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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

Her midt i januars mørke er Corona-virussen stadig over os 
med endnu større styrke end tidligere. Julens gudstjenester 
blev aflyst i sidste øjeblik, sammen med al andet aktivitet.
Trods Corona har vi alligevel valgt at se fremad og håber, vi 
snart kan få normaliseret vores virke i dagligdagen.
Til jul havde kreativt værksted lavet en udstilling på kirkegården 
med julekrybben, de vise mænd, engle og stjerner. Til påske er 
det planen, at vi vil få lavet kors på kirkegården. Alle, der har 
lyst, kan komme med deres eget kors og sætte det på et træ, 
der bliver opsat til denne anledning.
Vores udbygning af Løvvangens Kirkecenter forventes at starte 
i løbet af foråret, og vi håber, byggeriet bliver færdigt til jul. 
 
Til gudstjenesten i dag sang koret salmen Her vil ties, her vil 
bies. Jeg synes, andet vers siger meget om vores nuværende 
Corona-situation. 

 

 
Jeg tror, vi alle ser meget frem til foråret forhåbentligt kommer, 
og Coronaen er blevet til en parentes i vores hverdag. 

Til den tid kan vi igen synge nummer 725: Det dufter lysegrønt 
af græs – så vi igen kan få lys og optimisme ind i vore sind.
 

Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.

Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.

Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
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Følgende udvalg består af menighedsrådsmedlemmer:
 

Formand: Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
Næstformand: Lene Guldfeldt
Kirkeværge: Johnhard Telling
Kontaktperson: Lene Hove
Valgt Kasserer: Lisbeth Vad
Bygningssagkyndig: Arkitekt Erik Sørensen
Sekretær for menighedsrådet: Lene Hove
IT ansvarlig: Allan Svenningsen

Valgbestyrelse: Lene Hove, Lene Guldfeldt, Kristina Volfart og 
Ib Torjusen Pedersen

Kirke og Kirkegårds udvalg: Jette Fredsgaard, Tina Rune, 
Kristina Volfart og Mie Bersan 

Lindholm menighedsråd konstituerede sig 
tirsdag 24. november 2020

Menighedsrådsmøder er åbne møder, og alle møderne 

afholdes i Løvvangens Kirkecenter følgende tirsdage  

kl. 19.00 – ca. 22.00.

30. marts – 27. april – 25. maj.

 
 

Nedenstående udvalg kan såvel menighedsrådsmedlemmer 
som frivillige deltage i – fra menighedsrådet deltager følgende:
 
Aktivitetsudvalg: Ove Poulsen, Lene Guldfeldt, Mie Bersan, 3 
præster, organister, kirketjener.

Kirkebladsudvalg: En præst, Lene Guldfeldt, Bent Pedersen, 
Allan Svenningsen, Johnhard Telling, Tina Rune

Gudstjenesteudvalg: Lene Guldfeldt, Bent Pedersen, Ove 
Poulsen, Mie Bersan og en præst

Torsdagstræfudvalg: Lisbeth Vad, Tina Rune og en præst

Valkaudvalg: Helle Rosenkvist, Dion Pedersen, Allan Sven-
ningsen, Lene Guldfeldt, Ib Torjusen Pedersen og Mie Bersan

Begravelseskaffeudvalg: Lene Guldfeldt, Bent Pedersen, 
Tina Rune, Jette Fredsgaard.

Julehjælpsudvalg: Mie Bersan, Lisbeth Vad, Kristina Volfart, 
Jette Fredsgaard, Tina Rune, Ib Torjusen Pedersen, præsterne
 
Navne med understregning er formand for udvalgene.
- Mie
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Kære alle
Her i skrivende stund, har jeg julen i ryggen med alle dens 
aflysninger af gudstjenester og en mere afdæmpet festlig-
holdelse af og indgang i det nye år.

