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KIRKEBLAD

Nummer 4 . 80. årgang Oktober-november-december 2014

 Albæk Lyngså
2. oktober – Torsdag 17.00 
Se inde i bladet Børnegudstjeneste 
  
5. oktober – 16. s. e. trin. 10.30 
Johannes 11,19-45 Helge Morre Pedersen ingen
"Opvækkelsen af Lazarus" (kirkebil) 
 
12. oktober – 17. s. e. trin. 9.00 
Markus 2,14-22 Johnny Søndberg-Madsen ingen
”Levi kaldes til discipel”
  
19. oktober – 18. s. e. trin.  10.30
Johannes 15,1-11 ingen Helge Morre Pedersen
"Vintræet og grenene"   (kirkebil)

26. oktober – 19. s. e. trin. 10.30 19.00
Johannes 1,35-51 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"De første disciple" (kirkebil)
 
2. november – Alle helgens dag 14.00 10.30
Mattæus 5,1-12 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Saligprisningerne" (kirkebil) (kirkebil)

9. november – 21. s. e. trin. 10.30 
Lukas 13,1-9 Helge Morre Pedersen 
"Hvorfor ramte ulykken?" (kirkebil)
 
16. november – 22. s. e. trin.  9.00
Mattæus 18,1-14 ingen gudstjeneste Mette Volsgaard
”Den største i Himmeriget”  

20. november – Torsdag  19.00
Se inde i bladet  Apropos salmer
  
23. november – sidste s. i kirkeåret 10.30 
Mattæus 11,25-30 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesu Fryderåb" (kirkebil)
 
30. november – 1. s. i advent  10.30
Mattæus 21,1-9 ingen Helge Morre Pedersen
"Indtoget i Jerusalem"  (kirkebil) 
 
7. december – 2. s. i advent  9.00
Lukas 21,25-36 ingen Johnny Søndberg-Madsen
"Verdens sidste dag"
  
11. december – Torsdag  19.00
Se inde i bladet  Julekoncert
  
14. december – 3. s. i advent 10.30 14.30
Mattæus 11,2-10 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Om Johannes Døberen" (kirkebil) Minikonfirmandafslutning

18. december – Torsdag  19.00
Se inde i bladet  Jule-kirke-café
  
21. december - 4. s. i advent  10.30
Johannes 1,19-28 ingen Helge Morre Pedersen
”Om Johannes Døberen”  (kirkebil)

24. december – Juleaften 16.00 14.30
Lukas 2,1-14 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Juleevangeliet"

25. december – 1. Juledag  10.30
Lukas 2,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
"Og det skete i de dage"  (kirkebil)

26. december – 2. Juledag 10.30 
Mattæus 23,34-39 Helge Morre Pedersen ingen
"Troens pris" (kirkebil)

28. december – Julesøndag  10.30
Lukas 2,25-40 ingen Helge Morre Pedersen
"Simeon og Anna"  (kirkebil)

31. december – Nytårsnat  23.30
Lukas 2,21 ingen Helge Morre Pedersen
"Navnet Jesus"

4. januar– Helligtrekongers søndag 10.30 
Mattæus 2,1-12 Mette Volsgaard ingen
”De vise mænd” (kirkebil)

11. januar – 1. s. e. helligtrekonger  10.30
Lukas 2,41-52 ingen gudstjeneste Helge Morre Pedersen
”Jesus som 12-årig”  (kirkebil)

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

KALENDEREN ALBÆK-
LYNGSÅ

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): 
20 51 57 10
albaek.lyngsaa.kirke gaarde@
gmail.com

Albæk kirkegårdskontor
Donstedvej 81, Albæk
9330 Dronninglund

Lyngså kirkegårdskontor
Østkystvejen 200, Lyngså
9300 Sæby

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:
Hans Jørgen Larsen, 
Mølholtvej 61, Præstbro 
9330 Dronninglund    
98 86 70 91

Kirkeværge Lyngså:
Kristian Juel Christensen
Østkystvejen198, Lyngså
9300 Sæby
98 46 93 72

 ADRESSELISTE

Lyngså kirkehus:
tirs. d. 21. okt.: Menighedsrådsmøde kl. 19.00 (i Albæk)
tors. d. 23. okt.: Højskolesang kl. 14.30 – se inde i bladet
tors. d. 30. okt.:  Sogneeftermiddag kl. 14.30 m. Peter 

