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MÅNEDENS INDLÆG
Julens hjerte
Den norske professor Notto R. Thelle
fortæller i sin lille bog ”Dit ansigt søger jeg” om en fjernsynsudsendelse,
han en dag så, om barnets udvikling før
og efter fødslen. ”Vi hørte om den faste
rytme fra moderens hjerte og blodets
stille susen gennem årene. Forsteret lå
varmt og trygt i lyset, der blev filtreret
blødt gennem hud og væv. Moderen
bærer barnet under sit hjerte, hed det
i gamle dage. Vi husker det ikke, men
det siger noget om fred, noget oprindelig godt.
Så kom barnet ud. Det er færdigt, modent så at sige. Men det kommer ud
i en koldere og hårdere verden. De
gjorde enkelte eksperimenter med de
nyfødte. Når børnene græd, sendte de
lydoptagelser af moderens hjerteslag,
og børnene faldt til ro. Gråden stil-

nede af, harmonien blev genoprettet.
Det var ikke mange dage, det virkede,
men i et glimt fik vi noget at vide om
menneskets lod. Efter vi er kommet ud
af moders liv, leder vi efter et hjerte.
Endog voksne lægger sig af og til i fosterstilling, når de drømmer. Der er
ingen vej tilbage – det ville være sygelig regression – men drømmen om et
hjerte får os til at lede efter noget, vi
havde engang. At tro er at lede efter et
hjerte.”
De mennesker, der bliver inddraget
i fødslen julenat, kender til livet som
hårdt og koldt sted. Hyrderne må
leve som de fattigste. Maria frygter
for sin fremtid - at blive mor uden for
ægteskabet er ikke vejen til social anerkendelse. Til mennesker midt i livets kampe kommer englen og siger:
”Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en
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Dette indlæg er skrevet til årets udgave
af »Blindes jul«. »Blindes Jul« sælges
til fordel for det sociale arbejde blandt
blinde rundt om i de lokale kredse.
Køb gerne bladet, når en af de frivillige
sælgere banker på din dør. Har du ikke
fået besøg, kan du kontakte den lokale
distributør, Flemming Vejrum, på tlf.
70 24 03 22.

www.dronninglundkirke.dk

stor glæde, som være for hele folket”
og den glæde kan ses i et barn, svøbt
i en krybbe. I tiden bagefter grunder
Maria over de ord: ”Kan barnet være
det hjerte, jeg længes efter?”
Det viser sig, at julenat er en ombytning. Her er det ikke barnets, men
menneskets gråd, der stilnes. Det er
Guds hjerte, der nu bliver tydeligt i
verden, så vi kan høre det slå.
Det banker for os mennesker, der ikke
fik sat den rette ramme og levede op
til alverdens krav; os, der ikke syntes,
vi kunne tro på den rigtige måde; os,
der lever midt i et indre eller ydre kaos.
Gud kommer for at bo hos os med sit
bankende hjerte, så det kan blive vores
fred. Glædelig jul.

INDBYDELSE TIL
FÆLLESSPISNING
Onsdag den 6. december klokken
18.00 indbyder vi til spis-sammenaften i sognegården.
Nogle af de asylansøgere der kommer til dåbsundervisning og i kirken
vil lave mad efter deres traditioner og
vi indbyder til en hyggelig aften med
samvær og lidt juleri. Der vil være
pakkespil, så tag gerne en lille pakke
med.
Alle er meget velkomne, pris for middagen 50 kr. som betales om aftenen.

Tilmelding er nødvendig – der er
plads til 40 - senest søndag den 3. december til sognepræst Hanne Svensmark på hsv@km.dk eller 24 87 11 90.
Aftenen er arrangeret af diakoniudvalget i samarbejde med asylansøgerne.
Møde over landegrænser
For mig har det været en stor og berigende oplevelse at møde og undervise
de asylansøgere som er interesserede i
kristendommen.
De fleste af dem kommer fra Iran, og
mange af dem kan efterhånden noget
’høflighedsdansk.’
Så jeg kan kun anbefale at du sætter
et par timer af onsdag d. 6. december
og giver dig selv en oplevelse i sognegården.
Hanne Svensmark

