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ANDAGT
Julehilsen
Julen kommer hvert
år. Den kommer
med sine traditioner og lyde. På en
gang ligner den sig selv, og alligevel er
oplevelsen aldrig helt den samme. For
tiderne er ikke de samme. De skifter i
vores eget liv og i den store omverden.
I år er tiderne om noget præget af corona. Epidemien har vendt op og ned
på meget. Nogle bliver alvorligt syge
og den griber ind i vores liv med hinanden. For nogle har den betydet en
økonomisk usikkerhed og hos de fleste
har den skabt en stor »corona-træthed«. Alt det bliver en del af historien
om julen 2020.
Lignende historier kan man finde,
hvis man går på opdagelse bag julens
salmer. Julen har før været præget af
epidemier. Det var den blandt andet i
1652.
Det år skrev sognepræsten Paul
Gerhardt en salme, mens pesten havde
tag i hans sogn. Han var præst i byen
Mittenwalde syd for Berlin fra 165157. Byen var stadig ikke kommet på
fode efter gentagne plyndringer under trediveårskrigen og hans kollega
og foresatte, provsten var blevet skudt
foran alteret i kirken, og sygdomme og
ufred plagede også i julen, hvor antallet
af husstande i byen var svundet ind fra
245 til 42.
Der var brug for en salme. En salme
med håb. Og den skriver han, sikkert
både til sig selv, der havde mistet 4 af
sine 5 børn og de mange andre, han
kendte, som fandt julen mørk. Første

linie lød: »Hjerte, løft din glædes vinger«. Tænk at skrive om glæden, når
man er så hårdt ramt. Det er en stærk
opfordring, der næsten er endnu stærkere på originalsproget:
Fröhlich soll mein Herze springen
Dieser Zeit,
Da vor Freud
Alle Engel singen
Hört, Hört, wie mit vollen Choren
Alle luft
Laute ruft:
Christus ist geboren
(Min oversættelse: Glad skal mit hjerte
springe, i denne tid, hvor af glæde, alle
engle synger: Hør, hør, med alle kor,
alt i luften råber højt: Kristus er født.)
Der er noget i luften, som ikke er
røg og elendighed. Der er en langsomt
voksende tro på, at der er noget, der
kan få hjertet til at glæde sig midt i
epidemien. Hele 15 vers skriver Paul
Gerhardt og man fornemmer at nøden nok er større, end da C.J. Brandt
godt 200 år senere forfatter den danske oversættelse. Gerhardt er optaget
af, om det er fordi Gud ikke holder af
os, at alt det forfærdelige sker omkring
os? Det spørgsmål synes altid at hjemsøge mennesket, når ulykken rammer.
Spørgsmålet kommer meget tydeligt
til udtryk i et af de vers, der ikke kom
med i den danske version:
Sollet uns Gott nun können hassen,
Der uns gibt,
Was er liebt,
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VALGT TIL

Dronninglund- Dorf
menighedsråd
über alle Massen?
Gott gibt, unserm Leid zu wehren,
Seinen Sohn
Aus dem Thron
Seiner Macht und Ehren.
(Min oversættelse: Skulle Gud kunne
hade os, han som giver, hvad han elsker,
over alt på jord?
Gud giver, for at borttage vor lidelse
og sorg, fra tronen sin søn al sin magt
og ære).
Svaret er altså nej. Julen er netop det
mest håndfaste udtryk for det modsatte.
Når nogen frivilligt giver det inderste
og mest dyrebare til nogen, så må vi
også have lov til at tro, at kærligheden
og medfølelsen er ægte. Julen er fuld af
Gud, der giver sig selv ind i verden. Ind

til os, der slås med mange ting.
Selvom C.J. Brandt ikke tager det
hele med i sin gendigtning af salmen, så
kommer selve budskabet alligevel til at
så klart i vers 6: Der ikke er nogen, der
behøver at frygte:
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn,
som en bavn
vil på vejen lyse.
Jul er lys i vores liv. Også selvom vi ikke
oplever de samme lidelser som i 1652.
Jul er Gud der fylder verden med håb.
Derfor er der grund til at tænde lys og
tænde lys for hinanden.
Glædelig jul.

