Arbejdet forventes at blive lavet i løbet af sommeren.
Som nogen måske har bemærket har vi i år
fået opsat julelys i træerne på kirkegården
langs hovedstien og på et par træer ved
Løvvangens Kirkecenter.
I Lindholm Sogn har vi en stor aktivitet, og
vi bestræber os på at tilgodese så mange
som muligt, hvilket gør, at det indimellem
kan være svært at få plads i kalenderen
til alle forslag. Vi har nu planlagt første
halvdel af 2020, og skal snart i gang med
efteråret 2020. Gode ideer er altid meget
velkomne.
Med ønsket til jer alle om en rigtig
Glædelig Jul, samt et godt nytår.
I mellem nattens stjerner
der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne
på jordens himmel var.
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
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Menighedsrådets konstituering og valg til udvalg
Menighedsrådet skal konstituere sig
en gang om året, og med virkning fra 1.
søndag i advent 2019 er opgaverne fordelt således:
Formand:
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Næstformand:
Lene Guldfeldt
Kontaktperson:
Lene Hove
Kirkeværge:
Lene Guldfeldt
Kasserer:
Josef (Juusi) Werner Petersen
Byggesagkyndig:
Erik Sørensen
Underskriftberettiget:
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Lene Guldfeldt
Administrationsudvalg:
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Lene Guldfeldt
Lene Hove
Josef (Juusi) Werner Petersen
Gudrun Andersen
Helle Rosenkvist
Ninni Gjessing
Forretningsudvalg:
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Lene Guldfeldt
Lene Hove
Helle Rosenkvist
Ninni Gjessing

Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Gudrun Andersen
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Lene Guldfeldt
Asser Jensen
Preben Gram
Kristina Sonja Volfart
Dion Pedersen
Aktivitetsudvalg:
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Lene Guldfeldt
Birgith Bækkel Larsen
Tina Friis Rune
Josef (Juusi) Werner Petersen
Preben Gram
Jens Mathiasen
Dion Pedersen
Helle Rosenkvist
Ninni Gjessing
Kirkebladsudvalg:
Kirke-kulturmedarbejder (pt vakant)
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Birgith Bækkel Larsen
Helle Rosenkvist
Ninni Gjessing
Valka-udvalg:
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Lene Guldfeldt
Tina Friis Rune
Bigge Dalbøge Bersan
Allan Svendsen
Hans Jørgen Kristiansen
Osvald Hansen
Dion Pedersen
Helle Rosenkvist
Ninni Gjessing
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Begravelseskaffeudvalg:
Lene Guldfeldt
Tina Friis Rune
Else Andersen
Bent Pedersen
Elin Flyvholm
Julehjælpsudvalg:
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Lene Guldfeldt
Tina Friis Rune
Kristina Sonja Volfart
Helle Rosenkvist
Ninni Gjessing

Kommende menighedsrådsmøder:
Intet møde i december
28. januar kl. 19
25. februar kl. 19
Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter.
Dagsordener og referater kan findes i
våbenhus og forhal.

Begravelse i Løvvangen? Ja da!
Når man står og skal arrangere bisættelse eller begravelse
er der ofte et væld af spørgsmål, der skal tages stilling til
på meget kort tid, og det skal gøres samtidig med, at man
kan stå med et meget stort savn over at have mistet et
kært menneske.

Det er ikke et krav, at man har boet i blokområet for at få
en bisættelse fra kirkecentret. Kirkerummet her er for hele
sognet, ligesom Lindholm Kirke er det - ja og som også for
beboere fra andre sogne. Kom gerne forbi og tag et kig indenfor. Vi har som regel kaffe på kanden.

