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Nyt fra menighedsrådet
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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

I Lindholm Sogn har vi nu fået valgt et nyt menighedsråd for 
de næste 4 år. Det nye menighedsråd starter samtidig som det 
nye kirkeår 1. søndag i advent.  (se omtale andet sted i bladet)
Vores folkekirkemedlemstal er steget, så derfor er det nye 
menighedsråd udvidet med et medlem.

Jeg vil på egne og menighedsrådets vegne sige en stor tak 
for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde til jer der ikke  
ønskede at fortsætte i menighedsrådet. Og samtidig stort 
velkommen til alle jer nye i rådet. 

Vi har mange opgaver der skal løses de næste år. 

Det største projekt bliver tilbygning til Løvvangens Kirke-
center. Tilbygningen bliver opført i forlængelse af kirkecentret  
op mod stien til Løvvangcentret. Vi får nye store rum som kan 
bruges til konfirmandundervisning og arrangementer. Køkken-
et bliver flyttet – der kommer flere toiletter – organister kan 
igen få et kontor – vi får et samtalerum/mødelokale m.m. Alt i 
alt er vi godt tilfreds med den løsning vi er nået frem til. Arkitekt 
Jens Krogh (arkitekten der tegnede udbygning af Nørresund-
by Kirkecenter) har lavet tegningerne for os. Og det vigtigste 
– vi har fået bevilliget pengene.  Projektet forventes at starte i 
løbet af foråret og kommer til at tage omkring et lille års tid. Vi 
er jo grøn kirke og såfremt vi har penge og mulighed for det 
ønsker vi at få solceller på taget.

Vores fælles fjende CORONA er desværre ikke nedkæmpet 
endnu. Den viser sit åsyn sporadisk rundt omkring, og derfor 
må vi i kirken og samfundet stadig tage vore forholdsregler.  
Vores dejlige højtid julen nærmer sig, og i disse svære tider 
vil det stadig være mærkbart i kirken i forhold til antallet af kir-
kegængere til gudstjenesterne (se andet sted i bladet.) 
  
Til trods for vi skal tælles når jeg tager til gudstjeneste, giver 
det mig en stor glæde og ro i sindet. 
Jeg er meget heldig at have 2 – snart 3 børnebørn som jeg 
indimellem kan tage med i kirke. De er derved fra barnsben 
blevet fortrolige med det kristne budskab og erfarer at kirken/ 
præsterne kan man altid trygt henvende sig til, til hverdag, til 
eftertanke, til fest og i sorgens stund. Når jeg modtager vel-
signelsen om søndagen, kan jeg trygt gå ud i hverdagen igen.      

 
 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,  
han lader mig ligge i grønne enge, 
han leder mig til det stille vand,
Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette 
stier for sit navns skyld.

SL 23, 1-3
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Menighedsrådsmøder

Kommende møder:
26. januar
23. februar  

Kirkebladet skal deles 
ud – vil du hjælpe?

Det næste kirkeblad bliver delt ud i slutningen af februar. 
Vi begynder med en fælles uddelingsdag søndag den 21. 
Har du tid og lyst til at hjælpe med et par ruter, så bare 
mød op på dagen. Vi starter med en bid brød i Løvvangens 
Kirkecenter kl. 11.30.

Venlig hilsen Valkas Venner.

Der er som udgangspunkt menighedsrådsmøde 
den sidste tirsdag i hver måned kl. 19 i Løvvan-
gens Kirkecenter. Møderne er åbne, og dagsor-
den og referater hænges op i forhallen og våben-
huset. Der er intet rådsmøde i december.

Menighedsrådet i Lindholm Sogn

Øverst fra venstre: Ib Torjusen Pedersen,  Lisbeth Lloret Vad,  
Allan Thorup Svenningsen, Bent Pedersen, Kristina Sonja Volfart, 
Tina Friis Rune,  Johnhard Telling.

Nederst fra venstre: Lene Kristensen Hove, Lene Guldfeldt, Jette 
Fredsgaard, Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan, Ove Poulsen 
Suppleanter: Lars Terp, Steffene Heinrich
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At 
kunne 

se 
lyset

Det handler julen om, og det handler vore liv om. At være 
til, at stoppe op og at se rigdommen i det, der omgiv-
er én, at kunne se rigdommen i hverdagen, i vanen, i 
selvfølgeligheden.

