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ALBÆK-
LYNGSÅ KIRKEBLADALBÆK-
LYNGSÅ

I år – den 31. oktober - er det præcis 
500 år siden, at Luther skrev de 95 
teser og slog dem op på kirkedøren til 
Slotskirken i Wittenberg.
Det blev begyndelsen på den refor-
mation af kirken, som vi er blevet en 
del af

Sogneaften den 19. oktober i 
Lyngså kirkehus kl. 19.00

Vi får besøg af Professor, dr.theol. 
Kurt Ettrup Larsen, som er en meget 
levende og underholdende fortæller 
med stor faglig viden.

500 året for Luthers 
reformation

Hygge-eftermiddag 
i Lyngså kirkehus
Torsdag d. 12. oktober kl. 14.00
Vi får besøg af Mathilde Gadens-
gaard, som vil fortælle om sin tur til 
Tanzania

Torsdag d. 14. december kl. 14.00
Vi julehygger med pakkespil. 
Medbring en pakke til gevinst.
 
Hver gang byder samværet på en 
god kop og noget lækkert til ganen. 

Kaffen koster 20 kr.

Har du brug for kørelejlighed, så 
ring til en af os.

VELKOMMEN

Hanne Ågård Kristensen, 
21 18 95 62

Sofie Knøsen, 
30 23 76 37

Guri Svendsen, 
41 16 89 58

Ketty Kjær Pedersen, 
23 28 89 35

Professoren vil berette om Luthers 
liv, og hvilken betydning reformatio-
nen fik for hele vores tænkemåde. 
Ligeledes vil foredraget komme til at 
handle om, hvad det betyder at være 
en luthersk kirke i dag.



 KIRKEMUSIKLEGESTUE 
  i Lyngså kirkehus 

– efterår 2017

 Albæk-Lyngså sogn indbyder til 
kirkemusikalsk-legestue for alle børn 
0-2 år, ledsaget af forældre, bedste-

 forældre og/eller Dagplejere en gang 
om måneden i Lyngså kirkehus. 

Her er programmet fortælling, sange, salmer og 
almindelige børnedanse/lege i en skøn blanding med og 
uden instrumenter og rekvisitter. 

 Det foregår i kirkens dejlige hus (Lyngså kirkehus) 
- vi synger, spiller og danser ca.45 min og I er velkomne til at

blive i huset og spise madpakker mv.
- Både dagplejere og hjemmegående forældre er meget

velkomne.

Datoerne er mandagene: 9/10 + 13/11  
+ 11/12 juleafslutning: Vi mødes i kirkerummet + hygge i
Hver gang kl. 9.45-10.30

Jeg er musikpædagog og er vant til at arbejde 
med små børn og forskelligt kirkeligt arbejde. 

VEL MØDT! –  hilsen Hanne Møller 

B FOR BØRNEGUDSTJENESTE

Børne guds-
tjenester
Onsdag den 27. september 
kl. 17.00 (Albæk)
Onsdag den 25. oktober 
kl. 17.00 (Lyngså)
Onsdag den 29. november 
kl. 17.00 (Albæk)

Efter gudstjenesterne i kirken ser-
veres et måltid i Lyngså kirkehus
Vi er færdige kl. ca. 19.00.

Velkommen til børnevenlige guds-
tjenester med
både friske børnesange og salmer, 
som vi synger sammen med KIK,  
- bibelfortælling og skuespil for 
alle aldre.

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 :-)
Hvor:  Stensnæsskolen, Musiklokalet.
Øvetid: 
Hold 1: KIK (4., 5. og 6. klasse) Onsdage kl. 14.15-15.15.
Opstart efter sommerferien i uge 33, den 16/8
Hold 2: KIK-JUNIOR (mini konfirmander/3. klasse).
Fredage kl.: 12.30-13.10. 

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



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.
9. oktober, 13. november, 11. december 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 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 i 
Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særligt, når man har 
nogen at synge sammen med!

Torsdag den 9. november 
kl. 14.00

Visegruppen 
Skagerakkærne
Sidste år skulle vi have haft besøg af den 
norske visegruppe ”Skagerækkerne”, men 
besøget blev blæst i stykker af en voldsom 
storm, som lukkede alle færger inde.
Nu håber vi på at undgå storm 
den 28. september, hvor ”Skagerækkerne” 
har meldt deres ankomst.

Visegruppen "Skage rak kærne" 
kommer til Lyngså kirkehus

Torsdag den 28. septem ber kl. 19.00



Vi synger julen ind
Torsdag den 23. november kl. 19.00 i Lyngså 
kirke og Kirkehus

Solister er Lise Hansen, Claus Søeby og Christine 
Nielsen

Arrangementet deles i to:
Første afdeling bliver i Lyngså kirke kl. 19.00, og der-
efter går vi ned i Lyngså Kirkehus, hvor der serveres 
lidt lækkert. Her kommer anden afdeling.

Alle Helgens søndag 
i Albæk-Lyngså sogn
”Alle Helgens Søndag” er traditionelt den søndag, hvor vi 
mindes vore døde på en særlig måde. Mange går en tur på 
kirkegården og tænder et lys eller lægger en blomst på de 
kæres grave.