Hjerte, løft din glædes vinger
1. Hjerte, løft din glædes vinger! 3. I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Over muld
Her er dør
underfuld
til den sande glæde;
englesangen klinger;
og i huset inden døre
hør og mærk de toner søde,
trøstes ved
Himlen lydt
slig en fred,
melder nyt:
ingen sorg tør røre!
Kristus lod sig føde!
2. Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.

4. Er I fattige og arme,
ind kun stig,
han er rig
og har hjertevarme!
Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade.
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Rune Thomassen

5. Nu, så lad til ham os fare,
mange, få,
store, små
i en samlet skare!
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn
som en bavn
vil på vejen lyse.
6. Priser, brødre! hvor I bygge,
det Guds Ord,
som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, af toner søde,
som med klang
engle sang:
Kristus lod sig føde!

Resultat af Valgforsamling afholdt
d. 15. september og den Supplerende valgforsamling afholdt d. 6.
oktober til Dronninglund-Dorf
sogns Menighedsråd er i prioriteret rækkefølge:
Kandidatliste 1:
Kandidater for Dronninglund sogn
1. Jens Jørgen Rasmussen
2. Sven Høyer			
3. Jørgen Nielsen
4. Elly Ørnberg
5. Finn Larsen
6. Svend Skak Jensen
7. Per M. Johansen
8. Nina Kibsgård Andreasen
9. Svend Bjerre Bøgh
Suppleanter for Dronninglund sogn
1. Ole Andreasen
2. Kristian Kristoffersen
3. Hermann Nielsen Raasted
4. Peter Lemb Jakobsen
5. Birgit Særkjær
Kandidater for Dorf sogn
1. Vivi Balle Christensen
2. Anna Margrethe Jakobsen
Suppleanter for Dorf sogn
1. Susanne Hald Kristensen
Da der ikke er indkommet andre lister
ved fristens udløb, kommer det nye menighedsråd til at bestå af de her nævnte.
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OM VORES ARRANGEMENTER OG COVID 19
Efterhånden har vi jo måttet lære at
intet er helt sikkert, men vi arbejder
med at få gang i de ting, som er en del
af vores fællesskab.

Hold derfor øje på vores hjemmeside,
Facebook og med annoncer, for der
kan være ting vi bliver nødt til at ændre undervejs.

TÆNKEPAUSER
Har du lyst til at deltage i en studiekreds, så se her:
Elly Ørnberg arrangerer en månedlig aften for op til 10 deltagere i Sognegården.
Emnerne bliver temaerne i Århus Universitets udgivelser
»Tænkepauser«. Der er udgivet rigtig mange bøger, som er
forholdsvis lette at gå til, og de koster kun 50 kr. pr. stk, som
deltagerne betaler selv.
De små bøger er tænkt som optakt til overvejelse og debat,
hvor deltagerne på skift kommer til orde. De er forfattet af
kapaciteter på de respektive områder, så som f.eks FRIHED,
SORG, MAGT, KÆRLIGHED, TRO osv.
Møderne afholdes i sognegården fra 19.00 til 21.00 med en
let servering i pausen á 20 kr.
Alle interesserede kan melde sig efter først til mølle princippet. Tilmelding til Elly Ørnberg på tlf. 21 76 16 28 eller
elly@oernberg.dk

Du er også meget velkommen til at
ringe til vores kordegn med spørgsmål.

