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MÅNEDENS INDLÆG
Om tvivl – og en vej ud
Ind i mellem er man heldig at støde på en særlig god bog. For nylig fik jeg sådan
en ind af brevsprækken. Titlen var usædvanlig lang: »Den der finder sin plads
tager ikke en andens«. Bag den lange titel gemmer sig en usædvanlig rejse, også i
bogstavelig forstand. Her tager forfatteren Tomas Sjödin fat i begrebet tvivl. Tvivl
om sin egen plads og tvivl i religiøs forstand.
Rejsen tager sin begyndelse i en livslang fascination af Caravaggios billede af hans
navnebror, disciplen Thomas, der inviteres til at stikke sin hånd i Jesu sår efter
opstandelsen. Billedet hænger på slottet Sans Souci i Berlin og under besøget på
slottet bliver billedets karakter anledning til at overveje, hvad tvivl er, og hvad den
gør godt for.
Tvivl kommer i perioder. Det hjælper sjældent at ignorere den. Den kan være
smertefuld og mørk. Alligevel må man se den i øjnene. Gå ind i den…. men!, man
skal ikke blive der for længe. Man skal ikke tage fast ophold i tvivlens landskab.
At se tvivlen i øjnene er også at søge steder hen, hvor tvivlen forandrer sig og går
i opløsning.
Ligesom man ikke gavner sit forhold til en kæreste eller ægtefælle ved at fastholde
en tvivl om sin egen eller den andens kærlighed, men istedet må gøre noget - tale
sammen eller søge hjælp hos nogen - for at man kan blive tryg i sit forhold igen,
så der bliver plads til glæde og kreativitet, sådan er det heller ikke gavnligt, at man
bevidst indtager tvivlen som sit ståsted i forholdet til Gud.
At sige, at jeg forholder mig tvivlende i relationen til Gud,
betyder i praksis ofte, at man distancerer sig, og man ikke når
længere end til en overfladisk betragtning.
Bogen bevæger sig derfor. Efter besøget i Berlin går rejsen via
barndommens Kramfors gennem Sydeuropa og Mellemøsten
til Indien, hvor traditionen siger, at Thomas bragte kristendommen til landet, og hvor der i dag stadig findes en kirke,
der fører deres historie tilbage til Thomas. Det bliver et møde
med en kirke og steder, hvor man har en helt anden opfattelse
af Thomas end vores vestlige. Her er Thomas ikke tvivleren.
Han inspirer derimod og giver håb.
Og her er vi ved det, der gør bogen til noget særligt. De mange tanker og samtaler
undervejs bliver en måde at gå ind i tvivlens landskab og ud igen. En rejsefører, der
giver håb om, at man kan finde sin plads og finde tilliden til Gud igen. Og vende
hjem med tro på, at det nytter. Jeg vil derfor gerne anbefale denne bog, næste
gang, tvivlen banker på.
Rune Thomassen
Tomas Sjödin, Den der finder sin plads tager ikke en andens, Boedal Forlag 2017.

www.dronninglundkirke.dk

VELKOMMEN TIL
DE NYE KONFIRMANDER
Et nyt skoleår står for døren, og om lidt skal vi byde velkommen til det største hold konfirmander i mange år. Hele 115 unge mennesker skal deltage i forberedelsen og være med ved
gudstjenesterne det næste lille års tid. Det glæder vi os til.
Den officielle velkomst bliver ved gudstjenesten den 3. september, hvor vi håber at se alle
konfirmander og deres familier i kirken kl. 10. En del af dem vil dog blive budt velkommen i
Aså kirke samme dag, da konfirmanderne fra Aså stadig skal konfirmeres dér, selvom undervisningen kommer til at foregå i Dronninglund. Sognepræst Jeanette Geller fra Aså bliver
derfor også en del af undervisningsteamet her i sognegården, og skal have 7.C og eleverne
fra X-klassen. Hanne Svensmark tager sig af 7.B, mens Rune Thomassen vil undervise 7.A
og 7.D.
Året vil byde på nyt indhold af udflugten i november, der denne gang vil gå til Viborg, hvor vi
skal besøge domkirken med Joachim Skovgaards billeder og andre steder i byen. Vores succesrige gospeldag ændres der derimod ikke på. Den skyder året ind den 10. januar.
Hvordan konfirmationerne falder i 2018, vil man kunne se under »Livets begivenheder« på
hjemmesiden. Her er der nu også meldt ud, hvornår der er konfirmationer i 2019.
Vi glæder os til at se en masse nye unge mennesker i kirke og sognegård og til at byde velkommen den 3. september kl. 10.00 i Dronninglund Kirke.
Hanne Svensmark og Rune Thomassen