I Albæk-Lyngså sogn højtideligholder vi dagen på en sær-
lig måde.

Alle pårørende, der har haft begravelser på kirkegårdene 
siden sidste ”Alle Helgen”, bliver specielt indbudt til guds-
tjenesterne. Kirkerne vil være pyntede, og der vil være lys 
i bænkene.

Og så samles vi til en mindegudstjeneste under Guds ords 
forkyndelse på netop denne dag. 

Efter prædikenen hører vi navnene på dem, der er blevet 
begravet på kirkegården siden sidste ”Alle Helgen”.

Velkommen til Alle Helgens gudstjeneste
søndag den 5. november:
Albæk kirke kl. 10.30
Lyngså kirke kl. 14.00

Børnehave og 
juletræs pynt
 
I december vil børnehaven klippe og klistre og lave 
julepynt til juletræet i Lyngså kirkehus.
 
Tirsdag den 5. december kl. 10.00 kommer bør-
nehaven til Lyngså kirke, hvor julens historie skal 
fortælles.
 
Derefter går vi ned i kirkehuset, hvor børnehavebør-
nene vil pynte juletræet og der er saftevand og andet 
godt.

Jule-kirke-café i 
Albæk kirke 
Torsdag den 14. december kl. 19.00

I kirkens midtergang vil der være opstillet caféborde, gode 
rammer for en hyggelig stemning.

Kirkesanger Dina Flyvbjerg vil sammen med nogle musik-
skoleelever synge for os og sammen med os, - mens vi 
nyder kaffe, julebag og samvær med hinanden.

Kom og vær med til at skabe den gode stemning….



Nytårsaften – midnats gudstjeneste
Ved nytårstide er der mange tanker. Tanker om fortid, nutid og fremtid. Ofte kan vi føle os beklemte over 

tidens uvished. Alle disse tanker samler vi i kirken nytårsaften under bøn, salmesang og stilhed.

Der er midnatsgudstjeneste i Lyngså kirke kl. 23.30.

Kirkebilen kan også bestilles til midnatsgudstjenesten. 

Efter gudstjenesten serveres nytårssuppe i kirkehuset!

Nytårsdag er der ingen gudstjeneste.

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:
24. oktober og 7. november.
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 
december. 

Mini konfir mand -
af slutning
Søndag den 17. december kl. 14.30 holder vi mini-
konfirmandafslutning i Lyngså kirke. Min kon firmand-
erne medvirker naturligvis ved gudstjenesten, - sammen 
med kirkekoret KIK.. 

Efter gudstjenesten går vi ned i kirkehuset, spiser æble-
skiver m.m. og leger nogen af de gamle julelege omkring 
juletræet.

Der er juleposer til alle børnene.

Alle er hjertelig velkommen til denne oplevelse.



BILLEDER FRA 
DÅB OG VIELSER 

KAN SES PÅ: 
WWW.ALBAEK.

SOGN.DK 

 – KLIK PÅ 
”BILLED ARKIV”

Den 1. juni fra Lyngså kirke: Ruth Kjærskov, Kærsgårdvej 8, Dybvad

Den 22. juni fra Lyngså kirke: Else Nielsen, Åvænget 4, Voerså

Den 27. juni fra Lyngså kirke: Bente Uhrenholt, Østkystvejen 174, Lyngså

Den 20. juli fra Lyngså kirke: Ejnar Kristian Frederiksen, Sønderklitvej 10, Lyngså

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

Den 4. juni i Albæk kirke: Bianca 
Bunha Andersen, Albækskovvej 10, 
Mølholt

Den 18. juni i Albæk kirke: Oliver 
Nørager Sønder marken Christensen, 
Holt bjergvej 42, Voerså

Den 30. juli i Albæk kirke: Stine 
Aagreen Falden, Øst kyst vejen 71, 
Lyngså
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KIRKELIGE HANDLINGER I DECEMBER-JANUAR-FEBRUAR 

VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

Den 29. juli i Albæk kirke: Betina 
Marschall og Michael Leon Thomsen, 
Albækvej 3, Voerså

Den 26. august i Albæk kirke: 
Karina Pedersen og Peter Overby 
Kristensen, Frismosevej 10, 
Præstbro - samtidigt blev Signe 
Overby Pedersen døbt

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

Den 13. august i Albæk kirke: Ingrid 
Marie Mellergaard Larsen,
Grønhedevej 55, Sæby

Den 26. august i Albæk kirke: Signe 
Overby Pedersen, Frismosevej 10, 
Præstbro

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



Lyngså kirkehus:
Onsdag den 27. sep.: Børne guds-
tjeneste begyndende i Albæk 
kirke kl. 17.00

Torsdag den 28. sep.: Koncert 
med Skagerækkerne kl. 19.00

Mandag den 9. okt.: Kirke musi-
kalsk legestue 9.45

Mandag den 9. okt.: Salme værk-
sted kl. 19.00(i Lyngså kirke)

Torsdag den 12. okt.: Hygge efter-
middag kl. 14.00

Torsdag den 19. okt.: Sogneaften 
kl. 19.00 med professor Kurt 
Larsen

Tirsdag den 24. okt.: Menig heds-
råds møde kl. 19.00

Onsdag den 25. okt.: Børne guds-
tje neste begyndende i Lyngså 
kirke kl. 17.00

Torsdag den 2. nov.: Aktivitets-
udvalgets møde kl. 19.00 
– alle er velkomne.

