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hanne@lindholmsogn.dk
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Nyt fra menighedsrådet
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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

I Lindholm menighedsråd har vi nu fået besat alle vore 
 stillinger. Som kordegn/kirketjener har vi ansat Anita Tønder 
pr. 1.  september. Stort velkommen til Lindholm Sogn.  
Jeg ser meget frem til, at vi i år forhåbentligt kan afholde ”en 
normal jul” uden de store restriktioner. 

Kreativt Værksted er i gang med at få lavet en mere holdbar 
juleudstilling, som bliver sat op på plænen ved Løvvangens 
Kirkecenter. Desuden er der en stor produktion af engle i 
gang. Englene er til juleposer til en sygehusafdeling. 

Den 9. december afholder kirkens kor m.fl. en stor julekoncert 
med opførelse af ”Händels Messias” i Lindholm Kirke. Billetter 
kan købes på kontoret. 

I Aalborg Nordre Provsti er vi 14 sogne. Valget til provsti-
udvalget finder sted året efter menighedsrådsvalget. Derfor 
er der nu valgt medlemmer til provstiudvalget. Præsterne 
har valgt Helle Rosenkvist som præsterepræsentant. Som 
menighedsrepræsentanter er følgende valgt: Harry Brix fra 
Vestbjerg, Jørgen Pedersen fra Nørresundby, Jens Christian 
Moberg  Andreasen fra Vester Hassing, Hans Jørgen Dalum fra 
Vodskov og undertegnede fra Lindholm Sogn. Provstiudvalget 
er ligeledes valgt for 4 år. 

Byggeriet ved Løvvangens Kirkecenter går planmæssigt. 
Her i skrivende stund er der kort tid til, de ”gennembryder 
murene” ind til kirkecentret. Vi har et utroligt godt personale, 
som kan finde ud af at agere som arbejdsplads samtidig med 
 byggeriet. Der bliver dog lidt udfordringer, når de starter ind-
vendigt – men håndværkerne er meget bevidste om, at kirkens 
kontor skal kunne fungere, selvom der bygges. Vi forventer, at 
byggeriet står færdigt omkring 1. marts. 

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.
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Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 25. januar kl. 19
Tirsdag den 22. februar kl. 19

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter

Har du mistet et nært familiemedlem eller ven?
 
Når man har mistet en nær pårørende, kan det være 
en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det 
samme som én selv. Det kan man gøre i en sorggruppe. 
Sorggruppen er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, 
men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, som 
følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven. 
Det handler ikke om at fjerne sorgen for at ”komme 
 videre”, men om at finde vej i det ”landskab”, man nu for 
altid skal leve i og leve med. Fællesskabet med andre, 
der har mistet, kan hjælpe med at bære sorgen og den 
forandrede hverdag.
 
Praktisk information:
Der er absolut tavshedspligt i gruppen.
Det er gratis at deltage.

Sorggruppen er for alle, der har oplevet tab i forbindelse 
med dødsfald – uanset relationen til den afdøde.
Gruppen ledes af sognepræsterne Lise Overgaard 
 Therkildsen og Helle Rosenkvist.
Gruppen er et samarbejde mellem Hvorup, Nørresundby 
og Lindholm Sogne.
 
Vi mødes fem torsdage kl. 15.30-17.30 i Løvvangens 
Kirkecenter.
6. januar – 20. januar – 3. februar – 17. februar – 3. marts
 
Tilmelding (nødvendig) og yderligere information:
Sognepræst Helle Rosenkvist
Tlf.: 21 19 94 76, email: hros@km.dk

Sorg

Julekrybbe
På forsiden af dette blad ses et par af de figurer, 
som vores “Kreative Værksted” er i gang  med at 
producere til den nye julekrybbe.
Den vil blive stillet op ved Løvvangens Kirkecenter 
og vil pynte i tiden op til jul.
Vi håber, I vil lægge vejen forbi og se den hyggelige 
udstilling.

