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Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
 
 N.F.S. Grundtvig
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Høj skole sang 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 eftermid-
dage, hvor vi bare helt afslappet samles om kaffe, hygge 
og højskolesang.

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

Torsdag den 6. maj kl. 14.00
 
Kaffen koster 20 kr. VELKOMMEN

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.
10. maj, 14. juni 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 gudstjene-
stesammenhæng?
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
Vi samles om forskellige spil og yder samværet med hinanden

Torsdag den 15. april kl. 14.00

Hver gang byder samværet på en god  kop 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 . Ketty Kjær, 23 28 89 35
Guri Svendsen, 41 16 89 58 

Stille guds tjeneste
Selvom der ikke sker meget i denne 
tid, betyder det ikke, at den er rolig.
Vi byder derfor velkommen til en 
stille gudstjeneste, hvor der er plads 
til ro og fordybelse.
Der vil imellem stilheden blive læst 
en bibeltekst og spillet lidt musik.
Husk mundbind og afstand.

Torsdag d. 22/4  
i Albæk Kirke  
kl. 16.30

Torsdag d. 20/5  
i Lyngså Kirke  
kl. 16.30



Konfirmation  
i Albæk-Lyngså sogn
Søndag 22. august 2021: Lyngså kirke

Søndag 29. august 2021: Albæk kirke

Lørdag d. 4. september 2021: Albæk kirke

Grundet omstændighederne og anbefalinger fra både biskoppen og provsten, 
så er datoerne for afholdelse af konfirmationerne rykket til august.
Det er de af hensyn til, at vi ikke ved, om samfundet bliver lukket nok op til, 
at det ville være muligt at holde konfirmationerne i april og maj.

Kristi 
himmel-
fartsdag 
Torsdag den 13. maj

Igen i år fejrer vi Kristi himmel-
fartsdag i Præstbro. 
Vi håber på godt vejr og indbyder 
endnu engang til friluftsgudstje-
neste kl. 10.30 ved klubhuset i 
Præstbro. 

Efter gudstjenesten inviterer me-
nighedsrådet til grillfest!!! 

2. pinsedag  
mandag den 24. maj:

Havn e guds-
tj eneste i 
Voerså
2. pinsedag kl. 10.30 afholder vi 
igen pinsegudstjeneste ved den 
nye havn i Voerså. Efter gudstjene-
sten serveres en let "frokost"!!! 

Sommercafé
Tirsdag den 15. juni kl. 19.00 
bliver Albæk kirke omdannet til en 
sommer-café.
Café-bordene er på plads og vi 
skal lytte til en rigtig sommer-
koncert arrangeret af kirkesanger 
og musikskolelærer Dina i sam-
arbejde med musikskoleelver fra 
Frederikshavn kommunale musik-
skole.

Graverholdet
En forårsdag, hvor solen bare skin-
ner – den elsker vi Gravinder.
Dagene bliver længere og lysere og 
vi begejstres over det, der pibler op 
af jorden…også ukrudt.
Foråret er et symbolsk billede på for-
nyelse og liv- og endelig kan vi igen 
komme ud og få jord under neglene.
I Albæk skal der i foråret plantes en 
del, skabes rum med farver og plads 
til hvile…og måske kaffe.
I Lyngså skal der forsøges med lidt 
utraditionelle urnegravsteder – med 
farver, ro og blide bølger.
Vi går i gang med at fjerne gran og 
sætte stedmoderplanter i uge 12, på 
begge kirkegårde. Skulle der være 

nogle, som ønsker at få plantet på-
skeliljer, eller andet, så giv endelig 
lyd fra jer på tlf: 20 51 57 10 
Når foråret så går på hæld og som-
meren nærmer sig, så gælder det 
sommerblomster og hækklipning.
Sommerblomster sætter vi på begge 
kirkegårde i uge 21+22. 
Når sommerblomsterne er i jorden 
gælder det hækklipningen……og 
pludselig er det sommerferie og co-
rona er forhåbentlig på retur!
Men, nu skal foråret nydes og vi 
glæder os til at se Jer på vore kirke-
gårde.



