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Børnegudstjenester
Onsdag den 30. september kl. 17.00
Onsdag den 28. oktober kl. 17.00
Onsdag den 25. november kl. 17.00

B FOR BØRNE GUDSTJENESTE
Efter gudstjenesterne i Lyngså kirke 
serveres et måltid i kirkehuset. 
Vi er færdige kl. ca. 19.00.

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

Stidsholtmøde med 
Per Stig Møller 

Tirsdag den 20. oktober 
kl. 19.00

”Danmark i Europa”

Kirkemusiklegestue i Lyngså – efterår 2015
Albæk-Lyngså sogn vil gerne ind-
byde til kirkemusikalsk-legestue 
for børn 0-2 år, ledsaget af forældre, 
bedsteforældre og/eller Dagplejere 3 
gange i efteråret i Lyngså kirkehus.
Her er programmet sange, salmer 
og almindelige børnedanse/lege i en 
skøn blanding med og uden instru-
menter og rekvisitter.

 Det foregår i kirkens dejlige nye 
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.

–  MEDBRING GERNE EGNE 
SMÅ-INSTRUMENTER

Datoerne i 2015 er torsdagene: 
22/10 + 12/11 kl. 9.45 - ca 12.00.
& Juleafslutningen er den10/12 
- først samling i kirken, dernæst i 
kirkehuset.

Jeg er musikpædagog og er vant til 
at arbejde med små børn og forskel-
ligt kirkeligt arbejde. Her i efteråret 
medvirker jeg ved forskellige af 
kirkens gudstjenester og børnear-
bejdet.

VEL MØDT! –  Hanne Møller



Højskolesang og hyggeeftermiddage i Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særlig, 
når man har nogen at synge sam-
men med! Og det er dejligt bare at 
være sammen. 
 
Organist Jørn, Ketty og Hanne står 
for højskolesangen og for hyggeef-
termiddagene står: Hanne, Sofie, 
Anja, Ketty og Guri.

Torsdag den 15. oktober kl. 14.00 
(Hygge efter middag)
Torsdag den 12. november 
kl. 14.00 (Højskolesang)
Torsdag den 10. december 
kl. 14.00 (Hygge efter middag)
 

Sogneaftener i Lyngså kirkehus

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.

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00

Causeri om Voerså og omegn
Peter Laubek vender tilbage 
og fortæller historier 
fra vores egn.



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 højtidelighol-
der vi dagen på en særlig måde.

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

Og så samles vi til en mindegudstje-
neste under Guds ords forkyndelse 
på netop denne dag. 

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

Velkommen til ”Alle Helgens 
Gudstjeneste”.

Søndag den 1. november:
Albæk kirke kl. 10.30
Lyngså kirke kl. 14.00

Kirkefrokost
Søndag den 8. november er der 
kirkefrokost i kirkehuset efter 
gudstjenesten kl. 10.30.
Alle er velkomne til at blive og 
nyde samværet.
Pris: 40 kr. for voksne, børn gratis.

Dagplejebørn 
i Lyngså kirke
Torsdag den 10. december kl. 9.45 
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!

Viser apropos salmer
Torsdag den 26. november i 
Lyngså kirke og Kirkehus

Viser og salmer kan ofte supplere 
hinanden, - belyse hinanden og 
vise nye skæve sider ved tekster-
ne.
Solister er Lise Hansen - sammen 
med Claus Søeby, Anne Sofie 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 afdeling, som er i den lidt 
mere ”løsslupne” genre.



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

Tirsdag den 8. december kl. 10.00 kommer børnehaven til Lyngså kirke, 
hvor julens historie skal fortælles.

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

Mini kon fir mand-
 af slutning 
– indbydelse 
til fest
Søndag den 13. december 
kl. 14.30 holder vi minikonfir-
mandafslutning i Lyngså kirke. 
Minikonfirmanderne medvirker 
naturligvis ved gudstjenesten. 

Børne- og ungdomskoret KIK syn-
ger, - og der er Luciaoptog, drama, 
og kvikke sange!

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.

Jule-kirke-café 
i Albæk kirke 
Torsdag den 17. december 
kl. 19.00.

