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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

Lindholm sogn har taget de nye lokaler i Løvvangens 
 Kirkecenter til sig.
Vi er alle meget glade for udvidelsen af kirkecentret, og dette 
har gjort, at vi nu har en meget større aktivitet i lokalerne, og 
indtrykket er, at alle føler sig godt tilpas i de nye omgivelser.
Tyveriet af kobber på taget er ligeledes udbedret, så vi håber, 
det ikke gentager sig.
Lige pt. (oktober måned) er der ved at blive anlagt en 
 flisebelægning rundt om tilbygningen, men denne forventes 
færdig inden kirkebladet udkommer.

Her gennem den kommende vinter bliver aktiviteten 
ikke  mindre i sognet med diverse koncerter, julemarked, 
 julegudstjenester, hyggeklubber m.m. – se udvalget her i kirke-
bladet.

Vi har ansat en halvtids vikarpræst Kristina Korsbæk Brejner. Vi 
er meget glade for, Kristina vil være os behjælpelig med så kort 
varsel. Menighedsrådet forventer, at præstestillingen  bliver 
opslået i løbet af foråret.    

Jeg ønsker for alle i sognet, at vi får en dejlig og forhåbentlig 
coronafri jul, og vi ses til vore arrangementer.

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang 
dig takke højt vor nytårssang.

Sognepræst
Kristina Korsbæk Brejner 
Løvvangens Kirkecenter
Strubjerg 167
9400 Nørresundby
Tlf. 29 40 09 16
krkb@km.dk

Træffes alle dage 
undtagen mandag 

Foto: Lene Fragtrup

Nyt fra menighedsrådetNyt fra menighedsrådet
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Mit navn er Kristina Korsbæk Brejner, og jeg er blevet 
ansat i et vikariat på halv tid her i Lindholm kirke og 
takker for tilliden.
Jeg blev færdig som teolog fra Århus universitet og 
gik direkte videre til pastoralseminariet i efteråret 2018. 
Jeg elsker at rejse, og inden jeg startede på teologi, 
boede jeg som ung i tre forskellige lande - bl.a. på 
 Hawaii, primært for eventyr og windsurfing, og senere 
boede jeg i Klitmøller og surfede og arbejdede som 
fitness-instruktør og livredder på fuld tid.
Som nyuddannet præst var jeg heldig at få job med 
det samme og havde søgt en tidsbegrænset præste-
stilling i Sulsted sogn, hvor jeg har været meget glad 
for at være. Stillingen blev forlænget undervejs og blev 
i alt til 3 år og 4 mdr. og sluttede denne sommer. 
Nu ser jeg frem til at prøve at være bypræst og møde 
mangfoldigheden her og møde mennesker i sognet, 
hvorend de er i livet. 
Jeg er endvidere ansat som feltpræst i Forsvaret og er 
tilknyttet hæren på Aalborg kaserne. For at blive ansat 
som præst i Forsvaret skal man bestå en militær grund-
uddannelse på ca. 6 uger, hvor man kommer  igennem 
noget af det samme som de værnepligtige  for at opnå 
nogle militære færdigheder og for at kunne begå sig i 
militæret. Jeg er taknemlig for, at jeg også får mulighed 
for at være præst i militæret. 
Inden min mand Jens og jeg for mange år siden 
købte vores første hus, var vores første fælles hjem 
en gammel - men stor og dejlig lejlighed lige overfor 
  Nørresundby Kirke, hvor vi også fik vores første barn. 
Så jeg kender området rigtigt godt og har altid holdt 
meget af Nørresundby og Lindholm. Da jeg var helt 
lille, spillede min far fodbold i Lindholm Boldklub i ca. 
5 år, så historien i Lindholm går et godt stykke tilbage.

