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Nyt fra menighedsrådet

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan

Det er nu den 20. april, og jeg skal skrive mit indlæg til det
kommende kirkeblad. Vi er alle i mere eller mindre isolation
pga. corona. Skolerne begynder nu at åbne for de yngre børn,
men hvornår kan vi åbne kirkerne?

Alle vore arrangementer er indtil videre aflyste. Dette
gælder såvel gudstjenester, indsættelsesgudstjenesten
med vores nye præst, Anette Hollesen, frihedsfest den 4.
maj, torsdagstræf, kreativ værksted, patchwork, menighedsrådsmøder, tur til vores venskabsmenighed i Valka, Letland
m.m. Vi har endvidere valgt at aflyse sogneudflugten den
28. juni, da det er en bustur, og vi sidder tæt i bussen.
Til trods for alle aflysningerne vælger jeg at se lidt optimistisk
på fremtiden og håber, kirken åbner igen inden sommer. Vi har
derfor valgt at opretholde de planlagte arrangementer hen
over sommeren, men alle bliver nødt til selv at holde sig orienteret via pressen eller kirkens kontor om.

Min påske i år blev meget anderledes, end jeg tidligere har
været vant til. Jeg synes, det har været og stadig er en svær tid.
Jeg savner mine normale aktiviteter – jeg savner fællesskabet
med andre. Præsterne her i landet har været særdeles kreative
med at lægge på internettet, hvilket har været super fint, men
det er ikke det samme som at komme til gudstjeneste og fællesskab i Lindholm Kirke.

Regn os til dit vennelag,
under vort det ringe tag
værdiges at træde!
Hør vor bøn, og hør vor sang!
Giv ”Guds fred!” sin rette klang,
os vor Herres glæde (nr. 332 i DDS)
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SORG

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

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

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.

Vi mødes seks torsdage i sommeren fra kl.
15.30-17.30 i Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg
167, 9400 Nørresundby.
Sorggruppen er et gratis tilbud fra Folkekirken
og ledes af sognepræsterne Helle Rosenkvist
(Lindholm Sogn) og Henrik Busk Rasmussen
(Hvorup 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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2 bliver til 3 - og jeg er den tredje
Jeg er den nye præst hos jer her i Lindholm. Ansat i en
tredje nyoprettet præstestilling siden 1. april. Det er en
smule mærkeligt i en tid, der er præget af afstand og
forsøg på at undgå hinanden mest muligt for at undgå en
Corona-katastrofe.
Jeg er ikke ny som præst, men kommer med 12 års
erfaringer fra bl.a. en fast stilling gennem mange år ved
en bykirke i Aalborg, og en del vikariater både i by og på
land. Nu glæder jeg mig til at slå rødder og sammen med
Ninni og Helle at være præst for jer her i Lindholm.
Jeg glæder mig til at medvirke ved de kirkelige
handlinger, der markerer nogle af de største begivenheder i
vores liv, fejre gudstjenester sammen med jer i både Lindholm kirke og kirkerummet i Løvvangens kirkecenter, på
plejehjem og i det fri eller, hvor fejringen nu finder sted.
Jeg glæder mig til at møde jer også i alle mulige andre
sammenhænge og dele tro og tvivl, håb og fortvivlelse
og livets muligheder og umuligheder og få gensidige
nye erkendelser og erfaringer, der gør verden større og
meget mere farverig og forunderlig end det, man kan se
af sig selv.