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

Kirkesanger Dina Flyvbjerg vil 
sammen med musikskoleelever 
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….



60-års fødselsdag
Juleaften – den 24. december 
– har jeg ganske upraktisk fød-
selsdag.
I den anledning indbydes alle til 
et traktement i Lyngså kirkehus 
onsdag den 23. december 
kl. 19.00.

KOM OG VÆR MED I
K. I. K. (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 4. klasse -
Hvor:  Stensnæsskolen, Musik-lokalet

Øvetid: Onsdage kl.:   14.15 – 15.15
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

Nytårsaften – midnatsgudstjeneste
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
www.albaek-lyngsaa.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 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 menighedsrådenes mø-
der (undtagen personsager og andre 
sager, hvor menighedsrådet finder 
det nødvendigt på grund af en sags 
beskaffenhed at foretage behandling i 
lukket møde).
Menighedsrådsmøde afholdes:
27. oktober kl. 19 i Lyngså kirkehus
24. november kl. 19 i Albæk kirkehus
Sagsfortegnelse, dagsorden samt 
udskrift af forhandlingsprotokol vil 
kunne ses fremlagt hos menighedsrå-
dets formand - se adresseliste.

Kirkebetjeningen holder fri på 
mandage, hvorfor kirkelige handlin-
ger så vidt muligt må henvises til 
ugens øvrige dage. 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 fore-
gående måneder. Vi gør igen opmærk-
som på, at dersom man ikke ønsker 
denne offentliggørelse, kan den na-
turligvis undlades. Besked gives blot 
til sognepræsten!

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

Sognehjemme side: www.albaek-lyngsaa.dk

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

Den 24. maj i Albæk kirke:  
Lucas Martin Lund Gadensgaard, Sjællandsgade 20, 3.tv., Aalborg
Den 12. juli i Albæk kirke: 
Viktor Østergaard Polulsen, Donstedvej 90, Albæk
Den 19. juli i Lyngså kirke: 
Lucy Sand Haven, Skovbrynet 50, Jerslev
Den 6. september i Albæk kirke: 
Arthur Søgaard, Farvervænget 67, Hobro
Den 6. september i Albæk kirke:  
Sylvester Nedergaard Wiese Thomsen, Østkystvejen 41, Sæby

Den 30. maj i Albæk kirke:   
Trine Sigen Albertsen og Tommy Svenningsen, Albækskovvej 5, Mølholt
Den 5. september i Lyngså kirke:  
Kristina Pedersen og Jan Møller, Katsigvej 10, Skærum

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

Den 3. juni fra Lyngså kirke:  
Bent Hartvig Nyholm Nielsen, Lynglund 3, Lyngså

Den 16. september fra Lyngså kirke:  
Carl Oluf Mellergaard, Sæby ældrecenter
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KIRKELIGE HANDLINGER I DECEMBER, JUNI, JULI OG AUGUST 
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

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

Tirsdag den 29. september: 
Temaundervisning v. Bent Kjær 
Andersen, Hjørring. Emne: Når 
Helligånden taler, (kredsarrange-
ment)

Onsdag den 30. september: 
i Elling sognegård kl. 19.30 
Temaundervisning fortsat 

Onsdag den 1. oktober: 
Bibeltime - Johs. kap. 1 v. Ketty

Onsdag den 21. oktober: 
Kredsarrangement - fælleskørsel 
(møder hele ugen - program hos 
formanden

Onsdag den 4. november: 
Bibeltime - Johs.. kap. 2 v. Helge.

Onsdag den 11. november: 
Kl. 18.30 spisning. Derefter for-
tæller Karen om sin tur til ”De 
Vestindiske Øer”.

