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Kirkefrokost 
og menig-
hedsmøde
 i Lyngså den 29. januar

Søndag den 29. januar indbydes til 
gudstjeneste i Lyngså kirke kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost 
i Kirkehuset, - og herefter – kl. ca. 13 
- afholdes det lovbefalede menigheds-
møde, hvor menighedsrådet fortæller 
om arbejdet med planer og visioner for 
fremtiden.

Menigheds-
rådet 
for de kommende 4 år er nu valgt 
og har konstitueret sig:

Menighedsrådet består af:
Søren Holm Kristensen, 
Fjembhedevej 40, Præstbro 
(formand)
Hanne Kristensen, Østkystvejen 357, Voerså (næstformand)
Kristian Juel Christensen, Østkystvejen 198, Lyngså (kirkeværge i Lyngså)
Ketty Kjær Pedersen, Rådhusvej 50, Sæby (kontaktperson)
Kasper Nielsen, Albækvej 5, Voerså (kasserer)
Susanne Kongsbak, Svanevej 24, Voerså

Som stedfortrædere er valgt:
Kaj Thomsen, Mølholtvej 64, Præstbro (kirkeværge i Albæk)
Anker Christiansen, Mette Billesvej 8, Frederikshavn

Salmesang / salmeværksted
For alle, som elsker at synge salmer

Ideen er, at vi helt uformelt, bare er os, der kommer og orglet
 – nogle mandag aftener.

 30/1 - 20/2 - 13/3 - 3/4 og 8/5 - 2017 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 sal-
mer nogle, som har kvalitet nok i tekst og melodi til, at de kan komme til anvendelse i 

gudstjeneste sammenhæng?

Kort sagt: Vil vi 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 



Hyggeeftermiddag
I Lyngså kirkehus

Torsdag d. 16. februar kl. 14,00
Vi får besøg af Røde Kors Genbrug.
 
Torsdag d. 20. april kl. 14.00

Hver gang byder samværet på en god kop kaffe 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  
Anja Thomsen, 23 28 01 43
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 19. januar kl. 14.00

Torsdag den 16. marts kl. 14.00

Velkommen til et Påske-musical-forløb 
(januar-april)
KÆRE 3.OG 4.-KLASSES-ELEVER – I ER HERMED 
INVITERET TIL AT LAVE MUSICAL SAMMEN MED KIK  
OG MED KORETS FASTE LEDER DINA FLYVBJERG 
& HANNE MØLLER.

– det bliver et kort vinter-forårs-projekt hen imod palmesøndag, 
–  hveranden fredag i Stenssnæsskolens Musiklokale i KIK-

øvetiden: kl.12.30-13.10

Musicalen er skrevet udfra historien om Jesus, hans diciple og 
påsken. Der er sange, skuespil, kostumer og dramatisering på 
programmet, når vi mødes – VEL MØDT!

Dato og opstart: 
fredagene d. 20/1 + 3/2 + 17/2 + 3/3 + 17/3 + 31/3 
+ 7/4 med længere øvetid i Lyngså kirke (fra 12.45-15.45 - vi 
arrangerer kørsel!) 
+ ekstra, ekstra øvning i Lyngså kirke lørdag d.8/4 kl.10-14 
+ selve palmesøndag d.9/4: 
mød kl.9 i Lyngså kirke (musi-
calen opføres kl.10.30)

Meld dig til forløbet hos Dina 
senest 13.januar
tlf: 30 61 80 84 eller 
mail: flyv_bjerg@hotmail.com



Stidsholtmøde
Der afholdes Stidsholtmøde 
torsdag den 16. marts kl. 19.00 
med journalist og forfatter Samuel Rachlin, der vil holde fore-
drag om:
”Rusland efter den kolde krig
- en aften om den kolde krig og Stalins arv til et splittet Europa.”

Samuel Rachlin (f. 1947) er journalist og tidligere korrespondent 
for Danmarks Radio i det daværende Sovjetunionen.
Samuel Rachlin blev TV2’s første nyhedsvært. Han har arbejdet 
for Verdensbanken i Washington og var i 2007 - 2010 kommuni-
kationsdirektør i Saxo Bank. 
Rachlin blev født i Sibirien, men kom til Danmark som 9-årig. 
Han lavede i 1999 en tv-film om sin families tvangsforvisning til 
og ophold i Sibirien. 

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

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

Pris 20 kr. for voksne – børn gratis!

