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Dronninglund Sogn
Kirkekontoret
Slotsgade 8D
9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 42 43
Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-14, torsdag 14-17
Kordegn Helle Bruun
E-mail: hdb@km.dk · Mobil: 24 87 11 84
Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen
Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund
Tlf. 98 84 10 24 · E-mail: rlt@km.dk
Ugentlig fridag: Mandag
Træffes Slotsgade 8D, onsdag kl. 10-11
og efter aftale. Mobil: 24 87 11 89
Sognepræst Hanne Svensmark
Slotsgade 8D · 9330 Dronninglund
Tlf. 24 87 11 90 · E-mail: hsv@km.dk
Ugentlig fridag: Mandag
Træffes efter aftale.
Øvrige:
Organist Susanne Rasmussen
Mobil: 24 87 11 93
E-mail: ser@km.dk
Kirkegårdsleder,
Dronninglund og Dorf
Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D
Mandag-fredag kl. 11.00-12.00,
Tlf. 98 84 34 77 og efter aftale.
Kirketjener Hans Klausen
Hedevigsvej 14 · 9330 Dronninglund
Mobil: 61 16 37 31
Menighedsråd
Formand Jens Rasmussen · Lindenovsvej 3,
9330 Dronninglund · Mobil: 24 94 46 46
E-mail: meni2016j@gmail.com
Kirkeværge, Dronninglund Kirke
Finn E. Larsen
Skovbrynet 16 · Mobil: 22 61 95 07
Kirkeværge, Dorf Kirke
Susanne Hald Kristensen
Kvisselholtvej 17, Dorf
E-mail: sus.h.k@jubii.dk

UDFLUGT TIL SALLING OG
AAKJÆRS »JENLE«
Fredag den 9. juni
Jeppe Aakjærs Salling er målet for årets
sogneudflugt. Vi skal besøge »Sallings
domkirke«, der har en fortid som kloster for Augustinerordenen og i dag
rummer flere flotte glasmalerier af den
nutidige kunstner Maja-Lisa Engelhardt. Vores tidligere sognepræst Poul

Krabbe-Poulsen vil fortælle om kirken
og holde en kort andagt.
Derefter kører vi til Roslev Kro og
spiser middag, inden vi fortsætter til
Jeppe Aakjærs kunstnerhjem »Jenle«
med den betagende udsigt over Lovs
Bredning.

Koropstart
Ungdomskoret (4. klasse og ældre) starter igen torsdag d. 24/8 kl. 16.30 i Dronninglund Sognegård.
Spirekoret (3. klasse) starter tirsdag d. 5/9 kl. 14.3015.30 i Dronninglund Sognegård.
Nye sangere er velkomne i begge kor.

Babysalmesang
Næste hold babysalmesang starter
d. 5. september.

FRILUFTSGUDSTJENESTE OG
GRUNDLOVSMØDE
Kom til fælles friluftsgudstjeneste under åben himmel på Dorf Møllegård
mandag den 5. juni. Temaet bliver pinsens karakter af livsforvandlende energi, inspireret af møllerne i Dorf.
Program:
14.00	Gudstjeneste,
medvirkende
egnens præster, fælleskor og
Hjallerup FDF’s Brassband
15.15	
Menighedsrådene byder på
gratis kaffe
16.00	Grundlovstale ved Niels Kærgård, tidl. overvismand og engageret i debatten om ’Kirken
på landet’
17.00	Mad

www.dronninglundkirke.dk

Tag gerne en madkurv med. Drikkevarer kan købes.
Kaffepausen giver mulighed for at de,
der kun ønsker at deltage i det ene eller
andet arrangement, kan komme og gå.
Medbring evt. tæppe eller klapstol.

Søndag d. 30. april blev Q-klassen fra Dronninglund Skole
konfirmeret af Rune Thomassen

Lørdag d. 6. maj blev 7A1 fra Dronninglund Skole
konfirmeret af Hanne Svensmark

Søndag d. 7. maj blev 7A2 fra Dronninglund Skole
konfirmeret af Hanne Svensmark

Fredag d. 12. maj blev 7B1 fra Dronninglund Skole
konfirmeret af Rune Thomassen

MAR ATONSANG 2017
Velkommen i den grønne lund.
Igen i år støtter menighedsrådet maratonsangdagen, som finder sted på Dronninglund Kunstcenter søndag den 11. juni
fra 10 til 19.
Søndagens gudstjeneste i Dronninglund Kirke bliver en
fromesse klokken 9.00, så alle sangglade kan nå at være med
begge steder.

