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Nyt fra menighedsrådet
Vores kirketjener/korsanger, Signe Fonseca, har haft orlov fra
sin stilling i to år på grund af barns sygdom. Signe har nu valgt
at starte på nye udfordringer efter orloven og har fået job som
kirkekulturmedarbejder i Jerslev Sogn.

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan

Det nye menighedsråd er nu ved at komme godt i gang med
arbejdet. Det er dog stadig en stor udfordring pga. corona og virtuelle møder. Jeg ser MEGET frem til, at vi alle kan
mødes igen. Vi mangler fællesskaberne i kirken – foredrag torsdagstræf – de levende pinde – kreativt værksted – bogcafe
- patchwork - en kop kaffe/te efter gudstjenesterne m.m.

Vi har været meget glade for Signe her i sognet, og jeg vil på
alles vegne ønske Signe tillykke med det nye job. Vi savner din
smukke sangstemme, men nu får andre menigheder glæden
af denne.
Menighedsrådet har i denne anledning nytænkt vores
medarbejderstab. Vi har valgt at lægge deltidsstillingerne
som kirketjener og kirkekulturmedarbejder sammen til en
fuldtidsstilling. Vi forventer at kunne præsentere den nye
medarbejder i næste kirkeblad.

Menighedsrådet har nu valgt at være på forkant, hvad
angår corona. Derfor er sogneudflugten aflyst, og det samme
gælder hygge ved åen. Vi vil først åbne efter sommerferien,
når alle er vaccinerede, således at man kan føle sig tryg ved at
deltage i arrangementerne.

Nu titte til hinanden de favre blomster små,
De muntre fugle kalde på hverandre;
Nu alle jordens børn deres øjne opslå,
Nu sneglen med hus på ryg vil vandre.
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Sorg
Sorg

Ægtefælle / livsledsager

Praktisk information:

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

Der er absolut tavshedspligt i begge grupper.
Det er gratis at deltage. Sorggrupperne er for alle i
9400-området og ledes af sognepræster fra kirkerne. Grupperne er et samarbejde mellem Hvorup, Nørresundby og
Lindholm Sogne.
Gruppen for ægtefæller ledes af sognepræsterne Henrik
Busk Rasmussen og Helle Rosenkvist.

At miste en forælder som voksen

Vi mødes seks torsdage kl. 15.30-17.30 i Løvvangens
Kirkecenter. 2. september – 16. september – 30. september – 14. oktober – 28. oktober – 11. november

Tab af forældre kan være yderst smerteligt, lige meget
hvor gammel man selv er, når det sker. Mange følelser kan
melde sig. Både i tilknytning til det, vi gerne ville have haft
mere af, og ved snakke, som vi måske aldrig fik. Måske
”rykker man plads” i familiens generationer uden at være
parat til det, eller det kan virke som om, andre bagatelliserer tabet, da man selv er så gammel, som man er.

Gruppen for voksne, der har mistet en forælder, ledes af
sognepræsterne Lise Overgaard Therkildsen og Helle
Rosenkvist.
Vi mødes tre torsdage kl. 16.00-17.30 i Løvvangens Kirkecenter. 9. september – 23. september – 7. oktober

Gruppen er ikke for børn, der mister forældre. Er der brug
for det, hjælper vi gerne med at finde en egnet gruppe.

Tilmelding (nødvendig) og yderligere information:
Sognepræst Helle Rosenkvist
Tlf.: 21 19 94 76, email: hros@km.dk
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Noget
om
frygt
Og til påske, da Jesus var både død og begravet, og
kvinderne kom ud til graven for at salve ham, blev de
også mødt af en engel, der siger, at han ikke er der, og
igen er det første, de hører:

V/ Sognepræst

Helle Rosenkvist

Frygt ikke!
Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han
er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og
se stedet, hvor han lå.

