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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

Nu er tilbygningen til Løvvangens Kirkecenter endelig  færdig. 
Vi er utroligt glade for at have taget de nye lokaler i brug. Vi har 
fået nogle fantastiske, dejlige, lyse lokaler – et stort køkken – et 
dejligt kreativrum samt to sale. Vi har nu tre  præstekontorer 
samt et samtalerum/bibliotek. I skrivende stund  mangler vi 
 stadig borde, stole og lydanlæg i de to sale, men vi forventer, 
det er på plads til sensommeren. Vi har  endnu ikke fået kunst 
på væggene, men vi er ved at gennemgå  ”gemmerne”, da 
vi måske har noget, som kan bruges igen. Kreativt værksted 
har påbegyndt et større ”kunstprojekt”, hvor der bliver syet 

et vægtæppe, som gerne skulle vise et udsnit af, hvad vi kan 
som kirke i Lindholm. Jeg forventer,  at dette tager en rum tid, 
 selvom vi er mange, der er i gang med projektet. 
   
Hen over sommeren har vi mange gode tilbud, bl.a. skansegud-
stjeneste den 6. juni - Grønlands nationaldag den 21. juni 
– menighedsmøde den 26. juni – pilgrimsture –  filmdage – 
 koncert - hygge ved åen den 10. juli. Se omtale af de forskel-
lige arrangementer andre steder i bladet.

Med ønsket om en dejlig sommer til alle vil jeg slutte med vers 
5 fra salme nr. 725

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde, 
så ny bliver himmel, ny bliver jord, 
en verden grøn af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: 
den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer.

Foto: Lene Fragtrup
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I bogen ‘Ingen vej udenom, om liv og død og kærlighed 
og krig’ skriver forfatteren Niels Barfoed om sin mor, 
hendes sidste tid og indirekte om sit forhold til hende.
Han besøgte hende med jævne mellemrum, da hun 
blev gammel, og der blev slækket på formerne, så 
smørrebrødet, han havde med, ikke kom op af æsken 
på et fad, og selvom der var glas på bordet, så var det 
flasken, der blev drukket af.
Hendes død begyndte i en taxa, skriver Barfoed, som 
hans storebror fik bakset hende ned i en sen aften, hvor 
hun allerede under middagen hos dem havde været 
noget konfus, og taxachaufføren valgte efter følgende 
at køre hende til nærmeste skadestue i  stedet for at 
køre hende hjem.
Barfoed kommer på hospitalet dagen efter, hun havde 
lammelser, og hendes tale var overvejende sort, mens 
hun så ufravendt på sin søn. ‘Og her  begynder min util-
pashed, der gør det svært at komme videre’,  skriver 
han. Næste dag ringer han til hospitalet, jo, hun havde 
fået det værre, dobbeltsidet lunge  betændelse, det 
blev nok enden på det, sagde de, og Barfoed tog atter 
derud. 
‘Jeg så hende ikke. Jo, jeg så hende, men gik ikke ind 
til hende’, skriver han og beretter, hvorledes han så 
hende ude fra gangen, og hun bevægede venstre arm 
og bevægede den igen. Var det, fordi hun dybt inde i 
sit fjerne mørke havde genkendt sin søns stemme og 
udtrykte en hilsen, eller var det et tilfælde, spørger for-

fatteren, hvorefter han skriver: ‘Jeg ved det ikke. Jo, jeg 
ved det, selvfølgelig ved jeg det. Det var en hilsen. Jeg 
så hende aldrig mere. Jeg gik ikke ind til hende.’ Han 
siger til lægen, at han snart kom igen, men inden da, 
ringede broren, at deres mor var død.
Mon ikke mange af os kan genkende os selv eller 
 erindre en lignende situation i Niels Barfoeds skildring 
og efterfølgende store fortrydelse og forundring over 
vores egen ageren i en vigtig stund. 
At forpasse sin besøgelsestid, - det er såre menneske-
ligt. Vi hører også om det i evangelierne, ikke engang 
Jesu disciple kunne slå til, da det gjaldt. Beskrivelsen af 
skærtorsdag aften i Getsemane Have, hvor Jesus, som 
er bange, beder disciplene våge sammen med sig, men 
alle falder de i søvn. Eller senere da Jesus er taget til 
fange, og Peter er fulgt med til ypperste præstens gård, 
hvor en kvinde genkender ham og  siger: ‘Du der, du 
fulgtes da med ham, Jesus’, hvor Peter benægter og 
svarer: ‘Aldrig i livet, jeg kender ikke det menneske.’
Udtrykket ‘at kende sin besøgelsestid’ møder vi flere 
steder i Bibelen, og en besøgelsestid var oprindelig at 
forstå som et besøg fra Gud, der netop havde til formål 
at skubbe mennesket i den rigtige retning. At få et puf 
til at gøre det rette i et givent øjeblik. 
Lad os gerne få et sådant puf.  

