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VIGTIGT!
Til nye

konfirmander og 
mini konfirmander: 
Se inde i bladet!!!

Konfirmander 2016



Konfirmationsforberedel se og 
konfirmationer 2016/17
De fleste kommende konfirmander er allerede indskrevet og til-
meldt konfirmationsforberedelse.

Er der endnu nogle, der mangler, så kan det gøres ved at sende en 
mail til: hmp@km.dk med oplysning om:

Konfirmandens navn, CPR, konfirmationskirke, skole, klasse, for-
ældres kontakt tlf og forældres mail:
Alternativt kan oplysningerne afleveres/sendes til sognepræsten, 
Donstedvej 82, Albæk, 9330 Dronninglund

Der er oprettet en mail-gruppe, og herigennem vil I løbende få 
tilsendt nyhedsbreve og informationer.

Foreløbige informationer er disse:
• Tilmelding til konfirmationsforberedelse senest 15. juli 2016.
•  Alle konfirmander, som går på både Agersted skole og 

Sæbygårdskolen, møder i konfirmandstuen i Albæk onsdag 
morgen for at modtage to undervisningslektioner. Dette gælder 
alle klasser.

• Forældrene sørger for, at konfirmanderne kommer til Albæk.
•  Efter undervisningen sørger kirken for transport til henholdsvis 

Agersted skole og Sæbygårdskolen.
• Undervisningen begynder onsdag den 24. august kl. 8.00
•  Konfirmandweekend på Kongebakken i Tolne skov 9.-11. sep-

tember
•  Konfirmandforældremøde afholdes i konfirmandstuen i Albæk 

tirsdag den 27. september kl. 19
•  Konfirmation afholdes i Lyngså kirke 30. april 2017 kl. 10, og i 

Albæk kirke 7. maj 2017 kl. 10

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 % bakkede 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 2016 frem til jul.
Undervisningen tilbydes alle i 3. klasse og begynder: 
onsdag den 31. august
Undervisningen finder sted i konfirmandstuen (og i Albæk kirke) 
på onsdage. 

3. klasse har fri fra skole kl. 14.15 og udenfor skolen holder 
Dybvad Taxi og turistbusser med en minibus, der kører minikonfir-
manderne 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 11. december - afsluttes med en 
gudstjeneste i Lyngså kirke kl. 14.30, hvor minikonfirmanderne 

medvirker, - og får en gave! 
Herom senere!
Undervisningsmateriale m.m. 
udleveres gratis, dog vil vi 
gerne om børnene selv med-
bringer 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 minikonfir-
mandundervisning.
Vi glæder os meget til igen at 
komme i gang med ”minikon-
firmander”.

Sommerhilsen til alle børn

Helge Morre Pedersen
Sognepræst



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

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:  Fra 3. klasse
Hvor:  Stensnæsskolen, Musiklokalet.
Øvetid: Onsdage kl.:   14.15-15.15.
Opstart efter ferien: 24. august.
Bonus: Koret er afl ønnet :-)

For kontakt: Kirkesanger og korcoach i Albæk og Lyngså kirker: 
Dina Flyvbjerg Ledet . Tlf. 30 61 80 84 . fl yv_bjerg@hotmail.com

Lyngså kirke: 
Børne gudstjenester
Onsdag den 31. august kl. 17.00

Onsdag den 28. september kl. 17.00

Onsdag den 26. oktober kl. 17.00

Efter gudstjenesten i kirken serveres aftensmad i kirkehuset.
Vi er færdige kl. ca. 19.00. Velkommen til en børnevenlig gudstje-
neste med både friske børnesange og salmer, som vi synger sam-
men med KIK,  bibelfortælling og skuespil for alle aldre.
For maden betales 20 kr. for voksne – børn gratis.

Kirkemusikalsk legestue
Også i efteråret bliver der tilbud om kirke musikalsk legestue for 
dagplejebørn og andre interesserede med små børn.
Næste kirkemusikalske legestue er: 
Mandag den 12. september kl. 9.45 i Lyngså kirkehus
Kirkemusikalsk legestue ledes af musikpædagog Hanne Møller.

