ALBÆKLYNGSÅ

KIRKEBLAD
Konfirmation
Søndag den 24. april er der konfirmation i Lyngså kirke med 5 konfirmander, og 1. maj er
der konfirmation i Albæk kirke med 12 konfirmander.
Konfirmationsgudstjenesten begynder kl. 10.00 og er færdig kl. ca. 11.15.
Alle er velkommen til gudstjenesten. Kom og vær med til at fylde kirken og gøre dagen til
en festdag.
Konfirmandernes navne offentliggøres herunder.
Konfirmander Lyngså kirke 24. april 2016:
Jan Carlos Flores Jensen, Sdr. Kirkevej 51,
Præstbro, 9330 Dronninglund
Oliver Emil Damtoft Madsen, Østkystvejen
165, Lyngsaa, 9300 Sæby
Kristian Stausholm Hesberg Hardam,
Bovhusvej 14, Lyngsaa, 9300 Sæby
Zilas Angel Jørgensen, Nr. Kirkevej 24,
Lyngsaa, 9300 Sæby
Mads Knøsen Nielsen, Bekkasinvej 7,
Voerså, 9300 Sæby
Konfirmander Albæk kirke 1. maj 2016:
Lasse Dohn, Mølholtvej 122, Mølholt,
9300 Sæby
Nicolai Thoftgaard K Christiansen,
Kringelhedevej 61, Præstbro, 9330
Dronninglund
Nikolaj Brønnum Fyenbo, Sdr. Kirkevej
46, Præstbro, 9330 Dronninglund
Rasmus Trekær Eckhardt, Albækskovvej 9,
Mølholt, 9300 Sæby
Malthe Stein Rishøj, Knøsvej 5, Lyngsaa,
9300 Sæby
Amalie Rosendal, Østkystvejen 381A, Voersaa, 9300 Sæby
Tessa Aaen Larsen, Svanevej 21, Voersaa, 9300 Sæby
Cecilie Frederiksen, Nordostvej 5, Voersaa, 9300 Sæby
Laura Højer Nielsen, Albækvej 5, Voersaa, 9300 Sæby
Caroline Højer Nielsen, Albækvej 5, Voersaa, 9300 Sæby
Signe Kristine Larsen, Østkystvejen 343, Voersaa, 9300 Sæby
Lise Møller Sørensen, Holtbjergvej 39, Voersaa, 9300 Sæby

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’
(Se evt. mere i sidste nr. af kirkebladet)
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Referat fra menighedsmøde den 31. januar 2016
Her følger formandens beretning i uddrag:
Menighedsrådet skal en gang om året holde et møde, hvor vi orienterer om kirkens drift, regnskab, det kommende budget, kirkens
aktiviteter i det forgangne år og menighedsrådets visioner.
Kirkens drift: I budget 2015 havde vi afsat et beløb til anskaffelse
af nye maskiner. Der er anskaffet en minitraktor, med tilhørende
skovl, kost og løvsuger.
Den er blevet brugt flittigt, især på Lyngså kirkegård, hvor et større
areal er blevet reguleret og lagt ud i græs.
I kraft af færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser bliver der
i fremtiden flere af disse grønne områder.
Albæk kirke har været med i et forsøgsprojekt, der blev tilbudt af
provstiet vedr. fælles kirkekalkning. Dette arbejde blev udført meget sent på året, og resultatet er ikke tilfredsstillende.
Det er blevet installeret varmestyring i begge kirker.
I kirkehuset i Lyngså har der været problemer med fugtindtrængning, hvorved gulvet ved et vindue er ødelagt. Vi forventer, at der
snart bliver fundet en løsning herpå.
Der er blevet indkøbt en ny opvaskemaskine til huset og vi mangler
nu kun at få installeret en stabil internetforbindelse.
Ved Albæk kirke har vi et udsat arbejde vedr. beklædningen på redskabsrummet. Kirkehuset i Albæk bliver ikke brugt så meget længere, og der er fremkommet forslag om at stoppe med at afholde
arrangementer i kirkehuset, idet de arrangementer der afholdes i
Albæk foregår i kirken.
Forslaget skal drøftes i menighedsrådet, og er der enighed om at
stoppe med arrangementer i kirkehuset i Albæk, vil det være muligt
at bruge en del af huset til værksted/maskinhus, som således overflødiggør redskabsrummet, som så kan fjernes.

