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ALBÆK-
LYNGSÅ KIRKEBLADALBÆK-
LYNGSÅ

Juletræet falmer, nålene falder, - og 
et nyt år er begyndt.

Ved nytår er vore tanker underligt 
delte. På den ene side er der forvent-
ning og glæde. Vi glæder os til at se, 
hvad 2018 vil bringe af gode, nye, 
lyse, glade oplevelser med hinanden.

Men på samme tid er der også en 
ængstelse. Som det udtrykkes i dåbs-
salmens ord:

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid 
lægger vi vort barn i dine hænder. 
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Hvad enten vi møder det nye år med 
forventning og glæde, - eller med 
ængstelse og frygt, - eller en blanding 
af begge dele, - så vil vi lægge os i 
Guds hænder og finde trygheden der!

Godt Nytår!

Godt nytår!

Arrangementerne for 
dagpleje, vuggestue 
og børnehavebørn 
var ved deadline ikke 
på plads. 

Arrangementer som 
kirkemusikalsk lege-
stue, påskevandring 
m.m. offentliggøres 
via institutionerne og 
på sognets hjemmesi-
de samt på Facebook-
gruppen “Den Bette 
Trekant”. 



Kom og vær med 
i KIK (Koret I Kirken)
For alle sangglade børn
Hvor:  Stensnæsskolen, 
Musiklokalet.
Øvetid: Onsdage kl. 14.20-15.15.

Bonus: Koret er aflønnet :-)

For kontakt: Kirkesanger og kor-
coach i Albæk/Lyngså kirker:
Dina Flyvbjerg Ledet
Tlf. 30 61 80 84
Email: flyv_bjerg@hotmail.com

B FOR 
BØRNEGUDSTJENESTE

Børne guds tjenester
Velkommen til børnevenlige guds-
tjenester med både friske børne-
sange og salmer, - som vi synger 
sammen med KIK,  - bibelfortæl-
ling og skuespil for alle aldre.

Begynder skiftevis i Albæk og i 
Lyngså kirke, men altid slutter vi 
med spisning i Lyngså kirkehus:

Onsdag den 24. januar kl. 17.00
 – begynder i Albæk kirke

Onsdag den 14. februar kl. 17.00
 – begynder i Lyngså kirke

Onsdag den 21. marts kl. 17.00
 – begynder i Albæk kirke

For spisning i Lyngså kirkehus 
betales 20 kr. for voksne, - børn 
gratis.
Vi er færdige 
kl. ca. 19.00.

Børnegudstjenesten den 14. febru-
ar er en fastelavnsfest.
Man må meget gerne være ud-
klædt.
Der er tøndeslagning med alt, hvad 
dertil hører…



Kirkefrokost og 
menighedsmøde 
i Lyngså kirkehus
Søndag den 4. februar: Gudstjeneste i Lyngså kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i kirkehuset. 
Her kan vi hygge os med hinanden og glædes over lidt god mad.

Der betales 40 kr. + drikkevarer for kirkefrokost.

Efter kirkefrokosten afholder menighedsrådet det obligatoriske menighedsmøde, 
hvor menighedsrådet gør rede for dets virksomhed, økonomi m.m.

Menighedsmødet begynder ca. kl. 12.15, og man er naturligvis velkommen 
til kun at deltage i dette.

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.
15. januar, 12. februar og 12. marts 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, skre-
vet 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 sal-
mer”. 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

Høj skole sang og 
Hyggeeftermiddag i 
Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særligt, når man har nogen at 
synge sammen med!
Og det er dejligt bare at være sammen. 
 
Organist Jørn, Lise, Ketty og Hanne står for højskolesan-
gen og for hyggeeftermiddagene står: Hanne, Sofie, Ketty og 
Guri.

Torsdag den 18. januar kl. 14.00 (Højskolesang)
Torsdag den 15. februar kl. 14.00 (Hyggeeftermiddag)
Torsdag den 15. marts kl. 14.00 (Højskolesang)
 



Sogneaften 
omkring 
demens
Torsdag den 25. januar kl. 19.00

I 2015 kom en film med titlen 
”Nøgle hus spejl” med Githa Nørby 
i en hovedrolle. Titlen referer til 
huskeord, der bruges ved test af 
demens.

