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Hvad sker der egentlig
i kirken, når vi ikke holder
gudstjeneste?
Til det spørgsmål er der et hav af forskellige svar. Men én af de ting, som
i denne tid præger kirkens og menighedsrådets gøren og laden, er det
igangværende bispevalg. Det hænder
fra tid til anden, at en af kongerigets 12 biskopper; 10 i Danmark, 1 i
Grønland og 1 på Færøerne, vælger
at træde af, og så er det op til stiftets
menighedsråd at vælge sig et nyt
overhoved. Denne gang er det blevet
Aalborg Stifts tur. Henning Toft Bro
takker af, og tre nye bispekandidater har været på rundtur i Thyland,
Himmerland, Mors og Vendsyssel, for
at fortælle om, hvad de har af planer for stiftet, skulle de blive valgt
til biskop. Kandidaterne er Thomas
Reinholdt, provst i Hjørring sønder
provsti; Hanne Dahl, sognepræst i
Budolfi Kirke, Aalborg; Annette
Bennedsgaard, Provst i Horsens provsti.
Som præst har jeg selvfølgelig mine
favoritter, når det kommer til en kommende chef, men jeg er nu sikker på,
at det nok skal gå med dem alle tre.
Det mest fascinerende ved bispevalget, har ikke så meget været udsigten
til en ny biskop. Det har klart været
hele det store maskineri Folkekirken
har, til netop at håndtere sådanne
begivenheder. En gruppe af menne-

+

sker, som til dagligt har rigeligt at
se til, med at få de enkelte sogne
til at blomstre, har på én og samme
tid mobiliseret en arbejdsgang og et
samarbejde, som kan få den nok så
gamle og til tider træge Folkekirke
til at arbejde på højtryk, og i løbet
af nogle måneder få sat en ny biskop
på bispesædet. Det er spændende, og
viser at Folkekirken aldrig er kedelig,
men altid i bevægelse.
Sognepræst Theis Kvesel Aaen

Kirkefrokost og
menighedsmøde
i Lyngså kirkehus
Søndag den 31. oktober:
Gudstjeneste i Lyngså kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og menighedsmøde i kirkehuset. Her kan vi hygge os med
hinanden og glædes over lidt god mad. Kl. 12.30
vil menighedsrådsformanden orientere om menighedsrådets arbejde.
Der betales 40 kr. + drikkevarer for kirkefrokost.
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Konfirmerede i AlbækLyngså Sogn 2021
Albæk Kirke d. 4. august:
Tanja Vedfald Nielsen, Præstbro.
Hun ved, at alt hvad vi vil, at mennesker skal gøre mod os, det skal vi
også gøre mod dem.

Vi synger
julen ind
Torsdag den 25. november kl.
19.00 i Lyngså Kirke og Kirkehus
Arrangementet deles i to:
Første afdeling bliver i Lyngså kirke kl. 19.00, hvor Sæby Voksenkor
holder koncert, og derefter går vi
ned i Lyngså Kirkehus, hvor vi
synger nogle af julens sange, og
der ser-veres lidt lækkert. Her
kommer anden afdeling.

Lyngså Kirke d. 22. august:
Stine Elneff Madsen, Asaa. Hun vil
ikke lade sig overvinde af det onde,
men overvinde det onde med det gode.
Ane Kathrine Nielsen, Voerså.
Hun ønsker at vi skal elske hinanden,
som Gud elsker os.
Tobias Østergaard Trangeled,
Lyngså. Han ved, at alt, hvad vi gør
mod vores medmenne-sker, det gør vi
mod Gud.

Dina står for aftenen, hvilket betyder en god festlig optakt til adventstiden.

Albæk Kirke d. 29 august:
Elias Rohde Ingemann-Petersen,
Lyngså.Frygt ikke, tro kun.
Max Juul, Sæby. Han ved, at alt er
muligt for den, der tror.
Gustav Højer Nielsen, Voerså.
Uanset om du tror det, så ved jeg, at
lyset brænder for dig, og kigger du op,
er der nok en vej.
William Rønne Gaarde, Voerså.
Han ved, at alt er muligt for den, der
tror.
Kaja Sass Christensen, Præstbro.
Gud elskede verden så meget, at han
gav sin enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv

Julekirke-café
i Albæk kirke
Tirsdag den 14. december kl. 19.00
I kirkens midtergang vil der være
opstillet caféborde, gode rammer for
en hyggelig stemning.
Kirkesanger Dina Flyvbjerg vil sammen med nogle 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….

I har været nogle skønne konfirmander, og det
har været en fornøjelse
at lære jer at kende.