GOSPELGUDSTJENESTE
OM »FRED«
Onsdag den 10. januar kl. 19.30
Der bliver glade toner, når vi synger året ind med gospelrytmer onsdag den
10. januar. Hele dagen har konfirmander og præster øvet numre med musikeren og produceren Joachim Hejslet i sognegården. Og kl. 19.30 vil vi gerne
synge for og med resten af menigheden ved en gospelgudstjeneste i Dronninglund Kirke, hvor vi også får hjælp fra aftenens band, der undervejs giver
et solonummer. Temaet for aftenen vil være et vigtigt ord i kristendommen
og mellem mennesker, nemlig ”Fred”.
Håber at se mange til en festlig aften.
Konfirmander, Jeanette, Hanne og Rune
www.dronninglundkirke.dk
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SOGNEEFTERMIDDAG
»Advent i sognegården«
Fredag den 1. december kl. 14.00
Ved årets sidste sogneeftermiddag skal
adventskransen tændes og vi byder på
et hyggeligt potpourri af kendte advents- og julesange og måske en enkelt
ny. Organist Susanne Rasmussen medvirker sammen med sognepræsterne,
hvor vi naturligvis skal have en julehistorie og fælles underholdning.
Ind imellem det alt dette er der naturligvis et veldækket kaffebord.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag i sognegården.

Engle. Milde eller vilde?
v. Marianne Hesselholt
Fredag den 5. januar kl. 14.00
i Sognegården.
Marianne skriver om sit foredrag: »Litteraturprofessor Erik
A. Nielsen siger
sådan her om
engle:
»Engle
kan ikke forklares – de kan kun
besvares.«Det er derfor en betænkelig
sag at ville holde foredrag om dem. Jeg
vil nærme mig englene gennem fortællinger og billeder, for her er man på
nogenlunde sikker grund.
I foredraget vil jeg inddrage de ældste historier i Bibelen og i nogle af de
gamle religiøse skrifter, som ikke blev
optaget i den protestantiske bibel,
måske fordi Luther fandt dem lidt for

Kirkekontorets
åbningstider i julen
Mandag. d. 25/12
Tirsdag d. 26/12
Onsdag d. 27/12
Torsdag d. 28/12
Fredag d. 29/12
Mandag d. 1/1
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»sprælske«. Dernæst vil vi se på, hvordan billedkunstnere gennem tiden har
forestillet sig englene. I lang tid var der
i kristendommen billedforbud, men senere fik vi mange fremstillinger af både
gode og onde engle.
Vi skal også høre om mennesker, der
har mødt engle i deres eget liv og som
har fortalt om det. Det gælder f.eks.
digteren B.S. Ingemann, der flere
gange i sit liv oplevede at have kontakt
med Guds Engle.
Og endelig vil vi tale lidt om »hverdagens engle« – der, hvor vi er hinandens
engle. På godt og ondt, for ikke alle
engle er lige gode, tænk f.eks. på Hells
Angels. De kalder sig nok engle, og
måske betragter de sig selv som »skytsengle« – men vi er mange, der nødig vil
have deres beskyttelse.«
Alle er velkomne. Der er gratis entre
og kaffen koster 20 kr.

BEGYND ÅRET I KIRKEN

Nytårsgudstjeneste den 1. januar kl. 16.00.
Den første januar begynder vi det nye år
sammen med en festlig gudstjeneste kl. 16.00
i Dronninglund Kirke. Efter gudstjenesten vil vi
ønske hinanden et godt nytår med
et glas champagne/cider og kransekage.
Menighedsrådet og Rune Thomassen

www.dronninglundkirke.dk

KRYBBESPIL OG
FAMILIEGUDSTJENESTE
Torsdag den 7. december kl. 17.00
Når 3. årgang på Dronninglund Skole spiller krybbespil, er julen virkelig for døren. Kom og oplev dette klassiske syngespil, hvor fårene pusler, Bethlehemsstjernen stiger op over stalden, og Maria vugger det nyfødte barn og få en god start på
juleforberedelserne, hvor vi også synger nogle af adventstidens og julens kendte
salmer og præsten vil sige noget om, hvorfor denne skønne fortælling også har
relevans i dag.
Rune Thomassen

Billeder i
Sognegården
I den næste tid vil der hænge billeder malet af sognepræst Hanne
Svensmark på væggene i Sognegården. Hanne har malet siden
2009. Hendes billeder er farverige
og lidt naivistiske i stilen.
Kunstudvalget