Tiden sammen som familie er vigtig for min mand og mig. 
Udover det finder jeg glæde i at være kreativ og fysisk 
 aktiv. Én dag om ugen svømmer jeg, når jeg har afleveret 
børnene i skole. Ellers cykler jeg og løber, når jeg kan finde 
tid til det og har i mange år gået til forskellig slags dans. 
Jeg har også været FPF’er i flere år. Heldigvis finder vores 
4 børn også glæde i både kreativiteten og at være fysisk 
aktive, og min mand går meget ind for grøn energi, også 
via sit arbejde som maskinmester, og har i årevis cyklet til 
og fra job, som dagligt er ca. 25 km. Min mand og jeg har 
windsurfet i mange år - og gør det stadig indimellem også 
med børnene - og har tidligere været medlem i surfklub-
ben, som ligger i Lindholm. 
Når de mange gøremål i hjemmet skal klares, kombinerer 
jeg det med at høre interessante programmer på P1 eller 
lydbøger om eksistens - som er et evigt utømmeligt emne. 

Da min mand og jeg ”kun” 
havde to børn, boede vi 4 år i 
Singapore i Asien. Her spiller 
mangfoldigheden og det multi-
kulturelle en stor rolle i bybilledet 
og på de lokale skoler med mange 
forskellige nationaliteter, hvor 
vores ældste søn gik. Jeg holder 
meget af mangfoldigheden. 
Min mand og jeg har nu 4 børn 
sammen - tre sønner på 17,12 og 7 
år og en datter, som lige er fyldt 6 
år. Så det er et dynamisk hjem, og 
der er utrolig mange forskellige 
behov, der skal tilgodeses. De er 
nogle aktive børn, som hver især 
skal afsted 3-4 gange om ugen til 
fritidsaktiviteter, så logistik spiller 
en stor rolle i min hverdag. 

Kommende menighedsrådsmøder

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 19

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19

      

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter.

Vil du hjælpe med at dele kirkebladet ud?
Det næste kirkeblad bliver delt ud i slutningen af februar. Vi 
begynder med en fælles uddelingsdag lørdag d. 18. februar.
Så hvis du har tid og lyst til at hjælpe med en rute eller to, så 
bare mød op i Løvvangens Kirkecenter på dagen. Vi starter 
med en bid brød kl. 9.00.

Venlig hilsen Valkas Venner

Lidt om den nye vikar
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Vi befinder os i en ny og underlig tid, og måske 
(forhåbentlig) en tid til eftertanke. Vi kan ikke længere 
tage det, som vi plejer for givet, fordi vi nu befinder os i 
en energikrise - som vi ikke har oplevet siden oliekrisen 
i 1970erne. 
I medierne er det et stort emne, at vi skal spare - eller 
rettere - vi har ikke råd til at lade være, da priserne på 
bl.a. gas og el er steget så meget.
Vinteren er en mørk tid, hvor en masse extra lys plejer at 
blive tændt, både i gadebilledet og i de små hjem. Men 
i år er det til debat mange steder, hvor mange julelys 
der skal være - grundet de stigende el-priser. 

Nu går landet til hvile
Og travlheden dæmpes
Og hjemmene fyldes af aft´nens musik.
Vær med dem kære Gud, der må sidde alene
Og dem der nu slider sig træt på fabrik.

Nu går solen sin vej,
Men vi er ikke ene,
For du Herre, lever og vender vor frygt,
Så når du er i mørket, 
Er det ikke mørke
Når du er iblandt os, da sover vi trygt.

Sådan lyder to ud af de fem vers, fra Holger Lissners 
salme “Nu går solen sin vej”.
Dette er en aftensang, som ofte bliver sunget hos 
 spejderne og til kirkelige arrangementer. Det er ikke en 
salme, der bliver forbundet med en mørk tid,  adventstid 
og juletid, men når man kigger nærmere på teksten, 
kan den også bruges i denne mørke vintertid. 
At det er en mørk årstid, kan forstås bogstaveligt ved, 
at det allerede sidst på eftermiddagen bliver mørkt, og 
mange lys tændes ude og inde og hverdagens trum-
merum finder sted derhjemme, og hjemmene fyldes af 
aft´nens musik.
Salmestrofen: og travlheden dæmpes, kan især i 
 adventstid og kommende juletid dog diskuteres. Det 
kan  være gavnligt for os alle at stoppe op og prøve at 
dæmpe travlheden og fokusere på, hvad der egentligt 
er vigtigt for os i adventstiden… 