VORES ORGEL
TRÆNGER TIL
EN KÆRLIG HÅND

Har du undret dig over, hvorfor du lige for tiden bliver
mødt af ene klavermusik i kirken?
Det skyldes, at vores orgel skal rengøres og først kan bruges igen, når dette er gennemført.
Menighedsrådet arbejder på at få et overblik over hvor
hurtigt det kan lade sig gøre – og eventuelt etablere et
låneorgel, hvis det trækker for længe ud.
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JULEAFTEN
Coronatiden er nytænkningstid – så den 24. december har vi udvidet vores tilbud, for at så mange
som muligt kan få lov at møde juleevangeliet og kirken på denne særlige dag.
Vandring til Bethlehem:
Turen begynder i »Den grønne
Oase« ved bålhytten. Oplev vejen til
Betlehem undervejs, mens I går op til
kirken, hvor rejsen ender. Turen kan
gås fra kl. 9 til kl. 17 og er for alle,
store som små.
JULEGUDSTJENESTER:
KirkeKalles jul
Klokken 11.00 er der børne- og familiegudstjeneste, hvor vi kan lytte til juniorkoret, møde præstens fortællekuf-

fert og ikke mindst Kalles spørgsmål
og tanker om hvad jul er. Ved Hanne
Svensmark og Ann Lebech Bidstrup.
Dronninglund Kirke
13.00, 14.30 og 16.00:
alle ved Rune Thomassen
Dorf Kirke
13.00 og 14.30: ved Hanne Svensmark
Den 24.12 kører kirkebilen kun til
kl. 13.00, tilmelding nødvendigt på
kirkekontoret.

For at ingen behøver gå forgæves har
vi lavet tilmelding til alle julegudstjenesterne, gå ind på hjemmesiden via
www.dronninglundkirke.dk og følg
tilmeldingslinket. Man kan også ringe
til kordegnen og melde sig til.
Digital julehilsen
For alle der enten helst vil blive hjemme i år eller ikke fik plads kommer
der en videohilsen på Facebook, den
udgives klokken 10.00 den 24. december.

JULEKONCERT MED
DE KLOKKERHOLMSKE SKJALDE
Oplev julens smukke melodier og
beretningen om julenat gendigtet af
Bjarne Reuter, når De klokkerholmske
skjalde synger og spiller julen ind ved
julekoncerten i Dorf Kirke.
De klokkerholmske skjalde er kirkemusikerne fra Hellevad og Ørum
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Kirker plus venner. Gruppen ledes af
organist Lasse Christensen, som også
spiller juletoner fra kirkens orgel.
Koncerten finder sted onsdag den
16. december kl. 19. i Dorf Kirke.
Tilmelding nødvendigt via hjemmeside eller til kirkekontoret.
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STAFETTEN: FÆLLESSKAB,
KRISTENDOM OG FRIVILLIGHED
Af Jakob Krebs Christensen
Fællesskab i FDF
Jer som ser vi
FDF’ere
tænker
sikkert »én flok spejdertyper som går i korte bukser, laver bål og sover i telt«. Og ja
det er faktisk ganske rigtigt, vi elsker at
bruge naturen og dens ressourcer, samt
vores evner til at skabe gode og sjove
rammer for vores ugentlige møder,
samt lejrture i nær og fjernt. Derudover laver vi også aktiviteter som musik,
mad, skuespil, løb, leg og andet.
Men vi har faktisk en bagtanke! Vores ambition er nemlig at give børn og
unge sit eget ståsted at møde verden fra,
baseret på fællesskab, tro, leg og samfundsengagement.
I FDF tror vi nemlig på at det vigtigt
at have »fast grund under fødderne« i
en verden med voksende krav og forventninger samt uendelige muligheder,
hvilket alle vores engagerede ledere,
uselvisk bidrager med at udbrede ved at
præge børn og unge med konkrete, personlige og sociale færdigheder.
Med andre ord er det for os, vigtigere
at blive til nogen end at blive til noget.
Og der er heldigvis mange der deler
denne ambition og glæde med os, da vi
er over 25.000 FDF’ere på landsplan og
ca. 80 herlige børn og voksne i vores lokale fællesskab.
Jeg bliver ofte bekræftet af vigtigheden i denne ambition, når jeg oplever
børn og unge som trækker sig fra akti-
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viteter og relationer, for at hellige sig
TikTok og andre »sociale« medier, eller
fravælger lejre og ture eller helt fritidsaktiviteter, frem for YouTube eller Gaming på værelset.
Jeg er meget bekymret for denne udvikling, som efter min mening ikke resulterer i brugbare færdigheder eller gode
evner til at navigere i virkelige relationer.
Og alt imens Corona krisen siges at
have skabt en glædelig fordobling i naturbesøgene, så har den desværre som
minimum også skabt en tre-fire dobling
i »skærmtiden«.
Kristendom
Jeg bliver sommetider mødt af bekymrede forældre som undrer sig over, at
vi blander religion og fritidsaktiviteter
sammen. Men i FDF er det en del af
vores »DNA« at samarbejde med Folkekirken samt at bruge Kristendommen
som den vigtige sokkelsten under vores
kultur og værdier den er! Vi bruger Kristendommen aktivt som vores værdigrundlag og til b.la. at lære børn og unge
om godt og ondt samt rigtigt og forkert.
Vi pådutter ingen én bestemt tro eller
overbevisning men diskuterer åbent tro
og tvivl f.eks. baseret på bibelens fortællingen og dens værdier. Og det resulterer i mange gode snakke ved lejrbålet
om hvorvidt at Jesus kunne gå på vandet, eller om gud virkelig skabte jorden
på kun seks dage, men også om alvor-