En af beslutningerne, der skal tages, er, hvor man gerne vil
have bisættelsen eller begravelsen holdt, og for mange er
det naturlige valg Lindholm Kirke. Her kan man både være
mange og få, og rummet kan bære begge dele.

sognepræst
Helle Rosenkvist

Man kan dog også have ønske om enten at kunne være
et sted med et mindre kirkerum eller at være tættere på
området ved Strubjerg, hvor man måske har boet, og så
kan Løvvangens Kirkecenter være et godt valg.
I Løvvangens Kirkecenter er der et indviet kirkerum. Det
kan være svært at se udefra, men det er en helt almindelig kirke med alt hvad dertil hører, og så er den justerbar
i størrelse, så man kan vælge, hvor lang den skal være.
Omtrent halvdelen af sognets gudstjenester holdes her,
og kirkerummet bruges også til både dåb, vielser og
bisættelser / begravelser.

Begravelseskaffe
Lindholm Sogn tilbyder at holde begravelseskaffe ef
ter 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/te: 20 kr.
For yderligere oplysninger eller ønsker du at hjælpe til som
frivillig, kontakt Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24.
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Malerglæde

Koncert
med Nordjysk
Vokalensemble

For tiden er krypten i Lindholm Kirke prydet af en maleriudstilling. Kunstneren fortæller følgende:
Jeg hedder Lis Baun Jensen, er 66 år, er gift og har to børn og
fire børnebørn.

Søndag den 8. december kl. 19
Lindholm Kirke

Jeg er vel egentlig meget kreativ og vil rigtig gerne have gang
i både store og små projekter. Det kan være både inde og ude
i vores kolonihave, men jeg har også fundet ud af, at man kan
være kreativ, når man bor i en lejlighed.

Vel mødt til en stemningsfuld aften med julens sange og
salmer. Synk ned på bænken og lad musikken glæde ører og
sind.

De sidste 12 år har jeg blandt andet stille og roligt fundet en
enorm glæde ved at male malerier. Jeg er blevet undervist af
flere dygtige kunstnere, men Kung, som jeg får undervisning
af nu, har i den grad givet mig malerglæden. Jeg har fundet
ud af, at jeg er bedst til at male malerier med et touch af romantikken og dens drømmende udtryk.

Gratis adgang.

At male giver mig ro og glæde, og når jeg samtidig lytter til
den musik jeg holder af, føles det som at gå i ét med maleriet.

9400 synger
Onsdag den 29. januar kl. 19.30
Nørre Uttrup Kirke
Det at synge sammen kan skabe dejlig stemning og
godt fællesskab. Denne aften er de tre sogne i 9400
gået sammen om en hyggelig aften med masser af
sang.

Koncert med
Jens Mathiasen
Torsdag den 6. februar kl. 19
Løvvangens Kirkecenter
Nyd en aften med skønne orgeltoner.
Gratis adgang.
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Filmlørdag 18. januar “Disco” og “Dogma”
Løvvangens Kirkecenter kl. 9.30 - ca. 16

Dogma

Det var så hyggeligt til den første filmlørdag, så vi napper en
mere. Denne gang skal vi se to spillefilm, den ene om formiddagen, og den anden om eftermiddagen.

De faldne engle Bartleby (Ben Affleck) og Loki (Matt Damon)
blev for længe siden smidt ud af Paradis og vandrer nu rundt
i USA og finder fornøjelse i at aflive syndere. Imidlertid har de
opdaget en vej tilbage til Himlen, og hvis det lykkes for dem,
vil det være katastrofalt: Gud vil ikke længere være ufejlbarlig,
og verden vil gå under. Gud sender ærkeenglen Metatron
(Alan Rickman) til Bethany (Linda Fiorentino), der er Jesu sidste efterkommer og derfor udvalgt til at stoppe de to onde
engle. Som hjælpende profeter får hun de gamle kendinge
fra andre Smith film, Jay og Silent Bob (Jason Mewes og Kevin
Smith), samt den trettende apostel Rufus (Chris Rock), og en
tidligere græsk muse (Salma Hayek), der arbejder som stripper.

Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: 50 kr.
Tilmelding af hensyn til maden senest torsdag den 16. januar
kl. 12 til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.

