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Susanne Hald Kristensen
Kvisselholtvej 17, Dorf
E-mail: sus.h.k@jubii.dk
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MÅNEDENS INDLÆG
Den åbne dør
»Den åbne dør« kunne være titlen på
dette billede, jeg tog for godt en uge siden et sted, hvor solen varmer mere end
hjemme i Danmark. Normalt forbinder
vi en åben dør med noget rart; »Min dør
er altid åben«, kan vi finde på at sige til
nogen, vi holder af.
Det kan familien, der bor her midt på
den gamle hovedgade i Hebron også
sige. For de må aldrig lukke deres dør.
Morgen, middag, aften … og nat skal
deres hoveddør stå åben. Israelske soldater i grønne uniformer vil have uhindret adgang til familiens stuer for at
komme op på taget og tilse et udendørs
kamera, som behøver påfaldende megen
opmærksomhed både tidlig og sent.
Det er for de fleste mennesker krænkende, at andre med magt siger, at du
ikke må lukke din dør og på den måde
selv bestemme, hvem du vil tage imod,
også af gadens hunde og katte. Og man
kunne håbe, at det hele blot skyldtes en
fejl i et forvirret bureaukrati, som nogen
snart får rettet op på og undskyldt over
for familien. Men det er det ikke
I et land kun på størrelse med Jylland,
der paradoksalt nok også rummer den
smukkeste natur og store helligdomme
for halvdelen af jordens befolkning, er
forhold som dette blevet hverdag.
Dagligt må både israeleren og palæstinenseren se, at mennesker er ikke lige.
Når israeleren om morgenen forlader
sin lejlighed på Vestbredden for at køre
på arbejde i bil, har palæstinenseren allerede stået i kø i en time eller to ved
Checkpoint 300 i Bethlehem til fods.
Når en bosætterfamilie pludselig rykker

ind på taget og bygger hus, kommer politiet ikke og fjerner dem. Til gengæld
kommer militæret og sørger for, at ingen generer dem. Eller når en jøde kan
gå forbi de unge soldater, mens den palæstinensiske familie for hvem ved hvilken gang bliver kaldt hen for at forklare
sig og vise ID, mens ungerne hænger
om benene, så mærkes det, at her er
mennesker ikke lige.
En uge midt i den virkelighed på Vestbredden sætter sig spor. Uanset hvad
man måtte mene om en af verdens
længstvarende konflikter og hvem der
kunne have ret til hvad, så blev denne
rejse sammen med en flok unge fra
Dronninglund Efterskole en anskueliggørelse i stor skala af, hvad der sker, når
mennesker ikke er lige for loven og den
menneskelige værdighed lider skibbrud.
Foragten og mistroen vokser hos dem,
der har magten og grænserne for, hvad
man kan tillade sig over for de andre
mennesker, der ikke er som ens egen
gruppe, flytter sig langsomt, men sikkert. Og hos dem, der rammes af magten, vokser vreden og usikkerheden,
men også en underlig fornemmelse af
opgivenhed – en dag, så tager de det sidste fra os.
Om natten sov vi et sted, jeg altid har
kendt, men aldrig været…. på hyrdernes
mark i Betlehem. Godt nok på hotel,
men dog med udsigt over lidt af marken.
Man kunne sidde dér, på en sten i solen
en tidlig morgen, før turisterne kom, og
tænke på hyrderne dengang og på ham,
de fandt i stalden.
Jeg fandt ikke løsningen på konflikten
der i morgensolen, men der var et aspekt
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FORÅRETS
KONFIRMATIONER

