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Nyt fra menighedsrådet
Jul og nytår er overstået, og vi er nu i gang igen.
Her i efteråret har vi taget et nyt tiltag med, at menigheden
læser ind- og udgangsbønnerne i stedet for præsterne eller
kirketjenerne. Vi synes, det er vigtigt, at det er menighedens
bøn. Såfremt nogen ønsker at deltage i dette, er der en kalender på kontoret, hvor man kan blive skrevet på.
Søndag den 12. januar var vi til gudstjeneste hos vores ven
skabsmenighed i Hals. Hals har nu fået en ny halvtidspræst,
Helle Schimmell. Vi ser frem til et godt samarbejde og
håber, vi kan få set mere til hinanden.
Forårssæsonen er godt i gang, og vi har fundet spændende
foredragsholdere, fastelavnsfest, koncert, spisning skærtorsdagsarrangement, nordjysk kirkedag den 16. maj, tur til
Valka i juni, Grønlands nationaldag den 21. juni for at nævne
enkelte arrangementer. Alle arrangementer kan ses andet
steds i bladet.

I skrivende stund – midt januar – har vi fået særdeles mange
ansøgninger til stillingen som kirke-kulturmedarbejder, og
vi forventer at kunne præsentere vedkommende i næste
kirkeblad.
I november 2020 er der menighedsrådsvalg, og i den
forbindelse afholdes orienteringsmøde tirsdag den 12. maj
kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter, hvor menighedsrådet vil
fortælle om, hvad vi har bedrevet det sidste år og hvilke
planer, vi er i gang med. Valgbestyrelsen vil samtidig orientere om retningslinjer for menighedsrådsvalget.
Jeg vil slutte med en stor tak til vort personale i kirken/kirkecentret/kirkegården for jeres altid store velvillighed – uden
jer havde vi ikke så velfungerende en kirke.
Selvom det stadig er januar ser jeg frem til:
Det dufter lysegrønt af græs (nr. 725 i DDS)
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
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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.
Vi mødes seks torsdage i foråret 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.

19. marts - 2. april - 23. april - 30. april - 14. maj og 28. maj.
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.

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.

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.

Priser: Leje af lokale og service samt rengøring: 500 kr.
1 kande kaffe/te: 20 kr.
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At få livet givet på ny
Det handler foråret om, og det handler påsken om.
At få en chance til, det handler også kristendommen om i
dens forkyndelse af Guds nåde og tilgivelse, der rammer os
og giver os styrke til kækt at gå videre i livet med rank ryg til
mødet med vor næste.
At få livet givet på ny, det handler også den kærlighedshistorie fra det virkelige liv om, som jeg læste forleden dag.
Der var tale om en genforening mere end halvtreds år efter,
en genforening på dødslejet.
Som polske jøder havde de mødt hinanden under forfærdelige kår i en forfærdelige tid i en polsk koncentrationslejr.
Hun var 25 og han var 17. De blev elskende, og på mirakuløsvis slap han ud af lejren, mens folkene omkring ham
døde. Hun var anderledes, havde tilsyneladende bedre
vilkår og duftede lidt finere end andre.
Da de skiltes, aftalte de at mødes et bestemt sted på en
bestemt dag, men selvom de begge forsøgte at nå hinanden, blev de først genforenet mere end 50 år senere,
hvor hun lå på sit dødsleje. ‘Der er et spørgsmål, jeg har
ønsket at stille dig i alle årene’, sagde han, og spurgte ‘Har
du holdt hånden under mig, siden jeg slap levende ud af
koncentrationslejren?’, hvortil hun svarede: ‘ Ikke een gang,
men fem gange’.
Denne fortælling om to mennesker, som mødte hinanden
i en ekstrem situation og blev hinandens skæbne, og som
ikke kunne finde hinanden igen, men brugte oplevelsen til
fortrøstningsfuldt at gå videre i livet, det gør indtryk, når
man læser om det.
Vi er hinandens skæbne, eller rettere sagt vi har hinandens
skæbne i vor hånd, og det er der mening i. At vi hver eneste
dag har mulighed for at kunne gøre en forskel, for den vi
møder.
At foråret med erantis, krokus, følfod og lysets komme, er
en bebuder af, at vi atter får en chance og må anstrenge os
i forpligtethed på hverdag og liv.
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Tag med til venskabsmenighed i Valka
Den 10.–18. juni arrangerer Lindholm Sogn igen en tur
derover. Vi lejer en bus og kører herfra onsdag morgen
gennem Sverige, videre med natfærgen til Ventpilz og forventes at være i Valka torsdag eftermiddag. Vi er sammen
med menigheden i Valka indtil mandag formiddag. Derefter har vi et par dage et andet sted for at se lidt mere, inden vi vender snuden hjemad onsdag aften. Vi forventer at
være i Lindholm inden midnat torsdag den 18. juni.

