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MÅNEDENS INDLÆG
Hvad børn ikke
ved, har de ondt
af.
I sommers begravede jeg en mand,
der havde nået at
blive oldefar. Familien havde valgt at i
stedet for blomster
på kisten var den
pyntet med tegninger fra oldebørnene
– og der var også farvekridt og papir
med i kirken til bisættelsen.
Det var en rigtig befriende tilgang til
en afsked, som nok var vemodig – men
jo også på sin vis i naturens orden. En
måde at delagtiggøre børnene i noget
der jo er en naturlig og uundgåelig del
af livet.
Det er en af de ting, man jævnligt
kommer til at drøfte med folk når
man er præst: Skal børn med til begravelsen? Hvad er rigtigt, og hvad er
forkert?
Der ligger jo rigtig mange overvejelser bag de spørgsmål, usikkerhed om
hvordan vi forholder os til død, sorg
og tårer, og et ønske om at gøre det
rigtige for sine børn.
Helt umiddelbart vil jeg sige: »Ja, et
barn har lige så meget brug for at sige
farvel, som vi voksne har. Så tag dem
med.«
Men når det er sagt, så kan der selvfølgelig være en masse mellemregninger, at tage hensyn til. Sorg har ingen
regler og vi oplever og tackler sorgen
meget forskelligt, børn som voksne.
Det kan være at barnet selv stejler

over at skulle med på en måde, så vi
som de voksne må beslutte, at så er det
bedre at lade være.
Det kan være man selv som efterladt
er så ulykkelig, at man ikke magter
også at skulle passe på sine børn den
dag.
Så kan det give mening at planlægge
en anden måde at lade børnene sige
farvel på. Men det er også vigtigt at
vide, at børn ikke tager skade af at se
far eller mor knibe en tåre og være
kede af det, for det ved de allerede
godt at far og mor er.
Da jeg var barn, mente man almindeligvis, at man tog hensyn til børnene
ved at skåne dem for de voksnes verden. Så jeg har oplevet at gå i den der
pinagtige rand, hvor jeg kunne fornemme at der var noget galt og mine
forældre var kede af det, men jeg måt-
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HVAD STÅR DER
EGENTLIG I SALMERNE?
Kom og syng, læs og bliv klogere på salmernes indhold.
Vi taler ofte om værdien af vores sangskat, og det gælder også salmerne,
- mange som vi lærte fra barnsben og mange nye, som er kommet til. Salmerne taler til os i sit eget billedsprog, som fascinerer os og giver os nye
forklaringer og ny tilgang til tro og håb.
Vi mødes i sognegården i en studiekreds, hvor vi ser nærmere på salmernes
sproglige indhold, og vi prøver via gennemgang og samtale at få større forståelse for salmerigdommen. Du kan lytte, du kan snakke med, og du kan
få en god oplevelse sammen med andre over en kop kaffe.

te selv lytte mig frem ved dørene for
at finde ud af, hvad der var på færde.
Det skaber usikkerhed og børn har
brug for tryghed. Den allerbedste
tryghed, vi kan give dem er, at de ved
de kan stole på det, de voksne fortæller dem.
Så når vi er kede af det, er det bedste vi
kan gøre, at sige det ærligt, for barnet
ved det jo godt alligevel – og det slipper på den måde for at bruge kræfter
på at få det, det kan fornemme, til at
gå op med en voksen der prøver på at
lade som om alt er i skønneste orden.
Hvad børn ikke ved, har de ondt af.
Den bedste hjælp vi kan give vores
børn er at lade dem være sammen med
os gennem det svære og svare dem så
ærligt vi kan.
At blive rustet til livet, er nemlig også
at blive rustet til at tackle de farveller
der skal siges undervejs.

Datoerne er onsdag d 14. februar, d 7. marts og d 4. april,
alle dage kl. 19.00 i lokale C.
Tilmelding er ikke nødvendig, men du må gerne ringe til Elly Ørnberg,
som leder studiekredsen, på tlf. 21 76 16 28, hvis du vil vide mere.

Hanne Svensmark

www.dronninglundkirke.dk
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SOGNEEFTERMIDDAGE
Et liv med fisk og meget andet
Fredag d. 2. februar kl. 14.00
i Sognegården
v/Niels Rasmussen,
Dronninglund
Niels Rasmussen har handlet
med fisk og skaldyr siden han var
ung i Esbjerg. Han har rejst over
hele verden og bygget virksomheden Kangamiut op her i byen.
Og så har han haft tid til at dyrke
meget andet, blandt andet sporten, sangen og kunsten.
Alt det vil Niels give et indblik i gennem billeder og
ord denne eftermiddag.