ved den kristne tro, som meldte sig med
stor aktualitet, måske fordi diskussionen
om dobbelt straf for forbrydelser begået
i de såkaldte ghetto, gik for sig herhjemme, da vi tog afsted. Paulus vender tilbage til det mange steder i sine breve til de
første kristne, for det er åbenbart noget,
vi ikke bare per automatik tager til os: Vi
hører alle sammen med; trælle og frie,
kvinder og mænd, jøder og grækere. Det
havde Paulus selv måttet lære ved at se
på Jesu liv. Allerede ved at Jesus lader sig
føde ind i verden på dette sted, som ikke
var hans families hjemegn, da han går
ud over Israels grænser, og når han blev
optaget af samfundets nederste, pegede
han på, hvad kristendommen siden har
forsøgt at holde fast i: Det enkelte menneske har værdighed, alene fordi det er
skabt af Gud og elsket af ham. Det er
udgangspunktet. Og ydermere er den
værdighed noget, vi er forpligtet til at
værne om, også selvom det andet menneske tilhører en gruppe, vi ikke altid
forstår eller ligefrem ikke bryder os om.
Fordi han selv gik, også til besættelsesmagtens folk.
God påske.
Rune Thomassen
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I år har både konfirmander fra Dronninglund og Aså modtaget forberedelse i Sognegården, hos sognepræsterne Jeanette Geller, Aså og Hanne
Svensmark og Rune Thomassen, Dronninglund.
Undervisningen er foregået efter de nuværende klasser, men selve konfirmationen bliver efter sidste års klasser, da disse oprindeligt blev meldt ud
sammen med en dato, som familierne naturligvis har planlagt efter.
Navnene på Dronninglunds konfirmander og tidspunkterne for deres konfirmation bliver offentliggjort på kirkens hjemmeside og facebookside fredag den 6. april.
Konfirmationsdatoerne i år er:
Store Bededag, den 27. april kl. 10.00:
- konfirmeres den tidligere 6.A1 af Rune Thomassen
Søndag den 29. april kl. 10.00:
- konfirmeres den tidligere 6.A2 af Hanne Svensmark
Søndag den 6. maj kl. 10.00:
- konfirmeres elever fra X-klasserne af Jeanette Geller
Kr. Himmelfartsdag den 10. maj kl. 10.00:
- konfirmeres den tidligere 6.B1 af Hanne Svensmark
Søndag den 13. maj kl. 10.00:
- konfirmeres den tidligere 6.B2 af Rune Thomassen
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SOGNEEFTERMIDDAGE
Et kvindeliv på godt og ondt
– en fortælling om baronesse
Ursula Dahlerup
Fredag den 6. april kl. 14.00
Sognepræst Kirsten Munkholt fortæller
levende om et kvindeliv i samfundets øverste lag i årene før og efter åhundredeskiftet. Ursula Dahlerup var datter af maleren
N.P. Holbeck, hvem hun arvede kunstnerisk interesse af. Dette forbød hendes senere ægtefælle, baron
Hans Dahlerup, hende at udøve, men efter hans død genoptog hun sit kunstneriske virke, rejste i en periode til Amerika,
hvor hun høstede stor anerkendelse. Tilbage i Danmark blev
hun også opfindereren af Baronesse Ursula Dahlerups Patent
Madras, der kunne købes helt op til midten af tresserne. Sideløbende oplever hun mange op og nedture i familien.

PRÆSTERNE PÅ
STUDIETUR
Den 28. til 31. maj tager alle præster i Brønderslev
Provsti på studietur sammen. Vi skal besøge Modum
Bad i Norge, som arbejder med og ved en masse om
diakoni og sjælesorg.
Mens vi er afsted passer kollegerne i Frederikshavn
Provsti vores embeder, så der er mulighed for at få en
kontakt med en præst også mens vi er afsted.
Hanne Svensmark og
Rune Thomassen
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Mit livs karrusel
v/tidl. attaché Birgit Hjortlund,
Lønstrup
Fredag den 4. maj kl. 14.00
Birgit Hjortlund har arbejdet for
udenrigsministeriet i over 25 år og
udsendes stadig som valgobservatør
rundt om i verden. Denne eftermiddag vil hun fortælle om sit liv,
der begyndte i Vendsyssel og siden
bragte hende til verdens 7 kontinenter, hvor hun virkede som attache både i Namibia, flere lande i Asien og Argentina.
En spændende eftermiddag rundt på verdenskortet.
Alle er velkomne. Der er gratis entré og kaffen koster 20 kr.

INDKALDELSE TIL
ÅRSMØDE

i Dronninglund Sogns
Menighedspleje
Der indkaldes herved til årsmøde/generalforsamling
i Dronninglund Sogns Menighedspleje onsdag den
23. maj klokken 14.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se sognets hjemmeside medio april.
Generalforsamlingen er indledning til Diakoniudvalgets ordinære møde.
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KOM OG SYNG
Vi indbyder til en aften for de sangglade igen først i maj, så denne gang
vil vi gå på opdagelse i forårs- og
sommersalmerne og se på hvad der
er skrevet af nye ting til pinse.

salmetillægget ’100 salmer’. Der er nok
at gå på opdagelse i, så vi indbyder til
en aften fyldt med sang. Og trænger vi
til noget mere velkendt har både salmeog højskolesangbøger i huset.

