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Anne-Marie (Mie) 
Dalbøge Bersan

Det var meget overvældende for mig, den meget store fest 
Lindholm kirke havde arrangeret for mig i anledning af mine 
26 år i menighedsrådet. Jeg fik en fantastisk flot gudstjeneste 
med dejlig musik, trompetmusik og udvidet kor –  en  kæmpe 
fest med taler, personlig festsang, korsang og musikalsk 
 optræden og en masse gaver. MEGET STOR TAK til jer alle.

Menighedsrådet skal hver år konstituerer sig. Følgende blev 
valgt:
• Formand Anne-Marie (Mie) Dalbøge Bersan
• Næstformand Lene Guldfeldt
• Kirkeværge Johnhard Telling
• Valgt kasserer Lisbeth Vad
• Kontaktperson Lene Hove
• Byggesagkyndig Erik Sørensen

Menighedsrådet har modtaget en opfordring til at indsamle 
stearinstumper. 
Stearinstumperne vil blive brugt til at lave ”varme dåser” til 
soldaterne i Ukraine. Initiativtagerne har fået 50000 dåser fra 
Amanda Sea Food, og 108 ruller bølgepap fra MC emballage. 
Dåserne vil blive fyldt med stearin – en dåse kan give 2 timers 
varme til soldaterne i skyttegravene. 
Alle kan aflevere stearinstumper på kontoret i kirkecentret. 
Kirken sørger for de kommer videre til initiativtagerne. 

Nu hvor foråret forhåbentlig melder sig – og der ikke længere 
er is på gader og stræder, er vi godt i gang med at  arrangere 
koncerter, foredrag, aftengudstjenester, skærtorsdags spisning 
m.m.
 
Jeg ser frem til vi igen kan synge: 

  “Det dufter lysegrønt af græs
  I grøft og mark og enge.
  Og vinden kysser klit og næs 
  og reder urtesenge.
  Guds sol går ind i krop og sund, 
  forkynder, at nu kommer 
  en varm og lys skærsommer”

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

Træffes alle dage 
undtagen mandag 

Nyt fra menighedsrådetNyt fra menighedsrådet

Foto: Lene Fragtrup
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Sorggrupper

Kunne du have brug for at dele din sorg med 
andre, og er du interesseret i at deltage i en 
sorggruppe?

Kontakt: sognepræst Helle Rosenkvist på tlf.: 
21 19 94 76 eller email: hros@km.dk

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts
Hjælp os med at samle ind

Foto: Betina Garcia

Du kan hjælpe både ved at give et bidrag til indsamlingen og ved at melde dig som 
indsamler. Et par timer søndag eftermiddag kan gøre en verden til forskel for mange 
familier.
Meld dig gerne allerede nu og vælg, hvor du vil gå. Der er både opgange og  villaer, 
korte og længere ruter, og mulighed for at vælge, om du helst vil ringe på hos 
naboen eller slippe for at gå lige der, hvor du selv bor. Det er også muligt blot at 
møde op på dagen og få en af de ledige ruter. Vi prøver at blive nok til at kunne 
banke på alle døre i hele sognet.
 
Indsamlingsmateriale fås i Løvvangens Kirkecenter.
Der er gudstjeneste kl. 10, og fra ca. kl. 11.15 begynder udleveringen af indsamlings-
materiale
Der er som altid rigeligt med kaffe, te, saft og lidt sødt, og efter endt rute byder 
kirken på hotdogs.
 
Tilmelding og valg af rute hos sognepræst Helle Rosenkvist, tlf.: 21 19 94 76 eller 
email: hros@km.dk
 

Årets indsamling går både til Ukraine og til mennesker, der lider af sult som følge af store klima-
forandringer og  eftervirkninger fra corona. 
Lige nu mærker vi alle de stigende priser og den skyhøje inflation, og særligt verdens  fattigste 
lande er hårdt ramt. Lige nu har 345 millioner mennesker brug for akut fødevarehjælp. Det tal var 
i 2019 på 135 millioner.
 
1 rute = 1 træ
+ en masse hjælp
Som noget nyt i år er det aftalt, at for hver indsamler, der går en rute, planter Folkekirkens  Nødhjælp 
et træ i Etiopien, som er et af de lande, der er hårdest ramt af både sultkatastrofe og klimakrise.