Det er for børn...

www.albaek-lyngsaa.dk
Husk at se på denne internetadresse. Her er altid det sidste nye fra sogn og kirke. 



Sogneudfl ugt til Jenle
Lørdag den 2. juli tager vi på sogneudfl ugt 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 begra-
vet. Området besøges hvert år af godt 30.000.
Hovedbygningen er opført 1906-07, og digteren og forfat-
teren Jeppe Aakjær fl yttede ind sammen med sin hustru, 
billed skæreren Nanna Aakjær, umiddelbart efter deres bryllup 
den 25. april 1907. 

Jenle er i 1906 tegnet af den berømte danske arkitekt Povl 
Bau mann. Baumann er bl.a. kendt for sit arbejde som hjælpe-
ar ki tekt ved genopbygning af Christiansborg. 
Hele anlægget med have og hus blev fredet i 1982.
På første sal i hovedbygningen fi ndes Jeppe Aakjærs ar-
bejds  væ rel se med den inspirerende udsigt over Lim fjord-
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) kl. 12.00
Albæk kirke  kl. 12.05  
Voerså gl. missionshus  kl. 12.15
Lyngså kirke  kl. 12.20  
Lyngså gl. missionshus  kl. 12.25   

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

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

Torsdag den 25. august kl. 14.00 
(Hyggeeftermiddag)

Torsdag den 8. september kl. 14.00 
(Højskolesang)

Torsdag den 13. oktober kl. 14.00 
(Hyggeeftermiddag)

Fangekoret fra Vridsløselille 
kommer til Lyngså kirke
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel 
har eksisteret i 15 år, og i al den tid har 
de indsatte sunget hver eneste søndag i 
fængsels kirken.
I 2004 kastede de sig ud i at lave en CD 
med forskellige danske kunstnere. Projektet 
fi k megen medieomtale, og derefter blev der 
efterspørgsel af Fangekoret, også på den an-
den side af tremmerne.

“Fængslet lukker men Fan ge koret lever vi-
dere“
”Fangekoret stopper ikke, 
selvom Vridsløse lukker. 
Så længe der er indsatte på 
Vridsløse, synger de videre, 
og når de sidste er væk, får 
de “bortsendte” indsatte ud-
gange fra de fængsler, hvor 
de placeres, indtil de sam-
les - nye, som gamle - på 
Falster, hvor jeg regner med 
at fl ytte med”.
Den udmelding kommer fra 
Fangekorets leder, Louise 
Adrian, efter at hun og koret 

offentliggjorde det seneste album fra fange-
koret.

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel 
har lavet en musikvideo som en sidste sa-
lut til det gamle fængsel. Lukas, som har 
tilbragt 22 år bag tremmer har skrevet san-
gen: “Mure og hegn”. DR bragte en ud-
sendelse om ham tirsdag d. 19/4 kl. 22.00. 
Musikvideoen er tilgængelig på youtube. 
Fangekoret giver koncert i Lyngså kirke 
lørdag den 24. september kl. 14.30



Visegruppen 
"Skage  rakkærne" kommer 
til Lyngså kirkehus
Torsdag den 29. september kl. 19.00

Her er gruppens beskrivelse af sig selv:
Gruppen ble etablert våren 2004 av tre 
venner, Gjermund Walle, Olaf Klunderud 
og Per Gunnar Bjørholt (Pt), fra Bamble og 
Stavern. 
Alle tre komponerer. Olaf og Pt skriver 
tekstene. Repertoaret som utvides stadig, 
er i norsk klassisk visetradisjon, og i gren-
selandet mot roots og jazz. Alle tre synger, 
både solo og fl erstemt. Gjermund spiller 
kontrabass, mandolin, gitar og banjo. Olaf 
spiller tangentinstrumenter, munnspill 
og gitar. Pt spiller gitar. I 
tillegg er Gjermund blue-
grass-entusiast og Olaf har 
lang erfaring som pop og 
dansemusiker. Pt er solotru-
badur i visegenren, og spil-
ler 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 kystlandskap med geologi, 
fl ora, 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 utpregete danofi le 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 2016 er det 
planlagt nye konserter i Danmark bl.a. i 
Lyngså.

