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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

Her midt i juli har vi stadig besøg af den ubudne gæst  
corona-virussen. Heldigvis må der afholdes gudstjenester, 
selvom det er med begrænset antal deltagere, og vi sidder 
langt fra hinanden.

Menighedsrådet har også været ramt af corona-restriktion-
erne, men vi afholdt et menighedsrådsmøde i maj måned. 

Vores PR-medarbejder, Bent Holm, har meget beklageligt 
opsagt sin stilling. Bent er blevet ”headhunted” til sit ønske-
job som fuldtidstegner. Vi var meget glade for Bent og ønsker 
ham held og lykke med jobbet. Menighedsrådet har endnu 
ikke besluttet, hvad vi skal fremover.  

Vi har gennem mange år haft en lysglobe i Lindholm Kirke. I en 
periode lånte vi en lysglobe til Løvvangens Kirkecenter fra Hals 
Kirke, mens de fik deres kirke renoveret. Den skulle naturlig-
vis afleveres igen, men vi blev så glade for at have en begge 
steder, at vi nu har anskaffet en til kirkecentret permanent. Den 
kan ses til gudstjenester og i kontorets åbningstid, og man er 
meget velkommen til at tænde et lys.

I skrivende stund er vi i gang med udvidelsen af trappen ved 
Lindholm Kirke. Det har længe været til gene, at de øverste 
trin på trappen er smalle, og flere i menigheden har følt sig 
utrygge ved at gå på den. Vi har derfor fået udvidet trappen, 
så trinene bliver større, og ved samme lejlighed bliver der til-
føjet en rampe.

De gamle granitsten bliver genbrugt og suppleret med nye 
sten. De næste ca. 10 år vil man stadig kunne se forskel på 
gamle og nye sten, men det skulle derefter udlignes. 

Kirkegården er i gang med en mindre udvikling. I nederste 
venstre hjørne er der opsat et bistade og dertil lavet et fint bed 
med blomster. Desuden er der også bede med krydderurter 
på kirkegården.

Menighedsrådsvalget bliver i år afholdt som en valgforsamling 
den 15. september kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter. Såfremt 
der ikke senere indkommer en liste, er det på mødet, at det 
kommende menighedsråd bliver valgt for de næste fire år. Se 
side 4.

Søndag den 27. september kl. 10 i Lindholm Kirke kommer 
provst Ole Rysgaard Madsen og indsætter Anette Rask Hol-
lesen som præst i Lindholm. Efterfølgende er kirken vært med 
et traktement i krypten. Se side 9.

 Bliver der givet mig nye dage,
 er hver time fyldt af nåde,
 fyldt af nye muligheder!
 Jeg må sove ind i tryghed!
 Med et genoprettet livsmod
 skal jeg møde morgendagen.
 
 (Svein Ellingsen – norsk salmedigter)
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Menighedsrådsvalg 2020
Som noget nyt afholdes menighedsrådsvalget i år som  
valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 19 i  
Løvvangens Kirkecenter.

Til det kommende menighedsråd skal der vælges 12 
medlemmer, da folkekirkemedlemstallet er steget til 7212 
personer. Vore 3 præster er automatisk medlemmer af 
menighedsrådet.  
  
Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse. Menigheds-
rådet forvalter de tildelte ligningsmidler og er arbejdsgiv-
er for de ansatte (men ikke præsterne).

Menighedsrådet afgiver på det konstituerende møde en 
erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det 
dem betroede erhverv i troskab mod den danske evange-
lisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for 
den kristne menigheds liv og vækst. 

Menighedsrådsmøder
Der er som udgangspunkt menighedsrådsmøde den sidste 
tirsdag i hver måned kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter. Møderne 
er åbne, og dagsorden og referater hænges op i forhallen og 
våbenhuset.

Tirsdag 
den 

15. sep.
kl. 19.00 

Kommende møder:
29. september
27. oktober
24. november kl. 17

Kirkebladet skal 
deles ud – vil du 
hjælpe?

Det næste kirkeblad bliver delt ud i slutningen 
af november. Vi begynder med en fælles ud-
delingsdag lørdag den 21. november fra kl. 
9. Har du tid og lyst til at hjælpe med et par 
ruter, så bare mød op på dagen. Vi begynder 
med en bid brød. 