Humor og alvor ved Himmerigets port
Fredag d. 2. marts kl. 14 i Sognegården
v/højskolelærer, præst og historiefortæller
Peter Værum
Et foredrag fyldt med gode historier - anekdoter, eventyr og nogle af lignelserne. Gamle
og nye historier, der kredser om spørgsmålet:
Hvordan kommer vi ind i Himmerige? - Vi skal
jo først snakke med Sankt Peter....
Mark Twain har skrevet om det. Det samme har H.C. Andersen og
så er der alle vittighederne, der åbenbart ikke sådan lige forsvinder.
En eftermiddag, hvor humor og alvor går hånd i hånd.
Alle er velkomne. Der er gratis entré og kaffen koster 20 kr.

PÅSKEOPLEVELSER

SUPPEAFTEN

16. marts inviterer Folkekirkens Skoletjeneste alle områdets 4. klasser i kirke. Traditionen tro vil der være fælles påskesalmesang og eleverne
skal se teater Elantori opføre stykket »Sorrig og Glæde«, som handler om
livets højtider fra vugge til grav. Arrangementet lægger op til at arbejde med
salmer i undervisningen.

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.

for skolebørn i Dronninglund Kirke

De næste suppeaftener bliver:
• 6. februar kl. 18.00, hvor Elly
Ørnberg fortæller om vine fra Alsace og Bourgogne
• 6. marts kl. 18.00, med musikalske indslag ved organist Susanne Rasmussen
Tilmelding kan ske til Hanne
Asmussen på tlf. 30 13 15 90.
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KUNST I SOGNEGÅRDEN
I øjeblikket har vi i
sognegården en udstilling af Anne Marie Johansens værker,
som vil hænge i Sognegården indtil begyndelsen af marts.
Anne Marie Johansen
skriver om sig selv og sit arbejde:
Tak for indbydelsen til at udstille
i sognehuset ved Dronninglund
Kirke. Jeg arbejder til daglig på
det gamle værftsområde i Frederikshavn, FME. Her har jeg mit
atelier på det gamle riggerloft og
jeg har med garanti Danmarks
mest skjulte og gemte værksted,
bag gitterporten på ’hard hat area’
- her er arbejdsro! - og her finder
jeg inspiration til at arbejde med
værker i olie på lærred og jern
samt tegninger og bogillustrationer. Jeg er fascineret af trækfuglene og det store himmelrum, og

arbejder med motivets rytme ofte
i mange lag. Jeg har altid haft stor
glæde ved at læse og synge salmer
og have dem med i min hverdag,
hvor de er med til at danne en
grundstemning at arbejde ud fra.
Ligesom Bibelens fortællinger og
temaer er evig inspirationskilde.
I 2008 skabte jeg mit bud på en
»Engel«. Denne skulptur er udført i Corteenstål, og kan ses i
Ravnshøj vest for Frederikshavn.
Siden er en ny skulptur kommet til
i samme materiale, og bærer titlen
»Amanda’s Happy Hour«.
I 2014 byggede jeg et ’Salmeskab’.
Dette rummer foreløbig ca. 175
illustrerede salmer. Meningen er
at vi skal synge sammen i fælleskab.
www.annemariejohansen.dk
www.salmeskabet.dk
Anne Marie Johansen,
december 2017.

SOGNEAFTEN
Sogneaften med Lisbeth
Smedegaard Andersen
torsdag den 15. marts kl.
19.00 i Sognegården.
»Billedsprog
i nye salmer«
Lisbeth Smedegaard fortæller
om sit foredrag:
Nye salmer udspringer af
forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores
verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid, samfundet er gået fra
enevælde til demokrati, og hvor 80% af Danmarks befolkning dengang boede på landet
og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det
omvendte. Men selvom vi har en anden baggrund, så stiller mennesker stadig spørgsmål
om troen og meningen med det hele, og ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må
forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys
ind over den verden, vi lever i, sådan må man
også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på
en salme og føle, at det er udtryk for deres tro,
håb og bøn. Til det behøver man den inspiration, der kommer fra naturen, fra billedkunsten,
fra litteraturen og fra den dagligdag, man nu
engang lever i.
Foredraget former sig som en salmesangsaften, hvor vi synger nogle af mine salmer, mens
jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør
sig som salmedigter, og om det billedsprog, en
ændret omverden kalder på.
Alle er meget velkomne.
Gratis entré, kaffen koster 20 kr.