Jeg er 47 år og kommer ud af en familie, hvor der ikke
er andre præster eller en tradition for at gå i kirke og
dyrke kristendommen. Vi har altid gået i kirke til jul,
og ”når vi blev inviteret”– som man siger det, men det
har selvfølgelig ændret sig siden, jeg blev præst - Som
én i min nære familie kan finde på at sige det engang
imellem – ”Nu trænger jeg virkelig til at komme en tur til
gudstjeneste igen – jeg bliver så ordentlig af det”.
Selv har jeg også brug for at sidde der på kirkebænkensøndage, hvor jeg ikke er på som præst. Det er nemlig
meget vanedannende, og jeg er jo ikke den eneste, der
finder budskabet om tro håb og kærlighed meget meningsfuldt og helt livsnødvendigt. En kærlighed, som vi
med påsken igen blev mindet om, er en kærlighed, der
var villig til at gå i døden for at give os livet og vise os, at
intet kan skille os fra Guds kærlighed til os. En kærlighed
som vil sætte os fri til at leve – ikke kun overleve – men
virkelig leve på trods af frygt og dødsangst. En kærlighed
der giver os styrke til være mennesker for hinanden med
alle vores skavanker, fejl, sårbarheder, styrker og talenter. Det er et budskab, som vi, netop i disse dage, hvor
virusfare burer os inde derhjemme, kan trænge til at høre,
synes jeg.
Og apropos hjem – så har jeg ud over vores fælles hjem i
kirken ikke mindre end to, som jeg fordeler min tid og tilstedeværelse imellem – et i Nibe sammen med min mand
og hans datter på 10 år og et i Binderup udenfor Nibe
sammen med mine store børn på 21 og 19 år og min mor
samt høns og hund, og det, som hører landet til.
Vi ses!
Bedste forårshilsner
Jeres nye præst
Anette Rask Hollesen
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GRØNLANDS
NATIONALDAG

Menighedsrådsmøder
Pga. Covid-19 har det ikke været muligt at afholde
menighedsrådsmøder siden februar måned. Vi
starter op igen efter sommerferien tirsdag den 25.
august kl. 19.00 i Løvvangens Kirkecenter.

Skansegudstjeneste

Søndag den
21. juni kl. 10
i Lindholm Kirke

Mandag den 1. juni kl. 10.30
Skanseparken
Vi håber, vejret holder tørt, når vi 2. pinsedag drager til
udendørs gudstjeneste i Skanseparken. Gudstjenesten
er et samarbejde mellem de tre folkekirkesogne Lindholm, Hvorup og Nørresundby samt baptistkirken i
Vodskov og Nørresundby.

Det er allerede blevet en god tradition, at Ikerasak og
Lindholm Sogn sammen inviterer til en både festlig, farvestrålende og hyggelig markering af Grønlands nationaldag.
Vi begynder med flaghejsning kl. 10 efterfulgt af
gudstjeneste med salmer på grønlandsk og dansk.

Valka

Det er endnu uvist, hvorvidt eller i hvilket omfang det traditionelle kaffemik kan afholdes.

Turen til Valka den 10-18.
juni er desværre udskudt
pga. Covid-19.

Angående tilmelding: Se hjemmesiden.

Følg med på vores
hjemmeside og
facebookside for de
nyeste opdateringer.
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SOMMERFILM
23/7 : BRØD OG TULIPANER

Tre torsdage henover
sommeren kl. 14 i
Løvvangens Kirkecenter
Snart ruller der igen film over lærredet i Løvvangens Kirkecenter. Hver gang begynder vi med en meget kort gudstjeneste, der lægger sig op af filmens tema. Bagefter er der
film, snak, kaffe og kage.
Det koster 20,- kr. per gang.

9/7 : DISCO

Både brød og tulipaner er nødvendige i vores liv som udtryk
for dels overlevelse dels livsglæde. Det er en hjertevarm film
om pludselig at blive engageret i det liv, som tidligere forekom
trist og gråt samt en film om, hvordan kærligheden og mødet
med mennesker kan vende op og ned på al ting. Hvilket vi jo
også bliver mindet om i denne tid, hvor social afstand er det
helt centrale i vores omgang med hinanden.

Norske Jorunn Myklebust
Syversens “Disco” er et
fascinerende og foruroligende samtidsportræt
båret af Josefine Frida,
som gjorde sig internationalt
bemærket i den norske
ungdomsserie “Skam”
som Noora. I “Disco”
optræder hun som den
kristne diskodanser, som
begynder at vakle i sin tro
og søge radikale løsninger.

6/8 : QIVITOQ
Qivitoq er en dansk film
fra 1956, instrueret af Erik
Balling og skrevet af Leck
Fischer. Noget så sjældent
som et kærlighedsdrama
i grønlandske omgivelser.
Qivitoq var den første
danske film, der blev
nomineret til en Oscar for
bedste fremmedsprogede
film. Med bl.a Poul Reichhardt og Kirsten Rolfes.