Venlig hilsen Valkas Venner.
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Bøn under flystyrt
Da et SAS-fly lettede fra Arlanda lufthavn i Sverige i julen 
1991, fik det allerede efter få minutters flyvning dobbelt 
motorstop og måtte nødlande. Flyets luftkaptajn, Stefan 
G. Rasmussen, formåede sammen med den øvrige besæt-
ning at få flyet ned på en mark på en måde, så alle overle-
vede. Han har efterfølgende fortalt om sine tanker i de få, 
skæbnesvangre minutter og også om, hvordan han midt i 
forvirringen bad fadervor – eller i hvert fald noget af det, 
for som han fortalte, måske fik han ikke lige det hele med. 

Da piloten C. Sullenberger i 2009 nødlandede et fly på 
Hudson-floden i New York, nåede han også både et fad-
ervor og et ”hil dig, Maria” på vej ned.

Der er masser af eksempler på folk, der har bedt  
Fadervor, og som ikke slap fra fare eller sygdom med livet 
i behold. Fadervor giver ingen livsgaranti. Men bønnen er 
god at have på rygraden. I situationer, hvor man slet ikke 
har overskud til at tænke på bøn; når hovederne er rigeligt 
optagede af et hav af tanker og vigtige beslutninger – eller 
– når man sidder helt stille og sikkert hjemme i sofaen og 
bare ikke rigtig har ord for, hvad vi har brug for, så er Fad-
ervor slet ikke nogen ringe bøn at have med i bagagen. 
Det samme gælder, hvis man er fuld af overskud og har 
masser af ord. Fadervor er ikke kun en ”daglig” bøn, fordi 
den bliver bedt hver dag. Den er også daglig ved, at den 

passer til alle situationer; også når den hentes frem efter 
mange år som en svag erindring, man måske ikke en gang 
kan stykke sammen i fuld længde. Fadervor kan bruges af 
alle til enhver lejlighed. I korrekt udgave eller som vi nu lige 
formår at få den fremstammet.

Mens kirken var lukket, havde vi hængt nogle bønner op på 
kirkegården. En enkelt af dem var i stedet malet på sten, 
nemlig Fadervor. Med ét ord på hver sten var bønnen lagt 
ud, så man i fred og ro kunne ”gå bønnen” ved at følge 
stenene. I første omgang var ordene skrevet med tusch, 
og det holdt ikke til regn og vind, men nu har alle stenene 
været en tur omkring kirkens kreative værksted og er ble-
vet malet op med solid sokkelmaling, så det kan holde til 
både regn, sne og sol. Bønnen er lagt tilbage på sin plads 
ved Lindholm Kirke. Den ligger lige til højre for kirken på 
det smalle græsstykke. 

Kom gerne forbi og gå et Fadervor.

 

Menighedsrådsmøder

Sognepræst 
Helle Rosenkvist
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JULEHJÆLP
Lindholm Sogn uddeler julehjælp til ansøgere, der 
er medlem af Folkekirken og bosiddende i sognet. 
Ansøgningsskema kan hentes på kirkens kontor fra den 
2. november. Skemaet afleveres 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.

Lørdag den 28. og søndag den 29. november
Spejderhuset og Løvvangens Kirkecenter

Ingen jul uden KFUM-spejdernes store og  
hyggelige julemarked.

Der vil være salg af adventskranse, dekorationer, kalen-
derlys, julesmåkager og meget mere. Der er tombola, og 
salgsboderne giver mulighed for at købe vafler, pølser, 
kage og andet godt til billige priser.

Lørdag den 28. foregår det i Spejderhuset på  
Lindholmsvej 59 kl. 11-15, og søndag den 29. flytter det 
hele til Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167. Denne 

dag begynder med gudstjeneste kl. 10 
med luciaoptog ved alle 

de børn, der har 
lyst til at være 
med. Markedet 
runder af med 
banko kl. 14.

I år skulle der have været en masse, der ikke blev. Sådan er det også med 
kirkens høstmarked. Vi havde ellers glædet os til en spillemandsmesse og 
efterfølgende folkedans både som opvisning og med egne tramp. Så tæt 
kan vi endnu ikke være, men vi kan gennemføre en gudstjeneste, hvor vi 
siger tak for mad og drikke og husly og nogle af alle de andre goder, der er 
rare at have. Efter gudstjenesten er der stående kaffe og kagemand.

