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Nyt fra
menighedsrådet

Ny vikarierende
sognepræst

Vi har pr. 1. januar ansat præstevikar Ninni Gjessing, og
jeg vil gerne på sognets vegne sige stort velkommen – vi
ser frem til et rigtig godt samarbejde til gavn for Lindholm
Sogn.

Det er en glæde at vikariere som sognepræst hos jer i Lindholm Sogn, indtil menighedsrådet får ansat en ny præst.
Jeg startede 1. januar og er i fuld gang med blandt andet
tre konfirmandhold, hvilket altid holder én til ilden. Mange
gode spørgsmål kommer ikke mindst fra deres side:
‘Hvordan kan vi vide, at det hele ikke er fake news?’ eller
det klassiske ‘Hvordan skal vi tro, at Gud er til, når der er så
meget ondt i verden?’
Der er således nok at tale om, dels konkrete historiske vidnesbyrd, men ikke mindst om det at være fulgt af Gud i så
vel gode som svære dage af sit liv. At ville knytte til ved
det, uden nødvendigvis at kunne forstå det.

Vores præstebolig på Mølleageren er endnu ikke færdig,
men vi håber, at den vil være indflytningsklar omkring
påske.
I Aalborg Nordre Provsti har vi nu fået lavet en provstiprofil, hvor vi kan se den demografiske udvikling i hele provstiet. I februar måned har vi et stormøde i provstiet, hvor vi
skal drøfte profilen.
Vi er 13 sogne i provstiet, som dækker såvel landsogne
som bysogne. Vores udfordringer er derfor ofte meget
forskellige, på grund af de forskellige befolkningssammensætninger. Vi ser frem til et spændende arbejde.

Jeg ser endvidere frem til samarbejdet med kirkens ansatte
og sognets beboere om at
løse og håndtere de forskellige og mangesidede opgaver, hvorfor
man naturligvis altid er
velkommen til at kontakte mig.

Vi har rigtig mange tilbud her i foråret i kirken. Ud over
de faste arrangementer kommer fastelavn, Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling, påske, Nordjyske Kirkedage
m.m. Så der er en god vifte af muligheder for alle i sognet.
Sidst i juni får vi besøg af vores venskabsmenighed fra Letland. Vi har endnu ikke fastsat hele programmet, men vi ser
frem til en gensidig dejlig oplevelse for vore menigheder.

Med venlig hilsen
Ninni Gjessing
Vikarierende sognepræst

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.
Med ønsket om et kommende
dejligt forår.

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan
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Skærtorsdag
med lam

Torsdag den 18. april 2019 kl. 17
i Lindholm Kirke

Gudstjenesten er naturligvis gratis.
Spisning inkl. drikkevarer koster 60 kr.
Tilmelding til spisningen senest mandag den 15. april
kl. 12 til kirkens kontor på tlf. 98 17 24 32.

Syng påskesalmer
Mandag den 22. april 2019 kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter

Det bliver lidt som “Syng julen ind” eller “De 9 læsninger” - bare til påske. De glade påskesalmer får god
plads og omkranses af bibeltekster og refleksioner
over liv, død og opstandelse. Kirkens kor hjælper til
og synger også et par satser alene, hvor vi kan læne os
tilbage og nyde musikken.

Edvard Munch: ‘Golgatha’, 1900, Munchmuseet, Oslo

Aftenen før sin død holdt Jesus jødisk påskemåltid med
sine disciple og grundlagde samtidig det, vi fejrer som
kristen nadver. Til gudstjenesten hører vi tekster fra
både den jødiske og kristne påske, og bagefter er der
dækket op til et smagfuldt måltid med lam i krypten.
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Påsken og sproget

