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Gud i det små
Hvem er Gud, og hvor er er han?
Det er der blevet tænkt store tanker
om, ikke bare i kristendommen, men
også i alle de andre store verdensreligioner. Det bliver tit til indviklede
og dybe tankestrømme på niveau
med franske filosoffer og teoretiske
fysikere. Det er også sjældent at de
når til et punkt, hvor dem der læser
om det faktisk føler, at Gud kommer
dem nær. For det kræver at vi skulle
bruge lige så lang tid på læse, som
de har brugt på at tænke. Jeg syntes
også at det ville være uretfærdigt,
hvis den eneste måde vi kan komme
tæt på Gud, var ved at tænke. Det
ville sætte et enormt krav til os, som
vi kan have svært ved at leve op til,
i en verden der i forvejen tvinger os
til at tænke en del, både på arbejde,
madpakker og pension.
Nej, Gud er også andre steder end i
tanken, og det er vores salmeskat god
til at formidle. Gud er i den tidlige

sommers lysegrønne duft af græs
(DDS 725). Han er i solopgangen
(DDS 754) og i kornet, liljerne og ravnens rede (DDS 730). Han er simpelthen i alt levende, lige fra det store til
det små, om vi lægger mærke til det
eller ej. Det er derfor vi har så mange
natur- og årstidssalmer. Måske er det
også for at give et andet billede af
vores Gud, end det præsten med sine
støvede bøger og højtflyvende tanker
kan give om søndagen.
Vi er knyttet til Gud gennem naturen, for vi er skabt lige som den. Vi
møder hans storhed i det små, når
vi går barfodet på stranden, hvor
sandet på en gang kan brænde os, og
samtidig svøbe sig om vores tær, som
et blødt tæppe. For i det at vi bare
”er”, er vi tætte på Gud. Vi behøver
slet ikke at vride vores hjerner eller
spekulere længere over det. For Gud
er ofte umiddelbar.

Giv mig en dag ved havet
(Kirkesangbogen 929)
Af Mirian Due
Giv mig en dag ved havet,
hvor jeg kan løbe, stakåndet løbe.
Og strandslettens klask mod fodsålerne
er lovsang, en lovsang jeg synger.
Giv mig en dag ved havet,
hvor jeg kan bade, tillidsfuldt bade.
Og bølgernes salt i hudens små sår
er nåde, er helingens nåde
Giv mig en dag ved havet,
hvor jeg kan ligge, udmattet ligge
i græsset og se på stråenes tal
og briste, i salighed briste.
Giv mig en dag ved havet,
som kan forvandle menneskelivet:
Se, mennesket er en krop der står frem
mod havets urolige masse.
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Nye ansigter
i Albæk-Lyngså sogn

Præstevikar
i sommeren

Mads Krogh Bock er pr. 1. april 2022
ansat som graver, så han er allerede
godt i gang sammen med de øvrige
i graverteamet. Mads har arbejdet
på Sæby kirkegård og i Sæby kirke
de seneste 7 år, hvor han var meget
vellidt. Vi har allerede mærket Mads´
evner for at varetage opgaverne både
på kirkegården, i kirken og i kirkehuset. Mads er 36 år og bor i Dybvad
sammen med sin familie. Mange har
allerede mødt Mads og oplevet hans
imødekommenhed. Vi er taknemmelige over, at Mads valgte at arbejde
for os, og ser frem til et fortsat godt
samarbejde til glæde for hele AlbækLyngså sogn.

Vores kirke- og kulturmedarbejder
Freja Würtz skal på barsel. I Frejas
fraværsperiode har vi ansat Rikke
Wunderov til at varetage babysalmesang og kirkemusikalsk legestue.
Rikke arbejder i en idrætsbørnehave
i Sæby 3 dage om ugen, og hun har
derfor mulighed for at hjælpe os. Det
er vi rigtig glade for. Rikke har prøvet
kræfter med tilsvarende opgaver ved
Sæby kirke. Rikke er 47 år og bor
i Østervrå. Rikke tager over sidst i
august. Vi ser frem til et godt samarbejde til glæde for de mindste i vort
sogn.
VELKOMMEN BEGGE TO.