HØSTGUDSTJENESTE 
 – men intet marked Søndag  

den 20. sep. 
 kl. 10

Lindholm 
Kirke 

JULEMARKED
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Filmen ”Adams æbler” er en historie om det gode imod det 
onde. Ved filmens start er man ikke i tvivl om, hvem der er 
ond, og hvem der er god. Nynazisten Adam (Ulrich Thom-
sen) skal udsluses fra fængslet ved at yde samfundstjeneste 
i en lille dansk kirke på landet, ledet af præsten Ivan (Mads 
Mikkelsen).

Lørdag den 17. oktober 
kl. 9.00 – ca. 15.00

Vi begynder dagen med rundstykker. Derefter ser vi første film, 
og efter den spiser vi frokost og ser efterfølgende anden film. Vi 
slutter eftermiddagen af med kaffe. 

PRIS 50 KR. 
Tilmelding nødvendig senest torsdag den 15. oktober kl. 12  
til kirkens kontor, tlf. 98 17 24 32 

Filmen bygger på autentiske begivenheder og portrætter-
er en ung, tysk teenagepiges tragiske liv i 1970’ernes Ber-
lin. Pigen, Christiane, begynder at ryge cannabis sammen 
med andre unge fra den lokale ungdomsklub, men inden 
længe er hun havnet i det hårde narkomiljø. Hun må skaffe 
penge til sit voksende misbrug som gadeprostitueret.

Film 1 :  CHRISTIANE F. Film 2: ADAMS ÆBLER

FILMDAG I LØVVANGENS KIRKECENTER 



Lindholm Sogn tilbyder at holde begravelseskaffe i krypten 
under Lindholm Kirke 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.  
 
Vi har kaffe, te, sukker og fløde. I skal selv sørge for at bes-
tille mad / kage, som skal være til rådighed for de frivillige, 
senest en halv time før handlingen begynder, så den kan 
nå at blive anrettet på fade. Det er ikke muligt at få varmet 
mad eller kage. I må gerne tage sodavand med, men ikke 
øl, vin eller spiritus. 

Vi beregner 2 ½ time fra handlingens begyndelse. 
For yderligere oplysninger og bestilling kontakt Lene 
Guldfeldt på tlf. 2252 0424 (bedst formiddag og aften).

Vi kan altid bruge flere frivillige. Du skal kunne træde til med 
kort varsel. Det drejer sig om ca. 5 timer med borddækning, 
anretning og oprydning. Der er 2-4 frivillige på arbejde ad 
gangen. Hvis du er interesseret, så kontakt Lene Guldfeldt 
på tlf. 22520424.

Begravelseskaffe

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 kirkegårdens personale binder grangrenene 
til tentorstål, der er bukket til en firkant. Dekora-
tionen står i vasen lige over pladen. Købes pynt-
ningen hos graverne, sørger de naturligvis også 
for nedtagning af grandækning og dekoration, når 
det igen bliver forår.

Priser for grandækning af:
Sten i plæne: 265 kr.
Urnegravsted: 492 kr.
To kistepladser: 1018 kr.

For yderligere information og bestilling, 
kontakt kirkegårdsleder Thomas Baun på
Tlf. 98 17 31 85 eller thomas@lindholmsogn.dk

8 9



Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst på Aal-
borg Universitetshospital i 19 år. Gennem utallige samtaler 
med mennesker i sorg og krise har hun opbygget en sol-
id erfaring med, hvad vi mennesker har brug for, når ul-
ykken rammer. Patienterne fortæller nemlig meget om, at 
mange - i bedste mening -kommer til at sige noget, som 
faktisk sårer. Trøst er en fornærmelse, hvis der ingen trøst 
er, og tiden læger ikke alle sår. I dette foredrag vil Ruth 
komme med masser af bud på, hvad vi kan gøre, og ikke 
mindst hvad vi ikke skal gøre og sige, når et menneske er i 
sorg.  Foredraget, der er tænkt som oplæg til samtale se-
nere på aftenen, vil også berøre, hvad troen kan bruges til, 
og hvad den ikke kan bruges til.

Pris: 50 kr.
Billetter købes på kirkens kontor fra 15. september. 
Begrænset antal.

Lad os udforske sognet...
Hvor lå der engang en bager? Har der været en mølle på 
Møllevej? Hvor var det gamle skoledistrikt? Tre søndage i eft-
eråret går vi en tur efter gudstjenesten og udforsker lokalom-
rådet sammen. Vi forsøger at finde en fortæller til hver gang.  
Forventet varighed: Et par timer. 