Disse fem dage markerer den vigtigste tid for kirken, 
nemlig påsken. Traditionelt set er den uge, hvor disse 
dage falder, kun optakten til påsken, som starter påske-
søndag. Men i kirken er der klart mest knald på, fra pal-
mesøndag til påskesøndag, selvom ugen faktisk hedder 
”den stille uge”. Det er en tid, hvor vi fejrer de vigtigste 
budskaber, som Jesus og biblen kommer med. Vi lever 
os ind i Jesu sidste dage, og går med ham på vandringen 
mod lidelse og død, samt opstandelsen på den anden side. 
Palmesøndag fejres Jesus som verdens konge. Og sikken 
konge. Ja, nærmest en anti-konge. Vi er vant til, at konger 
og andre royale pryder sig, for at vise deres status. Kong 
Christian X red i 1920 ind i Sønderjylland på en prægtig 
hvid hest. Vores dronning bærer altid de flotteste kjoler. 
Men ikke Jesus. Han bar en simpel kjortel og red på et 
æsel. Det er ikke ligefrem sådan vi forestiller os en konge. 
Men folkene omkring ham er ellevilde. ”Davids søn, 
Israels konge”, råber de efter ham, mens 
de smider deres kapper og grønne grene 
for fødderne af æslet. De inviterer ham ind 
i Jerusalem. Leder ham på vejen til hans 
død. Det er meget symbolsk, at de menne-
sker, som drager ham ind i Jerusalem, også 
er dem, der dømmer ham til døden, og de 
selv samme mennesker, som Jesus frelser 
ved den død og sin opstandelse. Han går frivilligt vejen og 
på eget initiativ, men han gør det for vores skyld.  
Skærtorsdag blev nadveren indstiftet, den pagt, som 
binder os til Jesus, og hvori Jesus binder sig til os. 
Skærtorsdag markerer det fællesskab Jesus stifter med 
os. Vi får del i ham, inden han skal dø på korset. Samtidig 
tager han del i os. Her kan noget af forklaringen på, at 
det hedder ”skær”-torsdag findes. Skær betyder ren, og 
det kan hentyde til de ord, som Jesus siger til disciplene 
under nadveren, og som stadig lyder, når vi modtager den 
om søndagen. ”Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som 
udgydes for jer til syndernes forladelse”. Nadveren gør os 
rene for synd, eller rettere sagt, når vi tager del i Kristus, 
tager han vores syndere på sig, for at dræbe dem på kor-
set. 
Langfredag er ikke en fejringsdag, men den er lige så 
vigtig som de andre. Det er dagen, hvor det for alvor blev 
synligt, at Gud gjorde sig til menneske, for at tage del i 

vores verden og gå hele vejen til døden, så vi aldrig skal 
gå den vej alene. Den direkte indlevelse som Jesus har 
i menneskelivet, bliver cementeret med ordene: ”Min 
Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”. Jesus sæt-
ter sig på korset i de absolut nederstes sted: de fortabtes 
og gudsforladtes. Gud er så tæt på mennesker, at selv 
dér, hvor Gud føles allerlængst væk, er han der stadig. 
Langfredag ser vi både os selv og Gud hænge på et kors, 
som en gemen forbryder.   
Påskelørdag er vi stadig i sorgen over, at Jesus døde på 
korset. En dag, hvor vi skjuler vores ansigter i hænderne 
af sorg, og Jesus er skjult for verden. Alt imens udkæmpes 
en kamp så stor, at ingen kan forestille sig den. En kamp, 
som ikke er set magen til, siden den gang Gud kæmpede 
med kaosvandene, da han skabte verden. Jesus Kristus, 
Guds søn, kæmper mod døden og overvinder den, for at 
alle som tror på ham, ikke skal ende i dødens kolde og en-