Disco
Norske Jorunn Myklebust Syversens “Disco” er et fascinerende og foruroligende samtidsportræt, båret af Josefine Frida,
som gjorde sig internationalt bemærket i den norske ungdomsserie “Skam” som Noora. I “Disco” optræder hun, som
den kristne diskodanser, som begynder at vakle i sin tro og
søger radikale løsninger. Tag dig i agt for de falske profeter!
19-årige Mirjam har det hele. Hun er ung, smuk og uskyldig,
verdensmester i freestyle diskodans, sanger i ungdomsban
det i sin lokale kirke og hun er hele menighedens stolthed.
Men da hun under forsvaret af sit verdensmesterskab kollap
ser på scenen, sprækker idyllen. Mirjam begynder at tvivle på
sine evner, på sig selv og på sin tro.
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Foredrag:
“Katharina von Bora”

Foredrag:
“Synd for begyndere”

Onsdag den 26. februar kl. 17.30 / 19
Lindholm Kirke
ved præst emeritus Erik Jakob Petersen

Onsdag den 18. marts kl. 17.30 / 19
Lindholm Kirke
ved sognepræst i Jelling, Kristian Bøcker

De senere år har der været meget fokus på Martin Luther i
forbindelse med reformationsjubilæet, men det er en kendt
sag, at der bag mange mænd står en stærk og klog hustru.
Det var også tilfældet for Luther.

Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke
måtte spise af kundskabens træ, før Eva spiste af den forbudte frugt og tog Adam med i (synde)faldet. Synd har
således - ifølge Bibelen - været med altid. Eller nærmere
bestemt: Synd er en del af det at være menneske.

Denne aften skal vi derfor høre om Katharina von Bora, der
var Luthers hustru.
Kl. 17.30 fællesspisning
Kl. ca. 18.15 kort gudstjeneste, der slå aftenens tema an
Kl. 19.00 foredrag

Foredraget dykker ned i nogle af de bibelske opfattelser af
synd og prøver at finde en fællesnævner. Det slutter med
overvejelser over, om det er noget for et nutidigt, moderne
menneske at være en synder? Er det en belastning eller en
befrielse?

Tilmelding til spisning senest mandag den 24. feb. kl. 12 til
kirkekontoret, tlf. 98 17 24 32.

Foredraget bygger på bogen “synd for begyndere” udgivet i
oktober 2018 i Bibelselskabets serie “Håndbiblioteket”.

Pris inkl. kaffe:
Spisning og foredrag 50 kr.
Foredrag 20 kr.

Kl. 17.30 fællesspisning
Kl. ca. 18.15 kort gudstjeneste, der slår aftenens tema an
Kl. 19.00 foredrag
Tilmelding til spisning senest
mandag den 16. okt. kl. 12
til kirkekontoret, tlf. 98 17 24 32.
Pris inkl. kaffe:
Spisning og foredrag 50 kr.
Foredrag 20 kr.
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Torsdagstræf
Lindholm Sogns torsdagstræf er hyggeeftermiddage, der
holdes den anden torsdag i måneden kl. 14.30-16.30 i Løvvangens Kirkecenter. Alle er velkomne, og man kan del
tage en enkelt gang, flere gange, hele sæsonen eller mange
sæsoner, for man kan let blive afhængig af det gode selskab.
Kaffen og den tilhørende snak er en vigtig del af hyggen.

Torsdag den 9. januar kl. 14.30

Der er en flittig gruppe frivillige, der hver gang gør klar med
bordopdækning, blomsterpynt, kaffebrygning, finder sangbøgerne frem og en hel del mere. Har du lyst til at give en
hånd, er du meget velkommen til at melde dig som frivillig.
Kontakt en af præsterne.

Hovedrollen spilles af en ung Sofie Gråbøll, og endvidere
medvirker skuespillerne Vigga bro og Torben Jensen. Filmen
har kendte melodier af Anne Linnet.

Vi ser Astrid Henning-Jensens film “Barndommens gade” ef
ter Tove Ditlevsens roman af samme navn om 14-årige Ester,
der vokser op i en lille lejlighed på Vesterbro, hvor hun bor
sammen med sine forældre og storebroderen Carl.

Torsdag den 12. december kl. 14.30
Julehygge
Vi hygger os i adventstiden med julebanko, små pakker, sang
og julefortælling.

