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ALBÆK-
LYNGSÅ KIRKEBLADALBÆK-
LYNGSÅ

Afsked med 
præsteparret

Vores sognepræst 
Helge Morre Pedersen 

har valgt at fratræde sin stilling 
pr. 1. april 2020.

I den anledning afholdes afskeds-
gudstjeneste i Lyngså kirke 

søndag d. 15. marts kl. 10.30

Efterfølgende inviteres til middag 
og hyggeligt samvær
 i Lyngså kirkehus.

Tilmelding til Hanne Aagård 
Kristensen på tlf. 21 18 95 62 

senest 8. marts.

Med venlig hilsen 
Albæk-Lyngså menighedsråd

Tid til omplantning
Troels Kløvedal udtalte på sine ældre 
dage noget i retning af, at når træer 
bliver gamle, er rødderne ikke så gode 
og så vælter de let i stormen. På den 
måde bliver der plads til, at nye træer 
kan spire frem. 
Vi står ikke i den situation, at vi føler 
os blæst omkuld og afkræftede. Men 
vi føler alligevel, at ”træet” skal flyt-
tes, mens det endnu har kraft i sig til 
at vokse et nyt sted. Ved et sådant flyt 
bliver der jo på samme måde plads til 
nye træer, der hvor det stod.
38 år er gået, siden vi den 28. april 
1982 flyttede ind i Albæk præstebo-
lig i den værste sandstorm. Tanken 
strejfede os, om vi kunne trives i det. 
Men vi slog rødder, - for at blive i 
træbilledet. 
Det har været gode år, hvor I har 
været med til at give gode vækstbe-
tingelser for os og vore børn. 
Måske er det et par generationer for 
tidligt, - men vi føler faktisk, at vi er 
blevet nordjyder – næsten! Og nu flyt-

ter vi så til Skæring ved Århus, - til-
bage til det område, hvor vi boede for 
40 år siden, - vi flytter nærmere fami-
lien og særligt nærmere børnebørn.
Vi flytter – men vi flytter som nordjy-
der, og det vil vi vedblive med at være.
Som afskedshilsen vil vi bruge nogle 
vers fra salmen: Du, som har tændt 
millioner af stjerner:

Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!
 TAK!
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Godt nytår!

Kirkemusikalsk Legestue 
i Lyngså kirke

 Det er for børn i alderen 0-2 år ledsaget af forældre, bedsteforældre og/
eller dagplejere.

Kirkemusikalsk legestue er et samvær for børn, hvor sang, leg,
dans, bevægelse, kreativitet, spontanitet, fagter og sjov – er nogle
af de nøgleord som kendetegner kirkemusikalsk legestue i Lyngså

kirkehus.

Hver onsdag kl. 10.00.

 

Drop-in baby salmesang 
i Lyngså Kirke

Vi tilbyder endnu en gang baby salmesang i Lyngså Kirke.

Det foregår 
hver tirsdag kl. 10.00 -11.00.

Der er ingen tilmelding I møder bare op. Jeg glæder mig til hyggeligt, 
musikalsk, motorisk og sanseligt stimulerende samvær 

med jer og jeres børn.

Kærlig Hilsen Kirke- og kulturmedarbejder  Freja Würtz

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 stem-
me :-)
Hvem:   Fra 3. 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

Børne guds tjenesterBørne guds tjenester
Velkommen til børnevenlige gudstjenester med både fri-
ske børnesange og salmer, - som vi synger sammen med 
KIK, - bibelfortælling og skuespil for alle aldre.

Begynder altid i Lyngså kirke, og slutter altid med spis-
ning i Lyngså kirkehus:

Onsdag den 22. januar kl. 17.30 
Onsdag den 26. februar kl. 17.30
Onsdag den 25. marts kl. 17.30 

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

Børnegudstjenesten den 26. februar er en fastelavnsfest.
Man må meget gerne være udklædt. Der er tøndeslagning 
med alt hvad dertil hører…



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.
13. januar, 10. februar og 9. marts kl. 19.00-20.15.
Vi vil synge de gode gamle salmer, hjælpe hinanden med at støve af og må-
ske 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. 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  

Hygge-eftermiddag 
i Lyngså kirkehus
FORÅR 2020
Torsdag d. 13. februar kl. 14.00
Tag gerne dit eget spil med

Torsdag d. 23. april kl. 14.00
Vi samles om forskellige spil og 
hyggesnak
 
Hver gang byder samværet på en 
god kop kaffe og noget lækkert til 
ganen. 

