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Nyt fra
menighedsrådet

I løbet af efteråret skal vi have udskiftet de højtsiddende
vinduer og vinduesrammer i Løvvangens Kirkecenter. Vi
forventer, at projektet bliver færdigt inden jul.
Også byggeriet af den nye præstegård på Mølleageren
skrider frem og forventes færdigt i løbet af foråret, hvor vi
også skal have lavet en del malerarbejde på kirkecentret
og repareret fuger på Lindholm Kirke.

Så er vi i gang efter en solrig sommer og et vindfyldt efterår.
På første møde efter sommerferien rekonstituerede menighedsrådet sig med Lene Guldfeldt som ny næstformand
i stedet for Lene Kristensen Hove, der fortsætter sin post
som kontaktperson for kirkens ansatte.

Vi er endvidere ved at indkøbe en elektrisk katafalk (kistevogn) til Lindholm Kirke, da vores medarbejdere ikke skal
udsættes for tunge løft og skub. Vi har dog en udfordring
med stigningen på kirkens fortrappe, men forventer at
finde en god løsning. Det er desværre en bekostelig affære, så løsningen lader vente lidt på sig.
Siden sidst har menighedsrådet besluttet at regulere
priserne for kaffe og kage ved arrangementer i sognet
fra 10 kr. til 20 kr. Tilsvarende stiger prisen for spisning
i forbindelse med Åben kirke fra 40 kr. til 50 kr. Vi bliver
derved mere sammenlignelige med andre sogne. De nye
priser er gældende fra og med dette kirkeblad, dvs. fra 1.
december 2018.

Lene Guldfeldt

Jens Dammeyer

Som I kan læse mere om på de næste sider, inviterer vi
til mange dejlige aktiviteter i de kommende måneder;
blandt andet KFUM-spejdernes store julemarked, Ikerasaks grønlandske julestue, koncerter, Torsdagstræf, Åben
kirke og jule- og nytårsfester. Og så naturligvis gudstjeneste hver søndag!

En af årets store opgaver for menighedsrådet er at finde
en ny præst efter Peer Lousdal, der gik på pension med
udgangen af januar. Det er desværre endnu ikke lykkedes.
Til gengæld har vi den store glæde at byde Jens Dammeyer velkommen som præstevikar i november og december.
Vi glæder os meget til, at han kommer og ser frem til et par
dejlige måneder med blandt andet en del julegudstjenester og -arrangementer i kirken og kirkecentret.

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et velsignet nyt år med første og sidste vers af Johannes Jørgensens salme:

Fra januar har vi fået lovning fra Aalborg Stift på en anden
præstevikar, som vi håber bliver, indtil vi får ansat en fast
præst i sognet.

Imellem nattens stjerner
der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne
på jordens himmel var.

I august havde vi - trods regnvejret - et dejligt 40-årsjubilæum i Løvvangens Kirkecenter. Og i begyndelsen af oktober var årets konfirmander til rollespil i Hammer Bakker om
Luther og reformationen. Her var mange frivillige voksne
behjælpelige med såvel forberedelserne som afvikling af
selve arrangementet – STOR TAK til jer alle.

Hold ud, du stjernepilgrim
på vej til Betlehem,
Du er på vej til lykken,
du er på vejen hjem.
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Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan

Jens Dammeyer
er ny præstevikar
Den 1. november byder vi velkommen til Jens
Dammeyer, der skal være præstevikar i Lindholm Sogn
i november og december 2018.
Jens Dammeyer er 58 år og tog embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1990.
Kort tid herefter blev han udsendt af Det Danske Missionsselskab til et arbejde
med religionsdialog på Taiwan. Her fandt han også sin hustru Pei-Fen, som i dag
læser til sygeplejerske i Hjørring.
Efter årene på Taiwan blev Jens Dammeyer ansat som sognepræst ved Hasseris
Kirke, hvor han har gjort tjeneste i 20 år.
De seneste to år har Jens Dammeyer haft orlov for at studere buddhisme og
mindfulness.

Kommende møder
i menighedsrådet
Menighedsrådets møder er åbne og
holdes som udgangspunkt sidste
tirsdag hver måned i Løvvangens
Kirkecenter. Dagsorden og referater af tidligere møder kan læses i
forhallen i kirkecentret og i våbenhuset i Lindholm Kirke.