Laubek, - se inde i bladet
tors. d. 13. nov.: Filmaften kl. 18.30 – se inde i bladet
tors. d. 20. nov.: ”Viser apropos salmer” – se inde i bladet
tors. d. 27. nov.:  Sogneeftermiddag kl. 14.30 m. Helle 

Toftegaard, - se inde i bladet
tirs. d. 2. dec.: Juletræ med børnehaven
tors. d. 4. dec.: Juletræ med dagplejebørn
søn. d. 14. dec.:  Minikonfirmandafslutning – se inde i 

bladet

Voerså Indre Mission – KFUM og KFUK:
Møderne afholdes i Lyngså kirkehus kl. 19.30

ons. d. 1. okt.:  Bibeltime - studie 2 v. sognepræsten.
ons. d. 15. okt.:   Ketty og søster Karla fortæller om 

Reden Århus, KFUKs Sociale Arbejde
ons. d. d. 22. okt.:  Kredsarrangement:  sømandsmiss. 

Jørgen B Knudsen, Mårslet - fælleskør-
sel (møder hele ugen - program hos for-
manden

søn. d. 26. okt.:  Vi deltager i gudstjenesten i Lyngså 
kirke kl. 19.00 (også kredsarr.).

ons. d. 5. nov.:  Bibeltime - studie 3 v. sognepræsten.
ons. d. 19. nov.:   kl. 18,30 spisning. Derefter foredrag v. 

Grethe og Henning Holm, Skæve. Emne: 
"En oase for kasteløse børn i Indien"

ons. d. 3. dec.:   Adventsmøde m. lotteri. Tale mm. ved 
Arne Kronborg, Astrup

ons. d. 7. jan.:   Bibeltime m. bedemøde v. Helge. Tekst 
fra evangelisk alliances folder. Vi besø-
ger Ketty og Svend, Rådhusvej 50, Sæby

Ny sognehjemme side 
med ny adresse:

www.albaek-lyngsaa.dk

Stoffer i Albæk og Præstbro
I selskab med sin guitar rejser den Nordjyske trubadur Christoffer Kejser 
Larsen land og rige rundt under navnet ”Stoffer”. 
Stoffer har været med til at lave og arrangere mere end 500 koncerter for 
børn og voksne i pædagogiske sammenhænge solo eller med duoen ”Peter & 
Stoffer”.

Kendte børne- og voksensange bliver kædet sammen og krydret med finur-
lige lyde, lege og sjove historier. 

Torsdag den 2. oktober kl. 17.00–19.30
kommer ”Stoffer” til Præstbro Gæstgivergård.

Vi begynder i Albæk kirke 
kl. 17.00 med en kort guds-
tjeneste tilrettelagt for ”børn 
og barnlige sjæle”. Derefter 
er der fællesspisning på 
Præstbro Gæstgivergård og 
underholdning ved ”Stoffer”

Arrangementet afhol-
des i samarbejde mellem 
Præstbro Juniorklub, 
Borgerforeningen og Albæk-
Lyngså menighedsråd.

Skuespiller Henning Jensen 
til Stidsholt
Det er én af landets ypperste skuespillere, Stidsholtudvalget præsenterer 
som efterårets foredragsholder på Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt.

Henning Jensen, der i år modtog årets Reumerthæderspris for sit lange 
virke i dansk teater, holder foredraget:
”En rejse så lang” 
 I sit foredrag fortæller Henning Jensen med humor, selvironi og kærlighed 
til sit fag om sine 40 år i dansk teater og film. Om mennesker, han har mødt 
og dem han helst ville have været foruden. Om morsomme og groteske 
situationer. Om skuespilkunstens hemmeligheder og voldsomme krav. Om 
kampe og sejre. Om nederlag og kunsten at rejse sig igen mod alle odds. Om 
livsrejsen fra barndommens husmandssted på Stevns til stjerneskuespiller 
på Det Kgl. Teater.

Foredraget afholdes 
torsdag den 9. oktober 
kl. 19.00 
Pris: 80 kr., der betales ved 
indgangen, hvor der åbnes kl. 
18.15

www.albaek-lyngsaa.dk
Husk at se på denne internetadresse. 