Tag gerne dit strikketøj med.
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

Høj skole sang forår 2020 
i Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særligt, når man har nogen at synge sammen 
med!

Derfor arrangerer vi i Lyngså kirkehus nogle eftermiddage, hvor vi bare 
helt afslappet samles om kaffe, hygge og højskolesang.

Organist Jørn, Bitten, Ketty og Hanne står for arrangementerne, der i for-
året er planlagt til:

Torsdag den 23. januar kl. 14.00
Torsdag den 12. marts kl. 14.00
 
Husk også denne dato:
Torsdag den 11. juni kl. 19.00: 
sommercafé i Albæk kirke 
v. Dina og musikskoleelever
 
Kaffen koster 20 kr.  

VELKOMMEN

Kirkefrokost 
 
Søndag den 2. februar: 
Gudstjeneste i Lyngså kirke 
kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der kirke-
frokost i kirkehuset. Her kan vi 
hygge os med hinanden og glædes 
over lidt god mad.

Der betales 40 kr. + drikkevarer 
for kirkefrokost.



Fuglene over sundet
Torsdag den 30. januar kl. 19.00 skal vi se filmen ”Fuglene over sundet”

'Fuglene over sundet' foregår i 1943. En jødisk jazzmusiker bor i København 
med sin hustru og deres 6-årige søn, men da tyskerne begynder at deportere 
jøder, må familien flygte fra deres hjem.
Målet er sikkerhed i Sverige, og vejen går over Gilleleje, hvor lokale fiskere 
sejler flygtninge over sundet. Men Gestapo arbejder sammen med danske 
kolla-boratører, og familiens overlevelse afhænger af deres medmenneskers 
tillid og hjælp.

Kaj Munk og befrielsen
Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Ulrik R. Damm, tidligere organist ved Sct. Clemens Kirke og Sct. 
Mortens Kirke i Randers og Birgitte Kaas Sørensen, korist i Sct. Mortens 
Vokalensemble, tidligere korist ved Sct. Clemens Kirke i Randers og kir-
kesanger ved kirkerne i Kousted og Råsted.

100 året for genforeningen - 75 året for befrielsen – Kaj Munk.
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med 
Danmark og 75 år siden, at Danmark blev befriet.
Ulrik og Birgitte har sammensat et program i ord og toner af disse væsentlige begivenheder. Ulrik fortæller og 
spiller klaver, Birgitte synger. Programmet vil naturligvis også indeholde en del fællessange.

Besættelsestiden
Torsdag den 27. februar kl. 19.00
Ved hjælp af lokalhistoriske foreninger skal vi se på besættelsestiden, som den var her i vores område.

Stidsholtmøde: USA i et valgår
Niels Bjerre-Poulsen – Historiker og lektor. 
Foredrag om amerikansk historie, politik og kultur.
Niels Bjerre-Poulsen er historiker med en ph.d.-grad i amerikansk historie fra 
University of California, Santa Barbara. Han er lektor på Center for Amerikanske 
Studier på Syddansk Universitet, og har de sidste 25 år skrevet en lang række bøger 
og artikler om amerikansk historie og samfundsforhold i USA. Igennem to årtier har 
han også hyppigt analyseret og kommenteret amerikansk politik og kultur i de danske 
medier, ligesom han har været en flittig foredragsholder indenfor amerikansk historie, 
politik og kultur. 

Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt 
torsdag den 12. marts kl. 19.00.

Billetter á 100 kr. inkl. kaffe købes ved indgangen fra kl. 18.15 Aktivitetsudvalget for ”De ti kirker”

SOGNEAFTENER FORÅRET 2020
Ved sogneaftenerne i foråret bliver det overordnede tema: ”Besættelsen og befrielsen”
– i anledning af 75 årsdagen for befrielsen den 5. maj 1945.

Alle aftener er der kaffe á 20 kr.
  



KORT OG GODT

www.albaek-lyngsaa.dk

Fra 1. april vil tidlige sognepræst 
Olafur Felix Olafsson, der nu er bosat 
i Tårs, varetage gudstjenester og kirke-
lige handlinger i Albæk-Lyngså i fornø-
dent omfang.

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. 18.00 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 at benytte kirke-
bilen.

