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Godt nytår!
Det er efterhånden ved at være et
bredt fænomen, at når vi den 1. januar sætter en ny kalender på væggen,
eller vender bladet på en gammel,
så den fircifrede talrække i en af
hjørnerne ændre sig en smule, så er
det også tid til, at vi skal ændre os.
Eller måske har vi bare et ønske om
at ændre noget ved os selv. Der bliver
købt medlemskaber til diverse fitnesscentre, løbeskoene bliver fundet
frem fra gemmerne, og aftensmaden
indeholder pludselig en uanet mængde af grøntsager. Nyt år, ny begyndelse. Det kunne tænkes, at det her med
nytårsforsæt, er et moderne påfund.
Noget der hører vores samfunds fokus
på optimering af alt mellem himmel
og jord til, lige fra kroppen til vores
arbejde.
Men det her med nyt år, nyt menneske, eller begyndelse, er faktisk
en lang og stolt tradition inden for
kirken. Her skiller årene bare ikke
den 1. januar, men den første søndag i advent. Kirkeåret slutter den
forudgående søndag, med noget der
godt kunne kalde på et nytårsforsæt.
Jesus tropper nemlig op, skiller fårene fra bukkene, peger al vores mangel
på næstekærlighed ud og siger: ”Det i
har gjort mod mine mindste, det har i

også gjort mod mig. Når vi hører den
tekst, kan vi nærmest ikke andet end
at ønske os, at vi var mere næstekærlige overfor dem som vi har mødt på
vores vej, Jesus mindste.
Vi får heldigvis chancen for at lave
det om. Gud forbarmer sig over os,
sender sig selv til os, så vi får muligheden for at være næstekærlige. Det
er det vi fejrer til jul. I adventstiden,
starten på det nye år, får vi taget rigtigt godt fat på den næstekærlighed.
Julestemning begynder at sænke sig
over os, og på helt naturlig vis, samles vi med familie og venner, hygger
os, giver tryghed og gaver, og ikke
mindst, så udviser vi en masse næstekærlighed.
Dette nye kirkeårsforsæt, har det
med at ende som de nytårsforsæt,
der bliver sat natten mellem den
31. december og 1. januar. De holder
omtrent en måneds tid, og så går de i
sig selv igen.
Heldigvis så kan vi vende en ny side
i kalenderen igen næste år, og mon
ikke, at Gud igen vil forbarme sig
over os.
Glædelig jul og godt nytår!
Sognepræst Theis Kvesel Aaen

Vinter på kirkegården

Nummer 1 . 88. årgang

Januar-februar-marts 2022

Formandens beretning til menighedsmødet
den 31. oktober 2021
Menighedsrådet skal én gang om året
holde et møde, hvor vi orienterer om
kirkens drift, regnskab, for det kommende budget, kirkens aktiviteter i
det forgangne år og menighedsrådets
visioner.
Det er 2020 vi skal se tilbage på, (året
med corona), med de restriktioner og
opgaver, der især blev pålagt vores
ansatte.
Helge og Esther holdt som præstepar
den 15. marts, og vi fik afholdt en fest
for dem i august 2020.
Konfirmationerne blev også udsat til
august i både 2020 og 2021.
Vi havde herefter konstitueret præster frem til ansættelsen af Theis.
Inden Theis og Lene flyttede ind, gennemgik præsteboligen en opfriskning/
renovering. Der blev lavet ny varmeforsyning, isoleret bag radiatorerne
og en ny væg mod garagen, og så blev
der malet indvendigt.
Menighedsrådet afsluttede handelen vedr. den gamle købmandsgård i
Albæk, og her er p-pladsen udvidet.
Kirkens drift:
Albæk:
Her blev udskiftningen af tårnankre
genoptaget, og er nu afsluttet. Det
blev en lidt større udgift end arkitekten var fremkommet med.
Kirken blev ikke kalket i 2020, da
det skulle vente til arbejdet med tårnankrene blev færdigt.