Tag dig i agt for de falske
profeter! 19-årige Mirjam
har det hele. Hun er ung,
smuk og uskyldig, verdensmester i freestyle diskodans,
sanger i ungdomsbandet i sin lokale kirke, og hun er hele
menighedens stolthed. Men da hun under forsvaret af sit
verdensmesterskab kollapser på scenen, sprækker idyllen.
Mirjam begynder at tvivle på sine evner, på sig selv og på
sin tro.
Filmen er muligvis tekstet på Norsk
7

Menigheds- og
valgmøde
Tirsdag den 12. maj skulle vi have afholdt såvel
det årlige orienteringsmøde og orienteringsmøde
om menighedsrådets valgforsamling den 15. september. Orienteringsmødet er udsat til tirsdag
den 9. juni kl. 19.00 i Løvvangens Kirkecenter. Her
vil valgbestyrelsen orientere om retningslinjer for
menighedsrådsvalget 2020.

Begravelseskaffe

Sogneudflugt
søndag 28. juni

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.

Pga. de sære tider, hvor vi ikke må forsamles i stort
antal, aflyses hermed sogneudflugten, som var planlagt til d. 28. juni

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

Vi vender stærkt tilbage næste år.

For yderligere oplysninger og bestilling,
kontakt: Lene Guldfeldt på tlf. 22 52 04 24.
Der er altid brug for flere frivillige. Melder man sig, kan man
stå på en liste og blive spurgt, når der - som regel med kort
varsel - er behov for det. Man har altid mulighed for at sige
nej, men jo flere vi er, des nemmere kan vi tilbyde denne
mulighed. Kunne du tænke dig at blive frivllig, kontakt da
også Lene Guldfeldt.

Torsdagstræf holder

SOMMERPAUSE
...men er stærkt
tilbage igen
torsdag den 10.09.2020
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Pilgrimsvandring i
samarbejde med Hals

HYGGE VED ÅEN
Søndag den 26. juli kl.
11.00 v/ Lindholm Kirke

Der er heldigvis god plads i naturen. Vi håber derfor, at
det bliver muligt at gennemføre den planlagte pilgrimsvandring denne sommerlørdag i samarbejde med vores
venskabsmenighed i Hals. Den præcise planlægning må
naturligvis tilpasses hen ad vejen.

Søndag den 26. juli kl. 10.00 starter vi med gudstjeneste
i Lindholm Kirke, og efterfølgende har vi sang og musik,
hygge og spisning i teltet på parkeringspladsen.

En foreløbig plan er, at vi mødes ved Løvvangens Kirkecenter kl. 9.00 og kører samlet i biler til Hammer Bakker,
hvor vi går en rute på 10-12 km. (justeres efter evt. bukkejagt i området). Undervejs gør vi holdt, synger en salme,
hører et par Bibelord og får nogle små refleksioner at
tænke over på den videre tur.

Prisen for hele arrangementet er 60 kr.
Tilmelding til kirkens kontor senest mandag den 20. juli
på tlf. 98 17 24 32 eller lindholm.sogn@km.dk.

Vi håber også, at det bliver muligt at komme omkring
Sulsted Kirke til et stop med hovederne vendt mod de
smukke kalkmalerier. Hammer Bakker har et smukt, kuperet
terræn med en afvekslende natur. Medbring egen madpakke og drikke. Hvis vi må til den tid, sørger vi for lidt
kaffe, te og en lille kage.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Kontakt sognepræst Helle Rosenkvist, hros@km.dk eller
tlf. 21 19 94 76.

