ALBÆKLYNGSÅ

KIRKEBLAD
Konfirmander 2015

Morgensang
i Lyngså Kirke
Torsdag den 9. juli
Torsdag den 16. juli
Torsdag den 23. juli
Torsdag den 30. juli
De nævnte torsdage er der morgensang
i Lyngså kirke kl. 9.00 Vi indbyder feriegæster såvel som fastboende til en kort
morgenandagt (ca. 20 minutter)
Efter morgensangen er der mulighed for
at høre historien bag Lyngså kirke!

Vigtigt: Nye konfirmander og mini
konfirmander: Se inde i bladet!!!
Nummer 3 . 81. årgang

Juli-august-september 2015

Konfirmation 2016
Konfirmationsforberedelse og konfirmationer 2015/16.
Når 7. klasses elever fra Albæk-Lyngså
sogn fra august fordeles på flere skoler, betyder det, at jeg ikke længere udelukkende
kan bruge en skoles intranet til kommunikation med konfirmander 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, konfirmationskirke, skole og klasse, forældres kontakt
tlf., forældres mail
Alternativt kan oplysningerne afleveres/
sendes til sognepræsten, Donstedvej 82,
Albæk, 9330 Dronninglund.
Herefter opretter jeg en mail-gruppe, og
I vil løbende få tilsendt nyhedsbreve og
informationer.
Af foreløbige informationer er disse:
•	Tilmelding til konfirmationsforberedelse senest 1. august 2015.
•	Alle konfirmander, som går på både
Dronninglund skole og Sæbygård sko-

Markeds
gudstjeneste
på Lyngså marked
Søndag den 28.juni kl. 9.00 afholdes
som sædvanlig gudstjeneste i markedsteltet ved Lyngså marked, - i år ved
sognepræst Johnny Søndberg-Madsen
fra Torslev. Gudstjenesten begynder kl.
9. Før gudstjenesten serverer markedet
rundstykker og morgenkaffe.
Kom og vær
med til en
anderledes
gudstjeneste!

Højskolesang og
hyggeeftermiddag

i Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særligt, når
man har nogen at synge sammen med.
Organist Jørn, kirkesanger Dina, Hanne,
Sofie, Anja, Ketty og Guri står for arrangementerne, der i efteråret er planlagt
til:
Torsdag den 27. august kl. 14.00
(Hyggeeftermiddag)
Torsdag den 10. september kl. 14.00
(Højskolesang)

len, møder i konfirmandstuen i Albæk
onsdag morgen for at modtage to undervisningslektioner. Dette gælder alle
klasser.
•	Forældrene sørger for, at konfirmanderne kommer til Albæk (jeg håber, at
det kan lade sig gøre med skolebussen
for de flestes vedkommende).
•	Efter undervisningen sørger kirken for
transport til henholdsvis Dronninglund
skole og Sæbygårdskolen.
•	Undervisningen begynder onsdag den
19. august kl. 8.00
•	Konfirmandweekend på Kongebakken i
Tolne skov 11.-13. september
•	Konfirmandforældremøde afholdes i
konfirmandstuen i Albæk tirsdag den
29. september kl. 19
•	Konfirmation afholdes i Lyngså kirke
24. april 2016 kl. 10, og i Albæk kirke 1.
maj 2016 kl. 10
•	Fælles ”Blå mandag” mandag den 2.
maj

Sommerkoncert
i Lyngså Kirke
Mandag den 13. juli kl. 19.30
Thomas Rewes er uddannet på Det
Jyske Musikkonservatorium i Aalborg
hos Annette Bo Nielsen med sideløbende
private studier hos Kristian Sørensen,
Leipzig. Thomas modtog i 2010 Rebild
Musikpris. Han har sunget Papageno i
Mozarts Tryllefløjten og Greven i Figaros
Bryllup samt medvirket som korist i Den
Jyske Operas opsætninger. Senest har
han deltaget i Aalborg Operafestival.
Lars Colding Wolf er organist ved Sct.
Catharinæ kirke og har som solist,
kammermusiker og dirigent arbejdet
ihærdigt for navnlig den tidlige musik i
Danmark.
Pris (betales ved indgangen): 50 kr.

Skulle der være spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte mig.
På glædeligt gensyn
Helge Morre Pedersen
Sognepræst

Sogneudflugt
til Hvidsten
Lørdag den 4. juli, sogneudflugt til
Mariager kirke og kloster og Hvidsten
kro.
Først kører vi til Mariager kirke, hvor
vi vil få fortalt historien om kirken og
klosteret.
Herefter Hvidsten kro, hvor vi
skal høre historien om den kendte
”Hvidstengruppe” og selvfølgelig smage
deres berømte æggekage m.m.
Vi drikker kaffe et sted på ruten.
Køreplan for bussen:
Lyngså gl. missionshus kl. 13
Lyngså kirke kl. 13.05
Voerså gl. missionshus kl. 13.15
Albæk kirke kl. 13.20
Præstbro (v. kroen) kl. 13.30
Pris 100 kr. (inkl. alt)
Tilmelding senest 27. juni til:
Susanne Kongsbak 98 46 02 57
eller Kurt Kvesel 23 62 50 60

Lundkoret fra Norge
kommer
til Lyngså kirke
Søndag den 30. august får vi i Lyngså
kirke besøg af Lund kor 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”.