Studietur til Letland den 10.-18. juni 2020.
I slutningen af det sidste årtusinde blev de baltiske lande
frie igen. Mange sogne besluttede, at de ønskede at få en
venskabsmenighed i et af de tre lande. Vi hørte ofte om,
hvor inspirerende det var for menighederne at få et større
udsyn. I Lindholm var vi ikke så hurtige, men i 2002 besluttede vi, at vi også ville prøve at kontakte en menighed
i et af de baltiske lande. At det blev Valka i Letland, var
en tilfældighed, men en fra menighedsrådet havde en
nabo, hvis søn havde en virksomhed i Valka, og han vidste, at de havde en evangelisk luthersk kirke der, og en fra
menigheden kunne tale engelsk. Vi skrev derover, og de
ville gerne have kontakt med os. I 2003 inviterede vi fire fra
deres menighed på besøg hos os, og siden har vi besøgt
hinanden hvert år. Det er nu niende gang, vi tager til Valka.
Når menigheden fra Valka er på besøg, bor de privat her i
menigheden. Når vi er i Valka, bor vi på hotel.

Turen koster 4000 kr. samt ekstra
betaling for evt. eneværelse/kahyt.
Fortæring i Valka er med i grundpri
sen, men fortæring på rejsedagene
samt i dagene efter Valka skal lægges oveni. Der er et begrænset
antal pladser, så man skal sende
en ansøgning til menighedsrådet,
såfremt man ønsker at deltage på
turen. Ansøg
ning kan sendes til
sognepræst Helle Rosenkvist på
emailen hros@km.dk

Hvad har vi i Lindholm fået ud af det?
Vi har fået et dejligt varmt menighedsvenskab. Vi har lært,
at man kan holde kirke for meget få penge. Kirken i Valka
er i meget elendig stand i forhold til danske kirker. Alle er
frivillige uden løn – bortset fra præsten, der får en ringe
løn. Det er særdeles berigende at besøge dem - jeg har
været så heldig at være med på alle turene. Vi har set deres
børn vokse op og blive en del af deres kirke og tage ansvar
for kirken. Vi har erfaret, at de er blevet mere ”frie” – de
tør nu tro på en fremtid uden undertrykkelse fra Rusland.
Deres børn er nu veluddannede og kan klare sig selv.

Ansøgningsfrist::
Mandag den 23. marts 2020
Der bliver holdt et møde for
deltagerne om turen, inden
vi tager af sted.
Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan

For en del år siden besluttede vi, at vi gerne ville samle
penge ind til vores venskabsmenighed, og derfor er der en
frivillig gruppe, der deler kirkeblade ud to gange årligt, så
vi kan hjælpe dem lidt økonomisk.
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Torsdagstræf
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
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.

Torsdag den 9. april skærtorsdag
I april er der ingen torsdagstræf, som ligger 2. torsdag i
måneden, idet det er skærtorsdag, og man er velkommen i
Lindholm Kirke til spisning og gudstjeneste. Se side 9.

Torsdag den 14. maj kl. 14.30
Besøg fra Aalborg historiske Museum

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.

En eftermiddag om enten Lindholm Høje eller lokalhistoriske
fortællinger fra vores område.

Pris for kaffe, kage m.m. 20,- kr.