somme mørke. Samtidig kæmper han for, at 
alle dem som døde, og alle som dør, uden at 
have modtaget Guds nåde og velsignelse på 
jorden, får muligheden for at omvende sig 
og modtage troen på ham. Jesus er ikke kun 
Herre for de levende, men også for de døde.
Påskesøndag bryder med de to foregående 
dages sorg og sender os direkte ind i det 

glædeligste budskab, og essensen af troen på Jesus som 
Kristus og Guds søn. Han vandt kampen. Han opstod. 
Døden greb ham, men blev overvundet. Overvundet af et 
sandt menneske og den sande Gud. Opstandelsen påske-
søndag giver os håbet om, at døden ikke får det sidste ord, 
at vi kan følge i Jesu fodspor gennem dødsriget og opstå 
sammen med ham i Guds rige. At vi altid har Jesus ved 
vores side, når vi tror på ham i hjertet. 
Påsken er kulminationen på troen. På Biblen. På Jesu liv. 
På syndefaldet. På skabelsen. Det hele mødes i en frem-
brusende uge, hvor alle følelser kommer i spil. Den både 
nedbryder og opbygger, for i sidste ende at pege på Guds 
kærlighed. Vi kan se op fra graven, op fra verden til Gud, 
som ser tilbage på os med milde og kærlige øjne. En Gud, 
som gav det dyrebareste han ejede, sin egen søn, som han 
lod dø alene på korset og opstå igen, for at vi aldrig skal 
være alene.

Theis Kvesel Aaen

En søndag med palmer. En ren og skær 
torsdag. En meget lang fredag. En skjult 
lørdag. En opstående søndag

Han bar 
en simpel kjortel 
og red på et æsel



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

NÅR CORONARESTRIKTIONER LEMPES, 
VIL JEG KONTAKTE TIDLIGERE DELTAGERE

 

Baby salmesang 
i Lyngså Kirke

Vi tilbyder endnu en gang baby salmesang i Lyngså Kirke.

Det foregår hver tirsdag kl. 10.00 -11.00. 

NÅR CORONARESTRIKTIONER LEMPES,  
VIL JEG KONTAKTE TIDLIGERE DELTAGERE

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)

For alle sangglade børn

Bonus: koret er aflønnet

Vi øver:

ALLE ONSDAGE  
KL 14.20 - 15.15

MUSIKLOKALET / 
STENSNÆSSKOLEN

KONTAKT : 
Dina Flyvbjerg Ledet 
Tlf. 30 61 80 84 
Email: flyv_bjerg@hotmail.com

Når coronarestriktionerne 
lempes tager Dina kontakt til 
kormedlemmerne.

Kære dig :)

Vi har startet en børneklub i Lyngså kirke for dig som er 
mellem 5-9 år.

Vi skal høre fortællinger fra bibelen, synge sange, lege sang-
lege og vigtigst af alt  –  have det rigtig hyggeligt og sjovt 

sammen! 

Det foregår HVER ANDEN ONSDAG I LIGE UGER kl. 
15.45-17.00 i Lyngså kirkehus.

Der kører bus fra Stensnæsskolen kl. 15.38. 

Vi tager gerne imod når bussen stopper ved kirken. 

Vi starter hyggen, med noget lækkert til ganen, allerede når 
I kommer.

Det er gratis at være med.

NÅR CORONARESTRIKTIONER LEMPES,  
VIL VI KONTAKTE TIDLIGERE DELTAGERE

Vi glæder os til at se jer! 

Kærlig hilsen Tina og Freja 

Tilmelding sker til enten Tina: 40 24 44 98  
eller Freja: 51 51 97 14



Den 23. juli fra Lyngså Kirke: Annelisa Larsen, Engvej 40, Lyngså

Den 31. juli fra Albæk Kirke: Karl Johannes Pedersen, Holtbjergvej 4, Præstbro

Den 27. november fra Albæk Kirke: Hardy Egon Pedersen, Teglgårdsvej 11 st., Frederikshavn.

