ALBÆKLYNGSÅ

KIRKEBLAD
Billedkavalkade over julemånedens
mange arrangementer
og gudstjenester...

Nummer 1 . 82. årgang

Januar-februar-marts 2016

Det er for børn...

Børnegudstjenester
Onsdag den 20. januar kl. 17.00
Onsdag den 10. februar kl. 17.00
Onsdag den 16. marts kl. 17.00
B FOR BØRNE
GUDSTJENESTE
Efter gudstjenesterne i Lyngså kirke
serveres et måltid i kirkehuset (pris
20 kr. for voksne, børn gratis)
Vi er færdige kl. ca. 19.00.

KIRKEMUSIKLEGESTUE i Lyngså - Forår 2016
Albæk-Lyngså sogn inviterer
til kirkemusikalsk-legestue
for børn 0-2 år, ledsaget af
forældre, bedsteforældre og/
eller dagplejere.

Velkommen til børnevenlige gudstjenester med både friske børnesange og salmer, som vi synger sammen med KIK, - bibelfortælling og
skuespil for alle aldre.

Her er programmet sange, salmer og almindelige børnedanse/lege I
en skøn blanding med og uden instrumenter og rekvisitter.
Det foregår i Lyngså kirkehus.
- vi synger, spiller og danser ca.45 min., og I er velkomne til at
blive i huset og spise madpakker mv.
- Både dagplejere og hjemmegående forældre er meget velkomne.
- MEDBRING GERNE EGNE SMÅ-INSTRUMENTER

Datoer: torsdag d. 14/1 + 18/2 + 22/4 + 19/5 kl. 9.45 – 12.00

7/3 er der en PÅSKEVANDRING for dagplejebørn i og udenfor kirken
(kl.9.45)

Jeg er musikpædagog og er vant til at arbejde med
små børn og forskelligt kirkeligt arbejde.
Musik og leg hører sammen 
VEL MØDT! – hilsen Hanne Møller

Børnegudstjenesten den 10. februar
er en fastelavnsfest.
Man må meget gerne være udklædt.
Der er tøndeslagning med alt hvad
dertil hører…

Alle er
Det
Helgens
for børn...
sønd
PÅSKEVANDRING
FOR BØRN
I LYNGSÅ KIRKE
En formiddag med
fortælling, sange og
indlevelse i påskens
beretning
”hurra for
kongen!”

ONS d.16/3 kl.10 for Børnehavealder
TORS d.17/3 kl.9.45 for 0-3 år

Højskolesang
og hyggeefter
middage i Lyngså
kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særlig,
når man har nogen at synge sammen med!
Og det er dejligt bare at være sammen.
Organist Jørn, Ketty og Hanne
står for højskolesangen og for hyggeeftermiddagene står: Hanne,
Sofie, Anja, Ketty og Guri.
Torsdag den 28. januar kl. 14.00
(Højskolesang)

”på Golgata
stod der...”

Torsdag den 11. februar kl. 14.00
(Hyggeeftermiddag)
Torsdag den 17. marts kl. 14.00
(Højskolesang)

PÅSKE-MUSICAL 2016
i påskeferien for alder 8-12 år
man-ons. d. 21-23/3
kl.9-15 i Lyngså kirkehus
+ åben generalprøve ons. kl.
15-16 opføres 2. påskedag d.
28/3 kl. 10.30 i Lyngså kirke
Musicalen instrueres af Dina
Flyvbjerg og Hanne Møller.
Kostumer og remedier
fremstiller vi selv
indimellem at sangene øves.
Ketty Kjær Pedersen er
praktisk scenehjælper og
alle ledsagere er meget
velkomne (onkler/tanter/
forældre/bedsteforældre)
TILMELDING til Hanne
Møller på tlf. 22 30 66 04 el.
hanne@minimusik.dk

Kom og vær med i KIK (Koret I Kirken)
Koret for dig, der elsker at synge.
Koret med sang og musik og fede oplevelser.
Koret der svinger, gynger, rocker og synger.
Koret hvor alle er velkomne!
Og: Vi mangler præcis din stemme :-)
Hvem: F
 ra 3. klasse Hvor: Stensnæsskolen, Musik-lokalet
Øvetid: Onsdage kl.: 14.15 – 15.15.
Bonus: Koret er aflønnet :-)
For kontakt:
Kirkesanger og korcoach i Albæk/Lyngså kirker
Dina Flyvbjerg Ledet, Tlf. 30 61 80 84
Email: flyv_bjerg@hotmail.com