’l lykken er allerede vemod over, at denne lykke ikke varer ved, indbygget’, hørte jeg engang tidligere biskop
Kjeld Holm udtrykke. Sandheden i ordene kender vi vel alle - lige så snart vi er kommet i besiddelse af lykken, ejer
vi også frygten for at miste den, - dobbeltheden er deri og med menneskets erkendelse af dets egen skæbne, af
livets naturlige gang fra fødsel til død.
Det sprog, Kjeld Holm kalder sorgens sprog, kunne vi også kalde ‘det religiøse sprog’. Det vil sige det sprog, der
siger noget om den del af vores virkelighed, vores menneskeliv, der ligger udenfor det, vi har ord for i vores almindelige hverdagssprog. I livets yderpunkter mærker vi, at sproget ikke slår til, når det gælder om at beskrive vore liv.
I den dybeste lykke og i den mest smertefulde sorg, ja, da slår hverdagssproget oftest ikke til. Da kan vi ikke finde
ord, der beskriver de følelser, vi har. Da må vi ty til en anden slags sprog, der kan beskrive en anden form for virkelighed, f.eks. det religiøse sprog.
Kunsten har det samme ærinde, at beskrive den virkelighed som mennesket i sit liv ofte føler, men som hverdagssproget ikke ejer ord for. Billedkunst, drama, musik og poesi er netop allerbedst, når dette på en eller anden
måde lykkes, og vi erfarer, at livets virkelighed er mangfoldigere, end det vi kan formulere med hverdagens ord.
Ej heller det kristne påskebudskab kan erfares med hverdagssproget, selvom vi kender noget af budskabet så
inderlig godt fra vort eget liv, mens der er andet af det, vi ikke forstår det fjerneste af. Og så alligevel, det vi forstår
os på fra vores egen erfaringsverden, er det, der skete skærtorsdag og langfredag.
Skærtorsdag, hvor Jesus svigtes af sine disciple i Getsemane have netop på det tidspunkt, hvor han havde allermest brug for deres støtte. På det tidspunkt, hvor han er angst og bange og ønsker deres opbakning og må erfare,
at de, hans nærmeste venner, blot var faldet i søvn, da han allermest havde brug for dem. Da han følte sig helt
alene i sin angst og fortvivlelse, og det kender vi vel fra vores menneskeliv. Vi kender også smerten langfredag, da
Jesus døde på korset. Vi kender den døendes lidelse, og vi kender de efterladtes sorg og ordløshed.
Vi kender tavsheden, påskelørdag, begravelsen er ovre. Vi kender stilheden, smerten, trøstesløsheden. Men vi
kender ikke den sejr, der tales om påskemorgen. Den kan slet ikke rummes i vort hverdagssprog. Den står i
skærende kontrast til vores erfarede virkelighed, at livet, lyset, kærligheden og håbet skulle sejre til sidst. Det har
vi aldrig erfaret i vores konkrete virkelighed, der altid synes at have døden som sidste grænse.
Opstandelsestanken er ikke ude på at tage alvoren fra den død, vi alle skal opleve, men den er udtryk for det
religiøse sprogs tale om en fremtid på trods. ‘Min fremtid som Guds fremtid’, som Kjeld Holm har udtrykt det.
I Grundtvigs salme ‘At sige verden ret farvel’ står der: ‘O, lad mig i min sidste stund / det høre af din egen mund,
/ som ånd og liv kan tale, / hvor godt der er i himmerig / og at du stol har sat til mig / i dine lyse sale’. Ord som
‘himmerig’ og ‘dine lyse sale’ tilhører det religiøse sprogs kategori. Hvad det betyder, kan vi ikke forklare eller
oversætte i vort hverdagssprog, men vi mærker som ved kunstens sprog, at det har en helt særlig og afgørende
virkelighed for vores måde at være i verden på.
Glædelig påske!
Sognepræst
Ninni Gjessing
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Gå med Gud
Henover foråret og sommeren får Troens værksted et nyt format: 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.
Tidspunktet er den 3. onsdag i måneden kl. 17:30 med afgang fra Løvvangens Kirkecenter.
Onsdag den 20. marts

Onsdag den 17. april

Onsdag den 15. maj

Få sparring til at klare
familiens udfordringer
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.

Familiestøttes lokale koordinator Helene Selmer Kristensen på tlf. 29 11 18 10 og få en snak om de udfordringer, du oplever.
Bliv 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.