I en sen alder møder Lily kærlig-
heden i skikkelse af den jævnald-
rende svenske charmør ’Piloten’. 
Lily har i alt for mange år tilside-
sat sig selv for at kunne tage sig 
af sin syge mand, Max. Så da hun 
træffer den livsglade svensker, må 
hun give efter for hans tilnærmel-
ser og hun overrumples af en forel-
skelse, til stor forargelse for Lilys 
familie.

Ved denne sogneaften ser vi filmen 
og tager fat på problematikken 
omkring det at have en ægtefælle, 
”der er blevet væk”.

Kaffe a 20 kr.

Sogneaften 
omkring 
Etisk Råd
Torsdag den 8. marts kl. 19.00

Hør det nordjyske medlem af Det 
Etiske Råd Christian Borrisholt 
Steen fortælle om sit spændende 
arbejde i Det Etiske Råd og om, 
hvordan det kristne livs- og men-
neskesyn giver styrke og inspira-
tion til tanker om livet.

>> Menneskesyn på spil <<
Aktiv dødshjælp? 
Organdonation? 
Dobbeltdonation? 
Medmødre? 
Rugemødre? 
Nudging? 
Etisk forbrug? 
Et værdigt liv?

Christian Borrisholt Steen
Medlem af Det Etiske Råd siden 
2012
Cand.mag. i Samfundsfag og 
Psykologi og Master i Etik og 
Værdier i Organisationer
Arbejder til daglig som Politisk 
Konsulent hos Kristelig 
Fagbevægelse
Gift med Kirke- og 
Kulturmedarbejder Doris Vest 
Steen
Bosat i Vester Hassing nord for 
Aalborg
Har skrevet bogen ”Ordet er frit – 
30 klummer om menneskesyn, etik 
og værdier”

Kaffe a 20 kr.

Stidsholt-
møde 
Nordjyllands Idrætsefterskole 
Stidsholt torsdag den 15. marts 
kl. 19.00

Andreas Kamm, tidl. generalsekre-
tær for Dansk Flygtningehjælp.

Når verden flytter sig.
De seneste års indvandrer- og 
flygtninge-strømme mod Europa 
fylder meget, både i den offentlige 
debat, og samtalerne ved mid-
dagsbordene landet over. I dette 
foredrag vil Andreas Kamm, tid-
ligere generalsekretær i Dansk 
Flygtningehjælp, fortælle om flygt-
ningeproblematikken set fra en 
humanitær vinkel.  
Foredraget kommer også til at 
handle om at vurdere, hvordan 
fordrivelsesudfordringen med de 
66 mio. flygtninge og de 250 mio. 
migranter vil udvikle sig i de kom-
mende år. Herunder også betyd-
ningen af befolkningsvæksten, kli-
maforandringerne, fattigdommen 
og de meget komplekse og langva-
rige kriser, som vi oplever.  
Hertil kommer konsekvenserne for 
vores værdier og den internatio-
nale retsorden. Hvad skal vi gøre? 

Billetter á 100 kr. inkl. kaffe 
købes ved indgangen fra kl. 18.15

Stidsholtudvalget



Påsken 2018
Skærtorsdag – 29. marts
Den aften i påskeugen, hvor Jesus indstiftede nadveren.
Der er nadvergudstjeneste i Lyngså kirke kl. 17.00.
Efter gudstjenesten serverer vi påskelam i Lyngså kirke-
hus (40 kr.), og i forbindelse hermed vil vi sammen fejre 
et jødisk symbolsk påskemåltid som på Jesu tid.

Langfredag – 30. marts
Den dag, Jesus blev korsfæstet.
Der er gudstjeneste i Albæk kirke kl. 10.30. Det bliver en 
stille gudstjeneste med læsninger, salmer, meditation og 
sang v. Dina.

Påskedag - 1. april
Jesu opstandelsedag. 
Der er påskegudstjeneste i Lyngså kirke kl. 10.30. 
Trompet medvirker. Vi skal synge påskesalmer og høre 
de store ord: Kristus er opstanden, - han lever!

2. påskedag – 2. april
i Albæk kirke kl. 10.30. Sammen med salmeværkstedets 
kor skal vi på opdagelse i nye påskesalmer.