Måske er det mig, men jeg synes, det er voldsomt, når ad-
gangen til det rum – som er vores fælles -kirkerummet, hvor 
vi kommer med alt det, livet bringer os hver i sær af store 
ting, begrænses. Her hvor vi finder et fællesskab på tværs af 
alle forskellene og alt det, som skiller os ad. Når kirken lukkes 
og vores samvær aflyses, virker det helt forkert. Selvom det 
selvfølgelig også er nødvendigt, at vi der, som andre
steder, passer på hinanden og undgår at smitte med Corona 
– det forstår jeg også godt.

Men det er det rum, hvor man kan have brug for bare at  
sidde – tænde et lys – bede en bøn eller bare være lidt med, 
sådan som livet lige er og blive bekræftet i at Guds lys og 
velsignelse er uændret – at han blev menneske for også at 
nå os i netop det mørke, der fylder i livet nu.

Men Gud kan selvfølgelig også nå os uden for kirkerummet 
– i alle vores forhold til hinanden. Eller alle rum kan blive til et 
helligt rum – som stalden i Betlehem blev det julenat.

Guds nærvær og kærligheden er ikke begrænset – og kan 
finde andre veje også i det nye og i forandringerne.

Jeg synes, at coronaenglen, som jeg lærte at lave denne jul, 
er et godt eksempel på netop dette.

Hvor er der mange, der har taget et ekstra slæb derude og 
trukket vejret gennem masker for at være nærværende for 
mennesker. Levet med konstant sprit på hænderne for at 
kunne hjælpe nogen. Været engle for andre.

Jeg synes, at der blev fundet mange nye veje i folkekirken. 
Jeg synes julekrybben på kirkegården ved Lindholm var et 
godt eksempel og forsøg på at nå ud, hvor vi ikke kunne 
nå ind. Bare for at nævne et der ligger inden for vort sogns 
grænser ;-)

Kun fantasien sætter grænser her. Har du gode ideer eller 
savner noget – så kontakt en af os frivillige eller ansatte ved 
kirken og del det med os. For kirken er os alle sammen.

Og vi ejer kærligheden – den største - den, der er villig til at 
sætte alt på spil og gå i døden for os – som vi skal høre om 
det nu igen til påske. Den kærlighed ejer vi i fællesskab. Eller 
som Jesus siger det: ”hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, 
der er jeg til stede.”

En bøn der ofte runger i mit indre og spejler min længsel 
lyder:

Kære Gud
Tak for liv og nærvær.
Lad livet igen blive fuldt af liv – Og vores liv med hinanden mere frit.
Hjælp også mig til at hjælpe andre – og lade dem hjælpe mig.

Amen.

Glædeligt forår!

Sognepræst 
Anette Rask Hollesen

Tanker mellem 
jul og påske
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• Har du mange tunge tanker, spekulationer og  
 bekymringer, som du synes, du er alene med?

•  Er du ked af det og fortvivlet over, at du er syg, men  
 ikke synes, du vil besvære dine nærmeste?

•  Er det svært for dig at tale med din familie, fordi du  
 ikke vil gøre dem kede af det?

•  Synes du, at det er uretfærdigt, at du selv eller dine  
 nærmeste er ramt så hårdt?

•  Har du overvejelser over, hvad meningen er med  
 det hele?

•  Spekulerer du på, om du har været god nok?  
 Om det svære, der sker i dit liv, er en slags straf?

•  Tænker du på, om der er en Gud? Om der er hjælp  
 at hente?

•  Vil du gerne, at de kommer en og beder en 
 bøn for dig?

•  Kunne det være rart, at en vil tale med dig om ønskerne for  
 din begravelse? Hvor det skal være? Hvad der er vigtigt for  
 dig, og hvad du kunne tænke dig, der skulle synges?

•  Eller har du bare brug for, at der en, der lytter til dig  
 og til alt det, der lige nu fylder?

•  En, der har god tid, og kan komme igen?

•  En, der har store ører og en lille mund?

•  En, der ikke vil belære dig eller fortælle dig, at du  
 skal tage dig sammen?

•  En, der kan holde ud, at du er vred eller ked af det, og  
 ikke vil trøste dig af med det?