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisningen begynder onsdag den 9. september.
Som sædvanlig tilbyder vi også i dette
efterår minikonfirmandundervisning.
3. klasse har fri fra skole kl. 14.15 og
tager den ordinære skolebus kl. 14.25
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 præsteboligen. For
ældrene aftaler evt. samkørsel.

Evangeliet ifølge Bob Dylan
Lyngså kirke – stor koncert den 24.
september kl. 19.30
Bob Dylan har gennem årene haft enorm
indflydelse på populærmusikken og amerikansk kulturliv i generationer. Gennem
årene har han udgivet mere end 40 albums,
skrevet bøger, malet billeder og medvirket
på film. Hans sangteksters poetiske dybde
har skaffet ham et stort og trofast publikum, på tværs af generationer og kontinenter. Nogle mener endda, han bør have
Nobels Litteraturpris.
En aften i 1978 skete der noget skelsættende i Bob Dylans liv. Ved en koncert i
Californien samlede han et kors op fra

scenekanten og gemte det. Han har siden
forklaret, at han få dage efter havde en
stærk oplevelse af Jesu nærvær: ”Herrens
herlighed væltede mig omkuld og samlede
mig op, ” forklarer han.
I foråret 1979 blev han døbt. Samtidig
skrev han en række nye sange, som bedst
kan karakteriseres som moderne gospelrock.
Dylan bekendte nu åbenlyst troen på Jesus
som Messias. Han udfordrede sit publikum
med sine stærke sangtekster.
Bob Dylan’s gospelalbums solgte millioner
af eksemplarer. Både fans og kritikere
medgiver i dag, at hans optræden i disse år

KORT OG GODT

Sogneaftener

i Lyngså kirkehus
Torsdag den 24. september kl. 19.30
(BEMÆRK TIDSPUNKT)
(Sogneaften/koncertaften)
Bob Dylan koncert i Lyngså kirke
Denne aften kommer en gruppe på fem
erfarne musikere fra Vestjylland. De guider tilhørerne gennem Bob Dylan’s historie og sange. Gruppen har givet koncert
i en række store kirker i landet, - og nu
kommer de til Lyngså. Efter koncerten er
der arrangement i kirkehuset.
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00
Causeri om Voerså og omegn. Peter
Laubek vender tilbage og fortæller historier fra vores egn.

Torsdag den 19. november kl. 19.00
Peter Plys og Fandens medier
Journalist og radioproducer Frode
Mulkjær, der blandt andet er kendt
for radioprogrammer som ”Syvti” og
”Søndagskvisten” vil holde foredrag om
mediernes indflydelse på vores liv.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste er altid en festlig begivenhed, hvor vi i kirken takker Gud for alt, hvad
han giver. Han lader solen skinne og skyerne
regne, og han giver livsglæder, som kan bære
livet også i sorgens time.
Ved høstgudstjenesten takker vi Gud for livet, - og først og fremmest selvfølgelig for det
liv, han har givet på marken også dette år. I
verden er der så megen sult og nød!
Har vi glemt taknemligheden, og er livet
blevet en selvfølge???
Ved høstgudstjenesten er kirken pyntet og vi
holder fest i taknemlighed for, hvad Gud gav.
I år samles vi alle til høstgudstjeneste i
Albæk kirke:
Søndag den 6. september kl. 10.30
De indsamlede penge ved gudstjenesten
går til et fadderskabsbarn i den tredje
verden, som hver kirke har forpligtet sig
til at hjælpe. Herudover sendes pengene til
Folkekirkens Nødhjælp.

KIRKELIGE HANDLINGER I MARTS,
APRIL, MAJ VED ALBÆK OG
LYNGSÅ KIRKER

BARNEDÅB
Den 29. marts i Lyngså kirke: Morten Aagreen Falden,
Østkystvejen 71, Lyngså
Den 5. april i Lyngså kirke: Kenneth Juul Vadsholt
Sørensen, Østergade 12, Dybvad
Den 24. maj i Albæk kirke: Lucas Martin Lund
Gadensgaard, Sjællandsgade 20, 3.tv., Aalborg

VIELSE

Gud, – og dermed
pasta!