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 menighedsrådets møder 
(undtagen personsager og andre sager, 
hvor menighedsrådet finder det nød-
vendigt på grund af en sags beskaf-
fenhed at foretage behandling i lukket 
møde).
Alle menighedsrådsmøder afhol-
des kl. 19.00 i Lyngså kirkehus:
16. januar, 27. februar og 20. marts. 
Sagsfortegnelse, dagsorden samt 
udskrift af forhandlingsprotokol vil 
kunne ses fremlagt hos menighedsrå-
dets formand - se adresseliste.

Kirkebetjeningen holder fri på man-

dage, hvorfor kirkelige handlinger så 
vidt muligt må henvises til ugens 
øvrige dage. Sognepræsten kan træf-
fes alle dage. Tid aftales telefonisk.

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 natur-
ligvis undlades. Besked gives blot til 
sognepræsten!

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



BILLEDER FRA 
DÅB OG VIELSER 

KAN SES PÅ: 
WWW.ALBAEK.

SOGN.DK 

 – KLIK PÅ 
”BILLED ARKIV”

Den 6. september fra Lyngså kirke: Bent Thomsen, Sønderklitvej 12, Lyngså

Den 12. oktober på Lyngså kirkegård: Kirstine Else Kathrine Tabro, Gasværksvej 24, 
Sæby

Den 18. oktober på Lyngså kirkegård: Erik Larsen, Skrænten 8, Lyngså

Den 21. oktober fra Albæk kirke: Inger Martine Uhrenholt, Søndergade 35, Sæby

Den 8. november på Albæk kirkegård: Edith Marie Christensen, Stadionvej 6, Vrå

Den 10. november på Albæk kirkegård: Edith Annine Jensen, Holtbjergvej 50, Voerså

Den 20. december på Lyngså kirkegård: Jens Peter Kristensen, Østkystvejen 257, 
Voerså

Den 17. september i Lyngså kirke: Bertram Thorø 
Andreasen, Østkystvejen 56, Lyngså

Den 22. oktober i Albæk kirke: Ellie Marie Moberg 
Overby, Nellemannsvej 16, Lyngså
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KIRKELIGE HANDLINGER I SEPTEMBER-OKTOBER OG NOVEMBER 2017 

VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

Den 9. september i Albæk kirke: Bonnie Nedergaard Jensen og Dennis Berg Christensen, Platinvej 6, Thorshøj



LYNGSÅ KIRKEHUS:
Tirsdag den 31. december:  
Midnatssuppe i kirkehuset – efter 
nytårsgudstjenesten kl. 23.30
Mandag den 15. januar: 
 Salme værk sted kl. 19.00 (i 
Lyngså kirke)
Tirsdag den 16. januar:  
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Torsdag den 18. januar: 
 Højskolesang kl. 14.00
Onsdag den 24. januar:  
Børnegudstjeneste kl. 17.00 i 
Albæk kirke, - derefter spisning i 
Lyng så kirkehus
Torsdag den 25. januar:  
Sogneaften kl. 19.00 – Film om 
demens ”Nøgle – hus – spejl”.
Søndag den 4. februar:  
Kirkefrokost med menighedsmøde
Mandag den 12. februar: 
 Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyng-
så kirke)
Onsdag den 14. februar:  
Børnegudstjeneste og fastelavns-
fest – vi begynder i Lyngså kirke 
kl. 17.00
Torsdag den 15. februar: 
 Hyggeeftermiddag. kl. 14.00
Tirsdag den 27. februar:   
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Torsdag. den 8. marts:  
Sogneaften med Etisk Råd kl. 
19.00 – se inde i bladet
Mandag den 12. marts:
 Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyng-
så kirke)
Torsdag. den 15. marts:
 Højskolesang kl. 14.00
Torsdag den 15. marts:
 Stidsholtmøde kl. 19.00 med 
Andreas Kamm, tidl. dansk flygt-
ningehjælp
Tirsdag den 20. marts:
 Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Onsdag den 21. marts:
 Børnegudstjeneste kl. 17.00 i 
Albæk kirke, - derefter spisning i 
Lyngså kirkehus
Torsdag den 29. marts:  
Skær tors dags guds tjeneste kl. 
17.00 i Lyngså kirke, - derefter 
påskemåltid i kirkehuset
Mandag den 9. april:
 Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyng-
så kirke)
Torsdag den 12. april:  
Sogneaften kl. 19.00 med provsti-
voluntør Amalie Madsen