Torsdag den 12. marts kl. 14.30
Benny Andersen-eftermiddag
Niels Erik Jensen fortæller om Benny Andersen, og der
synges fællessang fra Højskolesangbogen af “Svantes viser” med Jette Stevns ved klaveret.

Mandag den 4. maj kl. 18
Lindholm Kirke
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Diverse:

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

KLF, Kirke og Medier

Søndag den 8. marts
kl. 10 gudstjeneste
derefter - ca. kl. 11 indsamling
Løvvangens Kirkecenter

Årsfest og generalforsamling for Limfjord Øst torsdag
den 26. marts kl. 19 i Lindholm Kirke. Landsformand
Ole Sørensen taler, Dronninglund Strengekor medvirker
med sang, og der er kaffebord. Aftenen er åben for alle,
men kræver tilmedling.

Indsamling til
klimaforandringernes
største ofre.

Tilmelding senest den 24. marts til Jan Olsen på tlf.
61683365 eller til foreningen på email limfjord@klf.dk

Folkekirkens Nødhjælps indsamling er dedikeret til verdens
fattigste, der er dem, der lider hårdest under klimaforandringerne. Vi samler ind til mennesker, der intet forsvarsværk
har, når katastrofen rammer. Klimaforandringerne er én af
hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende
til hver niende verdensborger – sulter.

Sogneudflugt søndag 28. juni
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi ved endnu ikke,
hvor turen går hen, men det plejer at være hyggeligt.
Der kommer en løbeseddel senere med oplysninger om
udflugtsmål og pris. Billetter vil kunne købes på kirkekontoret fra mandag den 20. marts.

Sæt kryds i kalenderen og meld dig som indsamler hos
sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76.
Vær hurtig og vælg, hvor du helst vil gå.

Menighedsrådsmøder
Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter.
Dagsordener og referater kan findes i våbenhus og
forhal.
Kommende menighedsrådsmøder:
31. marts kl. 19
28. april kl. 19
26. maj kl. 19
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Foredrag:
Skærtorsdag
“Synd for begyndere” Lam, fisk og nadver
Onsdag den 18. marts kl. 17.30 / 19
Lindholm Kirke
ved sognepræst i Jelling, Kristian Bøcker

Torsdag den 9. april kl. 17
Lindholm Kirke

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.

Da Jesus og hans disciple mødtes skærtorsdag aften for
at spise “påskemåltidet”, var det det jødiske påskemåltid.
Undervejs tog han brød og vin og sagde de kendte ord:
“Dette er mit legeme”, “dette er mit blod”. Til gudstjenesten denne aften hører vi dels teksterne, der er baggrund for
det jødiske påskemåltid, dels følger vi tråden op til den kristne påske og har naturligvis dækket op til nadver.

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 synder? Er det en belastning eller en
befrielse?

Efter gudstjeneten er der igen dækket op. Denne gang til
et festligt måltid i krypten, og her vil der både være det traditionelle påskelam og lidt godt, grønlandsk fisk af super
kvalitet.
Vi ser frem til en god aften sammen.
Gudstjenesten er naturligvis gratis og kræver ingen tilmelding. Vil man spise med i krypten, koster det 60,- kr., og man
bedes gives besked til kordegnekontoret senest mandag
den 6. april kl. 12. Tlf. 98 17 24 32.

Foredraget bygger på bogen “Synd for begyndere”
udgivet i oktober 2018 i Bibelselskabets serie “Håndbiblioteket”.
Kl. 17.30 fællesspisning
Kl. ca. 18.15 kort gudstjeneste, der slår aftenens tema an
Kl. 19.00 foredrag
Tilmelding til spisning senest
mandag den 16. okt. kl. 12
til kirkekontoret, tlf. 98 17 24 32.
Pris inkl. kaffe:
Spisning og foredrag 50 kr.
Foredrag 20 kr.