Mange opløftes i mørket af, at det er adventstid, som 
for mange er en glædelig tid og en forventningstid om 
det, der måtte komme, nemlig at frelseren Jesus Kristus 
blev født og dermed vores fejring af julen.
Men adventstid og kommende juletid kan også være 
en bittersød tid. Der er også dem, som ikke glædes, 
 selvom det er en forventningstid. Måske bliver de  netop 
mindet om, at tingene ikke er som ønsket. Måske har de 
ingen at glæde sig med..., måske savner de en nært-
stående, de har mistet…, måske ved de ikke, hvor de 
skal holde jul…, måske er familien blevet delt i to, som 
giver skår i en tid, som ellers skulle være så glædelig….
Vær med dem kære Gud, der må sidde alene
Og dem der nu slider sig træt på fabrik.
Sådan kan vi bede for dem, der ikke har den  ønskede 
glæde omkring sig, eller dem, der må sidde alene 
eller den enlige forælder, der slider sig træt for at få 
 økonomien til at hænge sammen i håb om at give sit 
barn glædelige minder i en forventningstid.
Men selvom vi befinder os i en energikrise og skal 
spare og skære ned flere steder, skal vi ikke spare på 
 handlinger overfor hinanden - vores næste. 
Hvad kan vi hver især gøre for at skabe et lille lys i  andres 
hverdag? Der skal ikke altid så meget til…
Det kan vi jo hver især tænke over, om man har 
 overskud til at gøre en forskel i det lille eller i det store 
 perspektiv...At være et lille lys i mørket for andre - Den 
slags lys skal vi ikke spare på.
Derfor kan det være godt for os alle at huske på, at det 
er afgørende, hvordan vi vælger at møde vores næste, 
som bl.a. er personen på gaden, naboen,  ekspedienten, 
skraldemanden, buschaufføren, P-vagten osv., så vi alle 
i vores hjerter ved, at vi hver især har gjort vores for at 
skabe lidt lys omkring os i mørket og hos dem, hvor 
 adventstid og juletid ikke er en glædelig tid - men en 
tid med bekymring og måske tristhed. 
Slutteligt kan vi hver især gå ud i mørket, med ordene fra 
salmen: Når Du (Herre) er i mørket, er det ikke mørke… 
og for nogen vil det være opløftende at sætte sin lid til 
det glædelige budskab om, at julenat blev en frelser os 
født, som er et lys for os både i den ene og den anden 
slags mørke.

V/ Sognepræst 
Kristina Brejner

Kommende menighedsrådsmøder

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 19

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19

      

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter.

Skal vi spare i mørket ?
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Dette års julekoncert vil bestå af et blandet program. Vi skal begynde med at høre nogle af vore kendte og elskede 
julesalmer og Christmas Carols og slutte af med satser fra Händels Messias.
I midten af programmet vil være en afdeling med kompositioner over teksten: “Nunc dimittis”. Det er latin, og 
direkte oversat betyder ordene ”Nu tillader”.
Ordene er de første i det stykke fra Bibelen, som man kalder for Simeons lovsang. Den findes i Lukas-evangeliet 
2,29 ff.
Sammenhængen er den, at Josef og Maria sammen med den nyfødte Jesus kommer til templet i Jerusalem for at 
bringe offer efter Moselovens forskrifter.
Der i templet møder de den gamle mand Simeon, om hvem man får fortalt, at han er retfærdig, from og venter 
Israels trøst. Og Helligånden har åbenbaret for ham, at han ikke skal dø før han har set Guds salvede. Da Josef og 
Maria så kommer ind i templet med Jesus, da tager han barnet i sine arme, lovpriser Gud og bryder ud i sang, og 
den sang kaldes Simeons lovsang.
Den lyder sådan:
 
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
 For mine øjne har set din frelse,
 som du har beredt for alle folk:
 Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.
 

          Grønlandsk julekoncert 
Tirsdag den 6. december kl. 18.30

i Lindholm Kirke

Så får vi fortalt, at ”hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt 
om ham.  Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: 
»Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel 
og til at være et tegn, som modsiges  – ja, også din egen sjæl skal et 
sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for 
en dag.”
Simeons lovsang om hvad Jesus var og bragte, nemlig frelse, lys og 
herlighed, er stærk forkyndelse på kort form – og samtidig smuk poesi, 
og derfor har mange kunstnere gennem tiden kastet sig over netop 
dette lille bibelstykke. Ved julekoncerten i Lindholm Kirke skal vi bl.a. 
høre Arvo Pärts smukke komposition over dette bibelstykke.