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

Hjortestien 3, Lyngså, 9300 Sæby
20 71 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:

Mødested: Lyngså Kirkehus, 
Østkystvejen 200, Lyngså

Mødetid: kl. 19.00 til ca. 21.00

Indre Mission: 
Svend Kjær Pedersen, 

Rådhusvej 50, 9300 Sæby
tlf. 40 23 10 05

Onsdag den 10. januar: 
Bibeltime med tekster fra alliancebe-

deugen v. Ketty og Svend i Sæby
 

Onsdag den 17. januar: 
Højskoleaften i Sæby

Onsdag den 31. januar: 
Bibeltime - Johs. 13. v. Helge

Onsdag den 21. februar kl. 18.30: 
Vi serverer suppe. 

Derefter Undervisningsvideo: 
Missionsbefalingen 4 

”Idet i lærer dem”. 
Efter kaffen general-

forsamling i IM.

Onsdag den 28. februar: 
Bibeltime Johs. 14 v. Esther

Den 6.- 7. marts: 
Bibelkursus i kredsen 

Pastor em. Leif Mortensen, Aulum. 
Program følger.

Mandag den 12. marts: 
Møde v. Bent Kjær Hjørring

 
Onsdag den 21. marts: 

Højskoleaften i Sæby

Onsdag den 4. april: 
Bibeltime - Johs. 15. v. Helge 
Vi får besøg af Hjallerup IM
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 Albæk Lyngså
7. januar – 1. s. e. helligtrekonger  9.00
Markus 10,13-16 ingen Mette Volsgaard
"Jesus og de små børn"  

14. januar – 2. s. e. helligtrekonger 10.30 
Johannes 4,5-26 Helge Morre Pedersen ingen
"Den samaritanske kvinde" 

21. januar – Sidste s. e. helligtrekonger  10.30
Johannes 12,23-33 ingen Helge Morre Pedersen
”Hvedekornet”    

24. januar - ONSDAG 17.00 
BØRNEGUDSTJENESTE Helge Morre Pedersen -
Se inde i bladet  

28. januar – Septuagesima 10.30 
Mattæus 25,14-30 Helge Morre Pedersen ingen
"Lignelsen om de betroede talenter"  

4. februar – Seksagesima  10.30
Markus 4,26-32 ingen Helge Morre Pedersen
"Guds rige er som et sennepsfrø"  kirkefrokost/menighedsmøde

11. februar – Fastelavn 10.30 
Lukas 18,31-43 Helge Morre Pedersen ingen
"Den blinde ved Jeriko" 

14. februar – ONSDAG  17.00
FASTELAVNSFEST - Helge Morre Pedersen
  

18. februar – 1. s. i fasten  10.30
Lukas 22,24-32 ingen Helge Morre Pedersen
"Hvem er den største?"  

25. februar – 2. s. i fasten 10.30 
Markus 9.00,14-29.00 Helge Morre Pedersen ingen
"Jeg tror, hjælp min vantro"  

4. marts – 3. s. i fasten  10.30
Johannes 8,42-51 ingen Helge Morre Pedersen
"Jøderne og Abraham"   

11. marts – Midfaste 10.30 
Johannes 6,24-35 Helge Morre Pedersen ingen
"Livets brød"  

18. marts – Mariæ Bebudelse 9.00 
Lukas 1,46-55 Mette Volsgaard ingen
"Marias lovsang"  

21. marts - ONSDAG 17.00 
BØRNEGUDSTJENESTE Helge Morre Pedersen -
Se inde i bladet  

25. marts – Palmesøndag  10.30
Johannes 12,1-16 ingen Helge Morre Pedersen
"Salvingen i Bethania"  

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

30. marts – Langfredag 10.30 
Lidelseshistorien Helge Morre Pedersen ingen

1. april – Påskedag  10.30
Mattæus 28,1-8 ingen Helge Morre Pedersen
"Han er opstanden"  (kirkebil)

2. april – 2. Påskedag 10.30 
Johannes 20,1-18 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesu opstandelse"  

8. april – 1. s. e. påske  10.30
Johannes 21,15-19.00 ingen Helge Morre Pedersen
"Den opstandne og Simon Peter"  

15. april – 2. s. e. påske 10.30 
Johannes 10,22-30 Helge Morre Pedersen ingen
”Den gode hyrde” 