Sogneaften med Peder Morre og Hjerterummet
Cykel20
Vi åbnede en butik i juni 2015, der hedder Cykel20, der
har fokus på recykling og fællesskab. Butikken har trods
sin spæde start været en succes. I dens
første halve leveår
er fællesskabet i butikken vokset og frivillige kommet til.
Vi har et håb om,
at Cykel20 bliver
en uundværlig del
af Aalborg, ligesom
Hjerterummet er
det, hvor fællesskabet i butikken er på
dagsordenen på kreative, sjove og meningsfulde måder.
Niels Peter Svenstrup Thomassen, leder i cykel20 og Peder Morre,
leder i Hjerterummet
Torsdag den 18. februar kl. 19.00.
Peder Morre præsenterer, hvad det handler om:
Hjerterummet og Cykel20 er ved at være faldet på plads i
større og bedre lokaler på Østerbro 20 i Aalborg. Her har
værestedet efter nu seks måneder slået rødder og skabt
et trygt ”Hjerterum” for hjemløse, misbrugere, ensomme,
psykisk sårbare og andre personer, der på den ene eller
anden måde føler sig tilknyttet stedet og det fællesskab,
vi har her.
Cykel20 er efterhånden blevet etableret som et kreativt
cykelværksted med en fast kerne af frivillige, der ønsker
at bidrage til Cykel20-projektet og være en del af et sjovt
og hyggeligt fællesskab.

Kirkefrokost

Søndag den 31. januar er der gudstjeneste i Lyngså
kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i kirkehuset.
Her kan vi glædes med hinanden og glædes over lidt
god mad.
Der betales 40 kr. + drikkevarer for kirkefrokost.
Efter kirkefrokosten afholder menighedsrådet det obligatoriske menighedsmøde, hvor menighedsrådet gør
rede for dets virksomhed, økonomi m.m.
Menighedsmødet begynder ca. kl. 12.15, og man er naturligvis velkommen til kun at deltage i dette.

Frivillige
Frivillige har igennem år 2015 gjort en stor forskel på
Hjerterummet og i Cykel20. Vi vil altid arbejde for, at
det primært
er frivillige,
der bidrager,
præger og
udvikler værestedet og
butikken.

Påsken 2016
Skærtorsdag – 24. marts
Den aften i påskeugen, hvor Jesus indstiftede nadveren.
Der er nadvergudstjeneste i Lyngså kirke kl. 17.00.
Efter gudstjenesten serverer vi påskelam i Lyngså kirkehus (40 kr.), og herefter vil vi sammen fejre et jødisk
symbolsk påskemåltid som på Jesu tid.
Langfredag – 25. marts
Den dag, Jesus blev korsfæstet.
Der er gudstjeneste i Albæk kirke kl. 10.30. Det bliver
en stille gudstjeneste med læsninger, salmer, meditation og sang v. Dina.
Påskedag 27. marts
Jesu opstandelsedag.
Der er påskegudstjeneste i Lyngså kirke kl. 10.30. Vi
skal synge påskesalmer, og høre de store ord: Kristus
er opstanden, - han lever!
2. påskedag PÅSKEMUSICAL
i Albæk kirke kl. 10.30.

Salmer af og fortælling om Johannes Johansen
+ historien om Jeppe Aakjær
Sogneaften / Kirkekoncert

I kirkehuset efterfølgende er
det 150 året for Jeppe Aakjærs
fødsel, der skal fejres.
Ulrik Damm fortæller om
Jeppe Aakjærs opvækst, digtning og livet på Jenle.
Nogle af sangene er meget
kendte, men der vil også være
mindre kendte sange på repertoiret.

Torsdag den 21. januar kl. 19.00
i Lyngså kirke og kirkehus
Ulrik R. Damm er tidligere organist ved henholdsvis Sct.
Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i Randers.
Birgitte Kaas Sørensen er tidligere korist ved Sct. Clemens
Kirke i Randers og kirkesanger ved kirkerne i Kousted
og Råsted samt nuværende korist ved Sct. Mortens
Vokalensemble.
Ulrik og Birgitte arbejder sammen om et Børnekor på
Jennumparkens fritidshjem, hvor Birgitte også er institutionsleder.
Gennem dette arbejde er de blevet inspireret til selv at
tage ud at optræde, og de har også en fælles fortid i Sct.
Clemens Kirke i Randers.
I Lyngså kirke har de sammensat et program med overskriften ”Salmer af og fortælling om biskop Johannes
Johansen”.
Johannes Johansen er en af de mest sungne nyere danske
salmedigtere, og hans salmer er optaget i stort set alle folkekirkelige sangudgivelser siden 1970.
Der vil være kendte, men også et par mindre kendte salmer
på programmet denne aften.