www.dronninglundkirke.dk
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HJÆLP MEDMENNESKER I NØD
Søndag den 11. marts 2018 deltager
Dronninglund Sogn i Folkekirkens
Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Vi håber at få så mange frivillige ud at
banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i
nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, når
verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer.
Man får mest lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne. Men for mange er det
heldigvis en umulighed at vende ryggen
til - for det handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det fx muligt at
omsætte sin næstekærlighed til konkret
hjælp ved at gå en rute søndag den 11.
marts, når Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste
samfund, det går værst ud over, når
kloden hærges af fx klimaforandringer.
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I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt
derud og styrker de svageste. Men der
må tænkes i nye, innovative baner for at
vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop
sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte
kvinder i flygtningelejren Kakuma i
Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger.
Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for
kødproduktion. I første omgang skal
fårekyllingerne avles i større bokse og
males til insektmel, som kan bruges til
blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på
højkant. Forskellige typer grøntsager
spirer lag på lag inde i store sække med
huller i og vokser så ud af hullerne og
opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end
almindelige køkkenhaver, og samtidig
kan man firedoble sin høst. Det giver

nærende mad til både at spise og sælge
af. I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er altid
direkte involverede og lærer samtidig
nye metoder, der gør dem mere robuste.
Sæt allerede nu kryds ved 11. marts
Dronninglund Sogn er med ved næste
indsamling 11. marts 2018. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så håber vi at
se dig til en hyggelig indsamlingsdag.
Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos Elly Ørnberg på tlf. 21 76 16 28 eller elly@
oernberg.dk allerede nu – det nytter!
På landsplan blev der sidste år samlet 14 millioner kroner ind til verdens
mest udsatte. Det er f.eks. nok til at
give 80.000 ekstremt fattige familier en
køkkenhave.
Fotograf: Mathilde Berg Utzon

www.dronninglundkirke.dk

PÅSKEN 2018
Påsken samler den kristne forståelse af liv og død og
samtidig åbner den op for det ubegribelige mysterium:
At svigt og død lider nederlag og nyt liv vokser frem.
Det begynder palmesøndag, hvor Johannes i år fortæller
om en kvinde, der trodser omverdenens nedvurderende
blikke og ord, og baner sig vej hen til Jesus, hvor hun giver sig til at salve Jesu fødder med sine tårer og en meget
kostbar salve. På den måde forbereder hun Jesus til den
store møde med døden fem dage senere.
Det er klokken ti palmesøndag i Dronninglund Kirke.
Skærtorsdag fortsætter Johannes, hvor det nu er Jesu
tur til at vaske vores fødder, som et forbillede på den
kærlighed, der giver sig selv for andre. Da dette foregår
den sidste aften, han er sammen med sine disciple, er
gudstjenesten derfor henlagt til aftentide kl. 19.30, hvor
saxofonist Pia Munch medvirker.

www.dronninglundkirke.dk

Langfredag fordyber vi os i de timer, der går forud for
selve korsfæstelsen og timerne på korset. Det sker som
en liturgisk gudstjeneste, det vil sige med en række læsninger, som forestås af vores provst, Lise Lundgreen fra
Tolstrup.
Påskedag er helliget mysterium - Graven er tom. Her
må der trompeter til. Det står Jonas Terp for kl. 10 i
Dronninglund Kirke. Om eftermiddagen kl. 14 fejrer vi
også årets største dag i Dorf Kirke.
Som afrunding på påskeugen fortæller Johannes 2. påskedag om to forvirrede vandrere, der prøver at komme
til forståelse af, hvad der er sket påskedag i gravhaven.
Det sker kl. 14.00.
Glædelig påske!
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STAFETTEN - MARIANNE RØNNOW
Siden har jeg livet igennem med glæde
gået til gudstjeneste i både protestantiske og katolske kirker, deltaget i kirkekaffen og følt, at jeg hørte til.

