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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

Vi er just hjemvendt fra en dejlig tur til vores venskabsmenighed 
i Valka. Se andet sted i bladet.

Vores nye tilbygning i Løvvangen er nu helt færdig indvendig 
med lyd og lys, og alle benytter den flittigt. Efter sommerferien 
flytter den grønlandske forening, Ikerasak, fra Lindholm Kirke 
til kirkecentret, da lokalerne er meget mere velegnede til deres 
aktiviteter, handicapvenlige, større og med bedre køkken samt 
bedre mulighed for offentlig transport.

Desværre er der andre personer, der også syntes vores 
 kobbertag var attraktivt – vi har fået stjålet et stort stykke af 
taget. Stor tak til naboerne i området, der ringede til os og 
fortalte dette. Vi har politianmeldt det.

Til ”Hygge ved åen” søndag den 10. juni underholdt det nye 
grønlandske kor, Arsarnerit, til meget stor glæde for alle os 
 andre. Vi havde en dejlig dag med solskin og god mad. 

Fra 1. september er kontortiden nu mandag til fredag fra kl. 
10.00 til kl. 13.00. Det er muligt at aftale tid uden for almindelig 
åbningstid. Dette aftales med kontoret på tlf. 98 17 24 32.

Stor tak til Anette Rask Hollesen.
Vores præst Anette har valgt at søge nye udfordringer 
og  stopper her i sognet pr. 1. september. Jeg vil på 
   menighedsrådets og egne vegne sige en meget stor tak for 
din tid her i Lindholm Sogn og ønsker dig alt godt fremover. 

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag, 
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst,
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet.

Foto: Lene Fragtrup
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Et smukt stykke i bibelen gør sig tanker om livet – det 
er nærmest et digt:
“Alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen, 
er der et tidspunkt.
Der er en tid til at fødes, en tid til at dø
en tid til at plante, en tid til at rydde…
en tid til at holde klage, en tid til at danse”* 
Lyder det blandt andet – hele livet er fyldt af tider, der 
indeholder noget forskelligt. 
Livet forandrer sig hele tiden. En tid afløses af en  anden 
tid, og de står næsten i modsætning til hinanden.
Men alle tiderne er en del af den samme livstid, af 
 skiftende tider fra fødsel til død.

Nu er det blevet efterårstid – tid til at sætte have møbler 
ind igen, pakke strandtæppet og  sommertøjet væk, 
gøre vinterklar i altankrukker og haver, feje  nedfaldne 
blade op - tid til at høste og fejre sommerens gaver. 
Nu er det tid til at samle sommerens minder og lave 
æblekage af de æbler, der falder nu i oktobermørke 
haver, tid til igen at rykke mere indendørs. Og i kirken 
bliver der igen tid til fællesskab, samvær og fordybelse, 
i det med troen, sammen med  konfirmander, børn og 
unge og alt det andet, der sker. Flere går vi i kirke 
og får - mens blæsten river ned og op, hvad Gud en 
 sommer skabte - sammen del i den dejlige musik og 
de opbyggende ord, uanset om man kender hinanden 
eller ikke. Eller er det måske del i den der erfaring af at 
være elsket, som den man er, og favnet midt i det hele 
- med det hele, som tiden rummer, som det kan give en 
at gå i kirke. Med ord, sagte som sungne og spillede, 
der vil vække til liv, og styrke os med kærlighed. En 
kærlighed, der går på tværs af tiderne, og binder dem 
sammen og giver os at leve med både dem omkring 

os, såvel som dem, vi savner og ud af hensyn til dem, 
som skal komme til og efter.

Der er en tid til at begynde og en tid til at afslutte – en 
tid til at komme og en tid til at gå.

Og det er blevet tid for mig til at afslutte min tid her i 
sognet som præst og gå.
Tid til at pakke sammen og samle mine minder og tage 
mine erfaringer med videre ud i verden/livet.
Tak til jer, der har delt så meget med mig - tanker, 
 længsler, fortrydelser, drømme, minder, sorg, glæde, 
fremtidshåb, tro, tvivl og erfaringer med livets mange 
tider. Og alle arbejdsopgaverne.
Tak til jer, der viste mig tillid og brugte mig som præst 
her. Det har været en ære og en stor gave, som jeg er 
sikker på, at jeg kan blive ved med at høste erfaringer 
af – Erfaringer, der vil komme mig og andre mennesker, 
som jeg kommer i berøring med, til gode.
Stort og meningsfyldt føles det at få lov at medvirke ved 
livets store begivenheder, dåb, konfirmation, bryllup og 
begravelse. Og række videre Guds lysende velsignelse 
ud over os alle i alle de forskellige tider.
Med det enormt svære, der har præget vore fælles tid, 
mens jeg har været her - Corona og krigen i Ukraine. Og 
det gode nye for sognet her, der også skete – med det 
udvidede kirkehus i Løvvangen, der har skabt nye og 
bedre muligheder for at samles og bruge tid sammen i 
fællesskab. 
Nu er det tid - Tak for tiden sammen. 
Guds fred og velsignelse være med jer alle sammen.