Onsdag den 2. maj klokken 19.30 i
Sognegårdens lokale c

Vi vil både præsentere nogle sange for
jer og give mulighed for ønsker.

Kom og syng en blanding af nye og
gamle salmer og sange.
Vi synger fra Kirkesangbogen, som
rummer en række kendte og nye salmer og sange til brug i kirken og fra

Så kom og rør sangstemmen sammen
med os, vi byder på en kop kaffe eller
the undervejs.
Hanne Svensmark

BEFRIELSESGUDSTJENESTE
Fredag den 4. maj kl. 20.00
i Dronninglund Kirke
Igen i år vil vi mindes Danmarks befrielse i maj 1945 og den kamp som mennesker dengang tog på sig for at give
rum for frihed og fred og samtidig lade
dette kaste lys ind i vores egen tid og
over de udfordringer, som vi står over
for.
Det er menighedsrådets håb, at alle
byens foreninger vil deltage med Dannebrogsfaner for at danne en smuk
ramme om aftenen.
Vel mødt 4. maj i Dronninglund Kirke.
Menighedsrådet og
sognepræst Rune Thomassen

www.dronninglundkirke.dk

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
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FORÅRSKONCERT
med Karen Grarup,
band og ungdomskor

Lørdag d. 21. april kl. 15 i Dronninglund Kirke
Denne dag er en workshopdag for koret sammen med Karen Grarup. Karen kommer fra Aalborg og er uddannet rytmisk sanger/korleder. Hun har sunget i Hasseris Kirke i 18
år, og er meget inspireret af tidligere organist i Hasseris,
Mogens Jensen.

KUNST
I SOGNEGÅRDEN
Den næste udstiller af kunst på sognegården i Dronninglund er Houriyeh Gharehdaghi, som for øjeblikket bor på asylcentret i Dronninglund.
Hun kaldes Hoori, og hun har boet i Danmark i to år,
men venter stadig på at få sin sag afgjort. Hun er iraner fra Teheran, 37 år gammel, og er uddannet radiolog, og har virket som sådan i sit hjemland. Hun har
desuden været i praktik i sit fag på Hjørring sygehus.
Hoori har tegnet og malet i flere år, og har fulgt forskellige kurser i maling, og hun har udstillet sidst på
Hjørring bibliotek.
Billederne udstråler liv og vitalitet, og hendes motiver er såvel mennesker som natur. Desuden har hun
malet billeder med iranske ornamenter.
Vi er spændte på at vise hendes billeder i april og maj
måned, og alle interesserede er velkomne.
Der er fernisering på udstillingen onsdag d 4. april kl
18.30, hvor Hoori er til stede.
Kunstudvalget (Elly Ørnberg, Ole Andreasen
og Hanne Svensmark)
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Bandet består af de dygtige konservatorieuddannede musikere Johannes Aaen Jensen (piano), Kim bang (kontrabas)
og Rasmus Birk (guitar)
Der er fri entré.
Organist, Susanne Rasmussen
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GRUNDLOVSMØDE
Tale ved biskop over Aalborg Stift
Henning Toft Bro
Dorf Kirke og Møllegård
tirsdag den 5. juni
Vi er glade for igen i år at kunne indbyde til grundlovsmøde i Dorf.
Årets taler er Aalborgs Stifts biskop
Henning Toft Bro, så her er en god
mulighed for at møde vores biskop,
og få nogle ord med på vejen om hvad
grundloven betyder for vores tid, tradition og tro.
Vi begynder festlighederne kl. 17 med
en kort gudstjeneste i Dorf Kirke ved
sognepræst Hanne Svensmark.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning på Møllegården.

Menuen består af: Frikadeller m/kartoffelsalat og blandet salat. Kaffe m/
småkager. Pris: 70,- kr. Tilmelding til
spisning foregår til Susanne Hald Kristensen på tlf. 24 42 04 73 senest den
31. maj.
Man er også velkommen til selv at
medbringe en madkurv. Drikkevarer
kan købes.
Efter spisningen lytter vi til grundlovstalen i Dorf Møllegårds have kl. 19.00
(i tilfælde af dårligt vejr rykker vi inden
døre på museet).
Arrangør menighedsrådet og
Museerne i Brønderslev Kommune.

