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For tiden kører der en serie på DR 
om unge mennesker, der har valgt at 
bruge deres ”sabbatår i krig”. Dog er 
de ikke udsendt til verdens brænd-
punkter, men har frivilligt valgt at 
aftjene værnepligten, inden de skal 
videre i verden. I første omgang fandt 
jeg det spændende at se, hvorfor de 
unge mennesker havde valgt militæ-
ret fremfor en backpackertur, inter-
rail, eller et arbejde til at kickstarte 
det økonomiske voksenliv. Det var 
ikke lige her, at jeg havde regnet med 
at få stof til eftertanke om menne-
skelighed og kristendommens rolle i 
forhold til denne.
I et af afsnittene får de værnepligtige 
besøg af en feltpræst. Hans prædiken 
bærer præg af situationen, men det 
slog mig alligevel, hvor bred den var, 
og hvad de unge fik ud af den. Det 
fik mig til at tænke på ordet menne-
skelighed, med stort tryk på -lighed. 
Det feltpræsten har oplevet, sammen 
med de soldater han har været ud-
sendt med, er noget, de færreste kan 
sætte sig ind i. Men det evangelie 
han kommer med, må have vakt gen-
klang i både de udsendte soldaters 
og de værnepligtiges situationer, på 
præcis samme måde som evangeliet 
gør det i vores civile liv. Lige meget 
om man er under beskydning og bom-
bardement i felten, eller på øvelse, 
eller lever trygt, så er vi alle men-
nesker. Der er nogle helt basale ting, 
som karakteriserer os alle. Vi er alle 
lige menneskelige. Den lighed bliver 

gjort synlig i kristendommen, for den 
taler til alle og gør ingen forskel på 
os. Gud gjorde sig ikke kun til nogle 
bestemte mennesker i Jesus. Han 
gjorde sig til alle mennesker.
 Theis Kvesel Aaen
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Menneskelighed

Vigtig information til 
nye konfirmander på 

næste side 

Familie - 
høst guds-
tjeneste
Søndag den 5 september kl. 
10.30 lægger vi op til hyggelig høst-
gudstjeneste for hele familien ved 
legepladsen i Lyngså. 
KIK kommer og synger for os. Efter 
gudstjenesten inviterer menigheds-
rådet på en let frokost.

Høst guds-
tjeneste
Søndag den 26. september 
kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i 
Albæk kirke.

Vi skal synge de gamle høstsalmer 
til trompetens toner.



Vigtigt til nye konfirmander: 
Konfirmationsforberedelse og konfirmationer 2021/2022

Når 7. klasses elever fra Albæk-Lyngså sogn fra august fordeles på flere 
skoler betyder det, at jeg ikke længere bare kan bruge en skoles intranet 
til kommunikation til konfirmander og forældre.

Jeg er derfor nødt til at bede jer foretage indskrivning/tilmelding til kon-
firmationsforberedelse.

Dette gøres ved at meddele oplysning om:

Konfirmandens navn: �����������������������������������������������

Konfirmandens fødselsdato: �����������������������������������������

Konfirmationskirke: ������������������������������������������������

Hvilken skole og klasse: ��������������������������������������������

Forældres kontakt tlf: ����������������������������������������������

Forældres mail: ����������������������������������������������������

Oplysningerne afleveres/sendes til 
Sognepræsten, Donstedvej 82, Albæk, 9330 Dronninglund

Herefter opretter jeg en mail-gruppe, og I vil løbende få tilsendt nyheds-
breve og informationer.

Foreløbige informationer er disse:

•  Tilmelding til konfirmationsforberedelse senest 1. august

•  Alle konfirmander, som går på enten Agersted friskole eller Sæbygård 
skolen, møder i konfirmandstuen i Albæk onsdag morgen for at mod-
tage to undervisningslektioner. Dette gælder alle klasser.

•  Forældrene sørger for, at konfirmanderne kommer til Albæk.

•  Efter undervisningen sørger kirken for transport til henholdsvis 
Agersted friskole og Sæbygård skolen.

•  Undervisningen begynder onsdag den 1. september kl. 8.00

•  Konfirmandweekend på Kongebakken i Tolne skov 10.-12. september

•  Konfirmandforældremøde afholdes i konfirmandstuen i Albæk tirsdag 
den 21. september kl. 19.00

•  Konfirmation afholdes i Lyngså kirke 24. april 2022 kl. 10.00, og i 
Albæk kirke 1. maj 2022 kl. 10.00

Skulle der være spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Theis Kvesel Aaen
Sognepræst

Morgensang
i Lyngså kirke kl. 09.00

torsdag den 15. juli
torsdag den 22. juli
torsdag den 29. juli
torsdag den 5. august

•  Vi indbyder feriegæster såvel 
som fastboende til en kort mor-
genandagt (ca. 20 minutter) 

•  Efter morgensangen serveres der 
morgenkaffe i kirkehuset.