Lørdag den 11. juli
i Hammer Bakker
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Velkommen i
efterårets Bogcafé
I Lindholm Sogn har vi mange gode måder at mødes på og
mange relevante ting at tale om.
En god snak om vigtige ting i livet, om sorger og glæder,
utilstrækkeligheder, smerte og afsavn, glæde og lykke, alt
det vil vi komme ind på i Bogcafeen ud fra et litterært afsæt,
hvor vi ofte kan genkende elementer eller følelser fra vores
eget liv.
Vi vil læse en bog i løbet af et efterår og en ny i løbet af
et forår, og det vil være en åben læsegruppe, hvor man er
velkommen til at være med for en enkelt bog eller fortsætte
til flere bøger, hvor vi i fællesskab bliver enige om, hvad der
kunne være interessant at læse.
Vi mødes som udgangspunkt den sidste torsdag i september
og november måned kl. 16-18, starter med en sandwich, så
også de, der lige kommer fra arbejde, kan finde energi til at
være med.
På gensyn i Bogcafeen i Løvvangens Kirkecenter torsdag
den 24. september.
Med venlig hilsen
Sognepræst
Ninni Gjessing
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Jeg vil starte med at foreslå, at vi i efteråret læser
Dorrit Willumsens fine bog ’Løg trækker tårer’, som
senest har været nomineret til Weekendavisens Litteraturpris. Det er en skøn lille bog, som handler
om en ældre kvinde ’Wendy’, der dels ikke har styr
på sin mobiltelefon og sit nøglekort, som ikke får
nogle hilsner på sin fødselsdag, blot et brev fra
hospitalet om en tarmundersøgelse. En dag får hun
nok, går ud af døren i sin ulveskindspels og indretter sig i en skunk i et hus, der er under restaurering,
hvor hun både skraber pande og knæ.
Hvad det egentlig
har med vores liv at
gøre, og hvad det
egentlig kommer os
ved, ja, blandt andet det skal vi tale
om.

KONFIRMAND 2020/21

Nyt ansigt i
Løvvangens Kirkecenter

Kære konfirmander og forældre!
Tak for jeres velvillighed og forståelse omkring fastsættelsen
af nye datoer for konfirmation i Lindholm kirke.
Det er som bekendt endt med, at eleverne fra Gl. Lindholm
Skole bliver konfirmeret søndag den 6. september, 7.a kl.
9.00 og 7.b kl.11.00 Eleverne fra Mentiqa-skolen bliver
konfirmeret søndag den 13. september kl. 10.00. Desuden
har en ganske lille gruppe af elever fra Gl. Lindholm Skole
ønsket konfirmation søndag den 7. juni kl. 10.00, hvilket vil
blive gennemført under forudsætning af, at det tillades af
myndighederne. I hører nærmere!
Konfirmandindskrivning til konfirmation 2021
De konkrete oplysninger omkring tilmelding til konfirmationsforberedelse vil blive meddelt senere. Så snart brikkerne
er faldet på plads, hører I nærmere fra os.
Minikonfirmander og midikonfirmander i efteråret
Vi glæder os til i efteråret at kunne tilbyde børn fra 3. og
4. kl. et sjovt og hyggeligt forløb i Løvvangens Kirkecenter,
hvor vi skal høre fortællinger, synge, snakke, tegne, være
sammen og lære hinanden at kende, inden man bliver så
stor, at man bliver en rigtig konfirmand. Når vi har aftalt
ugedag og tidspunkt med skolen, vil det blive meddelt
nærmere!

Hej, jeg hedder Bent Holm og er den nye PR-medarbejder her hos Lindholm Sogn, hvor jeg skal varetage
sognets PR-opgaver såsom plakater, flyere, hjemmeside og det kvartalsmæssige kirkeblad.
Jeg har en håndværksmæssig uddannelse som
reklametegner. Derudover har jeg også illustreret
mange børne- og ungdomsbøger samt undervist i
tegning og maleriets kunst.

Blot kan vi sige, at vi glæder os til at komme i gang med
både mini- og midikonfirmander i efteråret.

Jeg er 49 år og bor lige klods op af Hammer Bakker
med min søn på 14, min kæreste og hendes datter.
Sammen har vi Berta som er en Engelsk bulldog og
katten Houdini - som bare er en kat med tilhørende
royale nøkker - især når der ikke er mad nok i skålen.
I min fritid ynder jeg gerne at spille nogle spil,
tegne/male alt efter hvad jeg lige er i humør til.

Mange hilsner Sognepræsterne
Helle, Ninni og Anette

Jeg er i Løvvangens Kirkecenter tirsdage og onsdage
og kan træffes på tlf. 29 40 09 16 eller på mail:
bentholm@lindholmsogn.dk
11
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Søndagscafé i
spejderhuset

Lindholmspejderne.dk

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. 2
 4 48 33 91.
Vil du være spejderleder og være med til at give en
masse unger gode oplevelser for livet? Spejdererfaring
er ikke en nødvendighed. Vi indhenter børneattest på
alle vores ledere.