Julehjælp 2018
Lindholm Sogn uddeler julehjælp til ansøgere, der er medlem af Folkekirken og
bosiddende i sognet. Som annonceret i sidste udgave af kirkebladet, er ansøgningsfristen fredag 30. november 2018 kl. 12. Ansøgningsskema hentes og afleveres på
kirkekontoret. Ansøgningerne bliver koordineret med Kirkens Korshær, Frelsens
Hær samt nabosognene.

Begravelseskaffe

Næste møder er
Intet møde i december
Tirsdag 29. januar 2019 kl. 19
Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19

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/te: 20 kr. For yderligere oplysninger eller ønsker du at hjælpe til som
frivillig, er du velkommen til at kontakte Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24.
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Et lys skinner i mørket
I april 1968 blev Martin Luther King slået ihjel. Skudt
med overlæg. Forud for det var gået mange års arbejde for
lige borgerrettigheder, fredsarbejde og talen med de berømte
ord “I Have a Dream”.

Der er stadig ufred i verden. Der er svære stunder i vores egne
liv lige her, hvor vi bor, men Jesu ord om, at han er verdens lys,
hænger sammen med både opstandelse og nærvær. Som den
opstandne Kristus har han lovet ikke at lade os i
stikken, uanset hvor mørkt livet kan synes. ”Se
jeg er med jer alle dage, indtil verdens
ende” (Matt 28,20). Det er de sidste ord,
der står i Matthæusevangeliet. Der er så
meget, der er usikkert, og som vi ikke ved,
hvordan bliver, men Kristi løfte står fast:
”Jeg er med jer alle dage, indtil verdens
ende”.

I juli 1968 skulle Martin Luther King have talt ved Kirkernes
Verdensråds generalforsamling i Uppsala i Sverige. Kristne fra
hele verden skulle samles for bl.a. at drøfte, hvordan man sammen kunne styrke fred og retfærdighed i verden. Nu stod man
forud for åbningen i domkirken, hvor han skulle have prædiket,
med endnu en bekræftelse på vold og ufred.
Der var tomrum, sorg, frustration. Og der var brug for ‘at gøre
noget’, at give følelserne udtryk. Og her kommer baggrunden
for de lysglober, der i dag står rundt om i mange kirker. Den
nuværende biskop emeritus Martin Lönnebo syntes, der var
brug for et værdigt symbol – på tabet, hele situationen og
håbet. På stædigheden ved at ville ty til fred. Symbolet blev
et livstræ formet som et dobbelt kors. Et livstræ hvor man kan
tænde lys og bede for verden og for freden. Man havde tidligere forsøgt noget lignende, men dengang var der ikke nok
opbakning til det. Nu var den der, og det blev et stærk symbol
og en kæmpe succes.

De ord bliver læst, hver gang vi har dåb.
Dem kan vi huske på, når livet er svært. Og
vi kan tænde et lys og bede Gud hjælpe os.
I Lindholm Sogn vil alle døbte fremover
modtage et lys og en lysestage,
når de bliver døbt. Lysestagerne er af træ,
hver enkelt helt unik
og drejet af frivillige
i kirkens ”kreative
værksted”. Lyset er
tænkt til at skulle bruges. Tænd det, brug det, og når det er
brændt ned, så sæt et nyt lys i stagen.
Lyset i sig selv er ikke magisk, men det kan
minde os om Kristi løfte om at være hos os
og bære med – helt til verdens ende.

Træet blev tegnet og fremstillet, og når Martin Lönnebo i dag
tænker tilbage på åbningsgudstjenesten, hvor det blev taget
i brug, fortæller han, at der kom skæggede, stilige patriarker,
små børn, gamle tanter og frikirkepræster og tændte lys. Og
skikken med lystræet og lysglober bredte sig til resten af landet, til vores andre nordiske lande og et godt stykke uden for
dem.
“Nu tændes der millioner og atter millioner af bønnelys”, siger
Lönnebo, “og når jeg tænker på det, bliver jeg rigtig lykkelig”.
Lyset er et stærkt symbol. Jesus bruger det om sig selv. ”Jeg
er verdens lys”, siger han (Johs 8,12), og juleaften hører vi de
endnu ældre ord fra Esajas, når han beskriver Messias’ komme:
”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner
for dem, der bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk, du gør
glæden stor” (Es 9,1-2a).