Kommende menighedsrådsmøder Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19 Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19 Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 19
      

Møderne er åbne og holdes i Løvvangens Kirkecenter.
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Nej, jeg er ikke ved at foreslå, at vi redder store  bededag 
ved at afskaffe en anden helligdag. Og jeg mener, vi har 
god brug for langfredag. Men hvad er det, der er med 
den? 

Langfredag er dagen, hvor Jesus blev korsfæstet. Det er 
også dagen, hvor han døde. Og hvor han blev begravet 
– eller mere korrekt ”gravlagt” i en klippehule. Det hele 
var meget kompakt. Han, som så mange havde sat deres 
lid til, var død. Det gik slet ikke, som de forventede. Men 
jo dog, som Gud vidste, det ville gå. Derfra var der mørke, 
død og fortvivlelse. Hele fredagen og lørdagen med. Indtil 
opstandelsen påskedag. 

Men når vi nu som kristne ved, at der kom en påskedag 
med opstandelse, hvad skal vi så med langfredag? Kunne 
vi ikke bare hoppe lidt nemt henover den og vente på 
søndag? 

På en måde gør vi måske en mellemting. Vi hopper ikke 
over den, men vi tager alligevel Guds nærvær med ind i 
dagen. 

Fra vores eget liv kender vi kun alt for godt til mørke og 
fortvivlelse. Døden rammer også os. Sårbarheden er en del 
af livet. Vi har en særlig dag, hvor vi samles om de savn, 
nemlig til allehelgen. Vi kan ikke bruge langfredag til det, 
for vi har brug for opstandelseshåbet. Håb om, at døden 
ikke var det sidste, der er at sige om det menneskes liv. 
Håb om engang at måtte mødes igen i Guds evighed. Håb 
om opstandelse. Og det har vi, fordi det blev påskedag, 
og Gud oprejste Jesus af graven. 

Men langfredag får lov at stå. Den er med til at vise, hvor 
langt Gud ville gå for at nå os mennesker. Selv i døden. 
Og den er også med til at vise os, at uanset hvor vi er, eller 
hvordan vi har det, så bærer Gud med. Der er ikke et sted, 
vi behøver være helt alene. 

Når vi fejrer påskedagene i Lindholm Sogn, har vi en 
 tradition, der er med til at sætte billeder på ordene.

Skærtorsdag holder vi nadver. Vi får en brødstump og lidt 
druesaft i munden og får del i et uforklarligt fællesskab 
med Kristus. Efter Jesu måltid med disciplene blev han 
 taget til fange og sendt til forhør. Det pegede allerede 
mod langfredag.

Når vi runder gudstjenesten af torsdag aften, bliver al-
teret tømt. De store lys slukkes og bæres ud. Alterkalken 
og disken fra nadveren bæres ud. Alle bøgerne fjernes 
–  Bibelen, salmebog og de øvrige bøger. Blomsterne 
bæres ud, og til sidst trækkes et sort stykke stof henover 
 alterbilledet, der forestiller Jesu opstandelse. Derfra er det 
tildækket og sort. Der er ikke noget orgelspil til slut. Lyset 
i lysekronerne dæmpes, og alle går ud i stilhed, og kirken 
efterlades i mørke. Efter gudstjenesten har vi til gengæld 
fællesspisning i krypten med masser af god mad af mange 
slags. Se side 6.

Langfredag er alteret stadig tomt, og alterbilledet 
 tildækket. Her hjælper rummet med helt billedligt at 
udtrykke den tomhed, som vi nogle gange kan føle i livet. 
Når vi er grebet af tristhed. Eller af skam. Når vi ikke  engang 
kan - eller vover – at fortælle andre, hvordan vi har det. 
Eller hvorfor. Men selv i mørket og langfredagsdøden er 
Gud. Langfredag er dagen, der er med til at  understrege, 
at der ikke er noget som helst sted, hvor vi er uden Gud. 
Heller ikke, når vi ikke selv magter at vende hovedet mod 
andre for at få hjælp. Derfor synger vi heller ikke kun om 
død. Vi synger også om at finde fred i kirken. Om at blive 
elsket, når vi ikke troede det. 

Påskedag er der igen fuldt blus på lys, blomster og 
 opstandelsesbillede, og påskeliljerne pryder rummet.