OBS! Søndagscafé har ferielukket og starter op igen
søndag d.13 september kl. 14 - 16.
Marianne Skourup fra Vejle kommer og fortæller om at
køre med 120 km i timen - blive ramt af en hjerneblødning - og få et nyt liv.

Kontakt: dionpedersen@spejdernet.dk tlf. 29 44 08 04
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. 27 61 39 27
Tirsdage kl. 17-18:30

Gruppeleder:
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
dionpedersen@
spejdernet.dk

BANKO
i Løvvangens Kirkecenter

Spejder –
6., 7. klasse
Dion Pedersen
Tlf. 29 44 08 04
Onsdage kl. 19-21

Søndag 4.oktober kl.14
Søndag 29.november kl.14
Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.

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
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I østen stiger solen op...

En historie om
bevaring af kunst
i lokalområdet.. .

Kirsten bølling, Charlotte Mortensen og Theresa Svanborg foran deres kunstværk.

Helt tilbage i 2002, da Theresa Svanborg og Charlotte
Mortensen sammen med resten af deres klassekammerater
i 4. klasse på Løvvangskolen fik muligheden for at deltage
i en kunstkonkurrence, der gik ud på at illustrere en salme,
tænkte de nok ikke, at værkerne ville blive så populære, at
der blev sørget for bevarelse af dem efter skolens lukning.
I dag hænger de og pryder gallerigangen i Løvvangens
Kirkecenter og er dermed forblevet i lokalområdet.
Kirsten Bølling, børnenes lærer:
”Jeg havde lyst til at deltage i konkurrencen, og da jeg
havde klassen til både dansk, kristendom og billedkunst,
og de desuden var motiverede, så var det umiddelbart ikke
svært at gå i gang.”

”Hvilken salme skulle det så være? - I østen stiger solen op
- var nærliggende. En børnesalme, som elverne kendte, og
jeg huskede fra mange morgensange og holdt meget af.
B.S Ingemanns tekst er glad, optimistisk og ikke mindst let
at forstå. Det viste sig at være et godt valg. Når vi - såvel
børn som voksne - synger salmen eller læser teksten, skaber
vi indre billeder og forstår budskabet lettere.”
Kirsten og hendes elever vandt konkurrencen, som udløste
en tur på Limfjorden med prammen Jens Krog.
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Babysalmesang

Musikalsk legestue

Nyt hold begynder 5. august

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

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.

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. Der indgår sange, salmer og danse,
små instrumenter og reme
dier. 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.

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.

De to dage har samme program, så flere kan få mulighed for
at deltage. Begrænset antal padser og tilmelding nødvendig.
Alle er velkomne, og man kan melde sig som privat forælder
med barn, kommunal dagplejer eller privat dagplejer.

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

Tilmelding til Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60

Sognets Barslende får et brev med invitation .
Tilmelding til Hanne Møller tlf. 29 40 01 60.
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Børnekor

Dåb

Sognets børn i alder 2.-3.-4. klasse inviteres til
kor igen i sensommeren.
Breve med invitationer sendes ud i august efter
skoleåret er igang - onsdage fra kl.14-16 muligvis i to grupper alt efter børnenes skoleskema/
ringetider og antal tilmeldte
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.
Det er gratis at synge med i børnekoret.
Flere oplysninger kan fås hos Hanne Møller.
Vel mødt fra Hanne og Jens

1.marts 2020
Isabella Bach Schmidt

1.marts 2020
Malthe Bach Nielsen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
27.juni
25 juli
29. august

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

ie

IKERASAK

DE LEVENDE PINDE

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.

Vi starter op igen den 12/9 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.
Lis Dalum Nielsen på tlf. 24 48 33 91.
Pris: 20 kr. pr. gang.

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.

12. september
10. oktober
14. november

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.

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

Kontakt Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
på tlf. 98 17 75 71 eller mobil 40 57 75 71.
Vi starter den 27. august

Narcotics
Anonymous

BRODERI-BANDEN

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.

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.