•  En, du kan være helt sikker på, at det, du fortæller, ikke  
 kommer videre eller bliver noteret ned i en journal?

• En, der ikke koster noget at få besøg af?

Du er altid velkommen til at gøre brug af sognets præster.
Kontaktoplysningerne står på side 2.

Hvad kan præsten
bruges til ?

Drop in  
hygge/fællesskab 
I denne svære tid med alt for lidt aktivitet pga. coro-
na, har Lis Dalum Nielsen fået den gode ide at holde 
’hygge/fællesskab’ i Løvvangens kirkecenter 1. og 2. 
onsdag i måneden kl. 9.30-11. Man medbringer selv det 
spiselige – kirken er vært med kaffe.

Har du spørgsmål så kontakt 
Lis Dalum Nielsen,  
tlf. 24 48 33 91.  

3. marts • 17. marts • 7. april 
21. april • 5. maj • 19. maj

BØRNEKOR 
Holder fortsat corona-pause - vi håber at kunne 
synge sammen igen til næste skoleår

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUE
Går i gang igen efter påske. For 1-3 årige børn med 
forældre eller dagplejere/ pædagoger - det foregår de 
fleste tirsdage i ulige uger.   

Kontakt Hanne Møller  29 40 01 60 for at aftale dato 
( vi mødes i små grupper alt efter tilladte antal pr. m2 )

Forårssangaften
Løvvangens kirkecenter
den 21. april kl. 19.00
Helle Rosenkvist og Jens Mathiasen 
præsenterer nogle af forårets salmer og sange.
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Vi må læse hjemme her i foråret, og jeg glæder mig til, at vi atter kan 
mødes og tale om gode bøger efter sommeren.

Een af dem kunne være Henrik Wivels nye bog Tidslys, 12 essays om at 
søge tilbage og finde frem

I det første essay skriver han bl.a. om barnet på svanevingen i det arkæol-
ogiske maglemosefund med skeletter af mor og barn samt knoglerester 
af en svanevinge lagt under barnet. Et vidne om en dyb omsorg for hi-
nanden og for mennesket allerede dengang for 7000 år siden. 

Som Henrik Wivel skriver:
En følelse af håb blev nedlagt i en grav og indkapslet igennem årtusinder for så at 
blive genåbnet og vakt til live. Det giver en tro på det menneskelige. Et håb, som 
holder sorgen, vreden og urimeligheden i skak.

På gensyn!

V/ Sognepræst 
Ninni Gjessing

Lindholm Sogns 
bogcafé

Sogneudflugt
Lindholm sogns årlige sogneudflugt går til Lim-
fjorden syd for Løgstør. Først skal vi spise frokost 
på Løgstør havn og efterfølgende besøge Gal-
leri Gjessing og Næsbydale Vingård, hvor der 
vil være rundvisning, vinsmagning samt kaffe og 
kage.

 
Datoen bliver søndag den 13. juni, og der kan 
læses mere herom i næste kirkeblad.

Kh. Ninni

Drop in  
hygge/fællesskab 



Børn husker det de hører i de allerførste måneder, og endnu bedre 
når det er sang og musik. Babysalmesang er for babyer ml. 3-9 måne-
der og deres mødre og/eller fædre. 

Det er onsdag formiddag kl. 10. Vi synger salmer, leger og beder  
Fadervor. Visuelle virkemidler og forskellige småinstrumenter indgår i 
programmet. - ca. 40 minutter i kirkerum. Medbring gerne et tæppe. 
Bagefter er der mulighed for at pusle og amme. Forløbet er gratis, 
kaffe/te/brød kan købes for 20 kr. 

Tilmelding til Hanne Møller på tlf.: 29 40 01 60 

Gruppens størrelse alt efter tilladte pr. m2

Babysalmesang

Denne flotte tegning fik vi fra 
Maria til jul. Tak for den. Vi vil 
fortsat gerne have tegninger 
fra jer børn. Det kan være om 
påsken eller noget fra jeres 
hverdag. Tegningerne kan 
afleveres i kirken eller kirke-
centeret i Løvvangen, og vi vil 
hænge dem op til glæde for 
alle, der kommer forbi.