Da præsten, Theis, skal have barsel
i sommerferien, har vi fået en vikar
til at passe sogne 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.
Johs kan kontaktes på
tlf. 30 66 33 03.
Mandag er fridag.
Vi glæder os til at kunne byde Johs
velkommen.

Mads Krogh Bock

Rikke Wundereov

Ketty Kjær Pedersen, kontaktperson,
Albæk-Lyngså MR

Sogneaftener
Torsdag den 29. september kl. 19.00 i Lyngså
Kirkehus: Jørgen Clausager kommer og fortæller om
Albæk og Lyngså kirkers historie. Jørgen arbejder for
øjeblikket med at lave en spændende folder om kirkerne.
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Lyngså Kirkehus:
Ruth og Jørn Wolf kommer og holder sangaften for os
med Hans Anker Jørgensens i fokus.
Torsdag den 24. november kl. 19.00 i Lyngså
Kirkehus: Vi synger julen ind med Sæby Voksenkor,
Dina Flyvbjerg og Claus Søbye.
Torsdag den 26. januar kl. 19.00 i Lyngså Kirkehus:
Vi skal se filmen ”Rose”.

Johs. Kühle

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

Hyggeeftermiddag i Lyngså kirkehus
Torsdag den 18. august kl. 14.00– med spil og hyggesnak
Torsdag den 13. oktober kl. 14.00– besøg af Røde Kors genbrug
Torsdag den 15. december kl. 14.00– med bankospil
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

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.
Den 12/9, 10/10, 14/11 og 5/12 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 særlig, når man har nogen at synge sammen
med!
Torsdag den 22. september kl. 14.00
Torsdag den 10. november kl. 14.00VELKOMMEN

Fyraftensgudstjenester
Velkommen til fyraftensgudstjenester i Lyngså Kirke.
Fyraftensgudstjenesterne skiller sig ud fra de almindelige søndagshøjmesser, da vi ikke behøver at følge kirkeåret. I stedet tager
vi centrale temaer op, både bibelske og menneskelige, og forsøger
at belyse dem i troens og det levede livs erfaringer.
Efter gudstjenesterne spiser vi sammen i kirkehuset.
Det koster 60 kr.
Torsdag den 8. september kl. 17.30
Torsdag den 3. november kl. 17.30

Familiehøstgudstjeneste
på legepladsen i Lyngså
Søndag den 4. september kl. 10.30 holder vi familiehøstgudstjeneste på
legepladsen i Lyngså. I må gerne have et høstoffer med, som vi kan lægge
på alteret, og inden gudstjesten samler vi blomster. Bagefter står menighedsrådet for let frokost. Kom og vær med til en hyggelig formiddag med
hele familien.

Høstgudstjeneste
i Albæk Kirke
Kom til traditionel høstgudstjeneste i Albæk Kirke
Søndag den 11. september kl. 10.30.
Kirken vil være flot pyntet op, og vi skal synge nogle skønne høstsange.
Måske konfirmanderne har noget med fra deres konfirmandlejr...

Gudstjeneste ved
Lyngså Landliggerfest
Efter et par år, hvor vi ikke har kunne holde byfester, er det nu endelig
blevet muligt igen. Derfor holder vi traditionen tro gudstjeneste
søndag d. 21. august kl. 9.00 ved Lyngså Landliggerfest.
Alle er velkomne.