HAR DU BRUG FOR JULEHJÆLP?
Dronninglund Sogns menighedspleje har et beløb til uddeling
Hvem kan søge? Enlige forsørgere
og økonomisk trængte familier, der
er bosiddende i Dronninglund og
Dorf sogne.
Hvad består hjælpen af? En kurv
med madvarer til juledagene + en
gavecheck med et mindre beløb til
hvert barn i familien.
Ansøgningsskema:
Du kan få skema og hjælp til udfyldelse hos din sagsbehandler, eller
skemaet kan afhentes på kirkekontoret, hvor man også kan få hjælp til at
udfylde skemaet.

www.dronninglundkirke.dk

Eller du kan hente ansøgningsskemaet på kirkens hjemmeside:
www.dronninglundkirke.dk
Ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen
(absolut sidste frist) er mandag d.
4/12 2017 Afleveres på/sendes til:
Kirkekontoret, Slotsgade 8D, 9330
Dronninglund.
Kirkekontoret kan kontaktes på
98844243.
Åbningstider: Mandag-onsdag 1014, torsdag 14-17.
Vi arbejder sammen med kommunen, der hjælper os med at vurdere,
hvem der har mest brug for hjælpen.
Venlig hilsen
Dronninglund Sogns Menighedspleje

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 50 kr. at deltage i arrangementet.
Den næste suppeaften bliver d. 9.
januar kl. 18.00
Tilmelding kan ske til Hanne
Asmussen på tlf. 30 13 15 90
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MENIGHEDSMØDE
I SOGNEGÅRDEN
DEN 4. OKTOBER 2017
Markering af Luthers
opslag af de 95 teser
på kirkedøren i
Wittenberg 1517
På 500-årsdagen for Martin Luthers opslag af hans 95
teser på kirkedøren til Slotskirken i Wittenberg holdt
Dronning Margrethe, i lighed med statsministeren og
folketingets formand, en tale ved den officielle markering af begivenheden på Christiansborg. I sin tale
sagde dronningen bl.a.: »Reformationen har sat sig
dybe spor. Dét Danmark, vi kender i dag, kan slet ikke
tænkes uden Reformationen. Dens spor er alle vegne«.
»Frihed«, »ansvar«, »fællesskab« og »respekt« er alle
begreber som vi i høj grad bygger vores dekokrati og
samfund på. Uden Luthers tanker om forståelsen af
disse begreber: »At ethvert menneske har ansvar for
sine handlinger« ville vores samfund ganske givet have
set helt anderledes ud.
Også i Dronninglund Kirke blev 500-årsdagen for Luthers opslag af teserne – og med dem begyndelsen til
reformationen - markeret. Den 29. oktober bar gudstjenesten præg af at »Lutheråret« nærmerede sig sit
højdepunkt. Der blev sunget salmer skrevet af Martin
Luther – både med gamle og nye melodier – prædiken
havde tydelige relationer til både Luther som person
og som reformator – og sidst men ikke mindst blev der
i våbenhuset serveret »lut(h)er-lagkage« til de mange
der havde valgt at deltage i gudstjenesten.
Jens Rasmussen, formand
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»Ugens bøn på Facebook«
»Lad os sidde anderledes end vi plejer«
»Brug musikskolens elever«
»Tanker og refleksioner over dagens tekster på skærme
i kirken«
»Mere rytmisk musik og flere nye salmer i gudstjenesten«
»Hjemmebagt alterbrød og kontinuerlig altergang«
- og mange andre tanker
Sognegården i Dronninglund dannede den 4. oktober rammen om det årlige menighedsmøde som menighedshedsrådet
skal afholde. I år var der lagt op til et lidt anderledes møde, da
der udover den obligatoriske beretning ved rådets formand,
en status over den kirkelige økonomi ved rådets kasserer og
et par nye, rytmiske salmer var linet op til en debat omkring
temaet: »Hvad vil vi med gudstjenesten«.
I et forsøg på at engagere så mange blev debatten afviklet som
en »WORLD CAFE« - en metode til at udvikle nye ideer og
tanker på, hvor man hele tiden bygger videre på andres umiddelbare og »flyvske« ideer – og hvor man hele tiden møder
nye mennesker og »tvinges« til at tænke videre og omsætte de
»flyvske« ideer til konkrete handlingsforslag.
Godt 50 mennesker var mødt op – og en stor tak til alle for de
mange gode input, ideer og ikke mindst spændende og konstruktive samtaler der blev ført rundt om ved bordene.
Sentenserne ovenfor er blot et lille udpluk af de ideer og tanker der dukkede op i løbet af aftenen.
Vi vil naturligvis »samle sammen på« de mange forsalg og sætte dem dagsordenen på et eller flere kommende menighedsrådsmøder og arbejde frem mod at omsætte nogle af dem til
konkrete tiltag. Efter en god times tid hvor ideerne nærmest
fløj rundt i lokalet sluttede aftenen af med et flot ostebord og
et godt glas rødvin.
Jens Rasmussen, formand

