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I skrivende stund ser det ud til, at Corona nu er ved at være
overstået for denne gang. Men vi vil stadig passe godt på
hinanden, spritte af samt vente med at give håndtryk og kram.
I kirken er vi optimistiske, så derfor har menighedsrådet planlagt en del arrangementer i løbet af foråret.

Byggeprojektet i Løvvangens Kirkecenter er ved at nå sin
afslutning. Vi har haft nogle særdeles dygtige og venlige håndværkere, og tidsplanen ser ud til at holde. Vi ser meget frem til
at få indrettet lokalerne. Vi håber, at møbler, reoler m.m. er på
plads inden indvielsen den 10. april. Stor tak til vores personale
for jeres tålmodighed – to af vore præster samt organisterne
har været hjemløse i byggeperioden, men alle har taget det
med godt humør.
I menighedsrådet har vi besluttet, at vi ønsker et fælles projekt
for hele sognet omkring diakoni. Vi håber, at menigheden
samt alle aktive grupper i sognet vil støtte op om dette. På
nuværende tidspunkt er vi stadig i idefasen - alle ideer er
meget velkomne.
Til påske vil der blive sat 3 kors på græsplænen ved L øvvangens
Kirkecenter, hvor vi alle kan sætte vor egen påskepynt – en bøn
– eller hvad der betyder noget for dig, op på.

Ræk os, o Jesus, din frelserhånd
i dag og i alle stunde,
udløs os alle af mørkets bånd,
at ret vi dig tjene kunne!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!
3
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Indvielse og festgudstjeneste i Løvvangens Kirkecenter
Palmesøndag den 10. april kl. 10.00
Søndag den 10. april afholdes der festgudstjeneste
og indvielse af vores nye lokaler i Løvvangens Kirkecenter. Vores biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
deltager i gudstjenesten, og efterfølgende har vi
spisning i de nye lokaler. Alle er meget velkomne.
Arrangementet er gratis, men af hensyn til maden
er der tilmelding senest mandag den 4. april kl.
12.00 til kontoret.

Skærtorsdagsgudstjeneste
Skærtorsdag den 14. april kl. 17.00 i Lindholm Kirke
Det er påske, og derfor har vi spisning sammen i Lindholm Kirke. Vi starter med
nadvergudstjeneste, hvor vi hører tekster fra både den jødiske og den kristne
påske. Efter gudstjenesten har vi aftensmåltid med lam – kylling – fisk – salater
m.m.
Pris for spisning: 60 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf: 98 17 24 32 senest
mandag den 11. april kl. 12.00.
Gudstjenesten kræver ingen tilmelding og er naturligvis gratis.

Foto: Lene Fragtrup
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Er sorg en sygdom?

V/ Sognepræst

Helle Rosenkvist

Kender I det, at man hører en sang og får galt fat i
ordene? Sådan havde jeg det med Medinas sang ”Jalousi”, hvor jeg undervejs hørte hende spørge: ”Kan
man dø af sjælesyge?” Den rigtige tekst er: ”Kan man
dø af jalousi?” Jeg er helt klar over, at hendes sang
handler om at være jaloux, men begge spørgsmål
kunne godt give mening i sammenhængen. Overført
til en helt anden sammenhæng kunne man også stille
spørgsmålet: Kan man dø af sjælesyge, hvis man har
mistet et elsket menneske? Altså ikke mistet det til
en anden, men mistet det, fordi personen dør? Ja,
det tror jeg godt, man kan. Det sker ikke så tit, men
en gang imellem ser man, at ægtefolk, der har været
gift det meste af deres liv, dør med så få ugers eller
måneders mellemrum, at man kan overveje, om den
anden døde af sjælesyge – af sorg. Oftere sker der
dog noget andet: Vi lever videre med sorgen.
Men kan sorgen så blive så stor, at vi bliver syge af
den? Måske. Og det kan være nødvendigt at bede
om hjælp. Men det er vigtigt at slå fast, at det ikke
er sorgen, der er en sygdom. Heller ikke når vi stadig kan gå helt i knæ af sorgen efter seks uger, seks
måneder eller for den sags skyld seks år eller mere.
Sorg forsvinder ikke bare. Men den ændrer sig.