Menighedsmøde
Søndag d. 23. oktober er der kirkefrokost kl. 12.00 og menighedsmøde
kl. 12.30.
Alle er velkomne til både frokosten og menighedsmødet.
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Torsdag den 25. august kl. 17.45
holder vi sogneudflugt til Kornets hus syd Hjørring. Kornet er ikke noget vi tænker så meget over i det daglige,
medmindre man er landmand eller bager. Dog er konet stadig en fast del af vores liv. Korn af den ene eller anden
art indgår i næsten hvert eneste måltid vi spiser, og det har det gjort siden bondestenalderen. Derfor er det nok
ikke så tosset at gøre sig klog på.
Alle er velkomne til at deltage.
Vi mødes ved Albæk kirke kl. 17.45, hvorfra der er mulighed for samkørsel.
Egenbetaling er kr. 100.- pr. person. (kontanter)
Tilmelding senest den 18. august til holm.kristensen@mail.dk eller mobil 22 10 67 12
Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med jer!

Alle Helgens søndag
i Albæk-Lyngså sogn
Søndag den 6. november: Albæk kirke kl. 10.30
Lyngså kirke kl. 14.00
"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".

Børnehave og juletræspynt
Den 29. november 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.

Minikonfirmandafslutning
Søndag den 4. december kl. 14.00
holder vi minikonfirmandafslutning i Lyngså Kirke sammen med KIK. Alle
søskende forældre og bedsteforældre er velkomne til hyggelig eftermiddag
med juletræ og juleposer, og alle minierne får et flot diplom.

Julekoncert
Torsdag den 8. december kl. 19.00
Julekoncert i Lyngså kirke med MAS-koret fra Sæby

Julekirkecafé
i Albæk Kirke
Tirsdag d. 13. december kl. 19.00

Kirkemusikalsk Legestue
i Lyngså kirkehus
Kirkemusikalsk legestue er et samvær for børn i vuggestue og dagpleje
alderen, 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 mandage kl. 9:3010:30 i Lyngså kirkehus, med start
i uge 35.
Varetages af Rikke Wunderov,
Østervrå, 22 61 43 43.

Baby
salme
sang
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 mandag kl. 11-12, med start i uge 35, 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.
Altid velkommen, I kommer bare.
Varetages af Rikke Wunderov, Østervrå, 22 61 43 43.

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

Børnegudstjeneste
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. 19.00.
Pris 30 kr. for voksne – børn gratis!
Onsdag den 28. september
Onsdag den 26. oktober
Onsdag den 30. november
Onsdag den 4. december Vi begynder i Lyngså kirke kl. 14.00 (minikonfirmandafslutning)

KIRKELIGE HANDLINGER VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER

Ida Eline Moberg Overby: Døbt d. 27/3
2022 i Albæk Kirke. Forældre: Line Moberg
Overby og Morten Moberg Overby.

Neel Pedersen: Døbt d. 3/4 2022 i Lyngså
Kirke. Forældre: Bibi Pedersen og Steffen
Pedersen.

Kristine Smith Jensen: Døbt d. 9/4 2022 i
Albæk Kirke. Forældre: Louise Smith Jensen
og Jacob Smith Jensen

Vitus Bering Bang: Døbt d. 15/4 2022 i
Albæk Kirke. Forældre: Julie Bering Bang og
Jonas Bering Sørensen.

Den 25. marts 2022 fra Lyngså Kirke:
Lissi Paula Porsmose, Østkystvejen 127,
9300 Lyngså
Den 26. april 2022 fra Lyngså Kirke:
Anne Mie Sørensen, Kringelhedevej 16,
9300 Voerså
Den 3. juni 2022 fra Lyngså Kirke:
David Pedersen, Sdr. Kirkevej 21, Sdr. Dam,
9300 Lyngså

Holger Berg: Døbt d. 8/5 2022 i Lyngså Kirke.
Forældre: Camilla Thomsen og Lars Berg
Jensen.