www.dronninglundkirke.dk

JUL FOR DE MINDSTE

JULEGUDSTJENESTER

Der holdes gudstjenester for børnehave og dagpleje således i december. En lille gudstjeneste med
julesang og fortælling og en lille gave til børnene.
Onsdag den 13. kl. 10.00 Dagplejen
Torsdag den 14. kl. 9.30 Hybenvejens børnehave
Torsdag den 14. kl 10.30 Børnehuset Himmelblå
Fredag den 15. kl. 10.30 Den grønne giraf
Har du et barn i førskolealderen, der ikke går i børnehave eller dagpleje er I meget velkomne til én af gudstjenesterne.
Sognepræst Hanne Svensmark

Juleaften er der 3 gudstjenester i Dronninglund
og 1 gudstjeneste i Dorf.
Kirkebilen kører til alle tre gudstjenester i Dronninglund.
Dronninglund Kirke
13.00 Hanne Svensmark
14.30 Rune Thomassen
16.00 Rune Thomassen
Dorf Kirke
14.30 Hanne Svensmark

JULEKONCERTER
Julekoncert i Dronninglund Kirke
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00
Det er med stor glæde, vi igen i år inviterer til den traditionsrige julekoncert i
Dronninglund Kirke. Som vanligt deltager »Side by side«, under ledelse af
dirigent Dorthe Græsborg Frederiksen,
og kirkens eget ungdomskor ledet af
organist Susanne Rasmussen. Også Aalborg Brass Band vil igen medvirke til at
skabe den helt rigtige julestemning.
I år medvirker desuden fløjtenist Rikke

www.dronninglundkirke.dk

Kirstine Nielsen, og dermed er der lagt
op til en meget festlig aften i julemusikkens tegn.
Korene synger både kendte og mindre
kendte satser med masser af julestemning. Der vil ligeledes være fællessalmer, som er kendt af de fleste.
Alle er velkomne til denne hyggelige aften, hvor vi sammen nyder julens stemningsfulde musik.
Gratis entré.

Julekoncert i Dorf Kirke
Søndag d. 17. december kl. 19.30
Julekoncerten er en fast tradition i Dorf
Kirke, og i år leveres tonerne af Hellum, Jerslev og Mylund kirkers voksenkor under ledelse af Jørn Andersen.
Koret fremfører et bredt repertoire af
julesalmer og sange, og undervejs får
tilhørerne også lov at synge med.
Efter koncerten serveres der kaffe i våbenhuset.
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AT VÆRE PÅ VANDRING
Tak for »Stafetten«, som
i overført betydning betyder noget, der gives videre i en ubrudt rækkefølge. Sådan er det også
med gudstjenesten, den
er også givet os videre og
gudstjenesten har undervejs ændret form. I år fejrer vi 500 året
siden reformationen. Gudstjenesten er
»på vej«.
Grisling spurgte engang Peter Plys:
»Hvor skal vi hen?« Hvortil Plys svarede: »Det ved jeg ikke« og så tog de
hinanden i hånden og gik derhen. Sådan
har jeg det med Gudstjenesten, jeg ved
ikke hvor nye tanker og tiltag fører os
hen, men jeg vil gerne med derhen.
At fare vild sammen og alligevel finde
frem.
Mit barnebarn Sebastian på 9 år ringede
en dag og havde brug for min hjælp, han
skulle i skolen lave sit stamtræ og samtidig skulle han fortælle om oplevelser
med en fra sit stamtræ og det blev så mig.
Stamtræet er symbolet på dem, vi hører
sammen med, dem, vi hører til.
Fra os selv kan vi følge generationerne
tilbage: mor og far, fire bedsteforældre,
otte oldeforældre osv. Altid dobbelt så
mange for hver generation. Når man
kommer længere tilbage i tiden mangler
der efterhånden flere og flere; optegnelserne er mangelfulde, men de var der og
de er en del af vores grundstamme. De
har alle engang stået og skuet ud i fremtiden og har håbet alt det bedste for sig
selv og for kommende generationer.
Og helt ude i enden af grenene er der de
små, nye spirer, som vi glæder os sådan
over.… børnene, børnebørnene, olde-