UDFLUGT TIL SKAGEN
Fredag den 8. juni
Årets sogneudflugt går i år nordpå. Kl. 9
er der afgang fra sognegården. Første stop
på vejen bliver Strandby Kirke, der blev
bygget i 1968. Vi skal høre om tankerne
bag den særlige arkitektur og kirkens indretning og synge en morgensang i kirken.
Herefter går turen til Skagen, hvor vi skal
have noget at spise på Jørgens Spisehus på
havnen.

www.dronninglundkirke.dk

Besøget i Skagen ender på Grenen, hvor
Sandormen tager os ud til spidsen, hvor
bølgerne fra de to have mødes.
Vi forventer at være tilbage i Dronninglund cirka kl. 17.00.
Prisen for deltagelse er kr. 150.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag
den 31. maj kl. 15.00 på tlf. 98 84 42 43
eller mail: sogn.dronninglund@km.dk
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STAFETTEN – JØRGEN BØRGLUM LARSEN
Sidste år stod i reformationsjubilæets
tegn. 500-året for Martin Luthers berømte 95 teser på en kirkedør i Wittenberg blev fejret og markeret – og
diskuteret. På selve reformationsaftenen, den 31. oktober, markerede DR
jubilæet med en form for blanding af
drama og koncert i Koncerthuset, og
som blev sendt direkte på TV. Skuespilleren Birgitte Hjort Sørensen spillede den gennemgående rolle som et
moderne, spørgende og undersøgende
menneske over for det, som er blevet
kaldt reformationens kerne: at et menneske retfærdiggøres ved tro og ikke af
gerninger. Hvordan skal det forstås i
dag, og hvad kan det stadig sige os?
Dramatikeren Julie Maj Jakobsen havde skrevet drejebogen, der desuden indeholdt forskellige tekster om Luther
og hans teologi. Jeg havde selv fornøjelsen af at bidrage med en slags konklusion på det hele – aftenens sidste
replikker om, hvad dette med retfærdiggørelse så overhovedet kan betyde
for et moderne menneske.
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Her valgte jeg i stedet for den traditionelle tolkning af skyld og tilgivelse
at fokusere på den moderne følelse
af utilstrækkelighed og skammen ved
ikke at være perfekt. Noget, der så
nemt kommer til at karakterisere mennesket midt i præstationssamfundet.
Vi er, hvad vi gør og kan og yder – og
det er jo sjældent helt perfekt. Luthers
kamp for at finde en nådig Gud er i
dag afløst af bestræbelsen på at være
perfekt i andres øjne. Hvordan skal det
så i dag forstås – at være retfærdiggjort
alene ved tro?
Et gennemgående symbol i DR’s jubilæumsstykke var en kæmpestor fjer,
som var tung at bære for hovedpersonen. Men til sidst var det alligevel,
som om fjeren lettede. Det kunne tolkes som et billede på den tro, der letter
noget for os. Tro, når den får skammen og utilstrækkelighedsfølelsen til
at flyve væk som lette fjer.
Hvad er det så for en tro, der kan få
fjeren til at lette? Det er, når et men-

neske ser sig selv
som accepteret, selv
om der måske ikke
er så megen anerkendelse fra omverdenen. Der er noget
der er større end det enkelte menneske
og det, han eller hun ellers måtte have
held eller ikke held med. Det er når, vi
kan se det og også tage det til os, at vi
kan tale om tro.
Det er på en måde som at få en ny
chance. Måske er det alligevel muligt
at begynde forfra.
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.
Jørgen Børglum Larsen giver stafetten
videre til Grethe Lindholmer, som bor
i Ørsø. Grethe Lindholmer er lærer
og har været ride- og psykoterapeut,
til hun sluttede arbejdslivet i 2012.

www.dronninglundkirke.dk

GUDSTJENESTE
UNDER ÅBEN HIMMEL

FÆLLES
PINSEKOR

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 21. maj 2018 kl. 14.00
på stjernepladsen ved Porten til Jyske Aas.

Alle er velkomne til at deltage i
det store fælleskor sammen med
kirkekorene.