Fra årsskiftet har WHO (World Health Organisation)
indført en ny diagnose for det, de kalder ”Prolonged
Grief Disorder” (forlænget sorglidelse), der kan
komme på tale allerede efter seks måneder. Hensigten
er måske god, men der er et utal af farer og ulemper
ved det. Derfor har flere danske læger og præster plæderet for, at den ikke bør implementeres i Danmark.
Faren ved en diagnose er, at sorg gøres til en sygdom,
men sorg er noget af det mest naturlige i verden, og
det vil være en skam og kan afføde kæmpe problemer,
hvis vi lægger op til, at man er syg, hvis man fortsat
sørger, når tiden for det, WHO vil anse for normalt, er
overskredet. Hvilket pres kan det ikke lægge på en
sørgende, hvis man går med en viden om, at hvis sorgen ikke er væk inden et mere eller mindre bestemt
tidspunkt, så bliver man kategoriseret som syg.
Ønsket om ikke at indføre en diagnose i Danmark er
ikke en afvisning af, at nogle kan have brug for hjælp,
men måske er den hjælp, man kan have brug for, ikke
at komme gennem sorgen og ud på den anden side,
som nogle udtrykker det. Måske er det langt snarere
et behov for hjælp til at være i livet efter et tab og til
at leve med sorgen.
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Velkommen til Lindholm Sogns
Bogcafé

Foredrag:

BLOMSTERDALEN af Niviaq Korneliussen

“Synd for begyndere”

Velkommen i Lindholm Sogns Bogcafé torsdag den 31.
marts, hvor vi drøfter Niviaq Korneliussens bog ‘Blomsterdalen’, som udkom sidste år og blev vinder af Nordisk Råds
Litteraturpris 2021.

Torsdag den 3. marts kl. 19-21 i Lindholm Kirke
ved sognepræst i Jelling, Kristian Bøcker

Alle er velkomne i bogcaféen uanset, om man ønsker at
deltage en enkelt gang, eller om man møder op hver gang.
Det centrale er at mødes om en vedkommende bog, hvilket
ofte fører over i en snak om liv og tilværelse, som jo ofte kan
være en ganske svær størrelse.

Gud havde knap nået at fortælle Adam og Eva, at de ikke
måtte spise af kundskabens træ, før Eva spiste af den forbudte frugt og tog Adam med i (synde)faldet. Synd har
således - ifølge Bibelen - været med altid. Eller nærmere
bestemt: Synd er en del af det at være menneske.

Blomsterdalen er en kuldslået og fandenivoldsk, men også
sorthumoristisk fortælling om kærlighed, venskab og sorg og om at være forkert i et samfund, hvor ingen taler om de
døde, som Gyldendal skrev om bogen.

Foredraget dykker ned i nogle af de bibelske opfattelser
af synd og prøver at finde en fællesnævner. Det slutter
med overvejelser over, om det er noget for et nutidigt,
moderne menneske at være en synder? Er det en belastning eller en befrielse?

Vel mødt i Løvvangens Kirkecenter den 31. marts kl. 16 - 17.30
Mvh.

Foredraget bygger på bogen: “Synd for begyndere”
udgivet i oktober 2018 i Bibelselskabets serie “Håndbiblioteket”.

Ninni Gjessing

Pris: 20 kr.
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T O RS D G S
A
T RÆ F
Torsdag den. 10. marts

Lindholm Sogns torsdagstræf er hyggeeftermiddage,
der holdes den anden torsdag i måneden kl. 14.3016.30 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.

33 år som fængselsbetjent på godt og ondt...
Lis Vig, som er tidligere fængselsbetjent, vil fortælle historier fra sit spændende
arbejdsliv.
Hun er nu pensioneret efter 33 år ved Sønder Omme Statsfængsel, og hun vil
fortælle om kriminalforsorgen og give eksempler på oplevelser med de ansatte.
Lis Vig er en erfaren foredragsholder, der i over 25 år også har holdt foredrag
gennem sit arbejde som en del af SSP-samarbejdet.
Torsdag den. 14. april

Skærtorsdagsgudstjeneste
April måneds torsdagstræf er i år erstattet af den traditionelle gudstjeneste i
forbindelse med Skærtorsdag.
Vi mødes til gudstjeneste i Lindholm Kirke kl. 17, og efter gudstjenesten er der
fællesspisning i Krypten. (se s. 4)
				