8

børn, det er herligt, som vi glæder os over
at tage imod dem, at dele liv med dem, ja
jeg blev glad da Sebastian ringede.
Det med at høre til er vigtigt, der er heller ikke noget, der er mere rørende end
at se tv udsendelsen »Sporløs«, hvor
adoptivbørn finder deres rødder.
Måske kender I Peter Plys historien »Tigerdyrets familiefest«.
Her ser Tigerdyret et stamtræ og begynder at lede efter sine rødder, sin familie.
Det lykkes naturligvis ikke for ham at
finde andre Tigerdyr, for i Peter Plys’
univers findes der jo kun de dyr, der nu
er der.
Tigerdyret bliver trist, og hans venner
prøver at hjælpe ham. De klæder sig ud
som tigerdyr i stribet tøj og hopper rundt
så godt, de kan. Men tigerdyr er de jo
ikke.
Stædigt hopper Tigerdyret ud i en kold
vinterstorm for at lede videre.
De andre dyr bliver bekymrede og får sat
en eftersøgning i gang, og til sidst efter
mange forviklinger finder de Tigerdyret.
Nu indser han, at hans familie hele tiden
har været hos ham, nemlig hans gode
venner dyrene, der ikke bare vil lade ham
forsvinde, men holder af ham. Han indser, at det ikke er ens¬heden, striberne og
hopperiet, der er det vigtigste. Derimod
er det venskabet, omsorgen og kærligheden imellem dem, der gør, at de hører til
og har fællesskab…
Jesus brugte metaforen træet om vores
indbyrdes forhold.
Jesus havde fællesskab med sine disciple.
De var ikke direkte i familie med hinanden, nogle af dem var, og dog havde de

et meget tæt fællesskab. Da Jesus vidste,
at han snart skulle dø, og at hans tid på
jorden, hans tid sammen med disciplene
skulle slutte, satte han sig ned sammen
med dem og fortalte dem en masse af
det, der fyldte for ham. Noget af det han
siger, er.
»Jeg er vintræet, I er grenene«.
Det siger han fordi han ønsker, at disciplene skal høre sammen, han vil, at de skal
leve i kærligheden, han vil at de skal føre
livet videre. Det liv, hvor fællesskab, venskab, omsorg og kærlighed råder.
Det er fuldstændig som i en familie. Vi
forældre ønsker også for vores børn, at de
bliver omsorgsfulde, gode og rare børn,
som hjælper deres kammerater og er gode
venner. Først og fremmest ønsker vi det
for børnenes skyld, men mon ikke også vi
ønsker det for at gøre verden bedre?
Jeg var til menighedsmøde i sognegården
bla. for at snakke fremtidens gudstjeneste.
Ligesom Frode skrev i sidste kirkeblad,
så har vi mange muligheder for at gøre
nyt også ved gudstjenesten. Jeg havde en
dejlig aften: Vi, der var samlet, var lige så
forskellige som Peter Plys og vennerne,
det er en udfordring, men jeg tror at vores forskellighed er en styrke. Vi kan ikke
springe i mål med de store forandringer,
der er en vej der skal gås og der findes
ikke veje uden bump og forhindringer og
måske en tur igennem Bøvl, (Bøvl er en
lille by som ligger langt fra alfarvej). Vi
skal sammen gå vejen, hvor vi skal se vores forskellighed som en styrke og vores
uenighed som ønskeligt.
Sebastian, som ringede til mig, fortalte i
skolen om vores vandretur forrige påske.
Han var 7 år og vi gik sammen efter gule

