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MÅNEDENS INDLÆG
Krybben i Betlehem
Den svenske præst Torgny Wirén fortæller et sted om hans barndoms jul.
Hvert år, dagen før juleaften, fandt
hans far julekrybben frem. Den var
indbegrebet af julestemning. Han kunne stå stille foran den og betragte de
mange figurer igen og igen.
Som voksen fik han mulighed for
at besøge stedet, hvor den første julekrybbe havde stået. Fødselsgrotten
i Betlehem. Stedet er en stor turistattraktion. Der var allerede 8 busser med
forventningsfulde besøgende i en lang
række, så det tog over en time, før han
kunne begynde at bevæge sig ned af
den smalle trappe til grotten nedenunder kirken.
Hver besøgende havde 10 sekunder til at betragte stenen, hvor fødslen
fandt sted. Men han kunne mærke, han
havde brug for mere tid, og søgte ud
af rækken, og i mørket længere inde i
hulen fandt hans hænder en afsats lidt
oppe på væggen, der gav et perfekt

udsyn. Han hoppede op og fik sat sig
tilrette.
Der gik imidlertid ikke lang tid før
en mand i lange sorte gevandter og et
gråsprængt skæg banede sig vej over
mod ham, og man behøvede ingen
nærmere kendskab til mellemøstlige
sprog for at forstå, at denne præst var
stærkt opbragt over hans handling.
Flov hoppede han ned, og et øjeblik senere knælede en ældre dame
netop ved den klippeafsats og gjorde
korstegn. Senere kom også en gammel mand og han forklarede Wirén, at
netop her havde krybben stået.
Han fandt den vrede præst igen og
undskyldte mange gange, at han havde
sat sig med sine beskidte bukser netop
på det sted, hvor Jesu første vugge havde stået. Præsten så på ham og sagde
med løftet finger: »A man shall not
take the place that belongs to God, and
God alone!« (Et menneske må ikke
tage den plads, der tilhører Gud og
kun Gud).

Menighedsråd
Formand Jens Rasmussen · Lindenovsvej 3,
9330 Dronninglund · Mobil: 24 94 46 46
E-mail: meni2016j@gmail.com
Kirkeværge, Dronninglund Kirke
Finn E. Larsen
Skovbrynet 16 · Mobil: 22 61 95 07
Kirkeværge, Dorf Kirke
Susanne Hald Kristensen
Kvisselholtvej 17, Dorf
E-mail: sus.h.k@jubii.dk
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Senere gik turen hjemad, og det blev
til en god feriehistorie og siden glemte
han alt om det. Indtil han løb ind i en
svær tid. Hans kalender var overfyldt,
og han havde fornemmelsen af, at alting afhang af ham. Da kom den gamle
præsts ord tilbage til ham. Et menneske må ikke tage den plads, der tilhører
Gud og kun Gud.
Det er det, der så let sker for et menneske. At vi mister perspektiv og får
fornemmelsen af, at det hele afhænger
af os. Og vi segner under presset. For
Wirén og mange andre blev bønnen
det vindue, der kunne lukke op for den
store virkelighed. At alting ikke afhænger af os. At alt i virkeligheden afhænger af Gud.
Det er det gode budskab, at det er
ikke os, der skulle fødes i en stald, og
siden dø på et kors og sejre over døden.
Det har Gud selv taget sig af, og han
tager sig fortsat af os. Derfor er der
stadig tid til at kigge på barnet i krybben. For det er ham, det afhænger af.
Glædelig jul.
Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.
I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.
Emmy Köhler 1898
(»Nu tændes tusind julelys«)
Rune Thomassen
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KRYBBESPIL OG
FAMILIEGUDSTJENESTE
Torsdag den 6. december kl. 17
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

JULEKONCERT I
DRONNINGLUND KIRKE
Tirsdag d. 11. december kl. 19.30
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 under ledelse
af Lars Peder Sørensen medvirke til at skabe den helt rigtige julestemning.
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.