9

4. maj Danmarks befrielse

Menigheds- og
valgmøde

Danmarks befrielse 4. maj 1945
- derfor sætter vi lys i vinduerne

Tirsdag den 12. maj kl. 19
Løvvangens Kirkecenter

Om aftenen den 4. maj 1945 skete det, som mange danskere havde ventet på siden 9. april 1940. Nyheden om, at
de tyske tropper i Danmark overgav sig, indløb. Danmark
blev efter fem års besættelse igen et frit land.

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet, og forud for
et valg, hvad enten det er fredsvalg eller afstemningsvalg,
skal der holdes et valgmøde, hvor diverse regler og valgprocedurer skal gennemgås. Hvert år holdes der desuden
et menighedsmøde, hvor der bliver samlet op på året,
der er gået, vendt idéer for det kommende år og aflagt
beretning om hovedtrækkene i, hvordan kirkens penge er
blevet brugt. I år har vi valgt at holde disse to møder
samme dag. Derfor: Vel mødt denne aften!

Netop den aften, hvor befrielsesbudskabet kom, blev der
afholdt et møde i kirkens krypt om opstart af “KFUK-spejderne i Lindholm Trop” - det nuværende “KFUM-spejdere i Lindholm”.
I Lindholm Sogn er der derfor mange grunde til at fejre
denne dag - fejre vort land, vores frihed, mindes historien
samt markere spejdernes grundlæggelse.
Aftenens program:
Kl. 18: Festgudstjeneste i kirken med orgel og trompet
for 		
fuld udblæsning
Kl. 19: Spisning, fest, taler og fællessang i krypten
Kl. 21: Rundvisning på kirkegården med beretninger
om 		
lokale modstandfolk
Kl. 21.30:
Godnat og kom godt hjem
Tilmelding på kirkens kontor senest torsdag den 30. april
kl. 12 på tlf. 98 17 24 32. Pris for spisning m.m. 50,- kr.
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Nordjysk kirkedag
Thomas Sjödin

Skansegudstjeneste
2. pinsedag

Lørdag den 16. maj kl. 10-16
Folkekirkens Hus

Mandag den 1. juni kl. 10:30
Skanseparken

Vi får besøg af svenske Thomas Sjödin, der er en meget
efterspurgt og skattet forfatter, journalist og pinsepræst.
Han har skrevet en del bøger om åndeligt liv, retræter,
hverdagspres og livet med sønner med hjerneskade.

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.

På dagen taler han ud fra to af sine bøger: “Det händer
när du vilar” - oversat til dansk til “Det sker, når du hviler”
og bogen ”Väder, vind och livets allvar”, der er blevet til
med baggrund i en brevveksling over lang tid med Martin
Lönnebo, der er pensioneret biskop fra den evangelisk lutherske kirke i Sverige (ham, der bl.a. er kendt for Kristuskransen). Forfatterne deler erfaringer om at leve med børn
med funktionshandicaps, og som i mange gode samtaler
går tankerne på streftog til beretninger om livshistorier, arbejde, venskab og tro.
Dagen byder også på musikalske indslag og fællessang
ved metodistpræst Mark Lewis og vores egen organist
Jens Mathiasen.
Nordjysk kirkedag er et samarbejde mellem Folkekirken,
Metodistkirken, Baptistkirken, Den katolske Kirke og Missionsforbundet.
Pris for foredrag, smørrebrød og kaffe: 125,- kr.
For tilmelding og yderligere information kontakt sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76, email hros@km.dk
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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

Vil du være spejderleder og
være med til at give en masse
unger gode oplevelser for
livet?
Kontakt:
dionpedersen@spejdernet.
dk
tlf. 29 44 08 04

Klan Den Rosa Elefant
Christian Nielsen
Tlf. 61 77 71 64
Spejdererfaring er ikke en
Torsdage i lige uger nødvendighed. Vi indhenter
kl. 19-21
børneattest på alle vores
ledere.

BANKO

Søndagscafé i spejderhuset

i Løvvangens Kirkecenter
Søndag 1. marts kl. 14
Søndag 29. marts kl. 14

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.

Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe.

Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen på tlf. 2
 4 48 33 91.
Søndag den 15. marts kl. 14-16
“I en kælder sort som kul”. Sognepræst Jens Christian Meldgaard fortæller “om at leve og være i en depression”.
Søndag 26. april kl. 14-16
Ketty Johansen fortæller om “en kirke i 800 år”.
Søndag den 17. maj kl. 14-16
Banko samt hyggeligt samvær.
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Påskemusical

Børnekor

Går du i 3., 4. eller 5. klasse, så kom og syng med!

Først er der musicalprojekt.
Efter påske fortsætter børnekoret på almindelig vis:

Påskemusicalen er et kort forløb over en måneds tid. Vi øver
de fire onsdage i marts fra kl. 14.00-15.45. Derudover holder
vi en fredag aften med hygge og overnatning i kirken den
20.-21. marts. Udover at øve sange, skal vi også fremstille lidt
kostumer og andre remedier.

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.

Onsdag den 1. april kl. 17 opføres musicalen til en gudstjeneste i Lindholm Kirke, hvor familie, venner og alle andre kan
komme og se og høre det flotte resultat.

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.

Musicalen instrueres af organisterne Jens Mathiasen og
Hanne Møller. Tilmelding eller nærmere oplysninger, kontakt
Hanne på tlf. 29 40 01 60 eller mail hanne@lindholmsogn.dk

Det er gratis at synge med i børnekoret. Flere oplysninger kan
fås hos Hanne Møller.
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Babysalmesang

Musikalsk legestue

Nyt hold begynder 15. april kl. 10

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 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.

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 datoer i samme måned 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).
For tilmelding og yderligere information om sted for de enkelte gange kontakt organist Hanne Møller tlf. 29 40 01 60.

Tilmelding til Hanne Møller på tlf. 29 40 01 60
Følgende tirsdage, alle dage kl. 10-10.45:
3. og 17. marts - 12. og 26. maj
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Dåb

1. december 2019
Alva Elisabeth Ribens

Vielse

19. januar 2020
Ella Josephine Beierholm

26. december 2019
Grethe Johanne Dine Jørgensen Telling &
Johnhard Telling

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:
28. marts
25. april
27. juni
25. juli
2. februar 2020
Viggo Bang Zeeberg

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

2. februar 2020
Elias Holst Christensen

2. februar 2020
Nohr Wilhelm
Risgaard Andersen
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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. marts
26. marts
23. april
7. maj
4. juni

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. marts
11. april
9. maj

BRODERI-BANDEN

NARCOTICS
ANONYMOUS

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

NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for hvem
stoffer var blevet et væsentligt problem. Medlemmerne er addicts, afhængige i bedring, der mødes for at
hjælpe hinanden med at forblive clean.
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag
kl. 17:45-19:30 i Løvvangens Kirkecenter.
Læs mere på nadanmark.dk.

7. marts
4. april
2. maj
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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 pynt
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
Søn.

1. marts

kl. 14

Banko (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

3. marts

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

7. marts

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn.

8. marts

kl. 10

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (side 8)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

10. marts

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 12. marts

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 12. marts

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

14. marts

kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 15. marts

kl. 14

Søndagscafé (side 12)

Spejderhuset

Tirs.

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

17. marts

Ons. 18. marts

kl. 17.30/19 Gudstjeneste og foredrag (side 9)

Lindholm Kirke

Tirs.

24. marts

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 26. marts

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 29. marts

kl. 14

Banko (side 12)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

31. marts

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

31. marts

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Ons.

1. april

kl. 17

Påskemusical (side 13)

Lindholm Kirke

Lør.

4. april

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

7. april

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

11. april

kl. 13

De levene pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

14. april

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Ons. 15. april

kl. 10

Nyt babysalmesangshold begynder (side 14)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

21. april

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors. 23. april

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Søn. 26. april

kl. 14

Søndagscafé (side 12)

Spejderhuset

Tirs.

28. april

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

28. april

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

2. maj

kl. 10

Broderibanden (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Man.

4. maj

kl. 18

Danmarks befrielse og spejderjubilæum (side 10)

Lindholm Kirke
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Tirs.