Sogneaften 
i Lyngså kirkehus
Torsdag den 27. oktober kl. 19.30 

Sogneaften med specialsygeplejerske i 
psykiatri Karen Margrethe Olafsson med 
fokus på emnet ”Hvordan mon det er at 
have en psykisk lidelse?”
Karen Margrethe Olafsson har gennem 

mange år arbejdet og uddannet sig i fl ere 
lande indenfor psykiatrien. 
Karen Margrethe Olafsson vil fortælle 
om sit arbejde, og der vil også blive mu-
lighed for at stille spørgsmål omkring 
emnet.

Morgensang 
i Lyngså 
Kirke
Torsdag den 7. juli

Torsdag den 14. juli

Torsdag den 21. juli

Torsdag den 28. juli

De nævnte torsdage er der 
morgen sang i Lyngså kirke kl. 9.00 
Vi indbyder feriegæster såvel som 
fastboende til en kort morgenan-
dagt (ca. 20 minutter).

Efter morgensangen er der mu-
lighed for kaffe og rundstykker i 
Kirkehusets café.

Stidsholtmøde
med Steffen Gram
Torsdag den 6. oktober kl. 19.00
Mere herom i næste nummer 
af kirke bladet.



KORT OG GODT
Åbne kirker
I sommerhalvåret er kirkerne åbne for be-
søgende, når der er kirkegårdspersonale på 
kirkegården. Alle er velkommen til at besøge 
kirkerne og kigge indenfor.
Det at sidde stille i en kirke giver ofte stilhed 
og ro i sindet, - så velkommen til at bruge 
kirkerne også på denne måde.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste er altid en festlig begiven-
hed, 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 li-
vet, - 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 ble-
vet 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 
Lyngså kirke:
Søndag den 18. september kl. 10.30
Minikonfi rmanderne og kirkekoret KIK med-
virker og orgelspil beriges af trompetklang. 
De indsamlede penge ved gudstjenesten går 
til Folkekirkens Nødhjælp.

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 af-
bestilles igen helt ind til afhentningstid).
Man bliver så afhentet på bopælen og efter 
gudstjenesten kørt tilbage.
Dette gælder også kørsel til sogneeftermid-
dage.
Det er gratis for alle at benytte kirkebilen.

Menighedsrådsmøderne
afholdes i Lyngså kirkehus og er alle offent-
lige. Det betyder, at alle kan overvære menig-
hedsrådets møder (undtagen personsager og 
andre sager, hvor menighedsrådet fi nder det 
nødvendigt på grund af en sags beskaffenhed 
at foretage behandling i lukket møde).
Datoer:
23. august kl 18.30 (begynder på Lyngså kir-
kegård)
20. september kl 18.30 (begynder på Albæk 
kirkegård))
Sagsfortegnelse, dagsorden samt udskrift af 
forhandlingsprotokol vil kunne ses fremlagt 
hos menighedsrådets formand - se adresseli-
ste.

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

Den 26. marts fra Lyngså kirke: Ruth Elise Hansen, Østkystvejen 172, Voerså

Den 6. april på Lyngså kirkegård: Malte Gull Nørager, Åvænget 11, Voerså

Den 8. april fra Lyngså kirke: Børge Kristensen, Ternevej 12, Voerså

Den 19. maj på Lyngså kirkegård: Dagmar Jenny Ramlow, Gasværksvej 24, Sæby

Den 10. april i 
Albæk kirke: 
Johannes Degn 
Christensen, 
Nordostvej 11, 
Voerså

Den 22. april i 
Albæk kirke: 
Tobias Rævdal 
Borregaard, Chr. 
Rhuusvej 12, 
Sæby

Den 15. maj i 
Albæk kirke: 
Benjamin Drejer 
Andreasen, 
Nordostvej 13, 
Voerå

Den 5. juni i 
Albæk kirke: 
Emmelie 
Olivia Olsen, 
Stavanger, 
Norge

Den 5. juni i 
Albæk kirke: 
Flora Wiederholt 
Kolind, 
Holbergsgade 
12, 4.th., 
Aalborg
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KIRKELIGE HANDLINGER I MARTS-APRIL-MAJ
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

Kirkebetjeningen holder fri på mandage 
+ skiftende fridag, hvorfor kirkelige handlin-
ger 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 hand-
linger 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.