Vel mødt. Til en påske, der rummer hele livet.

V/ Sognepræst 
Helle Rosenkvist

Hvad skal vi med langfredag?Hvad skal vi med langfredag?
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I foråret holder vi to hverdagsgudstjenester, hvor nye salmer får en fremtrædende rolle. Vi skal bl.a. synge flere, 
der (endnu?) ikke er kommet med i salmebogen. De to aftener får hver deres præg med stemning af, når livet 
går godt, og når livet er svært.

Til gudstjenesten i april handler det om glæde, og her synger vi bl.a. salmer af Arne Andreasen, der er 
 højskolelærer, musiker, komponist m.m.

Nogle gange ser livet helt anderledes ud. En af de digtere, der har været god til at sætte ord på sorg, længsel, 
frustration og usikkerhed, er nordmanden Svein Ellingsen, og til gudstjenesten i juni synger vi bl.a. nogle af 
hans tekster.  
 
Begge dage holdes gudstjenesterne i Løvvangens Kirkecenter, hvor der både er flygel og orgel.
Bagefter er der en gratis kop suppe eller anden let mad.

Begge gudstjenester er ved sognepræst Helle Rosenkvist og organist Jens Mathiasen

Skærtorsdagsgudstjeneste
Skærtorsdag den 6. april kl. 17 i Lindholm Kirke

Nyere salmer i fyraftensgudstjenester
Torsdag den 27. april kl. 17 og torsdag den 22. juni kl. 17

Måltid, nadver, historiefortælling og fællesskab. Det er noget af det, der 
hører sammen med helligdagen. Vi begynder med nadvergudstjeneste, 
hvor vi hører tekster fra både den jødiske og den kristne påske. Efter 
 gudstjenesten har vi aftensmåltid med lam, kylling, fisk, salat m.m. 
Hvis du har lyst til at hjælpe med at læse en tekst op i kirken, så henvend 
dig til sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76.

 
Pris for spisning: 60 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32 
senest mandag den 3. april kl. 12.

Gudstjenesten kræver ingen tilmelding og er naturligvis gratis.

Foto: Lene Fragtrup
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Grønlandsk 
påskekoncert 

Fredag den 31. marts kl. 18.30
Arsarnerit Aalborg holder påskekoncert fredag den 31/3 2023 kl 18.30 i Lindholm Kirke.

Koret vil synge påskesalmer i kirken. Der vil også blive sunget nogle fællessalmer.
Efter påskekoncerten er der fælles hygge nede i krypten, hvor koret vil sælge kaffe, the og kager.

Vi glæder os til et hyggeligt samvær med jer.

Pinse i det fri og hygge ved åen
Mandag den 29. maj kl. 10 ved Lindholm Kirke

 

2. pinsedag flytter vi gudstjenesten ud på kirkegården – helt nede i den anden ende ved 

det åbne græsareal. Der er både mulighed for at sidde på stole eller på tæpper i græsset. 

 Pinsen er en fejring af Helligånden. Den bliver symboliseret ved ildtunger eller som en due, 

og vi skal  synge om begge dele og desuden se, hvordan en tekstilkunstner har tænkt det ind 

i  udsmykningen af en af kirkens messehageler.

Efter gudstjenesten er der hygge ved åen med bl.a.

* Skattejagt 

   Gå på opdagelse efter vingede væsener (og vind en luftig præmie, der kan spises)

* Fællessang og optræden ved koret

* Frokost frisk fra grillen og grøntsagssnitteriet 

   – mon ikke det bliver noget med kyllingespyd og pølser?

* Kaffe, lidt sødt og hyggesnak

 

Tilmelding til spisning senest onsdag den 24. maj kl. 12 til kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32

Pris for spisning: 60 kr.



Bogcafé
Velkommen til Lindholm Sogns Bogcafé torsdag den 30. marts kl. 16 - 17.30 i Løvvangens Kirkecenter.

Emnet for denne gang er præsten Anna Mejlhedes roman fra 2022 ‘Håbets ø’. 
Bogen handler om venskab, savn og kærlighed og er en fortælling 
om at overgive sig til livet. 
Anna Mejlhede har tidligere været sognepræst ved bl.a Holmens 
Kirke, men har nu bosat sig på Læsø som forfatter.
Vores tilgang til den valgte bog i Bogcaféen er ikke mindst vinklen 
på det levede liv og dets vilkår som et udgangspunkt for samtale 
om menneskeliv og om modet til at være i tilværelsen. 