DRONNINGLUND KIRKE
PÅ FACEBOOK
Her kan du følge med i livet ved kirken, se billeder og
tilmelde dig arrangementer.
Kommunikationsudvalget
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JULEHJÆLP
MENIGHEDSPLEJENS JULEHJÆLP
Hvis I er børnefamilie, og har svært ved at få pengene til
at slå til i julen, kan I søge Menighedsplejens julehjælp.
Hjælpen kan søges af familier bosat i Dronninglund-Dorf
sogne. Julehjælpen består af mad til julen, et sanghæfte
samt et gavekort med et mindre beløb til at købe gave til
børnene.
Du kan søge julehjælp på flere måder.
1) Kan afleveres på Kirkekontoret, Slotsgade 8. Ansøgningsskema findes på www.dronninglundkirke.dk eller
kan hentes på Kirkekontoret. Her kan man også få hjælp
til at udfylde ansøgningen.
2) Du kan også søge gennem din sagsbehandler på kommunen (vi samarbejder med kommunen om fordelingen).
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HØRER DU TIL DEM, DER HAR NOK I JULEN?
Hvert år samles i Dronninglund-Dorf sogne ind, så
der kan uddeles julehjælp til familier, der er økonomisk
trængte.
Pengene kommer fra høstoffer i de to kirker og fra det
marked, som FDF og andre frivillige stabler på benene i
forbindelse med høstgudstjenesten. Tak til dem for indsatsen!
Det forholder sig sådan, at der er et stort behov for julehjælpen. Så hvis du hører til dem, der har nok i julen
og kan afse et beløb, stort eller lille, til julehjælp, har du
mulighed for at give en gave.

Ansøgningsfrist: Snarest og allersenest 4. december.
Vi kontakter dig senest 15/12, hvis du har fået en julekurv.

Du kan overføre via Mobilepay til 25 44 75 02 (Jørgen
Nielsen) - skriv JULEHJÆLP i kommentarfeltet. Eller
du kan indsætte på konto: 9044 0440001831 Dronninglund Sparekasse - mærket JULEHJÆLP.

Venlig hilsen Dronninglund-Dorf sognes menighedspleje

Venlig hilsen Dronninglund-Dorf Sognes Menighedspleje
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STAFETTEN
– LAURA REFSHAUGE KJÆR
Jeg har fået denne stafet af min rigtig
gode barndomsveninde. Hun skrev
sidst, om relationer og det at kunne
tale om alt.
Lige netop dette, har jeg det sidste halve år beskæftiget mig meget med. Modet til at være i det der er svært. Dette
er særligt kommet til udtryk igennem
mit studie. Jeg læser til sygeplejerske
og har lige været i praktik i psykiatri.
Jeg kommer fra et hjem med Halfdan
Rasmussens ABC og bordbøn inden
aftensmad. Vi har altid haft ECCOvinterstøvler med en god solid sål og
lasagne om torsdagen. I min verden var
utrolig meget fundamentalt. Mor og
far er selvfølgelig sammen, til sommer
tager vi selvfølgelig campingvognen
med til Hvide Klit og selvfølgelig har
jeg alle 4 bedsteforældre endnu.
Som barn vejede alle disse selvfølgeligheder lige meget. Dette betød også,
at min referenceramme var begrænset.
Jeg troede alle kom fra lige vilkår. At
alle mine klassekammerater kom hjem
til eftermiddagskaffe og en mor og en
far, der elsker hinanden. En mor og
en far der spørger, hvordan din dag er
gået, og hvorfor du er ked af det. Der
gik mange år før virkeligheden gik op
for mig.
Spol 15 år frem, til en dag i foråret
2018. Vi fik på studiet besøg af en
mand, som fortalte om sit liv som psykisk syg og den stigmatisering han oplever. Han fortalte om stemmerne og
om dragen, der følger med ham over-
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alt. Under forelæsningen fortalte han,
at dragen sad ude på marken.
Jeg var fuld af frygt for at skulle være i
praktik på et lukket afsnit, for jeg vidste intet om det. Jeg var bange for om
patienterne i deres psykotiske tilstand,
ville kunne finde på at gøre skade på
mig, personalet, hinanden eller sig selv.
Hvordan vil jeg i så fald reagere? Jeg
havde mange tanker, og det fyldte alt i
en periode. Jeg skulle træde ud af min
privilegerede, skærmede verden og ind
i deres.
I slutningen af foredraget sagde manden, at hvis vi kun skulle tage en ting
med fra foredraget, så skulle det være
dette råd: Vis at I kan være i det.
Det blev altafgørende for min praktik.
Modet til at være i det. At vise disse
mennesker, at jeg ser mere end deres
diagnoser. Mere end psykosen. Dette
betød at relationsdannelsen skete af sig
selv. Relationsdannelse der ellers kan
være svær, når det omhandler mennesker med generel mistro til sundhedsvæsenet, en mistro der for det meste er
berettiget.
Særligt en samtale står klart for mig.
Jeg sad i haven med en patient. Vi talte
om hvordan han opfører sig når han
er psykotisk. Det var svært for ham,
for han fortrød mange ting, til sådan
en grad at han flere gange nævnte at
»vi burde bare slukke for ham«. Sikke
nogle tanker. Sikke en skyld at bære på.
Jeg lyttede og forsøgte at vise ham,
at intet han sagde skræmte mig. Han

