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Til nye konfirmander og minikonfirmander...
– se side 2 Vigtigt:



Konfirmationsforberedel se 
og konfirmationer 2017/18
Når 7. klasses elever fra Albæk-
Lyngså sogn fra august fordeles på 
flere skoler betyder det, at jeg ikke 
længere bare kan bruge en skoles 
intranet til kommunikation til konfir-
mander og forældre.

Jeg er derfor nødt til at bede jer 
foretage indskrivning/tilmelding til 
konfirmationsforberedelse.

Dette gøres ved at sende en mail til: 
hmp@km.dk med oplysning om:
Konfirmandens navn, CPR, konfir-
mationskirke, skole, klasse, forældres 
kontakt tlf og forældres mail:
Alternativt kan oplysningerne 
afleveres/sendes til sognepræ-
sten, Donstedvej 82, Albæk, 9330 
Dronninglund
Herefter opretter jeg en mail-gruppe, 

og I vil løbende få tilsendt nyheds-
breve og informationer.

Foreløbige informationer er disse:
▲  Tilmelding til konfirmationsforbe-

redelse senest 1. august
▲  Alle konfirmander, som går på enten 

Agersted friskole eller Sæbygård 
skolen, møder i konfirmandstuen 
i Albæk onsdag morgen for at 
modtage to undervisningslektioner. 
Dette gælder alle klasser.

▲  Forældrene sørger for, at konfir-
manderne kommer til Albæk.

▲  Efter undervisningen sørger kir-
ken for transport til henholdsvis 
Agersted friskole og Sæbygård sko-
len.

▲  Undervisningen begynder onsdag 
den 23. august kl. 8.00

▲  Konfirmandweekend på Konge-

bakken i Tolne skov 8.-10. septem-
ber

▲  Konfirmandforældremøde afholdes 
i konfirmandstuen i Albæk tirsdag 
den 26. september kl. 19.00.

▲  Konfirmation afholdes i Lyngså 
kirke 29. april 2018 kl. 10.00, og i 
Albæk kirke 6. maj 2018 kl. 10.00

Konfirmander, der blev tilmeldt 
konfirmationsforberedelsen på 
forældremødet den 25. april, er 
allerede tilmeldt og møder bare op 
den 23. august.
Skulle der være spørgsmål, er I altid 
velkommen til at kontakte mig.

På glædeligt gensyn
Helge Morre Pedersen

Sognepræst

Minikonfirmander
I mange år har vi i Albæk-Lyngså 
sogn haft minikonfirmander, og vi har 
haft den glæde, at næsten 100 % bak-
kede op om ideen. Alle år har vi haft 
nogle hyggelige timer sammen med 
en sprudlende 3. klasse.
Så tilbuddet kommer igen i år!
Vi kører igen ”minikonfirmander” i 
efteråret 2017 frem til jul.

Undervisningen tilbydes til alle i 3. 
klasse og begynder:
onsdag den 30. august

Undervisningen finder sted i kon-
firmandstuen (og i Albæk kirke) på 
onsdage. 
3. klasse har fri fra skole kl. 14.15 og 
på det tidspunkt holder Dybvad Taxi 

og turistbusser udenfor skolen med 
en minibus, der kører minikonfirman-
derne direkte til Albæk.
Her venter der saftevand og kage, 
- undervisning og fortælling m.m. i 
konfirmandstuen og i Albæk kirke. 
Kl. 15.45 slutter vi, og forældrene 
kan afhente børnene ved præste-
boligen. Forældrene aftaler evt. 
samkørsel. BEMÆRK AT SLUT-
TIDSPUNKTET ER KL: 15.45

Til jul – 3. søndag i advent – den 17. 
december - afsluttes med en gudstje-
neste i Lyngså kirke kl. 14.30, hvor 
minikonfirmanderne medvirker, - og 
får en gave! Herom senere!
Undervisningsmateriale m.m. udleve-
res gratis, dog vil vi gerne om børnene 
selv medbringer skrive- og tegnesager.
Hvis man ikke er interesseret og på 
forhånd ønsker at melde fra, er man 
meget velkommen til at ringe eller 
maile til mig.
Hvis jeres børn går i SFO, - så husk at 
orientere SFOen om, at de skal gå til 
minikonfirmandundervisning.
Vi glæder os meget til igen at komme i 
gang med ”minikonfirmander”.