Tilmelding til kirkekontoret på tlf: 98 17 24 32

Torsdag den 12. maj

“Før vi fik bil..”
Et musikalsk portræt af Marguerite Viby med fortælling, fællessang, musik og filmklip ved
Jens Eric Strudsholm.
Jens Eric er til daglig korleder og musiklærer i Aalborgområdet og desuden kirkesanger i
Nørresundby Kirke.
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Foredrag
I samarbejde med DAC-klubben tilbyder vi dette foredrag ved Inge Pedersen.

“En kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig”
Tirsdag den 10. maj kl. 13.30 - 15. 30
i Løvvangens Kirkecenter

Inge Pedersen beskriver selv oplægget således:
“En beretning fra det virkelige liv om en ung pige (min mor), der forelskede sig hovedkulds i en tysk
soldat, og om, hvordan hendes forældre efterfølgende hjalp hende med at tage ansvaret for hendes
handling, så hun undgik samme skæbne, som mange andre piger i lignende situation.”
- Efterfølgende vil der være diskussion om de vilkår, som omverdenen bød disse piger efter krigen - med
udgangspunkt i en autentisk beretning, der handler om Anne T’s oplevelse i tiden efter 5. maj 1945.

Sogneudflugt
søndag den 29. maj

Vi starter med gudstjeneste i Lindholm Kirke kl 10. Efter
gudstjenesten er der en kort frokost i krypten, hvorefter vi
kører ud i sommerlandet.
Programmet er endnu ikke fastlagt, men vi arbejder på
højtryk for at få aftalerne i hus.
Billetter kan købes/betales (kontant eller mobilepay) på
kirkekontoret fra mandag den 4 april.
Prisen er 200 kr og dækker alt bortset fra drikkevarer til
middagen.
Foto: Lene Fragtrup
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Tag med til venskabsmenigheden i Valka.
Siden 2002 har vi haft en venskabsmenighed i Letland i byen Valka. Vi har ikke kunnet besøge hinanden de sidste 2 år pga.
corona, men nu tror vi på, at vi kan komme over og besøge dem.
De andre år vi har været derovre, er vi startet fra Løvvangens Kirkecenter en onsdag morgen og har været hjemme igen
sent torsdag i ugen efter. Vi kører i bus, har overnatning på færgen, og så er vi i Valka sidst på eftermiddagen torsdag.
Vi bor på hotel i Valka, og om dagen er vi sammen med menigheden i Valka. Menigheden i Valka har altid arrangeret en
udflugt med besøg på museer, besøg hos borgmesteren, gudstjeneste, børnehaven, institutioner m.m. Vi er sammen med
menigheden alle dagene – hele dagen. Det har altid været en meget stor oplevelse at være på besøg. Jeg har deltaget
på alle turene – 8 i alt – og de første gange var det ligesom at komme 50 år tilbage i tiden – efterhånden er deres velstand
heldigvis steget, og de ligner nu mere os i de vestlige lande.
Gennem de knap 20 år vi har kendt hinanden, har vi fået et nært og varmt venskab med hinanden. Det har været meget
berigende for os at være sammen med en ”fremmed” kirke/menighed, som slet ikke har de økonomiske muligheder, vi
har her i Danmark, og alligevel har en dejlig og trofast menighed.
For en del år siden var vi nogen, der besluttede, at vi ville samle penge ind til vores venskabsmenighed. Derfor deler vi
kirkeblade ud 2 gange årligt, så vi kan hjælpe deres kirke lidt økonomisk. Alle, der har lyst, er meget velkomne til at hjælpe
med uddelingen af kirkebladene.
Grundprisen for turen er 4000 kr., hvilket dækker transporten tur/retur, hotelophold, fortæring og ophold de 5 dage i
Valka. Såfremt nogen ønsker eneværelse, koster dette ekstra. Vi har altid 2 overnatninger i en anden by på hjemturen –
her skal man selv betale maden. På rejsen såvel over som hjem plejer vi alle at give 100 kr., som vi laver ”smør selv” mad
for på turen.
Vi forventer at tage af sted onsdag den 15. juni og komme retur torsdag den 23. juni. Såfremt man ønsker at deltage, skal
man sende en ansøgning til sognepræst Helle Rosenkvist - HROS@KM.Dk – senest 1. april.
Der bliver afholdt et fællesmøde for alle deltagerne om turen, inden vi tager afsted.
Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan.
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her kan alting ske
Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp

To tirsdage om måneden kl. 15-16 i Løvvangens Kirkecenter
Bliv klogere, spørg, diskuter 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.