Det næste kirkeblad bliver delt ud i slutningen af  februar. 

Vi begynder med en fælles uddelingsdag søndag den  

20. februar. 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.

Vil du hjælpe med at dele 
kirkebladet ud?
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”Se, jeg gør alting nyt” står der i den sidste bog i 
  bibelen, som en slags slutreplik fra Gud.

Alting, som vi kender, ender, og se noget nyt bliver til.
Det kan være gode fornyende ord fulde af håb, når vi 
står midt i en hårdknude og ikke kan se nogen god 
vej videre. Ordene kan opløse fastlåste situationer og 
måder at tænke om livet og hinanden på. Forandring 
er mulig. Man er ikke for evigt låst til, sådan som ting-
ene er nu. 

Se, jeg gør alting nyt!
Lød det til os ved Allehelgen. Ind i vor sorg og savn, 
kan lyset og kærligheden, erfaret fra dem, vi savner, 
gennem vores sorg og savn og minder, oplyse livet 
på ny - som stjernerne på himmelen, der kan vise vej 
i mørket. Vi er ikke bare efterladte, men efterlevende, 
som også lyser op for andre med vores liv.

Se, jeg gør alting nyt! 
Det kan også være ord, der gør os urolige, når vi står 
med risiko for at miste nogen, vi holder af, og få et 
godt liv vendt fuldstændig på hovedet – her er det nye 
som regel ikke velkomment. Vi frygter det og beder 
hellere om udsættelse end opfyldelse.

Se, jeg gør alting nyt!
”Det nye” betyder ikke nødvendigvis, at alting ændrer 
sig, men kan godt være ”det gamle”, som vi ser ”på 
ny”. Det gamle, der får nye farver – os, der får nye øjne 
at se med. Selv det vi ikke engang kan forestille os, 
hvordan bliver.
Vi tager hul på et nyt kirkeår første søndag i advent, og 

et nyt kalenderår 1. januar - ja hver dag er en ny dag, 
som en konfirmand forleden mindede mig om.

Se, jeg gør alting nyt!
Er muligheden for at gribe ”nyt” og se på alt det, som vi 
kender med nye øjne og nye muligheder. Og så hvile i, 
at selvom vi ikke ved, hvordan det hele bliver og ender, 
så hviler vi altid i Guds magt, hvis vision det er at gøre 
kærligheden til alt i alle.

Jeg er ikke længere selv så ny hverken i livet eller i 
Lindholm sogn 
og alligevel så er det nyt for mig at virke i sognet 
uden Coronaens bekymrende og  begrænsende tag i 
kirkelivet – i hvert fald i det  omfang det havde, da luk-
ninger og aflysninger var mere hver dag end  undtagelser. 
De nye rammer er ved at blive udbyggede i Løvvang ens 
Kirkecenter med, hvad det medfører i fremtiden for det 
fælles kirkeliv her, og jeg skal fejre den    første jul i kirken, 
hvor vi kan samles uden restriktioner og opleve tradi-
tioner, som er nye for mig her, og alt det gamle, som 
hver jul bliver nyt, fordi alt ikke er helt det samme som 
sidste år. Vi er blevet et år ældre – der er kommet nye 
konfirmander og nye mennesker ind i ens liv, og man 
har taget afsked med nogle andre. Møder, samtaler og 
hændelser i verden den fjerne såvel som den nære har 
ændret det, man kendte. Og giver en jul fuld af glæde 
og sorg, vemod og spændt forventning. Mod det alting 
som gøres nyt. 
Må Guds livsfornyende lys være med os alle i alt det 
nye!

Se jeg gør alting nyt

V/ Sognepræst 
Anette Rask Hollesen

Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 25. januar kl. 19
Tirsdag den 22. februar kl. 19

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter
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Lindholm Sogns menighedsråd kan byde velkommen til 
en stor julekoncert i Lindholm Kirke den 9. december 
kl. 19.30. En af julemånedens fine koncerter: Händels 
“Messias”. 

