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Konfirmationsforberedelse
og konfirmationer 2018/19
De fleste kommende konfirmander er
på infomødet den 2. maj allerede indskrevet og tilmeldt til 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, fødselsdato,
konfirmationskirke, skole og klasse og
forældres kontakt info.		
Alternativt
kan
oplysningerne
afleveres/sendes
til
sognepræsten, Donstedvej 82, Albæk, 9330
Dronninglund.
Der bliver oprettet en mail-gruppe, og
herigennem vil I løbende få tilsendt
nyhedsbreve og informationer.

Foreløbige informationer er disse:
▲ Tilmelding til konfirmationsforberedelse senest 15. juli 2018.
▲ Alle konfirmander, som går på
henholdsvis Agersted skole og
Sæbygård skolen, 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 22. august kl. 8.00

▲ Konfirmandweekend på Kongebak
ken i Tolne skov 7.- 9. september
▲ Konfirmandforældremøde afholdes
i konfirmandstuen i Albæk onsdag
den 3. oktober kl. 19 (Bemærk ny
dato)
▲ Konfirmation afholdes i Lyngså kirke 28. april 2019 kl. 10, og i Albæk
kirke 5. maj 2019 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 2018 frem til jul.
Undervisningen tilbydes alle i 3. klasse og begynder:

onsdag den 29. august
Undervisningen finder sted i konfirmandstuen (og i Albæk kirke) på onsdage.
3. klasse har fri fra skole kl. 14.10 og
udenfor skolen holder Dybvad Taxi
og turistbusser med en minibus, der
kører minikonfirmanderne direkte til
Albæk.
Her venter der saftevand og kage,

- undervisning og fortælling m.m. i
konfirmandstuen og i Albæk kirke.
Kl. 15.30 slutter vi, og forældrene
kan afhente børnene ved præsteboligen. Forældrene aftaler evt.
samkørsel. BEMÆRK AT SLUTTIDSPUNKTET ER KL: 15.30
Til jul – 3. søndag i advent – den 16.
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 medbringer 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
minikonfirmandundervisning.
Vi glæder os meget til igen at komme i
gang med "minikonfirmander".
Sommerhilsen til alle børn
Helge Morre Pedersen
Sognepræst

Sogneaften i Lyngså kirkehus
Torsdag den 27. september kl.
19.00

Sofie Klingberg: Det gav mig så meget at lave tv om at miste min mor
Dokumentarprogrammerne "Mor er
død, men det taler vi ikke om..." blev
lidt af en vendepunkt i Sofie Klingberg
Kruhøffers liv.
Da Sofie Klingberg Kruhøffer var 16
år gammel, mistede hun sin mor, som
døde af en kræftsygdom. Tabet bragte
af indlysende årsager Sofie ud i sit
livs krise, som hun dengang bearbejdede i en sorggruppe for børn, der har
mistet.

Nu er Sofie blevet voksen, og tabet af
moderen har hun lært at leve med.
Men det forsvinder aldrig nogensinde.
Sådan er det også for de andre børn
fra den sorggruppe, Sofie gik i som
barn. Deres sorg forsvinder heller aldrig.
I tv-programmerne ”Mor er død, men
det taler vi ikke om…”, som blev
sendt på DR, opsøgte Sofie nogle af de
andre fra sorggruppen for at tale med
dem om, hvordan tabet havde påvirket dem.
- Det var en god oplevelse på den
måde at kunne spejle sig i hinanden
igen, lige som vi kunne, dengang vi
gik i sorggruppen, men nu med et andet perspektiv her så mange år efter.
- Vi genoplevede på en måde det, som

sorggruppen kunne, selv om vi er
mange forskellige steder i livet nu.
Vi har nogle vidt forskellig historier,
men der er alligevel mange ting, der
går igen. Ikke mindst det med, at man
har sorgen med sig altid, og at den i
perioder kan komme til at fylde meget
igen, når man oplever et eller andet,
der minder én om det.