At kende sin besøgelsestidAt kende sin besøgelsestid

V/ Sognepræst 
Ninni Gjessing
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Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 30. august 2022 kl. 19

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter

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 henvend 
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 hver-
dagen 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

Forsidebilledet:
Minikonfirmanderne Alma og Amischa klipper snoren over 
ved indvielsen af den nye tilbygning i Løvvangens Kirkecenter.
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Grønlands nationaldag

Menighedsmøde

Skansegudstjeneste 2. pinsedag - mandag d. 6. juni kl. 10.30 i 
Skanseparken, Skansevej, 9400 

Vi genoptager traditionen med friluftsgudstjeneste i Skanse-
parken 2. pinsedag, Med natur, fjord og by som ramme mødes vi 
i det grønne og fejrer 2. pinsedag sammen i et fællesskab, der er 
lidt større end det, vi plejer at samles i.
Det er et samarbejde mellem Lindholm,  Nørresundby, Nr. Uttrup 
og baptistkirken, og alle, der har lyst, er velkomne. Der vil være 
stole at sidde på, men man må også medbringe tæppe og slå 
 ud, eller hvad man kan finde på at sidde på.
Sct. Mariæ Big Band medvirker og gør det ekstra festligt. Der vil 
også være kaffe og en sandwich efter gudstjenesten.












Søndag den 26. juni har vi menighedsmøde i Løvvan-
gens Kirkecenter. Vi starter med gudstjeneste kl. 10, og 
 efterfølgende er der en lettere frokost, hvorefter vi afholder 
det årlige menighedsmøde.  Menighedsmødet er her, hele 
menigheden kan komme og høre om, hvad vi har fortaget os 
i menighedsrådet, og hvad vore fremtidsplaner er. Her er der 
mulighed for at komme og stille spørgsmål og komme med 
nye input til evt. nye tiltag i kirken. Arrangementet er gratis 
og kræver ingen tilmelding.

   
   Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan. 

Grønlands nationaldag den 21. juni fejres igen i år i Lindholm Kirke, hvor Ikerasak 
og Lindholm Sogn i fællesskab vil invitere til en festlig og hyggelig markering af 
dagen.

Vi begynder med flaghejsning kl. 10 efterfulgt af gudstjeneste med salmer på 
grønlandsk og dansk.
Efter gudstjenesten vil der være kaffemik i krypten med sang, snak og megen 
hygge.

Alle er velkomne. 

Foto: Lene Fragtrup
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Traditionen tro (bortset fra coronatiden) har vi “hygge ved 
åen” søndag den 10. juli. 

Vi starter med gudstjeneste kl. 10, og efterfølgende er der 
spisning i teltet på parkeringspladsen. Efter spisningen er 
der sang og musik, og i år deltager det nye kor ”Arsarnerit 
Aalborg” (det betyder nordlys) også med underholdning.  

Spisningen bliver mad, som vi laver på grillen samt noget 
grønlandsk mad.  Efter maden er der kaffe og kage. 

Vi har bestilt dejligt sommervejr til en hyggelig dag i godt 
samvær, og prisen for det hele er 60 kr. – af hensyn til maden 
skal man tilmelde sig til kontoret senest den 7. juli. 

Sommerkoncert
dobbeltkoncert

Vel mødt til en times forårs- og sommersange i 
Løvvangens Kirkecenter. 

Som afslutning på forårets børnekor projekt 
 afholder børnekoret og voksenkoristerne en 
fælleskoncert. 

Onsdag den 15. juni kl. 17

Her inviterer korene på samvær, fællessange og 
lidt mad efterfølgende.

Hygge ved åen



Lørdag den 9. juli
Ca. 10-12 km. i området ved Hals og Hou

Denne pilgrimsvandring arrangeres i fællesskab med 
Lindholms venskabsmenighed i Hals Sogn, og vi skal også 
gå i det smukke kystlandskab i området mellem Hals og 
Hou med klitter, skov, strand, vand og fugle. Det meste 
af turen forventes at være på stier. Der vil være oplæg, 
stilhed, snak og små andagter med sang og bibeltekster 
undervejs. Grib vandflasken og den lille dagtursrygsæk 
og gå med. Vi forsøger at arrangere fælleskørsel fra Løv-
vangens Kirkecenter. 