Sognepræst
Helle Rosenkvist
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Syng julen ind

Lillejuleaftensdag, søndag 23. december 2018
kl. 10 i Løvvangens Kirkecenter
Det er dagen før dagen og også 4. søndag i advent, hvor
det sidste lys i adventskransen skal tændes under gudstjenesten.
Vi synger julen ind med masser af salmer, carols og julesange blandet med bibellæsninger, der blandt andet
bruges i de store korværker, man kan høre mange steder i denne tid.

Jul for de
mindste

Juletræsfest
for børn og
barnlige sjæle

Onsdag 12. december 2018 kl. 10 - ca. 11
i Løvvangens Kirkecenter
‘Et barn er født i Bethlehem’ og ‘Dejlig er den himmel
blå’. Den store stjerne lyste, fordi Guds søn blev født
julenat. Folk skulle tælles, og hyrder så engle på himlen.
Til gudstjenesten genfortælles juleevangeliet, og vi
synger et par salmer med fagter til og beder fadervor.
Bagefter er der æbleskiver, saftevand og selvfølgelig
dans om juletræet.
Forældre og bedsteforældre med børn og børnebørn
kan bare møde op. Institutioner bedes melde sig til,
så vi er sikre på at have æbleskiver nok. Tilmelding til
kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.
Det hele er gratis. Medbring gerne et stykke til vores
guirlande; se næste side.

Søndag 30. december 2018 kl. 14
i Løvvangens Kirkecenter
Det er ikke for sent at danse om juletræet, og det skal vi –
med julesange, julesalmer og nogle af de gamle julelege
som ‘bide-til-bolle’ og ‘grisens hale’.
Vi indleder med en kort gudstjeneste med julefortælling
i kirkerummet. Bagefter er der juleknas, sang og leg, og
mens de voksne snakker videre over kaffen, er der juletegnefilm for børnene.
Pris: 20 kr. for voksne, gratis for børn til og med 7. klasse.

66

Lindholms
længste guirlande?
Vi vil forsøge at lave en kæmpelang guirlande, der kan hænge i kirkerummet i Løvvangens Kirkecenter, så der bliver rigtigt flot til jul.
Hjælp os ved at komme med et stykke - kort eller langt - som vi sætter sammen til én lang. Guirlandestykkerne kan afleveres løbende
frem til lillejuleaften, så den store guirlande hele tiden vokser sig
længere og længere og får sine sidste løkker, så den er klar til juleaften, hvor den deles i to, så der både kan hænge et stykke i Løvvangens Kirkecenter og et i Lindholm Kirke. Kig ind og følg med i, hvor
lang guirlanden er blevet.

Julekoncert i kirken
Tirsdag 18. december 2018 kl. 19 i Lindholm Kirke

Lindholm Kirkes smukke kirkerum danner igen rammen om en stemningsfuld koncert med Nordjysk Vokalensemble. Ensemblet samler
nogle af landsdelens dygtigste sangere. Alt er på frivillig basis, og
bæres udelukkende af kærlighed til musikken og korfællesskabet.
På programmet er nogle af julens smukkeste salmer og carols,
nyklassikeren ‘O Magnum Mysterium’ af Morten Lauridsen og et par
satser fra Händels ‘Messias’. Gratis adgang.
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Grønlandsk
julestue og
juleaften

Lørdag 8. dec. 2018 kl. 14-18
og mandag 24. dec. 2018 kl. 16
i Lindholm Kirke
Oplev den ægte, grønlandske julestemning, når den grønlandske forening Ikerasak inviterer til julestue i kirken og krypten
med juleklip og julepynt, julekager og julesang. Sammen synger vi salmer i kirkerummet, mens den rytmiske musik senere
får lov at fylde krypten.
Foreningen fejrer også juleaften, 24. december, i kirken. Efter gudstjenesten kl. 16 er
alle inviteret til juledans og julesang.
Tilmelding til Steffine Heinrich på tlf.
25 82 21 39.
Peqatigiiffik Ikerasak tamanut ammasumik juullerpalaartitsiniarpoq tamannalu
pissaaq oqaluffimmi katerisimaartarfianilu
arfininngorneq 8. december kl.14-18.
Qiortaaqatigiissaagut juullisunnitsunillu
kageqarumaarpoq.
Oqaluffimmi juullisiutinik tussiaqatigiissaagut, katerisimaartarfianilu juullisiutinik
tusarnaarumaarpugut atuisarumaarlutalu.
Peqatigiiffik Ikerasak tamanut ammasumik
juullliararsioqatigiisitsiniarpoq tamannalu
pissaaq oqaluffiup katerisimaartarfiani 24.
december kl. 17. naalagiareernerup kingorna.
Naalagiarneq kl. 16 qallunaatut ingerlanneqararumaarpoq.
Orpiliarumaarpugut
nereqatigiilluta juullisiutinillu atuisarumaarluta.
Juulliararsioqatissaaleqigussi kisimiikkussi
ilaqutariikkussiluunnit tikilluaqqusaavusi.
Nalunaarfissaq Steffine Heinrich tlf. 25 82 21 39.