Konfirmationer
Søndag den 22. august er der kon-
firmation i Lyngså kirke med 4 kon-
firmander og søndag den 29. august 
i Albæk kirke med 10 konfirmander 
og lørdag den 4. september i Albæk 
kirke med 1 konfirmand.
Konfirmationsgudstjenesterne be-
gynder kl. 10.00 og er færdige kl. ca. 
11.15.
Konfirmandernes navne offentliggø-
res herunder.

I Lyngså Kirke konfirmeres den 
22. august:
Ane Kathrine Nielsen, Svanevej 51, 
Voerså, 9300 Sæby.
Stine Madsen, Rusen 2, 9340 Asaa.
Tobias Ø. Trangeled, Sigbakken 5, 
Lyngså, 9300 Sæby

I Albæk Kirke konfirmeres den 
29. august:
Elias Rohde Ingemann-Petersen, 
Stidsholtvej 19, 9300 Sæby.
Gustav Højer Nielsen, Albækvej 5, 
Voerså, 9300 Sæby.
Kaja Sass Christensen, V. Romvej 5, 
Præstbro, 9330 Dronninglund
Max Juul, Østkystvejen 22b, Lyngså, 
9300 Sæby.
William Gaarde Klydevej 13, Voerså, 
9300 Sæby

I Albæk Kirke konfirmeres den 4. 
september
Tanja Vedfald Nielsen, Mølholtvej 68, 
Præstbro, 9330 Dronninglund.



Mini kon fir mander
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 sprud-
lende 3. klasse.

Så tilbuddet kommer igen 
i år!

Vi kører igen "minikonfir-
mander" i efteråret 2021 
frem til jul.

Undervisningen tilbydes til alle i 3. klasse og begynder: 
ONSDAG DEN 25. AUGUST

Undervisningen finder sted i Lyngså Kirkehus på onsdage. 

3. klasse har fri fra skole kl. 14.15 og udenfor skolen holder Dybvad Taxi 
og turistbusser med en minibus, der kører minikonfirmanderne direkte til 
Lyngså.

Her venter der saftevand og kage, - lege og fortælling m.m. i kirkehuset og i 
Lyngså kirke. 

Kl. 15.30 slutter vi, og forældrene kan afhente børnene ved kirkehuset. 
Forældrene aftaler evt. samkørsel. BEMÆRK AT SLUT-TIDSPUNKTET 
ER KL: 15.30

Til jul – 4. søndag i advent – den 19. december - afsluttes med en gudstje-
neste i Lyngså kirke kl. 14.00, hvor minikonfirmanderne medvirker, - og får 
en gave! Herom senere!

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

Theis Kvesel Aaen  og Freja Würtz 
Sognepræst  Kirke- og Kulturmedarbejder

Sogneaften
Torsdag den 16. september 
kl. 19.00 i Lyngså kirkehus

Denne aften får vi besøg af Søren 
Long Erdmann Frantzen, der vil 
holde et oplæg om Kierkegaards ind-
flydelse på Benny Andersens forfat-
terskab: 

«Benny Andersen var en af vores 
mest folkekære forfattere, som alle 
børn kender fra Snøvsen-bøgerne, 
og hvis digte og sange alle vi voksne 
fornøjer os med at læse og synge.

Bag alt det fornøjelige ligger der dog 
en menneskeopfattelse, der er dybt 
inspireret af Kierkegaard, og som 
kan opfattes som en opsang til os 
alle om at vælge os selv som etisk-
ansvarlige mennesker i et kærligt og 
nærværende forhold til vores med-
mennesker.

Foredraget krydres naturligvis 
med, at vi sammen synger Benny 
Andersens dejlige sange fra 
Højskolesangbogen».

Hyggeefter middag i Lyngså kirkehus
torsdag den 26. august kl. 14.00

Samværet byder på en god kop og lidt lækkert til ganen. 

Kaffen koster 20 kr.
Har du brug for kørelejlighed, så ring til en af os.

VELKOMMEN

Hanne Ågård Kristensen 21 18 95 62, 
Guri Svendsen 41 16 89 58, 
Ketty Kjær Pedersen 23 28 89 35



Børnegudstjeneste
Børnegudstjenester er små korte gudstjenester, hvor vi igennem sang og fortælling og med deltagelse af bør-
nene får fortalt kristendommens fortællinger. Kirkens 
kor KIK medvirker hver gang.

Børnegudstjenester er i Lyngså kirke og 
begynder kl. 17.30, og efter børnegudstjenester 
er der fællesspisning i Lyngså kirkehus. 
Vi er færdige senest kl. 19.00.