Mon ikke alle mennesker ind i mellem bliver bange?
Når vi er bange, er vi bange for, at noget sker. Eller
ikke sker. Vi er bange for noget, der ligger længere
fremme i tid, end vi er nu. Det er her ikke lige nu. Og alt
afhængig af situationen, så kan vi ane faren mere eller
mindre klart. Står vi og kigger bjørnen ind i øjnene, er
faren meget tydelig – den kan finde på at angribe. Forestiller vi os, at nogen vil os noget ondt, kan det både
være mere abstrakt eller ganske konkret – bagvaskelse,
vold, noget, der skader os direkte eller skader vores
forhold til andre. Men vi kan også være bange for noget, vi knap ved, hvad er. Så kalder vi det nogle gange
for frygt. Og frygt er noget, alle kan føle og opleve.
Men det er også noget, Gud er opmærksom på, og
som vi møder i nogle af de allermest kendte beretninger fra Bibelen. Jeg vil give to eksempler. Fra jul og fra
påske. Og i begge to er der en engel, der taler.

Der har været rigelig grund til at frygte, når jord og
himmel ikke opfører sig, som vi er vant til. Og det er da
heller ikke sådan, at englens tale fjerner frygten, for lidt
senere hører vi, at kvinderne skynder sig væk fra graven
”med frygt” – men også med ”stor glæde”.
Frygt forsvinder ikke bare sådan uden videre, men der
er uendelig stor forskel på, om vi bliver rakt et håb og
et løfte fra Gud om, at vi ikke behøver at frygte, og
så på, at vi alligevel gør det. Englen holder ved, og
Gud holder ved – bedrevidende i den allerbedste betydning af ordet: Vi behøver ikke frygte, vi er i Guds
hånd. – og kvinderne skyndte sig bort – med frygt. Det
er på mange måder en stærk forkyndelse, for den viser
så tydeligt, at frygter vi, så er det ikke bare, fordi vi
ikke er lige så stærke i troen som naboen. Det er menneskeligt. Det er fælles: For hyrder på marken, kvinder ved graven og os. Og det går ikke bare lige sådan
væk, men Gud holder ved sit: Frygt ikke! For han er der
også. I går og i dag og til evig tid.

Julenat, da Jesus blev født, var der en engel, der viste
sig for hyrderne på marken, og det første, den siger, er:
Frygt ikke!
Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er
Kristus Herren.
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Tilbygning til
Løvvangens Kirkecenter
Vores store projekt med tilbygning til Løvvangens
Kirkecenter er nu i gang.
Vores kirkecenter er efterhånden godt 40 år gammelt og er ikke længere tidssvarende i forhold til aktiviteterne i sognet. Vi mangler flere og større konfirmandrum, hvilke vi nu får to af. Arbejdsmiljømæssigt
har vi p.t. et problem med at bære ting op og ned
i kælderen. Der bliver installeret en lift til kælderen
dér, hvor den nuværende vindeltrappe er. Vi får tre
præstekontorer, samtale-/møderum og to ekstra toiletter.
Projektet kommer til at vare omkring ti måneder,
og p.t. er det endnu uvist, om vi i en periode ikke
kan gennemføre gudstjenester i Løvvangens Kirkecenter.
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Babysalmesang

Musikalsk legestue i
Løvvangens Kirkecenter

Holdopstart onsdag den 18. august

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

Musikalsk legestue begynder igen efter sommerferien tirsdag
formiddag den 31. august - og de fleste ulige uger.

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.

Vel mødt til musik, sang og kirkeoplevelser med Hanne Møller i
børnehøjde. Tirsdag formiddag i lige 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.

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 småinstrumenter til at blande og variere oplevelserne med.

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

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
hyggesnak.

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

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

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

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

Hvem er vi i
menighedsrådet?

Der er ikke møder i juni og juli.
Tirsdag den 31. august kl. 19 i Løvvangens Kirkecenter.

