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Nyt fra menighedsrådet
Det er med megen stor glæde, at vi nu har ansat Ninni Gjessing
som sognepræst i Lindholm Sogn. Vi var jo så heldige at have
Ninni som vikar fra 1. januar, så vi havde set hinanden an, inden
hun valgte at søge embedet. Ninni er en dygtig og særdeles kompetent præst, som gerne vil alle de mange, faste opgaver, vi har i
vores sogn. STOR TAK, at du søgte embedet.
Fra 1. juni har vi ansat John Gadegaard som fast vikar for kirke
tjener Signe Fonseca, der har orlov. John har tidligere arbejdet
på stiftet som servicemedarbejder. I sin fritid er han ivrig amatørmusiker og spiller bl.a. trommer i FDF’s seniorblæsere. Han hygger
sig også med at dreje træ, og vi ser frem til, at han kan inspirere
vores trædrejere i kreativt værksted.
I juni havde vi besøg af 8 personer fra vores venskabsmenighed
fra Valka i Letland. Vi havde valgt, at de skulle komme, mens vi
holdt Grønlands nationaldag og havde koncert med Fangekoret.
Det var en dejlig oplevelse at have vores venner på besøg. I Danmark er vi heldige at have andre økonomiske muligheder, end
de har i Letland. Her betaler vi kirkeskat, så vi har løn til kirkens
ansatte, og vores bygninger er i rimelig god stand. I Valka skal de
selv finansiere stort set det hele, hvilket gør, det kun er præsten,
der får en meget beskeden løn - resten er frivillige i kirken.
Grønlands nationaldag den 21. juni var igen en fantastisk dejlig
dag, og vi er glade for at kunne afholde den i Lindholm Kirke. Dagen efter gav Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel koncert i
kirken for tredje gang. Jeg er meget imponeret over korlederen,
Louise Adrian, og det fantastiske arbejde, hun laver med forkyndelse til “gutterne”.
Vi er for tiden i gang med at planlægge forårets arrangementer.
Hvis I er nogle derude, der har gode idéer, er I meget velkomne
til at fremkomme med disse. I kan lægge en seddel i postkassen,
kontakte en af præsterne eller undertegnede.

Med ønsket om et
dejligt efterår til alle.
Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan

Jeg vil slutte med en tekst fra Fangekoret fra sangen “Tilgivelse”.
Teksten er skrevet af Bergur.
Det eneste sted, hvor man glemmer igen
Er stedet, hvor Gud, han viser os hen
Hvor straffeattesten ikke er plettet
Bag himmelens porte er fejltrinene slettet.
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Begravelseskaffe
Lindholm Sogn tilbyder at holde begravelseskaffe efter begravelser og bisættelser i sognet. Det er et team af lokale
frivillige, der står for det praktiske i forbindelse med arrangementet.
Priser: Leje af lokale og service samt rengøring: 500 kr.
1 kande kaffe/te: 20 kr.
For yderligere oplysninger eller ønsker du at hjælpe til som
frivillig, kontakt Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24.

Sorg. Har du mistet din ægtefælle eller livsledsager?
Praktisk information:

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

Sorggruppen er for alle i 9400-området, der har mistet en
ægtefælle eller livsledsager.
Vi mødes seks torsdage i efteråret fra kl. 15.30-17.30 i
Løvvangens Kirkecenter,Strubjerg 167, 9400 Nørresundby.

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

5. september - 19. september - 3. oktober 17. oktober - 31. oktober - 14. november
Sorggruppen er et gratis tilbud fra Folkekirken og ledes af
sognepræsterne Henrik Busk Rasmussen (Hvorup Sogn) og
Helle Rosenkvist (Lindholm Sogn). Den er et samarbejde
mellem Nørresundby, Hvorup og Lindholm sogne.

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

Tilmelding (nødvendig) og yderligere information:

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

Sognepræst Helle Rosenkvist,
tlf. 21 19 94 76, email hros@km.dk
Sognepræst Henrik Busk Rasmussen,
tlf. 23 39 10 47, email hbr@km.dk

Der er absolut tavshedspligt i gruppen.
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Nogen at tale med
Sådan er det egentlig også med os. Ingen lever for sig selv,
men sammen kan vi holde hinanden oppe.