Onsdag den 25. januar
NYT NYT NYT
Børnegudstjeneste kl. 17.00 i Albæk kirke!
Efter gudstjenesten er der som sædvanlig fællesspisning i Lyngså 
kirkehus.

Onsdag den 1. marts
Børnegudstjeneste kl. 17.00 i Lyngså kirke. ➔

Onsdag den 29. marts
Børnegudstjeneste kl. 17.00 i Lyngså kirke.
Efter børnegudstjenesten er der spisning i kirkehuset.

Onsdag den 1. marts
Børnegudstjeneste kl. 17.00 i 

Lyngså kirke.
Det er askeonsdag – onsdag 

efter fastelavn – og vi skal 
holde et brag af en faste-

lavnsfest.
Efter børnegudstjenesten og 
spisningen er der tøndeslag-

ning i kirkehuset.



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 kir-
kebil. 
Man bliver så afhentet på bopælen og 
efterfølgende kørt tilbage.

Dette gælder kørsel til alle gudstjenester 
og arrangementer.

Det er gratis for alle at benytte 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 i 
Lyngså kirkehus:
24. januar, 14. februar, 21. marts
Kirkebetjeningen holder fri på man-
dage, hvorfor kirkelige handlinger så vidt 
muligt må henvises til ugens øvrige dage. 
Sognepræsten kan træffes alle dage. Tid 
aftales telefonisk.

I hvert nummer af kirkebladet offentlig-
gør 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!

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

Koret for dig, der elsker at synge
Koret med sang og musik og fede oplevel-
ser.
Koret der svinger, gynger, rocker og syn-
ger.
Koret hvor alle er velkomne!
Og: Vi mangler præcis din stemme :-)
Hvor:  Stensnæsskolen, Musiklokalet.

Øvetid: 
Hold 1: KIK (4., 5. og 6. klasse)
Onsdage 14.15 – 15.15.
Opstart efter jul: 11. januar.

Hold 2: KIK-JUNIOR (minikonfirman-
der/3. klasse).
Fredage kl.:   12.30-13.10.
Opstart efter jul: 13. januar.

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

Kom og vær 
med i KIK 
(Koret I 
Kirken)

Sogneaftner
I 2017 fejres 500-året for reformation. Det 
var Martin Luther, der den 31. oktober 
1517 satte sine 95 teser op på kirkedøren på 
Slotskirken i Wittenberg. Herfra begyndte 
reformationen.

I den anledning vil der i 2017 blive en 
række arrangementer, der henfører til den 
begivenhed for 500 år siden.

Torsdag den 26. januar
Vi skal 
have fortalt 
historien 
om Luther 
gennem den 
berømte 
tysk/ameri-
kanske film 
med titlen 
”Luther”. 
Filmen 
udkom i 
2003 og 
blev med 
det samme 
berømt for 
sin fortæl-
ling af histo-
rien om Luther og reformationen

Torsdag den 23. februar
De Magiske Øer
Sådan kalder Lisbeth Solmunde 
Michelsen, som er præst for færinger i 
Danmark, Færøerne.
Man bjergtages af øerne i det store hav, 
formet til et kunstværk af Vorherre, havet 
og naturen. Havet har med sin vælde op 

igennem 
tiderne på 
godt og 
ondt været 
med til 
at forme 
Færøerne 
og de men-
nesker, der 
bebor disse 
øer i dag. 
(citat LSM)
 
Folkekirken 

på Færøerne er også et studie værd. Den 
blev grundlagt den 29. juli 2007, efter at 
Den danske Folkekirke overlod den til 
det færøske hjemmestyre. Tidligere var 
Færøernes Folkekirke et provsti under 
Københavns Stift og siden et selvstændigt 
stift under Den danske Folkekirke.
Hvordan er det så gået? Det har en gruppe 
fra Det Mellemkirkelige stiftsudvalg i 
Aalborg Stift set nærmere på, i forbindelse 
med en studie tur fra d. 26. juli til d. 2. 
august. 
Ernst Hansen fra Abildgaard Kirke vil vise 
billeder og fortælle fra studieturen.

Torsdag den 30. marts
Martin Luther og reformationen i kunstens 
spejl
Billedforedrag ved lektor Claus Jensen, 
som i ord og billeder viser, hvordan cen-
trale dele af Luthers liv og lære kommer 
til udtryk i reformatoriske hovedværker, 
malet af Lucas Cranach (både far og søn) 
og af andre.

Arrangementerne finder sted i Lyngså 
kirkehus nævnte datoer kl. 19.00.