Publikum kan glæde sig til halvanden times  højdepunkter 
fra “Messias”, når de fire kor: Lindholm Sogns kirkekor, 
Nordjysk Vokalensemble, Skørping Sangforening og Sct. 
Mortens Vokalensemble står klar til at opføre highlights 
fra Händels udødelige mesterværk. Koncerten ledes af 
dirigent Morten Lønborg Friis, der til daglig er leder af 
Kulturskolen i Rebild. Aarhus Strygerensemble spiller 
musikken og solisterne er: Sopran: Camilla Button. Alt: 
Marie Keller Sørensen. Tenor: Jens Jagd og bas: Jens 
Bové. Trompet: Tristan Button. 

Billetter à 100 kr. kan købes på Lindholm Sogns kirke-
kontor i Løvvangens Kirkecenter.

Messias i Lindholm Kirke

G.F. Händel

Århus Strygerensemble

Morten Lønborg Friis, dirigent

Camilla Button, sopran • Marie Keller, alt

Jens Jagd, tenor • Jens Bové, bas

KOR:

Nordjysk VokalEnsemble • Lindholm sogns kirkekor

Sct. Mortens Vokalensemble • Skørpingkoret

Billetter á 100 kr. købes fra

Lindholm sogns kirkekontor

TORSDAG D. 9. DECEMBER KL. 19.30

LINDHOLM KIRKE

23. december kl. 21
i Lindholm Kirke.

Dagen før dagen. Når det er 
mørkt udenfor, de sidste jule-
forberedelser er ved at være 
klar, sneen falder i bløde flager 
og alt ånder fred… nå ja, sådan 
er det måske ikke altid. Det kan også være, at det er 
aftenen, hvor man tager en dyb indånding for at samle 
mod til næste dag, eller man sidder og savner nogle at 
fejre højtiden med – eller…, ja der er mange muligheder. 
Uanset hvad sindet er fyldt af, tænder vi lysene i  kirken, 
byder indenfor i varmen til en førjulegudstjeneste med 
ord om, at Gud møder os i mørket. Efter  gudstjenesten 
er der mulighed for en kop alkoholfri gløgg i våben-
huset.

Lillejuleaften

Jul for de mindste
Igen i år vil vi gerne invitere de 
yngste børn til at fejre julen med
os her i Løvvangens Kirkecenter.

Jule-kravle-gudstjeneste
Tirsdag den 7. december kl.9.30 holder vi en kort 
guds tjeneste på ca. 30 minutter, der henvender sig til 
 dagplejere, vuggestuer og hjemmegående med børn i 
alderen 0-2 år.
Vi byder på en lille julesnack og synger sange omkring 
juletræet.

Julegudstjeneste for børnehavebørn
Onsdag den 8. december kl. 10 er der julegudstjeneste 
for børnehavebørn. Vi holder en kort gudstjeneste på 
ca. en halv time. Derefter spiser vi æbleskiver, og til sidst 
danser vi om juletræet.

Af hensyn til indkøb, vil vi gerne, at I tilmelder jer på 
kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32.
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Lindholm  Sogns torsdagstræf er hyggeeftermid-
dage, 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.

Der er en 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 med, er du meget velkommen 
til at  melde dig som frivillig. Kontakt en af præsterne.

Torsdag den 13. januar kl. 14.30

Sognepræst Anette Rask Hollesen: 
“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.

Torsdag den 9. december kl. 14.30

 Julehygge 

  Vi samles til julehygge med  
  bankospil, små pakker og  
  julefortællinger.

Vinterens program:

Torsdag den 10. februar kl. 14.30

Sangeftermiddag

Vores organist Jens Mathiasen sætter sig ved 
 kla veret og spiller op til fællessang.

Kom og syng med og giv humøret et lille  positivt 
skub her i vintermørket. Der vil også være rig 
mulighed for at byde ind med ønsker til, hvad vi 
skal synge.