Onsdag den 30. september kl. 17.00
er der en kort børnegudstjeneste i
Lyngså kirke. Minikonfirmanderne og
børnekoret KIK medvirker.
Efter gudstjenesten serveres ”børnemad”
i kirkehuset.
Vi er færdige kl. ca. 19.00

var præget af en inderlighed og nerve og
musikalsk glæde, som man næppe har set
før eller siden i hans karriere.
Sangene og fortællingerne foldes ud ved en
koncert med ”Dylans Gospel Revisited” i
Lyngså kirke.
Band:
Trommer: Jens Bech Vestergaard
Bas: Henrik Bay Møller
Guitar: Kasper Petterson
Tangenter: Gorm
Vestergaard
Vokal og guitar:
Jens Lomborg

Den 30. maj i Albæk kirke: Trine Sigen Albertsen og
Tommy Svenningsen, Albækskovvej 5, Mølholt

VELSIGNELSE
Den 30. maj i Albæk kirke: Laila Kristensen og Brian
Kristensen, Svenstruipvej 2, Vrå

BEGRAVELSER
Den 14. marts fra Albæk kirke: Bertel Schrøder
Jensen, Østkystvejen 421, Sørå
Den 8. april på Lyngså kirkegård: Karen
Margrethe Hansen, Abildvej 8, -3, Frederikshavn
Den 17. april fra Albæk kirke: Mike Joachim
Christiansen, Poulsvej 27, Præstbro
Den 8. maj fra Lyngså kirke: Villy Frøkjær
Sørensen, Møllerimmen 1, Lyngså

www. albaek.sogn.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.
Dette gælder også kørsel til sogneeftermiddage.
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).
Datoer:
18. august kl 18.30 (Albæk kirkehus)
15. september kl 18.30 (Lyngså kirkehus)
Sagsfortegnelse, dagsorden samt udskrift af
forhandlingsprotokol vil kunne ses fremlagt
hos menighedsrådets formand - se adresseliste.
Kirkebetjeningen holder fri på mandage + skiftende fridag, hvorfor kirkelige
handlinger skal aftales i forhold hertil.
Sognepræsten kan træffes alle dage. Tid
aftales telefonisk.
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!
Næste nummer af kirkebladet forventes
at udkomme i slutningen af september.

KALENDEREN

Indre Mission - KFUM og KFUK:
Fre. d. 28. aug.: H
 østfest kl. 18,30
hos Karen og
Svend Sdr. Klitvej.
Medbring madkurv.
Ons. d. 2. sep.: Bibeltime kl 19,30 - 7.
studie
Ons. d. 16. sep.: Møde kl. 19,30:
Gert Nedergaard
Brønderslev taler
Tirs. d. 29. sep.: Temaundervisning:
”Når Helligånden
taler” v. Bent Kjær
Andersen, Hjørring
(Kredssarr.)
Ons. d. 30. sep.: Temaundervisning
fortsat kl. 19,30 i
Elling Sognegård
Ons. d. 7. okt.: Bibeltime kl. 19.30

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
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

Lyngså

5. juli – 5. s. e. trin.		
10.30
Lukas 5,1-11		
Helge Morre Pedersen
"Peters fiskefangst"			
12. juli – 6. s. e. trin.
10.30
9.00
Mattæus 5,20-26
Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Om vrede"		
19. juli – 7. s. e. trin.		
10.30
Lukas 19,1-10
ingen
Helge Morre Pedersen
"Zakæus"		
26. juli – 8. s. e. trin.
10.30
Mattæus 7,15-21
Helge Morre Pedersen
"Om falske profeter"		
2. august – 9. s. e. trin.		
Lukas 16,1-9
ingen
"Om den uærlige forvalter"		

ingen
10.30
Helge Morre Pedersen

9. august – 10. s. e. trin.
10.30
9.00
Lukas 19,41-48
Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Jesus græder over Jerusalem"		
16. august – 11. s. e. trin.		
Lukas 18,9-14
ingen
"Farisæeren og tolderen"		

10.30
Helge Morre Pedersen

23. august – 12. s. e. trin.
10.30
Markus 7,31-37
Arne Kronborg
"Luk dig op!"		

ingen

30. august – 13. s. e. trin		
Lukas 10,23-37
ingen
"Den barmhjertige samaritaner"		

10.30
Helge Morre Pedersen
Norsk kor medvirker

6. september – 14. s. e. trin.
10.30
Lukas 17,11-19
Helge Morre Pedersen
"De ti spedalske"		
13. september – 15. s. e. trin.		
Mattæus 6,24-34
ingen
"Om bekymringer"		

ingen

10.30
Helge Morre Pedersen
KONFIRMANDWEEKEND

20. september – 16. s. e. trin.
9.00
Lukas 7,11-17
Mette Volsgaard
ingen
"Dødeopvækkelse"		
27. september – 17. s. e. trin.		
10.30
Lukas 14,1-11
ingen
Helge Morre Pedersen
"Helbredelser"		Høstgudstjeneste
4. oktober – 18. s. e. trin.
Mattæus 22,34-46
"Det største bud i loven"

10.30
Helge Morre Pedersen
Høstgudstjeneste

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

Kirkebilen kører hver søndag

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

Lyngså kirkehus:
Søn. d. 30. aug.: Kirkefrokost efter
Gudstjenesten kl.
10.30 (Norsk kor
medvirker)
Tirs. d. 15. sep.: Menighedsrådsmøde
kl. 19.00

GUDSTJENESTER