Det fortælles om den middelalderlige tysk-romerske kejser Frederik den II af Hohenstaufen, at han ville finde ud af,
hvad der var menneskehedens oprindelige sprog.

I Lindholm Sogn er der fællesskab til arrangementer samt
folk, menighed og præster at tale med.

Han mente at kunne konstatere det hos børn, som ingen
voksne nogensinde havde talt med.

Velkommen!

Derfor befalede han ammerne og plejeskerne, at de skulle
give børnene mælk, lægge dem til brystet, bade og vaske
dem, blot måtte de ikke på nogen måde pludre eller
snakke med dem.
Præst i Lindholm Sogn.

Han ville nemlig finde ud af, om de ville tale det ældste
sprog, hebraisk eller græsk, latin eller arabisk eller slet og
ret deres forældres sprog.

På denne spalteplads vil jeg gerne udtrykke min glæde over
at være blevet ansat som sognepræst hos jer i Lindholm
Sogn.

Men hans møje var forgæves, idet børnene døde.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde,
og jeg vil anstrenge mig for, at det må
blive til fælles glæde.

De kunne ikke leve uden kærtegn eller smil og kærlige ord
fra deres ammer og plejersker.

Ninni Gjessing
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Gå med Gud - kort

Gå lidt længere

Her er muligheden for en hyggelig gåtur med en god snak. Vi
går en tur på det gamle øvelsesterræn og tager en snak med
dem, der går nærmest ud fra 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.

Onsdag den 11. september kl. 16.30
Mødested: Løvvangens Kirkecenter

Tidspunktet er den 3. onsdag i måneden kl. 17.30 med afgang
fra Løvvangens Kirkecenter.

Den årlige “kirkevandring” flytter i år i skoven. Vi mødes ganske vist ved Løvvangens Kirkecenter, men herfra kører vi til
Lundby Krat, hvor selve vandringen foregår. Undervejs gør vi
holdt nogle steder, synger en salme, hører en bibeltekst og en
lille refleksion, før turen går videre.

Onsdag den 18. september
Onsdag den 16.oktober
Onsdag den 20. november

Efter et par timers vandring (cirka) slutter vi af i et sommerhus
derude. Her får vi lidt varm suppe og en kop kaffe at styrke os
på, og bagefter triller bilerne retur til kirkecentret.
Vandringen er et fælles arrangement for Lindholm og Hvorup
Sogne og ledes af sognepræsterne Henrik Busk Rasmussen
og Helle Rosenkvist.

Gudstjenester i
den blå time

Det er ikke nødvendigt at have bil for at deltage. Vi prøver at
skaffe nok biler til, at der er kørelejlighed til alle.

Udtrykket “den blå time” stammer fra det franske “l’heure bleue”,
som henviser til det tidspunkt på dagen, tidlig morgen eller
sidst på dagen, hvor lys møder mørke, og himlen og belysning
får en helt særlig blå karakter.

Tilmelding: Senest fredag den 6. september til Helle Rosenkvist på tlf. 21 19 94 76 eller email hros@km.dk
Pris: 20 kr.

I den blå time kan meget ske eller intet ske. Det er et poetisk
udtryk for tusmørket, hvor følelserne bæres oppe af et kunst
nerisk eller religiøst udtryk.

Mellemkirkeligt

I efteråret lægger vi gudstjenester i den blå aftentime, hvor der
på den ene side er en forudsigelighed i gudstjenestens sædvanlige karakter, på den anden side kan forskelligt ske med anderledes tiltag og udtryk.

Mandag den 25. november er der årsmøde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Et af temaerne er “International inspiration til Folkekirkens tværkulturelle udfordringer”, som teol.
dr.h.c. Hans Ravn Iversen vil give et bud på. Der bliver også
fortællinger fra fire unges deltagelse i et Taize-møde i Beirut i
Libanon samt andre oplæg.

Efter blå time-gudstjenesterne byder vi på suppe, inden dagen
er omme, og man drager videre til andre gøremål eller blot la
der dagen falde til ro.