Turen forventes at vare fra ca. kl. 9 – 15 + kørsel fra og til 
Løvvangen.
Pris: 50 kr. 
Tilmelding nødvendig

Søndag den 17. juli 
Ca. 7-8 km. i Ølandsskoven

Dette er en eftermiddagstur, der falder i to dele: En 
 kortere pilgrimsvandring fulgt af en mere almindelig 
 hyggetur. Der er gudstjeneste kl. 10 i Lindholm Kirke, og 
vi kører derfra ca. 11.30.
I Ølandsskoven går vi en pilgrimsvandring på 5-6 km. Hele 
turen er på brede skovstier, og ligesom ved den længere 
tur vil der være andagter med sang, bøn, bibeltekster og 
korte refleksioner. 
Efter pilgrimsdelen går vi ad en kort skovvej over til 
 Glarborgen, hvor der med inspiration fra den nordiske 
mytologi er blevet anlagt et område med naturlegeplads 
for alle aldre, motionsopgaver, hytter, svævebane m.m. 
Her holder vi kaffehygge og snak. Der er borde og bænke 
både udendørs og indendøre, og man kan gå mere eller 
mindre på opdagelse i området alt efter energiniveau og 
lyst.

Turen begynder kl. 11.30, og vi er tilbage før aftensmad.
Pris: 30 kr.
Tilmelding nødvendig

Nærmere information om begge ture kan fås på kirke-
kontoret og hos sognepræst Helle Rosenkvist.

To vandringer med pilgrimspræg
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Sommerfilm
3 torsdage henover sommeren vil vi invitere 
på gode filmoplevelser kl. 13.30 i Løvvangens 
Kirkecenter.
Vi begynder hver gang med kaffe og kage, 
 hvorefter vi ser eftermiddagens film.

Pris: 20 kr. pr. gang

   2. juni

   11. august

Den udstationerede militærmand Markus må 
tage hjem til sin teenagedatter Mathilde, da 
hans kone dør i en tragisk togulykke. Det ligner 
en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto 
dukker op med sine to excentriske kolleger 
Lennart og Emmenthaler.
Denne komedie er en moderne fabel om fæl-
lesskab, universets tilfældigheder ..og ja, selve 
livets mening.

   14. juli

Den internationalt 
anerkendte dirigent 
Daniel Daréus 
 af bryder sin karriere 
og  trækker sig tilbage 
til sin barndomsby i 
Norrland. Det varer 
ikke længe, før Daniel 
bliver opfordret til at 
give gode råd til det 
lokale kirkekor. Daniel 
har svært ved at afslå. 
Koret udvikler sig, og 
Daniel får både venner 
og fjender - og møder 
kærligheden.

Lillejuleaften får 
Anja en uhelbredelig 
diagnose. Alene med 
sorgen og rædslen 
 erkender Anja sit 
behov for sin mands 
hjælp og støtte. I løbet 
af jule ugen kastes par-
ret ud i et lynkursus i 
gensidig tillid og fælles 
kamp for at tackle en 
uventet diagnose. Kan 
de midt i krisen lære 
at elske hinanden igen 
efter et langt samliv?
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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.

Begravelseskaffe

Torsdagstræf holder 
sommerferie

Vi vender tilbage torsdag den 8. september 

Tre tirsdage hen over sommeren 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.
Vi mødes følgende tirsdage:
 
28. juni
12. juli
16. august
 
Yderligere oplysninger: Sognepræst Helle Rosenkvist, 
 tlf. 21 19 94 76

ABC - Her kan alting ske

Salg af blomster på kirkegården

Igen i år vil det være muligt at købe isbegonier på kirkegården, 
hvis man selv ønsker at plante på gravstederne. 
Salget starter i slutningen af maj, og de findes på boden ved 
den miderste låge ved p-pladsen.

Prisen er 5 kr. pr. stk., og der kan betales kontant eller med 
MobilePay.
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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

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

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

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

Søndagscafé
Søndagscaféen i Spejderhuset 
holder sommerferie i juni, juli og 
august.

Lindholmspejderne.dk
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Konfirmationer

Mentiqa

1. maj 2022

Gl. Lindholm Skole

1. maj 2022

7.B - Gl. Lindholm Skole

24. april 2022

7.A - Gl. Lindholm Skole

24. april 2022
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Dåb

Nicklas Rønnow Christensen

13. februar 2022

Viktor Bang Hansen

6. marts 2022

Fedora Eghosa Lyamu Oriahi

26. februar 2022

Samuel Eghosa Lyamu-Oriahi

26. februar 2022

William Elo Breumlund

26. februar 2022

Louis Vad

20. marts 2022

Ellice Eghosa Lyamu-Oriahi

26. februar 2022

Anton Lehm Lyhne

26. februar 2022

Oliver Precht Vestersøe 

26. marts 2022



Dåb

Malou Janner Benzon

3. april 2022

Alfred Torp Schroll

3. april 2022

Tobias Stæhr Holme

3. april 2022

Alba Taagaard

17. april 2022

Lilli Bøgelund Engemann

17. april 2022

Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:

25. juni
23. juli

3. september
1. oktober

5. november

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

Lørdagsdåb

Frida Zoll Maagaard

3. april 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.  