Sommerhilsen til alle børn
Helge Morre Pedersen

Sognepræst 



Visegruppen «Skagerakkærne» 
Sidste år skulle vi have haft 
besøg af den norske visegruppe 
”Skagerækkerne”, men besøget blev 
blæst i stykker af en voldsom storm, 
som lukkede alle færger inde.
Nu håber vi på, at undgå storm den 
28. september, hvor ”Skagerækkerne” 
har meldt deres ankomst.

Visegruppen «Skage-
rak kærne» kommer til 
Lyngså kirkehus
Torsdag den 28. 
september kl. 19.00

Her er gruppens beskri-
velse af sig selv:
Gruppen ble etablert 
våren 2004 av tre ven-
ner, Gjermund Walle, 
Olaf Klunderud og Per 
Gunnar Bjørholt (Pt), 
fra Bamble og Stavern. 
Alle tre komponerer. 
Olaf og Pt skriver tek-
stene. Repertoaret som 
utvides stadig, er i 
norsk klassisk visetra-
disjon, og i grenselandet 
mot roots og jazz. Alle 

tre synger, både solo og flerstemt. 
Gjermund spiller kontrabass, man-
dolin, gitar og banjo. Olaf spiller tan-
gentinstrumenter, munnspill og gitar. 
Pt spiller gitar. I tillegg er Gjermund 
bluegrass-entusiast og Olaf har lang 
erfaring som pop og dansemusiker. 
Pt er solotrubadur i visegenren, og 
spiller og synger også i lag med sin 

hustru, Velaug.
Gruppens første CD, ”Fra Jomfruland 
til Færder”, ble innspilt i januar 2008. 
Det gav mersmak. CD nummer 2, 
”Fire fyrer fra fjæra”, ble innspilt i 
februar 2009. Pt har i tillegg spilt inn 
3 soloalbum, «Stavernsviser» i 2011, 
«Rødt album» i 2014 og «Svart album» 
i 2016.

Skagerraks kystlands-
kap med geologi, flora, 
fauna, mennesker og 
kultur er ofte tema i 
tekstene. Alle er opptatt 
av at de som kommer 
etter oss, også skal få et 
godt liv i denne vakre 
og gavmilde naturen. 
Gruppens utprege-
te danofile legning 
gjør at man titt drar 
til Danmark, særlig 
Jylland, for eksempel 
når det skal øves inn 
nytt stoff. I 2011 og 
2014 var gruppen på to 
små turneer i Danmark, 
og i 2017 er det plan-
lagt nye konserter i 
Danmark bl.a. i Lyngså.

Morgensang 
i juli måned 
i Lyngså kirke

Torsdag den 6. juli
Torsdag den 13. juli
Torsdag den 20. juli
Torsdag den 27. juli

De nævnte torsdage er der mor-
gensang i Lyngså kirke kl. 9.00. 
Vi indbyder feriegæster såvel som 
fastboende til en kort morgenan-
dagt (ca. 20 minutter).
Efter morgensangen serverer vi 
rundstykker i kirkehuset.

Søndag den 17. september får vi i Lyngså kirke besøg af Lund koret fra Norge. 
Koret vil medvirke ved gudstjenesten kl. 10.30.
Efterfølgende er der kirkefrokost i Kirkehuset, og også her vil koret sikkert give 
et ”nummer”.

Lund koret fra Norge 
kommer til Lyngså kirke

www.albaek-lyngsaa.dk
Husk at se på denne internetadresse. 

Her er altid det sidste nye fra sogn og kirke. 



Lyngså Kirke
SALM E SANG / 
SALME VÆRKSTED
For alle som elsker at synge salmer
Ideen er, at vi helt uformelt, bare os der kommer og orglet
 – samles nogle mandag aftener.
11. september, 9. oktober, 13. november, 11. december kl. 19.00–20.15

Vi vil synge de gode gamle salmer, hjælpe hinanden med at støve af og måske banke lidt rust af disse og glæde os 
over dem.
Men også grave efter guld blandt de mange nye salmer. Der er efter, at vores nuværende salmebog fra 2003 gik i 
trykken, skrevet og eller oversat rigtig mange nye salmer. Disse kan findes i forskellige samlinger, bl.a. det helt 
nye uautoriserede tillæg til salmebogen, som lige er udkommet i år - ”100 salmer”. Måske findes der, også blandt 
de helt nye salmer, nogle som har kvalitet nok i tekst og melodi til, at de kan komme til anvendelse i gudstjeneste 
sammenhæng?
Kort sagt: Vi vil arbejde med en blanding af de gode gamle, de nye i vores salmebog og de helt nye salmer.  