Er sorgen 
for tung at 
bære?
Har du mistet en kær nærtstående for 
kortere eller længere tid siden, og bor 
du i den gamle Sæby Kommune? Synes 
du, at sorgen er for tung at bære – også 
selv om du har børn og venner, du kan 
tale med? Eller synes du, at nu har du 
trukket nok på vennerne; men livet er 
lidt for sort, efter at du har mistet? 

Kom og vær med i en gruppe ved 
Volstrup Kirke, hvor vi er nogle, der har 
oplevet det samme, og hvor vi kan dele 
vores tanker og oplevelser – også dem, 
som vi hver især synes er lidt ”sære”; 
men som det viser sig, er helt almindeli-
ge og normale, når vi kommer til at tale 
om det. Du er velkommen, også selv om 
du evt. ikke er medlem af folkekirken.
Henvend dig til 
sognepræst Kate Hyldgaard, 
telefon 98 46 80 34 eller 
mail kahy@km.dk 

Gruppen mødes i Graverboligen ved 
Volstrup Kirke hver tredje onsdag kl. 
15-17 (dog tirsdag den 23. august) indtil 
jul på følgende dage:

3. august, 23. august (tirsdag), 14. 
september, 5. oktober, 26. oktober, 16. 
november, 7. december 



Lyngså kirkehus: 
Torsdag den 7. juli: Morgensang i 
Lyngså kirke kl. 9.00
Torsdag den 14. juli: Morgensang i 
Lyngså kirke kl. 9.00
Torsdag den 21. juli: Morgensang i 
Lyngså kirke kl. 9.00
Torsdag den 28. juli: Morgensang i 
Lyngså kirke kl. 9.00
Tirsdag den 23. august: Menigheds-
rådsmøde kl. 19.00
Torsdag den 25. august: Hygge efter-
middag kl. 14.00
Onsdag den 31. august: Børne guds tje-
nes te kl. 17.00 – derefter fællesspisning
Torsdag den 8. september: Højskole-
sang kl. 14.00
Mandag den 12. september: 
Kirkemusikalsk legestue kl. 9.45
Tirsdag den 13. september:  
Orienteringsmøde/opstillingsmøde til 
MR-valg kl. 19.00
Tirsdag den 20. september: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Lørdag den 24. september: 
Fangekoret fra Vridsløselille kl. 14.30 
(i kirken)
Tirsdag den 27. september: Kon fi r-
mand for ældre aften kl. 19.00 (i konfi r-
mandstuen i Albæk)
Onsdag den 28. september: Børne-
guds tje ne ste kl. 17.00 – herefter fælles-
spisning
Torsdag den 29. september: Koncert 
ved ”Skagerakkærne” kl. 19.00

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

ADRESSELISTE

Giv noget godt videre
til vores børn.
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din
lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre. 

På et orienteringsmøde d. 13. september får du et
indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du
får også viden om måden, vi organiserer vores

arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for
alle, uanset om du vil stille op eller ej.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis
foregår det samme aften på et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.

A L B Æ K - L Y N G S Å   S O G N

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i Lyngså kirkehus

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i AlbækLyngså Sogn

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Giv noget godt videre
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Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de
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folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af din
lokale kirkes ledelse? Så stil op til
menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give
noget godt videre. 

På et orienteringsmøde d. 13. september får du et
indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du
får også viden om måden, vi organiserer vores

arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for
alle, uanset om du vil stille op eller ej.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en
kandidatliste. Det er op til dig – og andre
kandidater – at få sammensat listerne. I praksis
foregår det samme aften på et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet.