Her er altid det sidste nye fra sogn og kirke



Julekoncert
Torsdag den 11. december kl. 
19.00 i Lyngså kirke

VARM OG FESTLIG JULE-
KONCERT MED KORSANG 

FOKI ”er et blandet kor tilknyttet 
Romdrup-Klarup kirker.  Korets 
varemærke er en glæde ved mu-
sik, tekster og samvær, som når 
ud til publikum. 
Stemningen er derfor god i mere 
end én forstand. Denne aften er 
der sammensat et program af bla. 
populære christmas carols, nyt 
og gammelt musik fra den dan-
ske juletradition og lidt svensk.  
Desuden dejlige solonumre for 
sopran.  Der er både rytmiske og 
klassiske satser.    

Koret dirigeres af Susanne 
Mørk-Jensen, som også introdu-
cerer musik og tekster.  Karen 
Steengaard akkompagnerer på 
klaver.   

Dagplejebørn i Lyngså Kirke
Torsdag den 4. december kl. 10.00 inviteres dagplejebørn til at deltage 
i julefortælling i Lyngså kirke.
Det er dejligt i kirken at møde de små, 
der måske ikke forstår så meget, - men 
som kan opleve kirkens rum.

Efter julefortællingen er kirkehuset 
åbent!

Børnehave og juletræspynt
I december vil børnehaven klippe og klistre og lave julepynt til juletræet i 
Lyngså kirkehus.

Tirsdag den 2. december kl. ca. 
10.00 kommer børnehaven til Lyngså 
kirke, hvor julens historie skal for-
tælles.

Derefter går vi ned i kirkehuset, hvor 
børnehavebørnene vil pynte juletræet 
og der er saftevand og andet godt.

KORT OG GODT

Nytårsaften 
– midnats-
gudstjeneste

Der er mid-
natsgudstje-
neste i Lyngså 
kirke kl. 23.30.
Kirkebilen kan også bestilles til mid-
natsgudstjenesten. 

Efter gudstjenesten serveres nytårs-
suppe i kirkehuset – pris 20 kr.

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 kir-
kebilen, kan den afbestilles igen helt 
ind til afhentningstid).
Man bliver så afhentet på bopælen og 
efter gudstjenesten kørt tilbage.

Dette gælder også kørsel til sogneef-
termiddage.
Det er gratis for alle at benytte kir-
kebilen.

Menighedsrådsmøderne
er alle offentlige. Det betyder, at alle 
kan overvære menighedsrådets mø-
der (undtagen personsager og andre 
sager, hvor menighedsrådet finder 
det nødvendigt på grund af en sags 
beskaffenhed at foretage behandling 
i lukket møde).
Datoer:
21. oktober (Albæk kirkehus)
18. november (Lyngså kirkehus)
Sagsfortegnelse, dagsorden samt 
udskrift af forhandlingsprotokol vil 
kunne ses fremlagt hos menighedsrå-
dets 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 telefo-
nisk.

I hvert nummer af kirkebladet 
offentliggør vi, hvem der har fået 
udført kirkelige handlinger i de 
foregående måneder. Vi gør igen op-
mærksom på, at dersom man ikke 
ønsker denne offentliggørelse, kan 
den naturligvis undlades. Besked 
gives blot til sognepræsten!

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

Film – fællesskab – hotdogs
Torsdag den 13. november kl. 18.30

De Andres Liv
I foråret havde vi en sogneaften med emnet ”Opvokset i 
Østtyskland, hvor Petra Skovholm fortalte om livet bag 
jerntæppet.

Som opfølgning herpå vil vi vise filmen ”De Andres Liv”.
”De andres liv” er en tysk film fra 2006 af instruktøren 
Florian Henckel von Donnersmarck. ”Das Leben der Anderen” handler om 
en Stasi-agents forvandling fra kynisk Stasi-medarbejder til et følende 
menneske. 
Efter filmen er der kaffe og vi vil i fællesskab tale om filmen og dens tyd-
ning.