Koncerten sluttes naturligvis af med Halleluja-koret.
Gratis adgang og alle er velkomne!

6

          Julekoncert i Lindholm Kirke
v. Lindholm Sogns Kirkekor og Nordvestjysk Vokalensemble

Søndag den 4. december kl. 16.00
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          Grønlandsk julekoncert 
Tirsdag den 6. december kl. 18.30

i Lindholm Kirke
Arsarnerit Aalborg holder grønlandsk julekoncert i 

Lindholm Kirke tirsdag den 6/12 kl 18:30.

Der er gratis entre og der vil være et kaffebord med æbleskiver og alkoholfri gløgg til rimelige priser. 

Der vil også være salg af hjemmelavede julesmåkager. 

Kom og oplev grønlandsk julestemning sammen med os.

Lillejuleaften

Dagen før dagen lader vi roen falde over os. 

Denne aftensgudtjeneste er en god måde at indlede de 
kommende juledage på - uanset om der venter nogle 
travle dage eller julen tegner til at blive stille. 
Vi tænder lysene i kirken og byder indenfor i varmen til 
en førjulegudstjeneste, hvor der er plads til eftertanke i 
en ellers hektisk tid.
Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop  alkoholfri 
gløgg i våbenhuset.

23. december kl. 21
i Lindholm Kirke

Søndag d. 18. december kl. 10
i Løvvangens Kirkecenter

 
Julemusik fra både koret og vores egne struber, 
nogle af de klassiske læsninger fra den engelske 
tradition med ni læsninger, lys i adventskransen 
samt en rolig stund, og mon ikke der findes en 
lille julesmåkage til kaffen? 
Hold en pause i forberedelserne og lad os 
komme i julestemning sammen.

Syng julen ind



Pris for kaffen: 20 kr.

Torsdag den 8. december kl. 14.30

Julehygge

Traditionen tro er decembers 
 torsdagstræf fyldt med julehygge.

Vi hygger os med hinanden, bankospil, 
små pakker og julefortællinger.

Torsdag den 12. januar kl. 14.30

Valka
- venskab på tværs af grænser.

I næsten 20 år har vi i Lindholm sogn haft en venskabs-
menighed i byen Valka i Letland.
Efter et par år med coronarestriktioner blev det i som-
meren 2022 endelig muligt igen at besøge vores lettiske 
venner.
I den anledning vil nogle af rejsedeltagerne fortælle 
lidt om deres oplevelser på turen. Vi hører også lidt om 
byen og menigheden generelt - og hvad det betyder 
at have en venskabsmenighed, og hvilken værdi det har 
for begge parter.

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.

Lisbeth Michelsen er con 
amore præst for  færinger. 
Hun er tidligere præst i  Hasle 
Kirke ved  Aarhus, Frederiks-
borg Slotskirke og Nørre 
Herlev Kirke, Hillerød - og 
Vodskov Kirke.
Siden 1984 har hun  oversat 
Dronning Margrethes of-
ficielle taler for  færinger, 
indøvet talerne med 
 Dronningen og undervist 
og forberedt Dronningen til 
Færø-rejserne.

Torsdag den 9. februar kl. 14.30

De magiske øer - mit land Færøerne

Lisbeth Solmunde Michelsen fortæller om at vokse op 
på de magiske øer. Vi skal høre om Nordøernes paradis, 
 Klaksvík, barndommens bygd og bibelhistorie, kunst og 
kultur, kulturkøft mellem Danmark og Færøerne, mentalitet 
og sprog, sang og salmer - og færøsk dans, om færinger og 
frænder, natur og overtro - og den kristne tro.
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          Torsdagstræf



Bogcafé
Velkommen til Lindholm sogns bogcafé

Årets første møde i bogcafeen bliver torsdag 
den 26. januar kl. 16 - 17.30, hvor vi vil tale om 
Martin A. Hansens bog ‘Løgneren’.
En klassiker i nyere dansk litteratur med 
 hovedpersonen Johannes Vig, hvorom der står 
i bogen: ‘Sig ikke dette navn for hurtigt.....’