Sæt             i kalenderen til de kommende arrangementer:

 * 10. marts : Lis Vig fortæller om “33 år som fængelsbetjent på godt og ondt”

 * 14. april: Skærtorsdagsgudstjeneste kl. 17

 * 12. maj: Jens Eric Strudsholm holder musikalsk foredrag med fællessang
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Velkommen til Lindholm Sogns 
Bogcafé
Den norske forfatter Sigrid Undset, som i 1928 fik  Nobelprisen 
i litteratur ikke mindst for romanen ‘Kristin Lavransdatter’ er 
ved atter at være aktuel, idet adskillige af hendes bøger 
 bliver genudgivet i disse år. Vi tager hende derfor ud af 
syltekrukken og læser 1. bind ‘Kransen’ til vores første møde 
i det nye år, torsdag den 27. januar kl. 16 - 17.30.

Falder bogen i god jord, læser vi de to sidste bind ‘Husfrue’ 
og ‘Korset’ til mødet torsdag den 31. marts.

Lindholm Sogns Bogcafé er åben for alle interesserede, og 
vi mødes den sidste torsdag i januar, marts, september og 
november til en god snak om den læste bog, som ofte fører 
over i en snak om såvel liv som eksistens. Man er velkommen 
til at deltage hver gang eller blot en enkelt gang efter lyst 
og behov.
Mødestedet er Løvvangens Kirkecenter.

På hyggeligt boggensyn

Ninni Gjessing

’

 DAC genopstår
- medarbejderhistorier fra Dansk Andels 
Cementfabrik

Torsdag den 20. januar kl. 19 - 21
i Krypten i Lindholm Kirke

I slutningen af 2017 besluttede 3 brødre, der alle var 
4. generation på DAC, at de ville forsøge at indsamle 
 historier fra – og om nogle af DACs tidligere medarbej-
dere. 
Et samarbejde med flere historieinteresserede kolleger 
og de lokalhistoriske foreninger i området kom i stand, 
og det arbejde har nu bl.a.  resulteret i udgivelsen af den 
flotte bog: ”DAC genopstår –  Medarbejderhistorier fra 
Dansk Andels Cementfabrik”.

I den anledning har vi fået nogle fra arbejdsgruppen til 
at komme og vise film og fortælle om arbejdet med at 
indsamle historier og materiale.

Aftenens program:
- Fremvisning af film fra DAC i gamle dage (ca. 1 time)
- Kaffe
- Arbejdsgruppen fortæller

Pris: 20 kr.

Så mød talstærkt op til en spændende aften om en 
virksomhed og dens medarbejdere, der har haft så stor 
betyning for Lindholm og opførelsen af Lindholm Kirke.
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Torsdag den 3. marts kl. 19-21 i Lindholm Kirke
ved sognepræst i Jelling, Kristian Bøcker

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 opfat-
telser 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?

Foredraget bygger på bogen: “Synd for begyndere” 
udgivet i oktober 2018 i Bibelselskabets serie “Hånd-
biblioteket”.

Pris: 20 kr.

’

 

i Lindholm Kirke onsdag den 9. februar kl. 19.30. 

Et fælles arrangement mellem Nørresundby, Nørre 
Uttrup, Hvorup, baptistmenigheden og Lindholm 
Sogn med sang og musik samt efterfølgende kaffe 
i kirkens krypt.

Velkommen til minikonfirmand for børn i 3. klasse!

Onsdag den 19. januar starter det nye hold til mini konfirmand 
i Løvvangens Kirkecenter kl. 15-16.30.

Vi skal synge og spille små kirkespil over jul, påske og pinse, 
men først og fremmest skal vi hygge os, høre bibelfortælling, 
tegne, spise boller og drikke saftevand. Hvis du går i 3. kl. 
i Lindholm Sogn, kan vi hente dig i SFO, eller du kan selv 
 dukke op til en god eftermiddag.