Menighedsrådsmøderne
er alle offentlige. Det betyder, at alle 
kan overvære menighedsrådenes 
møder (undtagen personsager og andre 
sager, hvor menighedsrådet finder det 
nødvendigt på grund af en sags beskaf-
fenhed at foretage behandling i lukket 
møde).

Menighedsrådsmøde afholdes 
i Lyngså kirkehus:

7. januar kl. 19.00 

18. februar kl. 19.00

3. marts kl. 19.00
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 øvri-
ge dage. 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 offent-
liggørelse, kan den naturligvis undla-
des. Besked gives blot til sognepræsten!

Næste nummer af kirkebladet forven-
tes at udkomme i slutningen af marts.

Påsken 2020
Skærtorsdag – 9. april
Den aften i påskeugen, hvor Jesus indstiftede nadveren.
Der er nadvergudstjeneste i Lyngså kirke kl. 17.00.
Efter gudstjenesten serverer vi påskelam i Lyngså kirkehus (40 kr.).

Langfredag – 10. april
Den dag, Jesus blev korsfæstet.
Der er gudstjeneste i Albæk kirke kl. 10.30. 

Påskedag - 12. april
Jesu opstandelsedag. 
Der er påskegudstjeneste i Lyngså kirke kl. 10.30. Trompet med-
virker. Vi skal synge påskesalmer, og høre de store ord: Kristus er 
opstanden, - han lever!

2. påskedag – 13. april
i Albæk kirke kl. 10.30. Sammen med salmeværkstedets kor skal vi 
på opdagelse i nye påskesalmer.



Den 18. september på Lyngså kirkegård: Ole Falk Hansen, Østkystvejen 181, Lyngså

Den 21. november på Lyngså kirkegård:  Yrsa Emma Ingrid Sørensen, Margrethelund, 
Dronninglund

Den 22. november fra Lyngså kirke: Holger Tarp Jensen, Holtmarkvej 18 A, Voerså

Den 26. november fra Lyngså kirke: Erik Ejgil Christensen, Ældrecentret, Gasværksvej, Sæby

Den 30. november fra Albæk kirke: Viggo Anton Nielsen, Poulsvej 29, Præstbro

Den 11. december på Lyngså kirkegård: Frode Nørgaard Pedersen, Vodbindervej 11B, Asaa

Den 8. september i Lyngså kirke: Malthe 
Carl Johan Andersen, Godsbanen 25, Aalborg

Den 29. september i Lyngså kirke: Sofie 
Berg, Savværksvej 2, Voerså

Den 24. november i Lyngså kirke: Asta Gull 
Søndergaard, Østkystvejen 321, Voerså
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KIRKELIGE HANDLINGER I JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2019 

VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

BILLEDER FRA 
DÅB OG VIELSER 

KAN SES PÅ: 
WWW.ALBAEK.

SOGN.DK 

 – KLIK PÅ 
”BILLED ARKIV”

Den 1. december i Albæk kirke: Trine 
Korsager Rømer, Sdr. Kirkevej 34, Lyngså

Den 26. december i Albæk kirke: Luna Kassa 
Bjerge, Poulsvej 10, Præstbro



Lyngså kirkehus: 

Tirsdag den 7. januar: Menighedsrådsmøde kl. 19.00

Mandag den 13. januar: Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyngså kirke)

Onsdag den 22. januar:  Børnegudstjeneste kl. 17.30 i Lyngså kirke      
- derefter spisning i Lyngså kirkehus

Torsdag den 23. januar: Højskolesang kl. 14.00

Torsdag den 30. januar:  Sogneaften kl. 19.00 – Film ”Fuglene over 
sundet”.

Søndag den 2. februar: Kirkefrokost

Mandag den 10. februar: Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyngså kirke)

Torsdag den 13. februar: Hyggeeftermiddag. kl. 14.00

Tirsdag den 18. februar: Menighedsrådsmøde kl. 19.00

Onsdag den 26. februar:  Børnegudstjeneste og fastelavnsfest                 
– vi begynder i Lyngså kirke kl. 17.30

Torsdag den 27. februar:  Sogneaften kl. 19.00 – ”Besættelsestiden”      
se inde i bladet

Tirsdag den 3. marts: Menighedsrådsmøde kl. 19.00

Mandag den 9. marts: Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyngså kirke)

Torsdag den 12. marts: Højskolesang kl. 14.00

Torsdag den 12. marts  Stidsholtmøde kl. 19.00 med Niels Bjerre 
Poulsen

Onsdag den 25. marts:  Børnegudstjeneste kl. 17.30 i Lyngså kirke,          
- derefter spisning i Lyngså kirkehus

Torsdag den 26. marts: Sogneaften kl. 19.00 ”Befrielsen og Kaj Munk” 

Mandag den 6. april: Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyngså kirke)

Torsdag den 9. april:  Skærtorsdagsgudstjeneste kl. 17.00 i Lyngså 
kirke, - derefter påskemåltid i kirkehuset.

