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Påsken er vores
fællesskab med Gud
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Dødens ma
æk!
over os er v

Påsken er omdrejningspunktet for
kristendommen. Det er her, hvor
sammenblandingen af Gud og menneske kulminerer i det mest fantastiske og vildeste, der nogen sinde er
sket på jorden. Påsken er essensen i
Bibelen, det som alt peger hen imod.
For påskefortællingen er på en gang
den mest menneskelige fortælling,
samtidig med, at den også er noget
af det mest umenneskelige. Den er
menneskelig i de prøvelser og modstand, som både disciplene og Jesus
oplever. Den er menneskelig i pinslen, tabet og sorgen. Men den bliver
ikke i det menneskelige. For gjorde
den det, så ville kvinderne have
fundet Jesus i graven påskemorgen.
Men det gør de ikke. De finder det
mindst menneskelige i verden: en
tom grav. For hvilket menneske kan
se sig fri af en fyldt grav?
Der er nemlig ikke noget menneskeligt ved opstandelsen. Den bryder
totalt med vores opfattelse af, hvad
der gælder mennesker. Det er det
vilde ved påsken. Jesus, som var
menneske, slap ud af graven. Han
overvandt døden. I kraft af, at Jesus
var et menneske, fuldstændig lige
som os, så bliver det umenneskelige
menneskeligt. For der hvor først et
menneske har trådt, der har andre
det med at følge efter.
Det er også her, hvor påsken adskiller fra de andre højtider. Der sker
noget med os. I julen bliver Gud
til menneske, men det ændrer kun
noget for Gud. I pinsen kommer
Helligånden, og den leder os på vej.
Kun i påsken ændrer noget sig for
os radikalt. Noget vi ikke kan forstå. Noget der strider imod alt i os.
Dødens magt over os er væk. Den
eneste ting, vi med sikkerhed
ved at vi skal udsættes for, forsvinder. Det kommer vi aldrig
til at forstå. Det kan vi kun tro
på. For pludselig har vi noget
tilfælles med Gud.
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Tak og velkommen
Menighedsrådet har taget afsked med
Conny Nielsen, som har været gravermedhjælper hos os i 1½ år. Conny
ønskede at fratræde for at gå på
efterløn. STORT TAK til Conny, som
har sørget godt for alle - både store
og små - der er kommet i kirkehuset
til forskellige aktiviteter. Smilende og
imødekommende har hun taget imod
alle. Vi ønsker Conny alt godt i sit
otium.
I stedet for Conny har vi ansat Janni
Aagren Larsen, som bor lidt udenfor
Lyngså med mand og børn. Vi glæder
os til samarbejdet og byder Janni velkommen i jobbet som gravermedhjælper. Gravermedhjælperjobbet består
af mange forskellige opgaver på kirkegårdene, i kirkerne og i Lyngså kirkehus. Vi er overbevist om, at Janni
passer godt ind hos os, og er den helt
rigtige til at løse opgaverne i samarbejde med vores øvrige ansatte.
Menighedsrådet fik sig noget af en
overraskelse, da vi modtog en opsigelse fra graver Majbrit Rasmussen.
Det havde vi ikke lige set komme.
Majbrit er blevet headhuntet til et
job på Kursuscenteret Sandmosen.
TILLYKKE MED DET.
Vi har været utrolig glade for Majbrit,
som har et lyst sind, som præger både
det hun gør, og det hun siger. Majbrit
har bidraget positivt til omforandringer på kirkegårdene, som nu må
videreføres af det nye graverteam.
Majbrit forlader os midt i april. Vi
siger TAK for indsatsen i AlbækLyngså og ønsker dig alt godt i det
nye job.

Da præsten, Theis, skal have barsel
i sommerferien, har vi fået en vikar
til at passe sognet imens. Han hedder Johs Kühle, og har været præst i
Abildgård kirke. Det er trygge hænder sognet overlades i.
Johs vil være at træffe i Lyngså kirkehus om torsdagen i ugerne 27, 28, 29,
30, 31, 32 og 33.
Når vi nærmer os sommeren, så vil
tlf. nr og mere specifikke træffetider
være at finde på vores hjemmeside
(se bagsiden).
Vi glæder os til at kunne byde Johs
velkommen.