HVORFOR SKAL DER SÆTTES KRYDS
I KALENDEREN VED DEN 4. OKTOBER KL. 19.00?
Det skal der fordi menighedsrådet gerne vil invitere til
menighedsmøde i Sognegården til nogle informative og
gensidig inspirerende timer hvor vi gerne – sammen med
jer – vil diskutere KIRKE:
• Hvad skal kirken i vores sogn?
• Og gudstjenesten – hvad med den?
• Er der noget der mangler?
• Hvad er det at være kirke?
• Kort sagt: hvad mener du?

www.dronninglundkirke.dk

Der vil i løbet af aftenen være specielt fokus på temaet:
»Hvad skal vi med gudstjenesten« hvor alle inddrages aktivt i dialogen og netop din stemme bliver hørt. En kort
årsberetning om arbejdet i menighedsrådet og en orientering om regnskab og budget er naturligvis lagt ind i aftenens forløb.
Sæt kryds i kalenderen – spring ud af lænestolen – tag
snakken om KIRKEN med andre i menigheden – nyd
fællesskabet med andre, som gerne vil det bedste for vores
kirke og vores sogn - bliv klogere på arbejdet i Menighedsrådet – og meget andet. Og lidt godt til ganen bliver
der også tid til.
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SOGNEEFTERMIDDAG
Fredag den 1. september
kl. 14.00 i Sognegården
Birthe Rosenfeldt:
30 år på Åsen – Åsen teaterinstitut.
I år for 30 år siden kom Birthe Rosenfeldt
sammen med Lars Olsen og parrets 3 børn
til Vendsyssel, hvor de grundlagde et selvstændigt teaterinstitut på Åsen.
Det er der kommet mange eventyr, projekter og nye traditioner ud af. Blandt andet uddeles hvert år Håbets Pris til et
teatermenneske, som skiller sig ud og gør noget særligt for
faget, og i efterårsferien er der teaterkursus for unge.
Åsen teater er et fristed for teaterfolk, musikere og kunstnere, et sted der holdes kurser og opsætninger, ligesom Birthe
og Lars også tager ud og laver forumteatre på f.eks. gymnasier og plejehjem, eller skriver og opsætter større stykker og
egnsspil. Åsen er siden sin etablering som Institut for Folkeligt Teater i 1987 også blevet et samlingspunkt for teatre og
teatermennesker i Norden og Baltikum. Instituttets formål
er at levendegøre den folkelige kunst. Birthe vil fortælle den
eventyrlige historie om Åsen Teaterinstitut.
Alle er velkomne – kaffen koster 20 kr.