Torsdag den 13. februar kl. 14.30
Selma Lagerlöf
Den svenske forfatter Selma Lagerlöf er emnet for denne
eftermiddag - primært via oplæsning af hendes fortællinger
fra værket “Kristuslegender”, men også gennem beskrivelse
og omtale af hendes liv og virke i perioden fra 1858 til 1940.
Selma Lagerlöf er én af de få forfattere i litteraturhistorien,
der blev verdensberømt i sin egen levetid.
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Gudstjeneste,
børnekor og juleklip

Syng-julen-ind
4. søndag i advent

Onsdag den 4. december kl. 17
Løvvangens Kirkecenter

Søndag den 22. december kl. 10
Løvvangens Kirkecenter

Julen nærmer sig, og med til forberedelserne hører gode julesange og hygge over klippe-klistre-projekter. Vi begynder med
en gudstjeneste, hvor børnekoret synger en del af de sange,
de har øvet sig på den senere tid. Vi skal også selv synge lidt
adventssalmer. Bagefter er der varm suppe fulgt af nogle timer
med hygge, hvor vi laver julestads. Måske et flettet hjerte, musetrapper, stjerner eller en stump til vores lange guirlande, der
selvfølgelig også skal op at hænge i lysekronerne i år.

Det er dagen-før-dagen-før-dagen. Med andre ord perfekt tid til
at smøre stemmebåndene og lade øregangene fyldes af nogle
af de mange julesamler. Gudstjenesten vil være bygget op omkring bibellæsninger, sang og orgel. “Hvad er det, der gør jul til
noget særligt”, spurgte nogle salmeskrivere for et par år siden. Og
en langt ældre salmedigter har måske lidt af svaret: “I, som tunge
stier træde, stands og hør: Her er dør til den sande glæde”. Adventstiden kan være tung og den kan være fyldt af glæde og forventning. Gudstjenesten giver plads til mange sindsstemninger
og kan være et tiltrængt pusterum tæt på jul.

Tilmelding ikke nødvendig.
Pris for suppe og kaffe m.m. 20 kr.

Julemik med Ikerasak
Lørdag den 7. december kl. 13
Lindholm Kirke
Traditionen tro inviterer den grønlandske forening til julemik.
Dagen begynder med en lille gudstjeneste kl. 13, hvorefter
der er juleklip og julehygge i krypten. I løbet af eftermiddagen bliver der dans om juletræet og måske muligheden for
en lille svingom. Dagen slutter med fællesspisning.
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Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 23. februar kl. 14
Løvvangens Kirkecenter
Kom som linedanser, klovn, spider man, en træstamme, lille mus
eller måske en tube tandpasta, nå ja og indeni helst dig selv.
Alle uanset alder opfordres til at klæde sig ud, når vi holder
familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, fastelavnsboller og kåring af kattekonger og -dronninger.
Der er tønder til både børn og voksne, og det hele er ganske
gratis.
Vel mødt.

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Jul for de mindste

Søndag den 8. marts kl. 10 gudstjeneste
derefter indsamling
Løvvangens Kirkecenter

Onsdag den 18. december kl. 9.30
Løvvangens Kirkecenter

Indsamling til klimaforandringernes største ofre.

Velkommen til juleafslutning for alle småbørn fra 0 til 5 år.
Vi skal synge julesalmer, høre julefortælling, spise æbleskiver og til slut danse om juletræ.

Folkekirkens Nødhjælps Indsamling er dedikeret til verdens
fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne. Vi
samler ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når kata
strofen rammer. Klimaforandringerne er én af hovedårsagerne
til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende
verdensborger – sulter.

Det er gratis at deltage.
Kommer man som institution vil vi gerne have tilmelding
med ca. antal børn af hensyn til indkøb af æbleskiver.
Tilmelding til kontoret senst mandag den 16. kl. 12
på tlf. 98 17 24 32.

Sæt kryds i kalenderen og meld dig som indsamler hos sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76.
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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

Vil du være spejderleder og
være med til at give en masse
unger gode oplevelser for livet?
Kontakt:
dionpedersen@spejdernet.dk
tlf. 29 44 08 04
Spejdererfaring er ikke en nødvendighed. Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.