Torsdagstræf
Lindholm Sogns Torsdagstræf er hyggeeftermiddage, der det
meste af året holdes den anden torsdag i måneden kl. 14.3016.30 i Løvvangens Kirkecenter. Alle er velkomne, og man
kan deltage en enkelt gang, flere gange, hele sæsonen eller
mange sæsoner, for man kan let blive afhængig af det gode
selskab. Takket være flittige, frivillige kræfter serveres der ved
hvert Torsdagstræf kaffebord for kun 20 kr.
Torsdag 13. december 2018 kl. 14.30:
Grangiveligt kogleri og julehygge i lange baner.
Torsdagstræf byder denne gang på ægte julehygge med duft
af gran og kage, masser af julesang, en god fortælling, en sjov
konkurrence og banko med søde præmier.
Torsdag 10. januar 2019 kl. 14.30:
Randi Ottosen: Skæbnefortællinger til søs
Fire ældre sejlervenner sidder en kold og blæsende
sommeraften i en sejlbåd i en limfjordshavn, da samtalen begynder at dreje sig om Anden Verdenskrig.
Det viser sig, at de alle har historier om familiemedlemmer eller bekendte, der på forskellig vis var involverede i krigen og tiden efter: Den enes far var med
på D-dagen, en andens lavede illegale blade, en tredje kendte nogle fra en modstandsgruppe. Det blev
til mange skæbnefortællinger; ikke bare den
nat, men også de følgende nætter i kahyttens varme samvær.
Randi Ottosen fra Mors er lærer, forfatter
og historiker; og en levende fortæller.
Torsdag 14. februar 2019 kl. 14.30:
Syng af karsken bælg III
20-25 sange og salmer er på programmet. – Om vi når dem alle, er ikke sikkert, for undervejs knytter kirke- og
kulturmedarbejder Hans Wendelboe
Bøcher både baggrund og anekdoter
til, mens organist Jens Mathiasen ledsager på klaveret.
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Åben kirke
Alle er inviteret til Åben kirke i Lindholm Kirke første fredag i
hver måned - dog ikke januar - med fællesspisning kl. 17.30,
gudstjeneste ca. kl. 18.15 og foredrag kl. 19 i Lindholm
Kirke. Tilmelding til spisningen er nødvendig til kirkekontoret
på tlf. 98 17 24 32 senest dagen før kl. 12. Pris for aftensmad
og kaffe er 50 kr. Det er også muligt udelukkende at deltage i
foredraget. Kaffe alene koster 20 kr.
Fredag 7. december 2018 kl. 19. Fællesspisning kl. 17.30:
Jensine Priscillaraq Vilhelmine Christiansen: Jul i bygden
Hvordan fejrer man julen i Grønland? Kom helt tæt på, når
Jensine Priscillaraq Vilhelmine Christiansen fortæller om de
mange forberedelser og traditioner fra barndomsbygden Kangaamiut i Vestgrønland.
Fredag 1. februar 2019 kl. 19. Fællesspisning kl. 17.30:
Johannes Lebech: Danskhed - hvad gør os til danskere?
Fødes man som dansker, eller kan man blive det ved at aflægge en prøve? Hvornår blev vi danske i Danmark? Hvad er typisk dansk? Kan man være både dansker og europæer?
Johannes Lebech er cand.mag, tidligere kirkeminister og
medlem af Europaparlamentet. I foredraget fokuserer
han på danskheden set ud fra et kulturhistorisk og
historisk perspektiv.
Fredag 1. marts 2019 kl. 19. Fællesspisning kl. 17.30:
Poul Marcus: Fotografen Jacob A. Riis
I syv år hutlede Jacob A. Riis sig gennem tilværelsen
i New Yorks fattigkvarterer, før han i 1877 blev ansat
som politireporter. Her begyndte han at fotografere
og skrive om det, han kendte på egen krop: Sult og
fattigdom. Få år senere arbejdede han nært sammen
med præsident Roosevelt for at synliggøre og rydde op
i lejekassernernes slum. Ved sin død i 1914 kaldte præsidenten Jacob A. Riis for ‘New Yorks nyttigste borger’.
Poul Marcus er forfatter og tidligere leder af
Århus Kunstmuseum; det, der
senere blev til ARoS.
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Troens værksted

