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Nyt fra menighedsrådet

Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan

Jeg vil på Lindholm Sogns vegne sige et stort velkommen til
Nina Simonsen. Nina er vores nye kirketjener/PR medarbejder,
som startede i sognet den 1. juli.
Vores kordegn Charlotte Amundsen har desværre købt hus i
Spanien, og har besluttet at bosætte sig dér i en periode. Vi
har været meget glade for at have Charlotte i Lindholm Sogn,
og vi ønsker hende og manden held og lykke med de nye udfordringer. Sognet får derfor en ny kirketjener/kordegn pr. 1.
september, Anita Tønder.
Grundet Corona er kirken stadig ikke åbnet helt op. Det betyder, at vi ikke tør satse på store arrangementer her i efteråret.
Når kirken åbner op, vil vi gerne kunne tilbyde begravelseskaffe igen. Det er frivillige, der står for begravelseskaffen – vi har

ikke personaletimer til dette. Men der er behov for flere frivillige, for at vi kan tilbyde dette. Frivillige binder sig ikke til faste
dage, men bliver ringet op af formanden for udvalget og hørt,
om man har mulighed for at deltage. Har du lyst til at være
behjælpelig, kan du ringe til kontoret og komme på listen.
Byggeriet i Løvvangen følger tidsplanen, og vi kan begynde at
få en fornemmelse af, hvor stort det bliver. Vi ser alle frem til 28.
februar 2022, hvor det gerne skulle stå færdigt.
Som nogle måske har bemærket, har kirkegårdens personale
plantet træer på kirkegården i hjørnet, hvor bistadet er. Der er
desuden blevet sat en dør i kirkegårdens bygning ud fra deres
frokoststue, og der er blevet lavet en terrasse udenfor, så de
kan holde deres pauser i hyggelige omgivelser ved åen. Salget
af blomster til plantning på kirkegården har været en succes,
og vi forsøger at få flere planter til salg næste år. Kirkegårdens
personale har desuden planer om at lave gravpynt til jul, som
kan købes hos kirkegårdslederen.
Med ønsket om vi alle snart kommer tilbage til vor normale
hverdag.
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan.

Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor fader ville være.
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Kordegnekontorets
			åbningstider
Kontoret er åbent mandag til torsdag mellem kl. 10 og 13 samt torsdag fra kl. 16 til 18. Fredag er kontoret lukket indtil
videre.
Tirsdag til torsdag kan der dog være lukket pga. kirkelige
handlinger. Ring derfor altid i forvejen, inden du møder op
på kontoret på tlf.: 98 17 24 32.

Begravelseskaffe

Kordegnen træffes endvidere efter aftale.

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.

Nye ansigter

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

Mit navn er Nina Simonsen Nielsen.Jeg er født og opvokset i
Han Herred. Her bor jeg stadig sammen med min familie, der
består af min mand Kenneth og vores to sønner, Emil på 19 år
og Ebbe på 17 år. Vi bor i eget hus i Fjerritslev, hvor vi nyder
godt af den skønne natur mellem hav og fjord.
Jeg kommer fra et job som voksenunderviser i dansk som andetsprog, så arbejdet i kirken er et helt nyt område for mig,
men jeg glæder mig meget
til at være med til at skabe en
god baggrund for det kirkelige
arbejde. Jeg ser frem til at lære
sognet og dets beboere bedre
at kende.

Priser:
Leje af lokale og service samt rengøring: 500 kr.
1 kande kaffe/te: 20 kr.
Send gerne en sms eller mail med oplysninger om hvornår,
hvor mange og hvad, der skal serveres.
Vi kan altid bruge flere frivillige. Du skal kunne træde til med
kort varsel. Det drejer sig om ca. 5 timer med borddækning,
anretning og oprydning. Der er 2-4 frivillige på arbejde ad gangen. Hvis du er interesseret, så kontakt Bent Pedersen.

Kommende menighedsrådsmøder:

Jeg hedder Anita Tønder. Jeg er uddannet bibliotekar og har
arbejdet på folkebiblioteker i 20 år. De seneste 5 år har jeg
arbejdet inden for rengøringsområdet og kommer fra en stilling som skolerengøringsassistent ved Hasseris Gymnasium.
Jeg er 57 år og bor i en andelsforening i Gug. Min fritid går
med bøger, biografture, koncerter og foredrag.
Jeg glæder mig meget til mit
nye job som kirketjener/kordegn
i Lindholm Sogn og til samarbejdet med jer alle.