Det handler ikke bare om at kunne øjne glæden, men 
også om at kunne skimte efter lys, - også, når man kig-
ger ind i sorgens øje. I bogen ’Ravnen mod aften’ skriver 
forfatteren Poul Ørum så smukt, om det atter at kunne 
skimte lys gennem sorgens mørke efter, at han har mistet 
sin kone, og efter at han har beskrevet sin sorg som en 
stor hæslig sort klump. Efterhånden finder han ud af, at 
dybt inde i den sorte klump, som er et symbolsk udtryk 
for sorgen, ja, der er der et lille lys, nærmest formet som 
et gult frø, der minder ham om det græske livstræ, der 
skyder frem gennem den golde og udtørrede jord. Ef-
terhånden finder han ud af, at det gule frø har form som 
omridset af Fanø, hvor han havde lykkelige dage med sin 
kone, og det minder ham om, at det lys han da skimter 
gennem sorgen, ja, det lys er bærer af noget, han ikke har 
mistet, nemlig mindet om de lyse dage.

Efterhånden kan han se det, se lyset også i hverdagen, i 
vanen, i selvfølgeligheden.

Julen er lysenes fest, som stråler i en mørk tid og minder 
os om håb og hjertevarme. Den svenske forfatter Selma 
Lagerlöf har også skrevet om lysene i denne tid, og om 
det at kunne se.

I legenden ’Den hellige nat’ hører vi om Josef, der går ud 
i den mørke nat for at låne ild til at varme Maria og det ny-
fødte barn med. Josef går efter et ildsted i det fjerne, og 
der møder han en gammel og gnaven hyrde. ’Må jeg låne 
lidt ild af dig til at varme min kone og vores nyfødte barn’, 
spørger Josef, og da den gnavne hyrde ser, at han hver-
ken har ildskuffe eller skovl med til at bære gløderne i, 
siger han hurtigt ja og fryder sig samtidig over, at manden 
jo så ikke kan tage noget ild alligevel. Men Josef bøjer 
sig ned og samler kulgløderne op med sine bare hænder 
og lægger dem i sin kappe, takker og går videre. Og den 
uvenlige hyrde undrer sig, hvad er nu det for en mand, 
siden gløderne ikke brænder på ham, og hyrden følger 
efter Josef og ser, at han går ind i en klippehule, hvor 
Maria ligger med det nyfødte barn. Skønt hyrden er en 
hård mand, bliver han alligevel rørt, og han giver Josef et 
lammeskind til at varme det lille barn, og i det øjeblik han 
gør det, i det øjeblik også han kan vise barmhjertighed, 
ja, da bliver hans øjne opladt, som Selma Lagerlöf skriver, 
og han ser, hvad han ikke før havde kunnet se.

Det var lyset, han havde fået øje på midt i den mørke 
kolde nat, det lys, der blev sendt til verden for, at verden 
skulle oplyses ved det. For at alt skulle blive anderledes, 
selvom alt på en måde var det samme.
At kunne se lyset, det handler julen om og det handler 
vores liv om. At tænde lys med glæde og håb for os selv 
og for andre, som vi tænder lys på træet juleaften.

Glædelig jul!                                                                                           

Sognepræst 
Ninni Gjessing

5



To sorggrupper: Ægtefæller – forældre

Ægtefælle / livsledsager
Når man mister et menneske, man har delt livet og hverdagen med, opstår der 
nye situationer, man aldrig har oplevet før. Pludselig skal man klare ting, man 
før var to om, man skal være sammen med andre uden den anden, og man kan 
opleve at andre ikke helt forstår dybden af sorgen, fordi de betragter det som 
naturligt at miste, når man når en vis alder.

At miste en forælder som voksen
Tab af forældre kan være yderst smerteligt, lige meget hvor gammel man selv 
er, når det sker. Mange følelser kan melde sig. Både i tilknytning til det, vi gerne 
ville have haft mere af, og ved snakke, som vi måske aldrig fik. Måske ”rykker 
man plads” i familiens generationer uden at være parat til det, eller det kan 
virke som om, andre bagatelliserer tabet, da man selv er så gammel, som man 
er.
Gruppen er ikke for børn, der mister forældre. Er der brug for det, hjælper vi 
gerne med at finde en egnet gruppe.