lige emner som sorg, glæde og hvordan
vi alle bør agere i forhold til mennesker,
dyr og naturen.
Frivillighed
I FDF såvel som i de fleste foreninger
er vi dybt afhængige af frivilligheden, og
selvom vi er velsignet med 18-20 ledere,
bestyrelse samt andre gode frivillige, så
oplever vi at frivilligheden har trange kår
i denne tid. Det er simpelthen blevet sværere at få folk til at hjælpe med de mange
opgaver som skal løses i én forening.
Der er sket et skred i det som engang
var grundlaget for Forenings Danmark,
nemlig de mange frivillige som tidligere
meldte klar når foreningerne kaldte. I
denne tid er det den samme flok som vi
slider på, igen og igen. Jeg erfarer endda
at flere foreninger er begyndt at måtte aflønne de »frivillige«, hvilket er et absolut
skråplan, efter min mening.
Det er nemlig med opgaver i frivillighed som det altid har været! »Man får
mere glæde og værdi igen, end man giver«
Afslutteligt vil jeg derfor påskynde
at flere voksne smuttede ned i deres lokale forening og spurgte om de kunne
hjælpe med noget frivilligt arbejde, alt
imens flere børn og unge rev sig fri fra
teknologien, for at nyde aktiviteter og
relationer i nuet med rigtige mennesker.
Jeg sender med glæde stafetten videre til
Keld Koustrup Sørensen
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PITSTOP

Sidste onsdag i september mødtes vi
tyve personer til musik og sang i sognegården.
Vi havde besøg af Anette og Hans
Bilde, der havde arrangeret en aften med en blanding af nye og ældre
musiknumre. Musikken blev leveret
sammen med en række anekdoter og
fortællinger om sangene. Det var en

rigtig god og vellykket aften. Pitstop
er et nyt tilbud fra KFUM og KFUK
i Dronninglund – et åndehul for voksne, hvor vi mødes 7-8 onsdage om
året fra kl 18-20 til foredrag, musik,
spisning og samvær. Vi starter med
spisning og slutter med kaffe. Alle er
velkomne. Det næste arrangement er
vores julefrokost den 16. december.

Første gang i det nye år er 10 februar,
hvor vi får besøg af Birgitte og Poul
Nygaard som begge har mange års
erfaring med sorggrupper og vil fortælle udfra emnet »På sidelinjen, når
sorgen rammer«.
Følg med i kirkebladet, hvor alle arrangementer annonceres.

SOGNEEFTERMIDDAGE
COVID-19 information:
Såfremt restriktionerne for folkekirken
ændrer sig eller smittesituationen forværres, vil sogneeftermiddagene blive
aflyst. Hold derfor øje med vores hjemmeside og facebook. Man kan også kontakte kirkekontoret på 98 84 42 43 eller
ran@km.dk og forhøre sig.
Begge eftermiddage vil der ikke være
fællessang og tilmelding er nødvendig
pga. begrænsede pladser. Tilmelding
sker også til kirkekontoret.
Fredag den 6. december kl. 14
»Advent i sognegården«
Advent i år bliver ikke som det plejer –
vi må undvære at synge alle de skønne
jule- og adventssalmer. Til gengæld vil
kirkens ansatte i fællesskab sammensætte et spændende og varieret program
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med julehistorier, musik og andre indslag til et hyggelig eftermiddag i sognegården.