Der er udarbejdet en plan og budget
for renovering af Albæk kirke.
Renoveringen blev delt op i 3 faser.
Tårnankre, hvælvet over orgelet, og
resten, som påbegyndes i 2022.
Det bliver spændende at se, hvornår
og hvad der bliver sat i gang, det
afhænger af provstiets økonomi.
Lyngså:
Her har der ikke været så meget. Vi
har sprøjtet for alger på fliser og bygningerne.
Der er nogle mørke pletter over prædikestolen, men der er planlagt en
indvendig kalkning i foråret 2022.
Resultatet af årsregnskabet 2020
viste et beløb til frie midler på ca.
380.000 kr. der er disponeret med
100.000 til kalkning m.m. af Albæk
kirke, indvendig kalkning i Lyngså
100.000 kr, nyt varmeanlæg i Lyngså
kirke 100.000 kr. og webkamera i
Lyngså kirke ca. 80.000 kr.
Anlægsudgifter:
Budget 2022 godkendes den 15.
november:
Ligningsmidlerne tildeles efter
Frederikshavnermodellen.
Der er sket en tilpasning/regulering
af Frederikshavnermodellen.
Ligningsbeløbet for Albæk – Lyngså
kirkekasse 2022 er 2.527.566 kr.

Kirkens aktiviteter:
Aktiviteterne i kirken og kirkehuset
har været præget af corona-situationen, og der har været mange aflysninger og udsættelser af arrangementer.
Vores samarbejde i de 10 kirker har
næsten stået stille, men kører igen, og
der er udarbejdet samarbejdsaftaler.
Menighedsrådets visioner:
Vi vil fortsat prioritere børne/ungearbejdet højt, samt aktiviteterne i
kirkerne og kirkehuset.
Vi vil bestræbe os på at Albæk –
Lyngså kirker fortsat vil være en god
arbejdsplads, med et godt samarbejde
for vore medarbejdere og ´vore frivillige.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle
vores frivillige for jeres hjælp, som
er nødvendigt, hvis vi skal afholde de forskellige arrangementer, til
vores ansatte, som har haft ekstra
meget arbejde med at af spritte, og
til menighedsråd og suppleanter for
jeres indsats.

Sogneaftener
Torsdag den 27. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen
Albæk:
Film: ”Silence”; to munke fra Portugal drager til Japan,
for at finde ud af, hvad der er sket med deres abbed, som
har været væk i længere tid. FILMEN ER IKKE FOR
BØRN. Kaffen koster 20 kr.

kendte rammer i Danmark, bolig, job, familie og venner.
Ligesom de vil tage os med på nogle af alle deres

Torsdag den 3. marts kl. 19.00 i Lyngså kirkehus:
Lokalhistoriker Jørgen Peder Clausager kommer og fortæller om Albæk og Lyngså Kirker. Kaffen koster 20 kr.

Kaffen koster 20 kr.

Torsdag den 7. april kl. 19.00 i Lyngså kirkehus:
”Jorden rundt” med Ann og Anders: I marts 2019, længe
før Corona og samfundssind var noget alle kendte til,
rejste Ann og Anders afsted på deres livs eventyr.
En årelang drøm blev en realitet, da de valgte at sige farvel til den så velkendte hverdag med job og forpligtelser,
og byttede dette ud med uforudsigelighed, oplevelser og
eventyr. Foredraget tager os med jorden rundt, helt fra
afrikanske bounty strande på Seychellerne til det kolde
Arktis i syd. De vil i foredraget fortælle, hvordan et flygtigt møde med en tysker på en tidligere ferie, endte ud
med at betyde, at de sagde farvel til alle de trygge og vel-

fantastiske oplevelser, på land, til vands og i luften, og
vise billeder fra turen. Anders er søn af Janet og Kristian
Juel Christensen i Lyngså.

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.
17/1 - 14/2 - 14/3 - 4/4 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 særlig, når man har nogen at synge sammen
med!
Højskolesang tilrettelægges af: Claus, Jørn, Bitten, Ketty og Hanne.
ALLE ER VELKOMNE. Kaffen koster 20 kr.
Torsdag den 20. januar kl. 14.00
Torsdag den 24. marts kl. 14.00VELKOMMEN

Fyraftensgudstjeneste

med spisning

Fyraftensgudstjenesterne er korte gudstjenester i Lyngså Kirke med efterfølgende spisning. I gudstjenesterne
behandler vi et tema fra biblen, og sætter det ind i en moderne hverdag.
Tilmelding: Send en mail med, hvor mange I kommer til
TKAA@km.dk eller i en SMS 20 99 66 46,
senest 3 dage før fyraftensgudstjenesten.
Pris: 50 kr. for voksne.
Torsdag den 13. januar kl. 17.30
Torsdag den 10. februar kl. 17.30
Torsdag den 17. marts kl. 17.30

Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus
torsdag den 17. februar kl. 14.00 til spil og hyggesnak
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 (start uge 2).
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 og Freja
Tilmelding sker til Tina: 40 24 44 98 eller Freja: 51 51 97 14

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
(start uge 2) 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 2
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

Børneguds
tjeneste
Børnegudstjenester er små korte
gudstjenester, hvor vi igennem
sang og fortælling og med deltagelse af børnene 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.
Tilmelding: Send en mail med,
hvor mange i kommer til TKAA@
km.dk eller i en SMS 20996646,
senest 3 dage før børnegudstjenesten
Pris 30 kr. for voksne – børn gratis!
Onsdag den
26. januar
Onsdag den
2. marts
FASTELAVN
Onsdag den
30. marts

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

De 10 kirker mødes i Volstrup Kirke
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 i Volstrup Kirke:
”De 10 Kirker” er på banen med en fælles koncert i Volstrup kirke. - Der vil lyde festlige messingblæsertoner, når den nordjyske kvintet PENTA BRASS lader instrumenterne klinge. Trompeter, horn, basun og tuba er
instrumenterne i en kvintet, som består af 5 musikere. De 5 er: Nicholai Andersen og Rikke Øland på trompet,
Erik Sandberg på horn, Ida Hovde på basun og Mattias Johansson på tuba. Alle 5 musikere har deres daglige
gang i den nordjyske musik: Erik Sandberg og Mattias Johansson spiller i Aalborg Symfoniorkester, mens de tre
øvrige er fast tilknyttet Aalborg Kulturskole. Nicholai Andersen er desuden en kendt og skattet jazz-trompetist.
Ved koncerten i Volstrup kirke vil kvintetten fremføre både klassisk og mere folkelig musik, lige fra store messingblæserkvintetter i flere satser til mindre og intime stykker som den berømte, irske folkemelodi Londonderry Air og tre af Bellmanns
”Fredmanns Epistler”, svensk folkelig musik, når den er bedst. En af koncertens attraktioner er en messingblæserkvintet skrevet af Volstrup kirkes organist Ivan Høiberg. Musik, som er lige til at gå til, som al Ivan Høibergs musik jo er.
Med fast bolig i både Sæby og Aalborg er de 5 musikere i høj grad med til at sætte Nordjylland på det kulturelle landkort. Kvintetten planlægger i øjeblikket en turné rundt
i de nordjyske kirker i løbet af det kommende års tid.
Understed
Arrangører:
Vel mødt til koncert i Volstrup kirke.
✝
Entréen er 50 kr.

DE 10
K I R KE R

Torslev ✝

✝
Østervrå

KARUP
✝

✝ Hørby

✝ Volstrup

✝ Sæby

✝
Badskær

✝
Skæve

✝
Albæk

✝
Lyngså

BEGRAVELSER / BISÆTTELSER

Den 12. september i Albæk Kirke: Mathilde
Sigen Svenningsen. Forældre Trine Sigen
Svenningsen og Tommy Sigen Svenningsen.

Den 24. oktober i Albæk Kirke: Carla
Panhardt Thomsen. Forældre: Mette
Panhardt Thomsen og Jacob Samuel
Thomsen.

Den 30. oktober fra Albæk Kirke:
Dennis Porsmose, Fjembhedevej 8, Præstbro.
Den. 4. november fra Lyngså Kirke:
Verner Pedersen, Søndergade 35, Sæby.
Den 19. november fra Albæk Kirke:
Villum Østergaard Poulsen, Kringelhedevej 60, Præstbro

VIELSE

BARNEDÅB

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

Den 14. oktober i Lyngså Kirke: Anne
Konge Kragbak og Oluf Madsen Konge
Kragbak.

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).
Menighedsrådsmøde afholdes i
Lyngså kirkehus:
20. januar kl. 19.00
17. februar kl. 19.00
24. marts kl. 19.00
Kirkebetjeningen holder fri på
mandage, 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
marts.