Forløbet varer 8 gange og slutter ultimo marts.

Vi håber at se også dig ☺

Mange hilsner fra
kirkemusiker Hanne Møller (mobil 29 40 01 60) og 
sognepræst Ninni Gjessing (mobil 20 37 82 17)

MinikonfirmandMinikonfirmand

Fastelavn
 

Søndag den 27. februar kl. 14 
i Løvvangens Kirkecenter

9400 synger sammen

Velkommen til fastelavnsfest 
med udklædning, tøndeslag-
ning, gudstjeneste i  børnehøjde 
og lækre fastelavnsboller. Vi har 
god tradition for, at alle alders-
grupper leger med og klæder 
sig lidt ud. Man er dog også 
velkommen uden sjov hat.
 
Gratis adgang. Vel mødt.

Reservér datoen !
Foredrag:

“Synd for begyndere”
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Søndag d. 13. marts samler sognet ind til Folkekirkens 
Nødhjælp. Vi mødes til gudstjeneste kl. 10 i Løvvangens 
Kirkecenter, og derefter er der indsamling.

Indsamling til klimaforandringens største ofre.

For hver dag der går, ses klimaforandringernes konse-
kvenser tydeligere og tydeligere. Søndag d. 13. marts 
2022 vil omkring 15.000 danskere gå på gaden for at 
samle ind til dem, der er hårdest ramt. Oftest er det 
dem, der har det mindste klimaaftryk, der dybt uretfær-
digt rammes hårdest.

Sæt kryds i kalenderen og meld dig som indsamler hos 
sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76

Sogneindsamling 
til Folkekirkens Nødhjælp

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.

For yderligere oplysninger og bestilling, kontakt Bent 
Pedersen på tlf. 22 78 52 05 eller 
e-mail: pedersen.bent.dk@gmail.com

Send gerne en sms eller en mail med oplysninger om 
hvornår, hvor mange gæster og hvad, der skal serveres.

Begravelseskaffe

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 3. 
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.

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:

29. januar
26. februar

Oplysning om, hvor der holdes dåb fås ved 
 henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32
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”Kære alle venner i Lindholm! 

Tak for jeres brev. Det blev læst op for menigheden 
efter en gudstjeneste, og derfor sender jeg, Pastor A. 
Reiters, hilsener og bedste ønsker fra alle os i Valka.
I vores menighed har gudstjenesterne ikke været aflyst, 
men vi skulle ikke invitere flere mennesker. Vi mindede 
dem om, at det var sikrere at blive hjemme.  Deltagelsen 
faldt meget og er endnu ikke genoprettet til niveauet 
før Covid. De ældste medlemmer af menigheden er 
 forsigtige og prøver at beskytte sig selv.
I juli har vores kirke gennem flere år være vært ved en af 
sommerfestivalens koncerter, hvilket også skete sidste 
år og i år med et begrænset antal deltagere, som bar 
masker og holdt afstand.
Konfirmandundervisningen skete online og konfirma-
tioner foregik uden deltagelse af andre gæster. I 
 september startede vi et Alfakursus op, hvilket er kon-
firmation i mo derne form, som også foregår online.
Der har været et bryllup i vores kirke den sidste tid med 
deltagelse af brudeparret og 2 vidner.
På grund af restriktionerne kan der kun være 23  personer 
til gudstjeneste (længden er den samme), så vi havde 
ikke gudstjenester i juletiden. Kirken var juleaftensdag 
åben for besøgende i 4 timer, hvor de så en video med 
en hilsen og bøn. Folk kunne høre juleevangeliet.
D. 6. august i år var der en kirkesynode, som kirkens 
forfatning kræver, der skulle have fundet sted sidste år 
 (synoden finder sted hvert 4. år).  Den kunne finde sted 