Praktisk information:
Der er absolut tavshedspligt i begge grupper.

Det er gratis at deltage. Sorggrupperne er for alle i 9400-området og ledes 
af sognepræster fra kirkerne. Grupperne er et samarbejde mellem Hvorup, 
Nørresundby og Lindholm Sogne.

Gruppen for ægtefæller ledes af sognepræsterne  
Henrik Busk Rasmussen og Helle Rosenkvist.
Vi mødes seks torsdage kl. 15.30-17.30 i Løvvangens Kirkecenter.
19. november – 3. december – 17. december – 7. januar – 21. januar – 4. februar

Gruppen for voksne, der har mistet en forælder ledes af sognepræsterne Lise 
Overgaard Therkildsen og Helle Rosenkvist.

Vi mødes tre torsdage kl. 16.00-17.30 i Løvvangens Kirkecenter.
14. januar – 28. januar – 11. februar

 Tilmelding (nødvendig) og yderligere information:
 Sognepræst Helle Rosenkvist
 Tlf.: 21 19 94 76, email: hros@km.dk

Er du og dine medlem?
Jævnligt møder vi i kirken i forbindelse 
med dødsfald, at både pårørende og 
ægtefælle tror, at afdøde var medlem 
af folkekirken, hvilket viste sig ikke at 
være tilfældet. Det påvirker princip-
ielt hele begravelseshandlingen, idet 
kirken alene er forpligtet over for sine 
medlemmer. Derfor er det en god ide 
at tage en snak med sine nærmeste 
om medlemskabet, ligesom det vil 
være rettidig omhu at underrette sine 
pårørende, hvis man melder sig ud af 
folkekirken.

SORG
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Velkommen til Lindholm Sogns bogcafe, hvor vi mødes 
hver anden måned i sæsonen for at drøfte en spændende 
og vedkommende bog. Mødestedet er Løvvangens Kirke-
center, og man er velkommen hver gang eller man kan blot 
at dukke op i ny og næ, alt efter, om man finder den enkelte 
bog interessant. Møderne begynder kl. 16, og vi starter 
med en kop kaffe og en bid brød, inden vi tager fat på den 
valgte bog, som deltagerne selv har skaffet og gerne har 
læst til den pågældende gang. 

Torsdag den 26. november

Her drøfter vi Dorrit Wil-
lumsens seneste bog: 
Løg trækker tårer. Hvad 
synes vi om bogen, kan 
vi genkende os selv og 
vores eget liv i den. Vores 
vinkel til samtalen er i 
højere grad eksistentiel 
end litterær, - handler 
hovedpersonen, som 
vi selv ville have gjort, 
- forstår vi hende og 
hendes måde at anskue 
tilværelsen på. 

Lindholms Sogns bogcafé
V/ Sognepræst 
Ninni Gjessing

Torsdag den 21. januar

Denne dag drøfter vi Jens Chris-
tian Grøndahls nye bog: Dage 
som Græs. Den rummer seks 
fortællinger, der hver især har 
en længde, som minder om 
Steen Steensen Blichers En 
Landsbydegns Dagbog, for kort 
til at være en roman og for lang 
til at være en novelle. Tematisk 
handler fortællingerne på for-
skellig vis om både at give slip 
og at tage fat i sit medmenne-
ske. ’Dage som græs’ er bibelsk 
inspireret, vi kender udtrykket 
fra Salmernes Bog i Det gam-
le Testamente: Menneskets liv 
er som græsset, det blomstrer 
som markens blomster, når vin-
den blæser over det, er det der ikke mere, - der, hvor det stod, 
ser man det ikke mere.  

Som Jens Christian Grøndahl udtrykte det i forbindelse med 
bogens udgivelse:

’Det har været en stor lettelse at finde ud af, at tro ikke handler 
om at præstere, fordi alt andet i vores samfund jo gør det’, 
men at tro snarere er en væren, en knytten til, hvilket vi vil 
opleve forfatterens bud på i de seks fortællinger.

På gensyn til en vedkommende bogsnak!