De fleste af sangene introduceres med Jeppe Aakjærs begrundelse for og inspiration til
at skrive digtet.
Her veksles også mellem solo
og fællessang.

Sogneaften med Bjarne Nielsen Brovst og Jeppe Aakjær
Torsdag den 31. marts kl. 19.00
I 2016 er det 150 år siden, forfatter og digter Jeppe Aakjær blev
født. I den anledning får vi til en sogneaften besøg af Bjarne
Nielsen Brovst, der har kaldt sit foredrag for:
Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl – ‘Så længe vore hjerter vil’
Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl voksede op i det samme lille
sogn ved Karup Å.
Hun var den rige gårdmandsdatter, han den fattige hedebondesøn. De blev blandt det forrige århundredes største forfattere og
står stadig som dansk litteraturs ypperste navne.
Foredraget er baseret på romanbiografien Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl – ‘Så længe vore hjerter vil’, hvori Bjarne Nielsen
Brovst beskriver Jeppe og Maries forhold på baggrund af helt
nye ukendte breve mellem de to og giver et indblik i det moderne ægteskabs glæder og hengivenhed, men også en afsløring af
et forhold, der var ved at kaste Marie i fortabelse og selvmord.
Bjarne Nielsen Brovst giver med dette foredrag et gribende
indblik i det moderne menneskes liv og vilkår, netop som titlen
på foredraget: ‘Så længe vore hjerter vil’.
Foredraget følges op af en sommerudflugt til ”Jenle”, ved Skive,
hvor vi skal se Jeppe Åkjærs kunstnerhjem. Datoen bliver lørdag den 2. juli, - nærmere herom senere.

KORT OG GODT
www.albaek-lyngsaa.dk
Husk at se på denne internetadresse.
Her er altid det sidste nye fra sogn
og kirke.
Kørsel med kirkebilen

Menighedsrådsmøderne
er alle offentlige. Det betyder, at alle
kan overvære menighedsrådets møder (undtagen personsager og andre
sager, hvor menighedsrådet finder
det nødvendigt på grund af en sags
beskaffenhed at foretage behandling i
lukket møde).
Alle menighedsrådsmøder afholdes
kl. 19.00 i Lyngså kirkehus:
12. januar, 9. februar og 15. marts

Senest dagen før inden kl. 18 ringer
man til Dybvad Taxi på tlf. 98 86 42
14 og bestiller kirkebil.
Man bliver så afhentet på bopælen og
efter gudstjenesten kørt tilbage.

Kirkebetjeningen holder fri på
mandage, hvorfor kirkelige handlinger så vidt muligt må henvises til
ugens øvrige dage. Sognepræsten kan
træffes alle dage. Tid aftales telefonisk.

Det er gratis for alle at benytte kirkebilen.

I hvert nummer af kirkebladet offentliggør vi, hvem der har fået udført

Sognehjemmeside: www.albaek-lyngsaa.dk

KIRKELIGE HANDLINGER I DECEMBER, JUNI, JULI OG AUGUST
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER

kirkelige handlinger i de foregående
måneder. Vi gør igen opmærksom på,
at dersom man ikke ønsker denne
offentliggørelse, kan den naturligvis
undlades. Besked gives blot til sognepræsten!
Næste nummer af kirkebladet forventes at udkomme i slutningen af
marts.

Indre Mission
Voerså KFUM og KFUK:
(Møderne afholdes
i Lyngså kirkehus kl. 19.30)
Onsdag d. 13 januar:
Bibeltime med tekster fra alliancebedeugen v. Helge.
Vi mødes hos Ketty og Svend,
Rådhusvej 50
Onsdag d. 20. januar:
Undervisningsvideo:
"Den lutherske smørklat 1".