begyndte
at
græde. Så fortalte jeg ham, at
jeg - Laura, kan
tilgive ham for
de ting han har
gjort. At det ikke betød noget for mig
eller vores relation. Han gav mig den
største og ærligste krammer jeg nogensinde har fået.
K. E. Løgstrup skriver i sin bog »Den
etiske fordring«:
»Den enkelte har aldrig med et andet
menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det
kan være meget lidt, en forbigående
stemning, en oplagthed, man får til at
visne, eller som man vækker, en lede
man uddyber eller hæver. Men det kan
også være forfærdende meget, så det
simpelthen står til den enkelte, om den
andens liv lykkes eller ej«.
Dette forsøger jeg at håndhæve både
som kommende sygeplejerske, men i
ligeså høj grad som bare Laura.
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.
Laura Eline Refshauge Kjær er 23 år
gammel og læser til sygeplejerske i Aalborg. Laura giver stafetten videre til sin
tidligere pædagog Lise Lundgaard. Laura
siger om Lise: »Lise er kærlig, har altid
tid, og kan stadig genkende de børn, hun
passede for så lang tid siden«.
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SOGNEEFTERMIDDAGE
»Advent i sognegården«
Fredag den 7. 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 og vores nye børne- og familiemedarbejder Ann
Lebech medvirker sammen med sognepræsterne, hvor vi naturligvis skal have en julehistorie og fælles underholdning.
Ind imellem alt dette
er der kaffe og julebag.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag i sognegården.

Bakkens Pjerrot om livet
og døden
Fredag den 4. januar kl. 14.00
Kurt Flemming, kendt som
Bakkens Pjerrot, kommer på
besøg for at fortælle om sine
egne personlige erfaringer med
at miste sin kone efter et 2-årigt
kræftforløb. Han vil fortælle om
livet før og efter beskeden om
sygdommen og, hvad det har
betydet for ham som menneske og hans syn på livet og troen.
En stærk beretning om det, at leve med tabet, »når døden er
kommet inden for døren«.
Der er kaffe undervejs a kr. 20 og der bliver mulighed for at
stille spørgsmål til Kurt Flemming.
På gensyn i sognegården, Rævdalsvej 5.
Rune Thomassen

GOSPELGUDSTJENESTE OM »LYS«
Fredag den 1. februar kl. 17.00
Vinterens mørke bliver lettet betydeligt, når
gospelsangen indtager kirkerummet fredag
den 1. februar. Hele dagen har konfirmander
og præster øvet numre med musikeren og
produceren Joachim Hejslet i sognegården.
Og kl. 17:00 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 »Lys«.
Håber at se mange til en festlig aften.
Konfirmander, Pernille, Hanne og Rune
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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.