KAMILLUS
Er en besøgstjeneste for uhelbredeligt syge i eget hjem,
og den bygger på et samarbejde mellem professionelle
og frivillige. En besøgsven aflaster uhelbredeligt syge,
døende og deres pårørende, og de kan tilkaldes med kort
varsel hele døgnet. En besøgsven kan tale med den syge,
læse højt, gå ture og kan være en aflastning til den pårørende, som måske har brug for et pusterum. Ordningen
er gratis, og Kamillus samarbejder med læger, sygeplejersker og hospice.
Har du lyst til at melde dig som frivillig, eller har du et
ønske om et besøg, kan du henvende dig til Elly Ørnberg
eller direkte til Kamillus Brønderslev på tlf. 30 69 16 77.
E-mail: frivillig-broenderslev@kamillus.dk
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MINDEGUDSTJENESTE
i anledning af Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse
søndag den 10. september klokken 14.00 i Sognegården,
Rævdalsvej 5, Dronninglund.
Kender du en, som livet blev for tungt for?
I anledning af verdensdagen for selvmordsforebyggelse
inviteres til mindegudstjeneste i Sognegården i Dronninglund.
Sognepræst Hanne Svensmark, som selv mistede sin
mand til selvmord i 2003, står for gudstjenesten, der er
for alle, som føler sig berørt af selvmord, hvad enten det
er sket fornyelig eller for mange år siden.
Foreningerne Efterladte efter Selvmord og Nefos, vil
være til stede og vil efter gudstjenesten kort fortælle om
deres tilbud i Nordjylland.
Derefter drikker vi kaffe og der vil være mulighed både for
en fælles samtale under ledelse af Hanne Svensmark, og
for at tale individuelt med foreningernes repræsentanter.
Arrangeret af Dronninglund/Dorf
og Brønderslev Provstis Diakoniudvalg
Hanne Svensmark

www.dronninglundkirke.dk

SÅ FIK VI VORES NYE PROVST
Efter en længerevarende ansættelsesprocedure er det nu
»ganske vist«.
Den nye provst i Brønderslev provsti, som vores sogn hører
under, er Lise Lundgreen, som tiltrådte sit nye job den 1.
juni. Lise Lundgreen blev indsat ved en gudstjeneste i Thise
kirke pinsedag den 4. juni. Lise Lundgreen kommer fra en
stilling som sognepræst i Romdrup-Klarup Sogn, hvor hun
har været ansat siden 1987. Det er således en både kompetent
og erfaren ny provst som Brønderslev Provsti kan sige velkommen til – og helt sikkert glæder sig til at arbejde sammen
med fremover.
Ved siden af arbejdsopgaverne som provst skal Lise Lundgreen fungere som sognepræst på halv tid ved »de4kirker«
– der dækker Tolstrup, Stenum, Ø. Hjermitslev og Thise
sogne.

Som provst skal Lise Lundgreen bl.a. føre tilsyn med
præsternes
embedsførelse,
planlægge afvikling af præsternes ferie, vikardækning og
føre tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af deres
økonomiske midler, budgetter, regnskaber, vedligeholdelse af kirkebygningerne i provstiet – og helt sikkert også
meget andet.
Fra Dronninglund-Dorf sogn skal der lyde et varmt velkommen med ønsket om et godt samarbejde til Lise Lundgreen.
Jens Rasmussen, Formand for menighedsrådet

VENDSYSSEL FESTIVAL
GLOBETROTTEREN HOLBERG
Dronninglund Kirke søndag d. 13. august kl. 19.30
Concerto Copenhagen er Skandinaviens førende ensemble
indenfor tidlig musik og et af de mest spændende og innovative barokorkestre i verden. Alle er elitemusikere med mange
års erfaring inden for den tidlige musik og dens instrumenter
og med en særlig tæft for at overvinde de udfordringer, de
støder på af musikalsk-teknisk art for at kunne formidle den
musik, de brænder for.
Koncertens program er værker
fra
Holbergs
egen tid, og
disse udtrykker
på hver sin vis
nogle af de karakteristika, som knytter sig til indbyggerne i de lande, vi
hører om i Holbergs erindringer.
Billetpris: 150 kr.
Arrangør: Vendsyssel Festivals Styrelse