Gratis kaffe/te i pausen.                                                                                                

Velkommen til alle! Organist Jørn

Børnegudstjenester
Børnegudstjenester er små korte gudstjenester, hvor vi 
igennem sang og fortælling og med deltagelse af børnene 
får fortalt kristendommens fortællinger. Kirkens kor KIK 
medvirker hver gang.

Børnegudstjenester begynder kl. 17.00 og efter alle bør-
negudstjenester er der fællesspisning i Lyngså kirkehus. 
Vi er færdige senest kl. 19.00.

Pris 20 kr. for voksne – børn gratis!

Onsdag den 27. september
Vi begynder i Albæk kirke kl. 17.00

Onsdag den 25. oktober
Vi begynder i Lyngså kirke kl. 17.00

Onsdag den 29. november
Vi begynder i Albæk kirke kl. 17.00

Søndag den 17. december
Vi begynder i Lyngså kirke kl. 14.30
(minikonfirmandafslutning)

Kirkemusikalsk 
legestue 

Kirkemusikalsk legestue er et samvær for børn i dag-
plejealderen. Vi mødes i Lyngså kirkehus på mandage 
kl. 9.45.
Først er der sang og leg ved musikpædagog Hanne 
Møller, - og der er selvfølgelig også almindelig snak og 
leg mellem børn og voksne.
Der er kirkemusikalsk legestue: 11. september, 9. 
oktober, 13. november og 11. december



Hygge-eftermiddag 
i Lyngså kirkehus
31. august kl. 14.00

Samværet byder på en god kop og 
lidt lækkert til ganen. 
Tag gerne dit strikketøj med.
Kaffen koster 20 kr.
Har du brug for kørelejlighed, så ring 
til en af os.

VELKOMMEN

Hanne Ågård Kristensen, 
21 18 95 62

Sofie Knøsen, 
30 23 76 37

Guri Svendsen, 
41 16 89 58

Ketty Kjær Pedersen, 
23 28 89 35

Højskolesang i 
Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særligt, når man har 
nogen at synge sammen med!

Højskolesang finder sted i Lyngså Kirkehus, hvor vi 
mødes omkring kaffe og sang fra Højskolesangbogen. 

Torsdag den 14. september kl. 14.00

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 :-)
Hvor:  Stensnæsskolen, Musiklokalet.
Øvetid: 
Hold 1: KIK (4., 5. og 6. klasse) Onsdage kl. 14.15-15.15.
Opstart efter sommerferien i uge 33, den 16/8
Hold 2: KIK-JUNIOR (mini konfirmander/3. klasse).
Fredage kl.: 12.30-13.10. Opstart efter sommerferien i 
uge 33, den 18/8.

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

Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september kl. 10.30 er der høst-
gudstjeneste i Albæk kirke.

Minikonfirmander og børnekor medvirker – og vi 
skal synge de gamle høstsalmer til trompetens 
toner.



BILLEDER FRA 
DÅB OG VIELSER 

KAN SES PÅ: 
WWW.ALBAEK.

SOGN.DK 

 – KLIK PÅ 
”BILLED ARKIV”

Den 14. marts på Lyngså kirkegård:  Hans Thomsen, Nørgård, Nørrevej 8, Lyngså

Den 3. maj på Albæk kirkegård:  Karen Margrethe Nielsen, Frederiksbergvej 5, 
Præstbro

Den 19. maj fra Albæk kirke:  Grete Gudrun Jensen, Birkevej 40, Aalborg

Den 1. juni fra Lyngså kirke:  Ruth Kjærskov, Kærsgårdvej 8, Dybvad

Den 22. juni fra Lyngså kirke:  Else Nielsen, Åvænget 4, Voerså

Den 27. juni fra Lyngså kirke:  Bente Uhrenholt, Østkystvejen 174, Lyngså

Den 9. april i Lyngså kirke: 
Pelle Mellergaard Molbjerg, 
og Karla Mellergaard Mol-
bjerg, Svanevej 67, Voerså