BEGRAVELSER

VIELSER

BARNEDÅB

Onsdag d. 3. februar:
Bibeltime - Johs. ev. v. Helge

Den 6. september
i Albæk kirke:
Arthur Søgaard,
Farvervænget 67,
Hobro

Den 6. september
i Albæk kirke:
Sylvester
Nedergaard
Wiese Thomsen,
Østkystvejen 41,
Sæby

Den 22. november
i Lyngså kirke: 
Sophia Justesen
Møller, Badskærvej
64, Dybvad

Den 22. november
i Lyngså kirke: 
Anne Sivesgaard
Pedersen, Peder
Munksvej 33, Sæby

Den 5. september i Lyngså kirke: K
 ristina Pedersen og Jan Møller, Katsigvej 10,
Skærum
Den 16. september fra Lyngså kirke: C
 arl Oluf Mellergaard, Sæby ældrecenter
Den 2. oktober på Albæk kirkegård: Ebba Ravn, Gåsevej 4, Voerså
Den 4. december fra Lyngså kirke: Jørren Christiansen, Toften 9, Lyngså

BILLEDER FRA DÅB OG VIELSER KAN SES PÅ:
WWW.ALBAEK.SOGN.DK – KLIK PÅ ”BILLEDARKIV”

Fredag d. 12. februar:
KFUM og KFUKs generalforsamling hos Karen og Svend
Onsdag d. 17. februar kl. 18.30:
Vi serverer suppe. Derefter taler
Verner Christensen, Brønderslev
og Aksel Band medvirker
Tirsdag d. 1. marts:
Bibelkursus i kredsen.
Søren Skovenborg. Program følger.
Onsdag d. 2. marts:
Bibeltime - Johs ev. v. Helge
Onsdag d. 16. marts:
Undervisningsvideo:
"Den lutherske smørklat 2"

KALENDEREN

ADRESSELISTE
Sognepræst
Helge Morre Pedersen
Donstedvej 82, Albæk
9330 Dronninglund
98 86 70 48
hmp@km.dk
Kirkesanger
Dina Flyvbjerg Ledet
Hubertusvej 16,
9800 Hjørring
30 61 80 84

Lyngså kirkehus:
Tirsdag den 31. dec.:	Midnatssuppe i kirkehuset – efter nytårsguds
tjenesten kl. 23.30.
Tirsdag den 12. jan.:

Menighedsrådsmøde kl. 19.00.

Torsdag den 14. jan.:

Kirkemusiklegestue for 0-2 år kl. 9.45-12.00.

Onsdag den 20. jan.:

Børnegudstjeneste kl. 17.00.

Torsdag den 21. jan.:	Kirkekoncert – Johannes Johansen tema – kl.
19.00.
Torsdag den 28. jan.:

Højskolesang kl. 14.00.

Søndag den 31. jan.:	Kirkefrokost med efterfølgende menighedsmøde
kl. kl. 12.15.
Tirsdag den 9. feb.:

Menighedsrådsmøde kl. 19.00.

Onsdag den 10. feb.:

Fastelavnsfest begyndende i kirken kl. 17.00.

Torsdag den 11. feb.:

Hyggeeftermiddag kl. 14.00.

Torsdag den 18. feb.:

Kirkemusiklegestue for 0-2 år kl. 9.45-12.00.

Torsdag den 18. feb.:	Sogneaften med Peder Morre og Hjerterummet
kl. 19.00.
Tirsdag den 15. marts:

Menighedsrådsmøde kl. 19.00.

Onsdag den 16. marts:

Børnehavepåske kl. 10.00.

Onsdag den 16. marts:

Børnegudstjeneste kl. 17.00.

Torsdag den 17. marts:

Påskevandring for 0-2 år kl. 9.45 -12.00.

Torsdag den 17. marts:

Højskolesang kl. 14.00.

21.-23. marts:

Påskemusical for 8-12 år hver dag kl. 9.00-15.00

Onsdag den 23. marts:	Åben generalprøve på Påskemusical kl. 15.0016.00
Torsdag den 24. marts:

Påskemåltid kl. 17.00.

Mandag den 28. marts:

PÅSKEMUSICAL kl. 10.30 i kirken.

Torsdag den 31. marts:

Sogneaften med Bjarne Nielsen Brovst kl. 19.00.