BANKO

Søndagscafé i spejderhuset

i Løvvangens Kirkecenter

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.

Søndag 2. februar kl. 14
Søndag 1. marts kl. 14
Søndag 29. marts kl. 14
Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.

Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen på tlf. 2
 4 48 33 91.
Søndag den 19. januar kl. 14
“Kom med på en tur til Fur”
Christian Jacobsen fortæller i farver om sin barndom på Danmarks
smukkeste ø.
Søndag 16. februar kl. 14
Vores forhenværende sognemedhjælper, Hans Wendelboe, kommer
og fortæller om sit liv.
12
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Musikalsk legestue

Børnekor

Tirsdage i lige uger i Løvvangens Kirkecenter ved
organist Hanne Møller.

Alle børn, der går i 2.-4. klasse, er velkomne til at være med i
sognets børnekor. Koret øver onsdag efter skoletid i Løvvangens Kirkecenter.

Vel mødt til musik, sang og kirkeoplevelser i børnehøjde.
Den musikalske legestue er en mulighed for at synge, spille
og høre en kort fortælling enten fra Bibelen eller om et tema
som f.eks. lys, Gud eller andet.

I foråret skal vi opføre en påskemusical.
Hver gang henter en af organisterne børnene på skolen og
følges med dem til kirkecentret. 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.

Der indgår sange, salmer og danse, små instrumenter og
remedier. Alt sammen på børnenes præmisser. Enkelte gange
er der en kreativ udfordring f.eks. med at tegne eller dekorere
noget. I legestuen stimuleres så mange sanser som muligt.

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.

De to datoer, der nævnes sammen (oftest i samme måned)
har samme program, så flere kan få mulighed for at deltage.
Begrænset antal padser og tilmelding nødvendig.
Alle er velkomne, og man kan melde sig som privat forælder
med barn, kommunal dagplejer eller privat dagplejer.

Babysalmesang

Tilmelding til Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60
Følgende tirsdage, alle dage kl. 10-10.45:
21. januar og 4. februar
3. og 17. marts
12. og 26. maj

Nyt hold begynder 15. januar kl. 10 i Lindholm Kirke
Børn husker det, de hører, i de allerførste måneder; og endnu
bedre, når det er sang og musik. Babysalmesang er for babyer ml. 3 og 9 måneder og deres mødre eller fædre, og det
holdes onsdag formiddag. Sammen synger vi salmer, leger
og beder Fadervor. Vi skal også lege med visuelle virkemidler
og forskellige 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
mulighed for pusle-/ammetid og en kop kaffe eller te og en
skive franskbrød og hyggesnak.
Babysalmesangsforløbet er gratis! Kaffe/te og franskbrød koster 20 kr. (Medbring endelig madpakke efter behov).
For tilmelding og yderligere information om sted for de enkelte gange kontakt organist Hanne Møller tlf. 29 40 01 60.
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Dåb

11. august 2019
Victor Korup Grau

18. august 2019
Saga Bang Jørgensen

1. september 2019
William Birk Thomsen

7. september 2019
Matti von Danwitz

29. september 2019
Theodor Svankær

6. oktober 2019
Sally Schou Jakobsen

6. oktober 2019
Sophie Kirch Kristensen

20. oktober 2019
Arthur Albæk Michaelsen

20. oktober 2019
Emilie Svendgaard Pedersen

20. oktober 2019
Lilja Selander Jøker

3. november 2019
Malthe Saaby Desideriussen

3. november 2019
Eddie Benzon Nielsen

14
14

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
25. januar 2020
28. marts 2020
25. april 2020
Oplysning om, hvor der holdes dåb,
fås ved henvendelse til
kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.
3. november 2019
Emil Mermolja Østergaard

17. november 2019
Saga Lyrhøj Mortensen

17. november 2019
Storm Roland Reinau
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IKERASAK

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 modtages med stor tak. Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge
Bersan på tlf. 98 17 75 71 eller mobil 40 57 75 71.