www.dronninglundkirke.dk

KOM OG SYNG
pile på Caminoen i nord Spanien. Vi var
trygge ved, at vejen vi gik, førte os frem;
vi skulle »bare« følge pilene. Indimellem
gik vi galt og blev lidt urolige. Vi fandt altid vejen når vi ledte efter pilene og kom
frem som vi skulle.
Det er ikke altid vi har gule pile at gå efter, når vi er på »tur« med hinanden og
hvad gør vi så når vi farer vild?
Det spørgsmål kan en anden lille sød
historie om Peter Plys hjælpe med til at
besvare: Peter Plys og vennerne var faret
vild og efter mange forsøg kunne de ikke
finde hjem; til sidst sagde Plys, »skal vi
ikke bare gå hjem«. »Hvordan tror du, du
kan det« spurgte Grislingen. »Jo«, sagde
Peter Plys, »Jeg har nu været så længe væk
at jeg kan høre mine 12 honningkrukker
kalde«. Ligesom Plys farer vi også engang
imellem vild; når vi er på afveje eller låst
fast er det godt at vide, hvad vi skal lytte
efter. Vi har ikke gule pile, men vi skal
»bare« lytte efter den indre kilde, vi skal
mærke længslen efter saften, der løber fra
træet til os – grenene. Når vi hører kilden,
mærker saften er vi hjemme. Og så har vi
nemmere ved at finde vej.
Alle som er på vandring har brug for pauser, så er det dejligt at søndagen, den dag
vi holder gudstjeneste, også kaldes hviledagen. Vi har brug for dage og steder,
der er fritaget for alle spekulationer, fra
arbejde og de store diskussioner. Vi har
brug for dage og steder, vi har sat af til eftertænksomhed, til samvær og til at glæde
os over og nyde livet.
Jeg giver Stafetten videre til min veninde
Marianne Rønnov, Marianne er tryg og
spændende at snakke liv med, også selvom vi ikke altid er enige.

www.dronninglundkirke.dk

Vi indbyder til en aften for de sangglade igen sidst i januar.
Onsdag den 24. januar kl. 19.30 i
Sognegårdens lokale c.
Vi synger fra Kirkesangbogen, som
rummer en række kendte og nye salmer
og sange til brug i kirken og fra salmetillægget ’100 salmer’

Der er nok at gå på opdagelse i, så vi
indbyder til en aften fyldt med sang.
Vi vil både præsentere nogle sange for
jer og give mulighed for ønsker.
Så kom og rør sangstemmen sammen
med os, vi byder på en kop kaffe eller
the undervejs.
Jens Rasmussen, Birthe Christiansen og
Hanne Svensmark

TID TIL STILHED
Retrætedag i Dorf Kirke lørdag den
13. januar kl. 9.00-16.30
Stilhed har betydning for os. I stilheden
kan de tanker, omgivelser og sammenhænge træde frem, som i skyndingen
er skjult eller oversete. I stilheden kan
hjertet åbne sig for Guds lys, og det
kræver tid. Derfor må vi fra tid til anden gøre os langsomme, så hjertet kan
åbne sig.
Det falder i tråd med udgangspunktet
for denne retrætedag, som er »epifanitiden«. Epifani betyder »at åbenbare«
eller »gøre kendt«. Tiden lige efter
nytår og Hellig tre kongers dag den 6.
januar handler alle om at se. Det, der er

fokus på, er øjeblikke, hvor det er muligt at se, at det barn, der blev født julenat ikke kun var menneske, men også
Gud. Hjertet ser, at det guddommelige
nu findes her blandt os mennesker.
Ret praktisk er dagen bygget således
op, at når vi har sunget morgensangen,
foregår resten af dagen i stilhed. Der
vil være en indledende introduktion til
dagens tema og en indføring til det at
være i stilhed. Herefter er dagen til rådighed for refleksion, bøn, læsning og
evt. en kortere vandring.
Undervejs er der indlagt yderligere to
tidebønner kl. 12 og kl. 16 med sang,
læsning og bøn i kirken, og vi spiser
frokost sammen. Kaffe og the er sat
frem hele dagen.
Da der er begrænset plads i Dorf Kirke,
kræves der tilmelding senest tirsdag
den 9. januar til sognepræst Rune Thomassen på rlt@km.dk eller 24 87 11 89.
Prisen for deltagelse er kr. 90, som også
dækker forplejning.
Rune Thomassen
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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
01.12 Kl. 14.00
Adventshygge, sogneeftermiddag
05.12 Kl. 10.00
Sorggruppe
06.12 Kl. 10.00
Sognecafé
13.12 Kl. 10.00
Sognecafé
20.12 Kl. 10.00
Sognecafé
03.01 Kl. 10.00
Sognecafé
05.01 Kl. 14.00
Engle. Milde eller vilde?
		