Læs mere på nadanmark.dk

6. juni
4. juli
1. august
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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 dåbslyse
stager, som sognets nydøbte kan få med hjem sammen med et dåbslys.
Vi støber lys en gang i kvartalet.
Næste gang er tirsdag den 2. juni.
Andre har lavet papirengle og lutherroser af perler som
gaver til sognets venskabsmenighed i Valka i Letland.
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte
Lene Guldfeldt, tlf. 22 52 04 24.

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

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

2. juni

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.		

6.juni

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.		

9. juni

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.		

9.juni

kl. 19

Menighedsmøde og orienteringsmøde om valg

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.		

16. juni

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.		

21. juni

kl. 10

Grønlands Nationaldag

Lindholm Kirke

Tirs.		

30. juni

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.		

4.juli

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

7. juli

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 		

9.Juli

kl.1 2

Film : Disco (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Lør. 		

11.Juli

kl. 9

Pilgrimsvandring i Hammer Bakker

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.		

14. juli

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.		

21. juli

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 		

23.Juli

kl.12

Film: Brød og tulipaner (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.		

26. juli

kl.10

Hygge ved åen

Lindholm Kirke

Tirs.		

28. Juli

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter
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Lør.

1.august

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

4.august

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 5. august

kl. 10

Nyt babysalmesangshold begynder (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 6.august

kl.12

Film: Qivitoq (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

11.august

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

18.august

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

25.august

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

25.august

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 27.august

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på
plejehjem
HR: Helle Rosenkvist
NG: Ninni Gjessing

Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirs. 9. juni kl. 14.00
Gudstjeneste med nadver

Tirs. 2. juni kl. 13.30
Gudstjeneste med nadver

Ons. 3. juni kl. 18.30
Gudstjeneste

Tirs. 23. juni kl. 14.00
Sang

Tirs. 16. juni kl. 13.30
Gudstjeneste

Tirs. 11.august kl. 14
Gudstjeneste med nadver

Tirs. 4. august kl. 13:30
Gudstjeneste med nadver

Tirs. 25.august kl. 14
Sang

Tirs. 18. august kl. 13.30
Gudstjeneste

Ons. 1. juli kl. 18.30
Gudstjeneste
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Ons. 5. august kl. 18:30
Gudstjeneste

Gudstjenester

HR: Helle Rosenkvist • NG: Ninni Gjessing • AH: Anette Hollesen

Søn. 31. maj kl. 10

Lindholm Kirke, HR (Pinsedag)

Man. 1. juni

kl. 10

Løvvangens Kirkecenter, NG (2. Pinsedag)

Søn. 7. juni

kl. 10

Lindholm Kirke, NG

Søn. 14. juni kl. 10

Løvvangens Kirkecenter, HR

Søn. 21. juni kl. 10

Lindholm Kirke, AH (Grønlands Nationaldag)

Søn. 28. juni kl. 10

Løvvangens Kirkecenter, NG

Søn. 5. juli

kl. 10

Lindholm Kirke, HR

Tors. 9. juli

kl. 14

Løvvangens Kirkecenter, HR (Gudstjeneste og sommerfilm)

Søn. 12. juli

kl. 10

Løvvangens Kirkecenter, HR

Søn. 19. juli

kl. 10

Løvvangens Kirkecenter, NG

Tors. 23. juli

kl. 14

Løvvangens Kirkecenter, NG (Gudstjeneste og sommerfilm)

Søn. 26. juli

kl. 10

Lindholm Kirke, NG (Hygge ved åen)

Søn. 2. aug.

kl. 10

Lindholm Kirke, AH

Tors.

6. aug. kl. 14

Løvvangens Kirkecenter, AH (Gudstjeneste og sommerfilm)

Søn.

9. aug

Løvvangens Kirkecenter, AH

kl. 10

Søn. 16. aug kl. 10

Lindholm Kirke, AH

Søn. 23.aug

Løvvangens Kirkecenter, HR

kl.10

Søn. 30. aug kl.10

Lindholm Kirke, AH

LØRDAGSDÅB:

KOLLEKTER:

TAXAKØRSEL:

27.juni

Indsamling i våbenhuset

Gangbesværede med

25 juli

forgangen. Se på

bopæl i sognet kan

29. august

tavlerne, hvad pengene

efter aftale med kirke-

går til. MobilePay 71030.

kontoret få taxakort til
sognets gudstjenester.