Vel mødt til en hyggelig snak med udgangspunkt i ‘Håbets ø’

        Ninni Gjessing 

The Journey

De to uforsonlige fjender på 
hver sin side af den brutale og 
 mangeårige  konflikt i   Nordirland 
- politikeren og præsten fra 
Democratic  Unionist  Party Ian 
Paisley og Sinn Fein  politikeren 
 Martin  McGuinness - mødes helt 
 ekstraordinært for at forsøge at 
tale  fredeligt sammen. Flere ting 
går ikke som planlagt, og de to 
mænd kommer på en uventet 
 rejse.

Belfast

En ung dreng og hans familie 
fra arbejderklassen forsøger at 
 navigere rundt i hverdagen  under 
 urolighederne i Nordirland i 
1960’erne. 
Belfast er en meget personlig 
 fortælling fra filmens instruktør 
Sir Kenneth Branagh om hans 
 opvækst i en historisk vægtig 
 periode i Nordirland. 

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.

FILMDAG I LØVVANGENS KIRKECENTER
Lørdag den 4. marts

kl. 9 - ca. 15
Tilmelding nødvendig senest torsdag den 2. marts kl. 12 til kirkekontoret på  tlf. 98 17 24 32.
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Torsdag den 9. marts kl. 14.30

Menneskesyn på spil

I dette foredrag fortæller Christian Borrisholt Steen om de seks år, hvor han var medlem af Det Etiske 
Råd. Han fortæller bl.a. om, hvordan hans kristne livs- og menneskesyn gav ham styrke og inspiration 
til arbejdet i rådet.

Undervejs i foredraget fortæller Christian også om nogle af de mange dilemmaer, han som rådsmedlem 
måtte forholde sig til – ikke mindst i forbindelse med rådets stillingtagen til en række vigtige spørgsmål 
om organdonation, aktiv dødshjælp, juridisk kønsskifte, nudging og meget mere.

Torsdag den 11. maj kl. 14.30

Lindholm Høje

Denne eftermiddag vil Christian Vrængmose Jensen 
fortælle om Lindholm Høje - et af Danmarks smukkeste 
og mest markante fortidsminder fra yngre jernalder og 
vikingetid.

Torsdag den 13. april kl. 14.30

Kaj Munk

Med digterpræsten Kaj Munk som omdrejnings-
punkt vil vi høre om hans liv og skæbne samt  synge 
hans sange og læse nogle af hans små historier.

Jens Mathiasen og Ninni Gjessing

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. Har du 
lyst til at give en hånd med, er du meget velkommen til at  
melde dig som frivillig. Kontakt en af præsterne.

Pris for kaffen: 20 kr.

Foto: Karen Kimmer Lemvig

Christian er arkæolog, cand. 
mag. i middelalderarkæologi og 
 museumsinspektør på  Nordjyske 
Museer. Han har især foretaget 
 mange  udgravninger i Aalborgs 
bykerne men har også deltaget 
i  udgravninger i det omgivende 
 l andskab og andre historiske byer 
 såsom Randers og Ribe. Siden 2019 
har han været tilknyttet Vikinge-
museet Lindholm Høje som 
 fagansvarlig arkæolog.

T T
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Matador og kristendom
v. Ronald Risvig

Gennem foredraget kommer vi tæt 
på Korsbæks borgere, som de lever 
med intriger, kærlighed og en 
forløsende humor.
Og der åbnes for, hvordan de kristne temaer er indvævet i den 
historiske fortælling – så det kan forbindes med det  enkelte men-
neskes eget liv. Med andre ord: Under den  historiske  fortælling  
– ligger evangeliet indlejret som en  “folkelig  prædiken”.
Den folkekære tv-serie Matador er også  omdrejningspunkt for 
Ronald Risvigs bog ”Matador og kristendom - 24  fortællinger 
om vort liv”

Omsorg for mennesker med demens
v. Helle Schimmel

Demens opfattes ofte, fejlagtigt, som sygdomme der 
 uundgåeligt fører til apati eller udadreagerende adfærd. Men 
det handler desværre i reglen mere om omgivelsernes tilgang, 
end det handler om demenssygdommene i sig selv. Vi har alle 
brug for kærlighed, omsorg i vores liv, og for at blive mødt med 
anerkendelse og respekt. Det gælder også, hvis man bliver ramt 
af demens. Derfor er derfor brug for at vi er opmærksomme 
på, hvad der sker med hjernen, hos  demensramte, og hvilke 
 udfordringer det stiller pårørende og professionelle overfor. 