A L B Æ K - L Y N G S Å   S O G N

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i Lyngså kirkehus

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i AlbækLyngså Sogn

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk

Indre Mission
Voerså  KFUM og KFUK:

(Møderne afholdes 
i Lyngså kirkehus kl. 19.30)

Fredag den 26. august:
Høstfest kl. 18.30 

hos Karen og Svend Sdr. Klitvej. 
Medbring madkurv.

Onsdag den 7. september:
Bibeltime kl. 19.30
Johannesevangeliet

Onsdag den 21. sepember:
Højskoleaften i Sæby 

- tilmelding nødvendig. 
Program hos formanden.

Onsdag den 28. september:
Vi får besøg af Niels Andersen,

Menighedsfakultetet. 
Mødet holdes hos Ketty og Svend, 

Lyngager 9

Onsdag den 5. oktober:
Bibeltime kl. 19.30
Johannesevangeliet
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 Albæk Lyngså

3. juli – 6. s. e. trin.  9.00
Mattæus 19,16-26 ingen Gudstjeneste på Lyngså marked
"For Gud er alting muligt"  Helge Morre Pedersen

10. juli – 7. s. e. trin. 10.30 
Mattæus 10,24-31 Helge Morre Pedersen ingen
"Frygt ikke"  

17. juli – 8. s. e. trin.  10.30
Mattæus 7,22-29 ingen Arne Kronborg
"Livshus på klippegrund"  

24. juli – 9. s. e. trin. 10.30 
Lukas 12,32-48 Helge Morre Pedersen ingen
"Skatten i himlen"  

31. juli – 10. s. e. trin.  10.30
Mattæus 11,16-24 ingen Helge Morre Pedersen
"Veråb over Galilæas byer"  

7. august – 11. s. e. trin. 10.30 
Lukas 7,36-50 Arne Kronborg ingen
"Kvinden i farisæerens hus"  

14. august – 12. s. e. trin.  10.30 
Mattæus 12,31-42 ingen Arne Kronborg
"Træet og dets frugt"  

21. august – 13. s. e. trin.  9.00
Mattæus 20,20-28 ingen Mette Volsgaard
"Zebedæussønnerne!"  

28. august – 14. s. e. trin. 10.30  
Johannes 5,1-15 Helge Morre Pedersen ingen
"Den syge ved Betesda dam"  

4. september – 15. s. e. trin.  10.30 
Lukas 10,38-42 ingen Helge Morre Pedersen
"Martha og Maria"  

11. september – 16. s. e. trin. 10.30 
Johannes 11,19-45 Helge Morre Pedersen ingen
"Opvækkelsen af Lazarus"   

18. september – 17. s. e. trin.  10.30
Markus 2,14-22 ingen Helge Morre Pedersen
”Levi kaldes til discipel”  Høstgudstjeneste m.m.

25. september – 18. s. e. trin. 10.30 
Johannes 15,1-11 Helge Morre Pedersen ingen
"Vintræet og grenene"   

2. oktober – 19. s. e. trin.  10.30
Johannes 1,35-51 ingen Helge Morre Pedersen
"De første disciple"  

9. oktober – 20. s. e. trin. 10.30 
Mattæus 21,28-44 Helge Morre Pedersen ingen
"Lignelsen om to sønner"  

16. oktober – 21. s. e. trin.  9.00
Lukas 13,1-9 ingen Mette Volsgaard
"Hvorfor ramte ulykken?"  

23. oktober – 22. s. e. trin.  10.30
Mattæus 18,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
”Den største i Himmeriget”  Kirkefrokost

30. oktober – 23. s. e. trin. 10.30 
Markus 12,38-44 Helge Morre Pedersen ingen
"Den fattige enkes gave"   

6. november – Alle Helgens dag 14.00 10.30
Mattæus 5,1-12 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Saligprisningerne"  

13. november - 25. s. e. trin. 10.30 
Lukas 17,20-33 Helge Morre Pedersen ingen
”Guds rige og Menneskesønnens dag”   