* Digtet er fra Prædikerens Bog kap 3

Det i kursiv er fra Lars Busk Sørensens efterårssalme: Nu står der skum fra bølgetop

Alting har en tid…..Alting har en tid…..
og for alt, hvad der sker, er der et tidspunkt. og for alt, hvad der sker, er der et tidspunkt. 

V/ Sognepræst 
Anette Rask Hollesen
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Onsdag den 29/6 drog en flok på 10 rejselystne personer 
 afsted mod vores venskabsmenighed i Valka. 
Turen gik til Frederikshavn over til Göteborg, gennem Sverige 
til Nynæshamn med div. pauser indlagt. 
Fra Nynæshamn skulle vi med natfærgen til Ventspils i Letland. 
Fra Ventspils kørte vi knap 400 km, og så var vi langt om længe 
fremme i Valka, der ligger lige på grænsen mellem Letland og 
Estland. 
Gensynsglæden var stor, da det pga. corona er 3 år siden, vi 
sidst så hinanden, da vi havde besøg fra Valka i 2019.

Programmet for de ca. 4 dage i Valka var spændende og fyldt 
med nye oplevelser.
På programmet var bl.a.: 
* Rundvisning i kirkens børnehave
* Guidet tur omkring det nye bytorv, på grænsen mellem de to 
byer Valka/Valga. 
* Besøge Valga kirke.
* Tur på en skovsti/sansesti 
* Besøge en institution for voksne med hjerneskade.
* Besøge flere forskellige haver hos medlemmer af menigheden
* Besøge en chokoladefabrik og en kosmetikfabrik
* Gudstjeneste i Valka Kirke, hvor det nye menighedsråd blev 
velsignet - samt prædiken ved Helle Rosenkvist.
* Hyggelig afslutningsaften ved kirkens børnehave. Hvor 
 rejsegruppen fra Lindholm fremførte en nyfortolkning af 
”Rødhætte og ulven”

Og selvfølgelig en masse snak med menigheden fra Valka. 

Da besøget i Valka var forbi, havde vi to overnatninger i 
 Helsinki, Finland. Her boede vi på et lille hotel midt i byen. 
Tiden i Helsinki blev brugt på at fordøje turen til Valka, samt 
snakke om de fælles oplevelser og historier, man havde hørt i 
Valka. Samt shopping med bl.a. indkøb af to nye messehagler.
Turen hjem gik næsten samme vej som turen over. 
Fra Helsinki til Stockholm gennem Sverige til Göteborg -  videre 
til Frederikshavn og til Løvvangens Kirkecenter, hvor vi var ca. 
kl. 00.30 natten mellem torsdag den 7/7 og fredag den 8/7.

Tak til alle der var med på turen. Tak til vennerne i Valka for at 
lave et godt program til os. Og tak til Allan (vores fantastiske 
buschauffør).

    Valka 2022    Valka 2022
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Torsdag den 8. september

H. C. Andersen

Sognepræst Ninni Gjessing og organist Jens 
Mathiasen vil i fællesskab føre os ind i H. C. 
Andersens verden af eventyr, digt og sang.
Så kom og lyt til de fortryllende tekster og syng 
med på nogle af de smukke sange.

Lindholm  Sogns torsdagstræf er hygge eftermiddage, 
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. oktober

Selma Lagerlöf

Anna Sofie Bielefeldt, som til daglig er 
 sognepræst i Svenstrup sogn, vil give os en 
eftermiddag i selskab med den svenske 
forfatter Selma Lagerlöf – med nedslag i et 
stort og  betagende forfatterskab.