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

VIELSER

BEGRAVELSER / BISÆTTELSER

BARNEDÅB

Vielse af Louise Smith Jensen og Jacob
Smith Jensen d. 9/4 2022 i Albæk Kirke

Vielse af Susanne Keller Gregersen og
Peter Keller d. 16/4 2022 i Albæk Kirke

Konfirmationerne 2022
Konfirmeret søndag d. 24 april i
Lyngså Kirke:
Emil Høiien Østergaard ved, at der
er tilgivelse hos Gud, for at vi skal
frygte ham.
Johan Lindhart Andersen vil, at alt
hvad vi vil have at mennesker skal
gøre mod os, det skal vi gøre mod
dem.
Simon Elvig Jørgensen ved at hele
loven er opfyldt i, at ”du skal elske
din næste som dig selv”.
Bertil Moberg Overby er lysets barn.
Bastian Sand Filbært Rasmussen vil
have at vi skal være gode, barmhjertige og tilgive hinanden, som Gud
har tilgivet os.
Rosa Bjørck Fabricius Jørgensen vogter sit hjerte, for derfra udgår livet.
Sebastian Torry Lykke Jørgensen
tror på, at Gud syntes alt han har
skabt er godt.

Konfirmeret søndag d. 1 maj i
Albæk Kirke:
Bianca Bunha Andersen er tålmodig,
mild, misunder ikke, praler ikke og
bilder sig ikke noget ind.
Camilla Rasmussen ved at det største er kærlighed.
Emilie Nikoline Lindegaard ved, at
hun skal vogte sit hjerte, for derfra
udgår livet.
Freja Johanne Rehnholt Iversen vil
at vi skal elske hinanden, som Jesus
elsker os.
Josefine Steen ved at uden kærlighed, er vi intet.
Nanna Kyvsgaard-Elsberg beder om
tilgivelse for alt det vi ikke fik nået,
og alt det onde vi har gjort og sagt.

Tusind tak for nogle skønne timer vi
har tilbragt sammen. Jeg håber på,
at I har fået lige så meget ud af dem
som mig. Vi ses!

K ALE ND ER EN
Torsdag den 28. juli kl. 9.00: 		

Morgensang i Lyngså Kirke

Torsdag den 4. august kl. 9.00:

Morgensang i Lyngså Kirke

Torsdag den 18. august kl. 14.00:

Hyggeeftermiddag i Lyngså Kirkehus

Søndag den 21. august kl. 9.00:

Gudstjeneste ved Landliggerfesten på Lyngså Stadion

Torsdag den 25. august kl. 17.00:

Udflugt til Kornets Hus. Mødested Albæk Kirke

Søndag den 4. september kl. 10.30:

Familiehøstgudstjeneste på legepladsen i Lyngså

Torsdag den 8 september kl. 17.30:

Fyraftensgudstjeneste i Lyngså Kirke med efterfølgende spisning

Fredag den 9-11 september: 			

Konfirmandweekend på Kongebakken i Tolne Skov

Mandag den 12. september kl. 19.00: Salmeværksted i Lyngså Kirke
Torsdag den 22. september kl. 14.00:

Højskolesang i Lyngså Kirkehus

Onsdag den 28. september kl. 17.30:

Børnegudstjeneste i Lyngså Kirke

Torsdag den 29. september kl. 19.00:

Sogneaften med Jørgen Clausager i Lyngså Kirkehus

Mandag den 10. oktober kl. 19.00:

Salmeværksted i Lyngså Kirke

Torsdag den 13. oktober kl. 14.00:

Hyggeeftermiddag i Lyngså Kirkehus

Søndag den 23. oktober kl. 12.00:

Kirkefrokost og Menighedsmøde i Lyngså Kirkehus

Onsdag den 26. oktober kl. 17.30:

Børnegudstjeneste i Lyngså Kirke

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00:

Sangaften med Ruth og Jørn Wolf i Lyngså Kirkehus

Torsdag den 3. november kl. 17.30:

Fyraftensgudstjeneste i Lyngså Kirke

Torsdag den 10. november kl. 14.00:

Højskolesang i Lyngså Kirkehus

Mandag den 14. november kl. 19.00:

Salmeværksted i Lyngså Kirke

Torsdag den 24. november kl. 19.00:

Syng julen ind med Sæby Voksenkor i Lyngså Kirkehus

Onsdag den 30. november kl. 17.30:

Børnegudstjeneste i Lyngså Kirke

Søndag den 4. december kl. 14.00:

Afslutning for minikonfirmander i Lyngså Kirke

Mandag den 5. december kl. 19.00:

Salmeværksted i Lyngså Kirke

Torsdag den 8. december kl. 19.00:

Koncert med MAS-koret i Lyngså Kirke

Søndag den 11. december kl. 10.30:

Salmeværkstedet medvirker ved gudstjenesten i Lyngså Kirke

Tirsdag den 13. december kl. 19.00:

Julekirkecafé i Albæk Kirke

Torsdag den 15. december kl. 14.00:

Hyggeeftermiddag med bankospil i Lyngså Kirkehus

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:
18. august kl. 19.00
15. september kl. 19.00
13. oktober kl. 19.00
1. november 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
november.

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
Rikke Wunderov, mail: rwunderov@
gmail.com, tlf.nr: 22 61 43 80
Organist
Jørn Wolf
rugeriet@hellevadhoenen.dk
98 28 41 50
Graver (begge kirker):
Telefontid mandag-fredag
kl. 9.00-12.00:
Mads Krogh Bock
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 JK

Ingen

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

Ingen

9.00 JK

21. august – Lyngså Landliggerfest
Matt. 11,16-24 / Hvad ligner denne slægt?

Ingen

9.00 JK

28. august – 11. søndag efter trinitatis
Luk. 7,36-50 / Kvinden i farisæerens hus

10.30 TKAa

Ingen

Ingen

10.30 TKAa

11. september – Høstgudstjeneste
Matt. 20,20-28 / Zebedæussønnernes ønske

10.30 TKAa

Ingen

18. september – 14. søndag efter trinitatis
Joh. 5,1-15 / Den syge ved Bethesda dam

9.00 PFS

Ingen

25. september – 15. søndag efter trinitatis
Luk. 10,38-42 / Martha og Maria

Ingen

10.30 TKAa

2. oktober – 16. søndag efter trinitatis
Joh. 11,19-45 / Opvækkelsen af Lazarus

10.30 TKAa

Ingen

9. oktober – 17. søndag efter trinitatis
Mark. 2,14-22 / Levi kaldes til discipel

Ingen

10.30 TKAa

16. oktober – 18. søndag efter trinitatis
Joh. 15,1-11 / Det sande vintræ

10.30 TKAa

Ingen

Ingen

10.30 TKAa

9.00

Ingen

10.30 TKAa

14.00 TKAa

13. november – 22. søndag efter trinitatis
Matt. 18,1-14 / Den største i Himmeriget

Ingen

10.30 TKAa

20. november – Sidste søndag i Kirkeåret
Matt. 11,25-30 / Jesu fryderåb

10.30 TKAa

Ingen

Ingen

9.00 PFS

4. december – 2. søndag i advent
Luk. 21,25-36 / Lignelsen om figentræet

10.30 TKAa

Ingen

11. december – 3. søndag i advent
Matt. 11,2-10 / Jesus om Johannes Døber

Ingen

10.30 TKAa

9.00 PFS

Ingen

14.00 TKAa

16.00 TKAa

Ingen

10.30 TKAa

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

4. september – Familiehøstgudstjeneste på legepladsen i Lyngså

23. oktober – 19. søndag efter trinitatis
Joh. 1,35-51 / De første disciple kaldes
30. oktober – 20. søndag efter trinitatis
Matt. 21,28-44 / Lignelsen om de 2 sønner i vingården
6. november – Allehelgens
Matt. 5,13-16 / I er jordens salt

27. november – 1. søndag i advent
Matt. 21,1-9 / Kogen kommer

18. december – 4 søndag i advent
Joh. 1,19-28 / Tilgivelse og vand i ørkenen
24. december – Juleaften
Luk. 2,1-14 / Juleevangeliet
25. december – Juledag
Luk. 2,15-20 / Da englene havde forladt dem…

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

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