Mødet holdes på Hjallerup Kro kl. 18.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Læs mere på Aalborg Stifts hjemmeside, hvor man også kan
tilmelde sig.
https://aalborgstift.dk/stiftet/stiftsudvalg/mellemkirkeligt-stiftsudvalg/tilmelding

Torsdag den 24. oktober kl. 17 i Lindholm Kirke
ved Ninni Gjessing
Torsdag den 21. november kl. 17 i Lindholm Kirke
ved Helle Rosenkvist
6

Koncert
FDF’s seniorblæsere

Koncert
Nordjysk
Vokalensemble

Torsdag den 19. september kl. 19
Lindholm Kirke

Søndag den 8. december kl. 19
Lindholm Kirke

Seniorblæserne er et Brass Band, som blev stiftet ved en
lederfest i FDF-Aalborg i 1971. Orkestret bestod oprindeligt
af tidligere FDF-musikere, men i dag er knap halvdelen af
medlemmerne andre musikere, der brænder for Brass Bandmusik.

De er endnu ikke trukket i det fine tøj, men der er også stadig
lidt tid til jul. Som altid forventer vi en stemningsfuld aften med
julens salmer og sange, når Nordjysk Vokalensemble giver koncert. Der er gratis adgang.

Orkestret ledes af den dynamiske, konservatorieuddannede
dirigent, Mads Erik Slej.
Til aftenens koncert skal vi både høre traditionelt, engelsk
brass band-repertoire, rytmiske satser og brass band sammen med orgel.
Der er gratis adgang.

Julehjælp
Lindholm Sogn uddeler julehjælp til ansøgere, der er medlem
af Folkekirken og bosiddende i sognet. Ansøgningsskema kan
hentes på kirkens kontor fra den 1. november. Skemaet afleveres samme sted senest fredag den 15. november kl. 12. Julehjælpen består af et gavekort til en købmandskurv og uddeles
fortrinsvis til børnefamilier på overførselsindkomst. Ansøgningerne bliver koordieneret med Kirkens Korshær, Frelsens
Hær samt nabosognene.

Menighedsrådsmøder

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter.
Dagsordener og referater kan findes i våbenhus og forhal.

September: Intet møde * Oktober: Tirsdag den 29. kl. 19 * November: Tirsdag den 26. november kl. 17 * December: Intet møde
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“Kristendom og
den nye ateisme”

Filmlørdag:
“Fiskerne”

Onsdag den 9. oktober kl. 17 / 19 i Lindholm Kirke
Professor, dr. theol. Peter Lodberg

Lørdag den 19. oktober kl. 9
Løvvangens Kirkecenter

I disse år hører vi ofte røster, der vil have religion ud af det
offentlige rum. Derfor skal morgensang forbydes i skolen
eller konfirmandundervisningen ud af skolens timer. Inspirationen til modstand mod kristendommen kommer fra en
bevægelse, der bliver kaldt for “ny ateisme”. Peter Lodberg
fra Aarhus Universitet vil fortælle om den nye ateismes baggrund, indhold og forhold til den gamle form for ateisme,
der dukkede op i kølvandet på den franske revolution og
oplysningstiden i 17- og 1800-tallet. Han vil komme ind
på spørgsmålene, om ny ateisme er en ny form for tro, og
hvordan den nye ateisme hænger sammen med diskussionen om tro og naturvidenskab.

Vi viser alle seks afsnit af DR’s filmatisering fra 1977 af Hans
Kirks debutroman “Fiskerne” fra 1928.

Vi begynder med spisning kl. 17.30. Derefter er der en kort
gudstjeneste, der lægger sig op af temaet, og kl. 19 begynder foredraget. Det er muligt at komme fra start eller at slutte
sig til ved gudstjeneste eller foredrag.

Glæd jer til et gensyn med bl.a. Tea, Thomas, Laust og Tabita. Instruktion: Jens Ravn, manuskript: Leif Petersen, musik:
Hans-Erik Philip.

Serien handler om en lille gruppe indremissionske fisker
familier, der er flyttet fra Vestkysten til Limfjordslandet
for at starte på en frisk og dyrke deres tro og fiskeriet. De
møder hård modstand det nye sted, men det lykkes dem
at få spredt deres religiøse budskaber og få jaget grundtvigianismen på flugt. Man følger deres kamp for overle
velse i et samfund under hastig forvandling, hvor det
gælder om at holde flokken under kontrol og religionen fri
af fremskridtet.

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

Pris for spisning og foredrag 50 kr. tilmelding til spisning til
kontoret senest tirsdag den 8. kl. 12.
Pris for foredrag alene 20 kr. inkl. kaffe.