AFLYST 26/11



Drop in hygge/fællesskab 
I denne svære tid med al for lidt aktivitet pga. corona, har 
Lis Nielsen fået den gode ide at holde ’hygge/fællesskab’ i 
Løvvangens kirkecenter følgende onsdage i december og 
januar: den 2. og 16. december samt den 6. januar og 20. 
januar. Alle dage kl. 9.30 til 11.00. Der er ikke personale til 
rådighed, men kirken er vært med kaffe. Brød m.m. skal selv 
medbringes. Tilmelding til Lis Dalum Nielsen, tlf. 24 48 33 91. 

JULEHJÆLP
Lindholm Sogn uddeler julehjælp til ansøgere, der er 
medlem af Folkekirken og bosiddende i sognet. Ansøgn-
ingsskema kan hentes på kirkens kontor. Skemaet afle-
veres samme sted senest fredag den 4. december kl. 12.

Julehjælpen består af et gavekort til en købmandskurv og 
uddeles fortrinsvis til børnefamilier på overførselsindkomst. 
Ansøgningerne bliver koordineret med Kirkens Korshær, 
Frelsens Hær samt nabosognene.

KFUM-Spejderne Lindholm Gruppe afholder julemarked 
følgende lørdage: den 28. november, den 5. decem-
ber og den 12. december. Alle dage kl. 9.30-13.00 i  
Spejderhuset, Lindholmsvej 59, 9400 Nørresundby. Det 
vil være muligt at købe adventskranse – juledekorationer 
– dørpynt – gravpynt – tombola og salg af håndarbejde. 
Desuden kan der købes en kop kaffe – vafler mm.

Alternativt julemarked 

Da corona/COVID19 stadig huserer, er det pt. ikke muligt 
at holde begravelseskaffe i krypten under Lindholm Kirke. 
Præsterne ved besked, når vi igen tilbyder dette i Lindholm 
Sogn.

På begravelseskaffe-teamets vegne
Lene Guldfeldt

Vi har besluttet, at der i denne tid kun er kirkekaffe efter gud-
stjenesten i Løvvangens Kirkecenter og ikke Lindholm kirke, 
da vi oplever, at kirkegængerne let kommer til at stå for tæt i 
denne tid i det lille våbenhus.

Begravelseskaffe

Kirkekaffe:

AFLYST
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J U L ET I D
Sådan synger vi i en af julesangene. I kirkerne skal vi 
stadig passe på ikke at sidde for tæt, så for at lette 
trængslen og få plads til så mange som muligt, der 
kan mødes og synge de kendte julesalmer og end-
nu engang høre ordene: ’Og det skete i de dage..’, 
så bliver der endnu flere gudstjenester at vælge mel-
lem juleaften, nemlig kl. 13.30 og 15.30 i Løvvangens 
Kirkecenter og kl. 13.00, 14.30 og 16.00 i Lindholm 
Kirke. Dertil kommer muligheden for at tage forskud 
på juleglæderne allerede lillejuleaften kl. 21, hvor der 
er gudstjeneste i Lindholm Kirke. Vi opfordrer til også 
at tage de nye tider i brug. Bemærk at der i år ikke hol-
des gudstjeneste julesøndag den 27. december.

’Trængsel og alarm’ i gaderne

Udendørs julekrybbe

Julekoncert med Nordjysk VokalEnsemble

Jul for de mindste
I år får Lindholm Sogn en julekrybbe i næsten naturlig 
størrelse. Den kommer til at stå uden for Lindholm 
Kirke i hele adventstiden. Kig forbi og tag et kig. Til 
gudstjenesten 3. søndag i advent den 13. december 
er det også luciadag. Den dag begynder vi gudst-
jenesten ude ved julekrybben, hvorfra vi med fælles 
luciasang går ind i kirken. Efter gudstjenesten får alle 
deltagere et luciabrød med hjem.

Julegudstjenesterne for vuggestuer og børnehaver 
bliver i år holdt lidt mere opdelt for ikke at blande børn 
fra forskellige institutioner eller stuer. Er man privat eller 
kommunal dagplejer og ønsker en julegudstjeneste, så 
kontakt blot præster og organister, så finder vi ud af at 
holde et særarrangement.

Velkommen til Julekoncert i Lindholm kirke søndag den 6. december kl. 15 eller kl. 17.30. Koret synger et blandet 
program af julens sange og salmer samt engelske christmas corals. Traditionen tro sluttes koncerten af på festlig vis 
med Halleluja-koret fra Händels Messias. Pga. covid19 er det nødvendigt med tilmelding til kirkekontoret senest 3. 
december kl. 12. Der kan max. være 30 gæster per koncert.