Troens værksted holder flyttedag fra første til
tredje onsdag i måneden, men er fortsat kl. 19-21
i Løvvangens Kirkecenter.
Vinteren igennem koncentrerer vi os fortsat om nogle af personerne
og historierne i Det Nye Testamente; Bibelhalvmarathon kalder vi det.
Hvem er hvem, og hvad er de kendt for? Sammen forsøger vi at få
overblik, mens vi diskuterer, hvad vi tænker om deres gøren og laden.
Troens værksted er en kombination af bibelkreds, film, sang og debat.
Man kan deltage fast eller dukke op en gang imellem.
De kommende aftener er:
Der er ikke Troens værksted i december
Onsdag 16. januar 2019 kl. 19
Onsdag 20. februar 2019 kl. 19

Folkekirkens Nødhjælp:
Sogneindsamling 2019

Søndag 10. marts 2019, udgangspunkt fra Løvvangens Kirkecenter
I 2019 er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som
rammer os alle sammen, men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er
man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe
folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er således en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker –
svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.
Meld dig allerede nu som indsamler hos
sognepræst Helle Rosenkvist
tlf. 21 19 94 76, email hros@km.dk
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9400 synger
De første to af fire hyggelige aftener med
forskellige temaer med sange fra forskellige sangbøger er allerede afholdt. Men tilbage er endnu to, hvor vi synger kl. 19.3020.30 og derefter nyder kaffen, inden vi
slutter af med en sang.
Aftenerne er arrangeret i fællesskab af
Nørresundby, Hvorup og Lindholm sogne
og Baptistkirken i Nørresundby og Vodskov. Gratis adgang.

Legende nysgerrighed
og nordisk folkemusik

Baptistkirken
Onsdag 23. januar 2019
kl. 19.30-21
Nørresundby Kirke
Onsdag 20. marts
2019 kl. 19.30-21

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19 i Lindholm Kirke

Publikum kommer hele følelsespaletten rundt, når orkestret Nordskær
med legende nysgerrighed udforsker grænselandet mellem skandinavisk
folkemusik og andre stilarter.
Orkestrets fire medlemmer - Eirik Moland, harmonika (NO), Mats Lindblad,
guitar, mandolin og drejelire (SE), Arthur Vetvik, violin (NO) og lokale Signe
Wang Carlsen (DK), på bas - inddrager publikum. Der er således mulighed
for blandt andet at opleve Eirik Molands velklingende og energiske kompositioner, såvel som arrangementer af nyere og ældre folkemusik. På repertoiret er også musik af Edvard Grieg og Béla Bartók, hvor komponisternes
folkelige særpræg bliver meget tydeligt.
Gratis adgang.
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Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 3. marts 2019 kl. 14
i Løvvangens Kirkecenter

Kan vi gætte hvem du er? Har du fået maske,
hat eller vinger på?
Alle uanset alder opfordres til at klæde sig
ud, når vi holder familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, fastelavnsboller
og kåring af kattekonger og kattedronninger.
Der er tønder til både børn og voksne, og
det hele er ganske gratis.
Vel mødt.

Menighedsmøde

Familienytårsgudstjeneste

efter gudstjenesten i Lindholm
Kirke, søndag 24. februar 2019 kl. 10

Søndag 27. januar 2019 kl. 14
i Lindholm Kirke

Menighedsrådet inviterer alle med tilknytning til sognet til det årlige menighedsmøde, hvor bl.a. kirkens regnskab, budget
og planer for det kommende år bliver
fremlagt.
Hør mere om det forgangne år i sognet
og giv din mening til kende eller kom med
kommentarer og ønsker.
Der serveres kirkekaffe undervejs.