Åben kirke lukker men får nye klæder
Den gamle udgave af “Åben kirke” blev holdt den første
fredag i hver måned med spisning kl. 17, gudstjeneste kl.
18.15 og foredrag kl. 19. Fremover holdes der lidt færre aftener, og de flyttes, så de ikke længere ligger på fredage,
men der er fortsat mulighed for at spise sammen og få et
bette Guds ord med på vejen før foredraget.
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Torsdagstræf
Torsdag den 10. oktober kl. 14.30

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.

Vi får besøg af en foredragsholder udefra. Hvem det bliver
kan ses i folderen for torsdagstræffet samt på kirkens hjemmeside.

Torsdag den 14. november kl. 14.30
Sang, klaver og leg med tegninger

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.

- det er overskriften for dagens torsdagstræf. Vi smører sangstemmerne og synger en masse sammen. Når stemmerne
skal hvile, spiller organist Jens Mathiassen nogle stykker for
os på klaver, og Lis Dalum Nielsen udfordrer vores fantasi
med en lille leg med tegninger.

Torsdag den 12. september kl. 14.30
Ulla Kjærgaard “En beretning fra hospice”
Når et menneske bliver alvorligt syg eller er døende, kan
hospice være en mulighed, men hvornår er det? Hvordan
er det? Og hvad sker der i huset? Ulla Kjærgaard arbejder
som fysioterapeut på Hospice Vangen. Sammen med andre
faggrupper forsøger hun at lindre symptomer og at være
der for de alvorligt syge i den sidste tid - og være der for de
pårørende. Ulla fortæller om sit arbejde, om livet på hospice,
tankegangen, dilemmaer og er klar til at svare på det, vi ellers
måtte have at spørge om.

Torsdag den 12. december kl. 14.30
Julen står for døren,
og vi julehygger.
Se mere i næste kirkeblad.
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Hals Kirke 800 år
Søndag den 15. september kl. 11

Hals Kirke fylder 800 år, og vi er inviteret med til fest. Lindholm Sogn har i nogle år haft en venskabsforbindelse til
Hals Sogn, og derfor er vi inviteret med til det store jubilæum. Der er festgudstjeneste i Hals Kirke kl. 11, hvor
biskop Henning Toft Bro prædiker. Efter gudstjenesten
er der kaffe og kage samt mulighed for at købe pølser,
øl og andet i et telt ved siden af kirken.
Der bliver fællestransport fra Lindholm Kirke med afgang
kl. 10. Det er gratis at tage med, men tilmelding er nødvendig. Man er naturligvis også velkommen til selv at sørge for
transport, men dette er i så fald for egen regning, og der
kan ikke tages kirkebil.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage og ønske Hals Kirke
tillykke med de første 800 år.
Tilmelding til fællestransport senest fredag den 6. september kl. 12 til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.

Levende pinde 25 år

Busk-kage-gudstjeneste

Søndag den 13. oktober kl. 10
Løvvangens Kirkecenter

Søndag den 27. oktober kl. 10
Løvvangens Kirkecenter

I år er det et kvart århundrede
siden, at De levende Pinde første
gang mødtes for at strikke sammen til et godt formål.
Siden da er det blevet til mange sokker, trøjer, huer, vanter,
tæpper og meget, meget mere.

Først er der familiegudstjeneste med en
bibelfortælling, hvor der er nogle, der
sætter pris på rigtig dejlig mad.

Det skal naturligvis fejres, og det gør vi med en jubilæumsguds
tjeneste ved sognepræst Ninni Gjessing. Efter gudstjenesten
fortsætter fejringen med kirkefrokost.
Alle er velkomne: Strikkedamer- og herrer, jer der ikke aner,
hvordan man holder garnet, og enhver anden.
Tilmelding til frokosten senest torsdag den 10. oktober kl. 12 til
kirkens kontor på tlf. 98 17 24 32.