Babysalmesang  
i Lyngså kirke  
vinter-forår 2017

udvalgte fredage kl.10 kan 
babyer (3-10 mdr) og en 
ledsager (mor, far eller en 
bedsteforældre) synge salmer i 
Lyngså kirke sammen med 
musikpædagog Hanne Møller.  

Medbring gerne et tæppe til din baby. Afsæt halvanden time -  det varer 
ca.40 min. i kirkerummet og derefter er der mulighed for pusle-/amme-tid 
+ kaffe/te/småkage og hyggesnak i kirkehuset.

Datoer: 13/1 + 20/1 + 10/2 
+ 3/3 + 10/3 + 17/3 + 31/3
21/4 + 28/4 + 5/5 + 19/5 : fredage kl. 10  

Babysalmesang er en slags mini-gudstjeneste, 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, og de 
fleste med bevægelser for og/eller med baby + lidt dansetrin. Visuelle 
virkemidler og forskellige små-instrumenter bruger jeg til at blande og 
variere oplevelserne med. 

  Babysalmesang er gratis at deltage i 
 Kaffe/ te/ småkager ligeså 
( - medbring endelig madpakke efter behov)

Tilmelding og mere info SMS 22 30 66 04 
Jeg glæder mig meget til at møde babyerne 
fra Lyngså og omegn!  
På snarligt gensyn – Hanne Møller 

 Visionen for Babysalmesang er først og fremmest at give babyer  
mulighed for så tidligt som muligt at stifte bekendtskab med nogle af  
de bedste og mest elskede salmer. Det, de hører i de allerførste  
måneder af deres liv, glemmer de aldrig. (– særligt når det synges af  
deres mor, far el. bedste) Dvs. at salmer, de har hørt tidligt i det 
første  leveår, vil ligge gemt i deres erindring resten af deres liv og 
dukke  frem, når de igen hører og synger dem senere i livet.  



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

Den 23. september fra Lyngså kirke: Bent Larsen, Åhavevej 31, Voerså

Den 29. september fra Albæk kirke: Oda Faurholt Mørk, Havnen 8 C, Sæby

Den 6. oktober på Lyngså kirkegård: Asta Johanne Jensen, Østkystvejen 371, Voerså

Den 8. oktober fra Lyngså kirke: Mona Margit Christensen, Engvej 60, Lyngså

Den 4. november fra Albæk kirke: Ellen Margrethe Andersen, Præstbrogårdvej 2, Præstbro

Den 11. november fra Lyngså kirke: Hans Jacob Kring, Østkystvejen 379, Voerså

Den 19. november fra Lyngså kirke: Aase Gunhild Christensen, Gasværksvej 24, Sæby

Den 18. september i Lyngså 
kirke: Carl Søndergaard 
Hansen, Åhavevej 8, Voerså

Den 25. september i Albæk 
kirke: Tilde Schebye Kolind,
Savværksvej 5, Voerså

Den 30. oktober i Albæk 
kirke: Melanie Lina Mar-
schall Thomsen, Albækvej 3, 
Voerså

Den 13. november i Albæk 
kirke: Marie Kristine Thom-
sen, Savværksvej 1 A, Voerså
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KIRKELIGE HANDLINGER I SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

Den 3. september i Albæk kirke: Jannie Høj Christensen og 
Emil Sebastian Thomsen,  Solparken 64, Dronninglund

Den 10. september i Albæk kirke: Lene Sørensen og
Mikael Nielsen, Holtbjergvej 13, Albæk



Lyngså kirkehus: 
Tirsdag den 31. dec.: Midnatssuppe i 
kirkehuset – efter nytårsgudstjenesten 
kl. 23.30
Torsdag den 19. jan.: Højskolesang kl. 
14.00 - se inde i bladet
Tirsdag den 24. jan.: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Onsdag den 25. jan.: 
Børnegudstjeneste – begyndende i 
Albæk kirke kl. 17.00
Torsdag den 26. jan.: Sogneaften kl. 
19.00 – Lutherfilmen – se inde i bladet
Søndag den 29. jan.: Kirkefrokost og 
menighedsmøde – se inde i bladet
Mandag den 30. jan.: 
Salmeværksted i Lyngså kirke kl. 
19.00 – se inde i bladet
Tirsdag den 14. feb.: Menigheds råds-
møde kl. 19.00
Torsdag den 16. feb.: Hygge efter-
middag kl. 14.00
Mandag den 20. feb.: Salmeværksted 
i Lyng så kirke kl. 19.00 – se inde i 
bladet
Torsdag den 23. feb.: Sogneaften kl. 
19 – Ernst Hansen om Færøerne – se 
inde i bladet
Onsdag den 1. marts: Børne guds-
tjeneste – begyndende i Lyngså kirke 
kl. 17.00
Mandag den 13. marts: Salmeværksted 
i Lyngså kirke kl. 19.00 – se inde i 
bladet
Torsdag den 16. marts: Højskolesang 
kl. 14.00 – se inde i bladet
Tirsdag den 21. marts: Menighedsråds-
møde kl. 19.00
Onsdag den 29. marts: Børneguds-
tjeneste – begyndende i Lyngså kirke 
kl. 17.00
Torsdag den 30. marts: Sogneaften om 
Luther - se inde i bladet.