www.dronninglundkirke.dk

NORDSKÆRKVARTETTEN
Dronninglund Kirke
torsdag d. 17. august kl. 19.30
Nordskær-Kvartetten er et orkester der udforsker grænselandet
mellem skandinavisk folkemusik, klassisk musik og improvisation. Orkesterets medlemmer
er alle rutinerede musikere med meget forskellig baggrund,
hvilket giver musikken en frisk og legende vitalitet. Med improvisationer og stor legelyst inddrager orkesteret publikum,
og man vil opleve Eirik Molands velklingende og energiske
kompositioner såvel som arrangementer af nyere og ældre
folkemusik. På repertoiret er også klassisk musik af bl.a.
Grieg og Bartok, hvor komponisternes folkelige særpræg
bliver fremhævet.
Billetpris: 100 kr.
Arrangør: Dronninglund Menighedsråd
Læs mere om billetsalg mm. på vendsysselfestival.dk
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HØSTGUDSTJENESTE – AT TAKKE
FOR LIVETS GODE GAVER
Dorf Kirke den 24. september
Høst fejres i kirken for at sige tak for
høsten, men også i det hele taget for de
gaver livet beriger os med. Derfor er der
også høstoffer for de, der har lyst til at
bidrage til det. Det kan være græskar fra
haven, en buket blomster fra vejgrøften,
et nybagt brød, et glas marmelade, hvad
der nu giver mening for hver især.
Efter gudstjenesten inviterer vi på en
kop kaffe i Dorf Møllegård. Her bliver
der holdt auktion over høstofferet, pengene der kommer ind går til vores lokale menighedspleje, som for eksempel
uddeler julehjælp.

Gudstjenesten er en del af: Fyld Danmarks kirker, som er en opfordring til,
på en særlig dag, at se hvor mange vi
kan samle i kirkerne. Den er vi også
med på i Dorf igen i år, så hermed en
opfordring til at bakke op om høstgudstjenesten den 24. september klokken 14.00, så vi kan få svaret på, hvor
mange mennesker, der kan være i vores
smukke kirke.
Mød op i Dorf kirke og være en del af
et fællesskab, som når langt ud over
sognegrænsen.
Læs mere om Fyld Danmarks Kirker på
www.fyldkirken.dk

MARKEDSSTEMNING
I OKTOBER
Høstgudstjenesten i Dronninglund den 1. oktober
Kom til familiehøstgudstjeneste med masser af boder foran
Dronninglund Kirke, hvor der bliver bagt bålpandekager, solgt
sjove ting og masser af årets frugt og grønt og lækkert syltetøj.
Det bliver en hyggelig og sjov eftermiddag, hvor vi satser på
endnu flere boder, hvor overskuddet går til både trængte familier
og Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt verdens flygtninge.
Dagen begynder med en høstgudstjeneste særligt for børn i kirken kl. 14, hvor vi både synger de kendte høstsalmer og nogle
nye. Dagen vil både handle om taknemmelighed for livet og det,
der gror omkring og om vigtigheden af at dele med hinanden.
Har man æbler eller gulerødder eller måske en flaske saft, man
gerne vil give til boderne, så tag det med, så bliver det en festlig
eftermiddag med forhåbentlig høj efterårssol.
Kirkens børne- og familieudvalg
og Rune Thomassen
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SOGNEAFTEN
Vejen, sandheden og livet – tre foredrag om den åndelige vej, Jesus bragte
ind i menneskelivet.
»Vejen, sandheden og livet« er centrale begreber i kristendommen og i det menneskelige
eksistentielle vilkår, når vi søger efter dybde
og mening i livet.
I Johannesevangeliet holder Jesus en sidste tale til disciplene. Det gør han kort
før, han sammen med dem begiver sig
til Gethsemane have, hvor han tages til
fange af den vagtstyrke, Judas kommer
med. I sin afskedstale forbereder Jesus
disciplene på det, der skal ske, og han
fortæller dem, at han skal forlade dem.
De beder om at måtte kende vejen til det
sted, han går hen, og han siger: »Jeg er
vejen, sandheden og livet.« Med disse
få ord indprenter Jesus sin virkelighed i
disciplene, for at de senere, når han ikke
mere er hos dem, skal vide, hvem han er.