Året er nyt, traditionen er gammel:
Vi holder familiegudstjeneste efterfulgt af hyggelige udfordringer
fra KFUM-spejderne. Hvilke nye
idéer og opgaver har de mon
fundet på?
Bagefter er der kage og saft
at styrke sig på.
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Vil du med
i kirkens
børnekor?
Onsdag eftermiddage i
Løvvangens Kirkecenter

Alle børn, der går i 2.-4. klasse på en
af sognets skoler eller i nærmeste
omegn er velkomne til at være med
i sognets børnekor.
Børnekoret øver onsdag efter skoletid, dvs. kl. 14-16.30. 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 kl. 14.30-16.30. 2.-3. klasse
dog kun til kl. 16. Børnene skal enten selv gå hjem eller hentes i kirkecentret.
Børnekoret optræder jævnligt.
Blandt andet går koret Lucia i Løvvangens Kirkecenter søndag den 25.
november. Og igen den 12. december på Lions Park.
Flere oplysninger kan fås hos Hanne
Møller på tlf. 29 40 01 60, hanne@
lindholmsogn.dk. Det er gratis at synge med i korene. Tilmelding til Hanne Møller.

Babysalmesang

Nyt hold begynder onsdag 2. januar 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 dansetrin. Vi skal også
lege med visuelle virkemidler og forskellige små-instrumenter til at blande og variere oplevelserne med.
Medbring gerne et tæppe til baby, og afsæt gerne halvanden time. Det
varer ca. 40 min. i kirkerummet. Herefter er der mulighed for pusle-/amme-tid og en kop kaffe eller te og en skive franskbrød og hyggesnak.
Babysalmesangs-forløbet er gratis! Kaffe/te + franskbrød koster 20 kr.
(Medbring endelig madpakke efter behov).
Vi mødes alle onsdage i januar og februar. Yderligere info om sted for de
enkelte gange og tilmelding til Hanne Møller på 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
Christian Djernæs
Tlf. 61 66 62 52
Onsdage 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.

i Løvvangens Kirkecenter
Søndag 25. november 2018 kl. 14
Søndag 3. februar 2019 kl. 14
Søndag 17. marts 2019 kl. 14
Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.

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

Søndag 20. januar 2019 kl. 14:
Else Klostergård:
Vågetjenesten Røde Kors

Seniorspejder –
8., 9., 10. klasse
Christian Djernæs
Tlf. 61 66 62 52
Onsdage kl. 19-21
Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
Tlf. 61 77 71 64
Torsdage i lige uger
kl. 19-21

BANKO

Med respekt for den døende og de
pårørende, er det vågekonens opgave at
yde medmenneskelig omsorg ved at være
nærværende, skabe ro og tryghed ved den
døende i den sidste tid.

Søndag 17. februar 2019 kl. 14:
Kildehuset på Anders Mørchs Vej

‘Kildehuset’ på Anders Mørchs Vej er i virkeligheden
et ‘Fontænehus’. Det vil sige et klubhus, som er indrettet, så mennesker med langvarig psykisk sygdom kan få hjælp til at komme videre i tilværelsen.
Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution,
men et rehabiliterende arbejdssted, hvor det handler om at være ventet, at være ønsket og at være
nødvendig.
14
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Dåb og vielser

4. august 2018
Anne-Sofie og Jonas Munch

11. august 2018
Mette Møller Kristensen
og Kristian Leith Kristensen

18. august 2018
Louise Kallesøe Kirk
og Henrik Kirk Nielsen

18. august 2018
Anja Rita Hansen
og Brian Nielsen

26. august 2018
Mila Marie Bjørnlund

9. september 2018
Oskar Kaalby Madsen

9. september 2018
Thor Holm Vaabengaard

7. oktober 2018
Vilde Louise Guldager
Mortensen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
26. januar 2019
2. marts 2019
27. april 2019
6. juli 2019
27. oktober 2018
Lone Mikkelsen og
Kurt Thun Steffensen

Oplysning om, hvor der holdes dåb, fås ved
henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.
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Kreativt værksted
Åbent værksted for alle mellem 30 og
60 år. Tirsdage kl. 16-20 i Løvvangens
Kirkecenter

Trædrejning, papirklip, kagebagning, perleplader - kun fantasien sætter grænser for, hvad
sognets kreative værksted kan danne rammen
om.
I trædrejeafdelingen 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.
Andre har lavet papirengle og lutherroser af
perler, som i august fungerede som gaver til
venskabsmenigheden i Valka i Letland.
Det kreative værksted henvender sig til alle
mellem 30 og 60 år, der har lyst til et aktivt
fællesskab. Der er åbent hver tirsdag fra kl. 16.
Sidste gang inden jul er tirsdag den 11. december. Vi mødes igen tirsdag den 8. januar 2019.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Lene Guldfeldt, tlf. 22 52 04 24.