Pris 20 kr. for voksne – børn gratis!

Onsdag den 29. september kl. 17.30

Tilmelding skal ske til præsten (se adresseliste) 
på SMS eller mail, skriv gerne hvor mange i kommer, 
senest søndag den 26. september.

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

Højskolesang finder sted i Lyngså Kirkehus, hvor vi mødes omkring 
kaffe og sang fra Højskolesangbogen. 

Torsdag den 23. september kl. 14.00
 VELKOMMEN

Stille guds tjeneste
Biblen er en særlig bog. Den indeholder mange fortællinger og bud skaber, 
som kan være gode at reflektere over. Det vil vi gerne give plads til i  
kirken. Derfor holder vi stillegudstjenester, hvor der gives tid til denne indre 
refleksion og fordybelse, der støttes op af læsninger og salmer.

Torsdag den 9. september kl. 16.30 i Albæk Kirke

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.

13/9 - 11/10 - 8/11 - 13/12 kl. 19.00-20.20.

Gratis kaffe/te i pausen.                                                                                                
 Velkommen til alle. Organist Jørn.   



Kirkemusikalsk Legestue 
– er et samvær for børn i vuggestue  

og dagplejealderen, hvor sang, leg, dans, bevægelse, kreativitet,  
spontanitet, fagter og sjov – er nogle af de nøgleord som kendetegner

kirkemusikalsk legestue i Lyngså kirkehus.

Til kirkemusikalsk legestue skal vi synge kendte salmer og børnesange  
– med og uden fagter. Vi skal hoppe, danse og bevæge os til musik, spille 

på instrumenter og lege med forskellige redskaber.

Derudover skal vi sanse, lytte og fordybe os i musikken og hinanden.

Det foregår onsdage kl. 10.30-12.00  
i Lyngså kirkehus. 

Start i uge 33.

Baby salmesang 
i Lyngså Kirke

- Kom og vær med!
Lyngså Kirke tilbyder endnu engang babysalmesang og det ville være dej-

ligt at se dig og din mor eller far.
Det foregår onsdag kl. 9.00-10.00 i Lyngså kirke med efterfølgende 

kaffe i kirkehuset. Start i uge 33
Til babysalmesang i Lyngså kirke skal vi sammen synge kendte salmer 

ved brug af fagter, instrumenter, tørklæder og sæbebobler.
Vi skal lytte, spille og bevæge os til musik og sammen skabe et inspireren-

de, musikalsk og stimulerende rum for og sammen med de små.
Vi vil udforske kirkerummet og ikke mindst nyde dets smukke akustik, 

når vi sammen vil synge, danse, sanse og ikke mindst skabe kærlige rela-
tioner gennem musikken.

Alle kan være med, der kræves ingen særlige forudsætninger.
Nærmere oplysning ved henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder 

Freja Würtz 51 51 97 14 / frejakiku@gmail.com

Kærlig Hilsen Kirke- og kulturmedarbejder Freja Würtz

Kom og 
vær med i 
KIK (Koret I 
Kirken
For alle der rocker og synger,
danser og gynger
kom og vær med
KIK er dit sted

Vi øver onsdage på 
Stensnæsskolen kl. 14.15-15.15

Opstart efter sommeren:  
uge 33

Kontakt:
Korleder
Dina Flyvbjerg Ledet
Tlf 30 61 80 84
Mail: flyv�bjerg@hotmail.com

Børneklub  
i Lyngså kirkehus 

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

Det foregår hver onsdag  kl. 15.45-17.15 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.

Start efter sommerferien i uge 33

Vi glæder os til at se jer! 
Kærlig hilsen Tina, Maria og Freja 

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



Den 28. april fra Albæk kirke:  
Pia Johansen, Hedevigsvej 28, Dronninglund

Den 4. maj på Albæk kirkegård:  
Ib Kjeld Buskov Kjeldsen, Løgtvedvej 17, Dybvad

Den 8. maj på Albæk kirkegård:  
Aage Langeland, Albækvej 8, Voerså

Den 10. april i Albæk kirke: 
Hollie Sulbæk Vejrum, Sofie 
Brahes Vej 19, Sæby. Forældre: 
Ann Sulbæk Vejrum og Kenneth 
Sulbæk Vejrum

Den 17. april i Lyngså kirke: 
Lasse Aagreen Falden, Øst-
kyst vej en 71, Lyngså. For ældre: 
Janni Aagreen Falden og Casper 
Falden Sørensen

Den 24. april i Albæk kirke: Alba 
Møller Christiansen, Hovedgaden 
31A, Præstbro. Forældre: Stine 
Hougård Møller Jensen og Ricky 
Joachim  Christiansen