Jeg hedder Allan Thorup Svenningsen, er 49 år og arbejder som reservedelsekspedient. Jeg begyndte at komme
i Lindholm Sogn i 2016 til gudstjenester og arrangementer.
Jeg deltager i kreativt værksted.
Jeg blev opfordret til at stille op til menighedsrådet af medlemmer af det tidligere valgte menighedsråd.

Drop in hygge / fællesskab
I denne svære tid med alt for lidt aktivitet på grund af
corona, har Lis Dalum Nielsen fået den gode idé at holde
hyggedage i Løvvangens Kirkecenter den 1. og 3. onsdag
i måneden kl. 9.30-11.

Jeg sidder i menighedsrådet for at arbejde for og udvikle
det gode fællesskab, der er i Lindholm Sogn, og for at vise,
at folkekirken er mere end gudstjenester og kirkelige handlinger, som jeg også deltager i. Desuden vil jeg arbejde for
godt og udviklende fællesskab med vores venskabsmenighed i Valka.

Man medbringer selv det spiselige.
Kirken er vært med kaffe.
Har du spørgsmål, så kontakt
Lis Dalum Nielsen
tlf. 24 48 33 91

Jeg har besøgt menigheden i Valka i 2018 og deltaget sammen med dem, når de har været på besøg i Lindholm. Vi
uddeler kirkeblade til fordel for menigheden i Valka. I stedet
for at betale distributører for at uddele kirkeblade går pengene til gode formål, hvor de to gange om året går til Valka.

2. juni – 16. juni
Sommerpause i juli og august.

TO RS
DA G S
T RÆ
F
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Efter en lang pause i lighed
med alle andre arrangementer, håber vi, at torsdagstræf
kan komme i gang igen efter
sommeren.
Første gang er torsdag den
9. september kl. 14.30 i Løvvangens Kirkecenter, hvor
sognepræst Anette Rask
Hollesen fortæller om Bibelens kvindelige helte, og
hvad vi kan lære af dem.
Se mere i næste nummer af
kirkebladet.

Valka

Der er ikke sket så meget nyt i Valka. De er ligesom os underlagt en masse restriktioner på grund af corona-situationen. Det nye, fælles torv i Valka og Valga er ikke blevet
taget rigtigt i brug, da de i årets første måneder ikke måtte
krydse grænsen mellem Letland og Estland uden at skulle
være i isolation. Her først i april må de igen krydse grænsen,
men kun hvis de har et anerkendelsesværdigt formål med
rejsen og kan fremvise et gyldigt coronapas. Estland er et af
de lande i Europa med det højeste incidenstal.
Der har ikke været afholdt ret mange gudstjenester eller
arrangementer i Valka, men pastor Reiters har lagt nogle
refleksioner over søndagens tekst op på Facebook. I vinterferien kunne de 12-årige deltage i undervisning på Zoom
arrangeret af St. Gregors Education Centre.
Pastor Reiters har sammen med børn fra den evangelisklutherske børnehave ”Gaismina” delt bibler ud til beboerne på Statens Socialplejecenter. De venter med at dele
ud på Røde Kors Socialplejecenter på grund af corona.
Der blev afholdt gudstjenester i april. Påsken blev fejret med
påskeharer og påskeæg rundt om i byen. Skærtorsdag er for
øvrigt ikke officiel helligdag i Letland.
Der er en hyggelig påsketradition i Valka og Valga.
De mødes og beder for deres naboer. Valkas - Lugazi evangelisk-lutherske kirkepastor Andris Reiter og Margus Suvi pastor
fra Valga Lutheran Church ” gennemførte påskedag en særlig
påskebøn i det nye Valka-Valga center.
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FILMDAG I LØVVANGENS KIRKECENTER
The Passion of the Christ 2