Nyt forløb starter onsdag den 17. august
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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. 

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.

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

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

De levende pinde holder 

ferie i juni, juli og august

IKERASAK koret fik en 3. plads 
under årets TUSA (konkurrence 
for Grønlandske kor og solister) 
d. 30. april 2022. Vores solist Silas 
Mogensen, som også havde lavet 
 teksterne, fik en 1. plads akkom-
pagneret af Steffine og Karl på 
skindtrommer.
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BRODERI-BANDEN
Har du kørekort til den store broderimaskine, og har 
du selv en, er du mere end velkommen til at tage den 
med, når vi udveksler erfaringer og sammen broderer 
løs i Løvvangens Kirkecenter 1. lørdag i hver måned 
kl. 10-15. 
 
Få mere at vide ved at kontakte Karin Lildal på  
tlf. 29 44 09 44. Pris: 20 kr. pr. gang.

PATCHWORK
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

4. juni
2. juli
6. august

Kreativt værksted
Åbent værksted for kreative sjæle tirsdage kl. 16-21 i
Løvvangens Kirkecenter. 
(Vi holder sommerferie den 5. juli, hvor mange er i Valka)

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 

9. juni

sommerferie

18. august
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Kalender

1918

2. juni kl. 13.30 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter 

4. juni kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

7. juni kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

9. juni kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

14. juni kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

15. juni kl. 17 Koncert med kirkens børne- og voksenkor Løvvangens Kirkecenter

21. juni kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

26. juni kl. 10 Menighedsmøde Løvvangens Kirkecenter

28. juni kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

28. juni kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

2. juli kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

9. juli kl. 9 Pilgrimsvandring v. Hals og Hou start  ved Kirkecenteret

10. juli kl. 10 Hygge ved Åen Lindholm Kirke

12. juli kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

12. juli  kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

14. juli kl. 13.30 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter

17. juli kl. 11.30 Pilgrimsvandring v. Ølandsskoven start ved Lindholm Kirke

19. juli kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter



Lions Park kl. 13.30 
v. Helle Rosenkvist

7. juni  gudstjeneste

21. juni  gudstjeneste

2. august   gudstjeneste

16. august  gudstjeneste
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26. juli kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

2. august kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

6. august kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

9. august kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

11. august kl. 13.30 Sommerfilm Løvvangens Kirkecenter

16. august kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

16. august kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

18. august kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

23. august kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

30. august kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

30. august kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

Gudstjenester på 
plejehjem og Syrenbakken 

Lindholm plejehjem kl. 14.00
v. Ninni Gjessing

14. juni  gudstjeneste

28. juni  gudstjeneste

19. juli  gudstjeneste

9. august  gudstjeneste 

23. august  gudstjeneste

Syrenbakken 
v. Anette Hollesen

Gudstjenester på Syrenbakken

aftales med AH



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

KOLLEKTER:

Indsamling i våbenhuset

forgangen. Se på  

tavlerne, hvad pengene 

går til.  MobilePay 71030.

TAXAKØRSEL:

Gangbesværede med 

bopæl i sognet kan 

efter aftale med kirke-

kontoret få taxakort til 

sognets gudstjenester.

Søndag  d. 5. juni kl. 10  pinsedag Lindholm Kirke  HR

Mandag  d. 6. juni kl. 10.30 2. pinsedag Skansegudstjeneste  AH

Søndag  d. 12. juni kl. 10  trinitatis Løvvangens Kirkecenter    HR

Søndag d. 19. juni  kl. 10 1. s.e. trinitatis Lindholm Kirke                 AH    

Tirsdag d. 21. juni kl. 10 Grønlands nationaldag Lindholm Kirke  HR  

Søndag   d. 26. juni kl. 10 2. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  AH

Søndag d. 3. juli kl. 10 3. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag d. 10. juli  kl. 10  4. s.e. trinitatis  Lindholm Kirke   NG

Søndag  d. 17. juli kl. 10  5. s.e. trinitatis Lindholm Kirke  HR

Søndag d. 24. juli kl. 10 6. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag  d. 31. juli kl. 10  7. s.e. trinitatis Lindholm Kirke  NG

Søndag  d. 7. august kl. 10  8. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 14. august kl. 10  9. s.e. trinitatis Lindholm Kirke  AH

Søndag  d. 21. august kl. 10  10. s.e. trinitatis Løvvangens Kirkecenter   AH

Søndag  d. 28. august kl. 10  11. s.e. trinitatis Lindholm Kirke  HR

  