Børnehave
og juletræs
pynt
I december vil børnehaven klippe
og klistre og lave julepynt til juletræet i Lyngså kirke-hus, samt
høre julens historie. Derefter vil
vi pynte juletræet og drikke saftevand og spise noget lækkert.

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 højtideligholder
vi dagen på en særlig måde.
Alle pårørende, der har begravet eller
bisat en af deres kære siden sidste
"Alle Helgen", bliver specielt indbudt
til gudstjenesterne. Kirkerne vil være
pyntede, og der vil være lys i bænkene.
Vi samles til en mindegudstjeneste
under Guds ords forkyndelse på netop denne dag.
Efter prædikenen hører vi navnene
på dem, der er blevet begravet på kirkegården siden sidste "Alle Helgen".
Velkommen til "Alle Helgens
gudstjeneste".
Søndag den 7. november:
Albæk kirke kl. 10.30
Lyngså kirke kl. 14.00

Fællesarrangement
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00:
Mikkel Beha
Efterskole.

Erichsen

på

Hørby

De fleste kender Mikkel Beha Erich
sen fra
det populære rejse- og underholdningsprogram ”Kurs mod fjerne kyster”, der blev sendt
på TV2.
Her sejlede han hele kloden rundt sammen med sin familie på skibet Havana.
I Mikkel Behas foredrag har han en levende
og inspirerende fortællekunst som foredragsholder, lige præcis som du så det i ”Kurs mod
fjerne kyster”. På en ligefrem, humoristisk
og menneskelig måde fanger Mikkel Beha
hurtigt publikums opmærksomhed på bedste vis med specifikke budskaber og fortællinger, som du får lyst til at tage med hjem!
Mikkel og Emil har i samarbejde skrevet
bøgerne ”Hej Far Kære Emil – tanker fra en halv jordom-sejling med
Havana” og “Alt godt fra Havana - fra Stillehavet og hjem". Bøgerne giver
indblik i et utal af oplevelser og erfaringer, som de har gjort sig undervejs på
deres lange rejser, og ligeledes er det en fortælling om at gøre sine drømme
til virkelighed. Mikkel Beha er opvokset på Nordkaperen, hvor han i selskab
med sin far, Troels Kløvedal, og re-sten af familien har sejlet store dele af
verden tynd. Mikkel Beha er tidligere tv-vært, redaktør og producer. Glæd
dig til et Mikkel Beha foredrag, hvor du har en enestående mulighed for at
komme med på hans rejser gennem overdådige billeder og livagtige beskrivelser.
Entre kr. 100,00

Arrangører:
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Understed
✝

Torslev ✝

✝
Østervrå

Koncert
med Kammerkoret Dorimus i Lyngså Kirke
torsdag den 4. november kl. 19.00
Ved Allehelgen mindes de døde. Ved koncerten i Lyngså, den 4 november kl.
19.00 fokuserer Kammerkoret Dorimus således på temaet ’trøst og opstandelse’ gennem udvalgte satser fra Faurés Requiem og desuden gennem et
par motetter af Brahms og Mendelssohn baseret på tekster i Salmernes Bog.
Derudover fremfører koret et par nyere satser af John Rutter og endelig vil
koret synge nogle danske sange, herunder ’Se, nu stiger solen af ha-vets
skød’ med musik af Oluf Ring og ’Fred hviler over land og by’ komponeret
af Niels La Cour.
Kammerkoret Dorimus har siden 1993 stået for gennemarbejdede koncerter med nærvær og stor musikalitet. De rutinerede sangere hentes bl.a. fra
Hjørring, Skørping, Aabybro og Aalborg og giver 6-8 koncerter årligt hovedsageligt i Nordjylland. Dirigent gennem alle årene er Doris Kjærgaard, som
til daglig er organist og korleder ved Jetsmark kirke. Sidst i 80’erne var hun
organist i Lyngså og Albæk.
Doris Kjærgaard har efter
musikkon-servatoriet videreuddannet sig hos blandt
andre Morten Schuldt Jensen,
Freiburg, Tone Bianca Dahl,
Oslo og Annette Bo Nielsen,
Nørresundby.

KARUP
✝

✝ Hørby

✝ Volstrup

✝ Sæby

✝
Badskær

✝
Skæve

✝
Albæk

✝
Lyngså

Mini
konfirmand
afslutning
Søndag den 19. december kl.
14.00 holder vi minikonfirmandafslutning i Lyngså kirke. Minikonfirmanderne medvirker naturligvis
ved gudstjenesten, - sammen med
kirkekoret KIK, Dina og Freja.
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.