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 diskussion. Vi er ikke 
ude i litterære  analyser, men kigger nærmere 
efter en genkendelighed fra vores eget liv eller 
vores egen forståelse af det at være til i verden.

Ud over mødet torsdag den 26. januar bliver 
næste møde med en ny bog  torsdag den 30. 
marts.

Yderligere oplysninger kan få hos sognepræst 
Ninni Gjessing, tlf. 22 96 49 16

Jul for de mindste
i Løvvangens Kirkecenter

Jule-kravle-gudstjeneste
(for de 0 -2-årige)

Onsdag den 7. december kl. 9.30  vil vi 
gerne  invitere dagplejere, vuggestuer og 
 hjemmegående til en kort julegudstjeneste, der 
henvender sig til de mindste børn. 
Bagefter byder vi på lidt julegodt og synger 
sange omkring juletræet.

Af hensyn til indkøb, vil vi gerne, at I tilmelder jer 
på kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32

Velkommen til fastlavnsfest 
med udklædning, tønde-
slagning,  gudstjeneste 
i børnehøjde og lækre 
 fastelavnsboller.

Vi har god tradition for, at 
alle aldersgrupper leger 
med og klæder sig lidt ud. 
Man er dog også velkom-
men uden sjov hat.

Gratis adgang. Vel mødt.

FastelavnFastelavn
Søndag den 19. februar kl. 10  Søndag den 19. februar kl. 10  
i Løvvangens Kirkecenteri Løvvangens Kirkecenter

Julegudstjeneste for børnehavebørn
Onsdag den 14. december kl. 10 er der 
 julegudstjeneste henvendt til børn i 
børnehave alderen.
Vi holder en kort gudstjeneste på ca. en 
halv time. Derefter spiser vi æbleskiver, og 
til sidst danser vi om juletræet.
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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 bogstaver per 
gang, og man kan komme fast eller blot, når det passer.

I vinterperioden mødes vi følgende tirsdage kl. 15-16 i Løvvan-
gens Kirkecenter:

17/1 & 21/2
 
Yderligere oplysninger: Sognepræst Helle Rosenkvist, 
      tlf. 21 19 94 76

ABC - Her kan alting ske

Sogneindsamling
         d. 12. marts 2023

  9400 synger sammen

Igen i år er der mulighed for at deltage i dette hyg-
gelige fællessangsarrangement, der er et samarbejde 
mellem Nørresundby, Nørre Uttrup, Hvorup, Baptist-
menigheden og Lindholm sogn.
Vi skal røre tungerne til en masse fællessang, og så 
vil der også være forskellige skønne korindslag - bl.a. 
med Lindholm sogns eget kor.

Så kom, syng og lyt til en masse dejlig musik.

  Onsdag den 8. februar 

kl. 19.00

 i Baptistkirken

Folkekirkens nødhjælp samler ind til mennesker i nød og af-
holder landsindsamling søndag den 12. marts.

Så sæt et kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at hjælpe til og 
gå en tur med indsamlingsbøsssen.

Meld dig gerne allerede nu som indsamler hos sognepræst 
Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76

Velkommen til minikonfirmand for børn i 3. klasse!

Onsdag den 1. februar starter det nye hold til minikonfirmand 
i Løvvangens Kirkecenter kl. 14.45 – 16.30.
Vi skal synge og høre historier fra bibelen – men først og 
fremmest skal vi hygge os, tegne, være kreative, spise efter-
middags-snack og drikke saftevand.
Hvis du går i 3. klasse i Lindholm sogn, kan vi hente dig ved 
DUS – eller du kan selv dukke op til en god eftermiddag.

Forløbet varer 8 gange, og vi slutter af den 29. marts med en 
udvidet eftermiddag med familiegudstjeneste kl. 17, hvor der 
vil være spisning bagefter.

Vi håber at se dig ☺
Mange hilsner fra 
Ninni Gjessing, præst og Hanne Møller, kirkemusiker
tlf. 29 40 01 60 (tilmeld her på sms – eller ring☺)

 

Minikonfirmander
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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

Kunne du have brug for at dele din sorg med andre?
 