Sogneudflugt til Gammel Estrup
Fredag den 10. august
Gammel Estrup ligger smukt placeret på Norddjursland ved Auning,
og herregården er en af Danmarks
bedst bevarede renæssanceherregårde.
I dag er den gamle herregård
museum og fremstår som et enestående eksempel på de danske
herregårde og det liv, der blev levet

blandt herskab og tjenestefolk i
århundreder. Museet er et interiørmuseum med et væld af smukke
møbler, gobeliner, malerier og andre genstande, og der er lagt stor
vægt på at indrette de forskellige
værelser, gange og sale så autentisk
så muligt. Her kan man se, hvordan
både herskab og tjenestefolk levede
igennem århundreder.

Køreplan:
Lyngså gl. missionshus	
Lyngså Kirke 		
Voerså gl. missionshus
Albæk Kirke
Præstbro v/kroen

8.05
8.10
8.20
8.25
8.30

Der spises i ”Stalden” på Gl. Estrup.
Pris 150 kr. (inkl. alt)
Tilmelding senest 5. august til:
Susanne Kongsbak 98 46 02 57
eller Kurt Kvesel 23 62 50 60

Markeds
gudstjeneste
på Lyngså
marked

Morgensang
i Lyngså kirke

Hyggeeftermiddag
i Lyngså
kirkehus

Søndag den 1. juli afholdes som
sædvanlig gudstjeneste i markedsteltet ved Lyngså marked.
Gudstjenesten begynder kl. 9.00.

Torsdag d. 30. august kl. 14.00

Før gudstjenesten serverer markedet rundstykker og morgenkaffe.

Tag gerne dit strikketøj med.
Kaffen koster 20 kr.
Har du brug for kørelejlighed, så
ring til en af os.

Vi samles om forskellige spil, hyggeligt samvær og en god kop kaffe.

Kom og vær med til en anderledes
gudstjeneste!
torsdag den 12. juli
torsdag den 19. juli
torsdag den 26. juli
torsdag den 2. august
De nævnte torsdage er der morgensang i Lyngså kirke kl. 9.00.
Vi indbyder feriegæster såvel som
fastboende til en kort morgenandagt (ca. 20 minutter).

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

Efter morgensangen serverer vi
rundstykker i kirkehuset.

Højskolesang i
Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særligt, når man har nogen at synge sammen
med!
Højskolesang finder sted i Lyngså Kirkehus, hvor vi mødes omkring
kaffe og sang fra Højskolesangbogen.
Torsdag den 13. september kl. 14.00

Høstguds
tjeneste
Søndag den 30. september
kl. 10.30 i Albæk kirke.
Minikonfirmander og kirkekoret KIK medvirker.

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: S
 tensnæsskolen, Musiklokalet
Øvetid: Onsdage kl. 14.15-15.15
Opstart efter ferien:
uge 33 – d. 15. august
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

Børneguds
tjenester
Tirsdag den 4. september kl.
17.30 (Albæk kirke)
Tirsdag den 2. oktober kl. 17.30
(Lyngså kirke)
Tirsdag den 6. november kl. 17.30
(Albæk kirke)
Søndag den 16. december kl.
14.30 (Lyngså kirke)
Efter gudstjeneste i kirken kl. 17.30
serveres aftensmad i kirkehuset
Vi er færdige kl. ca. 19.00
Velkommen til en børnevenlig gudstjeneste med både friske børnesange
og salmer, vi synger sammen med
KIK, bibelfortælling og skuespil for
alle aldre.
For maden betales 20 kr.
for voksne – børn gratis.

Kirke
musikalsk
legestue
Også i efteråret bliver der tilbud om
kirkemusikalsk legestue for dagplejebørn og andre interesserede med små
børn.
Kirkemusikalske legestue er i Lyngså
kirkehus kl. 9.45–10-30 den 7. september, 5. oktober og 2. november.
Kirkemusikalsk legestue ledes af
musikpædagog Hanne Møller.

Lyngså Kirke
SALMESANG /
SALMEVÆRKSTED
Ideen er, at vi helt uformelt, bare os der kommer og orglet – samles nogle mandag aftener.
10. sepember, 8. oktober og 12. november kl. 19.0020.15.
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
gudstjenestesammenhæng?
Kort sagt: Vil vi 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

KORT OG GODT
Åbne kirker
I sommerhalvåret er kirkerne åbne for
besøgende, 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
begivenhed, 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 livet, - 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 blevet 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
Albæk kirke:
Søndag den 30. september kl. 10.30
Minikonfirmanderne og kirkekoret KIK
medvirker.