Lørdag
den 17. juli
kl. 9 – ca. 15

Hvis det er muligt, ser vi først ”The Passion of the Christ 2”. Både nr. 1 og
2 er instrueret af Mel Gibson. Etteren fra 2004 skildrer de sidste 12 timer
af Jesu liv, og den blev især kendt for at være usædvanligt voldelig og
direkte modbydelig at se. Filmen blev også kritiseret både for at være
antisemitisk samt ikke at følge Bibelens skildring tilstrækkeligt præcist.
Trods dette blev den en stor seersucces.
Nu er der kommet en toer, der har fået undertitlen ”Opstandelsen”. Filmen havde premiere den 31. marts i år, og det er endnu lidt uvist, om der
når at komme en udgave med danske tekster, inden vores filmdag. Gør
der ikke det, venter vi med den til en anden gang, og vi vil så i stedet se
en anden film som den første. Forhør jer på kirkekontoret, når vi nærmer
os datoen.

Det ‘ bare mænd
Dagens anden film er i en betydelig mere afslappet genre. ”Det’ bare
mænd” er en varm komedie om seks arbejdsløse mænd, der bliver
inspirerede af en omrejsende gruppe mandestrippere til at forsøge sig
med at lave deres eget show i håb om at score kassen. Filmen er fra 1997
og instrueret af Peter Cattaneo.
Vi begynder dagen med rundstykker. Midtvejs er der frokost, og om
eftermiddagen en kop kaffe med lidt sødt til.
Deltagelse koster 50 kr. uanset hvor meget eller lidt, man deltager i.
Tilmelding nødvendig senest torsdag den 15. juli kl. 12 til kirkekontoret
på tlf. 98 17 24 32.
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Kirke med efterfølgende spisning, alt betalt af foreningen, dog
med en brugerbetaling på 50 kr. En rigtig dejlig tur. Der var 15
deltagere, en del meldte fra grundet corona.
13. december var vi blevet spurgt, om vi kunne komme og
synge for en fødselar med grønlandske aner. Her sang vi to
salmer og en grønlandsk fødselsdagssang. Desværre kunne vi
kun samle fire i koret grundet corona, men fødselar og familien
var glade og bevægede.
Der blev holdt nogle grønlandske julegudstjenester, og vi fik
mulighed for at møde den nye, grønlandske præst, Marianne
Krogh. Fra Ikerasak delte vi juleposer sponsoreret af Arctic Import i Aalborg ud til alle børnene.
I 2021 har vi som mange andre været lukket ned, og vi glæder
os meget til at åbne igen.
16. marts havde Ikerasak 10 års jubilæum, som vi desværre ikke
kunne markere.

Ikerasak 2020 / 2021
Ikerasak er en grønlandsk forening, som blev stiftet den 16.
marts 2011, så vi har 10 års jubilæum i år.

På nationaldagen den 21. juni vil der være gudstjeneste i Lindholm Kirke, som vi plejer. Om der bliver holdt andet, kan vi af
gode grunde ikke sige noget om i skrivende stund.
Johnhard Telling

Ikerasak er en alkoholfri forening, som hjælper og støtter grønlændere i Aalborg-området, siden 2016 i samarbejde med
Lindholm Sogn som har stillet krypten til vores rådighed.
Vi mødes hver onsdag til hygge og sang. Derudover har vi tre
større arrangementer om året:
Nationaldagen den 21. juni, i december julehygge samt
spisning for enlige og ensomme den 24. december. Dette har
vi af gode grunde ikke kunnet i 2020, da vi som så meget andet
desværre har været lukket ned i perioder grundet corona.
Nationaldagen blev holdt med kirkegang i Lindholm Kirke på
dansk og grønlandsk med grønlandske salmer. Efterfølgende
var Lindholm Sogn vært for uddeling af en is uden for kirken,
noget skulle der ske, mente de. Det var hyggeligt, og vi blev
her en del stykker enige om at samles til noget grønlandsk mad
og kaffe med kage nede ved Lindholm Strandpark. Her blev vi
godt 20 personer, hvor vi hyggede, spiste og sang i nogle timer.
19. september arrangerede Ikerasak en udflugt for sine medlemmer til Skagen med udflugter og spisning, blandt andet
en tur på Danmarks nordligste punkt og et besøg i Skagen
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Grønlands nationaldag
Søndag den 21. juni kl. 12.30 i Lindholm Kirke
Der er efterhånden god tradition for, at Ikerasak og Lindholm
Sogn sammen indbyder til fejring af Grønlands nationaldag.
I år vil der være flaghejsning kl. 12.30 med tale ved Ikerasaks
formand, Steffine Heinrich, efterfulgt af gudstjeneste ca. kl. 13.
Gudstjenesten bliver dobbeltsproget og ledes af den grønlandske præst, Marianne Lynge Krogh, og sognepræst Helle
Rosenkvist.
Det er endnu uvist, hvorvidt og i hvilket omfang der kan holdes
kaffemik bagefter, men det skal nok blive en hyggelig dag, og
alle er velkomne.
Angående tilmelding: Se hjemmesiden