Janni Aagren Larsen
Vi håber, der i løbet af april findes en
ny graver til os.
Ketty Kjær Pedersen, kontaktperson,
Albæk-Lyngså MR

Sogneaften
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 velkendte rammer i Danmark, bolig, job,
familie og venner. Ligesom de vil tage os med på nogle
af alle deres 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.
Kaffen koster 20 kr.

Præstevikar
i sommeren

Konfirmationer
Søndag den 24. april er der konfirmation i Lyngså kirke med 7 konfirmander og søndag den 1. maj i
Albæk kirke med 6 konfirmander.
Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00 og er færdige kl. ca.
11.15.
Konfirmandernes navne offentliggøres herunder.

I Lyngså Kirke konfirmeres
den 24. april:
Emil Høiien Østergaard.
Johan Lindhardt Andersen.
Simon Elvig Jørgensen.
Bertil Moberg Overby.
Bastian Sand Filbært Rasmussen.
Rosa Bjørck Fabricius Jørgensen
Sebastian Torry Lykke Jørgensen

I Albæk Kirke konfirmeres
den 1. maj
Bianca Bunha Andersen.
Camilla Rasmussen.
Emilie Nikoline Lindegaard.
Freja Johanne Rehnholt Iversen.
Josefine Steen.
Nanna Kyvsgaard-Elsberg.

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.
04/04- 09/05- 13/06 kl. 19.00-20.20
Gratis kaffe/te i pausen.


Velkommen til alle. Organist Jørn

Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus
Torsdag den 21. april 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.
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 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. 10:3012:00 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. 9-10 i Lyngså kirke med efterfølgende kaffe i kirkehuset.
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

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

Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 26. maj kl. 10.30
Igen i år fejrer vi Kristi himmelfartsdag i Præstbro.
Vi håber på godt vejr og indbyder endnu engang til frilufts
gudstjeneste ved klubhuset i Præstbro.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til grillfest!!!

2. pinsedag
Mandag den 6. juni kl. 10.30
Havnegudstjeneste i Voerså
2. pinsedag afholder vi igen pinsegudstjeneste ved den nye havn i
Voerså. Efter gudstjenesten serveres
en let "frokost"!

Sommer-café
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00
bliver Albæk kirke omdannet til en sommer-café.
Café-bordene er på plads og så skal vi lytte til en rigtig sommerkoncert arrangeret af kirkesanger og musikskolelærer Dina
i samarbejde med musikskoleelver fra Frederikshavn kommunale musikskole.

Morgensang
i Lyngså kirke kl. 09.00
torsdag den 14. juli
torsdag den 21. juli
torsdag den 28. juli
torsdag den 4. august
Vi indbyder feriegæster såvel som fastboende til en kort
morgenandagt (ca. 20 minutter)
Efter morgensangen serveres der morgenkaffe i kirkehuset.

BEGRAVELSER / BISÆTTELSER

BARNEDÅB

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

Den 25. december i Albæk Kirke: Noah Kassa Den 16. januar i Albæk Kirke: Felix Højen
Bjerge. Birgitte Bjerge Poulsen og Tesfazgi
Trangeled. Forældre: Jeanette Højen
Kassa Moges
Trangeled og Peter Højen Trangeled

Den 14. december 2021 fra Lyngså Kirke:
Tove Petrine Sørensen, Svanevej 47, 9300 Voerså
Den 6. januar 2022 fra Lyngså Kirke:
Freddy Rene Lagesø, Engvej 18, 9300 Lyngså

Den 27. februar i Albæk Kirke: Elinor Eg
Aaen. Forældre: Lene Eg Slumstrup og
Theis Kvesel Aaen

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:
21. april kl. 19.00
19. maj kl. 18.30
16. juni kl. 19.00
18. august 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
juli.