Fredag den 8. januar
kl. 14
»Fra dreng i Hals til
flådechef i Frederikshavn« v/ Axel Fiedler, Jerup
Hvis det lykkes at holde sogneeftermiddagen, vil det tidligere annoncerede
foredrag med forhenværende kommandør Axel Fiedler blive afholdt. Han vil
fortælle om sit liv og spændende oplevelser som dreng i Hals, sin tid i søværnet, der gjorde ham til flådechef i Frederikshavn, og om sin tid som styrmand
i handelsflåden og ekspeditionsleder på
krydstogtskibe. På grund af sin nuværende ansættelse er der en lille risiko
for, at vi må flytte foredraget. I så fald
kommer Axel Fiedler senere og der vil
være et alternativt foredrag den 10. januar. Vel mødt til en spændende eftermiddag i sognegården.
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KONFIRMANDER

29/8 2020

Julegudstjenester
for børneinstitutioner
og hjemmegående

I år har vi måttet vælge en alternativ gudstjeneste for byens institutioner, hvilket
betyder, at arrangementerne ikke bliver
offentlige, men kommer til at foregå ude i
børnehaverne. For dagplejerne bliver der
lavet en ”»godtepose« med forskellige ting,
som dagplejerne selv kan anvende derhjemme.
Er du hjemmegående med dine børn, kan
du bestille overnævnte »godtepose« ved
henvendelse til Ann: anel@km.dk senest
onsdag den 18. november.
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KirkeKalle,
FDF’ere og
Kyndelmisse
Selv om Kyndelmisse/Kjørmesknud altid falder på den 2. februar (midvinter), tillader vi
os at tage hul på fejringen af denne lysfest
allerede torsdag den 21. januar kl. 17. Sammen med KirkeKalle inviterer FDF’erne og
kirken til denne aften, som med sikkerhed
bliver en anderledes familiegudstjeneste for
børn og unge i alle aldre.
I Danmark var det førhen tradition, at man
denne aften spiste bygmelspandekager med
flæsk, så det skal vi selvfølgelig også. Spisning
foregår udendørs, så husk at tjekke vejrudsigten, når I vælger påklædning.
Man tog også varsler af vejret denne dag:
Hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde
den 19., forsvinder kulden snart!

NYTÅRSVANDRING
Lørdag den 9. januar kl. 12.30
Trænger du til at begynde året
med smuk natur og ord til eftertanke, så arrangerer Nordjysk Pilgrimsforening i år corona-venlig
nytårsvandring i Dronninglund
Storskov, hvor alle er velkomne til
at deltage.
Turen er på cirka 8 kilometer og
starter ved Dronninglund Savværk
(Savværksvej), hvor der også er
mulighed for parkering. Ansvarlige for vandringen er Anne-Mette
Kepler og Ulla Nørregaard.

33 28 eller mail til ulla.noerregaard5@gmail.com, hvor man også
kan få yderligere information. Se
også foreningens hjemmeside:
pilgrim-nordjylland.dk

Tilmelding er nødvendig og sker
til Ulla Nørregaard på tlf. 22 36
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SUPPEAFTEN

Menighedsrådet og ældresagen arrangerer i fællesskab suppeaftener i
Sognegården en gang om måneden
i vinterhalvåret.
Der er fælles spisning, hygge, sang
og kaffe på programmet.
Alle er velkomne. Det koster 60 kr.
at deltage i arrangementet.
Den næste suppeaften er:
• 12. januar kl. 18.00
Tilmelding kan ske til: Hanne Asmussen på tlf. 30 13 15 90.