Bagefter er det vores tur til at sætte
tænderne i dejlige kager af alle mulige
slags. Men hvor kommer kagerne fra? Jo fra jer. Vi holder “den
store bagedyst” og kårer den sjoveste, den pæneste og den mest
velsmagende kage.
Alle børn er velkomne til at bage hjemmefra og komme med
jeres kager på dagen. Det er også muligt at bage af kirkens ingredienser i kirkecentret om lørdagen den 26. fra kl. 10-14.
Tilmelding til lørdagen nødvendig senest torsdag kl. 18 til kirkens
kontor på tlf. 98 17 24 32. Tilmelding til søndag er ikke nødvendig.
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Høstgudstjeneste

Medbring gerne en buket blomster fra grøftekant eller have,
lidt frugt eller grøntsager eller måske et hjemmebagt brød.

Søndag den 22. september kl. 14
Løvvangens Kirkecenter

Efter gudstjenesten er der kaffe, kagemand og saft og
mulighed for at købe lodder og
vinde noget af årets høst.

Kirkecentrets æblelund vokser lige så stille, og bærbuskene har
givet små smagsprøver på ribs og solbær. Ved gudstjenesten siger vi tak for naturen, for mad og drikke og alt, hvad vi behøver.

Pengene fra dagens indsamling
og salg af lodder går til
Kirkens Korshær.

Allehelgen

Julemarked

Søndag den 3. november kl. 14
Mindegudstjeneste i Lindholm Kirke

Lørdag den 23. og søndag den 24. november
Spejderhuset og Løvvangens Kirkecenter

Allehelgenssøndag mindes vi dem, vi har mistet. I Lindholm Kirke
holder vi mindegudstjeneste, tænder lys og læser navnene på
dem, der er døde i det forgangne år.

Ingen jul uden KFUM-spejdernes julemarked.

Gudstjenesten er for alle. Både jer, der har sagt farvel til familie
medlemmer eller venner i løbet af året, jer, der tidligere har
mistet, og alle, der bare måtte ønske en stille stund.
Ved udgangen er det muligt at få et gratis gravlys til at sætte på
kirkegården eller tage med hjem.
Begge sognepræster, Ninni Gjessing og Helle Rosenkvist, deltager i gudstjenesten.

Den sidste hele weekend i november afholder
KFUM-spejderne endnu en gang deres store
julemarked. Der vil være salg af adventskranse,
dekorationer, kalenderlys, julesmåkager og
meget mere. Der er tombola, og salgsboderne
giver mulighed for at købe vafler, pølser, kage
og andet godt til billige penge.
Lørdag den 23. foregår det i spejderhuset på Lindholmsvej
59 kl. 11-15, og søndag den 24. flytter det hele til Løvvangens
Kirkecenter, Strubjerg 167. Denne dag begynder med guds
tjeneste kl. 10 med luciaoptog ved spejderne, børnekoret og
andre børn, markedet runder af med banko kl. 14.
11
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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. 24 48 33 91.
Søndag den 22. september kl. 14
Udviklingskonsulent Tom Sand Egeskov:
“Kom med Danmission til Tanzania”
Se billeder og hør om organisationens arbejde i Tanzania. Få også et
lille indblik i genbrugsverdenen i Danmark.
Søndag 20. oktober kl. 14
Nora og Kjeld Nielsen kommer og fortæller i lyd og billeder om en fantastisk tur til Rusland.
Søndag 10. november kl. 14
Henning Madsen og Agnethe Thomsen har været på deres livs rejse
og vil dele det med os. Denne gang tager vi til New Zealand, så sig
ikke, at vi ikke kommer vidt omkring i verden. Det bliver både i lyd og
billeder.

Julemarked
Husk spejdernes julemarked
lørdag den 23. og søndag
den 24. november.
Læs mere på side 11.

lindholmspejderne.dk
Grupperådsformand:
Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan
Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 75 71
mie@bersan.dk
Bæver – 0., 1. klasse
Bigge Dalbøge Bersan
Tlf. 98 17 75 71
Onsdage kl. 17–18:30
Ulve – 2., 3. klasse
Conni Kristiansen
Tlf. 98 17 84 10
Tirsdage kl. 17-18:30
Junior – 4., 5. klasse
Peter Fonseca
Tlf. 72 69 16 07
Tirsdage kl. 17-18:30

Gruppeleder:
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
dionpedersen@
spejdernet.dk
Spejder –
6., 7. klasse
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
Onsdage kl. 19-21
Seniorspejder –
8., 9., 10. klasse
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
Onsdage kl. 19-21
Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
Tlf. 61 77 71 64
Torsdage i lige uger
kl. 19-21

ER DU DEN LEDER, VI MANGLER?
Kontakt dionpedersen@spejdernet.dk, tlf. 29 44 08 04.
Spejdererfaring er ikke en nødvendighed, blot du har
lysten til at give børn og unge mennesker en fed oplevelse.
Vi indhenter børneattest på alle vores ledere.