5. maj

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tors.

7. maj

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

9. maj

kl. 13

De levende pinde (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

12. maj

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

12. maj

kl. 19

Menighedsmøde og orienteringsmøde om valg (side 10)Løvvangens Kirkecenter

Tors. 14. maj

kl. 14.30

Torsdagstræf (side 7)

Løvvangens Kirkecenter

Lør.

16. maj

kl. 10

Nordjysk kirkedag (side 11)

Folkekirkens Hus

Søn.

17. maj

kl. 14

Søndagscafé (side 12)

Spejderhuset

Tirs.

19. maj

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

26. maj

kl. 16

Kreativt værksted (side 17)

Løvvangens Kirkecenter

Tirs.

26. maj

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Tors.

4. juni

kl. 19

Patchwork (side 16)

Løvvangens Kirkecenter

kl. ca. 12

Sogneudflugt (side 8)

Se senere

Søn. 28. juni

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

Lindholm Plejehjem

Lions Park

Syrenbakken

Tirs. 10. marts kl. 14
NG, nadver

Tirs. 3. marts kl. 13:30
NG, nadver

Ons. 4. marts kl. 18.30
NG

Tirs. 24. marts kl. 14
Tirs. 17. marts kl. 13.30
Salmesang i spisestuen, NG HR

Ons. 1. april kl. 18.30
NN

Tirs. 14. april kl. 14
NG, nadver

Ons. 6. maj kl. 18.30
NN

Tirs. 7. april kl. 13.30
HR, nadver

Tirs. 28. april kl. 14
Tirs. 21. april kl. 13:30
Salmesang i spisestuen, NG HR
Tirs. 12. maj kl. 14
NG, nadver

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

Tirs. 26. maj kl. 14
Tirs. 19. maj kl. 13.30
Salmesang i spisestuen, NG HR
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GUDSTJENESTER
HR: Helle Rosenkvist - NG: Ninni Gjessing
NN - ikke fordelt, da der kommer en
tredje præst inden længe.
Søn. 1. marts (1. s. i fasten)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Søn. 8. marts (2. s. i fasten)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Søn. 15. marts (3. s. i fasten)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Ons. 18. marts
Hverdagsgudstjeneste og foredrag
Lindholm Kirke kl. 18, HR

Søn. 22. marts (midfaste søndag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Søn. 29. marts (Mariæ bebudelsesdag)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Ons. 1. april
Gudstjeneste med påskemusical
Lindholm Kirke kl. 17, HR
Søn. 5. april (palmesøndag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, HR
Tors. 9. april (skærtorsdag)
Lindholm Kirke kl. 17, HR og NG
Fre. 10. april (langfredag)
Lindholm Kirke kl. 10, HR
Søn. 12. april (påskedag)
Lindholm Kirke kl. 10, NG
Man. 13. april (2. påskedag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
Søn. 19. april (1. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10, NG
Søn. 26.april (2. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 10, HR konfirmation
Søn. 3. maj (3. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 9, NG konfirmation
Lindholm Kirke kl. 11, NG konfirmation

Man. 4. maj
Danmarks befrielse
Lindholm Kirke kl. 18 NN
Fre. 8. maj (store bededag)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10 NN
Søn. 10. maj (4. s. e. påske)
Lindholm Kirke kl. 10
Søn. 17. maj (5. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10 NN
Tors. 21. maj (Kristi himmelfart)
Lindholm Kirke kl. 10 NN
Søn. 24. maj (6. s. e. påske)
Løvvangens Kirkecenter kl. 10 NN
Søn. 31. maj (pinsedag)
Lindholm Kirke kl. 10 NN
Man. 1. juni (2. pinsedag)
Skansegudstjeneste
Skanseparken kl. 10.30

KOLLEKTER
TAXAKØRSEL
Indsamling i våbenhuset/forgangen. Gangbesværede med bopæl i sognet kan
Se på tavlerne, hvad pengene går til. efter aftale med kirkekontoret få taxakort
MobilePay 71030.
til sognets gudstjenester.