NYTÅR,
NY TID,
NYT HÅB
Når vi har sagt goddag til år 2021
indbydes til årets første gudstjeneste i Dronninglund Kirke den
1. januar kl. 16.00.
Kom og være med til at sige godt
nytår til hinanden og vende tankerne mod alle de håb vi har for det
nye år.
Efter gudstjenesten bydes på bobler i våbenhuset.
Sognepræst Hanne Svensmark

www.dronninglundkirke.dk

JULEKALENDER I SOGNEGÅRDEN
Midt i alle forbehold for ændringer, aflysninger m.v. er vi glade for at kunne
invitere alle til Julekalender i sognegården gennem hele december inklusive
1. søndag i advent. Julekalenderen vil
være hængt op i sognegårdens vinduer,
og hver formiddag bliver dagens låge
åbnet af et af menighedsrådets medlemmer eller af præsterne.
I julekalenderen vil I blive præsenteret
for julens traditioner og historie, I vil

kunne lytte til dagens julesang, og der
vil være konkurrencer og aktiviteter,
man kan lave derhjemme. Forhåbentlig vil julekalenderen også medvirke til,
at byens borgere på forunderlig vis får
pyntet juletræet i sognegården, og juleaften vil julepynten så være at finde på
juletræet i kirken.
Så kig forbi og find dagens låge gennem
hele december og vær med til at sprede
julens glæde.

KIRKELIGT NYTÅRSTAFFEL
Mandag den 4. januar
Vær med til den fælles nytårsfejring
på tværs af kommunen. For andet år
i træk indbyder Brønderslev Provstis
gudstjenestegruppe til kirkeligt nytårstaffel. Det er en anledning til at
ønske hinanden og samarbejdspartnere et godt nytår.
Gudstjenesten holdes i år i Hellevad Kirke og på grund af coronasituationen holdes der to identiske
gudstjenester.
Den første bliver kl. 17, mens den
anden holdes kl. 19. Alle er velkomne, men pga. begrænset plads er der
tilmelding til provstisekretær Erik
Villy Rasmussen på evr@km.dk.

Nærmere information kan findes på
provstiets hjemmeside:
broenderslevprovsti.dk
OBS: Arrangementet kan blive aflyst
eller flyttet, så hold øje med provstiets
hjemmeside.

Fra sidste års nytårstaffel i Jerslev Kirke.
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NOTITSER
JUNIORKOR
Juniorkor for 2.-3.-4. klasse: Onsdag kl. 14.30.-15.15.
Vi øver i Sognegården på Rævdalsvej 5. Skriv til organisten for at høre nærmere.
Organist Susanne Rasmussen, ser@km.dk
UNGDOMSKORET
Ungdomskor for børn og unge fra 5. klasse og ældre, øver
torsdage kl. 16.30-18.15 i Sognegården på Rævdalsvej 5.
Koret medvirker fast ved højmesser og andre begivenheder
i sognet. Vi har ikke optagelsesprøve men i stedet en lille
»korskole«. Hvis man vil starte i koret, skal man gennemgå
korskolen, som kan vare 2-4 uger efter aftale. Når man har
bestået juniorsangerprøven, kan man begynde at tjene lidt
hver gang. Man stiger i løn, når man består niveauprøverne
1-3 og for hvert års erfaring. Interesseret: kontakt Susanne
Rasmussen, ser@km.dk eller tlf. 24 87 11 93 – fridag mandag.
BESØGSTJENESTEN
Besøgstjenesten i Dronninglund tilbyder besøg til personer i Dronninglund sogn, som sidder meget alene
hjemme. Vil du gerne have besøg af et voksent menneske en gang om ugen eller hver 14. dag?
Vil du have besøg, eller vil du være besøgsven, så henvend dig til Elin Andreasen, tlf. 22 55 24 60 eller Jens
Nørgård, tlf. 22 58 12 08.
SORGGRUPPE
Hver 3. tirsdag kl. 10-12 i sognegården
Kirkens sorggruppe giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor
kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.
Målet med gruppen er, at deltagerne - gennem støtte og
indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag,
og finde glæde ved livet igen.
Vil du gerne være med eller høre nærmere, så kontakt
Birgitte B. Nygaard på 22 52 12 56 eller Bente Schärfe
Rasmussen på 23 65 89 90. Nye datoer for sorggruppe
bliver offentliggjort på hjemmesiden efter ferien.
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DET SKER I SOGNEGÅRDEN
02.12 Kl. 10.00
Sognecafé
04.12 Kl. 14.00
Sogneeftermiddag
09.12 Kl. 10.00
Sognecafé
09.12 Kl. 19.00
Tænkepauser
16.12 Kl. 10.00
Sognecafé
05.01 Kl. 10.00
Sorggruppe
06.01 Kl. 10.00
Sognecafé
08.01 Kl. 14.00
Sogneeftermiddag
12.01 Kl. 18.00
Suppeaften
13.01 Kl. 10.00
Sognecafé
19.01 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
20.01 Kl. 10.00
Sognecafé
26.01 Kl. 10.00
Sorggruppe
27.01 Kl. 10.00
Sognecafé
BRUG PRÆSTERNE!
Vi vil gerne minde om, at vi præster er til rådighed for samtaler
og opfordrer til at I ikke holder jer tilbage for at tage kontakt,
og bede os om at mødes, det kan vi sagtens gøre under hensyntagen til de forholdsregler der gælder.
Rune 24 87 11 89 og Hanne 24 87 11 90
BØRNE- OG FAMILIEKALENDEREN