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)

Uge 1:
INTERNATIONAL BEDEUGE

Onsdag den 4. januar

Onsdag den 18. januar:
Højskoleaften i Sæby

Onsdag den 1. februar.:
Bibeltime over Johannesevangeliet 

v. sognepræsten

Fredag den 10. feb.:
KFUM og KFUKs generalforsamling 

hos Karen og Svend

Onsdag den 22. feb.:
Vi serverer suppe kl. 18.30 

–  derefter undervisningsvideo: 
Missionsbefalingen 2

28. feb.-1. marts:
Bibelkursus i kredsen 

ved Preben Hansen, Aalborg 
– program følger senere

Onsdag den 8. marts:
Bibeltime over Johannesevangeliet 

ved sognepræsten 
efterfølgende generalforsamling

Onsdag den 15. marts:
Højskoleaften i Sæby
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 Albæk Lyngså

8. januar – 1. s. e. helligtrekonger 10.30 
Lukas 2,41-52 Helge Morre Pedersen ingen
”Jesus som 12-årig”  

15. januar – 2. s. e. helligtrekonger  10.30
Johannes 2,1-11 ingen Helge Morre Pedersen
"Vand til vin i Kana"  

22. januar – 3. s. e. helligtrekonger 10.30 
Mattæus 8,1-13 Helge Morre Pedersen ingen
"Officeren i Kapernaum"  

29. januar – 4. s. e. helligtrekonger  10.30
Mattæus 8,23-27 ingen Helge Morre Pedersen
”Stormen på søen”  Kirkefrokost – se inde i bladet

5. februar – Sidste s. e. helligtrekonger  9.00 
Mattæus 17,1-9 ingen Mette Volsgaard
"Forklarelsen på bjerget"  

12. februar – Septuagesima 10.30 
Mattæus 20,1-16 Helge Morre Pedersen ingen
"Lignelsen om arbejderne i vingården"  

19. februar – Seksagesima  10.30
Markus 4,1-20 ingen Helge Morre Pedersen
"Lignelsen om sædemanden"  

26. februar – Fastelavn 10.30 
Mattæus 3,13-17 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesu dåb"  

5. marts – 1. s. i fasten  10.30
Mattæus 4,1-11 ingen Helge Morre Pedersen
"Jesu fristelse i ørkenen"  

12. marts – 2. s. i fasten 9.00 
Mattæus 15,21-28 Mette Volsgaard ingen
"Den kananæiske kvinde"  

19. marts – 3. s. i fasten 10.30 
Lukas 11,14-28 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesus og Beelzebul”  

26. marts – Midfaste  10.30
Johannes 6,1-15 ingen Helge Morre Pedersen
"Bespisningen af de fem tusind”  

2. april – Mariæ Bebudelse 10.30 
Lukas 1,26-38 Helge Morre Pedersen ingen
"Marias englebesøg"    

9. april – Palmesøndag  10.30
Mattæus 21,1-9 ingen Helge Morre Pedersen
"Jesus er konge"  

13. april– Skærtorsdag  17.00
Mattæus 26,17-30 ingen Helge Morre Pedersen
"Jesus er i nadveren"  Påskemåltid

14. april – Langfredag 10.30 
Lidelseshistorien Helge Morre Pedersen ingen
"Meditation over Jesu korsord"  

16. april – Påskedag  10.30
Markus 16,1-8 ingen Helge Morre Pedersen
"Han er opstanden"  

17. april – 2. påskedag 10.30 
Lukas 24,13-35 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesus møder disciplene"  

23. april – 1. s. e. påske  9.00
Johannes 20,19-31 ingen Johnny Søndberg-Madsen
"Den tvivlende Thomas"  

30. april – 2. s. e. påske  10.00 
Johannes 10,11-16 ingen Helge Morre Pedersen
"Jesus er den gode hyrde”  KONFIRMATION