De indsamlede penge ved gudstjenesten
går til Folkekirkens Nødhjælp.
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 kirkebilen,
kan den afbestilles igen helt ind til
afhentningstid).
Man bliver så afhentet på bopælen og
efter gudstjenesten kørt tilbage.
Dette gælder også kørsel til sogneeftermiddage.
Det er gratis for alle at benytte kirkebilen.
Menighedsrådsmøderne
afholdes i Lyngså kirkehus og er alle
offentlige. Det betyder, at alle kan overvære menighedsrådets møder (undtagen personsager og andre sager, hvor
menighedsrådet finder det nødvendigt

på grund af en sags beskaffenhed at
foretage behandling i lukket møde).
Datoer:
14. august kl 18.30 (begynder på Lyngså
kirkegård)
11. september kl 18.30 (begynder på
Albæk kirkegård))
Sagsfortegnelse, dagsorden samt
udskrift af forhandlingsprotokol vil
kunne ses fremlagt hos menighedsrådets 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 telefonisk.
I hvert nummer af kirkebladet
offentliggør vi, hvem der har fået udført
kirkelige handlinger 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.

BARNEDÅB

KIRKELIGE HANDLINGER I MARTS–APRIL–MAJ 2018
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER

Den 25. marts i Lyngså
kirke: Isabella Gull
Nørager, Åvænget 11,
Voerså

Den. 20. maj i Albæk
kirke: Magnus Højen
Nielsen, Frismosevej 26,
Albæk

Den 27. maj i Lyngså
kirke: Emilie JensenStorch, Sønderklitvej 18,
Lyngså

BEGRAVELSER / BISÆTTELSER

Den 10. marts fra Lyngså kirke: Erik Villiam Hansen, Østkystvejen 141 c, Lyngså
Den 17. marts fra Albæk kirke: Tommy Klitgaard Nielsen, Østkystvejen 439, Sørå
Den 21. april fra Lyngså kirke: Jens Thorndahl, Stygge Krumpens Vej 88, Sæby
Den 11. maj fra Lyngså kirke: Olenius Justesen, Møllevej 4, Lyngså
Den 16. maj fra Albæk kirke: Karen Birgit Mathiasen, Danmarksgade 22, Frederikshavn

Den 3. juni i Albæk
kirke: Ane Sønderkær,
Strengsholtvej 14, Lyngså

BILLEDER FRA
DÅB OG VIELSER
KAN SES PÅ:
WWW.ALBAEK.
SOGN.DK

Den 6. juni fra Albæk kirke: Knud Erik Sørensen, Frederiksbergvej 3, Præstbro
Den 7. juni fra Albæk kirke: Arne Lundbye Honum, Ålborgvej 586, Flauenskjold
Den 12. juni fra Lyngså kirke: Hans Ingemann Hansen, Fortunavej 2, Aalborg SØ

– KLIK PÅ
”BILLEDARKIV”

KALENDEREN

ADRESSELISTE
Sognepræst
Helge Morre Pedersen
Donstedvej 82, Albæk
9330 Dronninglund
98 86 70 48 . hmp@km.dk

Lyngså
kirkehus:
Torsdag den 12. juli: Morgensang
i Lyngså kirke kl. 9.00
Torsdag den 19. juli: Morgensang
i Lyngså kirke kl. 9.00
Torsdag den 26. juli: Morgensang
i Lyngså kirke kl. 9.00
Torsdag den 2. aug: Morgensang i
Lyngså kirke kl. 9.00
Tirsdag den 14. aug.: Menigheds
rådsmøde kl. 19.00
Torsdag den 30. aug.:
Hyggeeftermiddag kl. 14.00
Mandag den 10. sep.:
Salmeværksted kl. 19.00 (i kirken)
Tirsdag den 11. sep.: Menigheds
rådsmøde kl 19.00
Torsdag den 13. sep.: Højskole
sang kl. 14.00
Torsdag den 27. sep.: Sogneaften
kl. 19.00 Sofie Klingberg
Kruhøffer – se inde i bladet.
Tirsdag den 2. okt.: Børneguds
tjeneste kl. 17.00 – derefter fællesspisning
Onsdag den 3. okt.: Konfirmand
forældreaften kl. 19.00 (i konfirmandstuen i Albæk)

Stidsholtmøde
med Connie Hedegaard
Torsdag den 1. november
kl. 19.00.
Mere herom i næste nummer af
kirkebladet.