Torsdag den 10. november

Mit livs karrussel

Birgit Hjortlund har kaldt sit foredrag ”Mit 
livs karrusel”. Ved at tage de muligheder og 
chancer som livet har givet Birgit, kan hun i den 
tredje alder se tilbage på utallige  oplevelser 
og møder med spændende og rare folk over 
hele verden. Birgit har dels boet i mange 
forskellige lande og måttet klare sig i mange 
forskellige kulturer, ligesom hun har benyttet 
lejligheden til at rejse og besøge endnu flere 
spændende steder overalt på kloden. 

Pris for kaffen: 20 kr.
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Allehelgen
Søndag den 6. 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 minder-
ne om dem, vi savner iblandt os og deres  betydning for os. 
Samt god plads til også den glæde, 
der er gemt deri. 

Der vil være mulighed for at tænde et lys i kirkerummet 
for dem, man tænker på, der kan lyse med gennem det 
hele, og efter gudstjenesten vil der være kaffe i krypten 
for dem, der ønsker det, og præster fra kirken vil være til 
stede med mulighed for en kort snak eller for at lave en 
aftale om samtale senere. 

Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste 
Søndag den 18. september kl. 10 Søndag den 18. september kl. 10 

i Løvvangens Kirkecenter i Løvvangens Kirkecenter 

Fra gammel tid er høstgudstjenesten en takke-
gudstjeneste, hvor vi siger tak til naturen for mad og 
drikke og alt, hvad vi ellers behøver.

Vi starter med gudstjeneste klokken 10.
Medbring meget gerne en buket blomster fra haven  eller 
grøftekanten, lidt frugt eller grøntsager eller måske et 
hjemmebagt brød.
Efter gudstjenesten holder vi et lille høstmarked med 
kagemand, kaffe og saft og mulighed for at købe lodder 
og vinde noget af årets høst.

KFUM-spejdernes julemarked
Lørdag den 26. november i Spejderhuset 
Søndag den 27. november i Løvvangens Kirkecenter
 
Ingen jul uden spejdernes hyggelige og traditionsrige 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 26. foregår det i Spejderhuset på Lindholmsvej 59 mellem klokken 11 og 15, og søndag flytter det hele til 
 Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167. Denne dag begynder med gudstjeneste og luciaoptog kl. 10. 
Markedet runder af med banko kl. 14.



På gensyn i bogcafeen!
Her møder de børnene Ben og Aisha, og de fire begynder at lege sammen.
Legene tager dog en uventet overnaturlig drejning, og inden længe begynder uhyggelige ting at ske for børnene.

Filmdage
Landsforeningen af Menighedsråd har sin egen filmpris, Gabriel. 
I efteråret har vi valgt at vise de 5 film, som blev nomineret til 
årets pris.
Dette gør vi i Løvvangens Kirkecenter på to hele filmdage samt 
en filmaften.

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.

Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig til kirkens 
kontor, tlf. 98 17 24 32

Inger, søsteren Ellen og svogeren Vagn 
skal på bustur til Paris.
Ingen ombord ved, at Inger er skizo-
fren, og det kommer som lidt af et 
chok, da hun annoncerer det.
Det bliver en underholdende rejse, 
hvor Inger viser sig at have en skjult 
agenda. Undervejs beviser den sinds-
lidende kvinde også, at man ikke skal 
dømme hende på forhånd.

Det norske gyserdrama 
handler om niårige Ida, 
der sammen med sine 
forældre og sin autistiske 
storesøster, Anna, flytter 
ind i et ejendomskompleks.

21. marts 1945 bliver Danmark ramt 
af en tragedie. Det britiske Royal Air 
Force angriber Gestapos hovedkvarter 
Shellhuset i midten af København.
Angrebet lykkes, men da et fly  styrter 
ned ved Den Franske Skole, får branden 
de efterfølgende bombefly til at tro, at 
deres mål er under røgskyen. 
I Skyggen i mit øje fortælles den 
skæbnes  vangre begivenhed gennem 
forskellige perspektiver. 

Det danske drama Smagen af sult 
handler om ægteparret Maggie og 
Carsten, som sammen åbner gourmet-
restauranten Malus, hvilket har været 
deres fælles drøm, siden de mødtes.
Men den uendelige jagt på succes og 
anerkendelse viser sig at have en pris. 
En dag modtager Carsten et anonymt  
brev om, at hans kone elsker en anden.