AFLYST 6.DECEMBER
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T O R S D A G Æ FS T R
Lindholm Sogns torsdagstræf er hyggefter-
middage, der holdes den anden torsdag i 
måneden kl. 14.30-16.30 i Løvvangens Kirke-
center. 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. Kaffen og den 
tilhørende snak er en vigtig del af hyggen. 
Hver gang bydes der enten på foredrag, 
fortælling, oplæsning, sang eller lidt musik.

Pris for kaffe og kage 20 kr.

Torsdag den 14. januar
Show biz i Lindholm i mellemkrigstiden. 
Foredrag ved cand mag. Ketty Johansson, 
om verdensmesteren i brydning og cirkus-
direktør Magnus Bech-Olsen, der fra 1918 
til sin død i 1932 havde vinterkvarter i ejen-
dommen ’Kristines Hvile’, Thisted Landvej 
nr. 23 i Lindholm. Han og hans menageri var 
et farverigt indslag i livet i det gamle Lind-
holm. Bech-Olsen var så berømt, at hans 
portræt kom på tændstikæsker på lige fod 
med Tordenskjold og Christian den Tiende.

Torsdag den 10. december 
Julehygge i adventstiden med ban-
kospil, små pakker og julefortællinger.

Torsdag den 11. februar 
Sognepræst Anette Rask Hollesen, fortæller  
om vigtige kvindeskikkelser i Bibelen.

Kom og hør om bibelens kvindelige 
helte, og hvad vi kan lære af dem.
 
Der findes nogle fantastiske fortællinger om 
bibelens mandlige helte Josef, Moses, Samson 
og David for bare at nævne nogle af de mest 
kendte – men der findes også nogle gode 
fortællinger om kvindelige helte Esther, Ruth 
og Judith blandt andre, som måske ikke er så 
kendte.

Kom og hør om dem og hvad vi kan lære af 
dem – uanset om du er mand eller kvinde.

AFLYST 10/12
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FILMDAG I LØVVANGENS KIRKECENTER 
Vi begynder dagen med rundstykker. Derefter ser vi 
Niels Arden Oplevs film Drømmen, om en sommer i 
1969. Filmen er baseret på en sand historie om den 
tyranniske rektor Lindum Svendsen, der styrer eleverne på 
sin provinsskole med hård hånd, hvilket bevirker at landmandssønnen Frits 
efter en konfrontation med rektor, får sit øre revet halvt af. Først da den unge 
københavnske lærer Freddie Svale bliver ansat, begynder den hårde kamp 
for retfærdighed.

Derefter er der frokost, hvorefter dagens sidste film vises. Det er filmen Det’ 
bare mænd, en varm komedie om seks arbejdsløse mænd, der bliver in-
spirerede af en omrejsende gruppe mand-strippere, og tror de kan score 
kassen ved at lave deres eget show. Dagen sluttes af med kaffe.

Tilmelding nødvendig senest torsdag den 25. februar til kirkekontoret. 

FASTELAVN
Velkommen til fastelavn i Løvvangens Kirkecenter 
søndag den 14. februar kl. 14
Kom udklædt som klovn, heks, prinsesse, sørøver, 
Pippi Langstrømpe eller hvad du kan finde på.
Familiegudstjenesten begynder kl. 14, og alle uanset 
alder opfordres til at klæde sig ud. Efter fastelavns-
gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavns-
boller og kåring af kattekonger og kattedronninger. 
Der er tønder til både børn og voksne, og det hele 
er ganske gratis.

Vel mødt!

Lørdag den 27. februar kl. 9  til ca. kl. 15 Pris: 50 kr. 
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Nyt forløb starter onsdag den 13. januar og dækker 
perioden fra januar til marts med vinterferie i uge 8. 

Børn husker det, de hører i de allerførste måneder 
og endnu bedre, når det er sang og musik. Babysal-
mesang er for babyer mellem 3 og 9 måneder, og 
deres mødre og/eller fædre. Det er onsdag formid-
dag kl. 10. Vi synger salmer, leger og beder Fader-
vor. Visueller virkemidler og forskellige småinstru-
menter indgår i programmet, som varer ca. 40 min. 
i kirkerummet. Medbring gerne et tæppe. Bagefter 
er der mulighed for at pusle og amme.