Nyt forløb efter 
påske -opstart 14/4 
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Det er så nemt og ret sjovt at farve æg, og det er fascinerende hvordan 
naturens  egne farver kan bruges. Æggene på billedet er farvet med helt 
naturlige farver fra grøntsagsskuffen.  

Man kan bruge både hvide og brune æg. Det er  lidt forskelligt, hvordan 
æggene tager imod  farven, men det kan være sjovt at lege med.  Om man 
puster æggene ud inden eller koger  dem hårdt er helt valgfrit. Hvis ægge-
ne koges,  så kan de stadig fint bruges på æggemadder, til  æggesalat eller 
lignende, efter de er farvet.  

Gå på jagt i grøntsagsskuffen og køkkenhaven  efter alle de grøntsager, 
bær og frugter der  giver farvede fingre og/eller har en flot farvet  saft. 
F.eks. blåbær, rødkål, rødløg inkl. skallen. Skallen fra gule løg, gurkemeje, 
rødbede,  brombær eller hindbær.  

Nogle af farverne kan blot gnides ind i ægget  f.eks. fra blåbær, der er tøet 
op og most,  hvorefter ægget er vendt i det og farven gnedet  godt ind.  

Hjemmelavede 
FFAARRVVEEDDEE påskeæg

Man kan lave en farvelage således:  

Riv grøntsagen eller lignende fint eller 

groft. Kom de revne grøntsager i 2 dl vand 

og  kog op. Lad koge 1 min. og lad køle af, 

hvorefter det trækker i 30 min. Sigt lagen 

i et  glas med låg, tilsæt 1 tsk. eddike og 

kom ægget i. Lad det trække til det har den  

ønskede farve og lad derefter ægget tørre. 
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Hej venner i Lindholm,           16. september 2020
Tak kristne brødre og søstre for fællesskabet og støtten 
gennem mange år, for jeres åbne hjerter og kærlighed.
Mange tak for jeres donation, som gjorde os i stand til at 
købe et el-klaver til kirken, som vi har ønsket os længe. 
Dette skal bruges til vores Taizé-gudstjenester og koncerter 
med børnehavebørnene i kirken.

Vi takker Gud for, at vi, selvom vi har været begrænset 
af sikkerhedsgrunde og et max. antal på 25 personer, har 
været i stand til at afholde gudstjenester i hele pandemi-
perioden uden aflysninger. Fra juli måned måtte vi mødes 
100 mennesker, men vi skulle holde en afstand på 2 meter 
i kirken og der blev ændret i rækkefølgen i gudstjenesten, 
for at begrænse kontakten. Vi har hele tiden måttet døbe og 
konfirmere, men pludseligt var der ikke ret mange børn og 
unge mennesker. 

Vi takker Gud for, at vi har været forskånet for et stort antal 
smittede både i Valka og i Letland som et hele. Takket være 
Gud er antallet af smittede det laveste i hele Europa. Vi kan 
næsten leve vores daglige liv i vores eget land kun med små 
restriktioner.

Letland og vores kirke responderede på opfordringen til 
alle kristne i Europa om at skabe og markere pilgrimsruter 
på vejen til Santiago de Compostela. Først i august var åb-
ningen af St. Jakobs Camino den første begivenhed udenfor 

Venskaber på afstand
2020 har været et anderledes år, hvor det ikke har været nemt at 
pleje venskaber. Vi har i Lindholm Sogn 2 venskabsmenighed-
er: Hals Sogn og den lutheranske menighed i Valka i Letland. 

Hals besøgte vi i januar, da deres nye præst, Helle Schim-
mell, blev indsat, men vores årlige pilgrimsvandring blev 
uden deres deltagelse, da Hals Sogn havde valgt at lukke 
ned for alle aktiviteter. Så de deltog desværre heller ikke i 
indsættelsen af vores nyeste præst, Anette Rask Hollesen. 