Regnskab 2014:
Her havde vi et overskud på ca. 137.000 kr. Dette skyldes færre udgifter på kirkegården og mindre forbrug på menighedsrådets møder.
Budget 2016:
I 2015 blev vi tildelt 50.000 kr. til børne/ungearbejde, og det beløb
får vi også fremadrettet.
Provstiet kører fortsat med 0 fremskrivning af budget.
Kirkens aktiviteter:
Der er fortsat rigtig mange aktiviteter i kirken og kirkehuset.
Vi har hyret Hanne Møller til hjælp med børneaktiviteterne, og nu
tilbydes der, ud over børnegudstjenester og kirkemusiklegestue,
også en Påskemusical, der opføres i Lyngså kirke 2. påskedag.
Det er skønt at se at K.I.K. koret også har fået flere deltagere.
Så kan der nævnes Bob Dylan koncert i Lyngså kirke, højskolesang/
hyggeeftermiddag, sogneaftner i kirkehuset og sommer- og julecafe
i Albæk kirke.
Som noget nyt blev der afholdt Gospelworkshop for konfirmanderne, og jeg synes, det var en fantastik oplevelse at se og høre, hvad
de havde nået på den ene dag.
Kirken har også været ude af huset i 2015, - det var til teltgudstjenester i Præstbro, Voerså og Lyngså.
Sogneudflugten gik til Mariager kirke, hvor vi fik en rundvisning.
Herefter gik turen til Hvidsten kro.
Menighedsrådets visioner:
Vi vil fortsat prioritere børne/ungearbejdet højt, samt den store aktivitet i kirkerne og kirkehuset.
Frederikshavn kommune tilbød alle landsbyerne hjælp og økonomisk hjælp til udarbejdelse af en fremtidsplan for deres by. Lyngså,
Voerså og Præstbro gik sammen og indsendte en ansøgning, og
der er nu etableret et godt samarbejde i Albæk-Lyngså Sogn. Dette
samarbejde er kirken også en naturlig del af.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle vores frivillige for jeres hjælp
ved de forskellige arrangementer, - tak til vores ansatte og medlemmerne af menighedsrådet for jeres indsats.
I gør det rigtig godt hver især, og det har været en fornøjelse at komme på kirkegårdene og at deltage i vores arrangementer og møder.
Søren Holm Kristensen
Menighedsrådsformand

Albæk-Lyngså menighedsråd (Kasper Nielsen og Kaj Thomsen
mangler på billedet)

KONCERT MED
”VISENS VENNER”
Som traditionen byder, gæstes vi i Bededagsferien af Visens Venner, som i
forbindelse med et nordisk træf giver koncert i Lyngså kirke.
Kom og vær med og få en god oplevelse med herlig visesang.
Dato: Fredag den 22. april kl. 14.00

Det er for børn...
Lyngså kirke
Børne
gudstjenester
Onsdag den 27. april kl. 17.00
Onsdag den 25. maj kl. 17.00
B FOR BØRNEGUDSTJENESTE
Efter gudstjenesten i kirken
serveres aftensmad i kirkehuset.
Vi er færdige kl. ca. 19.00
Velkommen til en børnevenlig gudstjeneste med både friske børnesange og
salmer, som vi synger sammen med KIK,
bibelfortælling og skuespil for alle aldre.
For maden betales 20 kr. for voksne
– børn gratis.

KIRKEMUSIKLEGESTUE i Lyngså - Forår 2016
Albæk-Lyngså sogn inviterer
til kirkemusikalsk-legestue
for børn 0-2 år, ledsaget af
forældre, bedsteforældre og/
eller dagplejere.
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Og: Vi mangler præcis din stemme :-)
Hvem: F
 ra 3. klasse Hvor: Stensnæsskolen, Musik-lokalet
Øvetid: Onsdage kl.: 1 4.15 – 15.15.
Bonus: Koret er aflønnet :-)
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Lyngså kirker
Jeg er musikpædagog og er vant til at arbejde med
Dina Flyvbjerg Ledet, Tlf. 30 61 80 84
små børn og forskelligt kirkeligt arbejde.
Musik og leg hører sammen 
Email: flyv_bjerg@hotmail.com
VEL MØDT! – hilsen Hanne Møller

Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus
Torsdag d. 14. april kl. 14.00
Vi samles om forskellige spil, hyggeligt samvær og en god kop kaffe.
Tag gerne dit strikketøj med.
Kaffen koster 20 kr.
Har du brug for kørelejlighed,
så ring til en af os.
VELKOMMEN
Hanne Ågård Kristensen, 2118 9562
Anja Thomsen, 2328 0143
Sofie Knøsen, 3023 7637
Guri Svendsen, 4116 8958
Ketty Kjær Pedersen, 2328 8935

Sogneaften
Torsdag den 28. april kl. 19.00
Kordegn, tidligere sygehjælper, Grethe Hostrup, fortæller om mennesker og steder hun har mødt og set på sine utallige hjælpeture til
Israel.
Grethe Hostrup har et projekt: ”HUMIS” - humanitært arbejde i
Israel. Hun hjælper med at samle tøj til børn og penge til familier
i nød. Hun har primært fokus på de fattige palæstinensere, der ofte
lever under meget kummerlige kår.
Når hun får donationer, tager hun selv ned og fordeler gaverne eller pengene direkte. Og hun har allerede bygget et godt netværk op
i Jerusalem og Betlehem.
”Jeg kender en ung kristen, palæstinensisk enke, der har hjulpet
mig at finde familier, der trænger til hjælp. Det betød, at otte familier i Jerusalem og Betlehem fik både senge, sengetøj, vaskemaskine, komfur, sygeforsikring og mad. For os er det en selvfølge,
men for dem betegnede det nærmest en luksus, de ikke turde håbe
på” - fortæller Grethe Hostrup.

Kristi himmelfartsdag
5. maj
Igen i år fejrer vi Kristi himmelfartsdag i Præstbro.
Vi håber på godt vejr og indbyder endnu engang til
friluftsgudstjeneste kl. 10.30
ved klubhuset i Præstbro.
Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet til grillfest!!!

Havnegudstjeneste
i Voerså
2. pinsedag mandag den 16. maj kl. 10.30 afholder vi igen
pinsegudstjeneste
ved den nye havn i
Voerså.
Efter gudstjenesten
serveres en let ”frokost”!!!

Sommer-café
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00 bliver Albæk kirke omdannet til en
sommer-café.
Café-bordene er på plads og så skal vi lytte til en rigtig sommerkoncert arrangeret af kirkesanger og musikskolelærer Dina i
samarbejde med musikskoleelever fra Frederikshavn kommunale
musikskole.

Markedsgudstjeneste
på Lyngså marked
Søndag den 3. juli afholdes som sædvanlig gudstjeneste i markedsteltet ved Lyngså marked.
Gudstjenesten begynder kl. 9.00. Før gudstjenesten serverer markedet rundstykker og morgenkaffe.
Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste!

Sogneudflugt til Jenle
Lørdag den 2. juli tager vi på sogneudflugt til Jenle og Skive.
Vi følger op på forårets sogneaftner med foredrag om Jeppe
Aakjær og tager afsted for at besøge Jenle.
Jenle er navnet på Jeppe Aakjærs kunstnerhjem på
halvøen Salling, der strækker sig ud i Limfjorden nord
for Skive. Bygningerne ligger i et meget smukt område med to
skove. I Jenles sydskov ligger Nanna og Jeppe Aakjær begravet. Området besøges hvert år af godt 30.000.
Hovedbygningen er opført 1906-07, og digteren og forfatteren Jeppe Aakjær flyttede ind sammen med sin hustru,
billedskæreren Nanna Aakjær, umiddelbart efter deres bryllup
den 25. april 1907.
Jenle er i 1906 tegnet af den berømte danske arkitekt Povl
Baumann. Baumann er bl.a. kendt for sit arbejde som hjælpe
arkitekt ved genopbygning af Christiansborg.
Hele anlægget med have og hus blev fredet i 1982.
På første sal i hovedbygningen findes Jeppe Aakjærs ar
bejdsværelse med den inspirerende udsigt over Limfjord
en og Astrup Vig.
Jenle er opdelt i to afdelinger: Mindestuerne, der var familien
Aakjærs hjem, og Jenles udhuse, hvor der i dag indrettet et
museum med en permanent udstilling om familien Aakjærs
liv fra midten af 1800-tallet til1960’erne, krydret med almen
historie.