Når man har mistet en nær pårørende, kan det være 
en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det 
samme som én selv. Det kan man gøre i en sorggruppe.
Sorggruppen er ikke et terapi- eller behandlingsforløb, 
men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, 
som følger efter tabet af en nærtstående slægtning 
eller ven.

Praktisk information:
Der er absolut tavshedspligt i grupperne. 
Det er gratis at deltage. 

Forventede datoer:  
19. januar - 2. februar - 16. februar 
2. marts - 16. marts - 30. marts
  
For tilmelding og yderligere information:
Sognepræst Helle Rosenkvist
Tlf.: 21 19 94 76, email: hros@km.dk

SorgSorg

 
Lindholm menighedsråds formand, Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan havde 25 års jubilæum 
som medlem af menighedsrådet i efteråret 2021. Af forskellige årsager er fejringen af det blevet 
udskudt, men nu skal det være. 
Da vi også gerne vil markere årsskiftet og begyndelsen på det nye år, indbyder menighedsrådet 
til kirkefrokost og fest efter gudstjenesten søndag den 8. januar kl. 10 i Løvvangens Kirkecenter. 
Vi skal nyde lidt god mad, synge, vende verdenssituationen og dagligdagen med  hinanden, 
lade ørerne fyldes af korets sang, og mon ikke der fremtrylles en af de lækre kager, vi ofte spiser 
i Lindholm.

Alle er velkomne, det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest torsdag den 29. 
december kl. 12 til kirkekontoret, tlf.: 98 17 24 32,  email: lindholm.sogn@km.dk
Bemærk den tidlige tilmeldingsfrist.
 
Lindholm Sogns menighedsråd
 

Fejring - Nytår og jubilæum
søndag den 8. januar i Løvvangens Kirkecenter
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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 5. februar kl. 14

Søndag den 5. marts kl. 14
 

Overskuddet går til KFUM-spejderne Lindholm Gruppe

Søndagscafeen består af et par  timers hyggeligt 
 samvær med sang og kaffe på kanden i spejder-
huset 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 11. december
Vi plejer det ikke - Men nu gør 
vi det i år. Vi holder Julecafé. 
Chr. Jacobsen læser en  julehistorie. Vi får lidt 
at spise og ser, hvad nissen har i posen.
Af hensyn til madspild er der tilmelding til denne 
søndag i Cafeen. Du kan tilmelde dig ved caféen 
i november, eller til Lis Dalum Nielsen på tlf nr. 
24483391. 

Søndag den 22. januar
Tidligere præst, nu maler, Ole Skov Thomsen 
medbringer nogle 
af sine ældreportrætter 
som baggrund for en 
fortælling om alder og 
værdighed.
Titlen lyder “100 år ung”. 

  Søndag den 12. februar
  Ole  Mortensen  Åbybro.
Kom og syng dig glad. Ole har guitaren 
med, samt et par glade sangere. Man kan 
ikke være sur når man synger.
Så glæd dig!

Søndagscafé i 
spejderhuset
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Vielser

Cathrine og Jesper Bragenholt

20. august 2022

Dåb

Simone og Kim Ebdrup Zanda

27. august 2022

Anne og Rudy Wittrup Weesgaard

27. august 2022

Mathilde og Henrik Fredsgård

3. september 2022

Gitte og Henrik Orm Nielsen

24. september 2022

William Fuglsang Christophersen

14. august 2022

Ella Marie Birch Sørensen

14. august 2022

Victoria Karstens Sørensen

23. august 2022

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb 
følgende dage:
 
 3. december
 7. januar
 4. februar
 4. marts

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



Dåb

Esther Binderup Huse

28. august 2022

Nikoline Esther Severin-Nielsen

28. august 2022

Lilje Vera Thomsen

3. september 2022

Emil Østeraa Emmery

3. september 2022

Luna Mathilde Bille Nielsen

25. september 2022

Anemone Bech Zeeberg Andreassen

1. oktober 2022

Agnes Asta Magni Johannsen

9. oktober 2022

Anna Mathilde Bjørnlund

9. oktober 2022

Laia Nørgaard Mayol Christensen

23. oktober 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 også fællesskabet.

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.  