Det er igen tid til
grandækning
Vinteren kommer altid pludseligt. Og dermed
også tiden for at dække og pynte kirkegårdens
grave med gran. Mange kan selv gøre det smukt,
men sidste år introducerede kirkegårdens personale en helt særlig og dekorativ måde med
grandækning til plader i plænen. Her bindes
grangrenene på tentorstål, der er bukket til en
firkant. Dekorationen står i vasen lige over pladen.
Vi sørger for pyntningen og naturligvis også
for nedtagning af både grandækning og dekoration, når det igen bliver forår. Denne form
for grandækning koster 260,00 kr. inkl. moms.
Grandækning af urnegravsted koster 484,63 kr.
inkl. moms, mens grandækning af to kistepladser
koster 1003,13 kr. inkl. moms.
For yderligere information og bestilling kan kirkegårdsleder Thomas Baun kontaktes på thomas@
lindholmsogn.dk eller tlf. 98 17 31 85.
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IKERASAK

PATCHWORK

Den grønlandske forening Ikerasak
er samlingspunkt og mødested for
alle grønlændere og danske medborgere, der interesserer sig for
grønlandsk kultur, kunst og musik.
Fællesskabet er bygget op omkring
de grønlandske værdier som fællesskab og glæde. Alle kan optages som medlemmer.
Find også Ikerasak på facebook eller kontakt formand
Steffine Heinrich tlf. 25 82 21 39.
IKERASAK
Kalaallit Peqatigiiffiat Ikerasak katersuuffiuvoq naapittarfiullunilu kalaallinut tamanut aamma innuttaaqatitsinnut danskinut, kalaallit kulturiannut, eqqumiitsuliornermut nipilersornermullu soqutigisalinnut.
Ataatsimoornermi tunngaviupput kalaallit naleqartitaat soorlu ataatsimoorneq aamma nuannaarneq.
Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaapput. Ikerasak
aamma facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit
attavigisinnaavat siulittaasoq Steffine Heinrich oqarasuaat 25 82 21 39.

Patchwork for fuld udblæsning. Gruppen har blandt
andet leveret tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro.
Vi mødes torsdag kl. 19 i ulige uger i Løvvangens
Kirkecenter. Pris: 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.
6. december
17. januar
31. januar
14. februar
28. februar

DE LEVENDE PINDE

Vi mødes 2. lørdag i hver måned kl. 13-17 i
Løvvangens Kirkecenter, hvor vi strikker tæpper, trøjer, huer og sokker til gavn for bl.a. Kirkens Korshærs sociale arbejde. Har du lyst til at være med, eller har du
garnrester i overskud, så mød op eller kontakt Lis
Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40. Pris: 20 kr. pr. gang.

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

NARCOTICS
ANONYMOUS

NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for hvem
stoffer var blevet et væsentligt problem. Medlemmerne er addicts, afhængige i bedring, der mødes for at
hjælpe hinanden med at forblive clean.
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag kl.
17.45-19.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Læs mere på nadanmark.dk.

8. december
12. januar
9. februar

BRODERI-BANDEN

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

Kalender
Lør. 24. nov.

Kl. 11.00

KFUM-spejdernes julemarked

Spejderhuset

Søn. 25. nov.

Kl. 10.00

KFUM-spejdernes julemarked

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 25. nov.

Kl. 14.00

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

1. dec.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 6. dec.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

7. dec.

Kl. 17.30

Spisning før Åben kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

7. dec.

Kl. 19.00

Åben kirke: Jul i bygden (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

8. dec.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

8. dec.

Kl. 14.00

Grønlandsk julestue (side 7)

Lindholm Kirke

Ons. 12. dec.

Kl. 10.00

Jul for de mindste (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 13. dec.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Grangiveligt kogleri (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 18. dec.

Kl. 19.00

Koncert med Nordjysk Vokalensemble (s. 7) Lindholm Kirke

Søn. 23. dec.

Kl. 10.00

Syng julen ind (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Man. 24. dec.

Kl. 17.00

Juleaften i krypten (side 7)

Lindholm Kirke

Søn. 30. dec.

Kl. 14.00

Gudstjeneste og julefest (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

5. jan.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 10. jan.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Skæbnefortællinger til søs (s. 8) Løvvangens Kirkecenter

Lør. 12. jan.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 16. jan.

Kl. 19.00

Troens værksted (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 17. jan.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 20. jan.

Kl. 14.00

Søndagscafé: Vågetjenesten Røde Kors (s. 14) Spejderhuset

Ons. 23. jan.