Menighedsrådsmøder er åbne møder, og alle møderne afholdes
i Løvvangens Kirkecenter følgende tirsdage kl. 19.00 - ca. 22.00

		28. september
		26. oktober
		30. november
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Om at blive

tilgivet
kende, at det til tider ikke er muligt for den enkelte at
tilgive det andet menneske. Det vil sige, at nogle mennesker må leve med en skyld, som ikke tilgives af det
andet menneske. Imidlertid hører vi i kristendommen,
at den, der beder om Guds tilgivelse, skal få den. Bl.a.
derfor holder vi i kirken altergang og modtager nadveren i form af brød og vin, for at få tilsagt syndernes
forladelse, også der, hvor et andet menneske måske
ikke vil eller ikke er i stand til at tilgive os.
Tilgivelsen er kosmisk, skriver den russiske forfatter
Dostojevskij, ’Når solen står op, siger den: Jeg giver
lys til jer alle sammen. Den siger ikke, at der er nogen,
som den ikke vil skinne på. Solen er generøs, og sådan
er tilgivelsen også. Og kun, hvis der er en grundlæggende tilgivelse, kan du blive sat fri, siger Dostojevskij
videre. Det vil sige, at vi har brug for tilgivelsen, selvom
det ikke er altid, at det menneske, som vi har forvoldt
ondt, vil være i stand til at tilgive.
Derfor giver Guds ord til os om at modtage syndernes
forladelse så stor mening. Det giver mulighed for at
kunne komme videre i sit liv eller at forsone sig med
sin smerte.
Det er det, der sker til slut i H.C. Andersens eventyr,
hvor nattergalen kommer af egen fri vilje og synger for
kejseren, så han atter bliver sat fri, og de fæle ansigter i
himmelsengens folder lige så stille forsvinder ved fugl
ens smukke og livgivende sang.

V/ Sognepræst

Ninni Gjessing

Som Johannes Møllehave udtrykker det i bogen ’Det
ender godt’, så kan vi mennesker ikke leve med hin
anden uden at pådrage os skyld.
Og jo ældre vi bliver, des tydeligere oplever vi vel
sandheden i disse ord.
Skyldfølelsen kan være en følgesvend gennem livet,
eller den kan komme til én til sidst som i H.C. Ander
sens eventyr Nattergalen. Kejseren ligger på sit døds
leje og kan næsten ikke få vejret. Han åbner øjnene og
ser, at døden sidder på hans bryst. Overalt fra folderne
i den store himmelseng stikker forunderlige hoveder
frem, nogle ganske fæle, andre så velsignede milde;
det var alle kejserens onde og gode gerninger, der så
på ham nu, da døden sad på hans hjerte. ’Husker du
det?’ hviskede den ene efter den anden, ’Husker du
det!’ og så fortalte de ham så meget, så sveden sprang
ham ud af panden.
Intet menneske kan gå fra vugge til grav uden skyld og
uden fejl, og derfor er tilgivelsen så vigtig en størrelse
for at komme videre i livet eller for at forsone sig med
sit liv.
Men er tilgivelsen altid mulig?
Det forekommer mig, at det oftere og oftere i en mo
derne sammenhæng er acceptabelt, at tilgivelsen ikke
ses som en mulighed eller ikke opfattes som en nødvendig forudsætning for tilværelsen.
Vi er naturligvis nødt til at have respekt for og at aner
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Høstgudstjeneste
Søndag den 19. september holder vi høstgudstjeneste i
Lindholm Kirke.
Fra gammel tid er høstgudstjenesten en takkegudstjeneste
for alt det, der opretholder vores liv og giver os livet.
En tak for dagligdag og fest, - for alle dem vi er sat iblandt.

Søndag den 31. oktober kl. 10 er der gudstjeneste i Lindholm
Kirke, og her kan sognets nye, mobile altertavle ses for første
gang. Den er lavet af årets midikonfirmander, der har bygget
den helt fra bunden. Fremover kan den bruges til særlige gudstjenester i sognet. Da den er mobil, skal den også med til gudstjeneste på Lions Park, så så mange som muligt får glæde af
den.
Vel mødt. Efter gudstjenesten er der kagemand og kaffe i krypten.
								