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
Torsdag den 30. august:
Høstfest kl. 18.30
hos Karen og Svend.
Medbring madkurv.
Tirsdag den 18. sepember:
Bibeltime kl. 19.00
Johs. 17 v. Helge

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

Lyngså

1. juli – 5. s. e. trin.		
9.00
Mattæus 6,13-26
ingen
Gudstjeneste på Lyngså marked
"Peters nøgle"		
Arne Kronborg
8. juli – 6. s. e. trin.		
10.30
Mattæus 19,16-26
ingen
Arne Kronborg
"For Gud er alting muligt"		
15. juli – 7. s. e. trin.
10.30
Mattæus 10,24-31
Arne Kronborg
ingen
"Frygt ikke"		
22. juli – 8. s. e. trin.		
10.30
Mattæus 7,22-29
ingen
Helge Morre Pedersen
"Livshus på klippegrund"		
29. juli – 9. s. e. trin.
10.30
Lukas 12,32-48
Helge Morre Pedersen
ingen
"Skatten i himlen"		
5. august – 10. s. e. trin.		
10.30
Mattæus 11,16-24
ingen
Helge Morre Pedersen
"Veråb over Galilæas byer"		
12. august – 11. s. e. trin.
10.30
Lukas 7,36-50
Helge Morre Pedersen
ingen
"Kvinden i farisæerens hus"		
19. august – 12. s. e. trin.		
10.30
Mattæus 12,31-42
ingen
Helge Morre Pedersen
"Træet og dets frugt"		
26. august – 13. s. e. trin.
10.30
Mattæus 20,20-28
Helge Morre Pedersen
ingen
"Zebedæussønnerne!"		
2. september – 14. s. e. trin.		
9.00
Johannes 5,1-15
ingen
Mette Volsgaard
"Den syge ved Betesda dam"		
9. september – 15. s. e. trin.
10.30
Lukas 10,38-42
Helge Morre Pedersen
ingen
"Martha og Maria"
(Konfirmandweekend)
16. september – 16. s. e. trin.		
9.00
Johannes 11,19-45
ingen
Johnny Søndberg-Madsen
"Opvækkelsen af Lazarus"			
23. september – 17. s. e. trin.		
10.30
Markus 2,14-22
ingen
Helge Morre Pedersen
”Levi kaldes til discipel”		
30. september – 18. s. e. trin.
10.30
Johannes 15,1-11
Helge Morre Pedersen
ingen
"Vintræet og grenene"
HØSTGUDSTJENESTE
7. oktober – 19. s. e. trin.		
10.30
Johannes 1,35-51
ingen
Helge Morre Pedersen
"De første disciple"		
14. oktober – 20. s. e. trin.
9.00
Mattæus 21,28-44
Mette Volsgaard
ingen
"Lignelsen om to sønner"		
21. oktober – 21. s. e. trin.
10.30
Lukas 13,1-9
Helge Morre Pedersen
ingen
"Hvorfor ramte ulykken?"		
28. oktober – 22. s. e. trin.		
10.30
Mattæus 18,1-14
ingen
Helge Morre Pedersen
”Den største i Himmeriget”		
KIRKEFROKOST
4. november – Alle Helgens dag
14.00
10.30
Mattæus 5,1-12
Helge Morre Pedersen
Helge Morre Pedersen
"Saligprisningerne"		
11. november - 24. s. e. trin.
10.30
Johannes 5,17-29
Helge Morre Pedersen
ingen
”Jesus har sin fuldmagt fra Gud”
18. november - 25. s. e. trin.		
10.30
Lukas 17,20-33
ingen
Helge Morre Pedersen
”Guds rige og Menneskesønnens dag”			

Tryk/sats: Østvendsyssel Folkeblad, tlf. 98 95 18 81

GUDSTJENESTER

Albæk