i år, da antallet af syge var lavt. Synoden var afkortet til 
en dag mod normalt 2. Dette betød, at der hverken var 
tid til diskussion eller kommentarer. På synoden blev 
der afholdt en udendørs gudstjeneste i Roja by.
Vi har i år 18 børn i kirkens børnehave og vi brugte jeres 
donation til at renovere nogle af rummene samt til at 
købe nye stole til børnene. Mange tak skal I have.
Sidste år blev skoleåret i børnehaven berørt, da læreren, 
som leder bibelundervisningen, ikke kunne komme, så 
 undervisningen blev ikke så alsidig.
Vi savner også at mødes til en kop kaffe eller te. I 
 øjeblikket er antallet af syge i vores land stigende, men 
i vores distrikt er det ikke så mange.
Desværre er der mange modstandere (af vaccinen) 
i vores land og derfor er kun 42% af befolkningen 
færdig vaccinerede.
“Men Tro er en Fortrøstning til det, som håbes, en 
Overbevisning om Ting,som ikke ses” Hebræerbrevet 
11:1.

De bedste hilsner fra venner i Valka. 
Gud velsigne jer alle”

Brev fra

   ValkaSogneindsamling 
til Folkekirkens Nødhjælp
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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
Lis Dalum Nielsen
Tlf. 24 48 33 91
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 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 men-
nesker i lokalområdet.

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

Søndag den16. januar
Jens Toft Nielsen: “Kulturbroen - hvordan blev den til?”

Søndag den 13. februar
Kirsten Sværke: “Demensvenlige Danmark”- Hvad kan 
vi forebygge, og hvordan hjælper vi dem med demens?

13

Søndagscafé 
i spejderhuset

Lindholmspejderne.dk

Bankospil
i Løvvangens Kirkecenter

 Søndag  6. februar
 

Overskuddet går til KFUM-spejderne Lindholm Gruppe
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Søndagscafé 
i spejderhuset

Babysalmesang
Holdopstart onsdag den 12. januar

Børn husker det, de hører i de allerførste måneder, og endnu bedre, 
når det er sang og musik.

Organist og musikpædagog, Hanne Møller, inviterer babyer mellem 
tre og ni måneder og deres mødre eller fædre til babysalmesang 
onsdag formiddag. Babysalmesang er en slags minigudstjeneste, 
hvor vi synger salmer og beder fadervor sammen. Vi voksne skal 
også nyde de smukke melodier, de gode tekster, fællessangen – og 
forhåbentlig fællesskabet også.

Programmet til hver gang indeholder både sange og salmer - de 
 fleste med bevægelser for og med baby samt et par dansetrin. Vi 
skal også lege med visuelle virkemidler og forskellige småinstrumen-
ter til at blande og variere oplevelserne med.

Medbring gerne et tæppe til baby og afsæt 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 hygge-
snak. 

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

Yderligere info og tilmelding til 
organist Hanne Møller tlf. 29 40 01 60.

Musikalsk legestue i  
Løvvangens Kirkecenter
Musikalsk legestue begynder igen i det nye år tirsdag den 18. januar.

Vel mødt til musik, sang og kirkeoplevelser med Hanne Møller 
i børnehøjde. Tirsdag formiddag i ulige uger er der mulighed for 
at synge, spille og høre en kort fortælling om noget kirkerelateret 
 (bibelfortællinger eller blot tema om lys eller om Gud el. lign.)

Små instrumenter, remedier og effekter indgår. Sange, salmer og 
danse bruges og udvikles på børnenes præmisser. Enkelte gange er 
der en kreativ udfordring til børnene (f.eks. at tegne eller dekorere 
noget). Jeg vil forsøge at stimulere så mange sanser som muligt.

Alle dagplejere både kommunale og private er velkomne og hjem-
megående ligeså. Vi mødes i små grupper. Aftales nærmere. 

Tilmelding til + info - Hanne Møller mobil: 29 40 01 60

Hanne Møller er uddannet musikpædagog og organist. 
Hun har 25 års erfaring i arbejdet med børn, musik og kirke.  