Søndagscafé
i spejderhuset

Lindholmspejderne.dk
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.

Søndagscaféen holder sommerferie, men mødes igen
til september. Caféen 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.

Kontakt: dionpedersen@spejdernet.dk tlf. 29 44 08 04
Grupperådsformand:
Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan
Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 75 71
mie@bersan.dk
Bæver – 0., 1. klasse
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

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

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

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

Næste café 19. september kl. 14-16

Bankospil

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

Vi forventer at begynde med bankospil igen i kirkecenteret til efteråret, men på grund af den nuværende corona-situation tør vi endnu ikke sætte datoer på. Vi ønsker,
at alle skal føle sig trygge ved at deltage. I næste nummer af kirkebladet er vi forhåbentlig klar igen.
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PILGRIMSVANDRING
19. juni kl. ca. 9-16
Kom med ud at gå. Få luftet tankerne og kroppen. Vend blikket mod himmel, højmose og hejrer – mod Gud, Grundtvig og
måske en gul vipstjert. Denne lørdag tager vi på pilgrimsvandring i Lille Vildmose. Turen forventes at blive på 10-15 km., og
vi skal gå i blandet terræn. Undervejs gør vi holdt og holder
små andagter med salmer, bibeltekster og refleksioner over
livet og verden. Ved Birke Sø kommer vi forbi en udsigtspavillon, der er udstyret med nogle store plancher med tegninger
af nogle af de mest almindelige fugle i området. Medbring
gerne en kikkert.
Pilgrimsvandringen arrangeres i samarbejde med vores venskabsmenighed i Hals og ledes af præsterne Helle Schimmel,
Christian Roar Pedersen og Helle Rosenkvist.
Der kommer nærmere oplysninger om turen senere. Læs på
hjemmesiden, eller ring og spørg.
Det koster 50 kr. at deltage. Dette inkluderer en sandwich til
frokost og kage til eftermiddagen. Medbring gerne selv vand,
kaffe m.m. Vi forsøger at arrangere fælleskørsel fra Løvvangens Kirkecenter.
Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding
er nødvendig til Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76.
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Dåb i Lindholm Kirke

Ny Biskop over Aalborg Stift
Vores biskop gennem 11 år, Henning Toft Bro, har valgt at fratræde
sit embede som biskop over Aalborg
Stift ved udgangen af oktober 2021.
Menighedsrådene samt præsterne i
Aalborg Stift er dem, der vælger den
nye biskop.
Den nye biskop forventes at blive indsat søndag den 12. december i Aalborgs domkirke, Budolfi Kirke, kl. 14.
Det er dog kun for særligt indbudte
gæster. Gudstjenesten kan ses direkte
på DR.