BANKO
i Løvvangens Kirkecenter
Søndag 8. september kl. 14
Søndag 6. oktober kl. 14
Søndag 24. november kl. 14
Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.
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Børnekor

Babysalmesang

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.

Igangværende hold med start den 21. august kl. 10
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.

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.

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.

I efteråret er der flere spændende opgaver. Koret skal bl.a.
synge for beboerne på Lindholm Plejehjem den 9. oktober
kl. 15.15, og der skrues helt op for julestemningen til gudstjenesten ved julemarkedet, når lyset er dæmpet, og vi alle sammen sidder og venter på, at koret sammen med spejderne og
andre børn indleder gudstjenesten med luciaoptog.

Babysalmesangsforløbet er gratis! Kaffe/te og franskbrød koster 20 kr. (Medbring endelig madpakke efter behov).

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.

Forløbet går fra den 21. august til den 30. oktober med pause
i uge 42.
For tilmelding og yderligere information om sted for de enkelte gange kontakt organist Hanne Møller tlf. 29 40 01 60.

Nyhed:

Musikalsk legestue
Tirsdage i lige uger i Løvvangens Kirkecenter ved
organist Hanne Møller.
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.
Alle er velkomne, og man kan melde sig som privat forælder
med barn, kommunal dagplejer eller privat dagplejer.

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.

Tilmelding til Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60
Følgende tirsdage, alle dage kl. 10-10.45:
3. og 17. september
1. og 29. oktober
12. og 26. november

De to datoer i samme måned har samme program, så flere
kan få mulighed for at deltage. Begrænset antal padser og
tilmelding nødvendig.
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Konfirmationer 2019

Gl. Lindholm Skole 7. B - 5. maj 2019 kl. 9

Gl. Lindholm Skole 7. C - 5. maj 2019 kl. 11

Mentiqa 7. klasse - 12. maj 2019 kl. 9

Gl. Lindholm Skole 7. A - 12. maj 2019 kl. 11

Konfirmation 2020
Indskrivning for alle 7.-klasseselever
søndag den 1. september kl. 10
i Lindholm Kirke.

Vil du konfirmeres i foråret 2020, så tag dine forældre under armen og mød op til
gudstjeneste (der selvfølgelig giver et gudstjenestekryds) kl. 10. Efter gudstjenesten
udfyldes tilmeldingssedler. Er du forhindret i at deltage denne dag, så kontakt en af
sognepræsterne eller kirkekontoret forud for dagen.
14
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Dåb og vielser

9. juni 2019
Simon Bratholt

9. juni 2019
Felix Janner Benzon

23. juni 2019
Peter Riber Uggerhøj

6. juli 2019
Sune Schuster Borberg

14. juli 2019
Mille Soelberg Korreborg
Johansen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
7. september 2019
2. november 2019

25. maj 2019
Katharina & Steffen
Overgaard Laustsen

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

8. juni 2019
Linda Petri Nielsen &
Per Kirch Nielsen
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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.

12. september
26. september
10. oktober
24. oktober
7. november
21. november

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. september
12. oktober
9. november

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. september
5. oktober
2. november
16

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

Åbent
værkst
e
Løvva
ngens d i
Kirkec
tirsdag
enter h
kl. 16-2
ver
0.

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 gaver til
sognets venskabsmenighed i Valka
i Letland.

Vi støber lys en gang i kvartalet. Næste gang er tirsdag
den 12. november.

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

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 det er
også muligt at købe sig til en smuk løsning, hvor kirke
gårdens personale binder grangrenene på tentorstål,
der er bukket til en firkant. Dekorationen står i vasen
lige over pladen. Købes pyntningen hos graverne, sørger de naturligvis også for nedtagning af grandækning og dekoration, når det igen bliver forår.
Priser for grandækning af:
Sten i plæne: 260 kr.
Urnegravsted: 490 kr.
To kistepladser: 1014 kr.
For yderligere information og bestilling,
kontakt kirkegårdsleder Thomas Baun på
tlf. 98 17 31 85 eller thomas@lindholmsogn.dk
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Kalender
Tirs.