Mit Sønderjylland før og nu
v. Thue Kjærhus

Thue Kjærhus har været forstander på 
Rønshoved Højskole siden 2001, hvor han 
desuden underviser i filosofi og de politiske 
fag.

foredrag 
v. ...

Denne aftale er ikke helt på plads ved dette kirkeblads deadline. 
Men vi arbejder på noget, der er lige så spændende som de 3 
første foredrag.

Foredragsholder og titel/indhold  vil blive annonceret på 
 hjemmesiden, så snart det er fastlagt.

Foredragsrække
I år har vi inviteret en række interessante personer til at komme og holde foredrag – 2 aftener i foråret og 2 i efteråret. 

Før hvert foredrag vil der være fællesspisning kl. 18.

Prisen for spisning og foredrag er 125 kr. pr. gang. 

Men som et særligt tilbud kan man få alle 4 aftener for 400 kr., hvis man køber billetter senest den 20. marts.

Thue er en aktiv samfundsdebattør, forfatter og sønderjyde.

I dette foredrag vil han bl.a. fortælle om sin sønderjyske hjem-
egn og det at føle sig hjemme et sted. Om tilknytning og følelse 
af hjemlighed i forhold til egn, sprog, land og  kultur - historisk 
og visionært.

Torsdag den 23. marts
i Løvvangens Kirkecenter

Torsdag den 4. maj
i Lindholm Kirke

Torsdag den 7. september
i Løvvangens Kirkecenter

Torsdag den 2. november
i Lindholm Kirke

 tilmelding senest d. 20/3  tilmelding senest d. 1/5

 tilmelding senest d. 4/9  tilmelding senest d. 30/10
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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

 
Vi tager afsæt i nogle korte artikler fra Bibelselskabet skrevet til et tema til hvert bogstav 
i alfabetet. Det kræver ingen forberedelse. Artiklen læses højt, og vi snakker om det, der 
falder os ind. Vi når som regel et par bogstaver per gang. Man kan komme fast eller blot, 
når det passer.
Vi er snart igennem alfabetet. Når vi løber tør for bogstaver i Bibelselskabets artikel-
serie, fortsætter vi med bogen ”Kristendom fra A til Å”, hvor Johannes Møllehave, Eva 
Holmegaard Larsen og Ebbe Kløvedal Reich har skrevet korte indlæg til et tema til hvert 
bogstav i alfabetet. F.eks. om ”L” for ”lidelse”. Kløvedal indleder sådan her:
”Mange er i tidens løb holdt op med at tro, fordi de ikke kunne få et tilfredsstillende svar 
på, hvor Gud er henne i ulykke, lidelse og død. Blandt andet derfor er lidelsens problem 
uomgængeligt for troen”. Derefter skriver han noget om ”Hvorfor gør det så ondt?”.

 
Vov at tænke med, bliv klogere, spørg, diskutér og få en interessant og hyggelig snak 
med andre om alt i kristendommen fra A til Å.

 
Følgende tirsdage kl. 15-16 i Løvvangens Kirkecenter:

21. marts – 11. april – 9. maj
 
Yderligere oplysninger: Sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76

ABC - Her kan alting ske

Sogneudflugt
Søndag den 11. juni
 
Hanstholms bunkermuseum, bustur over Vejlerne, frokost i Skovsgård og hyggelig snak.
Lyder det som noget for dig? Så tilmeld dig årets sogneudflugt.
 