Den første aftens foredrag omhandler
Jesu ord om, at »Jeg er vejen«. Det vil
rumme en genfortælling af den trosvej,
Jesus i Johannesevangeliet viser disciplene og dermed os. Hver hændelse og
fortælling i evangeliet er et billede på det,
vi mennesker skridt for skridt må møde i
os selv og andre, for at vi kan åbne os for
Guds kærlighed og nærhed.
Den anden aften om »Jeg er sandheden«
tager udgangspunkt i den sandhed, Jesus
vil lære os mennesker at kende og leve.
Helligånden, som Jesus ønsker at give
os, kalder han »Sandhedens ånd«, fordi
vi skal forstå, at Helligånden kun kan
virke og være, hvor der er sandhed. Hvis
vi længes efter Åndens nærværelse i vores liv, må vi vove at leve i åbenhed med
os selv og hinanden, vi må vove at bryde
hemmelighedernes barrierer.
I den sidste aftens foredrag om »Jeg er
livet« vil vi beskæftige os med det liv,
Jesus ønsker at bringe os, et levende liv

som findes både før og efter den fysiske
død. »Vinden blæser, hvorhen den vil,
og du hører den suse, men du ved ikke,
hvor den kommer fra, og hvor den farer
hen. Sådan er det med enhver, som er
født af Ånden«, siger Jesus.
I forbindelse med foredragene vil der
blive vist billeder, som belyser de enkelte temaer, og der vil i løbet af aftenerne være mulighed for samtale om de
spørgsmål, der rejses.
Datoer: 27. september, 1. november og
22. november. Alle aftner begynder kl.
19.30 og finder sted i Dronninglund Sognegård. Gratis adgang. 20 kr. for kaffen.
Foredragene holdes af tidligere sognepræst og forfatter Lene Højholt, cand.
mag. i kristendomskundskab, psykologi
og kunsthistorie. Foredragene holdes
bl.a. på baggrund af hendes bog »Vejen.
Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet«.

SIGURD FORTÆLLER OM LUTHER
I anledning af 500 års reformationsjubilæum er Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper klar
med en koncert for hele familien. Sigurd og hans orkester drager rundt i hele landet og
fejrer reformations-jubilæet med fortælling, sang, musik og teater. Her får vi Luthers
historie i børnehøjde og noget om, hvad reformationen betyder for os i dag?
Søndag den 29. oktober 2017 kl. 12.30 i Hjallerup Idrætscenter
Sigurd Barrett og band (samt lokale børnekor). For børn fra 2.-6. klasse med forældre.
Entré: 50 kr. Billetter kan købes her: www.hjallerupborgerforening.nemtilmeld.dk/8
Arrangør: Borgerforeningerne og kirkerne i Hjallerup, Klokkerholm, Ørum og Dronninglund Kirker.

www.dronninglundkirke.dk
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TAG PÅ PILGRIMSVANDRING

Septemberluften er så
klar og stille
Septemberluften er så klar og stille,
og solen spejler sig i hver en bille,
hvert edderkoppespind blir fyldt med dråber
og glitrer som en dejlig dronnings kåber.
Det Skabte foldes ud i al sin glans
i efterårets gyldne blomsterkrans.
Vi går i dugvådt græs i æblehaven,
i tætte træer hænger sommergaven,
på jorden ligger overmodne blommer
og minder om den sødmefyldte sommer.
Så er det ved at være efterår,
et klart og køligt solskin står og spår.
Vi høster nu agurker og tomater
og skærer dem i skiver som oblater,
vi lægger dem på brødets grove kærner,
så de til vinter os mod sygdom værner.
Vi ruster os med forråd og med høst,
de fulde lader er vor vintertrøst.
Du Store Gartner, som har vandet kloden
og nu har gjort, at al vor høst blev moden,
hjælp os at række lidt af denne gave
ud over hækken rundt om Danmarks have.
Du gav et rystet, presset, topfuldt mål,
så vi kan fylde mange sultnes skål.
Ester Bock 1985/Bjarne Haahr
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Jubilæumsvandring på klosterruten
17. til 20. september
Med vores gamle Hundslund Kloster,
nu Dronninglund Slot, er vi et af fikspunkterne på den landsdækkende klosterrute, der forbinder størstedelen af
middelalderens klostre i Danmark. Den
første bog i serien, der pt. omfatter 6 af
i alt 10 planlagte bind, udkom for 10 år
siden og det markeres med en jubilæumsvandring, der begyndte i Helsingør
2. påskedag og slutter 24. september i
Abildgård kirke, hvor Biskop Henning
Toft Bro prædiker.
I Dronninglund er vi værter for 4 af
dagene. Den første vandring bliver fra
Lunken Naturskole søndag den 17. september, hvor der er afgang kl. 9.00. Herfra går turen gennem den særlige øde
natur i åsen, anført af Jens Nørgaard og
Elin Andreasen med refleksioner undervejs ved Carsten Andreasen, hvor målet
er Dorf Kirke, hvor der kl. 19 holdes en
pilgrimsgudstjeneste og efterfølgende er
der mulighed for overnatning i kirken.
Mandag morgen kl. 9.00 fortsætter
vandringen til Dronninglund gennem
storskoven, anført af Per Johansen og
Birgitte Nygaard vil bidrage med reflektioner undervejs. Overnatning sker
i FDF’s kredshus i Dronninglund, hvor
der vil blive serveret mad over bål. Tirsdag er lagt ind som en hviledag, hvor
Rune Thomassen vil fortælle om Dronninglund Kirke og slottet/klosteret.
Onsdag er sidste dag for vores vedkommende, hvor turen går mod det gamle
karmelitterkloster, Mariested Kloster,
hvor kun en lille rest er bevaret ved
Sæby Kirke. Ruten er igen lagt gennem
storskoven, og leder på turen vil være