Søndag d. 13. marts samler sognet ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Vi mødes til gudstjeneste kl. 10 i Løvvangens
Kirkecenter, og derefter er der indsamling.
Vi må holde dørindsamling igen og må samle både
kontanter og via mobilepay.
Hjælp gerne! Enten ved at give et bidrag, når der ringes
på eller ved at melde dig som indsamler og tage en lille
tur rundt. Der er både mulighed for barnevognsvenlige
ruter i villakvarterer og korte afstande i blokområderne.
Man kan henvende sig på forhånd og vælge sin
foretrukne rute eller blot møde op på dagen og tage en
af dem, der er tilbage. Alt hjælper!

Vi mødes følgende tirsdage:
8. marts – 22. marts
12. april – 19. april
17. maj – 24. maj
Yderligere oplysninger: Sognepræst Helle Rosenkvist,
tlf. 21 19 94 76

I år går indsamlingen især til mennesker, der er ramt af
klimakrisens konsekvenser.
For tilmelding og rutevalg, kontakt sognepræst Helle
Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76.

Foto: Lene Fragtrup
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Forårs-korprojekt
Så indbyder vi igen alle sangglade børn i 3., 4. og 5. klasse til korprojekt.
Vi starter den 20. april og mødes hver onsdag kl. 14.30 - 16.00 i Løvvangens
Kirkecenter.
Onsdag den 8. juni kl. 17 vil vi afholde en koncert sammen med Lindholm Sogns
voksne korsangere i Løvvangens Kirkecenter.
Lindholm Sogns børnekor kræver ingen forkundskaber og er tilmed ganske gratis at deltage i. Vi synger både sammen
og hver for sig, inddelt efter klassetrin, hvis korets størrelse tillader det.
Vi byder på mange forskellige musikalske oplevelser: Sange med instrumenter og sange med bevægelser, træning af
flerstemmig korsang.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe, sms’e eller skrive (også med tilmeldinger!) til organisterne:
Hanne Møller, tlf. 29 40 01 60, hanne@lindholmsogn.dk
Jens Mathiasen, tlf. 23 70 07 88, jens@lindholmsogn.dk

FILMDAG I LØVVANGENS KIRKECENTER
Vi begynder dagen med rundstykker. Midtvejs er der frokost, og om
eftermiddagen en kop kaffe med lidt sødt til.
Deltagelse koster 50 kr. uanset hvor meget eller lidt, man deltager i.
Tilmelding nødvendig senest torsdag den 24. marts kl. 12 til kirkekontoret
på tlf. 98 17 24 32.

L
den ørdag
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The second best exotic Marigold Hotel

Pagten

Dette
er
en
selvstændig
efterfølger til filmen om den unge
Sonny, der har åbnet et pensionat
for aldrende livsnydere i 
Indien.
Pensionatet er en succes, og
ejerne Muriel og Sonny drømmer
om at udvide konceptet til en
hel hotelkæde. De har øje på en
grund, men det er stressende for
Sonny, da han samtidig står overfor at skulle giftes.

Ødelagt af syfilis og knust over
at have mistet sin farm og sit
livs kærlighed vender Karen
Blixen tilbage til Danmark.
Hun genopfinder sig selv som
en 
kunstnerisk superstjerne.
I en alder af 62, er Karen Blixen verdensberømt, men lever
også et liv i isolation - indtil
hun møder den 29-årige digter
Thorkild Bjørnvig.
11
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Søndagscafé
i spejderhuset
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.

Lindholmspejderne.dk

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

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.

Søndag den. 13. marts
Banko. Kom og få en hyggelig eftermiddag
Søndag den 24. april
Jens Christian Melgaard, fhv. præst i Vadum:
“I en kælder sort som kul” - om at leve og være i en
depression.