Stillegudstjeneste
Biblen er en særlig bog. Den indeholder mange fortællinger og budskaber,
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 7. oktober kl. 16.30 i Lyngså Kirke og
11. november kl. 16.30 i Albæk Kirke

Lyngså Kirke SALMESANG /
SALMEVÆRKSTED
For alle som elsker at synge salmer.
Ideen er, at vi helt uformelt, bare os der kommer og orglet
– samles nogle mandag aftener.
11/10 - 08/11 - 13/12 kl. 19.00-20.20
Gratis kaffe/te i pausen.


Velkommen til alle. Organist Jørn.

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 18. november kl. 14.00VELKOMMEN

Julekoncert
Onsdag den 9. december kl. 19.00
Julekoncert i Lyngså kirke med MAS-koret fra Sæby

Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus
torsdag den 21. oktober kl. 14.00 til spil og hyggesnak
torsdag den 16. december kl. 14.00 til pakkespil og julehygge
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

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.
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

Børneguds
tjeneste
Børnegudstjenester er små korte
gudstjenester, hvor vi igennem
sang og fortælling og med deltagelse af børnene får fortalt kristendommens for-tællinger. 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
Onsdag den 27. oktober
Onsdag den
24. november

Kirkemusikalsk Legestue
Kirkemusikalsk legestue i Lyngså kirkehus
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.

Babysalmesang
i Lyngså Kirke
- Kom og vær med!
Lyngså Kirke tilbyder endnu engang babysalmesang
og det ville være dejligt 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 inspirerende, 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 relationer 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

Søndag den
19. december
Vi begynder i
Lyngså kirke
kl. 14.30 (minikonfirmandafslutning)

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

Nytårsaften
– midnatsgudstjeneste
Ved nytårstide er der mange tanker.
Tanker om fortid, nutid og fremtid.
Ofte kan vi føle os be-klemte over
tidens uvished. Alle disse tanker samler vi i kirken nytårsaften under bøn,
salme-sang og stilhed.
Der er midnatsgudstjeneste i Lyngså
kirke kl. 23.15.

Kirkebilen kan også bestilles til
midnatsgudstjenesten.
Efter gudstjenesten serveres nytårssuppe á 25 kr. i kirkehuset!
Nytårsdag er der ingen gudstjeneste.

KIRKELIGE HANDLINGER I JUNI-JULI-AUGUST 2021
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER

Den 20. juni i Lyngså Kirke:
Mathilde Wetche Christensen,
Voerså. Forældre: Rebekka
Christensen og Jesper Agergaard
Wetche

VIELSER

Den 14. august i Lyngså Kirke:
Dagmar Konge Kragbak,
Mølholt. Forældre: Anne
Thykjær Konge og Oluf Madsen
Kragbak

BEGRAVELSER /
BISÆTTELSER

BARNEDÅB

Den 19. juni i Albæk Kirke: Eik
Rygaard, Voerså. Forældre Maria
og Jarl Rygaard

Den 3. juli i Albæk Kirke:
Christina Rødkjær Jørgensen
og Lasse Rødkjær Jørgensen,
Mølholt.

Den 8. juli fra Lyngså Kirke:
Leif Andreasen, Svanevej 9B, Voerså
Den 4. august fra Lyngså Kirke:
Lis Jensen, Vasenvej 12, Kvissel

Den 14. august i Albæk Kirke:
Simone Juul Vadsholt Sørensen,
Dybvad. Forældre: Sacha Camilla
Juul Sørensen og Jacob Tobias
Vadsholt Sørensen

Den 14. august i Albæk Kirke:
Silje Juul Vadsholt Sørensen,
Dybvad. Forældre: Sacha Camilla
Juul Sørensen og Jacob Tobias
Vadsholt Sørensen.

Den 14. august i Albæk Kirke:
Sacha Camilla Juul Sørensen
og Jacob Tobias Vadsholt
Sørensen, Dybvad.

BILLEDER FRA DÅB OG VIELSER KAN SES PÅ:
WWW.ALBAEK-LYNGSAA.DK
– KLIK PÅ ”BILLEDARKIV”

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 gudstjenester og arrangementer.
Det er gratis for alle at benytte kirkebilen.
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:
23. september kl. 19.00
12. oktober kl. 19.00
9. november kl. 19.00
Kirkebetjeningen holder fri på
mandage + skiftende fridage, hvorfor
kirkelige handlinger så vidt muligt
må henvises til ugens øvrige 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 offentliggørelse, kan den
naturligvis undlades. Besked gives
blot til sognepræsten!
Næste nummer af kirkebladet forventes at udkomme i slutningen af
december.