		
Sognepræst Helle Rosenkvist

En tak for sundhed og gode gaver, når vi synger:
’Alle gode gaver de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja pris dog Gud
for al hans kærlighed.’
At vores liv er båret oppe på Guds kærlighed.
Kom og vær med i Lindholm kirke den 19. september kl. 10.

Gudstjeneste i den blå time
Udtrykket ’den blå time’ stammer egentlig fra det franske ’l’heure bleue’, som henviser til det tidspunkt på dagen, tidlig morgen eller sidst på dagen, hvor lys møder mørke, og himlen og belysning får en helt særlig blå karakter.
I den blå time kan meget ske eller intet ske. Det er et poetisk udtryk for tusmørket, hvor følelserne bæres oppe af et kunst
nerisk eller religiøst udtryk.
Tirsdag den 9. november kl. 17 holder vi ’Blå time gudstjeneste’ i Lindholm Kirke, hvor der på den ene side er en forudsigelighed i gudstjenestens sædvanlige karakter, på den anden side kan forskelligt ske med anderledes tiltag og udtryk.
Det kan være en tid til fordybelse og refleksion eller til en afstressende stund i en travl hverdag.
Velkommen!
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Allehelgen
Første søndag i november, d. 7. november, fejrer vi
allehelgen. Det gør vi ved at holde en særlig gudstjeneste kl. 14, hvor der vil være ekstra musik og god plads
til sorg og minderne om dem, vi savner iblandt os og
deres betydning for os. Samt god plads til den glæde,
der også er gemt deri.
Vi vil bl.a. under gudstjenesten læse navnene højt på
dem, som vi har måttet tage afsked med i vores sogn
siden sidste allehelgen.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe i krypten for dem,
der ønsker det, og alle kirkens præster vil være til stede
med mulighed for en kort snak eller for at lave en aftale
om samtale senere.

JULEMARKED
Lørdag den 27. og søndag den 28. november i
Spejderhuset og Løvvangens Kirkecenter.
Ingen jul uden KFUM-spejdernes store og hyggelige julemarked.
Der vil være salg af adventskranse, dekorationer, kalenderlys, julesmåkager og meget mere. Der er tombola, og salgsboderne giver mulighed for at købe vafler, pølser, kage og andet godt til billige priser.
Lørdag den 27. foregår det i Spejderhuset på Lindholmsvej 59 kl. 11-15, og søndag den 28. flytter det hele til Løvvangens
Kirkecenter, Strubjerg 167. Denne dag begynder med gudstjeneste kl. 10, med luciaoptog ved alle de børn, der har lyst til
at være med. Markedet runder af med banko kl. 14.
Spejderhuset er også åbent tirsdag d. 23. november, onsdag den 24. november og torsdag d. 25. november fra kl 10-16,
hvor det er muligt at købe grønt og adventskranse mm.
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T OR S D A S R Æ F
G T
Lindholm Sogns torsdagstræf er hyggeeftermiddage, der holdes den anden torsdag i måneden kl. 14.30-16.30 i Løvvang
ens 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.
Pris for kaffe, kage m.m. 20 kr.

Torsdag den 9. september

Sognepræst Anette Rask Hollesen
fortæller om vigtige kvindeskikkelser

Kom og hør om 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 14. oktober

Sangeftermiddag

Torsdag den 11. november

”og friest er dit åndefang, når dybt du drager det
i sang, så højt i sky det klinger” (DDS 10 vers 2).

Skolerne i Lindholm

Vi må synge igen, så kom og lad stemmen få lyd.
Vores organist Jens spiller, og der bliver rig mulighed for at byde ind med ønsker for, hvad vi skal
synge.

Hvem kan ikke huske sin skoletid? Skoler er noget af det,
der i meget høj grad er med til at præge et lokalområde. Pensioneret skolelærer, Christian Jacobsen, fortæller
historien om sognets skoler gennem tiden, og mon ikke
snakken under kaffen denne dag bringer gamle skoleminder frem?
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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.
Man medbringer selv det spiselige.
Kirken er vært med kaffe.
Der er drop in hygge på flg. dage:
1. september

15. september

6. oktober

20. oktober

3. november

17. november

Minikonfirmander og
		midikonfirmander

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

Går du i 4. klasse, kan du blive midikonfirmand i efteråret
2021.
Hjælp os med at bygge Lindholms flotteste altertavle.
Vi skal save, skrue, male, pynte, dekorere, høre bibelfortællinger, synge og spise boller og få varm kakao.
Otte onsdage kl. 15.00-16.30 i Løvvangens Kirkecenter.
Første gang 1. september. Afslutning til gudstjeneste
søndag den 31. oktober kl. 10, hvor altertavlen vises frem
for første gang.
Kontakt sognepræst Helle Rosenkvist, 21 19 94 76 eller
organist Hanne Møller, 29 40 01 60

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.