Hver morgen, året rundt, hører jeg,
så vidt muligt, »Morgenandagten, fra
Domkirken i København« (kl. 8.05,
p2). Ligesådan var det, når jeg som
barn, (o fryd), var på ferie hos mormor.
Lyden på hendes gammeldags radio
var skruet meget højt op, først måtte
den dog stå og varme op, men så kom
de ellers med fuld styrke, klokkerne,
bedeslagene. Mormor var katolik, men
som det fromme og logisk tænkende
menneske hun var, tillagde hun det
ikke nogen betydning, at andagten
kom fra en protestantisk kirke, ordene
var jo magen til dem, hun kendte fra
sin egen sognekirke.
I konfirmationsgave fra min morbror
fik jeg bogen »Breve til en gejstlig«,
skrevet af den franske filosof, Simone
Weil. Lidt skørt at give en 14 årig en
bog på et så højt filosofisk niveau kunne man måske mene, men hans hensigt
var vel, at give mig en bog for hele livet. Ikke desto mindre fik jeg gnavet
nok i den til virkelig at forstå den økumeniske tanke.
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Men tanken om, at mennesker med
den samme trosbekendelse, den samme Gud, er skilt i hver deres kirker er
sørgmodig, og får en til at skamme sig,
vel egentlig over for Gud, for hvad ville
Jesus have gjort!
Er det ikke det, det handler om, i al
enkelhed: Hvad Jesus sagde og gjorde.
Da det derfor blev bestemt, og det tjener den Lutherske Kirke til ære, at 500
året for reformationen skulle fejres i
forsoningens ånd, blev jeg glad og begejstret.
Det Lutherske Verdensforbund indbød Pave Frans til at deltage i den
højtidelighed, som var indledning til
markeringen af 500 året for reformationen, en økumenisk gudstjeneste i
Lunds Domkirke.
Kristeligt Dagblad skrev i en artikel d.
2. okt. 17, at den 4. og 5. okt. 17. ville
Faks, Foreningen af Katolske Skoler
i Danmark, arrangerer økumeniske
gudstjenester i henholdsvis Roskilde
Domkirke og Aarhus Domkirke. Tilstede var unge elever i 8.- 9. klasse fra
katolske skoler i hele landet, ca. 80.
procent af disse elever er protestanter.
I Roskilde blev gudstjenesten ledet af
biskop i folkekirken, Peter Fischer-

Møller og den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, i Aarhus var det
biskop Henrik Wigh-Poulsen og Czeslaw Kozon. En folkekirkepræst og en
katolsk præst prædikede, i Aarhus endda sammen, oppe på prædikestolen. Til
begivenheden var fremstillet farvestrålende armbånd til alle, udsmykket med
bogstaverne W W J D, som står for:
WHAT WOULD JESUS DO - hvad
ville Jesus gøre.
Et andet sted, hvor det økumeniske
trives, er i Tro & Lys, som er en økumenisk bevægelse, der favner psykisk
udviklingshæmmede, deres familie og
venner, og som mødes regelmæssigt, fx
en gang om måneden.
Tro & Lys blev grundlagt i Frankrig
i 1964 af canadieren Jean Vanier og
franskmanden Marie-Helene Mathieu,
og findes i dag i over 60 lande.
Inden for Tro & Lys findes også
l’Arche-bevægelsen, som er bofællesskaber, hvor mennesker med og uden
psykisk udviklingshæmning bor og arbejder sammen.
I Tro & Lys er budskabet, at »Vi kommer Gud, hinanden og os selv nærmere
gennem fællesskab med de, som er undertrykte i vores samfund og gennem
at erkende det, som er undertrykt i
os selv. Vi er alle børn af samme himmelske Gud, sammen kan vi lade vor
mangfoldighed fordybe og berige os på
vores vandring med Kristus. For alle
lemmer danner et legeme«.
www.dronninglundkirke.dk

FASTELAVN I
SOGNEGÅRDEN

Jesus siger »Jeg er vintræet, I er grenene«. Her kommer jeg til at tænke på
Birgitte Nygaards indlæg her i bladet
i dec., hvor Tigerdyret fra Peter Plys
prøver at finde andre tigerdyr, nogen
som er helt magen til sig selv, men
gennem fællesskabet med sine venner
indser, at det ikke er ensheden og striberne, der er det vigtigste, men venskabet, omsorgen og kærligheden.

Mandag den 12. februar kl. 16:30
Kom i din bedste udklædning og slå katten
af tønden. Vi starter inde med en sjov gudstjeneste, inden vi går ud til tøndeslagning
bagefter på parkeringspladsen, hvor vi skal
have fundet en masse kattedronninger og
konger. Bagefter er der et stykke pizza og
sodavand til alle. Prisen for pizzaslice og
sodavand er kr. 25 pr. person.