Forløbet er gratis. Kaffe og the koster 20 kr.
Tilmelding til Hanne Møller, 29 40 01 60 (sognets 
barslende får et brev med invitationen)

Kære børn i Lindholm Sogn, lav en tegning til os om hverdagen i en coro-
natid! Vi modtager meget gerne tegninger fra sognets børn i alle aldre, 
om hvordan hverdagen opleves i en coronatid med afstandskrav og aflyste 
arrangementer. Tegningerne vil blive udstillet i Løvvangens Kirkecenter fra 
torsdag den 14. januar til og med fastelavnssøndag den 14. februar. Hvis du 
afleverer din tegning inden jul, har vi et honninghjerte og et juleevangelium 
til dig.

TID TIL PAUSE... 

Babysalmesang

Lav en tegning til os...

Sogneaften onsdag den 10. februar i Lindholm Kirkes krypt kl. 19.
Synd for begyndere v/ sognepræst Kristian Bøcker, Jelling

Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke måtte spise af kundskabens træ, før Eva 
spiste af den forbudte frugt og tog Adam med i (synde)faldet. Synd har således – ifølge Bibelen – 
været med altid. Eller nærmere bestemt: Synd er en del af det at være menneske.
Foredraget dykker ned i nogle af de bibelske opfattelser af synd og prøver at finde en fællesnævner. 
Det slutter med overvejelser over, om det er noget for et nutidigt, moderne menneske at være en syn-
der? Er det en belastning eller en befrielse?

Foredraget bygger på bogen ’Synd for begyndere’ udgivet i oktober 2018 i Bibelselskabets serie 
’Håndbiblioteket’.Billetter til arrangementet købes på kirkekontoret senest fredag den 5. februar kl. 12

Pris for foredrag og kaffe: 50 kr.           
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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.

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

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

Spejder –  
6., 7. klasse
Peter Fonseca
Tlf. 27 61 39 27
Onsdage kl. 19-21

Seniorspejder – 
8., 9., 10. klasse
Peter Fonseca
Tlf. 27 61 39 27
Onsdage kl. 19-21

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

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
Ulla Kjærgaard
Tlf. 40 72 30 12
Tirsdage kl. 17-18:30

Søndagscafeen plejer at bestå af et par timers hyg-
geligt samvær med sang og kaffe på kanden i Spej-
derhuset på Lindholmsvej 59.

Hver gang plejer vi at byde på et aktuelt kvarter med 
et kort oplæg af forskellige personer i lokalområdet. 

Vores ubudne gæst coronaen spænder ben for os, og 
vi har i efteråret måttet aflyse alt!

Hvis coronaen vil, så holder vi et par hyggelige  
eftermiddage den 24. januar og den 21. februar.

For at du ikke skal gå forgæves, så ring til Lis Dalum 
Nielsen på tlf. 24 48 33 91.
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Søndagscafé 
i Spejderhuset

TID TIL PAUSE... 

Kirkemusikalsk legestue holder vinterpause. Vi går i gang igen til foråret, så hold øje 
med meddelelserne i det næste kirkeblad

Børnekor holder corona-pause – vi håber at kunne synge sammen igen til foråret (mere 
omtale i det næste kirkeblad).

Mini og midi-konfirmand udsat
Desværre har vi måttet udsætte den planlagte mini- og midi konfirmandundervisning 
her i Lindholm Sogn, og det så længe coronasituationen er, som den er lige nu.
Vi glæder os meget til, at vi igen på et tidspunkt kan indbyde til liv og leg og fællesskab 
i Løvvangens Kirkecenter.

Men!!! 

Lindholmspejderne.dk



VIELSE/VELSIGNELSE 

Konfirmation 

3. oktober 2020 
Terese Stæhr Holme  
og Michael Stæhr Holme.  

22. august 2020
Majbritt Kappelgaard 
Severin-Nielsen og  
Steffen Elias Severin- 
Nielsen

6. september  2020  
Gl. Lindholm skole 8A.

1. august 2020  
Mia Cortsen Raasthøj og 
Christoffer Raasthøj

6. september  2020  
Gl. Lindholm skole 8B.