KAL E NDEREN
Lyngså kirkehus:
Torsdag den 13. januar kl. 17.30: F
 yraftensgudstjeneste med spisning i
Lyngså Kirke og kirkehus.
Mandag den 17. januar kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså Kirke.
Torsdag den 20. januar kl. 14.00: Højskolesang i Lyngså kirkehus.
Onsdag den 26. januar kl. 17.30: B
 ørnegudstjeneste i Lyngså Kirke og fællesspisning i kirkehuset.
Torsdag den 27. januar kl. 19.00: Filmaften i konfirmandstuen i Albæk.
Torsdag den 10. februar kl. 17.30: F
 yraftensgudstjeneste i Lyngså Kirke
og kirkehus.
Mandag den 14. februar kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså Kirke.
Torsdag den 17. februar kl. 14.00: Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus.
Onsdag den 2. marts kl. 17.30: F
 astelavnsfest i Lyngså kirke.
Fællesspisning og tøndeslagning i Lyngså
kirkehus.
Torsdag den 3. marts kl. 19.00: Sogneaften i Lyngså kirkehus.
Mandag den 14. marts kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså Kirke.
Torsdag den 17. marts kl. 17.30: F
 yraftensgudstjeneste med spisning i
Lyngså Kirke og kirkehus.
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00: Fællesarrangement i Volstrup Kirke.
Torsdag den 24. marts kl. 14.00: Højskolesang i Lyngså kirkehus.
Onsdag den 30. marts kl. 17.30: B
 ørnegudstjeneste i Lyngså Kirke og fællesspisning i kirkehuset.
Mandag den 4. april kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså kirke.
Torsdag den 7. april kl. 19.00: Sogneaften i Lyngså kirkehus.

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

Lyngså

10.30 TKAa

–

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

–

10.30 TKAa

13. januar – Fyraftensgudstjeneste

–

17.30 TKAa

10.30 TKAa

–

23. januar – 3. s.e. helligtrekonger
Luk. 17, 5-10 / Om troens kraft og tjeneres vilkår

–

10.30 TKAa

26. januar - Børnegudstjeneste

–

17.30

10.30 TKAa

–

6. februar - Sidste s.e. helligtrekonger
Joh. 12, 23-33 / Lignelsen om hvedekornet

–

10.30 TKAa

10. februar – Fyraftensgudstjeneste

–

17.30 TKAa

10.30 TKAa

–

–

9.00 PFS

10.30 TKAa

–

2. marts – Fastelavnsgudstjeneste og fest

–

17.30

6. marts – 1. s. i fasten
Luk. 22, 24-32 / Hvem er den største?

–

10.30 TKAa

9.00 MV

–

17. marts – Fyraftensgudstjeneste

–

17.30 TKAa

20. marts – 3. søndag i fasten
Joh. 8, 42-58 / Jesus mod jøderne

–

10.30 TKAa

27. marts – Midfaste søndag
Joh. 6, 24-37 / Livets brød

10.30 TKAa

–

30 marts - Børnegudstjeneste

–

17.30

3. april – Mariæ bebudelsesdag
Luk. 1, 46-55 / Marias lovprisning

–

10.30 TKAa

10. april – Palmesøndag
Joh. 12, 1-16 / Indtoget i Jerusalem

9.00 CAa

–

14. april – Skærtorsdag
Joh. 13, 1-15 / Fodvaskningen

–

10.30 TKAa

15. april – Langfredag
Joh. 19, 17-37 / Korsfæstelsen

10.30 TKAa

–

17. april – Påskedag
Matt. 28, 1-8 – Opstandelsen

–

10.30 TKAa

10.30 TKAa

–

GUDSTJENESTER

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

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

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

30. januar – 4. s.e. helligtrekonger
Matt. 14, 22-33 / Vandringen på søen

13. februar – Søndag septuagesima
Matt. 25, 14-30 / De betroede tjenere
20. februar – Søndag Seksagesima
Mark. 4, 26-32 / Hvad skal vi sammenligne Guds rige med?
27. februar - Fastelavn Søndag
Luk. 18, 31-43 / Den blinde ved Jeriko

13. marts – 2. s. i fasten
Mark. 9, 14-29 / Uddrivelsen af den stumme og døve ånd

18. april – 2. påskedag
Joh. 20, 1-18 / Jesus kommer til syne for Maria

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

Albæk