Søndag den 20. september 
Lindholm Kirke, gudstjeneste kl. 10

Søndag den 18. oktober 
Løvvangens Kirkecenter, gudstjeneste kl. 10

Søndag den 22. november 
Lindholm Kirke, gudstjeneste kl. 10

Ruth Østergaard 
Poulsen, tidligere 
sygehuspræst
Torsdag den 22. oktober kl. 19
Lindholm Kirke

FOREDRAG

søndag den 28. september kl. 10 i 
Lindholm Kirke 

Provst Ole Rysgaard Madsen indsæt-
ter vores nye præst, Anette Rask 
Hollesen, ved en festlig gudstje-
neste. Efterfølgende er menigheds-
rådet vært ved en let kirkefrokost.

Tilmelding til kirkekontoret senest 
onsdag den 24. september kl. 12.

Indsættelses- 
gudstjeneste

For yderligere information, 
kontakt sognepræst Helle 
Rosenkvist, tlf. 2119 9476.
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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 bogcaféen ud fra et litterært afsæt, 
hvor vi ofte kan genkende elementer eller følelser fra vores eget liv.

Vi vil i efteråret læse Dorrit Willumsens bog ”Løg trækker tårer”. Den handler om en 
ældre kvinde, der ikke har styr på sin mobiltelefon og sit nøglekort, som ikke får nogen 
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.

Læsegruppen mødes to torsdage i efteråret, begge dage kl. 16-18 og med en sandwich 
til at begynde på: den 24. september, den 26. november

Lindholms Sogns bogcafé
V/ Sognepræst 
Ninni Gjessing

Amanda Vandt Ellekilde, violin
Jens Mathiasen, orgel

Amanda Vandt Ellekilde er uddannet violinist fra 
Det Fynske Musikkonservatorium, hvor hun tog 
diplomeksamen i 2006. I løbet af studietiden har hun 
studeret to år i Finland hos violinprofessor Anatoli 
Menikov.  

Amanda flytter i løbet af dette efterår til Lindholm 
Sogn sammen med sin familie, domorganist Jørgen 
Ellekilde og to børn.

Allehelgenskoncert
Onsdag den 28. oktober kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter
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Minikonfirmand
Går du i 3. klasse, kan du blive minikonfirmand.

For yderligere information, 
kontakt sognepræst Anette Rask Hol-
lesen, tlf. 20 51 58 40, 
email ars@km.dk

Midikonfirmand
Går du i 4. klasse, kan du være med til et kreativt projekt. 
Vi ”opfinder” en familie med børn, forældre og bedste-
forældre og følger deres liv et stykke tid. Vi skal selv digte 
med på deres historie. Her er plads til fantasi og nysger-
righed, og vi skal have gang i både saks, sav og stof, når der 
skal bygges personer i naturlig størrelse; køkken, kirkerum 
og kreativitet, når vi folder os ud og sang, leg og lidt godt 
at spise undervejs. Du bliver klogere på kirke og kristen-
dom og får lært fadervor, hvis du ikke allerede kender den.

Midikonfirmand ligger efter skoletid i 1½ time en dag om 
ugen fra september til november. Vi slutter af med en gud-
stjeneste, hvor jeres egne familier og venner kan se lidt af 
det, I har lavet. 

For yderligere information samt dag og tid, kontakt;

sognepræst 
Helle Rosenkvist, 
tlf. 21 19 94 76, 
email:  hros@km.dk

sognepræst 
Anette Rask Hollesen, 
tlf. 20 51 58 40, 
email: ars@km.dk

Allehelgen
Søndag den 1. november kl. 14
Mindegudstjeneste i Lindholm Kirke

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

Gudstjenesten er for alle. Både jer, der har sagt farvel til 
familiemedlemmer eller venner i løbet af året, jer, der tid-
ligere 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.
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Torsdag den 8. oktober 
Besøg fra Aalborg historiske museum. Museumsinspektør Inger Blatt fortæller om ”Folk og fabrikker”. 