Går du i 3. klasse, kan du blive minikonfirmand i foråret
2022.
Minikonfirmanderne mødes også om onsdagen kl.
15.00-16.30.
For mere information og nærmere om opstartsdato,
kontakt sognepræst Ninni Gjessing, 20 37 82 17 eller organist Hanne Møller, 29 40 01 60
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Aalborgkirkernes
		Musikfestival
Der er tradition for et tæt samarbejde mellem organisterne i StorAalborg.
Ud af dette samarbejde kommer der hvert 3. år en musikfestival. I år løber festivalen fra den 22.
september og 14 dage frem.
Lindholm sogns dygtige kirkekor deltager i festivalens åbningskoncert den 22. september kl. 19.30 i
Vor Frue Kirke. Her er alle kirkekorene i Aalborg gået sammen om at opføre Kim André Andreasens
flotte korværk “Magnificat” for kor, orgel & klaver og sopransolo. Koncerten er gratis og bliver en
fantastisk oplevelse med et kæmpestort kor.
Den 5. oktober kl. 17.00 er der en kort fyraftens-festivalkoncert i Løvvangens Kirkecenter med Jacob
Rose, saxofoner og Jens Mathiasen, orgel og klaver.
Festivalens endelige program udkommer i slutningen af august og kan ses i foldere og på nettet.

Velkommen i Lindholm Sogns Bogcafé
Det er så småt blevet efterår, og vi er snart klar til atter at samles i bogcaféen, hvor vi ud fra fortællingen oplever genkendelighed med
vort eget liv.
Vores udgangspunkt er ’Dage som græs’ skrevet af forfatteren Jens Christian Grøndahl indeholdende 6 fine selvstændige historier om
menneskelivet i dets forskellige aspekter og tilskikkelser.
Jeg foreslår, at vi læser de 3 første fortællinger, til vi mødes første gang torsdag den 30. september og de 3 sidste fortællinger, til vi
mødes torsdag den 25. november.
Man er velkommen alle gangene, eller man kan blot komme en enkelt gang, da historierne fungerer helt selvstændigt.
Bogcaféen starter kl. 16, og efter en kop kaffe er vi klar til at tale om fortællingerne, hvorom Jens Christian Grøndahl selv siger,
at måske er det det, man ikke forstår, som i virkeligheden er det vigtigste.
Det må komme an på en prøve!
Vel mødt!
Sognepræst Ninni Gjessing
BOGCAFÉ:
Løvvangens Kirkecenter d. 30. september og 25. november kl. 16-17.30
BOG: Jens Chr. Grøndahl ’Dage som græs’
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FILMDAG I LØVVANGENS KIRKECENTER
Lø rd ag d. 30 . ok to be
r
kl . 9. 00 - ca . 15 .0 0

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

PRIS 50 KR.

Tilmelding nødvendig senest torsdag den 28. oktober kl. 12
til kirkens kontor, tlf. 98 17 24 32

The Second Best Exotic Marigold Hotel
Dette er en selvstændig efterfølger til filmen om den unge
Sonny, der har åbnet et pensionat for ældre englændere, der
gerne vil nyde deres otium i Indien. Med sin ukuelige optimisme drømmer Sonny nu om at udvide med endnu et hotel,
og samtidig planlægger han sit bryllup med den smukke
Sunaina.
I filmen følger vi desuden hotellets faste beboere, som er en
broget flok, der forsøger at finde hoved og hale i livets store
spørgsmål.