Det er ofte små ting, der skal til for at skabe en stor forandring 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 Familiestøtte 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.
Dette forår sætter
Folkekirkens Familiestøtte fokus på det
gode parforhold, vejen videre efter skilsmissen og familiens
skærmvaner.
Ring til Folkekirkens

Som forældreven støtter du forældre i at skabe de forandringer i familien, som den lokale koordinator har aftalt med familien. Det kan f.eks. være det gode måltid,
hvordan de kommer godt ud ad døren om morgenen,
eller hvordan de får børnene til at hjælpe i familien.
Som forældreven står du ikke alene. Du kan altid trække
på den lokale koordinator, og du bliver godt klædt på
med viden, sparring og bliver en del af et fællesskab.
Se mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk eller kontakt koordinatoren.
Vil du være frivillig er det også Helene Selmer Kristensen,
du skal kontakte på tlf. 29 11 18 10.
6
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Kan vi gætte,
hvem du er?

Fastelavnsgudstjeneste og -fest, søndag den
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.
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.

Pilgrimsvandring

Begravelseskaffe

Lørdag den 8. juni 2019

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, kontakt Lene Guldfeldt på tlf. 22 37 48 07.

Tag traveskoene på og gå med, når vi lørdag den 8. juni tager
på pilgrimsvandring i 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 Compostella intet mindre end otte gange. Helt
så langt går vi ikke! Turen forventes at blive på 10-12 km.
Læs mere på kirkens hjemmeside eller kontakt sognepræst
Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76. Tilmelding nødvendig.

Sogneudflugt

9400 synger

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:30-21
i Nørresundby Kirke

Torsdag den 13. juni 2019

Datoen er sat, men destinationen er endnu hemmelig.
Program og pris annonceres senere. Billetter sælges
fra kirkekontoret fra torsdag den 9. maj 2019. Turen er
fortrinsvis for Lindholms egne sognebørn.

Den sidste af fire tematiske sangaftener, arrangeret i fællesskab med Nørresundby og Hvorup sogne og Baptistkirken i Nørresundby og Vodskov. Vi synger en time inden
kaffen og afrunder med en sang. Gratis adgang.
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Torsdagstræf
Lindholm Sogns Torsdagstræf er hyggeeftermiddage, der det meste af
året holdes den anden torsdag i måneden kl. 14:30-16:30 i Løvvangens Kirkecenter. Alle er velkomne, og man kan deltage en enkelt gang,
flere gange, hele sæsonen eller mange sæsoner, for man kan let blive afhængig af det gode selskab. Takket være flittige, frivillige kræfter serveres
der ved hvert Torsdagstræf kaffebord for kun 20 kr.
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 14:30
Hans Jacob Hansen: Humoren som forsvarsmiddel
Tilværelsen er skruet sådan sammen, at alvoren kommer af sig selv. Det
gælder ikke blot i forhold til de ulykker, vi kommer ud for, men måske
især til det grundvilkår ved vores liv, at det med sikkerhed får en ende.
Humoren er først og fremmest en hjælp til at komme igennem det værste
uden at resignere for meget. Forstået sådan, er humor en hyldest til livet
selv - også når det liv er fuldt af modgang og meningsløshed.
Hans Jacob Hansen er tidligere sognepræst ved Budolfi Kirke.
Torsdag den 11. april 2019 kl. 14:30
Karin Flensborg: Men dronningen kunne
andet og mere end at køre i karet
Et festligt foredrag med historier om danske dronninger og madammer.
Fornøjelige fortællinger med veloplagte dask til dagens danske damer.
Karin Flensborg er fortæller, foredragsholder, skuespiller og forfatter.
Torsdag den 9. maj 2019 kl. 14:30
Skru op! - en eftermiddag om teleslynger
og høreapparater
I gennemsnit går der syv år, før danskere med
hørenedsættelse reagerer og gør noget ved problemet. Og når så høreapparatet endeligt er på
plads, skal det vedligeholdes med batterier og
justering. Og hvert fjerde år gerne udskiftes. - Og
hvordan er det lige med teleslyngen i kirken; virker
den overhovedet? Kom og lyt og bliv klogere.
Repræsentanter for Høreforeningen Aalborg og
Brønderslev lokalafdeling deltager. - Og psst! Tag
gerne naboen med!
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Åben kirke
Alle er inviteret til Åben kirke første fredag i hver måned;
med fællesspisning kl. 17:30, gudstjeneste 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 den 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 lejekasernernes slum. Da Jacob A. Riis
døde i 1914, kaldte præsidenten ham for ‘New Yorks nyttigste
borger’. Poul Marcus er forfatter og tidligere leder af Århus
Kunstmuseum; det, der senere blev til ARoS.
Fredag den 5. april 2019 kl. 19. Fællesspisning kl. 17:30
Hugo Mortensen: ‘Hvordan man kommer gennem livet på
trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække
og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer’
Det spørgsmål - og formodentlig en mængde andre, vil pensioneret kriminalassistent i Politiets Efterretningstjeneste,
Hugo Mortensen, komme med en hel perlerække af gode svar
på.
Foredraget er et kærligt og varmt tilbageblik på hans eget liv
– lige fra fødslen til besigtigelsen af den bolig, han agter at
overtage, når han engang skal på plejehjem.
Fredag den 3. maj 2019 kl. 19. Fællesspisning kl. 17:30
Rabih Azad-Ahmad: ‘Palæstina – Israel’
Rabih Azad-Ahmads familie flygtede fra Palæstina i
1948. Han selv voksede op i flygtningelejre i Libanon,
hvor han senere mistede to brødre i borgerkrigen. På baggrund af sine personlige erfaringer,
sine rejser i Mellemøsten og indsigt i områdets
udvikling, kan Rabih ridse Palæstina/Israelkonflikten op og give svar på mange af de
spørgsmål, som ofte stilles.
Rabih Azad-Ahmad er cand.jur., viceborgmester og rådmand i Aarhus.
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Himmelske Dage
på Heden