I denne surrealistiske fortælling møder 
vi parret María og Ingvar, der bor på en 
afsidesliggende gård i Island, hvor de 
driver et lille landbrug med får.
Efter mange år som barnløse får  Ingvar 
og Marìa sig en utrolig  overraskelse 
i stalden, der ender med, at de to 
 endelig har en lille ny at tage sig af. De 
islandske fjelde viser sig at gemme på 
hemmeligheder, der overgår fantasien.

Torsdag d. 6. oktober
kl. 19.00 

Pris: 20 kr. for kaffe og kage

Her møder de børnene Ben og Aisha, og de 
fire begynder at lege sammen.
Legene tager dog en uventet overnaturlig 
drejning, og inden længe begynder uhyg-
gelige ting at ske for børnene.

Lørdag d. 19. november
kl. 9.00 - ca. 15.00

Lørdag d. 22. oktober
kl. 9.00 - ca. 15.00

Tilmelding senest torsdag d. 20. oktober   Tilmelding senest torsdag d. 17. november

De uskyldige
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Bliv klogere, spørg, diskutér og få en interessant og  hyggelig snak med 
andre om alt i kristendommen  mellem A og Å.

Vi tager afsæt i nogle korte artikler fra Bibelselskabet skrevet til et tema for 
hvert bogstav i alfabetet. Det kræver ingen  forberedelse. Artiklen læses højt, 
og vi snakker om det, der falder os ind. Vi skal ikke nå et bestemt antal bog-
staver per gang, og man kan komme fast eller blot, når det passer.

I efteråret mødes vi følgende tirsdage kl. 15-16 i Løvvangens Kirkecenter:

13/9 - 27/9 - 11/10 - 18/10 - 8/11 - 29/11
 
Yderligere oplysninger: Sognepræst Helle Rosenkvist, 
      tlf. 21 19 94 76

Bogcafé
Velkommen i Lindholm Sogns bogcafé

Efteråret nærmer sig med tid til at læse og samtale om gode bøger og 
fortællinger.

Karen Blixen vil være det overordnede emne, idet vi til mødet i september vil 
tale om to historier fra bogen ‘Vintereventyr’, primært ‘Sorg-agre’, og hvis tiden 
tillader det tillige ‘En historie om en perle’.
Om det at ofre sig for det, man elsker, er på en måde temaet i begge fortællinger.

Til mødet i november kommer samtalen til at dreje sig om Thorkild Bjørnvigs 
bog ‘Pagten, mit venskab med Karen Blixen’. Det er over den bog, filmen 
‘Pagten’ er blevet til, som blev vist i kirkecenteret i foråret, hvorfor det kunne 
være interessant at læse, hvorledes forfatteren Thorkild Bjørnvig fortæller den 
historie.

Alle er velkomne i bogcafeen, uanset om man blot ønsker at komme en enkelt gang eller om man kommer hver 
gang. Vi mødes i Løvvangens Kirkecenter og starter med en kop kaffe, lidt baggrundsviden og derefter er ordet 
frit for diskussionen.

Torsdag den 29. september kl. 16 - 17.30: Karen Blixen: Vintereventyr
Torsdag den 24. november kl. 16 - 17.30: -Thorkild Bjørnvig: Pagten

            På gensyn i bogcafeen!

            Mange hilsner
            Ninni Gjessing

ABC - Her kan alting ske

Tilmelding senest torsdag d. 20. oktober   Tilmelding senest torsdag d. 17. november
Foto: Lene Fragtrup 9
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Lav et juletræ og støt Korshæren
 
Kirkens Korshær har startet en ny butik i Aalborg, hvor deltagere og frivillige kører en 
kombination af  arbejdende værksted, café og butik. 
Lindholm Sogn støtter deres arbejde gennem et ad hoc-projekt i tiden fra 1. september 
til 1. december, og til det har vi brug for hjælp.
Korshæren har valgt temaet ”juletræer og  julekager” til deres julesalg. I kirkens eget 
kreative værksted, der mødes hver tirsdag, tager vi temaet op og støtter  Korshæren ved 
at fremstille diverse  kunstneriske juletræer, der kan sælges i deres butik. Der er frit valg 
mht. materiale og stil. Vi vil bl.a. forsøge os med træskæring, perleplader,  trådmotiver 
spændt ud på søm, quilling m.m. 
Kirkens kreative værksted er åbent for alle, og der kræves ikke kunstnerisk talent. Vi 
mødes blot til en hyggelig stund med god snak og rigelig med kaffe undervejs. Læs mere 
på side 17. 