Organist
Jørn Wolf
Hornshwøjvej 43,
9320 Hjallerup
98 28 41 50
Graver (begge kirker):
Svend Christensen
Lindenovsvej 15,
9330 Dronninglund
98 84 22 18 / 20 51 57 10
alkirker@albaek-lyngsaa.dk

Albæk - Lyngså kirkegårdskontor
Østkystvejen 200, Lyngså,
9300 Sæby
20 51 57 10
alkirker@albaek-lyngsaa.dk
Formand for menighedsrådet
Søren Holm Kristensen
Fjembhedevej 40, Præstbro
9330 Dronninglund
22 10 67 12
Kasserer for menighedsrådet
Kasper Nielsen
Albækvej 5, Voerså,
9300 Sæby
25 16 94 17
Kirkeværge Albæk:
Kaj Thomsen
Mølholtvej 64, Præstbro
9330 Dronninglund
98 86 73 28
Kirkeværge Lyngså:
Kristian Juel Christensen
Østkystvejen198, Lyngså,
9300 Sæby
26 14 93 72

Albæk

10. januar – 1. s. e. helligtrekonger		
Markus 10,13-16
ingen
"Jesus og de små børn"		

ingen
9.00
Johnny Søndberg-Madsen

17. januar – Sidste s. e. helligtrekonger		
10.30
Johannes 12,23-33
ingen
Helge Morre Pedersen
”Hvedekornet”				
20. januar - ONSDAG		
BØRNEGUDSTJENESTE
Se inde i bladet		

17.00
Helge Morre Pedersen

21. januar - TORSDAG		
KIRKEKONCERT
Se inde i bladet		

19.00
Helge Morre Pedersen

24. januar – Septuagesima
10.30
Mattæus 25,14-30
Helge Morre Pedersen
"Lignelsen om de betroede talenter"		
31. januar – Seksagesima		
Markus 4,26-32
ingen
"Guds rige er som et sennepsfrø"		
7. februar – Fastelavn
9.00
Lukas 18,31-43
Johnny Søndberg-Madsen
"Den blinde ved Jeriko"		

ingen
10.30
Helge Morre Pedersen
Kirkefrokost og menighedsmøde
ingen

10. februar – ONSDAG		
FASTELAVNSFEST		
Se inde i bladet		

17.00
Helge Morre Pedersen

14. februar – 1. s. i fasten		
Lukas 22,24-32
ingen
"Hvem er den største?"		

10.30
Helge Morre Pedersen

21. februar – 2. s. i fasten
10.30
Markus 9,14-29
Helge Morre Pedersen
"Jeg tror, hjælp min vantro"		

ingen

28. februar – 3. s. i fasten		
10.30
Johannes 8,42-51
ingen
Helge Morre Pedersen
"Jøderne og Abraham"			
6. marts – Midfaste
10.30
Johannes 6,24-35
Helge Morre Pedersen
"Livets brød"		

ingen

13. marts – Mariæ Bebudelse		
Lukas 1,46-55
ingen
"Marias lovsang"		

10.30
Helge Morre Pedersen

16. marts - ONSDAG		
BØRNEHAVEPÅSKE
Se inde i bladet		

10.00
Helge Morre Pedersen

16. marts - ONSDAG		
BØRNEGUDSTJENESTE
Se inde i bladet		

17.00
Helge Morre Pedersen

20. marts – Palmesøndag
10.30
Johannes 12,1-16
Mette Volsgaard
"Salvingen i Betania"		

ingen

24. marts– Skærtorsdag		
17.00
Johannes 13,1-15
ingen
Helge Morre Pedersen
"Fodvaskningen"		(påskemåltid)

25. marts – Langfredag
10.30
Lidelseshistorien
Helge Morre Pedersen
ingen
		
27. marts – Påskedag		
Mattæus 28,1-8
ingen
"Han er opstanden"		
28. marts – 2. Påskedag
Johannes 20,1-18
"Jesu opstandelse"

10.30
Helge Morre Pedersen
Påskemusical

3. april – 1. s. e. påske		
Johannes 21,15-19
ingen
"Den opstandne og Simon Peter"		

10.30
Helge Morre Pedersen
(kirkebil)
ingen
10.30
Helge Morre Pedersen

Tryk/sats: Østvendsyssel Folkeblad, tlf. 98 95 18 81

GUDSTJENESTER

3. januar – Helligtrekongers søndag
10.30
Mattæus 2,1-12
Helge Morre Pedersen
”De vise mænd”		

Lyngså