Kristi himmelfartsdag,
torsdag den 30. maj til søndag den 2. juni i Herning.
“Himmelske Dage” foregår i år på Heden i Herning. Der
er lagt op til en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden,
indtager centrum og sætter Midt- og Vestjylland på landkortet. Læs mere og køb billet på www.himmelskedage.dk

Menighedsrådsmøder

Nordjysk kirkedag

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 10-16 i Folkekirkens Hus

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

Det, der var planlagt må gemmes til næste år, da foredragsholderen har fået forfald. Der arbejdes i skrivende stund på
et andet program. Følg derfor med på vores www.lindholmsogn.dk, hvor endeligt tidspunkt, program, pris og deltajler
om tilmelding følger.
For mere information kan også sognepræst Helle Rosenkvist kontaktes på tlf. 21 19 94 76 eller heos@km.dk.

Næste møder er
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19
Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19

Skansegudstjeneste 2. pinsedag
Skanseparken, 2. pinsedag, mandag den 10. juni 2019 kl. 10:30

Vi håber på godt vejr, når vi 2. pinsedag rykker gudstjenesten udenfor til Skanseparken. Fællesarrangement for Baptistkirken, Hvorup, Nørresundby og Lindholm Sogn. Se mere på hjemmesiden
og i næste kirkeblad.
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Sogneindsamling 2019

Søndag den 10. marts 2019 efter gudstjenesten i Løvvangens Kirkecenter
Klimaforandringer rammer alle, men i verdens fattigste lande giver de ekstra mange
problemer. Mange mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser, broer, der kan bringe folk i sikkerhed, vand, når tørken tømmer depoterne, eller
mad, når ressourcerne slipper op. Klimaforandringer er således en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter.
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling går i år bl.a. til fattige mennesker, der er
ramt af disse klimaforandringer og derfor mangler basale fornødenheder.
Giv nogle timer af din tid og meld dig som indsamler.
Tilmelding og valg af rute hos sognepræst Helle Rosenkvist tlf. 21 19 94 76, email
hros@km.dk.