Årets 2. pinsedag fejres traditionen tro med en fælles gudstjeneste under åben himmel.
Denne gang på stjernepladsen ved ’Porten til Jyske Aas’. Områdets kirkekor danner
et stort fælleskor, som vil befordre salmesangen. Efterfølgende serveres kaffe og kage.
Medbring et tæppe og påklædning, der matcher vejrudsigten.
Adressen på stjernepladsen er: Landvadhøj 16, 9320 Hjallerup.
Arrangør: Folkekirkerne i gamle Dronninglund Kommune

www.dronninglundkirke.dk

Forinden bliver der to korprøver i
Hjallerup Kulturhus: onsdag den
2. maj og i Dronninglund Sognegård torsdag den 17. maj, begge
fra kl. 16.45 til 18.15. På selve dagen er der generalprøve kl. 12.30.
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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
04.04 Kl. 10.00
Sognecafé
04.04 Kl. 18.00
Fernisering på kunstudstilling
04.04 Kl. 19.00
Studiekreds om salmer
06.04 Kl. 14.00
Et kvindeliv på godt og ondt,
		
sogneeftermiddag
10.04 Kl. 10.00
Sorggruppe
11.04 Kl. 10.00
Sognecafé
17.04 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
18.04 Kl. 10.00
Sognecafé
25.04 Kl. 10.00
Sognecafé
01.05 Kl. 10.00
Sorggruppe
02.05 Kl. 10.00
Sognecafé
02.05 Kl. 19.00
Sangaften
04.05 Kl. 14.00
Mit livs karrusel, Sogneeftermiddag
09.05 Kl. 10.00
Sognecafé
15.05 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
16.05 Kl. 10.00
Sognecafé
22.05 Kl. 10.00
Sorggruppe
23.05 Kl. 10.00
Sognecafé
30.05 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

05.04
06.04

12.04
18.04
26.04
03.05
10.05
17.05

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

24.05
31.05

Bibelkredsene mødes i hjemmene
19.30 Sangaften i Hjallerup Kulturhus med
Fleckerøy Sangkammerater og fritidsmissionær
Villy Sørensen. I samarbejde med Nyt Liv og
Søren Grøn fra Sanden Bjerggård
Kristendomskursus: Er Bibelen til at forstå?
v. missionær Bent Kjær, Hjørring
IM Sydøstvendsyssel: Møde i Hjallerup Missionshus,
Søndergade 22. Taler: fhv. højskoleforstander
Erik Bach Pedersen, Gårslev
Før Bededag: IM-café-aften med hveder,
andagt og aftensang
Bibelkredsene mødes i hjemmene
Kr. Himmelfartsdag: Gudstjeneste og udflugt
til Nellemanns Have, Sæby
Diakoni – I Bibelen og i praksis v. koordinator
for Aalborgprovstiernes Menighedspleje
Birgitte Viftrup Mortensen
Sange og salmer v. lærer Ruth Wolf, Klokkerholm
Bibelkredsene mødes i hjemmene

MENIGHEDSRÅDSMØDER
I SOGNEGÅRDEN:
• 17. april • 15. maj

11

GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
05.04
19.04
03.05
17.05

Margrethelund
Kathrine Buus Christensen
Hanne Svensmark
Kathrine Buus Christensen
Jeanette Nymann Geller

Gudstjenester i Blåbærhaven
12.04
Rune Thomassen
17.05
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

01.04 Påskedag
Matt 28,1-8

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

Kl. 14 Rune Thomassen

02.04 2. påskedag
Joh 20,1-18

Kl. 14 Peter Bandholm

08.04 1. søndag efter påske
Joh 21,15-19

Kl. 10.00 Villy Mølgaard

15.04 2. søndag efter påske
Joh 10,22-30

Kl. 10 Rune Thomassen

22.04 3. søndag efter påske
Joh 14,1-11

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

27.04 Bededag
Matt 7,7-14

Kl. 10 Rune Thomassen
Konfirmation

29.04 4. søndag efter påske
Joh 8,28-36

Kl. 10 Hanne Svensmark
Konfirmation

04.05 Befrielsesgudstjeneste

Kl. 20 Rune Thomassen

06.05 5. søndag efter påske
Joh 17,1-11

Kl. 10 Jeanette Geller
Konfirmation

10.05 Kristi Himmelfart
Luk 24,46-53

Kl. 10 Hanne Svensmark
Konfirmation

13.05 6. søndag efter påske
Joh 17,20-26

Kl. 10 Rune Thomassen
Konfirmation

20.05 Pinsedag
Joh 14,15-21

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

21.05 2. pinsedag
Joh 6,44-51

Kl. 14 – Fælles friluftsgudstjeneste i Hellevad (Se i bladet)

27.05 Trinitatis søndag
Matt 28,16-20

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

Kl. 14 Hanne Svensmark

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

www.dronninglundkirke.dk