Vi skulle have besøgt vores venskabsmenighed i Letland i 
sommer, men dette besøg er blevet udsat. Letland lukkede 
ned d. 16. marts med strengere restriktioner end her-
hjemme. Vi har modtaget 2 breve fra menigheden derovre. 
(Originalerne kan ses i Løvvangens Kirkecentret.)
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Venskaber på afstand

kirken i Valka.
Den første lørdag i august finder Kirkegårdsfestivalen i Valka sted, som 
traditionen byder. Denne er noget usædvanligt i Europa og i hele verden, 
men den begyndte i vores land i slutningen af det 19. århundrede/begy-
ndelsen af det 20. århundrede, hvor vi var en del af det russiske imperie. 
Vores evangeliske kirke havde mange begrænsninger og den eneste 
mulige begivenhed uden for kirkemurene var denne Kirkegårdsfestival. 
Festligheder på kirkegården var også tilladte under de 50 hårde år under 
sovjetisk besættelse. Denne tradition er dybt forankret, specielt uden for 
de større byer, og lever stadig. På denne dag besøger familier deres hjem-
stavn og gamle ungdomsvenner mødes. Måske noget lignende Thanks-
giving i USA. For menigheden er dette en mulighed for at missionere 
og henvende sig til dem, der er svage troen eller som slet 
ingen tro har.

I august arrangerede vi desuden et Ignatius weekendretræte 
i nabokirken. Der var ikke megen interesse fra menigheden, 
men vi håber at denne begivenhed og åndelighed vil finde sin 
plads i menighedens liv. 

Vi beder for og sender hilsener, velsignelser og uudtømme-
lige kræfter i Herrens arbejde til jeres nye præst, Anette.
Vi ser frem til at se jer i Valka næste sommer.
Hilsen til alle fra jeres brødre og søstre i Valka. 

“For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft 
og kærlighed og besindighed.”(2. Tim kap. 1,7)
Hilsener til Guds folk i Lindholm Kirke

I begyndelsen af året indså vi ikke, hvor mærkeligt og svært 
dette år ville blive, og vi er taknemmelige for, at vi på trods 
af pandemien var i stand til at afholde søndagsgudstjenester i 
Valka Kirke, selvom det var med et begrænset antal i kirken.

Vi håber I vil nyde billederne og de korte historier fra nogle 
begivenheder hos os:

I forsommeren var en glædelig begivenhed i kirken afslut-
ningen på vores kristne førskole/ børnehavesæsonen før fe-
rien, hvor der var mange forældre i kirken, som vi desværre 
sjældent ser til søndagsgudstjenesterne, og det får os til at 
overveje en anden form at bruge evangeliets budskab til at 
henvende os til dem.

I den periode, hvor restriktionerne var lavere, havde vi en 
weekend med stille retræter i nabomenigheden. Responsen 
var ikke stor, men de, som deltog, vil gerne gentage det.
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En anden vigtig begivenhed i sommerens løb var ind-
vielsen af Skt. Jakobs pilgrimsrutens etape i vores by.

I efteråret var vi på en endagstur med bus til en 
lille by Aluksne og en menighed ca. 100 km. væk. De 
ældre i menigheden deltog og det var en fornøjelse 
for dem.

Vi fortsætter med at holde social distance af hen-
syn til de særligt sårbare og for at begrænse spred-
ningen af COVID-19. Vi ønsker at forblive tro mod 
kernen af de kristne værdier om at være Guds 
folk sammen og tage vare på andre, som vi tager 
vare på os selv. Vi takker Gud for, at der ikke er 
mange mennesker her, som har haft COVID-19, men  
reglerne er de samme i hele landet og vi prøver at 
følge dem og beder til Gud om beskyttelse. Vi er 
overbeviste om, at tålmodighed og støtte er en vær-
difuld del af at være kirke og i andre ting, som sker 
i disse hidtil usete tider.

Vi håber at kunne fejre julegudstjeneste, men er 
ikke sikre, nu afhænger alt af sygdommen og re-
geringens beslutninger. 