Viser apropos salmer
Torsdag den 20. november kl. 19.00  
i Lyngså kirke og Kirkehus

Viser og salmer kan ofte supplere hinanden, 
- belyse hinanden og vise nye skæve sider 
ved teksterne.
Solister er Lise Hansen - sammen med Claus 
Søeby, Anne Sofie Spliid og Benny Klemar.

Arrangementet deles i to:
Første afdeling bliver i Lyngså kirke kl. 19.00 og derefter går vi ned i 
Lyngså Kirkehus, hvor der serveres lidt lækkert. Her kommer anden afde-
ling, som er i den lidt mere ”løsslupne” genre.

Minikonfirmand-
afslutning
Søndag den 14. december 
kl. 14.30 holder vi minikonfir-
mandafslutning i Lyngså kirke. 
Minikonfirmanderne medvirker 
naturligvis ved gudstjenesten.
 
Efter gudstjenesten går vi ned i 
kirkehuset, spiser æbleskiver m.m. 
og leger nogen af de gamle julelege 
omkring juletræet.
Der er juleposer til alle børnene.
Alle er hjertelig velkommen til 
denne oplevelse.

Julekirkecafé i 
Albæk Kirke
Torsdag den 18. december kl. 
19.00 er der jule-café.

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

Kirkesanger Dina Flyvbjerg vil 
sammen med nogle musikskoleele-
ver 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….

Sogne efter-
mid dage
Torsdag den 30. oktober kl. 
14.30
Causeri om Voerså og omegn
Peter Laubek vender tilbage og 
fortæller historier fra vores egn.

Torsdag den 27. november 
kl. 14.30
Jul med misbrugere
Helle Toftegaard fra varmestuen 
”Fristedet” i Brønderslev fortæller 
bl.a. om det at fejre jul med mis-
brugere.

Kirkebilen vil køre sådan, at man 
blot skal bestille hos Dybvad Taxi 
på samme måde som til søndags-
gudstjenester.

Højskolesang i 
Lyngså kirkehus
Torsdag den 23. oktober 
kl. 14.30

Det er dejligt at synge, - og særligt, 
når man har nogen at synge sam-
men med!
Derfor arrangerer vi i Lyngså kir-
kehus nogle eftermiddage, hvor 
vi bare helt afslappet samles om 
kaffe, hygge og højskolesang.

Organist Jørn, kirkesanger Dina, 
Ketty og Hanne står for arrange-
menterne.

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

Den 8. juni i Lyngså kirke:  Miamaja Stein Tarp Jensen, Knøsvej 5, Lyngså
Den 20. juli i Albæk kirke:  Valdemar Holbæk Kristensen, Smedevej 4, Aabybro
Den 20. juli i Albæk kirke:  William Rasmussen, Østkystvejen 322, Voerså
Den 20. juli i Albæk kirke:  Mads Sommerlund, Donstedvej 91B, Holtbjerg
Den 27. juli i Lyngså kirke:  Asger Højer Jacobsen, Blishønevej 8, Voerså
Den 10. august i Lyngså kirke:  Gerda Konge Kragbak, Albæk skov vej 19, Mølholt
Den 17. august i Lyngså kirke:  Milaz Kjær Kongsbak, Toften 4, Lyngså
Den 31. august i Lyngså kirke:  Lærke og Lucas Kolind Anderson, Havnevej 15, Voerså
Den 7. september i Lyngså kirke:  Lise Søndergaard Hansen, Åhavevej 8, Voerså

Den 7. juni i Albæk kirke: Trine Kvist Kostending og Rasmus la Cour Jeppesen, Munkegade 
12, Frederikshavn

Den 5. juni på Lyngså kirkegård: Marie Sørine Høgdahl Kristensen, Gasværksvej 24, Sæby
Den 10. juni på Lyngså kirkegård: Vagn Risager, Østkystvejen 342, Voerså
Den 13. juni på Albæk kirkegård: Inga Christensen, Aalborgvej 430, Dybvad
Den 20. juni på Lyngså kirkegård: Svend Erik Rasmussen, Stidsholtvej 11, Lyngså
Den 24. juni fra Lyngså kirke: Lilly Sønderkær, Åvænget 16, Voerså
Den 22. august på Lyngså kirkegård: Gerda Kjærskov, Gåsevej 2, Voerså
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KIRKELIGE HANDLINGER I JUNI, JULI OG AUGUST 
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 