Sogneeftermiddag
09.01 Kl. 10.00
Sorggruppe
09.01 Kl. 18.00
Suppeaften
10.01 Kl. 10.00
Sognecafé
16.01 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
17.01 Kl. 10.00
Sognecafé
24.01 Kl. 10.00
Sognecafé
24.01 Kl. 19.30
Sangaften
30.01 Kl. 10.00
Sorggruppe
31.01 Kl. 10.00
Sognecafé

DEADLINE:
Indlevering af materiale til næste kirkeblad
er den 1. januar 2018
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.
08.12 Julefrokost i sognegården kl. 18.00
19.01 Generalforsamling i Sognegården kl. 18.00
Kontaktperson: Formand Morten Christensen 26 21 85 94

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

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
07.12
14.12
04.01
08.0111.01

08.01
09.01
10.01
11.01
18.01
20.01

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.

26.01

Bibelkredsene mødes i hjemmene
Adventsfest med lotteri. Regionsleder
Ruth Tidemand Nielsen medvirker.
Bibelkredsene mødes i hjemmene
Evangelisk Alliances Bedeuge: Deltag i et verdensomspændende bønsfællesskab!
Se mere på www.evangeliskalliance.dk/bedeuge
Hos Nyt Liv, Fredensgade 4
Hos Nyt Liv, Fredensgade 4
I Sognegården
I Sognegården
Kristendomskursus: Hvordan kan jeg tro?
v. fritidsforkynder Verner Christensen, Brønderslev
Kl. 14 og kl. 16: Bibelkursus hos Nyt Liv,
Fredensgade 4.
Underviser: Per Weber fra Ordet og Israel
Kl. 17.30: Familieaften på tværs. Spisning.
Tværkulturel medarbejder Cecilie Sønderby
Christensen medvirker: Kender du Kristuskransen?

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
• 16. januar 2018

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.

www.dronninglundkirke.dk

SÆT

X I KALENDEREN

12. februar kl. 16.30: Fastelavn
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
07.12
21.12
04.01
18.01

Margrethelund
Rune Thomassen
Jeanette Nymann Geller
Jeanette Nymann Geller
Rune Thomassen

Gudstjenester i Blåbærhaven
14.12
Rune Thomassen
11.01
Rune Thomassen
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

03.12 1. søndag i advent
Luk 4,16-30

Kl. 10 Hanne Svensmark
Børnekirke. Kirkekaffe

07.12 Familiegudstjeneste
med krybbespil

Kl. 17 Rune Thomassen

10.12 2. søndag i advent
Matt 25,1-13

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

17.12 3. søndag i advent
Luk 1,67-80

Kl. 10 Hanne Svensmark

24.12 juleaften
Matt 1,18-25

Kl. 13.00 Hanne Svensmark
Kl. 14.30 Rune Thomassen
Kl. 16.00 Rune Thomassen

25.12 Juledag
Joh 1,1-14

Kl. 10 Rune Thomassen

26.12 2. juledag/Stefans dag
Matt 10,32-42

Kl. 10 Hanne Svensmark

31.12 Julesøndag
Matt 2,13-23

Kl. 10 Hanne Svensmark

01.01 Nytårsdag
Matt 6,5-13

Kl. 16 Rune Thomassen
Kirkekaffe

07.01 1. søndag efter H3K
Mark 10,13-16

Kl. 10 Hanne Svensmark

14.01 2. søndag efter H3K
Joh 4,5-26

Kl. 10 Rune Thomassen
Børnekirke

21.01 Sidste søndag efter
H3K
Joh 12,23-33

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

28.01 Septuagesima
Matt 25,14-30

Kl. 10 Hanne Svensmark

DORF

Kl. 14.30 Hanne Svensmark

Kl. 14 Rune Thomassen

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