Den 22. maj i Albæk kirke: Ane 
My Falborg-Hansen, Vævervej 
55, Sæby. Forældre: Camilla 
Falborg og Peter Hansen
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KIRKELIGE HANDLINGER I APRIL-JUNI 2021 

VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

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

 – KLIK PÅ ”BILLED ARKIV”

Den 23. Maj i Albæk kirke: Anton 
Højen Nielsen, Frismosevej 26, 
Præstbro. Forældre: Tina Nielsen 
og Anders Højen-Sørensen

Den 30. maj i Lyngså kirke:  
Freja Marie Porsmose Thomsen,  
Østkystvejen 311, Voerså. For-
ældre: Marie Louise Thomsen og 
Michael Porsmose

Den 6. Juni i Lyngså Kirke: 
Oscar Nedergaard Christensen,  
Fjembhedevej 11, Præstbro. 
For ældre: Natasha Nedergaard 
Helledie og Nikolaj Christensen

 



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):
Telefontid mandag-fredag  

kl. 9.00-12.00: 
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. juli: Morgensang i kirken kl. 9.00 – derefter morgenkaffe
Torsdag den 22. juli: Morgensang i kirken kl. 9.00 – derefter morgenkaffe
Torsdag den 29. juli: Morgensang i kirken kl. 9.00 – derefter morgenkaffe
Torsdag den 5. august: Morgensang i kirken kl. 9.00 – derefter morgenkaffe
Tirs. d. 19. august: Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Torsdag den 26. august: Hyggeeftermiddag kl. 14.00
Søndag den 5. september:  Udendørs familiegudstjeneste kl. 10.30 på legepladsen i 

Lyngså
Torsdag den 9. september: Stillegudstjeneste kl. 16.30 i Albæk kirke
Mandag den 13. september: Salmeværksted i kirken kl. 19.00
Torsdag den 16. september: Sogneaften kl. 19.00 med Søren Long Erdmann Frantzen 
Torsdag den 23. september: Højskolesang kl. 14.00
Torsdag den 23. september: Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Onsdag den 29. september: Børnegudstjeneste kl. 17.30
Torsdag den 7. oktober: Stillegudstjeneste kl. 16.30 i Lyngså kirke
Tirsdag den 12. oktober: Menighedsrådsmøde kl. 19.00

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. 
Man bliver så 
afhentet på bopælen og efterfølgende 
kørt tilbage.
Dette gælder kørsel til alle gudstje-
nester og arrangementer.
Det er gratis for alle at benytte kirke-
bilen.

Menighedsrådsmøderne
er alle offentlige. Det betyder, at alle 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).
Alle menighedsrådsmøder afholdes 
kl. 19.00 i Lyngså kirkehus:
19. august, 
23. september,
12. oktober

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 
september.

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.



 Albæk Lyngså
  

4. juli – 5. s. e. trinitatis

Luk. 5,1-11 / Peters fiskefangst - 10.30 TKAa

11. juli – 6. s. e. trinitatis

Matt. 5,20-26 / Om vrede 9.00 PF -

18. juli – 7. s. e. trinitatis

Mark. 8,1-9 / Bespisningen af de 4000  9.00 PF

25. juli – 8. s. e. trinitatis

Matt. 7,15-21 / Om falske profeter 10.30 TKAa -

1. august – 9. s. e. trinitatis

Luk. 16,1-9 / Lignelsen om den uretfærdige godsforvalter - 10.30 TKAa

8. august – 10. s. e. trinitatis

Luk. 19,41-48 / Tempelrensningen 10.30 TKAa -

15. august – 11. s. e. trinitatis

Luk. 18,9-14 / Lignelsen om farisæeren og tolderen  10.30 TKAa

22. august – 12. s. e. trinitatis KONFIRMATION

Mark 7,31-37/ Helbredelsen af den døve og den stumme - 10.00 TKAa

29. august – 13. s. e. trinitatis KONFIRMATION

Luk. 10,23-37 / Lignelsen om den barmhjertige samaritaner 10.00 TKAa -

5. september – 14. s. e. trinitatis

Luk. 17,11-19 / Helbredelsen af de 10 spedalske  Se annonce inde i bladet

12. september – 15. s. e. trinitatis

Matt. 6,24-34 / Om bekymringer 10.30 TKAa 

19. september – 16. s. e. trinitatis

Luk. 7,11-17 / Opvækkelsen af enkens søn i Nain - 10.30 TKAa

26. september – 17. s. e. trinitatis

Luk. 14,1-11 / Helbredelsen af manden med vand i kroppen 10.30 TKAa -

PF = Peter Falck Sørensen
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Guds tjeneste-
tider ca. 6 
måneder 

frem kan altid 
findes på: 

www.albaek-
lyngsaa.dk