26. september 2020
Lone Lindstrøm 
Schwartzlose og Martin 
Lindstrøm Schwartzlose

1. august 2020
Sheena Rechendorff 
Krogh og Jacob  
Rechendorff Krogh

29. august 2020
Signe Engel Hjortshøj 
Vardinghus og Lennart 
Hjortshøj Vardinghus
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22. august 2020 
Maja Ea Andersen

Konfirmation Dåb

8. august 2020 
Levi Christian Fredensdal

6. september  2020  
8A i Løvvangens Kirkecenter

6. september  2020  
8B i Løvvangens Kirkecenter

13. september 2020
Mentiqa i Lindholm Kirke

2. august 2020 
Sigurd Bjørn Andersen

15. august 2020 
Oscar Bols Møller Nielsen

19. september 2020 
Melanie Jarmann Larsen

25. juni 2020 
Nikola Andrej Volfart

30. august 2020 
Svend Binderup Huse
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Den grønlandske forening Ikerasak er samlingspunkt og mødested for  alle grønlændere og danske medborge-
re, 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 Steffene Heinrich tlf. 25 82 21 39.

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 Steffene Heinrich 
oqarasuaat  25 82 21 39. 

DE LEVENDE PINDE 
Vi mødes i Løvvangens Kirkecenter, hvor vi strikker tæp-
per, trøjer, huer og sokker til gavn for bl.a. Kirkens Kors-
hærs 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.

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

12. december
9. januar
13. februar

Narcotics 
Anonymous
NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for hvem 
stoffer var blevet et væsentligt problem. Med-
lemmerne 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

IKERASAK

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

PATCHWORK
Patchwork for fuld udblæsning. Gruppen har blandt an-
det 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.

5. september, 
3. oktober 
7. november

Kreativt værksted
Åbent værksted 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 træafdelingen drejes dåbslysestager, som sognets nydøbte får med 
hjem sammen med et dåbslys.

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

AFLYST I DECEMBER

AFLYST I DECEMBER
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Kalender
Tirs.  1. dec.  kl. 16 Kreativt værksted  Løvvangens Kirkecenter

Ons.  2. dec. kl. 9.30  Drop in hygge/fællesskab  Løvvangens Kirkecenter

Tors.  3. dec.  kl. 19   Patchwork   AFLYST Løvvangens Kirkecenter

Lør.  5. dec.  kl. 10   Broderi-banden  AFLYST Løvvangens Kirkecenter

Søn.  6. dec.  kl. 15 og 17.30   Julekoncert  AFLYST Lindholm Kirke

Tirs.  8. dec.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Tors.  10. dec.  kl. 14.30 Torsdagstræf  AFLYST Løvvangens Kirkecenter

Lør.  12. dec.  kl. 13   De levende Pinde  AFLYST Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  15. dec.  kl. 16   Kreativt værksted  Løvvangens Kirkecenter 

Ons.  16. dec.  kl. 9.30   Drop in hygge/fællesskab   Løvvangens Kirkecenter

Tors.  17. dec. kl. 19   Patchwork  AFLYST Løvvangens Kirkecenter

Lør.  2. jan.  kl. 10   Broderi-banden   Løvvangens Kirkecenter  

Tirs.  5. jan.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Ons.  6. jan.  kl. 9.30   Drop in hygge/fællesskab  Løvvangens Kirkecenter

Tors.  7. jan.  kl. 19   Patchwork  Løvvangens Kirkecenter

Lør.  9. jan.  kl. 13   De levende Pinde   Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  12. jan.  kl. 16   Kreativt værksted  Løvvangens Kirkecenter

Ons.  13. jan.  kl. 10   Nyt hold babysalmesang starter

Tors.  14. jan.  kl. 14.30   Torsdagstræf   Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  19. Jan.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Ons.  20. jan. kl. 9.30   Drop in hygge/fællesskab   Løvvangens Kirkecenter

Tors.  21. jan.  kl. 16   Lindholm Sogns bogcafe   Løvvangens Kirkecenter

Tors.  21. jan.  kl. 19   Patchwork   Løvvangens Kirkecenter
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Gudstjenester på 
plejehjem og Syrenbakken 

Tirs.  26. Jan.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  26. jan.  kl. 19   Menighedsrådsmøde  Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  2. feb.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Tors.  4. feb.  kl. 19   Patchwork  Løvvangens Kirkecenter