Næste forløb starter tirsdag d. 17. januar 2023

Nyt forløb starter: onsdag d. 11. januar 2023
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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. december
7. januar
4. februar

Narcotics 
Anonymous
NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for hvem 
stoffer var blevet et væsentligt problem. Med-
lemmerne er addicts, afhængige i bedring, der  
mødes for at hjælpe hinanden med at forblive clean. 
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag 
kl. 17:45-19:30 i Løvvangens Kirkecenter.

Læs mere på nadanmark.dk

IKERASAKIKERASAK
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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 

8. december
22. december
5. januar
19. januar
2. februar
16. februar

10. december

14. januar

11. februar

Foto: Lene Fragtrup
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Kalender

1918

3. december kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

4. december kl. 16 Julekoncert Lindholm Kirke

 6. december kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

6. december kl. 18.30 Grønlandsk julekoncert Lindholm Kirke

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

8. december kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

8. december kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

10. december kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

11. december kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

13. december kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

14. december kl. 10 Julegudstjeneste for børnehavebørn Løvvangens Kirkecenter

20. december  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

22. december kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

3. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

5. januar kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

7. januar kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

8. januar kl. 10 Jubilæums- og nytårsfejring Løvvangens Kirkecenter

10. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

12. januar kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

14. januar kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

17. januar kl. 15 ABC - her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

17. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

19. januar kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

22. januar kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset
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24. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

26. januar kl. 16 Bogcafé Løvvangens Kirkecenter

31. januar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

31. januar kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

2. februar kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

4. februar kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

5. februar kl. 14 Banko Løvvangens Kirkecenter

7. februar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

8. februar kl. 19 9400 synger sammen Baptistkirken

9. februar kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

11. februar kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

12. februar kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

14. februar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

16. februar kl. 19 Patchwork Løvvangens kirkecenter

21. februar kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

21. februar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

28. februar kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

28. februar kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken 
Lions Park kl. 13.30 v. Helle Rosenkvist

6. december gudstjeneste

20. december gudstjeneste

24. december    kl. 10 gudstjeneste

3. januar  gudstjeneste 

17. januar  gudstjeneste

7. februar  gudstjeneste

21. februar  gudstjeneste
Såvel beboere som pårørende er  velkomne til  plejehjemsgudstjenesterne. 
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær med kaffe og fællessang.

Mvh. sognepræsterne 
Helle Rosenkvist og Ninni Gjessing

Lindholm plejehjem kl. 14.30 v. Ninni Gjessing

6. december gudstjeneste

20. december     gudstjeneste

10. januar  gudstjeneste

24. januar  gudstjeneste

14. februar  gudstjeneste

28. februar  gudstjeneste



Gudstjenester
HR: Helle Rosenkvist 
NG: Ninni Gjessing 
KB: Kristina Brejner

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. dec. kl. 10  2. s. i advent Lindholm Kirke  KB

Søndag  d. 11. dec. kl. 10 3. s. i advent Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 18. dec. kl. 10  Syng julen ind Løvvangens Kirkecenter    HR

Fredag d. 23. dec kl. 21 Lillejuleaften Lindholm Kirke                 HR

 Lørdag d. 24. dec. kl. 14.30 Juleaften Løvvangens Kirkecenter  HR 

Lørdag d. 24. dec. kl. 14.30 Juleaften Lindholm Kirke  NG

Lørdag  d. 24. dec. kl. 16 Juleaften Lindholm Kirke  HR

Søndag   d. 25. dec. kl. 10 1. juledag Lindholm Kirke  KB

Mandag d. 26. dec. kl. 10 2. juledag Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag d. 1. jan. kl. 14  Nytårsdag Lindholm Kirke   HR

Søndag  d. 8. jan. kl. 10  1. s. e. Helligtrekonger Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag d. 15. jan. kl. 10 2. s. e. Helligtrekonger Lindholm Kirke  KB

Søndag  d. 22. jan. kl. 10  3. s. e. Helligtrekonger Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag  d. 29. jan. kl. 10 Sidste s. e. Helligtrekonger Lindholm Kirke  NG

Søndag  d. 5. feb. kl. 10 Septuagesima Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag d. 12. feb. kl. 10 Seksagesima Lindholm Kirke  KB

Søndag d. 19. feb. kl. 10 Fastelavn Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag  d. 26. feb. kl. 10 1. s. i fasten Lindholm Kirke  NG  