Tirsdag den 7. nov.: Menig heds-
råds møde kl. 19.00

Torsdag den 9. nov.: Højskolesang 
kl. 14.00

Mandag den 13. nov.: Kirke musi-
kalsk legestue kl. 9.45

Mandag den 13. nov.: Salme værk-
sted kl. 19.00 (i Lyngså kirke)

Torsdag den 23. nov.: ”Syng julen 
ind” kl. 19.00 i kirken m. Lise 
Hansen m.fl.

Onsdag den 29. nov.: Børne guds-
tjeneste begyndende i Albæk 
kirke kl. 17.00

Tirsdag den 5. dec.: Jul for børne-
havebørn kl. 10.00 

Mandag den 11. dec.: Kirke musi-
kalsk legestue-jul kl. 9.45

Mandag den 11. dec.: Salme værk-
sted kl. 19.00i Lyngså kirke 

Torsdag den 14. dec.: Hygge efter-
middag kl. 14.00

Torsdag den 14. dec.: Julekirke-
cafe (i Albæk kirke)

Søndag den 17. dec.: Fest i kirken 
og kirkehuset med minikonfir-
mandafslutning kl. 14.30

Torsdag den 31. dec.: Nytårs-
suppe efter nytårsgudstjenesten i 
kirken kl. 23.30 

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:

(Møderne afholdes 
i Lyngså kirkehus kl. 19.00)

Onsdag den 4. oktober:
Bibeltime - Johs. ev. 11 v. Helge.

23.-28. okt.:
Kredsarrangement - mødeuge 

- program hos formanden.

Onsdag den 1. november: 
Bibeltime - Johs.. ev.12  v. Esther.

Onsdag den 15. november:
Højskoleaften i Sæby.

Mandag den 27. nov.ember:
Undervisningsvideo 

- Missionsbefalingen 3: 
”Idet i døber dem” - Henrik Højlund.

Onsdag den 13. december: 
Adventsmøde m. lotteri. 

Tale v. pastor Arne Kronborg.
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 Albæk Lyngså
27. september 17.00 
Onsdag Børnegudstjeneste

1. oktober – 16. s. e. trin.  10.30
Lukas 7,11-17 ingen Helge Morre Pedersen
"Dødeopvækkelse"  
8. oktober – 17. s. e. trin. 9.00 
Lukas 14,1-11 Marianne Bach, Skæve ingen
"Helbredelser"  
15. oktober – 18. s. e. trin.  9.00 
Mattæus 22,34-46 ingen Johnny Søndberg-Madsen
"Det største bud i loven"  
22. oktober – 19. s. e. trin. 10.30 
Markus 2,1-12 Helge Morre Pedersen ingen
"Helbredelsen af den lamme"  
25. oktober  17.00 
Onsdag  Børnegudstjeneste
29. oktober – 20. s. e. trin.  10.30 
Mattæus 22,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
"Kongesønnens bryllup"  
5. november – Alle Helgens dag 10.30 14.00
Mattæus 5,1-12 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Saligprisningerne"  
12. november – 22. s. e. trin.  10.30
Mattæus 18,21-35 ingen Helge Morre Pedersen
"Den gældbundne tjener"  
19. november – 23. s. e. trin. 10.30 
Mattæus 22,15-22 Helge Morre Pedersen ingen
"Skattens mønt"  
26. november – sidste s. i kirkeåret  10.30
Mattæus 25,31-46 ingen Helge Morre Pedersen
"Verdensdommen"  
29. november 17.00  
Onsdag Børnegudstjeneste 
30. november  19.00
Torsdag - Syng julen ind
Se inde i bladet  
3. december – 1. s. i advent 10.30
Lukas 4,16-30 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesus i Nazarets synagoge"  
5. december  10.00
Tirsdag - Julefortælling
  for børnehaven
10. december – 2. s. i advent  10.30
Mattæus 25,1-13 ingen Mette Volsgaard
"Lignelsen om de ti brudepiger"  
11. december  9.45
Mandag - Julefortælling
  for dagplejebørn
14. december 19.00 
Torsdag Jule-kirke-café 
17. december – 3. s. i advent  14.30
Lukas 1,67-80 ingen Minikonfirmandafslutning
"Zakarias' lovsang"  Børnekor m.m.
24. december – Juleaften/4. s. i advent 16.00 14.30
Lukas 2,1-14 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Juleevangeliet"
25. december – 1. Juledag  10.30
Johannes 1,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
"I begyndelsen var Ordet"  
26. december – 2. Juledag 10.30 
Mattæus 10,32-42 Helge Morre Pedersen ingen
"Troens pris" 
31. december – Julesøndag/Nytår  23.30
Mattæus 6,5-13 ingen Helge Morre Pedersen
"Fadervor" 
2018 - 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" 