Per Johansen og dagens refleksion undervejs er lagt i hænderne på Carsten
Andreasen. Dagen i Præstbro, hvor
pilgrimsgruppen ved Abildgaard Kirke
overtager pilgrimsstaven.
Har du lyst til at være med på hele turen eller bare gå med en enkelt dag, så
er der mulighed for at melde sig til hos
Elin Andreasen på 22 55 24 60, der også
svarer på praktiske spørgsmål. Deltager
man et helt døgn med overnatning og
forplejning er prisen kr. 350, der også
inkluderer kørsel af bagage og et særligt
pilgrimshæfte, der er udgivet til jubilæumsvandringen. Deltager man blot på
en dagsvandring, betales et mindre beløb.
Nærmere information vil kunne findes
på kirkens hjemmeside op til dagene, ligesom man kan læse mere om Den danske Klosterrute på:
www.klosterruten.dk.
Rune Thomassen

www.dronninglundkirke.dk

STAFETTEN af Elly Ørnberg
Som det nok er de fleste borgere i
Dronninglund bekendt, bor der nu
ca. 150 asylansøgere fra flere forskellige lande på Dronninglund sygehus.
Mange af dem flyttede ind i november
2015, hvor den store flygtningestrøm
satte gang i behovet for indkvartering,
og Jammerbugt Kommune driver nu
flygtningecentret.
Sammen med andre beboere besluttede
jeg ret hurtigt at være tilknyttet centret
som frivillig, idet jeg gerne ville støtte
de mennesker, som på alle måder har
mistet så meget, og som naturligvis har
brug for hjælp og opbakning til at falde
til og komme videre med deres liv.
Hver onsdag underviser jeg derfor
mødre til små børn i dansk, da de ikke
har et offentlig tilbud om undervisning,
som alle de andre beboere har, idet skolebørnene får undervisning hver dag, og
de voksne får fire dage om ugen undervisning i dansk i to lektioner.
Desuden kommer jeg ofte i asylcentrets cafe mandag aften, hvor der er
adgang for alle interesserede. På disse
mandage er der forskellige aktiviteter,
så som spil, lektiehjælp, kaffedrikning
og ikke mindst snak om dansk kultur
og danske normer, praktiske vink osv.
Stemningen er meget afslappet, selvom
sprogforvirringen er udtalt, og heldigvis også meget morsom, men vi forstår
hinanden forbavsende godt med lidt
fantasi, god vilje og hjælp af hænderne.
Gennem de halvandet år, hvor jeg er
kommet på asylcentret, har jeg erfaret
en hel del, og har naturligvis også fået
indsigt og viden, som jeg kan bruge i
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mit daglige liv sammen med danskere.
Jeg får så meget positiv feedback på
mine gøremål, så det beriger mit liv, og
det er jeg meget taknemmelig for.
De fleste asylansøgere er muslimer,
mere eller mindre praktiserende, men
et mindretal er kristne, og indtil nu har
de religiøse forskelle ikke givet problemer. Løbende er der sket det, at flere
muslimer har ønsket at få mere kendskab til kristendommen, og derfor tilbyder kirken nu undervisning i kristendom og evt. dåb. Flere asylansøgere er
blevet døbt i Dronninglund kirke, ligesom flere af tilflytterne er blevet døbt i
andre byer i Danmark. I den sidste tid
har mange nye meldt sig, så der nu er
et hold på tyve personer.
De viser stor interesse for undervisningen, og de fleste af dem går hyppigt i
kirke, hvilket kan tolkes som meget positivt. De tager del i fællesskabet med
nysgerrighed og positivitet, og øvrige
kirkegængere tager så fint imod dem,
hvilket glæder dem meget.
Der er af og til megen debat i medierne
om årsagen til interessen for kristendommen, og man kan høre påstanden
om, »de lader sig bare døbe, fordi de
så lettere får asyl«! For de fleste af dem
får det store personlige konsekvenser,
hvis de vender tilbage til deres hjemlande som kristne, så det er samtidig
et farvel til familien derhjemme og til
deres fædreland. Desuden er det ikke
altid, at de får asyl, selvom de er blevet
døbt her, og det skaber megen frygt og
ligefrem depressioner oveni de problemer, som de har i forvejen.