Dagen begynder med gudstjeneste i Løvvangens Kirkecenter kl. 10. Derefter kører vi afsted for at nyde frokosten på 
Skovsgård Hotel, der med sin over 100 år lange historie har en fortid som jernbanehotel, da det ligger på den gamle 
banestrækning mellem Nørresundby og Fjerritslev. 
Vi triller videre vestpå og kommer bl.a. ud over Vejlerne med det rige fugleliv og frit udsyn til fjorden lige ved siden af 
vejen. Derefter besøger vi Bunkermuseum Hanstholm med dokumentationscentret og selve bunkerområdet. Her kan 
man både få historisk indblik i Atlantvolden og de lokale forhold under krigen og et mere underholdnings-kulturelt 
gensyn med ”Olsenbanden i Jylland”, da en stor del af filmen er optaget i og omkring bunkerne. Undervejs på turen 
drikker vi medbragt kaffe i bussen. Vi vender hjem allersidst på eftermiddagen.
 
Pris: 200 kr.
Alle er velkomne, men sognebørn har fortrinsret.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.: 98 17 24 32
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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. marts kl. 14
 

Overskuddet går til KFUM-spejderne Lindholm Gruppe

Søndagscaféen 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 12. marts
Ketty Johansson kommer 
og fortæller.
 
“De tyske flygtninge i Danmark 1945-50”
I dette år oplever vi igen krig i vort  nærområde.  
Når der er krig udløses flygtningestrømme. 
Vi har i år oplevet grupper af kvinder og 
børn søge tilflugt i vort fredelige land. Der 
har været stor imødekommenhed fra såvel 
 offentlige myndigheder som private. 
Situationen var totalt anderledes i 1945. 
 Udfordringen var massiv umiddelbart efter 
 krigen. Det mærkede man overalt i landet 
også i Aalborg/Nørresundby-området, hvor 
man skulle finde plads til ca. 25.000 personer.

  Søndag den 16. april
  Forhenværende rådmand 
  Niels Peter Kjærgård      
  kommer og fortæller.
“Dement - en ægtefælles beretning”

Søndag den 14. maj
Hyggesøndag med banko

Så er der ikke andet end at ønske hinanden 
en god sommerferie ☺

Søndagscafé i 
spejderhuset
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Velsignelse og dåb
Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende dage:

 
 4. marts

 1. april 

 3. juni

 1. juli

Oplysning om, hvor der holdes dåb, fås ved  henvendelse til 

kirkekontoret på tlf. 98 17 24 32

3. december 2022

Dåb: Mellie Braagaard Brodersen Houtved

Kirkelig velsignelse: Susan & Morten Braagaard Brodersen Houtved

 
Vil du deltage i kirkens korprojekt?

Vi begynder efter påske - første gang onsdag d. 12. april kl. 14.45 -16, 
og vi mødes alle onsdage i april og maj. 

Korprojektet henvender sig til børn fra ca. 7-14 år (2. kl. - 5. kl.)
Vores organist, Hanne, står ved svømmehallen ved Gl. Lindholm skole kl. 14.30 og kan følges med dem, der 
 spadserer direkte til Løvvangens Kirkecenter.

For yderligere oplysninger: Hanne Møller, tlf.: 29 40 01 60

Sommer - korprojekt

Onsdag d. 7. juni slutter vi sæsonen af med en koncert kl. 17 
 sammen med de voksne korister. Koncerten er vores sommerfest/ 
sæsonafslutning i Løvvangens Kirkecenter, og bagefter er der spisning 
for alle gæster og familie.



Dåb

Johanne, Jeppe & Mille Vodstrup Andersen

5. november 2022

Frederik Thorup Frederiksen

27. november 2022

Oline Linda Albæk Michaelsen

4. februar 2023

Alma Grøndahl Pedersen

13. november 2022

Aksel Lichon Holm

20. november 2022

Carter Schnoor Kirk Katborg

4. december 2022

Maya Maria Kingo Hansen

4. februar 2023

Mille Bols Møller Nielsen

15. januar  2023

Saga Lund Nørbjerg

4. februar 2023
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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.  