Dåb

Oliver Østergaard Pedersen

1. august 2021

Thilde Refer Fjellerad

7. august 2021

August Kaalby Madsen

8. august 2021

Eva Jung Brandhøj

15. august 2021
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Dåb

Oskar Svendsen

3. oktober 2021

Johan Gulddahl Dalsgaard Thuesen

3. oktober 2021

Mila Nora Dyrhave Holmgreen

3. oktober 2021

Liam Buus Klærke

25. september 2021

Victor Jefta Jensen

19. september 2021

Olivia Birk Thomsen

19. september 2021

Nanna Lausen Bersan

12. september 2021

Nora Stoubæk Jensen

21. august 2021

Alpha Mathilde Thomsen

22. august 2021

Alberte Bjerrum Mathiasen

15. august 2021

Anna Amalie Godsk

17. oktober 2021

Merle Cortsen Raasthøj

17. oktober 2021
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Vielser

Konfirmationer

Maiken Cecilie Lanng Poscholann Hammer og 

Jesper Lanng Poscholann Hammer 

14.. august 2021

Rikke Thorhauge Saaby Desideriussen og 

Jeppe Saaby  Desideriussen 

14.. august 2021

Tina Jessen og Gorm Lyhne  

11. september 2021

7.A - Gl. Lindholm skole

5. september 2021

7.B - Gl. Lindholm skole

29. august 2021

Mentiqa

29. august 2021

I - Klassen, Gl. Lindholm skole

29. august 2021

TF -Klassen, Gl. Lindholm skole

29. august 2021
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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 Ikerasakaalborg på facebook eller kontakt 
formand Steffine Heinrich tlf. 25 82 21 39. 

Ikerasak har mulighed for at synge til fødselsdage og begravelser på grønlandsk. Henvendelse på 
mail: ikerasakaalborg@gmail.com eller formand Steffine Heinrich mobil: 25 82 21 39

Kalaallit Peqatigiiffiat Ikerasak katersuuffiuvoq naapittarfiullunilu kalaallinut tamanut aamma innut-
taaqatitsinnut danskinut, kalaallit kulturiannut, eqqumiitsuliornermut nipilersornermullu soquti-
gisalinnut. Ataatsimoornermi tunngaviupput kalaallit naleqartitaat soorlu ataatsimoorneq aamma 
nuannaarneq. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaapput.  Ikerasakaalborg aamma 
facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit attavigisinnaavat siulittaasoq Steffine Heinrich 
oqarasuaat  25 82 21 39. 

DE LEVENDE PINDE 
Vi mødes i Løvvangens Kirkecenter, den 2. lørdag i hver 
måned fra kl. 13-17, 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 over-
skud, så mød op eller kontakt Lis.

Lis Dalum Nielsen på tlf. 24 48 33 91
Pris: 20 kr. pr. gang.

Vi mødes hver onsdag kl. 15 til ca. 20
i krypten under Lindholm Kirke. 

11. december
8. januar
12. 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
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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
Patcwork for fuld udblæsning. Gruppen har blandt andet 
leveret tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro.

Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 19.00-21.30 i Løvvan-
gens Kirkecenter. Det koster 30 kr. pr. gang inkl. kaffe og 
ostemad.

Patchworkstoffer og lignende modtages med stor tak. 
Kontaktperson Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Tlf.: 40 57 75 71

4. december
5. februar

Kreativt værksted
Åbent værksted for kreative sjæle tirsdage kl. 16-21 i
Løvvangens Kirkecenter. 

Trædrejning, papirklip, kagebagning og perleplader. Kun fantasien  
sætter grænser for, hvad sognets kreative værksted kan danne rammen 
om. Vi laver bl.a. udsmykninger til kirkerne og kirkegården, dåbslys til  
de nydøbte og gaver til vores venskabsmenigheder. 
Der er mulighed for at købe vores kreationer, som er udstillet i montren i 
hallen. Overskuddet går til vores venskabsmenighed i Valka.