Den 1. december fra Lyngså Kirke: John Benny Larsen, Østkystvejen 367, Voerså

Den 4. december fra Albæk Kirke: Augusta Larsen, Søndergade 35, Sæby.

Den 18. december fra Lyngså Kirke: Kristine Kristoffersen, Gasværksvej 26R, Sæby.

Den 29. december fra Albæk Kirke: Tage Villy Nielsen, Vodbindervej 11b4, Aså

Den 8. januar fra Lyngså Kirke: Inga Nielsine Pedersen, Østkystvejen 141a, Lyngså

Den 8. januar fra Albæk Kirke: Henrik Snæbum Terkelsen, Savværksvej 3a, Voerså

Den 5. februar fra Lyngså Kirke: Alice Marie Kjærulff, Abildvej 12, Frederikshavn.

Den 12. februar fra Albæk Kirke: Janni Tabro Kristensen, Blishønevej 12, Voerså

Den 25 februar urnenedsættelse fra Lyngså Kirke: Olga Nikoline Dudek

Den 6. marts fra Sæby Kirke: Ejner Karlo Jensen, Lyngså Fælledvej 14, Lyngså.

Døbt i Lyngså Kirke den 20. februar: Lærke Kirstine Lykke Hjelm 
Rosendal

Døbt i Albæk Kirke den 27. februar: Kasper Korsager Rømer
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KIRKELIGE HANDLINGER I JULI 2020 OG TIL MARTS 2021 

VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

BILLEDER FRA 
DÅB OG VIELSER 

KAN SES PÅ: 
WWW.ALBAEK-
LYNGSAA.DK 

 – KLIK PÅ 
”BILLED ARKIV”



Sognepræst
Theis Kvesel Aaen

Donstedej 82 . 9330 Dronninglund
20 99 66 46
TKAA@km.dk

Kirkesanger
Dina Flyvbjerg Ledet 

flyv_bjerg@hotmail.com 
30 61 80 84

Kirke- og kulturmedarbejder
Freja Würtz

frejakiku@gmail.com 
51 51 97 14

 
Organist
Jørn Wolf

rugeriet@hellevadhoenen.dk 
98 28 41 50

Graver (begge kirker): 
Majbritt Rasmussen

alkirker@albaek-lyngsaa.dk
20 51 57 10 

Albæk - Lyngså kirkegårdskontor
Østkystvejen 200, Lyngså, 

9300 Sæby
alkirker@albaek-lyngsaa.dk

20 51 57 10

Formand for menighedsrådet
Søren Holm Kristensen

holm.kristensen@mail.dk 
22 10 67 12

Kasserer for menighedsrådet
Claus Søeby

claus@søeby.com
Tlf. 20 10 31 15

Kirkeværge Albæk:
Kaj Thomsen

tovekajthomsen@gmail.com
20 71 73 28

Kirkeværge Lyngså:
Kristian Juel Christensen

kisse@nordfiber.dk
26 14 93 72

Næstformand:
Hanne Kristensen, 

hanneaagaard65@gmail.com
21 18 95 62

Kontaktperson for ansatte:
Ketty Kjær Pedersen, 

kettykjrpedersen@gmail.com 
23 28 89 35

Stedfortrædere:
Susanne Kongsbak - Kasper Nielsen

Maria Nielsen - Peter Thomsen

ADRESSELISTE

Lyngså kirkehus: 
Torsdag den 15 april:  Hyggeeftermiddag kl. 14.00
Torsdag den 22 april: Stillegudstjeneste kl. 16.30 (i Albæk kirke)
Torsdag den 6 maj:  Højskolesang kl. 14.00 
Mandag den 10 maj: Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyngså kirke)
Torsdag den 20 maj: Stillegudstjeneste kl. 16.30 (Lyngså kirke)
Mandag den 14 juni:  Salmeværksted kl. 19.00 (i Lyngså kirke)
Tirsdag den 15 juni: Sommercafé kl. 19.00 (i Albæk kirke)