Kirken vurderer ikke, hvad folks motiver er, eller hvor stor eller lille man er i
troen, og godt det samme, for så kunne
man få nok at se til, og hvem laver den
målestok? Vi skal være positive overfor kirkens rummelighed, og glæde os
over, at her er alle velkomne. Fællesskabet er til megen glæde og berigelse!
Om Stafetten
Som noget nyt præsenterer vi Stafetten her i Kirkebladet, et menneske fra
Dronninglund og omegn skriver et
indlæg om hvad hun eller han er særligt optaget af.
Vi har bedt Elly Ørnberg om at begynde, og hun giver stafetten videre til
Frode Muldkjær, fordi han er hendes
gode ven og givende at arbejde sammen med. Vi håber Frode tager stafetten op.
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NOTITSER
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!
BØRNEKORET
For børn fra 2.-4. klasse, øver tirsdage kl. 14.30-15.30 i
Sognegården på Rævdalsvej 5.
Koret medvirker ved særlige børnegudstjenester engang imellem men ikke fast.
Interesseret: kontakt Susanne Rasmussen, ser@km.dk
eller 24 87 11 93 – fridag mandag.
UNGDOMSKORET
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 24 87 11 93 – fridag mandag.
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
Marie Kirketerp på 24 44 06 22, Birgitte B. Nygaard
på 22 52 12 56 eller Bente Schärfe Rasmussen på 23 65
89 90.
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BRUG PRÆSTERNE!
Dronninglund Sogn er stort, der er så mange sognebørn, at
det ikke er muligt for vi præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten.
Derfor, hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os
og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste,
for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser.
Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang for alle,
som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt!
DET SKER I SOGNEGÅRDEN
16.08 Kl. 10.00 Sognecafé
16.08 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
23.08 Kl. 10.00 Sognecafé
30.08 Kl. 10.00 Sognecafé
01.09 Kl. 14.00 Åsen Teaterinstitut, sogneeftermiddag
06.09 Kl. 10.00 Sognecafé
13.09 Kl. 10.00 Sognecafé
13.09 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
20.09 Kl. 10.00 Sognecafé
27.09 Kl. 10.00 Sognecafé
27.09 Kl. 19.00 Sogneaften

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDE:
16. august og 13. september i Sognegården

Dronninglund-Dorf Pastorats kirkekontor:
Slotsgade 8D · 9330 Dronninglund
Kordegn Helle Bruun · hdb@km.dk
Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00, torsdag kl. 14.00-17.00
Tlf. 98 84 42 43 · Mobil 24 87 11 84

www.dronninglundkirke.dk

MØDEKALENDER
KFUM OG KFUK
KFUM og KFUK holder fredagsfamilie en gang om måneden. Du
er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan deltage
i den fælles spisning.
18.08 Grillaften på Egevej 2 kl 18.00
- kontakt 23352850 Nina A
Kontaktperson: Formand Morten Christensen 26 21 85 94

INDRE MISSIONS KLUBARBEJDE
Juniorklubben mødes torsdag kl. 17.45-19.15 i Sognegården,
Rævdalsvej 5, Dronninglund.
Alle børn er velkomne fra omkring 8 års alderen.
Læs mere om klubben på dronninglund-indre-mission.dk
Kontaktperson Lene Christensen tlf. 21 45 53 40/98 84 23 40.