Vi ønsker jer en gudsvelsignet jul og et velsignet 
2021. Menigheden i Valkas lutheranske kirk

Vi håber, vi snart kan besøge vores venskabsmenighed i 
Letland, så vi kan se de ændringer, der er sket i Valka by 
og få hilst på deres nye præst, Andris Reiters.

Torsdagstræf på vågeblus
Vi starter igen, så snart det er muligt i forhold 
til pandemien med hyggelige eftermiddage  
den 2. torsdag i måneden.

På gensyn så længe!

Torsdagstræf
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Vil du være spejderleder og være med til at give en 
masse unger gode oplevelser for livet? Spejdererfaring 
er ikke en nødvendighed. Vi indhenter børneattest på 
alle vores ledere.

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

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

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

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

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

Grupperådsformand:
Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan
Ole Lukøje Vej 6,  
9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 75 71
mie@bersan.dk

Bæver – 0., 1. klasse
Bigge Dalbøge Bersan
Tlf. 98 17 75 71
Onsdage kl. 17–18:30

Ulve – 2., 3. klasse
Conni Kristiansen
Tlf. 98 17 84 10
Tirsdage kl. 17-18:30

Junior – 4., 5. klasse
Ulla Kjærgaard
Tlf. 40 72 30 12
Tirsdage kl. 17-18:30

Søndagscaféen består af et par timers hyggeligt sam-
vær med sang og kaffe på kanden i spejderhuset på 
Lindholmsvej 59. Hver gang byder vi på et ‘aktuelt 
kvarter’ med et ganske kort oplæg fra forskellige men-
nesker i lokalområdet. 

Der er ikke lavet program, på grund af coronaen.
Håber, vi kan ses til hyggeligt samvær

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

14 marts • 11 april • 9 maj • kl.14-16
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Påsken er den største kristne højtid og en grundfortælling i 
vores kultur. Den handler om livets store spørgsmål og om 
nære menneskelige erfaringer – håb, forsoning, tilgivelse, fæl-
lesskab, tro på livet, men også svigt, ensomhed, lidelse og 
død.

Hver dag har sit drama i påsken.
Palmesøndag handler om Jesus, der rider ind i Jerusalem på 
et æsel. Om forventninger, der skuffes eller opfyldes på en 
helt anden måde, end det var forventet.

Skærtorsdag spiser Jesus det sidste måltid med disciplene 
og indstifter nadveren. Og vi hører om fællesskab på trods af 
svigt og død.

Langfredag dør Jesus på korset og der flages på halvt og 
alterbordene står mange steder tomme. Og vi mindes hans 
lidelse og død, og det berører vores.

Påskedag finder kvinderne graven tom og peges ud i livet 
igen med hinanden for at møde Jesus og erfare opstandelsen 
og livet her.

2. påskedag hører vi om, at netop det sker - mødet med den 
opstandne- om genkendelse trods forandring. Om nyt liv og 
fællesskab på trods af adskillelse og tab. 

Der vil blive fejret gudstjenester, der markerer hver dags tema, 
hvor vi kan følge dramaernes udvikling og bevægelsen fra liv 
til død til liv på ny. Et liv med håb.

Korset – er netop tegn på liv i selv døden. Men også ægget 
(påskeægget) – er tegn på opstandelse: at noget dødt – 
skallen, kan brydes af liv –(påske)kyllinger der kommer frem.

Hold også øje på kirkegården, der er planer om et sætte kors 
op, men også et træ at hænge hjemmelavede kors eller evt 
påskeæg op i.

Påske
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Elina Gerts Thomsen.  
14-11-2020

Valdemar Sønderskov 
Kristensen. 
31-10-2020

Luie Storm Thomsen.  
13-12-2020

Nora Nell Krogh Ibsen. 
24-10-2020

Alma Andrea  
Sommerlund.  
22-11-2020

Villads Taagaard. 
07-11-2020

Benjamin Hallund  
Pedersen.  
15-11-2020

Malia Ørbech Jensen. 
07-11-2020

Lea Engedal Lerche  
Christensen. 
6-12-2020

Isabel Glerup Skaarup.
17-10-2020

Dåb i Lindholm Kirke
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Den grønlandske forening Ikerasak er samlingspunkt og mødested for  alle grønlændere og danske medborge-
re, der interesserer sig for grønlandsk kultur, kunst og musik. Fællesskabet er bygget op omkring de grønlandske 
værdier som fællesskab og glæde. Alle kan optages som medlemmer.  Find også Ikerasak på facebook eller kontakt 
formand Steffene Heinrich tlf. 25 82 21 39.