Kontakt: dionpedersen@spejdernet.dk tlf. 29 44 08 04
Grupperådsformand:
Anne-Marie (Mie)
Dalbøge Bersan
Ole Lukøje Vej 6,
9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 75 71
mie@bersan.dk
Bæver – 0., 1. klasse
Lis Dalum Nielsen
Tlf. 24 48 33 91
Onsdage kl. 17-18.30
Ulve – 2., 3. klasse
Conni Kristiansen
Tlf. 98 17 84 10
Tirsdage kl. 17-18.30
Junior – 4., 5. klasse
Ulla Kjærgaard
Tlf. 40 72 30 12
Tirsdage kl. 17-18.30

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

Søndag den 22. maj
Marianne Skourup fra Vejle: “At køre 120 km i timen - få
en hjerneblødning - få et nyt liv!”
Livskraft - Livsværdier - Livsmod

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

Bankospil

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

i Løvvangens Kirkecenter
Søndag den 6. marts kl. 14
Søndag den 3. april kl. 14

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

Overskuddet går til KFUM-spejderne Lindholm Gruppe
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Babysalmesang
Holdopstart onsdag den 20. april

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 fl
 este med bevægelser for og med
baby samt et par dansetrin. Vi skal også lege med visuelle virkemidler og forskellige småinstrumenter til at blande og variere oplevelserne med.
Medbring gerne et tæppe til baby og afsæt halvanden time. Det varer ca. 40 min. i kirkerummet.
Herefter er der mulighed for pusle-/ammetid og en kop kaffe eller te og en skive franskbrød og
hyggesnak.
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 hjemmegående ligeså. Vi mødes i små grupper. Aftales nærmere.
Tilmelding til + 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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Dåb

Clara Haugaard Mathiesen

Storm Thellufsen

Emilia Dalsgaard Ubbesen

30. oktober 2021

9. januar 2022

6. februar 2022

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb
26. marts
Oplysning om, hvor der holdes dåb
fås ved henvendelse til kirkekontoret
på tlf. 98 17 24 32

Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 29. marts kl. 19
Tirsdag den 26. april kl. 19
Tirsdag den 31. maj kl. 19
Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter
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Har du lyst til at gøre en stor forskel for en familie, som lige nu mangler lidt omsorg og støtte?
I Folkekirkens Familiestøtte søger vi frivillige, som kan sige “tjek” ved følgende:
Jeg får energi af at hjælpe andre.
Jeg er god til at tale med mennesker, men nok endnu bedre til at lytte.
Jeg er tillidsvækkende og det falder mig let at se medmenneskers styrker.

👉
👉
👉

....OG jeg kan sige “tjek” ved et eller flere af følgende udsagn:
Jeg kan godt se mening i at hjælpe en sårbar familie med at få lavet en hyggelig stemning omkring aftensmåltidet og
give en hånd med omkring madlavningen sammen med familien ca. et par timer hver anden uge i 6 måneder.
Jeg vil gerne hjælpe en familie, som har mistet overblikket og overskuddet til at skabe et rart og hyggeligt hjem.
Jeg kan hjælpe med at skabe overblik og struktur og giver gerne et nap med oprydningsopgaver, så familien igen kan
mærke, at deres hjem er rart at være i. Alt sammen i samarbejde med familien og i et omfang af ca. 2 timer hver anden
uge i op til 6 måneder.
Jeg vil elske at støtte en presset familie, som har fået tvillinger og som måske ikke har mulighed for at trække på eget
netværk. Jeg kan bidrage med lidt overskud ved at kigge forbi et par timer hver anden uge og hjælpe med lidt praktisk
omkring de små babyer.
Jeg er et friluftsmenneske og kan bidrag med inspiration til familien, der ønsker at bruge mere tid med børnene i
naturen og skære ned på skærmforbruget. Jeg har masser af idéer og vil elske at give det videre til en børnefamilie.