Man kan også støtte projektet ved at lave bidrag der hjemme og aflevere dem i kirken. 
Så skal vi nok give det hele videre til Korshæren. Juletræerne skal  afleveres i  Løvvangens 
Kirkecenter senest mandag den 5.  december kl. 12.
Korshærens butik kan besøges i Søndergade 14 i  Aalborg. 

Kommende 
menighedsrådsmøder:

Tirsdag den 27. september 2022 kl. 19

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19

Tirsdag den 29. november 2022 kl. 17

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens 
Kirkecenter.

JULEHJÆLP
Lindholm Sogn uddeler julehjælp til ansøgere, der er medlem af 
Folkekirken og bosiddende i sognet. Ansøgningsskema kan hen-
tes på kirkens kontor fra den 1. november. Skemaet kan afleveres 
samme sted senest fredag den 2. 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.
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Begravelseskaffe
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.

Kunne du have brug for at dele din sorg med andre?
 
I efteråret holder vi igen sorggrupper.
Vi ved allerede nu, at der bliver en, der er målrettet jer, 
der har mistet ægtefæller / livsledsagere / partnere. 
Derudover har der været efterspurgt grupper specifikt 
for yngre i 20’erne og 30’erne samt for dem, der mister 
en pårørende ved selvmord. Hvis du ønsker at være 
del af en af de grupper eller har andre ønsker, så hen-
vend dig gerne.
 
Praktisk information:
Der er absolut tavshedspligt i grupperne.
 
Det er gratis at deltage. Sorggrupperne er for alle i 
9400-området og ledes af sognepræster fra  kirkerne. 
Grupperne er et samarbejde mellem Hvorup, Nørre-
sundby og Lindholm Sogne.
 
Sorggruppen for ægtefæller / partnere
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.
 
Gruppen ledes af sognepræsterne Henrik Busk 
 Rasmussen og Helle Rosenkvist.
Vi mødes fem torsdage kl. 15.30-17.30 i Løvvangens 
Kirkecenter.
6. oktober – 20. oktober – 3. november – 17. november 
– 1. december
 
 
Tilmelding (nødvendig) og yderligere information:
Sognepræst Helle Rosenkvist
Tlf.: 21 19 94 76, email: hros@km.dk
 

SorgSorg
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.

Priser for grandækning af:

Sten i plæne: 270,59 kr.
Urnegravsted: 502,29 kr.
To kistepladser: 1039,68 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.

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. 40 68 53 03
Tirsdage kl. 17-18:30

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

Gruppeleder:
Kirsten Sværke
Tlf. 26 74 99 51
ksvaerke@
hotmail.com

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

Klan De Flyvende Gummiænder
Peter Kristensen Hove
Tlf. 30 72 46 00
Tirsdage kl. 19-21

Bankospil
i Løvvangens Kirkecenter

Søndag den 2. oktober kl. 14

Søndag den 27. november kl. 14
 

Overskuddet går til KFUM-spejderne Lindholm Gruppe
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Vielser

Majken Cravach & Mikkel Svendsen

16. juli 2022

Louise Hyllested Grønhøj & Thim Gosvig Holme

30. juli 2022

Bankospil
i Løvvangens Kirkecenter

Søndag den 2. oktober kl. 14

Søndag den 27. november kl. 14
 

Overskuddet går til KFUM-spejderne Lindholm Gruppe

Søndagscafeen består af et par  timers hyggeligt 
 samvær med sang og kaffe på kanden i spejderhuset på 
 Lindholmsvej 59. Vi mødes kl. 14 - 16, og hver gang byder 
vi på et ”aktuelt kvarter” med et ganske kort oplæg fra 
forskellige mennesker i lokalområdet.

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

Søndag den 25. september
Kathrine Fischer, præst i Nørresundby,
kommer og fortæller: 
“Fra Kathrine til Kathrine præst”

  
  Søndag den 16. oktober.
  Kaj Henning Nielsen kommer og   
  fortæller: “D.A.C. genopstår”. 
    Historier fra lokalområdet Lindholm.  
  D.A.C. er forkortelse for Dansk Andels  
  Cementfabrik i Lindholm.
 

Søndag den 13. november.
Jens Toft Nielsen kommer og fortæller: 
“Kulturbroen - hvordan blev den til”.
Sidst Jens skulle holde dette foredrag, 
blev det aflyst pga. corona. 
Derfor er det en glæde, at det endelig kan  lykkes.