13

T O R S D A G Æ FS T R
Lindholm Sogns torsdagstræf er hyggeefter-
middage, der holdes den anden torsdag i må-
neden kl. 14.30-16.30 i Løvvangens Kirkecenter. 
Alle er velkomne, og man kan deltage en enkelt 
gang, flere gange, hele sæsonen eller mange 
sæsoner, for man kan let blive afhængig af det 
gode selskab. Kaffen og den tilhørende snak er 
en vigtig del af hyggen.

Der er en gruppe frivillige, der hver gang gør 
klar med bordopdækning, blomsterpynt, kaf-
febrygning, finder sangbøgerne frem og en hel 
del mere. Den nuværende gruppe har trukket 
læsset i mange år, hvilket vi er meget taknem-
melige for. Uden jer havde vi ikke fået så smuk 
opdækning, spist så godt og hørt så mange 
spændende foredragsholdere. Har man lyst til 
at være frivillig, kan det dog være rart at vide, 
hvor længe man binder sig for. Vi har derfor be-
sluttet, at man på torsdagstræffet i september 
hvert år kan melde sig til at være med til sæso-
nen 2021. Alle kan melde sig – både nuværende 
og nye interesserede, og har man efter et år lyst 
til at fortsætte, er det naturligvis også muligt.  
 
Pris for kaffe, kage m.m. 20 kr.

Efterårets program kan fås ved henvendelse på 
kontoret fra 1. september.

Torsdag den 12. november
’En fiskerdreng fra klitten fortæller’

Pastor emeritus Erik Paabøl Andersen fra Hvide Sande  

beretter om sin opvækst ved havet.

Torsdag den 10. september 
Det planlagte foredrag er aflyst pga. 

sygdom. Der arbejdes på at finde et 

alternativ.

Torsdag den 10. decemberJulehygge

Cigarrullere på C.W. 
Obel’s fabrikker. Ca. 
1955
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BANKO

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
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

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

Søndagscaféen består af et par timers hyggeligt sam-
vær 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 men-
nesker i lokalområdet. 

Alle er velkomne! 
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen 
på tlf.  24 48 33 91.

Søndag den 13. september kl. 14
Marianne Skourup, 53 år fra Vejle.
At køre med 120 i timen, få en hjerneblødning og få 
livet tilbage.  Livskraft, livsværdier, livsmod. 

Søndag den 18. oktober kl. 14
Ketty Johansson kommer og fortæller om Nørresund-
by Kirkes historie gennem 800 år.

Søndag den 15. november kl. 14
Peter Wendelboe. 
Emne: Julen og historien om den første adventskrans.
Den blev tændt i det nordligste Europa på Sofiendal-
skolen i Aalborg.

i Løvvangens Kirkecenter
Søndag 4.oktober kl.14
Søndag 29.november kl.14

Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.
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Babysalmesang
Børn husker det, de hører, i de allerførste måneder; 
og endnu bedre når det er sang og musik. Babysalme-
sang er for babyer mellem 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.

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. 

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

Sognets barslende får et brev med invitation.
Tilmelding til organist Hanne Møller, tlf. 29 40 01 60.

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. 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.

Begrænset antal pladser og tilmelding nødvendig. 
Alle er velkomne, og man kan melde sig privat som forælder 
med barn, kommunal dagpleje eller privat dagplejer.

Tilmelding til organist Hanne Møller, tlf. 29 40 01 60
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27. juni 2020 
Oliver Kvist Raasthøj

Dåb

Vielse 

13. juni 2020 
Ellen Bøgelund Engemann

Opstart af børnekor er udskudt til december. 
Læs mere i næste kirkeblad.

For spørgsmål kontakt organisterne
Jens Mathiasen, tlf. 23 70 07 88 
Hanne Møller, tlf. 29 40 01 60

Børnekor

30. maj 2020
Gunvor Riber Uggerhøj
og Niels Ole Uggerhøj

Lørdagsdåb 
Der er mulighed for lørdagsdåb
følgende lørdage kl. 10:

19. september
17. oktober
14. november
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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 Steffine 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 Steffine 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. september
10. oktober
14. november

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
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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. 