Onsdag den 2. december: 
Bibeltime - Johs. kap 3. v. Helge

Onsdag den 16. december: 
Adventsmøde m. lotteri. Tale ved 
Ole Pedersen, Strandby



Albæk kirkehus:

Tirsdag den 24. november: Menighedsrådsmøde kl. 19.00 

Torsdag den 17. december: Jule-kirke-café i Albæk kirke kl. 19.00

Lyngså kirkehus:

Onsdag den 30. september: Børnegudstjeneste begyndende i kirken kl. 
17.00

Torsdag den 15. oktober: Hyggeeftermiddag kl. 14.00

Torsdag den 22. oktober: Kirkemusiklegestue for dagplejebørn og 
andre kl. 9.45

Tirsdag den 27. oktober: Menighedsrådsmøde kl. 19.00

Onsdag den 28. oktober: Børnegudstjeneste begyndende i kirken kl. 
17.00

Torsdag den 29. oktober: Sogneaften kl. 19.00 med Peter Laubek

Torsdag den 5. november: Aktivitetsudvalgsmøde kl. 19.00

Søndag den 8. november: Kirkefrokost efter gudstjenesten kl. 10.30

Torsdag den 12. november: Kirkemusiklegestue for dagplejebørn og 
andre kl. 9.45

Torsdag den 12. november: Højskolesang kl. 14.00

Torsdag den 19. november: Sogneaften kl. 19.00 med Frode Mulkjær

Onsdag den 25. november: Børnegudstjeneste begyndende i kirken kl. 
17.00

Torsdag den 26. november: ”Viser apropos salmer” – begyndende i kir-
ken kl. 19.00

Tirsdag den 8. december: Børnehave-jul begyndende i kirken kl. 10.00

Torsdag den 10. december: Jul med dagplejebørn begyndende i kirken 
kl. 9.45

Torsdag den 10. december: Hyggeeftermiddag kl. 14.00

Søndag den 13. december: Fest i kirken og kirkehuset med minikonfir-
mandafslutning kl. 14.30

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

K A L E N D E R E N
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

ADRESSELISTE
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 Albæk Lyngså

4. oktober – 18. s. e. trin. 10.30  
Mattæus 22,34-46 Helge Morre Pedersen ingen
"Det største bud i loven"  

11. oktober – 19. s. e. trin.  9.00
Markus 2,1-12 ingen Mette Volsgaard
"Helbredelsen af den lamme"  

18. oktober – 20. s. e. trin.  10.30 
Mattæus 22,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
"Kongesønnens bryllup"  

25. oktober – 21. s. e. trin. 9.00 
Johannes 4,46-53 Johnny Søndberg-Madsen ingen
"Den kongelige embedsmand"   

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

8. november – 23. s. e. trin.  10.30
Mattæus 22,15-22 ingen Helge Morre Pedersen
"Skattens mønt"  Kirkefrokost

15. november – 24. s. e. trin. 10.30 
Mattæus 9,18-26 Helge Morre Pedersen ingen
"Synagogeforstanderens datter"  

22. november – sidste s. i kirkeåret  10.30
Mattæus 25,31-46 ingen Helge Morre Pedersen
"Verdensdommen"  

26. november  19.00
Torsdag - viser apropos salmer
Se inde i bladet  

29. november – 1. s. i advent 10.30
Lukas 4,16-30 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesus i Nazarets synagoge"  

6. december – 2. s. i advent 10.30
Mattæus 25,1-13 Mette Volsgaard ingen
"Lignelsen om de ti brudepiger"   

8. december  10.00
Tirsdag - Julefortælling
  for børnehaven

10. december  9.45
Torsdag - Julefortælling
  for dagplejebørn

13. december – 3. s. i advent 10.30 14.30
Lukas 1,67-80 Helge Morre Pedersen Minikonfirmandafslutning
"Zakarias' lovsang"  Børnekor m.m.

17. december 19.00 
Torsdag Jule-kirke-café 

20. december – 4. s. i advent  10.30
Johannes 3,25-36 ingen Helge Morre Pedersen
”Om Johannes Døberen”  

24. december – Juleaften 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" 

27. december – Julesøndag  10.30
Mattæus 2,13-23 ingen Helge Morre Pedersen
”Barnemordet i Betlehem”  

31. december – Nytår  23.30
Mattæus 6,5-13 ingen Helge Morre Pedersen
"Fadervor"  

2016 – 3. januar – Helligtrekongers søndag 10.30 
Mattæus 2,1-12 Helge Morre Pedersen ingen
”De vise mænd”