Den 16. april i Lyngså 
kirke: Meklas Engel Højen, 
Østkystvejen 244, Lyngså

Den 14. maj i Albæk kirke: 
Oda Marie Gadensgaard 
Larsen, Vestergade 45, 
1.tv., 9400 Nørresundby

BA
RN

ED
ÅB VI

EL
SE

R

BE
GR

AV
EL

SE
R 

/ B
IS

Æ
TT

EL
SE

R

KIRKELIGE HANDLINGER I DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR 
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

Den 13. maj i Lyngså 
kirke: Beathe Inger 
Karen Løvstrøm og René 
Madsen, Østkystvejen 
348 A, Voerså

KORT OG GODT
Kørsel med kirkebilen
Senest dagen 
før inden kl. 18 
ringer man til 
Dybvad Taxi på 
tlf. 98 86 42 14 
og bestiller kir-
kebil. 
Man bliver så afhentet på bopælen og 
efterfølgende kørt tilbage.

Dette gælder kørsel til alle gudstjene-
ster og arrangementer.

Det er gratis for alle sognets beboere 
at benytte kirkebilen.

Menighedsrådsmøderne
er alle offentlige. Det betyder, at 
alle kan overvære menighedsrå-
dets møder (undtagen personsager 
og andre sager, hvor menighedsrå-
det finder det nødvendigt på grund 
af en sags beskaffenhed at foretage 
behandling i lukket møde).
Alle menighedsrådsmøder afhol-
des kl. 19 i Lyngså kirkehus:
15. august, 19. september, 24. oktober

Kirkebetjeningen holder fri på 
mandage, hvorfor kirkelige hand-
linger så vidt muligt må henvises til 
ugens øvrige dage. Sognepræsten kan 

træffes alle dage. Tid aftales telefo-
nisk.

I hvert nummer af kirkebladet 
offentliggør vi, hvem der har fået 
udført kirkelige handlinger i de fore-
gående måneder. Vi gør igen opmærk-
som på, at dersom man ikke ønsker 
denne offentliggørelse, kan den 
naturligvis undlades. Besked gives 
blot til sognepræsten!

Næste nummer af kirkebladet for-
ventes at udkomme i slutningen af 
september.

Den 21. maj i Lyngså kirke: 
Elina Frie Grambo Aaen, 
Lille Grønhedevej 23, Sæby

Den 4. juni i Albæk kirke: 
Bianca Bunha Andersen, 
Albækskovvej 10, Mølholt

Den 18. juni i Albæk 
kirke: Oliver Nørager 
Søndermarken Christensen,
Holtbjergvej 42, Voerså



Lyngså kirkehus: 
Torsdag den 6. juli: Morgensang i 
kirken kl. 9.00 – derefter morgen-
kaffe
Torsdag den 13. juli: Morgensang 
i kirken kl. 9.00 – derefter mor-
genkaffe
Torsdag den 20. juli: Morgensang 
i kirken kl. 9.00 – derefter mor-
genkaffe
Torsdag den 27. juli: Morgensang 
i kirken kl. 9.00 – derefter mor-
genkaffe
Tirsdag den 15. aug.: Menig heds-
råds møde kl. 19.00
Torsdag den 31. aug.: Hygge efter-
middag kl. 14.00
Mandag den 11. sep.: Kirke-
musikalsk legestue (henvendelse 
til lederen Hanne Møller 22 30 
66 04)
Mandag den 11. sep.: Salme-
værksted i kirken kl. 19
Torsdag den 14. sep.: Høj skole-
sang kl. 14.00
Tirsdag den 15. sep.: Me nig heds-
råds møde kl. 19.00
Søn. d. 17. sep.: Kirkefrokost efter 
Gudstjenesten kl. 10.30 (Norsk 
kor medvirker)
Onsdag den 27. sep.: Børne guds-
tjene ste kl. 17 – begyndende i 
Albæk kirke
Torsdag den 28. sep.: Sogneaften 
kl. 19.00 med visegruppen 
Skagarækkerne fra Norge