Lør.  6. feb.  kl. 10   Broderi-banden  Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  9. feb.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Ons.  10. feb.  kl. 19   Sogneaften  Synd for begyndere   Lindholm kirkes krypt

Tors.  11. feb.  kl. 14.30   Torsdagstræf   Løvvangens Kirkecenter

Lør.  13. feb.  kl. 13   De levende Pinde   Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  16. feb.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Tors.  18. feb.  kl. 19   Patchwork   Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  23. feb.  kl. 16   Kreativt værksted   Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  23. feb.  kl. 19   Menighedsrådsmøde   Løvvangens Kirkecenter

Lør.  27. feb.  kl. 9   Filmdag   Løvvangens Kirkecenter

Tal med en præst
Kære menighed, alle jer i Lindholm Sogn. Selv om der er afstandskrav og 
begrænsninger for vores samvær, er vi stadig til rådighed for samtale, 
også på telefon omkring de ting, I kunne have brug for at vende med en 
præst. Vores kontaktoplysninger står forrest i bladet.

Brug os gerne!
Mvh. præsterne i Lindholm Sogn

Pga. corona aftales gudtjenesterne i denne vinter særskilt 
mellem den enkelte institution og sognepræst. 

Lørdagsdåb
Pga. corona, som jo begrænser antallet af 
kirkegængere til gudstjenesterne, er der 
i denne vinter mulighed for lørdagsdåb på 
samtlige lørdage. Kontakt kirkekontoret for 
nærmere aftale.

Pga. corona  
er der tilmelding

 og begrænset  
deltagerantal

til arrangementerne.



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

Søndag  d. 6. dec.  kl. 10  (2.s. i advent),  Lindholm Kirke AH

Søndag  d. 13. dec.  kl. 10  (3.s. i advent),  Lindholm Kirke HR

Søndag  d. 20. dec.  kl. 10  (4.s. i advent),  Løvvangens Kirkecenter  NG

Onsdag  d. 23. dec.  kl. 21 (lillejuleaften),  Lindholm Kirke  HR

Torsdag  d. 24. dec.  kl. 13.00  (juleaften),  Lindholm Kirke  AH

Torsdag  d. 24. dec.  kl. 14.30 (juleaften),  Lindholm Kirke  NG

Torsdag  d. 24. dec.  kl.16.00 (juleaften),  Lindholm Kirke HR

Torsdag  d. 24. dec. kl. 13.30    (juleaften),  Løvvangens Kirkecenter  HR

Torsdag  d. 24. dec.  kl. 15.30 (juleaften),  Løvvangens Kirkecenter  AH

Fredag  d. 25. dec.  kl. 10  (1. juledag),  Lindholm Kirke  AH

Lørdag  d. 26. dec.  kl. 10  (2. juledag),  Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 27. dec.   (julesøndag)  ingen gudstjeneste

Fredag  d. 1. januar  kl. 14 (nytårsdag) Lindholm Kirke  NG

Søndag  d. 3. januar  kl. 10  (Helligtrekongers søndag) Løvvangens Kirkecenter  AH

Søndag  d. 10. januar  kl. 10  (1.s.e.h.3 k) Lindholm Kirke  HR

Søndag  d. 17. januar kl. 10  (2.s.e.h.3 k) Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag  d. 24. januar  kl. 10  (sidste s.e.h.3 k) Lindholm Kirke NG

Søndag  d. 31. januar  kl. 10  (septuagesima) Løvvangens Kirkecenter  AH

Søndag  d. 7. februar  kl. 10  (seksagesima) Lindholm Kirke HR

Søndag  d. 14. februar  kl. 14  (fastelavn) Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag  d. 21. februar  kl. 10  (1.s.i fasten) Lindholm Kirke  AH

Søndag  d. 28. februar  kl. 10  (2.s i fasten) Løvvangens Kirkecenter NG

KOLLEKTER:

Indsamling i våbenhuset

forgangen. Se på  

tavlerne, hvad pengene 

går til.  MobilePay 71030.

TAXAKØRSEL:

Gangbesværede med 

bopæl i sognet kan 

efter aftale med kirke-

kontoret få taxakort til 

sognets gudstjenester.

NB. Der tages et generelt forbehold over for diverse arrangementer og tidspunkter pga.  
coronaepidemien. Kontakt evt. kirkekontoret for nærmere besked ang. det enkelte arrangement.