For tiden bliver der snoet bælter, der skal bruges til konfirmandernes 
rollespil i efteråret. 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
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Kalender
Tirs.  1.sep. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Lør.  5.sep. kl. 10 Broderibanden (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  8.sep. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors.  10. sep. kl. 19 Patchwork (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Lør.  12. sep. kl. ?? De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  15.sep. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  22.sep. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors.  24. sep. kl. 19 Patchwork (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.      29.sep. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Lør.  3. okt. kl. 10 Broderibanden (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  6. okt. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors.  8.okt. kl. 19 Patchwork (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Lør.  10. okt. kl. ?? De levende pinde (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  13. okt. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  20. okt. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors.  22.okt. kl. 19 Patchwork (side 17) Løvvangens Kirkecenter
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HR: Helle Rosenkvist NG: Ninni Gjessing 

Gudstjenester på 
plejehjem og Syrenbakken 

Tirs.   27. okt. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.   3. nov. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors.  5.nov. kl. 19 Patchwork (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Lør.  7. nov. kl. 10 Broderibanden (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  10. nov. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Lør.   14. nov. kl. ?? De levende pinde (side 16) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  17. nov. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tors.  19.nov. kl. 19 Patchwork (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Tirs.  24. nov. kl. 16 Kreativt værksted (side 17) Løvvangens Kirkecenter

Lindholm Plejehjem
8. september kl. 14
Gudstjeneste med nadver, NG

22. september kl. 14
Sang, NG

13. oktober kl. 14
Gudstjeneste med nadver, NG

27. oktober kl. 14
Sang, NG

10. november kl. 14
Gudstjeneste med nadver, NG

24. november kl. 14
Sang, NG

Lions Park

1. september kl. 13.30
Gudstjeneste med nadver, HR

15. september kl. 13.30
Gudstjeneste, HR

6. oktober kl. 13.30
Gudstjeneste med nadver, HR

20. oktober kl. 13.30
Gudstjeneste, HR

3. november kl. 13.30
Gudstjeneste med nadver, HR

17. november kl. 13.30
Gudstjeneste, HR 

Syrenbakken

2. september kl. 18.30
Gudstjeneste, ARH

7. oktober kl. 18.30
Gudstjeneste, ARH

4. november kl. 18.30
Gudstjeneste, ARH 



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

Søn.  6. sep kl. 9 Lindholm Kirke, NG, Konfirmation (13. s. e. trinitatis)

Søn.  6. sep kl. 11 Lindholm Kirke, NG, Konfirmation (13. s. e. trinitatis) 

Søn.  6. sep kl. 9 Løvvangens Kirkecenter, HR, Konfirmation (13. s. e. trinitatis)

Søn.  6. sep kl. 11 Løvvangens Kirkecenter, HR, Konfirmation (13. s. e. trinitatis) 

Søn.  13. sep kl. 10 Lindholm Kirke, HR, Konfirmation (14. s. e. trinitatis)

Søn.  20. sep kl. 10  Lindholm Kirke, HR, Høstgudstjeneste (15. s. e. trinitatis)  

Søn.  27. sep kl. 10 Indsættelse Lindholm Kirke, ARH (16. s. e. trinitatis)  Læs mere inde i bladet på side 9 

Søn.  4. okt kl. 10  Løvvangens Kirkecenter, ARH, (17. s. e. trinitatis)  

Søn.  11. okt kl. 10 Lindholm Kirke, NG, (18. s. e. trinitatis)

Søn.  18. okt kl. 10  Løvvangens Kirkecenter, HR,  (19. s. e. trinitatis)  

Søn.  25. okt  kl. 10 Løvvangens Kirkecenter, ARH, (20. s. e. trinitatis) 

Søn.  1. nov kl. 14   Allehelgensgudstjeneste Lindholm Kirke, HR og ARH, (allehelgensdag) Læs mere inde i bladet på side 11

 Søn.  8. nov kl. 10   Løvvangens Kirkecenter, NG (22. s. e. trinitatis) 

Søn.  15. nov  kl. 10  Lindholm Kirke, ARH, (23. s. e. trinitatis) 

Søn.  22. nov  kl. 10   Lindholm Kirke, HR, (sidste s. i kirkeåret)

En hverdag i uge 48.  Løvvangens Kirkecenter, HR og ARH, Hverdagsgudstjeneste og afslutning 

   kl. 17  med midikonfirmander Læs mere. inde i bladet på side 11 

Søn.  29. nov kl.10 Løvvangens Kirkecenter, HR, efterfølgende julemarked (1. s. i advent)  Læs mere inde i bladet på side 6

Søn.  6.dec kl.10 Lindholm Kirke, Afslutning med minikonfirmander, NG og ARH (2. s. i advent)

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.