Englegård
Da en af landsbyens beboere pludselig dør, ankommer storbypigen, Fanny, til den lille svenske flække. Hun er både ung, smuk og
vild – og arving til gården. Hun ankommer på motorcykel sammen
med sin ven, Zac, og mødet med de to rusker op i et og andet i
den lille landsby.
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Søndagscafé
i spejderhuset
Søndagscaféen prøver igen at mødes efter sommer
ferien d. 19. september. På grund af corona og uvished
om fremtiden, mødes vi første gang til hygge, kage
og kaffe i spejderhuset på Lindholmsvej 59. Kom med
godt humør, så vi kan glædes over at se hinanden igen.
Hver gang byder vi på et ”aktuelt kvarter” med et ganske kort oplæg fra forskellige mennesker i lokalområdet.
17. oktober
Ketty Johansson kommer og fortæller om Nørresundby kirkes historie gennem 800 år.

Grandækning
Vinteren kommer altid pludseligt, og dermed også tiden til
at dække og pynte kirkegårdens grave med gran. Mange kan
selv gøre det smukt, men det er også muligt at købe sig til en
smuk løsning, hvor kirkegårdens personale binder grangrene
til tentorstål, der er bukket til en firkant. Dekorationen står
i vasen lige over pladen. Købes pyntningen hos graverne,
sørger de naturligvis også for nedtagning af grandækning og
dekoration, når det igen bliver forår.

14. november
Peter Wendelbo kommer og fortæller om den første
adventskrans. Den blev tændt på Sofiendalsskolen i
Aalborg.
Alle er velkomne!
Ved spørgsmål kontakt Lis Dalum Nielsen
tlf. 24 48 33 91

Priser for grandækning af:

Næste café 19. september kl. 14-16

Sten i plæne: 266,33 kr.
Urnegravsted: 494, 38 kr.
To kistepladser: 1023,30 kr.
For yderligere information og bestilling, kontakt kirkegårdsleder Thomas Baun på Tlf. 98 17 31 85 eller thomas@lindholmsogn.dk
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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.

BANKO

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

i Løvvangens Kirkecenter

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

søndag d. 3. oktober kl. 14
søndag d. 28. november kl. 14

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

Overskuddet går til KFUM-spejderne
Lindholm Gruppe

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
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Musikalsk legestue i
Løvvangens Kirkecenter

Babysalmesang
Nyt forløb med opstart onsdag den 18. august kl. 10 i Løvvangens Kirkecenter

Musikalsk legestue begynder igen efter sommerferien de fleste
tirsdag formiddage i ulige uger.

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

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

Organist og musikpædagog, Hanne Møller, inviterer babyer
mellem tre og ni måneder og deres mødre eller fædre til babysalmesang onsdag formiddag kl. 10. Vi synger salmer, leger og
beder fadervor sammen.
Visuelle virkemidler og forskellige småinstrumenter indgår i programmet.

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.

Det varer ca. 40 min. i kirkerummet. Medbring gerne et tæppe
til baby. Bagefter er der mulighed for at pusle, amme og hygge
sig med hinanden.

Alle dagplejere både kommunale og private er velkomne
og hjemmegående ligeså. Vi mødes i små grupper. Aftales
nærmere.
Tilmelding til + info - Hanne Møller mobil: 29 40 01 60

Babysalmesangsforløbet er gratis! Kaffe/te + franskbrød kan købes for 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.
(sognets barslende får et brev med invitationen)

Juleprojekt -

Børnekor

Invitation til børn i 2., 3. og 4. klasse.
Lucia-optog til den 1. søndag i advent med julemarked og
i december besøg på sognets plejehjem - med masser af
glad julemusik.
Kontakt: Hanne Møller tlf. 29 40 01 60
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Viede

Dåb

Maiken Roland Pedersen
og Ulrik Nielsen
26. juni 2021

Anne Riber Uggerhøj
9. maj 2021

Ingvild Holmer Christensen
23. maj 2021

Emil Holbæk Kirk
6. juni 2021

Magne Bang Jørgensen
20. juni 2021

Asbjørn Gottschalch
Grydgaard
27. juni 2021

Henry Jacob Arenholdt
Christensen
9. maj 2021

Sofie og Alexander Wedeø
20. maj 2021

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb i enten Lindholm
Kirke eller Løvvangens Kirkecenter kl. 10 følgende lørdage:

25. september
30. oktober
27. november
Freja Lindbøg Brøndum
9. maj 2021

Freja Petersen Pepping
10. juli 2021

Signe Møller Kristensen.
18. juli 2021
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Dem, der melder sig først, kan frit vælge kirkebygning. Øvrige dåb samme dag, holdes samme
sted