Kl. 19.30

9400 synger (side 11)

Søn. 27. jan.

Kl. 14.00

Familienytårsgudstjeneste og -fest (side 12) Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 29. jan.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde (side 4)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 31. jan.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

1. feb.

Kl. 17.30

Spisning før Åben Kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

1. feb.

Kl. 19.00

Åben kirke: Johannes Lebech (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

2. feb.

Kl. 10.00

Broderibanden (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

3. feb.

Kl. 14.00

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Baptistkirken
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Lør.

9. feb.

Kl. 13.00

De levende pinde (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. feb.

Kl. 14.30

Torsdagstræf: Af karsken bælg (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. feb.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 17. feb.

Kl. 14.00

Søndagscafé: Om Kildehuset (s. 14)

Spejderhuset

Ons. 20. feb.

Kl. 19.00

Troens værksted (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 24. feb.

Kl. 10.00

Menighedsmøde (side 12)

Lindholm Kirke

Tirs. 26. feb.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde (side 4)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 28. feb.

Kl. 19.00

Patchwork (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

1. marts

Kl. 17.30

Spisning før Åben Kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

1. marts

Kl. 19.00

Åben kirke: Om Jacob A. Riis (side 9)

Lindholm Kirke

Søn.

3. marts.

Kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste og -fest (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 6. marts.

Kl. 19.00

Koncert: Nordskær (side 11)

Lindholm Kirke

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken
Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirs. 11. december kl. 14
JD, nadver

Tirs. 4. december kl. 13.30
HR, nadver

Ons. 5. december kl. 18.30
HR

Man. 24. december kl. 11
JD

Tirs. 18. december kl. 13.30
HR

Ons. 2. januar kl. 18.30
NN

Tirs. 8. januar kl. 14
NN, nadver

Man. 24. december kl. 10
HR

Ons. 6. februar kl. 18.30
NN

Tirs. 22. januar kl. 14
NN

Tirs. 15. januar kl. 13.30
HR, nadver

Tirs. 12. februar kl. 14
NN, nadver

Tirs. 5. februar kl. 13.30
HR, nadver

Tirs. 26. februar kl. 14
NN

Tirs. 19. februar kl. 13.30
HR
19

GUDSTJENESTER

HR: Helle Rosenkvist - JD: Jens Dammeyer
NN angiver, at gudstjenesten endnu ikke er fordelt
Søn. 2. december (1. s. i advent)
Lindholm Kirke kl. 10: HR

Søn. 6. januar (helligtrekonger)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN

Fre. 7. december (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. 18.15: HR
Efterfølgende Åben kirke, se side 9.

Søn. 13. januar (1. s. e. helligtrekonger)
Lindholm Kirke kl. 10: NN

Søn. 9. december (2. s. i advent)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: JD

Søn. 20. januar (2. s. e. helligtrekonger)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN

Søn. 16. december (3. s. i advent)
Lindholm Kirke kl. 10: JD

Søn. 27. januar (3. s. e. helligtrekonger)
Lindholm Kirke kl. 14: NN
Familienytårsgudstjeneste. Se side 12.

Søn. 23. december (4. s. i advent)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR
Syng julen ind. Læs mere på side 6.

Fre. 1. februar (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. 18.15: NN
Efterfølgende Åben kirke, se side 9.

Man. 24. december (juleaftensdag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14.30: HR
Lindholm Kirke kl. 14.30: JD
Lindholm Kirke kl. 16.00: HR

Søn. 3. februar (4. s. e. helligtrekonger)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN

Tirs. 25. december (juledag)
Lindholm Kirke kl. 10: JD
Ons. 26. decemner (2. juledag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: HR
Søn. 30. december (søndag efter jul)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: HR
Familiegudstjeneste med julefest
Læs mere på side 6.
Tirs. 1. januar (nytårsdag)
Lindholm Kirke kl. 14: NN

Søn. 10. februar (5. s. e. helligtrekonger)
Lindholm Kirke kl. 10: NN
Søn. 17. februar (septuagesima)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10: NN
Søn. 24. februar (sexagesima)
Lindholm Kirke kl. 10: NN
Efterfølgende menighedsmøde, se side 12.
Fre. 1. marts (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. 18.15: NN
Efterfølgende Åben kirke, se side 9.
Søn. 3. marts (fastelavn)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14: NN
Efterfølgende tøndeslagning, se side 12.

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.