3. sept.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

7. sept.

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

8. sept.

kl. 14

Banko (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

10. sept.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons.

11. sept.

kl. 16.30

Vandring (side 6)

LØV / Lundby Krat

Tors. 12. sept.

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 9)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 12. sept.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

14. sept.

kl. 13

De levende Pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

17. sept.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 18. sept.

kl. 17.30

Gå med Gud (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 19. sept.

kl. 19

Koncert FDF’s Seniorblæsere (side 7)

Lindholm Kirke

Søn. 22. sept.

Kl. 14

Søndagscafé (side 12)

Spejderhuset

Tirs.

24. sept.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 26. sept.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

1. okt.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

5. okt.

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

6. okt.

kl. 14

Banko (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

8. okt.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons.

9. okt.

kl. 19

Foredrag (side 8)

Lindholm Kirke

Tors. 10. okt.

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 9)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 10. okt.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

12. okt.

kl. 13

De levende Pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

15. okt.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 16. okt.

kl. 17.30

Gå med Gud (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

kl. 9

Filmdag (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 20. okt.

Kl. 14

Søndagscafé (side 12)

Spejderhuset

Tirs.

22. okt.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 24. okt.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

19. okt.

29. okt.
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Tirs.

29. okt.

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

2. nov.

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

5. nov.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors.

7. nov.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

9. nov.

kl. 13

De levende Pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 10. nov.

kl. 14

Søndagscafé (side 12)

Spejderhuset

Tirs.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. nov.

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 9)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 20. nov.

kl. 17.30

Gå med Gud (side 6)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 21. nov.

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

23. nov.

kl. 11

Julemarked (side 11)

Spejderhuset

Søn. 24. nov.

kl. 14

Banko (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

26. nov.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

26. nov.

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

12. nov.
19. nov.

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

Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirs. 10. september kl. 14
NG, nadver

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

Ons. 4. september kl. 18:30
HR

Tirs. 24. september kl. 14
NG

Tirs. 17. september kl. 13:30
HR

Ons. 2. oktober kl. 18.30
HR

Tirs. 8. oktober kl. 14
NG, nadver

Tirs. 1. oktober kl. 13.30
HR, nadver

Ons. 6. november kl. 18.30
NG

Tirs. 22. oktober kl. 14
NG

Tirs. 15. oktober kl. 13:30
HR

Tirs. 12. november kl. 14
HR, nadver

Tirs. 5. november kl. 13:30
NG, nadver

Tirs. 26. november kl. 14
NG

Tirs. 19. november kl. 13.30
HR
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GUDSTJENESTER
HR: Helle Rosenkvist - NG: Ninni Gjessing

Søn. 1. september (11. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Søn. 8. september (12. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 1o, NG
Søn. 15. september (13. s. e. trinitatis)
800 års jubilæumsgudstjeneste i Hals.
Læs mere inde i bladet på side 10
Søn. 22. september (14. s. e. trinitatis)
Høstgudstjeneste
Løvvangens Kirkecenter kl. 14, HR
Læs mere inde i bladet på side 11
Søn. 29. september (15. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
Søn. 6. oktober (16. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, HR

Ons. 9. oktober
Hverdagsgudstjeneste og foredrag
Lindholm Kirke kl. 18.15
Læs mere inde i bladet på side 8
Søn. 13. oktober (17. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
De levende Pinde 25 år
Læs mere inde i bladet på side 10
Søn. 20. oktober (18. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Tors. 24. oktober “blå time”
Lindholm Kirke kl. 17, NG
Læs mere inde i bladet

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

Søn. 27. oktober (19. s. e. trinitatis)
BUSK-gudstjeneste
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Læs mere inde i bladet på side 10
Søn. 3. november (allehelgen)
Allehelgensgudstjeneste
Lindholm Kirke kl. 14, HR og NG
læs mere inde i bladet på side 11
Søn. 10. november (21. s. e. trinitatis)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Søn. 17. november (22. s. e. trinitatis)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Tors. 21. november “blå time”
Lindholm Kirke kl. 17, HR
Læs mere inde i bladet
Søn. 24. november (s. s. i kirkeåret)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
Efterfølgende julemarked
Læs mere inde i bladet på side 11

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