Nyt forløb starter efter påskeonsdag d. 12. april 2023

Vi mødes tirsdage i ulige uger 
fra 9.45 - 10.30
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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 

4. marts
1. april
6. maj

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 

2. marts
16. marts
30. marts
13. april
27. april
11. maj
25. maj

11. marts

8. april
13. maj

Foto: Lene Fragtrup
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Kalender

1918

2. marts kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

4. marts kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

4. marts kl. 9 Filmdag Løvvangens Kirkecenter

5. marts kl. 14 Banko Løvvangens Kirkecenter

7. marts kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

9. marts kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

11. marts kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

12. marts kl. 11 Sogneindsamling Løvvangens Kirkecenter

12. marts kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

14. marts kl.16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

16. marts kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

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

21. marts kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

23. marts kl. 18 Foredragsaften med spisning Løvvangens Kirkecenter

28. marts kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

28. marts  kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

30. marts kl. 16 Bogcafé Løvvangens Kirkecenter

30. marts kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

31. marts kl. 18.30 Grønlandsk påskekoncert Lindholm Kirke

1. april kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

4. april kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

8. april kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

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

11. april kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

13. april kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter
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13. april kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

16. april kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

18. april kl. 16 Kreativt værsted Løvvangens Kirkecenter

25. april kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

25. april kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

27. april kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

2. maj kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

4. maj kl. 18 Foredragsaften med spisning Lindholm Kirke

6. maj kl. 10 Broderibanden Løvvangens Kirkecenter

9. maj kl. 15 ABC - Her kan alting ske Løvvangens Kirkecenter

9. maj kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

11. maj kl. 14.30 Torsdagstræf Løvvangens Kirkecenter

11. maj kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

13. maj kl. 13 De levende pinde Løvvangens Kirkecenter

14. maj kl. 14 Søndagscafé Spejderhuset

16. maj kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

23. maj kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

25. maj kl. 19 Patchwork Løvvangens Kirkecenter

29. maj kl. 10 Hygge ved åen Lindholm Kirke

30. maj kl. 16 Kreativt værksted Løvvangens Kirkecenter

30. maj kl. 19 Menighedsrådsmøde Løvvangens Kirkecenter

Plejehjemsgudstjenester

Såvel beboere som  pårørende er  velkomne 
til  plejehjemsgudstjenesterne. 

På Lindholm plejehjem foregår 
 gudstjenesterne i Fælleshuset, og på Lions 
Park er det i Aktivitetshuset.

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

14. marts  

28. marts     

11. april  

25. april  

9. maj  

23. maj

Lions Park kl. 13.30 
v. Helle Rosenkvist

7. marts  

21. marts  

4. april  

18. april   

2. maj  

16. maj 



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. 5. marts kl. 10  2. s. i fasten Lindholm Kirke  KB

Søndag  d. 12. marts kl. 10 3. s. i fasten Løvvangens Kirkecenter  HR

Søndag  d. 19. marts kl. 10  Midfaste Lindholm Kirke    NG

Søndag d. 26. marts kl. 10 5. s. i fasten Løvvangens Kirkecenter              HR

 Søndag d. 2. april kl. 10 Palmesøndag Løvvangens Kirkecenter  KB 

Tordag d. 6. april kl. 17 Skærtorsdag Lindholm Kirke  HR

Fredag  d. 7. april kl. 10 Langfredag Lindholm Kirke  HR

Søndag   d. 9. april kl. 10 Påskedag Lindholm Kirke  NG

Mandag d. 10. april kl. 10 2. påskedag Løvvangens Kirkecenter  KB

Søndag d. 16. april kl. 10 1. s. e. påske Løvvangens Kirkecenter  KB

Søndag  d. 23. april kl. 9 Konfirmation Lindholm Kirke  HR

Søndag  d. 23. april kl. 11 Konfirmation Lindholm Kirke  NG

Torsdag d. 27. april kl. 17 Hverdagsgudstjeneste Løvvangens Kirkecenter  HR 

Søndag  d. 30. april kl. 9 Konfirmation Lindholm Kirke  KB

Søndag d. 30. april kl. 11 Konfirmation Lindholm Kirke  KB

Fredag  d. 5. maj kl. 10 Store Bededag Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 7. maj kl. 10 4. s.e. påske Lindholm Kirke  HR

Søndag d. 14. maj kl. 10 5. s.e. påske Løvvangens Kirkecenter  KB

Torsdag d. 18. maj kl. 10 Kristi Himmelfartsdag Lindholm Kirke  NG

Søndag d. 21. maj kl. 10 6. s.e. påske Løvvangens Kirkecenter  NG

Søndag  d. 28. maj kl. 10 Pinsedag Lindholm Kirke  NG 

Mandag  d. 29. maj kl. 10 2. pinsedag Lindholm Kirke  HR 