Søndagscafé i spejderhuset



Der er mulighed for lørdagsdåb 
følgende dage:

3. september
1. oktober

5. november

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

Lørdagsdåb

Dåb

Amelia Anita Kristensen

5. juni 2022

Alfred Benzon Nielsen

5. juni 2022

Willum Johan Rydberg Bredtoft Kühlwein Lamborg

22. maj 2022

Sara Rosenberg Davidsen

19. juni 2022

Viggo Skinnerup Frandsen og

Baldur Skinnerup Frandsen

19. juni 2022
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Babysalmesang
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
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 (nødvendig) + 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.  
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Løvvangens Kirkecenter. Løvvangens Kirkecenter. Løvvangens Kirkecenter. Løvvangens Kirkecenter. 

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. 

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. 

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.

Vi mødes hver onsdag kl. 15 til ca. 20 i Løvvangens Kirkecenter 

3. september
1. oktober
5. november

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

IKERASAKIKERASAK

16



Løvvangens Kirkecenter. Løvvangens Kirkecenter. Løvvangens Kirkecenter. Løvvangens Kirkecenter. 

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.

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

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, dåbsstager 
og gaver til vores venskabsmenigheder. 

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

1. september
15. september
29. september
13. oktober
27. oktober
10. november
24. november

10. september

  8. oktober

12. november

Foto: Lene Fragtrup
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Kalender

1918

1. september kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter 

3. september kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

6. september kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

8. september kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

10. september kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

13. september kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

13. september kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

15. september kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

20. september kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

25. september kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

27. september kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

27. september kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

27. september kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

29. september kl. 16 Bogcafé Løvvangens Kirkecenter

29. september kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

1. oktober kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

4. oktober kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

6. oktober kl. 19 Filmaften Løvvangens Kirkecenter
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8. oktober kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

11. oktober kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

11. oktober kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

13. oktober kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

13. oktober kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

16. oktober kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

18. oktober kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

18. oktober kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

22. oktober kl. 9 Filmdag Løvvangens Kirkecenter

25. oktober kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

25. oktober kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

27. oktober kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

1. november kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

5. november kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

8. november kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

8. november kl. 16  Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

10. november kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

10. november kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

12. november kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

13. november kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

15. november kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

19. november kl. 9  Filmdag Løvvangens Kirkecenter

22. november kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

24. november kl. 16 Bogcafé Løvvangens Kirkecenter

24. november kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

26. november kl. 11 Julemarked Spejderhuset

27. november kl. 10 Julemarked + banko Løvvangens Kirkecenter

29. november kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter 

29. november kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

29. november kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter



Gudstjenester
HR: Helle Rosenkvist 
NG: Ninni Gjessing 

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. 4. sept. kl. 10  12. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 11. sept. kl. 10 13. s.e. trinitatis Lindholm Kirke  HR

Søndag  d. 18. sept. kl. 10  Høstgudstjeneste Løvvangens Kirkecenter    HR

Søndag d. 25. sept.  kl. 10 15. s.e. trinitatis Lindholm Kirke                 NN  

Søndag d. 2. okt. kl. 10 16. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  NN 

Søndag   d. 9. okt. kl. 10 17. s.e. trinitatis Lindholm Kirke  NG

Søndag d. 16. okt. kl. 10 18. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag d. 23. okt. kl. 10  19. s.e. trinitatis  Lindholm Kirke   HR

Søndag  d. 30. okt. kl. 10  20. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  NN

Søndag d. 6. nov. kl. 14 Allehelgen Lindholm Kirke  NG

Søndag  d. 13. nov. kl. 10  22. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag  d. 20. nov. kl. 10  sidste søndag i kirkeåret Lindholm Kirke  NN

Søndag  d. 27. nov. kl. 10  1. søndag i advent Løvvangens Kirkecenter  NG

  Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken 

Lions Park kl. 13.30 v. Helle Rosenkvist

6. september gudstjeneste

20. september gudstjeneste

4. oktober  gudstjeneste

18. oktober gudstjeneste 

1. november gudstjeneste

15. november gudstjeneste

29. november gudstjeneste

På Syrenbakken afholdes

gudstjenester efter aftale.

Lindholm plejehjem kl. 14.30 v. Ninni Gjessing

13. september gudstjeneste

27. september gudstjeneste

11. oktober gudstjeneste

25. oktober gudstjeneste

8. november gudstjeneste

22. november gudstjeneste