K A LENDEREN
Lyngså kirkehus:
Onsdag den 30. marts kl. 17.30: B
 ørnegudstjeneste i Lyngså Kirke og kirkehus
Mandag den 4. april kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså Kirke
Torsdag den 7. april kl. 19.00: S
 ogneaften i Lyngså kirkehus ”Jorden
rundt med Ann og Anders”
Mandag den 18. april kl. 10.30: S
 almegudstjeneste i Albæk Kirke
(Salmeværkstedet medvirker)
Torsdag den 21. april kl. 14.00: Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus
Mandag den 9. maj kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså Kirke
Torsdag den 26. maj kl. 10.30: K
 ristihimmelfartsgudstjeneste ved klubhuset i Præstbro med efterfølgende grill
Mandag den 6. juni kl. 10.30: H
 avnegudstjeneste på Voerså havn med
efterfølgende let frokost
Mandag den 13. juni kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså Kirke
Tirsdag den 14. juni kl.19.00: Sommercafé i Albæk Kirke
Torsdag den 14. juli kl. 9.00: Morgensang i Lyngså Kirke
Torsdag den 21. juli kl. 9.00: Morgensang i Lyngså Kirke
Torsdag den 28. juli kl. 9.00: Morgensang i Lyngså Kirke
Torsdag den 4. august kl. 9.00: Morgensang i Lyngså Kirke

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:
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

Albæk

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

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

9.00 CAa

14. april – Skærtorsdag
Joh. 13,1-15 / Fodvaskningen		
15. april – Langfredag
Joh. 19,17-37 / Korsfæstelsen

10.30 TKAa

10.30 TKAa

17. april – Påskedag
Matt. 28,1-8 – Opstandelsen		
18. april – 2. påskedag
Joh. 20,1-18 / Jesus kommer til syne for Maria

10.30 TKAa

10.30 TKAa

24. april – 1. søndag efter påske
Konfirmation

10.00 TKAa

1. maj – 2. søndag efter påske
Konfirmation

10.00 TKAa

8. maj – 3. søndag efter påske
Joh. 14,1-11 / Vejen, sandheden og livet		
13. maj – Bededag
Matt. 7,7-14 / Om bønhørelse og den gyldne regel

10.30 TKAa

15. maj – 4. søndag efter påske
Joh. 8,28-36 / Jesus og jøderne

10.30 TKAa

22. maj – 5. søndag efter påske
Joh. 17,1-11 / Jesu sidste bøn		
26. maj – Kristi himmelfart
Luk. 24,46-53 / Kristi himmelfart

10.30 TKAa

9.00 MV

9.00 PFS

Præstbro 10.30 TKAa

29. maj – 6. søndag efter påske
Joh. 17,20-26 / Jesu bøn for mennesker

10.30 TKAa

5. juni – Pinsedag
Joh. 14,15-21 / Løftet om talsmanden		

10.30 TKAa

6. juni – 2. pinsedag
Joh. 6,44-51 / Livets brød		

Voerså 10.30 TKAa

12. juni – Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20 / Missionsbefalingen		

9.00 PFS

19. juni – 1. søndag efter trinitatis
Luk. 12,13-21 / Lignelsen om den rige bonde
26. juni – Sommerferie
Luk. 14,25-35 / Prisen for efterfølgelse

9.00 PFS
Kirkegængere henvises til Skæve eller Volstrup

3. juli – 3. søndag efter trinitatis
Luk. 15,11-32 / Lignelsen om den fortabte søn		
10. juli – 4. søndag efter trinitatis
Matt. 5,43-48 / Om fjendekærlighed

10.30 JK

17. juli – 5. søndag efter trinitatis
Matt. 16,13-26 / Peters bekendelse		
24. juli – 6. søndag efter trinitaris
Matt. 19,16-26 / Den rige unge mand

10.30 JK

10.30 JK

14. august – 9. søndag efter trinitatis
Luk. 12,32-48 / Skatten i himlen		

Gudstjenestetider for Albæk og Lyngså kirker kan altid
findes på: www.albaek-lyngsaa.dk eller på:
https://sogn.dk/albaek-frederikshavn/

10.30 JK

10.30 JK

31. juli – 7. søndag efter trinitatis
Matt. 10,24-31 / Udsendelsestalen		
7. august – 8. søndag efter trinitatis
Matt. 7,22-29 / Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

10.30 TKAa

10.30 JK

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

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

Lyngså