Vi drikker kaffe et sted på ruten og spiser et andet sted...
Køreplan for bussen:
Præstbro (v. kroen)
Albæk kirke		
Voerså gl. missionshus
Lyngså kirke		
Lyngså gl. missionshus

kl. 12.00
kl. 12.05
kl. 12.15
kl. 12.20
kl. 12.25

Pris 100 kr. (inkl. alt)
Tilmelding senest 21. juni til: Susanne Kongsbak 98 46 02 57
eller Kurt Kvesel 23 62 50 60

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

Senest dagen før inden kl. 18 ringer man til
Dybvad Taxi på tlf. 98 86 42 14 og bestiller kirkebil.
(Hvis man af én eller anden grund alligevel ikke ønsker at benytte kirkebilen,
kan den afbestilles igen helt ind til afhentningstid).
Man bliver så afhentet på bopælen og efter
gudstjenesten kørt tilbage.

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).

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

Menighedsrådsmøder afholdes:
19. april kl. 19 (Albæk)
13. maj kl. 10 (Lyngså)
Sagsfortegnelse, dagsorden samt udskrift
af forhandlingsprotokol vil kunne ses
fremlagt hos menighedsrådets formand - se
adresseliste.

Næste nummer af kirkebladet forventes at
udkomme i slutningen af juni.

Sognehjemmeside:
www.albaek-lyngsaa.dk

Kirkebetjeningen holder fri på
mandage+skiftende fridag, 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.

BARNEDÅB

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

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

Indre Mission
Voerså KFUM og KFUK:
(Møderne afholdes
i Lyngså kirkehus kl. 19.30)
Onsdag den 6. april:
Bibeltime - Johs ev. v. Ketty
Onsdag den 20. april:
Mette og Henrik Kristensen, Skrødstrup
fortæller om ”En rejse til Sierra Leone
med efterskoleelever, som opdager nye sider
af sig selv". Pakkefest til fordel for Mission
Afrika.
Onsdag den 4. maj:
Vi deltager i Frihedsgudstjeneste i Sæby Kirke
kl. 19.00

BEGRAVELSER

VIELSE

Torsdag den 12. maj:
Kredsens forårsmøde v. Moses Sloth, Nørager
(program følger)
Den 20. februar i Lyngså kirke: Ruth Juul
Haven og Martin Hansen, Lannerparken 45,
Frejlev
Den 4. december fra Lyngså kirke: Jørren Christiansen, Toften 9, Lyngså
Den 28. januar på Albæk kirkegård: Ruth Kostending, Koldbækgade 3, Hadsund
Den 5. februar på Lyngså kirkegård: L
 ene Elisabet Holdensgaard, Holdensgårdsvej 16,
Voerså
Den 10. februar fra Albæk kirke: Egon Larsen, Østkystvejen 346, Voerså

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

Onsdag den 18 maj:
Sange og salmer
v. Ruth og Jørn Wolf, Hjallerup
Onsdag den 1. juni:
Kirketur - kirketuren går til Jerslev kirke.
Vi mødes ved Lyngså kirkehus kl. 18.45
Onsdag den 8. juni:
18.30: Grill og hyggeaften hos
Ketty og Svend, Lyngager 9

KALENDEREN
Lyngså kirkehus:
Torsdag den 24. marts:

Påskemåltid efter gudstjeneste kl. 17.00

Torsdag den 31. marts:

Sogneaften kl. 19.00 med Bjarne NielsenBrovst

Torsdag den 14. april:

Hyggeeftermiddag kl. 14.00

Torsdag den 21. april:

Kirkemusikalsk legestue kl. 9.45

Onsdag den 27. april:

Spagettigudstjeneste kl. 17.00 – i kirken

Torsdag den 28. april:

Sogneaften kl. 19.00 med Grethe Hostrup

Torsdag den 19. maj:

Kirkemusikalsk legestue kl. 9.45

Onsdag den 25. maj:

Spagettigudstjeneste kl. 17.00 – i kirken

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
Organist
Jørn Wolf
Hornshøjvej 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

Årsmøde
for Folkekirkens Mission og mellemkirkeligt arbejde i Frederikshavn provsti
Torsdag d. 19. maj kl. 18.00 i Strandby kirkecenter.