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

9. december
20. januar
3. februar
17. februar
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Kalender

1918

4. december kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

7. december kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

7. december kl. 9.30 Jule-kravle-gudstjeneste Løvvangens Kirkecenter

8. december kl. 10 Julegudstjeneste for børnehavebørn Løvvangens Kirkecenter

9. december kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

9. december kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

9. december kl. 19.30 Koncert, Messias Lindholm Kirke

11. december kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

14. december kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

4. januar  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

8. januar kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

11. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

13. januar kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

16. januar kl. 14 Søndagscafe Spejderhuset

18. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

20. januar kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

20. januar kl. 19 Foredrag: ”DAC genopstår” Lindholm Kirke

25. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

25. januar kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

27. januar kl. 16 Bogcafe Løvvangens Kirkecenter

1. februar kl. 19 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

3. februar kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

5. februar kl. 10 Broderibanden Løvangens Kirkecenter 



Lions Park 13.30 
V/Helle Rosenkvist

7. december gudstjeneste

21. december gudstjeneste

4. januar  gudstjeneste

18. januar  gudstjeneste

1. februar  gudstjeneste

15. februar  gudstjeneste

24. december kl. 10 gudstjeneste

1918

8. februar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

9. februar kl.19.30 9400 Synger Lindholm Kirke

10. februar kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

12. februar kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter 

13. februar kl. 14 Søndagscafe Spejderhuset

15. februar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

17. februar kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

22. februar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

22. februar kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på 
plejehjem og Syrenbakken 

Lindholm plejehjem kl. 14.30 
v. Ninni Gjessing

14. december gudstjeneste

21. december gudstjeneste

11. januar  gudstjeneste 

25. januar  gudstjeneste

8. februar  gudstjeneste

22. februar  gudstjeneste

Syrenbakken kl. 18.30 
v. Anette Hollesen

1. december gudstjeneste

5.  januar  gudstjeneste

2.. februar  gudstjeneste



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

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.

Søndag  d. 5. dec. kl. 10  2. søndag i advent  Lindholm Kirke   AH

Søndag  d. 12. dec.  kl. 10  3. søndag i advent Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 19. dec. kl. 10  4. søndag i advent Lindholm Kirke     HR

Torsdag d. 23. dec  kl. 21 lillejuleaften Lindholm Kirke                 HR    

Fredag d. 24. dec kl. 13 juleaften Løvvangens Kirkecenter  NG

Fredag  d. 24. dec. kl. 14.30 juleaften Lindholm Kirke  NG

Fredag d. 24.dec.  kl. 16 juleaften Lindholm Kirke   HR

Lørdag d. 25. dec.  kl. 10  1. juledag  Lindholm Kirke   AH

Søndag  d. 26. dec.  kl. 10  2. juledag Løvvangens Kirkecenter   AH

Lørdag d. 1. januar  kl. 14 Nytårsdag  Lindholm Kirke   NG

Søndag  d. 2. januar  kl. 10  Helligtrekongers søndag Løvvangens Kirkecenter   HR

Søndag  d. 9. januar kl. 10  1. s. e. Helligtrekonger  Lindholm Kirke  NG

Søndag  d. 16. januar  kl. 10  2. s. e. Helligtrekonger Løvvangens Kirkecenter  AH

Søndag  d. 23. januar kl. 10  3. s. e. Helligtrekonger Lindholm Kirke   HR

Søndag  d. 30. januar kl. 10  4. s. e. Helligtrekonger Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 6. februar kl. 10 sidste s. e. Helligtrekonger Lindholm Kirke  AH

Søndag  d. 13. februar kl. 10  septuagesima Løvvangens Kirkecenter  AH

Søndag  d. 20. februar kl. 10  sexagesima Lindholm Kirke  NG

Søndag  d. 27. februar kl. 10  fastelavn Løvvangens Kirkecenter  HR