FDF DRONNINGLUND

F D F

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.
Puslinge (0. klasse)
Mandag kl. 17:00 – 18:30
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

ÅBEN FAMILIE
Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der
mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning
og samtaler om tro.
Vi er i alderen 25-40 år. Vi mødes i private hjem hver anden
torsdag
Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle.
Hvis du har interesse for at være med, kan du kontakte: Jakob Møller
Jacobsen på tlf. 20 73 00 11

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
10.08

Fælles start for alle bibelkredse.

17.08

Kristendomskursus.dk: Hvad betyder dåben?
v. missionær Søren Skovenborg, Hobro.

25.08

Kl. 17.30 Familieaften på tværs. Tema: Fællesspisning.
Lærer Anne Grethe Rasmussen, Skagen medvirker.
Gemmesteder og hemmeligheder.

31.08

Bibelkredsene mødes i hjemmene .

07.09

Kristendomskursus: Er der et liv efter døden?
v. missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring.

14.09

IM-kredsmøde i Vester Hassing Sognegård.
Forkyndelse v. Troels Larsen og sang v. Benny Kusk.

21.09

Emne: At leve i mission!
v. pastor Arne Holmgaard, Viborg.

28.09

IM-café-aften.

29.09

Kl. 19.30 og 30.09 kl. 14.00 og
kl. 16.00 Bibelkursus hos Nyt Liv, Fredensgade 4.
Underviser: Prædikant og tidligere lærer
Svend Åge Jakobsen, Haderslev.

30.09

Koncert som afslutning på Gospel Kids dag
på Østvendsyssel Efterskole.
Se tidspunkt på IMs hjemmeside.

DEADLINE:
Indlevering af materiale til næste kirkeblad
er den 1. september 2017
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
03.08
17.08
07.09
21.09

Margrethelund
Rune Thomassen
Kathrine Buus Christensen
Hanne Svensmark
Jeanette Geller

Gudstjenester i Blåbærhaven
10.08
Rune Thomassen
14.09
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 på tlf. 98 84 10 24.
Udgives af Dronninglund Menighedsråd
Sats og tryk: BASIS-TRYK, Dronninglund

GUDSTJENESTER

DRONNINGLUND

06.08
8. søndag efter trinitatis

Kl. 10 Rune Thomassen

13.08
9. søndag efter trinitatis

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

20.08
10. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00 Rune Thomassen
Kirkekaffe og
børnekirke

27.08
11. søndag efter trinitatis

Kl. 10 Hanne Svensmark

03.09
12. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00 Hanne Svensmark
og Rune Thomassen
Velkomst for nye
konfirmander. Kirkekaffe

10.09
13. søndag efter trinitatis

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe og
børnekirke

10.09

Kl. 14 Hanne Svensmark *
Mindegudstjeneste
(Verdensdagen for
selvmordsforebyggelse)

17.09
14. søndag efter trinitatis

Kl. 10 Rune Thomassen

24.09
15. søndag efter trinitatis

DORF

Kl. 14 Rune Thomassen

Kl. 19 Rune Thomassen
Pilgrimsgudstjeneste
Kl. 14 Hanne Svensmark
Høstgudstjeneste
Fyld Danmarks kirker

* Foregår i Sognegården.

DRONNINGLUND KIRKE
PÅ FACEBOOK
Nu er Dronninglund Kirke også kommet på Facebook. Her kan du også følge med i livet ved kirken, se
billeder og tilmelde dig arrangementer.
Kommunikationsudvalget

www.dronninglundkirke.dk