KALENDEREN
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 

Organist
Jørn Wolf

Hornshøjvej 43, 9320 Hjallerup
98 28 41 50

Graver (begge kirker): 
Svend Christensen 
Lindenovsvej 15, 

9330 Dronninglund 
20 51 57 10 / 98 84 22 18 

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
29 93 53 15

albaekvej@gmail.com

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

Næstformand:
Hanne Kristensen, 

Østkystvejen 357, Voerså

Kontaktperson:
Ketty Kjær Pedersen, 
Rådhusvej 50, Sæby

Menigt medlem:
Susanne Kongsbak, Svanevej 24, Voerså

Stedfortræder:
Anker Christiansen, 

Mette Billesvej 8, Frederikshavn

ADRESSELISTE

Indre Mission
Voerså  KFUM og KFUK:

(Møderne afholdes 
i Lyngså kirkehus kl. 19.30)

Fredag den 25. aug.: 
Høstfest hos Karen og Svend 

kl. 18.30 - Medbring madkurv. 

Onsdag den 6. sep.: 
Bibeltime - Johs. evangeliet 

kap. 10 - sognepræsten.

Onsdag den 20. sep.: 
Højskoleaften i Sæby 

- tilmelding nødvendig. 
Program hos formanden.

Mandag den 25. sep.: 
Møde kl. 19.00 v. Poul Nielsen, 
Orlogshjemmet, Frederikshavn
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 Albæk Lyngså

9. juli – 4. s. e. trin.  10.30
Lukas 6,36-42 ingen Helge Morre Pedersen
"Om at dømme andre"   

16. juli – 5. s. e. trin. 10.30 
Lukas 5,1-11 Helge Morre Pedersen 
"Peters fiskefangst"   

23. juli – 6. s. e. trin.  10.30 
Mattæus 5,20-26 ingen Helge Morre Pedersen
"Om vrede"  

30. juli – 7. s. e. trin. 10.30 
Lukas 19,1-10 Helge Morre Pedersen ingen
"Zakæus"  

6. august – 8. s. e. trin.  10.30
Mattæus 7,15-21 ingen Helge Morre Pedersen
"Om falske profeter"  

13. august –  9. s. e. trin. 10.30  
Lukas 16,1-9 Helge Morre Pedersen ingen
"Om den uærlige forvalter"  

20. august – 10. s. e. trin.  10.30 
Lukas 19,41-48 ingen Helge Morre Pedersen
"Jesus græder over Jerusalem"  

27. august – 11. s. e. trin. 9.00 
Lukas 18,9-14 Johnny Søndberg-Madsen ingen
"Farisæeren og tolderen"  

3. september – 12. s. e. trin.  9.00
Markus 7,31-37 ingen Johnny Søndberg-Madsen
"Luk dig op!"  

10. september – 13. s. e. trin 10.30 
Lukas 10,23-37 Helge Morre Pedersen ingen
"Den barmhjertige samaritaner" KONFIRMANDWEEKEND 

17. september – 14. s. e. trin.  10.30
Lukas 17,11-19 ingen Helge Morre Pedersen
"De ti spedalske"  Norsk kor medvirker/kirkefrokost

24. september – 15. s. e. trin. 10.30 
Mattæus 6,24-34 Helge Morre Pedersen ingen
"Om bekymringer" Høstgudstjeneste 

1. oktober – 16. s. e. trin.  10.30
Lukas 7,11-17 ingen Helge Morre Pedersen
"Dødeopvækkelse"  

8. oktober – 17. s. e. trin. 9.00 
Lukas 14,1-11 Mette Volsgaard ingen
"Helbredelser"  

15. oktober – 18. s. e. trin.  9.00 
Mattæus 22,34-46 ingen Johnny Søndberg-Madsen
"Det største bud i loven"  

22. oktober – 19. s. e. trin. 10.30 
Markus 2,1-12 Helge Morre Pedersen ingen
"Helbredelsen af den lamme"  

29. oktober – 20. s. e. trin.  10.30 
Mattæus 22,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
"Kongesønnens bryllup"  

Gudstjenestetider ca. 6 måneder frem kan altid findes på: www.albaek-lyngsaa.dk