Sidste frist nu: Husk tilmelding til

PÅSKEMUSICAL

Kasserer for menighedsrådet
Kasper Nielsen
Albækvej 5, Voerså,
9300 Sæby
29 93 53 15
albaekvej@gmail.com

PÅSKE-MUSICAL 2016
i påskeferien for alder ca.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
FERIETILBUD!

Formand for menighedsrådet
Søren Holm Kristensen
Fjembhedevej 40, Præstbro
9330 Dronninglund
22 10 67 12

Musicalen instrueres af Dina
Flyvbjerg og Hanne Møller.
Kostumer og remedier fremstiller
vi selv ind imellem at sange og
danse og replikker øves.
Ketty Kjær Pedersen leder ugen
og er praktisk scenehjælper.
- alle børns ledsagere er meget
velkomne til at være med
dagene igennem! (onkler/tanter/
forældre/bedsteforældre m.fl.)
TILMELDING til Ketty
(tlf: 23 28 89 35) eller på mail
kettykjrpedersen@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

Albæk

Lyngså

25. marts – Langfredag
10.30
Lidelseshistorien
Helge Morre Pedersen
ingen
		
27. marts – Påskedag		
Mattæus 28,1-8
ingen
"Han er opstanden"		

10.30
Helge Morre Pedersen
(kirkebil)

28. marts – 2. påskedag		
10.30
Johannes 20,1-18
Påskemusical
"Jesu opstandelse"			
3. april – 1. s. e. påske		
Johannes 21,15-19
ingen
"Den opstandne og Simon Peter"		
10. april – 2. s. e. påske
Johannes 10,22-30
”Den gode hyrde”

10.30
Helge Morre Pedersen

17. april – 3. s. e. påske		
Johannes 14,1-11
ingen
”Vejen, sandheden og livet
22. april – Bededag
10.30
Mattæus 7,7-14
Helge Morre Pedersen
"Om bønhørelse"		

10.30
Helge Morre Pedersen

ingen
9.00
Johnny Søndberg-Madsen

ingen

22. april – Bededag		
VISENS VENNER
15.00
KONCERT		
24. april – 4. s. e. påske		
Johannes 8,28-36
ingen
"Hvad er frihed?"		

10.00
Helge Morre Pedersen
KONFIRMATION

27. april – ONSDAG		
BØRNEGUDSTJENESTE
Se inde i bladet		

17.00
Helge Morre Pedersen

1. maj – 5. s. e. påske
Johannes 17,1-11
"Jesu sidste bøn"

10.00
Helge Morre Pedersen
KONFIRMATION

ingen

5. maj – Kristi himmelfartsdag
Lukas 24,46-53
"Jesu himmelfart"

10.30
Helge Morre Pedersen
På Stadion i Præstbro

ingen

8. maj – 6. s. e. påske		
Johannes 17,20-26
ingen
"Jesu sidste bøn"		
15. maj – Pinsedag
10.30
Johannes 14,15-21
Helge Morre Pedersen
"Vi er er ikke efterladte"		
16. maj – 2. pinsedag		
Johannes 6,44-51
ingen
"Jesus er levende brød"		
22. maj – Trinitatis
10.30
Mattæus 28,16-20
Helge Morre Pedersen
"Jeg er med jer alle dage"		
29. maj – 1. s. e. trin.		
Lukas 12,13-21
ingen
"Om at være rig"		

10.30
Arne Kronborg

ingen
Havnegudstj. i Voerså
10.30
Helge Morre Pedersen
ingen
10.30
Helge Morre Pedersen

5. juni – 2. s. e. trin.
10.30
Lukas 14,25-35
Helge Morre Pedersen
"Om at bære sit kors"		
12. juni – 3. s. e. trin.		
Lukas 15,11-32
ingen
"Den fortabte søn"		

9.00
Johnny Søndberg-Madsen

19. juni – 4. s. e. trin.		
Mattæus 5,43-48
ingen
"Elsk jeres fjender"		

10.30
Helge Morre Pedersen

26. juni – 5. s. e. trin.
10.30
Mattæus 6,13-26
Helge Morre Pedersen
"Peters nøgle"		
3. juli – 6. s. e. trin.		
Mattæus 19,16-26
ingen
"For Gud er alting muligt"		

ingen
9.00
Gudstjeneste på Lyngså marked
Helge Morre Pedersen

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

GUDSTJENESTER

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