07.12
24.12
11.01
18.01
21.01
25.01
30.01

Kl. 16.30
Kl. 11.00
Kl. 16.30
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 16.30
Kl. 09.30

NYT i kirken

Juleafslutning MUSiKiRKEN
Børne julegudstjeneste
MUSiKiRKEN
MUSiKiRKEN
KirkeKalle
MUSiKiRKEN
Familien i Naturen

KIRKEKONTORETS ÅBNINGSTIDER I JULEN
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag

d. 23.12
d. 24.12
d. 25.12
d. 28.12

kl. 10-14
Lukket
Lukket
Lukket

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 29.12
d. 30.12
d. 31.12
d. 01.01

Lukket
Lukket
Lukket
Lukket

www.dronninglundkirke.dk

MØDEKALENDER
KØBMANDSGÅRDENS GENBRUG

Nørregade 7 · Dronninglund
Tlf. 98 84 25 03
Butikken er åben:
Mandag-fredag kl. 10-17.30, lørdag kl. 10-12.
Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind!
KFUM OG KFUK

KFUM og KFUK er en folkekirkelig bevægelse som bakker op
om sognets arrangementer.
Du er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan
deltage i den fælles spisning.
Kontaktperson: Formand Morten Christensen 26 21 85 94
Næste Pitstop er onsdag den 16. december

FDF DRONNINGLUND
Møderne afholdes i FDF-huset,
Lundagervej 48.
Puslinge (0. klasse)
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
Tumlinge (1. – 2. klasse)
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
Pilte (3. – 4. klasse)
Tirsdag kl. 18:30 - 20:00
Væbner (5. - 6. klasse)
Onsdag kl. 18:30 - 20:00
Seniorvæbner (7. – 8. klasse) Onsdag kl. 18:30 - 20:00
Senior (9. klasse …)
Efter aftale
Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven,
du gerne vil være sammen med!
Vil du vide mere, kan du kontakte: Jesper Nielsen 30 68 25 70
eller Jakob Krebs 25 37 68 59 eller se på hjemmesiden:
fdf.dk/dronninglund

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
Den 21. januar 2021

www.dronninglundkirke.dk

Mødestedet er Sognegården, Rævdalsvej 5, Dronninglund
kl. 19.30, hvis ikke andet oplyses. Det er et åbent fællesskab,
hvor enhver er velkommen til at deltage.
Vil du vide mere, kan du kontakte Rigmor Fredsgaard Jakobsen
på tlf. eller sms 26 29 62 29, via mail: rigmor.fredsgaard.j@gmail.
com eller kig på hjemmesiden: dronninglund-indre-mission.dk
03.12
11.12