Dobbelt korkoncert
Onsdag den 29. maj 2019 kl. 17 i Løvvangens Kirkecenter

Der er lagt op til en stor oplevelse, når sognets børnekor giver fælles koncert med det faste kirkekor.
De to kor har hver især haft et travlt år. Børnekoret har haft travlt med både korstævner, medvirken
ved gudstjenester, luciaoptog og besøg på plejehjem; og selvfølgelig mange hyggelige og sjove
korprøver hver onsdag efter skole. Koncerten byder på de bedste af alle sangene fra hele året.
Sognets voksenkors primære opgave er at synge til alle gudstjenester i Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter. Ved koncerten, der varer en lille time, synger koret nogle af forårets
og sommerens kendte og elskede sange og salmer.
Gratis adgang. Alle er velkomne.
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Nordskær byder på legende
musik fra hele Norden
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19 i Lindholm Kirke

Publikum kommer hele følelsespaletten rundt, når orkestret Nordskær med
legende nysgerrighed udforsker grænselandet mellem traditionel, skandinavisk folkemusik og en stribe andre musikalske stilarter som klassisk og improvisation, tilsat et strejf af punk, blues og sort humor. Musikken bevæger sig
rundt i hele Skandinavien, fra Nordkaps fjelde til det blide landskab på Fyn.
På vejen kommer vi omkring både de svenske skove og søer og Vendsyssels
forblæste kyster.
Nordskærs blanding af egen, ny musik og traditionel folkemusik kommer
også elegant til udtryk i valget af instrumenter, der inkluderer såvel traditionelle som moderne, elektroniske og digitale instrumenter.
De mange elementer koges sammen og bliver en herlig omgang leg, livsglæde, eksperimenterende nytænkning og nordisk folkeromantik. I løbet af
koncerten oplever publikum således de dramatiske skift mellem sårbar dybde og fejende danserytmer.
Orkestrets fire medlemmer - Eirik Moland, harmonika (NO), Mats Lindblad,
guitar, mandolin og drejelire (SE), Arthur Vetvik, violin (NO) og lokale Signe
Wang Carlsen (DK), bas - inddrager undervejs publikum gennem fortælling
om musikken. Gratis adgang.

12
12

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

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,
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 herefter enten selv gå
hjem eller hentes i kirkecentret.

Babysalmesang

Nyt hold onsdag den 24. april 2019 kl. 10

Påskesange på pulpituret
Som noget nyt holder børnekoret hele marts måned og
frem til påske til i Lindholm Kirke, hvor vi synger påskesange på pulpituret. Sidste onsdag før påskeferien,
onsdag den 10. april 2019, holder vi koncert i fælleshuset på Lindholm Plejehjem kl.15.

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.
Babysalmesangsforløbet er gratis! Kaffe/te og franskbrød koster 20 kr. (Medbring endelig madpakke efter
behov).
Yderligere info om sted for de enkelte gange og tilmelding til Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60.

Det er gratis at synge med i børnekoret. Flere oplysninger
kan fås hos Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60, hanne@lindholmsogn.dk. Tilmelding samme sted.

Minikonfirmander
Går du i 3. klasse, kan du blive minikonfirmand. Du får en
invitation i foråret.
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Søndagscafé i
spejderhuset
Søndagscaféen består af et par timers hyggeligt samvær med
sang og kaffe på kanden i spejderhuset på Lindholmsvej 59. Hver
gang byder vi på et ‘aktuelt kvarter’ med et ganske kort oplæg
fra forskellige mennesker i lokalområdet. Alle er velkomne! Ved
spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen på tlf. 98 17 91 40.

Søndag den 17. marts 2019 kl. 14:
Hans Wendelboe Bøcher:
Manden, konen og missionen

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

Hvad har en tung, letbrændt mursten, et
rustent gevær og en homøopatisk dyrlægebog fra 1877 tilfælles? Få svaret, når Hans
Wendelboe Bøcher giver fortællingen om
landmandssønnen Mogens Uhrenholt fra
Øster Uttrup, der blev missionær i Nigeria
under 1. verdenskrig.

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

Søndag den 14. april 2019 kl. 14:
Sang og musik med Hanne Møller

Seniorspejder –
8., 9., 10. klasse
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
Onsdage kl. 19-21

Søndag den 12. maj 2019 kl. 14:
Hyggeeftermiddag med banko

Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
Tlf. 61 77 71 64
Torsdage i lige uger
kl. 19-21

Løft stemmen og nyd musikken. Organist
Hanne Møller spiller og synger med os.

Medbring godt humør, spillelyst og lidt
penge til plader.

BANKO

i Løvvangens Kirkecenter

ER DU DEN LEDER, VI MANGLER?

Søndag den 17. marts 2019 kl. 14
Søndag den 7. april 2019 kl. 14

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

Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.