Under forbønnerne forleden i morgenandagten fra Domkirken i København, brugte sognepræst Steffen Ringgaard Andreasen denne vending, som
passer så fint til det, vi oplever i Tro &
Lys, »..at møde magtesløsheden, som
er porten til Gud ».
Det er med stor glæde jeg giver stafetten videre til præsten og forfatteren,
Jørgen Børglum Larsen. Mange her
husker nok stadig Jørgen, som i flere
år var sognepræst i Klokkerholm, Hellevad - Ørum sogn, bl.a. for hans gode
prædiker og for hans spændende romaner og noveller.
I sidste blad, var det Birgitte Nygaard, der havde
stafetten. Desværre var hendes navn ikke kommet
med i overskriften, det beklager vi meget.

Vi ses. Husk udklædning!
Børne- og familieudvalget og
Rune Thomassen

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I SOGNEGÅRDEN:
• 27. februar

• 20. marts

I »Stafetten« vil en person fra
Dronninglund og omegn skrive
et indlæg om, hvad hun eller han
er særligt optaget af.
Denne person giver stafetten
videre til en ny person, som
skal skrive næste indlæg.

www.dronninglundkirke.dk
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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!
SPIREKORET
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
02.02 Kl. 14.00
Et liv med fisk og meget andet,
		
sogneeftermiddag
06.02 Kl. 18.00
Suppeaften
07.02 Kl. 10.00
Sognecafé
12.02 Kl. 16.30
Fastelavnsgudstjeneste
14.02 Kl. 10.00
Sognecafé
21.02 Kl. 10.00
Sognecafé
27.02 Kl. 10.00
Sorggruppe
27.02 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
28.02 Kl. 10.00
Sognecafé
02.03 Kl. 14.00
Humor og alvor ved Himmerigets
		
port, Sogneeftermiddag
06.03 Kl. 18.00
Suppeaften
07.03 Kl. 10.00
Sognecafé
14.03 Kl. 10.00
Sognecafé
15.03 Kl. 19.00
Billedsprog i nye salmer, Sogneaften
20.03 Kl. 10.00
Sorggruppe
20.03 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
21.03 Kl. 10.00
Sognecafé
28.03 Kl. 10.00
Sognecafé

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.
Kontaktperson: Formand Morten Christensen 26 21 85 94

FDF 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

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

01.02
08.02
15.02
01.03
08.03
15.03
19.03
23.03

Bibelkredsene mødes i hjemmene
Salmer og sange v. musikkonsulent Bjarne Klitgaard
Kristendomskursus: Gør bøn en forskel?
v. sognepræst Rune Thomassen
Bibelkredsene mødes i hjemmene
Generalforsamling
Vi deltager i sogneaften med salmedigter
Lisbeth Smedegaard Andersen
Gandrup IM inviterer: Bøn og forbøn
v. missionær Andreas Fibiger, Aalborg
Kl. 17.30: Familieaften på tværs. Spisning.
Tema: Påske for alle sanser.

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.
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

Hvad tror du selv?
10 aftner om centrale temaer i kristendommen,
hvor samtale og undren er i højsædet.

Næste aften: torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.30
Vil du vide mere, så kig ind på kristendomskursus.dk
eller kontakt kursusleder Arne Haven på 21 68 63 74.

Arrangør: Indre Mission i Dronninglund
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
01.02
15.02
01.03
15.03

Margrethelund
Jeanette Nymann Geller
Hanne Svensmark
Kathrine Buus Christensen
Rune Thomassen

Gudstjenester i Blåbærhaven
08.02
Hanne Svensmark
08.03
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

DORF

04.02 Seksagesima
Mark 4,26-32

Kl. 10 Rune Thomassen

Kl. 14 Rune Thomassen

11.02 Fastelavn
Luk 18,31-43

Kl. 10 Peter Bandholm
Kirkekaffe

12.02 Fastelavnsgudstjeneste

Kl. 16.30 Rune Thomassen
Sognegården

18.02 1. søndag i fasten
Luk 22,24-32

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

25.02 2. søndag i fasten
Mark 9,14-29

Kl. 10 Villy Mølgaard

04.03 3. søndag i fasten
Joh 8,42-51

Kl. 10 Villy Mølgaard

11.03 Midfaste
Joh 6,24-35[36-37]

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

18.03 Mariæ bebudelse
Luk 1,46-55

Kl. 10 Villy Mølgaard

25.03 Palmesøndag
Joh 12,1-16

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

29.03 Skærtorsdag
Joh 13,1-15

Kl. 19.30 Rune Thomassen

30.03 Langfredag
Luk 23,26-49

Kl. 10 Lise Lundgren
Liturgisk gudstjeneste

Kl. 14 NN

DEADLINE:
Indlevering af materiale til næste kirkeblad: 1. marts 2018

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