Den grønlandske forening Ikerasak
er samlingspunkt og mødested for
alle grønlændere og danske medborgere, der interesserer sig for
grønlandsk kultur, kunst og musik.
Fællesskabet er bygget op omkring
de grønlandske værdier som fællesskab og glæde. Alle kan optages som medlemmer.
Find også Ikerasak på facebook eller kontakt formand
Steffine Heinrich tlf. 25 82 21 39.

5. december
16. januar
30. januar
13. februar
27. februar
12. marts

IKERASAK
Kalaallit Peqatigiiffiat Ikerasak katersuuffiuvoq naapittarfiullunilu kalaallinut tamanut aamma innuttaaqatitsinnut danskinut, kalaallit kulturiannut, eqqumiitsuliornermut
nipilersornermullu
soqutigisalinnut.
Ataatsimoornermi tunngaviupput kalaallit naleqartitaat soorlu ataatsimoorneq aamma nuannaarneq.
Kikkulluunniit
ilaasortanngorsinnaapput.
Ikerasak
aamma facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit
attavigisinnaavat siulittaasoq Steffine Heinrich oqarasuaat 25 82 21 39.

DE LEVENDE PINDE

mødes den 2. lørdag i hver måned kl. 13-17 i
Løvvangens Kirkecenter, hvor vi strikker tæpper, trøjer, huer og sokker til gavn for bl.a. Kirkens Korshærs sociale arbejde. Har du lyst til at være med, eller har du
garnrester i overskud, så mød op eller kontakt Lis
Dalum Nielsen på tlf. 24 48 33 91. Pris: 20 kr. pr. gang.

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

14. december
11. januar
8. februar

BRODERI-BANDEN

NARCOTICS
ANONYMOUS

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.

NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for hvem
stoffer var blevet et væsentligt problem. Medlemmerne er addicts, afhængige i bedring, der mødes for at
hjælpe hinanden med at forblive clean.
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag
kl. 17:45-19:30 i Løvvangens Kirkecenter.
Læs mere på nadanmark.dk.

7. december
4. januar
1. februar
16

Kreativt værksted
Åbent værksted for alle mellem 30 og
60 år. Tirsdage kl. 16-20 i Løvvangens
Kirkecenter.

Trædrejning, papirklip, kagebagning, perleplader
- kun fantasien sætter grænser for, hvad sognets
kreative værksted kan danne rammen om.
I trædrejeafdelingen bliver der blandt andet eksperimenteret med at lave elegante halskæder med trækors og lædersnor og drejede dåbslysestager, som
sognets nydøbte kan få med hjem sammen med et
dåbslys.
Vi støber lys en gang i kvartalet. Næste gang er tirsdag
den 25. februar.
Andre har lavet papirengle og lutherroser af perler
som gaver til sognets venskabsmenighed i Valka i Letland.

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

Vielser
Som kirketjenere og kordegne får vi tit spørgsmål om,
hvad man må og ikke må i forbindelse med vielser i Lindholm Sogn. Vi har derfor samlet svarene på nogle af de
mest almindelige spørgsmål på vores hjemmeside.
Her finder du bl.a. svar på følgende: Må man selv pynt op
i kirken? Må man kaste med ris? Må man drysse blomsterblade op ad kirkegulvet? Kan kirken passe på brudeparrets
gaver? Hvad skal man gøre med ringene?

Tag et kig på hjemmesiden eller ring til kontoret på
tlf. 98 17 24 32, så skal vi prøve at hjælpe med svar på
spørgsmål.
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Kalender
Tirs.

3. dec.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons.

4. dec.

kl. 17

Gudstjeneste med børnekor og juleklip (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Tors.

5. dec.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

7. dec.

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

7. dec.

kl. 13

Ikerasaks julemik (side 10)

Lindholm Kirke

Søn.

8. dec.

kl. 19

Koncert (side 6)

Lindholm Kirke

Tirs.

10. dec.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 12. dec.

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 9)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

14. dec.

kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

17. dec.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 18. dec.

kl. 9.30

Jul for de mindste (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

4. jan.

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

7. jan.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors.

9. jan.

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 9)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

11. jan.

Kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

14. jan.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 15. jan.

kl. 10

Nyt babysangshold (side 13)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 16. jan.

kl. 16

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

18. jan.

kl. 9.30

Filmdag (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

19. jan.

kl. 14

Søndagscafé (side 12)

Spejderhuset

Tirs.

21. jan.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

28. jan.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

28. jan.

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 29. jan.

kl. 19.30

9400 synger (side 6)

Nørre Uttrup Kirke

Tors. 30. jan.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

1. feb.

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

2. feb.

kl. 14

Banko (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

4. feb.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors.

6. feb.

Kl. 19

Koncert (side 6)

Løvvangens Kirkecenter
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Lør.

8. feb.

kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

11. feb.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 13. feb.

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 9)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 13. feb.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

5. nov.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 16. feb.

kl. 14

Søndagscafé (side 14)

Spejderhuset

Tirs.

18. feb.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 23. feb.

kl. 14

Fastelavn (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

25. feb.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

25. feb.

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 26. feb.

kl. 17.30/19 Gudstjeneste og foredrag (side 8)

Lindholm Kirke

Tors. 27. feb.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

1. marts.

kl. 14

Banko (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

8. marts.

kl. 10

Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken
HR: Helle Rosenkvist - NG: Ninni Gjessing

Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirs. 10. december kl. 14
NG, nadver

Tirs. 3. december kl. 13:30
HR, nadver

Ons. 4. december kl. 17 OBS
i Løvvangens Kirkecenter, HR

Tirs. 24. december kl. 11
NG

Tirs. 24. december kl. 10
HR

Ons. 8. januar kl. 18.30
NG

Tirs. 14. januar kl. 14
HR, nadver

Tirs. 7. januar kl. 13.30
HR, nadver

Ons. 5. februar kl. 18.30
HR

Tirs. 28. januar kl. 14
NG

Tirs. 21. januar kl. 13:30
HR

Tirs. 11. februar kl. 14
NG, nadver

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

Tirs. 25. februar kl. 14
NG

Tirs. 18. februar kl. 13.30
HR
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GUDSTJENESTER
HR: Helle Rosenkvist - NG: Ninni Gjessing

Søn. 1. december (1. s. i advent)
Lindholm Kirke kl. 10, HR

Søn. 29. december (s. ml. jul og nytår)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG

Ons. 4. december
Hverdagsgudstjeneste og juleklip
Løvvangens Kirkecenter kl. 17, HR

Ons. 1. januar 2020 (nytårsdag)
Lindholm Kirke kl. 14, HR

Søn. 8. december (2. s. i advent)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10
Søn. 15. december (3. s. i advent)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Ons. 18. december
Juleafslutning for dagplejer
og børnehaver
Løvvangens Kirkecenter kl. 9.30

Søn. 5. januar (Hellig 3 kongers s.)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Søn. 12. januar (1. s. e. hellig 3 konger)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
Søn. 19. januar (2. s. e. hellig 3 konger)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Ons. 22. januar
Hverdagsgudstjeneste blå time
Løvvangens Kirkecenter kl. 17, NG

Ons. 18. december
Hverdagsgudstjeneste med juleklip
Løvvangens kirkecenter kl. 17, HR

Søn. 26. januar (3. s. e. hellig 3 konger)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG

Søn. 22. december (4. s. i advent)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR

Søn. 2. februar (s. s. e. hellig 3 konger)
Lindholm Kirke kl. 10, HR

Tirs. 24. december (juleaften)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14.30, HR
Lindholm Kirke kl. 14.30, NG
Lindholm Kirke kl. 16, HR

Søn. 9. februar (septuagesima)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR

Ons. 25. december (1. juledag)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Tors. 26. december (2. juledag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG

KOLLEKTER
Indsamling i våbenhuset/forgangen.
Se på tavlerne, hvad pengene går til.
MobilePay 71030.

Søn. 16. februar (seksagesima)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Søn. 23. februar (fastelavn)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14, HR
Ons. 26. februar
Hverdagsgudstjeneste og foredrag
Lindholm Kirke kl. 18, NG

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