Kontakt dionpedersen@spejdernet.dk, tlf. 29 44 08 04.

Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.
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Dåb og vielser

16. december 2018
Emilia Bunch Kastis

25. december 2018
Lucas Nielsen

6. januar 2019
Martine Lindholm Jensen

13. januar 2019
Erik Holmer Christensen

13. januar 2019
Isabella Fuglsang
Christophersen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
2. marts 2019
27. april 2019
6. juli 2019
26. januar 2019
Emil Jacob Holm-Jensen

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

26. januar 2019
Hector Juul Horsmark
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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.

14. marts
28. marts
11. april
25. april
9. maj
23. maj

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

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.

9. marts
13. april
11. maj

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.

2. marts
6. april
4. maj
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Vi har brug for din
hjælp til plejehjemsgudstjenesterne

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 Lindholm Sogn har vi to plejehjem: Lindholm Plejehjem og Lions Park. Begge steder holdes der gudstjeneste to gange om måneden. Til det har vi brug for
hjælp. Opgaverne er lidt forskellige de to steder:
Lindholm Plejehjem har gudstjeneste den 2. og 4. tirsdag
hver måned kl. 14. Vi mangler et par stykker, der enten
sammen eller på skift vil komme i god tid, gå en runde og
hjælpe beboerne med at huske, at det er i dag, der holdes
gudstjeneste og evt. hjælpe dem hen til den. Under gudstjenesten vil det være godt med en ekstra stemme til sangen, men man behøver bestemt ikke være hverken sanger
eller sikker på salmerne.
På Lions Park er der gudstjeneste i aktivitetscentret den
1. og 3. tirsdag i måneden kl. 13:30. Til disse gudstjenester kommer der både plejehjemsbeboere, beboere
fra de beskyttede boliger og mennesker, der gør brug
af aktivitetscentret i dagtimerne. Her kunne vi godt bruge et par stykker til dels at synge med under gudstjenesten, og også her er der ikke behov for operasangstemmer,
dels til at tage del i snakken rundt om kaffebordet efter
gudstjenesten, hvor vi også synger et par
sange fra Seniorsangbogen. Det varer ca.
en times tid.
Der er altid både en præst og en organist
med til gudstjenesterne, så vi har klaverspil
til sangen.
For begge opgaver gælder, at det ikke er
nødvendigt at kunne deltage hver gang. Jo
flere vi er, des bedre kan vi fordele dagene,
så selv hvis du kun kan en gang imellem,
hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt sognepræst Helle Rosenkvist på tlf.
21 19 94 76, hros@km.dk.

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.
Som noget nyt støber vi lys en gang i kvartalet.
Næste gang er tirsdag den 21. maj .
Andre har lavet papirengle og lutherroser af perler, som gaver til sognets venskabsmenighed 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.
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
Lene Guldfeldt, tlf. 22 52 04 24.

Åbent værksted i
Løvvangens Kirkecenter hver tirsdag
kl. 16-20
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Kalender
Fre.

1. marts

Kl. 17:30

Spisning før Åben kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

1. marts

Kl. 19

Åben kirke: Fotografen Jacob A. Riis (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

2. marts

Kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

3. marts

Kl. 14

Fastelavnsgudstjeneste og -fest (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 6. marts

Kl. 19

Koncert med ’Nordskær’ (side 12)

Lindholm Kirke

Lør.

Kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 10. marts

Kl. 11:15

Sogneindsamling (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. marts

Kl. 14:30

Torsdagstræf: Hans Jacob Hansen (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. marts

Kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 17. marts

Kl. 14

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 17. marts

Kl. 14

Søndagscafé: Hans Wendelboe Bøcher (side 14)

Spejderhuset

Søn. 20. marts

Kl. 17:30

Gå med Gud (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 20. marts

Kl. 19:30

9400 synger (side 7)

Nørresundby Kirke

Tirs. 26. marts

Kl. 19

Menighedsrådsmøde (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 28. marts

Kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

5. april

Kl. 17:30

Spisning før Åben kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

5. april

Kl. 19

Åben kirke: Hugo Mortensen (side 9)

Lindholm Kirke

Lør.