Kalaallit Peqatigiiffiat Ikerasak katersuuffiuvoq naapittarfiullunilu kalaallinut tamanut aamma 
innuttaaqatitsinnut danskinut, kalaallit kulturiannut, eqqumiitsuliornermut nipilersornermullu 
soqutigisalinnut. Ataatsimoornermi tunngaviupput kalaallit naleqartitaat soorlu ataatsimoorneq 
aamma nuannaarneq. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaapput.  Ikerasak aamma 
facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit attavigisinnaavat siulittaasoq Steffene Heinrich 
oqarasuaat  25 82 21 39. 

DE LEVENDE PINDE 
Vi mødes i Løvvangens Kirkecenter, 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.

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

13. marts 
10. april
8. maj

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

16



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
Lindholm Sogns Patchworkklub mødes torsdage i 
ulige uger kl. 19.00 – 21.30 i Løvvangens Kirkecenter. 
Alle er velkomne. Det koster 30 kr. pr. gang incl. kaffe og 
ostemad.

Patchwork stoffer og lign. modtages med stor tak.
Kontaktperson Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan 
tlf.: 40 57 75 71 

6. marts
3. april 
1. maj

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 
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Kalender
2. marts  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

3. marts  kl. 9.30 Drop in hygge/fællesskab Løvvangens kirkecenter

4. marts  kl. 19 Patchwork Løvvangens kirkecenter

6. marts  kl. 10 Broderibanden Løvvangens kirkecenter

9. marts  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

11. marts  kl. 14.30 Torsdagstræf (se hjemmesiden) Løvvangens kirkecenter

13. marts  kl. 13 De levende pinde Løvvangens kirkecenter

14. marts. kl. 14 Søndagscafé  Spejderhuset

16. marts  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

17. marts  kl. 9.30 Drop in hygge/fællesskab Løvvangens kirkecenter

18. marts  kl. 19 Patchwork Løvvangens kirkecenter

23. marts  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

30. marts  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

30. marts  kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens kirkecenter

3. april  kl. 10 Broderibanden Løvvangens kirkecenter

6. april  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

7. april  kl. 9.30 Drop in hygge/fællesskab Løvvangens kirkecenter

8. april  kl. 14.30 Torsdagstræf (se hjemmesiden) Løvvangens kirkecenter

10. april  kl. 13 De levende pinde Løvvangens kirkecenter

11. april.  kl. 14 Søndagscafé  Spejderhuset

13. april  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

14. april  kl. 10 Nyt hold babysalmesang begynder Løvvangens kirkecenter

15. april  kl. 19 Patchwork Løvvangens kirkecenter

20. april  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

21. april  kl. 9.30 Drop in hygge/fællesskab Løvvangens kirkecenter

21. april  kl. 19. Forårssangaften Løvvangens kirkecenter

27. april  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

27. april  kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens kirkecenter



29. april  kl. 19 Patchwork Løvvangens kirkecenter

1. maj  kl. 10 Broderibanden Løvvangens kirkecenter

4. maj  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

5. maj  kl. 9.30 Drop in hygge/fællesskab Løvvangens kirkecenter