👉
👉
👉
👉

Som frivillig hos Folkekirkens Familiestøtte giver du ikke blot til andre, men du får også nye relationer, gode erfaringer
og mulighed for at udvikle dig personligt. Du bliver klædt godt på til opgaverne, og du har et tæt samarbejde med din
koordinator. Sidst, men ikke mindst bliver du en del af et fællesskab, når du bliver en del af vores frivilligkorps.
Er det mon noget for dig?
Ring og hør mere hos dine lokale koordinatorer i Folkekirkens Familiestøtte Aalborg:
Helene Selmer tlf. 29111810 mail: hskr@km.dk og
Anne Marie Nedergaard tlf. 23458096, mail: amne@km.dk.

Begravelseskaffe

Lindholm Sogn tilbyder at holde begravelseskaffe i krypten under Lindholm Kirke efter begravelser og b
 isættelser 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.
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IKERASAK

Den grønlandske forening Ikerasak er samlingspunkt og mødested for alle grønlændere og danske medborgere, der
interesserer sig for grønlandsk kultur, kunst og musik. Fællesskabet er bygget op omkring de grønlandske værdier
som fællesskab og glæde. Alle kan optages som medlemmer. Find også Ikerasakaalborg på facebook eller kontakt
formand Steffine Heinrich tlf. 25 82 21 39.
Ikerasak har mulighed for at synge til fødselsdage og begravelser på grønlandsk. Henvendelse på
mail: ikerasakaalborg@gmail.com eller formand Steffine Heinrich mobil: 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.

Vi mødes hver onsdag kl. 15 til ca. 20
i krypten under Lindholm Kirke.

DE LEVENDE PINDE

Narcotics
Anonymous

Vi mødes i Løvvangens Kirkecenter den 2. lørdag i hver
måned fra kl. 13-17, hvor vi strikker tæpper, trøjer, huer og
sokker til gavn for bl.a. Kirkens Korshærs sociale arbejde.
Har du lyst til at være med, eller har du garnrester i overskud, så mød op eller kontakt Lis.

NA er et fællesskab af mænd og kvinder, for hvem
stoffer var blevet et væsentligt problem. Medlemmerne er addicts, afhængige i bedring, der
mødes for at hjælpe hinanden med at forblive clean.
Gruppen ’Vi kom til at tro’ mødes hver mandag
kl. 17.45-19.30 i Løvvangens Kirkecenter.

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

Læs mere på nadanmark.dk
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12. marts
9. april
14. maj

Kreativt værksted
Åbent værksted for kreative sjæle tirsdage kl. 16-21 i
Løvvangens Kirkecenter.
Trædrejning, papirklip, broderi 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 til
de nydøbte og gaver til vores venskabsmenigheder.
Der er mulighed for at købe vores kreationer, som er udstillet i montren i
hallen. Overskuddet går til vores venskabsmenighed i Valka.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Lene Guldfeldt, tlf. 22 52 04 24

PATCHWORK
Patcwork for fuld udblæsning. Gruppen har blandt andet
leveret tæpper til Julemærkehjemmet i Hobro.

3. marts
17. marts
31. marts
28. april
12. maj

Vi 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.
5. marts
2. april
7. maj
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Kalender
1. marts

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

3. marts

kl. 19

Foredrag: ”Synd for begyndere”

Lindholm Kirke

3. marts

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

5. marts

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

6. marts

kl. 14

Banko

Løvvangens Kirkecenter

8. marts

kl. 15

ABC - Her kan alting ske

Løvvangens Kirkecenter

8. marts

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

10. marts

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

12. marts

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

13. marts

kl. 10

Sogneindsamling - Folkekirkens Nødhjælp

Løvvangens Kirkecenter

13. marts

kl. 14

Søndagscafé

Spejderhuset

15. marts

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

17. marts

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

22. marts

kl. 15

ABC - Her kan alting ske

Løvvangens Kirkecenter

22. marts

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

26. marts

kl. 9

Filmdag

Løvvangens Kirkecenter

29. marts

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

29. marts

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

31. marts

kl. 16

Bogcafé

Løvvangens Kirkecenter

31. marts

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

2. april

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

3. april

kl. 14

Banko

Løvvangens Kirkecenter

5. april

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

9. april

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

12. april

kl. 15

ABC - Her kan alting ske

Løvvangens Kirkecenter

12. april

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

19. april

kl. 15

ABC - Her kan alting ske

Løvvangens Kirkecenter

19. april

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter
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24. april

kl. 14

Søndagscafé

Spejderhuset

26. april

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

26. april

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

28. april

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

3. maj

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

7. maj

kl. 10

Broderibanden

Løvvangens Kirkecenter

10. maj

kl. 13.30

Foredrag: ”En kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig” Løvvangens Kirkecenter