6. april

Kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

7. april

Kl. 14

Banko (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 11. april

Kl. 14:30

Torsdagstræf: Karin Flensborg (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 11. april

Kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 13. april

Kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 14. april

Kl. 14

Søndagscafé: Hanne Møller (side 14)

Spejderhuset

Ons. 17. april

Kl. 17:30

Gå med Gud (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 18. april

Kl. 17

Skærtorsdag med lam & nadver (side 4)

Lindholm Kirke

Tors. 25. april

Kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 30. april

Kl. 19

Menighedsrådsmøde (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Fre.

3. maj

Kl. 17:30

Spisning før Åben kirke (side 9)

Lindholm Kirke

Fre.

3. maj

Kl. 19

Åben kirke: Palæstina-Israel (side 9)

Lindholm Kirke

9. marts

18

Lør.

4. maj

Kl. 10		 Nordjysk kirkedag (side 10)

Folkekirkens hus

Lør. 4. maj
		
Tors. 9. maj

Kl. 10		 Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Kl. 14:30

Torsdagstræf: Skru op! (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 9. maj

Kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 11. maj

Kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 12. maj

Kl. 14

Søndagscafé: Banko (side 14)

Spejderhuset

Ons. 15. maj

Kl. 17:30

Gå med Gud (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 23. maj

Kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs. 28. maj

Kl. 19

Menighedsrådsmøde (side 10)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 29. maj

Kl. 17

Dobbeltkoncert med kirkekorene (side 11)

Løvvangens Kirkecenter

Pilgrimsvandring (side 7)

Info følger

Friluftsgudstjeneste (side 10)

Skanseparken		

Sogneudflugt (side 7)

Løvvangens Kirkecenter		

Lør.

8. juni			

Man. 10. juni

Kl. 10:30

Tors. 13. juni

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

Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirs. 12. marts kl. 14
HR, nadver

Tirs. 5. marts kl. 13:30
HR, nadver

Ons. 6. marts kl. 18:30
HR

Tirs. 26. marts kl. 14
NN

Tirs. 19. marts kl. 13:30
HR

Ons. 3. april kl. 18:30
NG

Tirs. 9. april kl. 14
NG, nadver

Tirs. 2. april kl. 13:30
HR, nadver

Ons. 1. maj kl. 18:30
HR

Tirs. 23. april kl. 14
NG

Tirs. 16. april kl. 13:30
HR

Tirs. 14. maj kl. 14
NG, nadver

Tirs. 7. maj kl. 13:30
HR, nadver

Tirs. 28. maj kl. 14
NG

Tirs. 21. maj kl. 13:30
HR
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GUDSTJENESTER
HR: Helle Rosenkvist - NG: Ninni Gjessing

Fre. 1. marts (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. 18:15, NG
Efterfølgende Åben kirke, se side 9
Søn. 3. marts (fastelavns søndag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 14, HR
Efterfølgende tøndeslagning, se side 7
Søn. 10. marts (1. s. i fasten)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
Sogneindsamling, se side 11
Søn. 17. marts (2. s. i fasten)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Søn. 24. marts (3. s. i fasten)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Søn. 31. marts (midfaste søndag)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Fre. 5. april (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. 18:15, HR
Efterfølgende Åben kirke, se side 9

Søn. 14. april (palmesøndag)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Tors. 18. april (skærtorsdag)
Lindholm Kirke kl. 17, HR
Efterfølgende spisning, se side 4
Fre. 19. april (langfredag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Søn. 21. april (påskedag)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Man. 22. april (2. påskedag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Se side 4

Søn. 5. maj (2. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 9, NG (konfirmation)
Lindholm Kirke kl. 11, NG (konfirmation)
Søn. 12. maj (3. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 9, HR (konfirmation)
Lindholm Kirke kl. 11, HR (konfirmation)
Fre. 17. maj (bededag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
Søn. 19. maj (4. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Søn. 26. maj (5. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG

Søn. 28. april (1. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR

Tors. 30. maj (Kristi himmelfarts dag)
Lindholm Kirke kl. 10, HR

Fre. 3. maj (hverdagsgudstjeneste)
Lindholm Kirke kl. 18:15, NG
Efterfølgende Åben kirke, se side 9

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

Søn. 7. april (Mariæ bebudelses dag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG

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.