KALENDEREN

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 kirkebilen, kan den afbestil-
les igen helt ind til afhentningstid).
Man bliver så afhentet på bopælen og 
efter gudstjenesten kørt tilbage.
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:
25. marts kl. 19.00

22. april kl. 19.00 
27. maj kl. 19.00
22. juni kl. 19.00
Sagsfortegnelse, dagsorden samt 
udskrift af forhandlingsprotokol vil 
kunne ses fremlagt hos menighedsrå-
dets formand - se adresseliste.
Sagsfortegnelse, dagsorden samt 
udskrift af forhandlingsprotokol vil 
kunne ses fremlagt hos menighedsrå-
dets formand - se adresseliste.

Kirkebetjeningen holder fri på man-
dage + skiftende fridage, hvorfor kirke-
lige handlinger så vidt muligt må henvi-
ses til ugens øvrige dage. Sognepræsten 
kan træffes alle dage. Tid aftales tele-
fonisk.

I hvert nummer af kirkebladet offent-
liggør 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 for-
ventes at udkomme i slutningen af juni.

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.
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 Albæk Lyngså
  

28. marts - palmesøndag

Matt. 21,1-9 / indtoget i Jerusalem Ingen 10.30 TKAa

1. april - skærtorsdag

Matt 26, 17-30 / nadveren Ingen 10.30 TKAa

2. april - langfredag

Matt. 27, 31-56 / Jesu korsfæstelse og død Ingen 10.30 TKAa

4. april - påskedag

Mar. 16, 1-8 / Jesu opstandelse 10.30 TKAa 9.00 TKAa

5. april – 2. påskedag

Luk. 24,13-35 / Vandringen til Emmaus Ingen 10.30 TKAa                                       

11. april – 1. søndag efter påske

Joh. 20,19-31 / Den opstandene Jesus og den vantro Thomas Ingen 10.30 TKAa

18. april – 2. s. e. påske

Joh. 10,11-16 / Den gode hyrde 10.30 TKAa Ingen

25. april – 3. s. e. påske

Joh. 16,16-22 / Jesu bortgang Ingen 10.30 TKAa

30. april – Storebededag

Matt. 3,1-10 / Johannes Døber i Judæas ørken Ingen 10.30 TKAa

2. maj – 4. s. e. påske

Joh. 16,5-15 / Talsmandens gerning 10.30 TKAa Ingen

9. maj – 5. s. e. påske

Joh. 16,23b-28 / Bed i Jesu navn Ingen 10.30 TKAa

13. maj – Kristi himmelfart

Mark. 16,14-20 / Kristi himmelfart

 Se annonce inde i bladet

16. maj – 6. s. e. påske

Joh. 15,26-16,4 / Talsmandens komme 10.30 TKAa Ingen

23. maj – Pinsedag

Joh. 14,22-31 / Indgydelse af Helligånden Ingen 10.30 TKAa

24. maj – 2. pinsedag

Joh. 3,16-21 / Den, som tror, dømmes ikke

  Se annonce inde i bladet

30. maj – Trinitatis

Joh. 3,1-15 / Jesus og Nikodemus 10.30 TKAa Ingen

6. juni – 1. s. e. trinitatis

Luk. 16,19-31 / Den rige mand og Lazarus Ingen 10.30 TKAa

13. juni – 2.  s. e. trinitatis

Luk. 14,16-24 / Det store festmåltid 10.30 TKAa Ingen

20. juni – 3.  s. e. trinitatis

Luk. 15,1-10 / Det mistede får og den tabte mønt Ingen 10.30 TKAa

27. juni – 4.  s. e. trinitatis

Luk. 6,36-42 / Om at dømme andre 10.30 TKAa Ingen

    
 

Guds tjeneste-
tider ca. 6 
måneder 

frem kan altid 
findes på: 

www.albaek-
lyngsaa.dk