Agnes Victoria Jensen
13. marts 2021

Salg af blomster på kirkegården
Som noget nyt vil det være muligt
at købe isbegonier i forsommeren,
hvis man selv ønsker at plante på
gravstederne.
Der vil blive lavet en bod ved den
midterste af lågerne ved p-pladsen.
For spørgsmål, kontakt kirkegårdsleder Thomas Baun Jensen tlf.
98 17 31 85.
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IKERASAK

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: 25822139
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. Ikerasakaalborg aamma
facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit attavigisinnaavat siulittaasoq Steffene Heinrich
oqarasuaat 25 82 21 39.

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

DE LEVENDE PINDE

Narcotics
Anonymous

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 overskud, så mød op eller kontakt Lis.

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.

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

Læs mere på nadanmark.dk
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12. juni
10. juli
14. august

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

PATCHWORK
Lindholm Sogns patchworkklub holder sommerpause
frem til den 19. august, og mødes derefter torsdage i
ulige uger kl. 19.00-21.30 i Løvvangens 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

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.
5. juni
3. juli
7. august
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Kalender
1. juni

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkrcenter

2. juni

kl. 9.30

Hyggecafé

Løvvangens Kirkecenter

5. juni

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

8. juni

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

12. juni

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

15. juni

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

16. juni

kl. 9.30

Hyggecafé

Løvvangens Kirkecenter

19. juni

kl. ca. 9-16

Pilgrimsvandring

Lille Vildmose

21. juni

kl. 12.30

Grønlands nationaldag (se mere s. 12)

Lindholm Kirke

22. juni

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

29. juni

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

3. juli

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

10. juli

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter
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17. juli

kl. 9

Filmdag

Løvvangens Kirkecenter

7. august

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

14. august

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

17. august

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

18. august		

Babysalmesang opstart

Løvvangens Kirkcenter

19. august

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

24. august

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

31. august		

Musikalsk legestue opstart

Løvvangens Kirkecenter

31. august

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

31. august

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

9. september

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på
plejehjem og Syrenbakken
Lions Park 13.30 V/Helle Rosenkvist
1. juni gudstjeneste
15. juni gudstjeneste
17. august gudstjeneste

På Lindholm Plejehjem og Syrenbakken afholdes gudstjeneste
efter aftale med præsterne.
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Gudstjenester
HR: Helle Rosenkvist
NG: Ninni Gjessing
AH: Anette Hollesen

KOLLEKTER:

TAXAKØRSEL:

Indsamling i våbenhuset

Gangbesværede med

forgangen. Se på

bopæl i sognet kan

tavlerne, hvad pengene

efter aftale med kirke-

går til. MobilePay 71030.

kontoret få taxakort til
sognets gudstjenester.

Søndag

d. 6. juni

kl. 10

1. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke 		

AH

Søndag

d. 13. juni

kl. 10

2. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter		

NG

Søndag

d. 20. juni

kl. 10

3. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke 		

HR

Mandag

d. 21. juni

kl. 12.30

Grønlands nationaldag

Lindholm Kirke

HR og Marianne Lynge Krogh

				

(se mere s. 12)

Søndag

d. 27. juni

kl. 10

4. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter 		

NG

Søndag

d. 4. juli

kl. 10

5. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke 		

AH

Søndag

d. 11. juli

kl. 10

6. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter 		

HR

Søndag

d. 18. juli

kl. 10

7. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke 		

HR

Søndag

d. 25. juli

kl. 10

8. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter 		

HR

Søndag

d. 1. august

kl. 10

9. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke 		

NG

Søndag

d. 8. august

kl. 10

10. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter 		

NG

Søndag

d. 15. august

kl. 10

11. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke 		

AH

Søndag

d. 22. august

kl. 10

12. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter 		

AH

Søndag

d. 29. august

kl. 9

13. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke, konfirmation

NG

Søndag

d. 29. august

kl. 9

13. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter, konfirmation

HR

Søndag

d. 29. august

kl. 11

13. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke, konfirmation

HR

Søndag

d. 29. august

kl. 11

13. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter, konfirmation

NG

Søndag

d. 5. september kl. 10

14. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke, konfirmation

AH