På programmet er blandt andet Peter Abrahamsen, der
skal vælge sange om sommer, Orla Hav om historien, og vores egen sognepræst Hanne Svensmark om tro.
Program for dagen kan findes på www.dronninglundkunstcenter.dk ved at klikke sig frem under ’arrangementer’.
Der synges fra Højskolesangbogen (18. udgave) og har du
ikke din egen, kan der lånes.

www.dronninglundkirke.dk

PETRI/HANNIBAL DUO I
DRONNINGLUND KIRKE

Onsdag d. 26. juli kl. 19.30 inviterer Vendsyssel Festival til
koncert med Michala Petri og Lars Hannibal
Petri/Hannibal Duo har eksisteret i 26 år. Sammen har de udgivet 7 internationalt anmelderroste og prisbelønnede cd’er,
den sidste i maj 2017 med karakterstykker af bl.a. Carl Nielsen,
Edward Grieg og Asger Lund Christiansen.
Duoen har med deres fælles store erfaring udviklet en ligefrem, uhøjtidelig og stærkt kommunikerende koncertform,
hvor de med korte introduktioner guider publikum til forståelse af det særlige ved de enkelte værker.
Programmet vil holde sig inden for det klassiske. Michala vil
spille et bredt udvalg af sine mange typer blokfløjter og Hannibal vil spille både lut og guitar. Programmet vil variere geografisk og tidsmæssigt, og gennemgående tema vil være folkemusikinspireret musik fra forskellige lande.
Billetpris: Kr. 100,Læs mere om billetsalg osv. på vendsysselfestival.dk

TAK TIL
MERETE
FDF Dronninglund, som er en
af Børne- og ungdomsorganisationerne til Folkekirken, siger en
stor tak til den afgående kredsleder Merete Knudsen, som gennem de sidste 17 år har været
et stabilt og fast holdepunkt for kredsen. Det kan vist godt
siges, at Merete gennem alle årene har været med til at udvikle FDF kredsen til, hvad den er i dag. Hun har altid været
en inspirator for kredsens medlemmer og de aktiviteter der
har været der på mange forskellige plan.
Når det gælder båndene mellem folkekirken og FDF, har
Merete aldrig været i tvivl om, at det er den rigtige vej at
gå. Hun har med sit store FDF hjerte altid været klar til at
sætte nye FDF projekter i søen, såvel på kreds-, netværkssom landsplan.
Heldigvis har Merete og hendes mand Ole lovet fortsat,
at være en del af kredsen ved bl.a. at stå for udlejningen af
Rosenbyhytten, som FDF Dronninglund er ejer af. Afslutningsvis skal der lyde en rigtig stor tak til Merete for hendes
store arbejdsindsats gennem de mange år. Der skal ligeledes
lyde en tak til Ole, Anne og Jens der af og til har måttet
undvære deres Merete, når hun har været optaget af FDF
opgaver.
I Meretes sted har Jesper Nielsen og Jakob Krebs takket ja
til at overtage posten som kredsledelse fra og med april i
år, samtidig er de to ledere på hver deres klasse og vil derved have fingeren på pulsen i kredsens daglige liv. Den nye
kredsledelse vil fortsætte af samme spor som tidligere med
bl.a. Påske FDF, blå lørdag, sommerlejr, Landslejr, Norgestur, Flagallé, Lodseddelsalg og sikkert også en del nye aktiviteter (læs mere på www.fdf.dronninglund eller www.facebook.com/FDFDRONNINGLUND/. Hvis du har mod
på mere er der Stjerneskudsgilde for dem der har givet en
hånd med i FDF i løbet af sæsonen – det er den 6/6- 19.00
- 21.00 (husk tilmelding). Går du med ønske om at være en
del af FDF Dronninglund er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Med et ønske om en god sommer til alle.
Bent Højer
På vegne af FDF Dronninglunds bestyrelse
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MØDEKALENDER
DATO
01.06
05.06
07.06
08.06
09.06
11.06
15.06
23.06
25.06-29.06
30.06-02.07
02.07-06.07
15.07-22.07
22.07-29.07

F D F

ARRANGEMENT
Bibelkreds i hjemmene
14.00 Friluftsgudstjeneste og grundlovsmøde i Dorf
IM-Kreds sommermøde i Gandrup Kirkecenter.
Taler: Missionær Jørgen Bloch, Randers
IM-kreds sommermøde i Dronninglund. Taler Søren Skovenborg, Hobro
9.00 Sogneudflugt, afgang fra Sognegården
10.00 Maratonsang på Dronninglund Kunstcenter
Møde v. sognepræst Henning Smidt, Fjerritslev
Sankt Hans Fest hos Lene og Arne Haven, Ørsøvej 34
Båltale v. sognepræst Rune Thomassen
Sommerlejr på Næsgården i Rold Skov og ved Madam sø
Minisommerlejr på Storskovlejren
Sommerlejr på Storskovlejren
Ferie med indhold, Hvide Klit, Lyngså
Bibelcamping i Hjallerup, se www.hjallerupbibelcamping.dk