10. maj

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

12. maj

kl. 14.30

Torsdagstræf

Løvvangens Kirkecenter

12. maj

kl. 19

Patchwork

Løvvangens Kirkecenter

14. maj

kl. 13

De levende pinde

Løvvangens Kirkecenter

17. maj

kl. 15

ABC - Her kan alting ske

Løvvangens Kirkecenter

17. maj

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

22. maj

kl. 14

Søndagscafé

Spejderhuset

24. maj

kl. 15

ABC - Her kan alting ske

Løvvangens Kirkecenter

24. maj

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

29. maj

kl. 10

Sogneudflugt

31. maj

kl. 16

Kreativt værksted

Løvvangens Kirkecenter

31. maj

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på plejehjem og Syrenbakken
Lindholm plejehjem kl. 14.30
v. Ninni Gjessing

Lions Park 13.30

8. marts		

gudstjeneste

1. marts		

gudstjeneste

22. marts		

gudstjeneste (v. AH)

5. april		

gudstjeneste

12. april		

gudstjeneste

19. april		

gudstjeneste

26. april		

gudstjeneste

3. maj		

gudstjeneste

10. maj		

gudstjeneste

17. maj		

gudstjeneste

24. maj		

gudstjeneste

Syrenbakken
v. Anette Hollesen

v. Helle Rosenkvist
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Gudstjenester på Syrenbakken
aftales med AH

Gudstjenester
HR: Helle Rosenkvist
NG: Ninni Gjessing
AH: Anette Hollesen

KOLLEKTER:

TAXAKØRSEL:

Indsamling i våbenhuset

Gangbesværede med

forgangen. Se på

bopæl i sognet kan

tavlerne, hvad pengene

efter aftale med kirke-

går til. MobilePay 71030.

kontoret få taxakort til
sognets gudstjenester.

Søndag

d. 6. marts

kl. 10

1. s. i Fasten

Lindholm Kirke 		

NG

Søndag

d. 13. marts

kl. 10

2. s. i Fasten

Løvvangens Kirkecenter		

HR

Søndag

d. 20. marts

kl. 10

3. s. i Fasten

Lindholm Kirke		

NG

Søndag

d. 27. marts

kl. 10

Midfaste

L øvvangens Kirkecenter

AH

Søndag

d. 3. april

kl. 10

Mariæ Bebudelse

Lindholm Kirke		

HR

Søndag

d. 10. april

kl. 10

Palmesøndag

Løvvangens Kirkecenter		

AH/HR/NG

Torsdag

d. 14. april

kl. 17

Skærtorsdag

Lindholm Kirke		

HR

Fredag

d. 15. april

kl. 10

Langfredag

Lindholm Kirke		

AH

Søndag

d. 17. april

kl. 10

Påskedag

Lindholm Kirke		

NG

Mandag

d. 18. april

kl. 14

2. Påskedag

Løvvangens Kirkecenter		

AH

Søndag

d. 24. april

kl. 9

Konfirmation

Lindholm Kirke		

HR

Søndag

d. 24. april

kl. 11

Konfirmation

Lindholm Kirke		

NG

Søndag

d. 1. maj

kl. 9

Konfirmation

Lindholm Kirke		

AH

Søndag

d. 1. maj

kl. 11.15

Konfirmation

Løvvangens Kirkecenter		

AH

Søndag

d. 8. maj

kl. 10

3. s. e. Påske

Løvvangens Kirkecenter		

HR

Fredag

d. 13. maj

kl. 10

Store Bededag

Lindholm Kirke		

AH		

Søndag

d. 15. maj

kl. 10

4. s. e. Påske

Løvvangens Kirkecenter		

NG

Søndag

d. 22. maj

kl. 10

5. s. e. Påske

Lindholm Kirke		

AH

Torsdag

d. 26. maj

kl. 10

Kristi Himmelfart

Løvvangens Kirkecenter		

NG

Søndag

d. 29. maj

kl. 10

6. s. e. Påske

Lindholm Kirke		

HR