KAL E NDEREN
Lyngså kirkehus:
Onsdag. den 29. september: Børnegudstjeneste i Lyngså Kirke kl. 17.30
Torsdag den 7. oktober:

Stillegudstjeneste i Lyngså Kirke kl. 16.30

Mandag den 11. oktober:

Salmeværksted i Lyngså Kirke kl. 19.00

Torsdag den 21. oktober:

Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus kl. 14.00

Tirsdag den 26. oktober: 	Foredrag på Hørby efterskole v. Mikkel Beha
Erichsen kl. 19.00
Onsdag den 27. oktober: 	Børnegudstjeneste i Lyngså Kirke kl. 17.30
Søndag. den 31. oktober: 	Menighedsmøden og kirkefrokost i Lyngså
Kirkehus efter gudstjenesten
Torsdag den 4. november: 	Koncert med Dorimus-koret i Lyngså Kirke
kl. 19.00
Mandag den 8. november: 	Salmeværksted i Lyngså Kirke kl. 19.00
Torsdag den 11. november: 	Stillegudstjeneste i Albæk Kirke kl. 16.30
Torsdag den 18. november: 	Højskolesang i Lyngså Kirkehus kl. 14.00
Onsdag den 24. november: 	Børnegudstjeneste i Lyngså Kirke kl. 17.30
Torsdag den 25. november: 	
Vi synger julen ind med Sæby Voksenkor i
Lyngså Kirke og Kirkehus kl. 19.00
Torsdag den 9. december: 	Julekoncert med MAS-koret Lyngså Kirke kl.
19.00
Mandag den 13. december: 	Salmeværksted i Lyngså Kirke kl. 19.00
Tirsdag den 14. december: 	Jule-kirke-café i Albæk Kirke kl. 19.00
Torsdag den 16 december: 	Hyggeeftermiddag med pakkespil i Lyngså
Kirkehus kl. 14.00
Søndag den 19. december: 	Minikonfirmandafslutning i Lyngså Kirke kl.
14.00

ADRESSELISTE
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

Gudstjeneste
tider ca. 6
måneder
frem kan altid
findes på:
www.albaeklyngsaa.dk

10. oktober – 19. s. e. trinitatis
Mark. 2,1-12 / Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

Lyngså

-

10.30 TKAa

10.30 TKAa

-

17. oktober – 20. s. e. trinitatis
Matt. 22,1-14 / Lignelsen om kongesønnens bryllup		
24. oktober – 21. s. e. trinitatis
Joh. 4,46-53 / Den kongelige embedsmand i Kapernaum

10.30 TKAa

10.30 TKAa

-

-

10.30 TKAa

10.30 TKAa

14.00 TKAa

-

10.30 TKAa

21. november – Sidste søndag i Kirkeåret
Matt. 25,31-46 / Verdensdommen

10.30 TKAa

-

28. november – 1. søndag i advent
Luk. 4,16-30 / Jesus i Nazarets synagoge

-

10.30 TKAa

10.30 TKAa

-

-

10.30 TKAa

10.30 TKAa

-

-

10.30 TKAa

31. oktober – 22. s. e. trinitatis
Matt. 18,21-35 / Lignelsen om den gældbundne tjener
7. november – Allehelgensdag
Matt. 5,1-12 / Saligprisningerne
14. november – 24. s. e. trinitatis
Matt. 9,18-26 / Helbredelsen af synagogeforstanderens datter og kvinden med blødninger

5. december – 2. søndag i advent
Matt. 25,1-13 / Lignelsen om de ti brudepiger
12. december – 3. søndag i advent
Luk. 1,67-80 / Zakarias’ lovsang
19. december – 4. søndag i advent
Joh. 3,25-36 / Johannes Døbers sidste vidnesbyrd
24. december – Juleaften
Matt. 1,18-25 / Jesu fødsel
25. december – Juledag
Joh. 1,1-14 / Johannesprologen, Ordet

10.30 TKAa

26. december – Anden juledag
Matt. 10,32-42 / Splid

-

10.30 TKAa

31.december – Nytårsaften
Matt. 6,5-13 / Om bøn

-

23.15 TKAa

10.30 TKAa

-

9. januar – 1. s.e. helligtrekonger
Mark. 10,13-16 / Jesus og de små børn

-

10.30 TKAa

16. januar – 2. s.e. hellightrekonger
Joh. 4,5-26 / Den samaritanske kvinde

10.30 TKAa

-

-

10.30 TKAa

10.30 TKAa

-

2.januar – Helligtrekongers søndag
Matt. 2,1-12 / De vise mænd

23. januar – 3. s.e. helligtrekonger
Luk. 17,5-10 / Om troens kraft og tjeneres vilkår
30. januar – 4. s.e. helligtrekonger
Matt. 14,22-33 / Vandringen på søen

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.

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

GUDSTJENESTER

3. oktober – 18. s. e. trinitatis
Matt. 22,34-46 / Det største bud i loven

Albæk