ARRANGØR
IM
Menighedsrådet
IM
IM
Menighedsrådet
Menighedsrådet m. fl.
IM
IM
FDF
DFS
DFS
KFUM og KFUK
IM, IMU

GLOC AL ART UDSTILLER MALERIER
OG TÆPPER I SOGNEGÅRDEN
Glocal Art startede i påsken 2013 og er
således inde i sin femte sæson. På fire år
har galleriet sendt over 800.000 kr. til
Afrika – og det kalder Helle og Frede,
som driver galleriet, ulandshjælp på den
gode måde, fordi handel forudsætter et
forpligtende samarbejde – og at afrikanerne laver kvalitet, som danskerne vil
købe.
En afrikansk kunstner, Salum Kambi
fra Tanzania, sendte for nylig en mail,
hvor han skrev: »As an artist I thank those
people in Denmark who purchase my art,
Because of Glocal Art in Denmark and
a gallery in U.S.A , I have been able to
build my little house in Dar es Salaam. I
have no car, but I have little money for

food and school fees for my three girls.«
Med vores kunstudstillinger er vi
samtidig med til at give besøgende et
nuanceret billede af Afrika, siger Frede.
Mange har et forenklet billede af afrikanere – vi viser, at der er talent i Afrika,
og malerierne afspejler jo det samme
som danske malerier: æstetik, glæde over
naturen, kærlighed og sorg og kreativ
eksperimentering med formsproget.
I galleributikken sælges vasketøjskurve (kvindearbejde fra Senegal), afrikanske skjorter, keramik, batik fra Uganda,
masker og meget mere.
Når vi markedsfører afrikanske
skjorter har det sin særlige forklaring:
Vi europæere har ved at sende vores
www.dronninglundkirke.dk

gamle tøj til Afrika været med til at gøre
mange skræddere arbejdsløse. Ingen
skrædder eller syerske kan konkurrere
mod gratis tøj. Derfor går vi den anden
vej: Vi sælger afrikansk tøj i Danmark.
Vi sælger keramik, glas og tæpper fra
Tunesien, som ikke er defineret som et
uland, men som lige nu har brug for
handel, hvis demokratiet / det arabiske forår skal lykkes .... som det eneste sted i Mellemøsten. Vi tager gerne
mod grupper og fortæller om afrikansk
kunst og om vores virksomhed. Vi åbner gerne uden for normal åbningstid
efter aftale, slutter Frede sin fortælling
om Glocal Art.
Elly Ørnberg

GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
1. juni
15. juni
6. juli
20. juli

Margrethelund
Eva Christophersen
Hanne Svensmark
Kathrine Buus Christensen
Hanne Svensmark

Gudstjenester i Blåbærhaven
8. juni
Hanne Svensmark

Kirkebilen kører søndage og helligdage til
Dronninglund Kirke:
Gudstjeneste 		
Margrethelund		
Blåbærhaven 		
Rutebilstationen
Stormgade 		

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
9.25
9.30
9.35
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 ved henvendelse på tlf.
98 84 10 24.

GUDSTJENESTER

DRONNINGLUND

04.06 Pinsedag
Joh 14,22-31

Kl. 10 Rune Thomassen

DORF

Kl. 14 Fælles
friluftsgudstjeneste i Dorf og
herefter grundlovsmøde.
(Se i bladet)

05.06 2. pinsedag
Joh 3,16-21
11.06 Trinitatis søndag
Joh 3,1-15

Kl. 9 Hanne Svensmark

18.06 1. søndag efter trinitatis
Luk 16,19-31

Kl. 10 Hanne Svensmark
*Børnekirke. Kirkekaffe

25.06 2. søndag efter trinitatis
Luk 14,16-24

Kl. 10 Rune Thomassen

02.07 3. søndag efter trinitatis
Luk 15,1-10

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

09.07 4. søndag efter trinitatis
Luk 6,36-42

Kl. 10 Hanne Svensmark

16.07 5. søndag efter trinitatis
Luk 5,1-11

Kl. 10 Hanne Svensmark

23.07 6. søndag efter trinitatis
Matt 5,20-26

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

30.07 7. søndag efter trinitatis
Luk 19,1-10

Kl. 10.30 Hanne Svensmark
*Børnekirke

Deadline:
Indlevering af materiale
til næste kirkeblad
er den 14. juni 2017

Næste
menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde
den 14. juni kl. 19.00 sognegården

Udgives af Dronninglund Menighedsråd · Sats og tryk: BASIS-TRYK, Dronninglund
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