8. maj  kl. 13 De levende pinde Løvvangens kirkecenter

9. maj.  kl.  14 Søndagscafé  Spejderhuset

11. maj  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

13. maj  kl. 14 (OBS!) Torsdagstræf (og gudstjeneste) Løvvangens kirkecenter

18. maj  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

19. maj  kl. 9.30 Drop in hygge/fællesskab Løvvangens kirkecenter

25. maj  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens kirkecenter

25. maj  kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens kirkecenter

27. maj  kl. 19 Patchwork Løvvangens kirkecenter

Gudstjenester på 
plejehjem og 
Syrenbakken 
Lions park 13.30 V/Helle Rosenkvist

2.marts. Gudstjeneste med nadver

16. marts. Gudstjeneste

6. april. Gudstjeneste med nadver

20. april. Gudstjeneste

4. maj. Gudstjeneste med nadver

18.maj. Gudstjeneste

På Lindholm plejehjem og Syren-
bakken afholdes gudstjeneste 
efter aftale med præsterne.

Mulighed for dåb:
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I skrivende stund er alt socialt i 
kirken lukket ned, derfor er der ikke 
planlagt en masse nyt eller lavet 
aftaler for foråret, og ikke alt er 
skrevet ind i kalenderen. Men følg 
med på hjemmesiden eller kontakt 
evt. kontaktpersoner for arrange-
ment eller kirkens kontor, hvis du er 
i tvivl om noget bliver holdt eller er 
aflyst.

Vi begynder igen, så snart vi får 
grønt lys fra myndighederne og det 
er forsvarligt og gennemførligt for 
os.

Vi glæder os til at kunne samles 
igen. Også omkring de sociale 
arrangementer i kirken og kirkecen-
teret.

Alle søndage kl. 10 i Højmessen + kl. 12  
det sted, hvor der er Gudstjeneste

Skærtorsdag 1/4 kl. 17 i  
Gudstjenesten

1. Påskedag 4/4 kl. 10 i  
Gudstjenesten + kl. 12

2. Påskedag 5/4 kl. 10 i  
Gudstjenesten + kl. 12

Store Bededag 30/4 kl. 10 i  
Gudstjenesten + kl. 12

Kristi Himmelfartsdag 13/5 kl. 12 før 
Gudstjenesten + i Gudstjenesten kl. 14

Og følgende lørdage:
6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 10/4, 29/5



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. 7. marts Kl. 10 3. s. i Fasten Lindholm Kirke AH

Søndag d. 14. marts Kl. 10 Midfaste Løvvangens Kirkecenter HR

Søndag d. 21. marts Kl. 10 Mariæ Bebudelse Lindholm Kirke NG

Søndag d. 28. marts Kl. 10 Palmesøndag Løvvangens Kirkecenter AH

Torsdag d. 1. april Kl. 17 Skærtorsdag Lindholm Kirke HR

Fredag d. 2. april Kl. 10 Langfredag Lindholm Kirke NG

Søndag d. 4. april Kl. 10 Påskedag Lindholm Kirke AH

Mandag d. 5. april Kl. 10 2. Påskedag Løvvangens Kirkecenter HR

Søndag  d. 11. april Kl. 10 1. s. e. Påske Lindholm Kirke AH

Søndag d. 18. april Kl. 10 2. s. e. Påske Løvvangens Kirkecenter En af præsterne

Søndag d. 25. april Kl. 10 3. s. e. Påske Lindholm Kirke En af præsterne 

Fredag d. 30. april  Kl. 10 Store Bededag Lindholm Kirke NG

Søndag d. 2. maj Kl. 10 4. s. e. Påske Løvvangens kirkecenter AH

Søndag d. 9. maj Kl. 10 5. s. e. Påske  Lindholm Kirke HR

Torsdag d. 13. maj Kl. 14 Kristi Himmelfart Løvvangens kirkecenter AH

Søndag d. 16. maj Kl. 10 6. s. e. Påske Lindholm Kirke NG

Søndag d. 23. maj Kl. 10 Pinsedag Lindholm Kirke NG

Mandag d. 24. maj Fælles gudstjeneste 2. Pinsedag Skansen                            Præster fra 9400-kirkerne

Søndag d. 30. maj Kl. 10 Trinitatis Løvvangens kirkecenter HR

OBS! KONFIRMATIONER UDSKUDT TIL EFTER SOMMERFERIEN.