Bibelkredsene i hjemmene
Kl. 17.30 julehygge med spisning, adventssalmer
og juleevangeliet.
Missionær Andreas Kildahl Fibiger medvirker.
07.01
Bibelkreds i hjemmene
10.01-17.01 Evangelisk Alliance Bedeuge Kristne over hele
verden samles til bøn. Læs mere på
www.evangeliskalliance.dk/bedeuge
Giv bøn en plads i dit liv. Kom og vær med!
13.01
Kl. 19.30 i Sognegåden
14.01
Kl. 19.30 i Sognegården
15.01
Kl. 19.30 Hos Nyt Liv Fredensgade 3
16.01
Kl. 19.30 Hos Nyt Liv Fredensgade 3
17.01
Kl. 19.30 Hos Nyt Liv Fredensgade 3
20.01
Kl. 19.30 Hjallerup IM inviterer til en aften
med missionær Heri Elttør, Avlum.
Hjallerup Missionshus
28.01
Kl. 19.30 Et kig ind i præstens værksted vedr.
søndagens tekster v. Anders Grinderslev,
Sognepræst i Øster Hassing-Gåser Sogn.

DEADLINE:

Indlevering af materiale
til næste kirkeblad 18. december 2020
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato		Margrethelund
03.12		 Jeanette Geller
22.12		 Hanne Svensmark
07.01		 Jeanette Geller
21.01		 Rune Thomassen
Gudstjenester i Blåbærhaven
14.01		 Hanne Svensmark
Kirkebilen kører søndage og helligdage til
Dronninglund Kirke:
Gudstjeneste		
kl. 10.00
Margrethelund		
kl. 9.25
Blåbærhaven		
kl. 9.30
Rutebilstationen
kl. 9.35
Stormgade			
kl. 9.40
Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et
andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder.
Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke
fra Dorf kirkedistrikt:
Henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 84 42 43
senest torsdag kl. 17.
Den 24.12 kører kirkebilen kun til kl. 13.00,
tilmelding nødvendigt på kirkekontoret.
Udgives af Dronninglund Menighedsråd
Sats og tryk: BASIS-TRYK & SKILTE ApS, Dronninglund

GUDSTJENESTER

DRONNINGLUND

06.12 2. søndag i advent
Lukasevangeliet 21,25-36

Kl. 10 Rune Thomasssen
Kirkekaffe

13.12 3. søndag i advent
Matthæusevangeliet 11,2-10

Kl. 10 Rune Thomasssen

20.12 4. søndag i advent
Johannesevangeliet 1,19-28

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

24.12 Juleaften
Matthæusevangeliet 1,18-25

Kl. 11 Hanne Svensmark
(KirkeKalle)
Kl. 13 Rune Thomassen
Kl. 14.30 Rune Thomassen
Kl. 16 Rune Thomassen

25.12 1. juledag
Lukasevangeliet 2,1-14

Kl. 10 Hanne Svensmark

26.12 2. juledag
Matthæusevangeliet 23,34-39

DORF

Kl. 13
Hanne Svensmark
Kl. 14.30
Hanne Svensmark

Kl. 10
Rune Thomasssen

27.12 julesøndag
Lukasevangeliet 2,25-40

Kl. 10 Rune Thomassen

01.01 Nytårsdag
Lukasevangeliet 2,21

Kl. 16 Hanne Svensmark

03.01 Hellig tre kongers søndag
Matthæusevangeliet 2,1-12

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

10.01 1. søndag efter H3K
Markusevangeliet 10,13-16

Kl. 10 Rune Thomassen

17.01 2. søndag efter H3K
Johannesevangeliet 2,1-11

Kl. 10 Hanne Svensmark

21.01 KirkeKalle

Kl. 17 Hanne Svensmark

24.01 sidste søndag efter H3K
Matthæusevangeliet 17,1-9

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

31.01 Septuagesima
Matthæusevangeliet 20,1-16

Kl. 10 Rune Thomassen

Kl. 14
Hanne Svensmark

www.dronninglundkirke.dk