KALENDEREN
Sognepræst

Helge Morre Pedersen
Donstedvej 82, Albæk

9330 Dronninglund
98 86 70 48 . hmp@km.dk

Kirkesanger
Dina Flyvbjerg Ledet 

Ålborgvej 555, 9760 Vrå
30 61 80 84

Kirke- og kulturmedarbejder
Freja Würtz

frejakiku@gmail.com 
51 51 97 14

 
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

Faldtvej 7, Albæk, 9330 Dronninglund
20 71 73 28

Kirkeværge Lyngså:
Kristian Juel Christensen

Østkystvejen198, Lyngså, 9300 Sæby
26 14 93 72

Næstformand:
Hanne Kristensen, 

Østkystvejen 357, Voerså

Kontaktperson for ansatte:
Ketty Kjær Pedersen, 
Rådhusvej 50, Sæby

Menigt medlem:
Susanne Kongsbak, 
Svanevej 24, Voerså

Stedfortræder:
Anker Christiansen, 

Mette Billesvej 8, Frederikshavn

ADRESSELISTE
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 Albæk Lyngså
  
5. januar – Helligtrekongers søndag  10.30
Mattæus 2,1-12 ingen Helge Morre Pedersen
”De vise mænd”  

12. januar – 1. s. e. helligtrekonger 10.30 
Markus 10,13-16 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesus og de små børn"  

19. januar – 2. s. e. helligtrekonger  9.00
Johannes 4,5-26 ingen Johnny Søndberg-Madsen
"Den samaritanske kvinde" 

22. januar - ONSDAG - 17.30 
Se inde i bladet  BØRNEGUDSTJENESTE  
  Helge Morre Pedersen 

26. januar – 3. s. e. helligtrekonger  10.30
Lukas 17,5-10 ingen Helge Morre Pedersen
"Om troens kraft"  

2. februar – Sidste s. e. helligtrekonger  10.30
Johannes 12,23-33 ingen Helge Morre Pedersen
”Hvedekornet”  kirkefrokost

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

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

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

26. februar – ONSDAG  17.30
FASTELAVNSFEST - Helge Morre Pedersen

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

8. marts – 2. s. i fasten 10.30 
Markus 9,14-29 Helge Morre Pedersen ingen
"Jeg tror, hjælp min vantro"  

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

22. marts – Midfaste  
Johannes 6,24-35 ingen ingen
"Livets brød"  

25. marts - ONSDAG - 17.30 
Se inde i bladet  BØRNEGUDSTJENESTE 
  Mette Volsgaard

29. marts – Mariæ Bebudelse 9.00 
Lukas 1,46-55 Peter Falck Sørensen ingen
"Marias lovsang"  

5. april – Palmesøndag  10.30
Johannes 12,1-16 ingen Olafur Felix Olafsson
"Salvingen i Bethania"  

9. april– Skærtorsdag  17.00
Johannes 13,1-15 ingen Olafur Felix Olafsson
"Fodvaskningen"  (påskemåltid)

10. april – Langfredag 10.30 
Lidelseshistorien Olafur Felix Olafsson ingen

12. april – Påskedag  10.30
Mattæus 28,1-8 ingen Olafur Felix Olafsson
"Han er opstanden"  

13. april – 2. påskedag 10.30 
Johannes 20,1-18 Salmeværksted ingen
"Jesu opstandelse"  

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT: På grund af præsteskiftet er der uregelmæssige gudstjenestetider og -steder. Gudstjenestetider for 
Albæk og Lyngså kirker kan altid findes på: www.albaek-lyngsaa.dk eller på: https://sogn.dk/albaek-frederikshavn/

Gudstjenestetider for ”De ti kirker” findes hver uge på bagsiden af ”Østvendsyssel Folkeblad”. Her vil evt. rettelser også fremgå.

Guds tjeneste-
tider ca. 6 
måneder 

frem kan altid 
findes på: 

www.albaek-
lyngsaa.dk