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: 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. Ikerasakaalborg aamma
facebookimi nassaarisinnaavat imaluunniit attavigisinnaavat siulittaasoq Steffine 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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11. september
9. oktober
13. november

					

Kreativt værksted

PATCHWORK

					

Lindholm Sogns patchworkklub mødes 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.
4. september
2. oktober
6. november
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Kalender
1.september

kl. 9.30

Drop in hygge

Løvvangens Kirkecenter

2. september

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

4. september

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

7. september

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

9. september

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

11. september

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

14. september

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

15. september

kl. 9.30

Drop in hygge

Løvvangens Kirkecenter

16. september

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

19. september

kl. 14

Søndagscafé

Spejderhuset

21. september

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

28. september

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

28. september

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

30. september

kl. 16

Bogcafé

Løvvangens Kirkecenter

30. september

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

2. oktober

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

3. oktober

kl. 14

Banko

Løvvangens Kirkecenter

5. oktober

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

5. oktober

kl. 17

Fyraftens festivalkoncert

Løvvangens Kirkecenter
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6. oktober

kl. 9.30

Drop in hygge

Løvvangens Kirkecenter

9. oktober

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

12. oktober

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

14. oktober

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

14. oktober

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

17. oktober

kl. 14

Søndagscafé

Spejderhuset

19. oktober

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

20. oktober

kl. 9.30

Drop in hygge

Løvvangens Kirkecenter

26. oktober

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

26. oktober

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

28. oktober

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

30. oktober

kl. 9

Filmdag

Løvvangens Kirkecenter

2. november

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkcenter

3. november

kl. 9.30

Drop in hygge

Løvvangens Kirkecenter

6. november

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

9. november

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

11. november

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

11. november

kl. 19

Patvhwork

Løvvangens Kirkecenter

13. november

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

14. november

kl.14

Søndagscafé

Spejderhuset

16. november

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

17. november

kl. 9.30

Drop in hygge

Løvvangens Kirkecenter

23. november

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

25. november

kl. 16

Bogcafé

Løvvangens Kirkecenter

25. november

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

27. november

kl. 11

Julemarked

Spejderhuset

28. november

kl. 10

Julemarked + Banko

Løvvangens Kirkecenter

30.november

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

30. november

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter
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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. 5. sept.

kl. 10

14. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke, konfirmation

AH

Søndag

d. 12. sept.

kl. 10

15. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter		

HR		

Søndag

d. 19. sept.

kl. 10

16. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke, Høstgudstjeneste

NG

Tirsdag

d. 21. sept.

kl. 17		

Lindholm Kirke, Hverdagsgudstjeneste

HR

Søndag

d. 26. sept.

kl. 10

17. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter		

AH		

Søndag

d. 3. oktober

kl. 10

18. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke 		

NG

Søndag

d. 10. oktober

kl. 10

19. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter		

HR

Søndag

d. 17. oktober

kl. 10

20. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke		

AH

Søndag

d. 24. oktober

kl. 10

21. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter		

NG

Søndag

d. 31. oktober

kl. 10

22. s. e. trinitatis

Lindholm Kirke, BUSK		

HR

Søndag

d. 7. november kl. 14

Allehelgen

Lindholm Kirke 		

HR/NG/AH

Tirsdag

d. 9. november kl. 17 		

Lindholm Kirke, Blå time		

HR/NG/AH

Søndag

d. 14. november kl. 10

24. s. e. trinitatis

Løvvangens Kirkecenter 		

AH

Søndag

d. 21. november kl. 10

sidste søndag i kirkeåret

Lindholm Kirke 		

HR

Søndag

d. 28. november kl. 10

1. søndag i advent

Løvvangens Kirkecenter		

NG

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

Lindholm Plejehjem kl. 14 v/ Ninni Gjessing

7. september

gudstjeneste

14. september

gudstjeneste

21. september

gudstjeneste

28. september

gudstjeneste

5. oktober		

gudstjeneste

12. oktober

gudstjeneste

19. oktober

gudstjeneste

26. oktober

gudstjeneste

2. november

gudstjeneste

9. november

gudstjeneste

16. november

gudstjeneste

23. november

gudstjeneste
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På Syrenbakken afholdes
gudstjeneste efter aftale
med præsterne.