Juleaften er der 3 gudstjenester i Dronninglund
og 1 gudstjeneste i Dorf.
Kirkebilen kører til de to første gudstjenester i Dronninglund.

Fredag den 7. kl. 10.00 Dagplejen
Tirsdag den 11. kl. 9.30 Dronninglund børnehave
Tirsdag den 11. kl. 10.30 Børnehuset Himmelblå
Onsdag den 12. 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

Dronninglund Kirke
13.00 Hanne Svensmark
14.30 Rune Thomassen
16.00 Rune Thomassen
Dorf Kirke
14.30 Hanne Svensmark

JULEKONCERT I DORF KIRKE
Søndag d. 16. december kl. 16.00
Julekoncerten er en fast tradition i
Dorf Kirke, og i år leveres tonerne af
Frederikshavn Bykor, som glæder sig
til at synge julen ind i Dorf kirke.
Koncerten kommer til at rumme masser af traditionel julestemning.
Efter koncerten serveres der kaffe i våbenhuset.
Fri entré
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UDSTILLINGER
I SOGNEGÅRDEN
Anni Duch
Fra 9. december til midt i februar kan
Anni Duch’s malerier ses i Sognegården.

Helle Brorsen Nielsen
Fra december kan man se smykker af
hestehår og sandblæste glas, mange af
dem med hestemotiver.

Anni skriver selv således om sin kunst:
»Min foretrukne udtryksform er oliemaleriet, og i mine billeder omsættes
oplevelser og sanseindtryk til farveudtryk, farve, rytme og stoflighed er centrale.
Man finder genkendelige motiver, men
det endelige resultat som helhed er abstrakt.
Motivet skaber associationer/historier
til den verden, vi lever i og er fælles om
smerten i livet, skønheden i livet, markante beskeder fra samtiden og glæden
og optimismen«.
Se mere på hjemmesiden
www.anniduch.dk

Helle skriver sådan om sig selv:
Jeg er 51 år, er bosiddende på Gettrupmark nord for Ulsted og arbejder
til dagligt på Dronninglund Kirkegård
som kirkegårdsgartner.
Min interesse for at lave smykker af
hestehår startede for 4 år siden, da min
familie og jeg var på Voergaard Slot.
Her så jeg, at man i gamle dage lavede
smykker af hestehår. Det syntes jeg, så
rigtig spændende ud, så det var jeg nødt
til at prøve. Ja, og hestene stod jo lige
udenfor døren, så det var bare med at
komme i gang. Jeg sandblæser også på
glas, det er for det meste hestemotiver,
eller hvad folk ønsker på deres glas.
Det næste, jeg gerne vil i gang med, er
at lave smykker af horn. Jeg håber, jeg
får tid til det inden jul.

Kom og se og hør lidt om udstillingerne.
Vi indbyder til fernisering for begge udstilleres værker søndag den 9. december klokken 11.30 (efter gudstjenesten) i Sognegården.
Vi byder på en lille forfriskning.
Kunstudvalget
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Kirkekontorets
åbningstider
i julen
Mandag. d. 24/12
Tirsdag d. 25/12
Onsdag d. 26/12
Torsdag d. 27/12
Fredag d. 28/12
Mandag d. 31/12
Tirsdag d. 1/1

Lukket
Lukket
Lukket
14-17
Lukket
Lukket
Lukket

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:
Den 8. januar kl. 18.00
Tilmelding kan ske til Hanne
Asmussen på tlf. 30 13 15 90.
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RENOVERING AF ALTERTAVLE
Dronninglund Kirkes inventar har gennemgået en restaurering af altertavle,
prædikestol og lydhimmel.
Nationalmuseet lavede en besigtigelsesrapport 14. september 2014. Her
kunne museets eksperter se, at inventaret var noget medtaget. Menighedsrådet valgte derfor at påbegynde ansøgninger til provstiudvalget og stiftet med
henblik på godkendelsen til at iværksætte restaurering samt at få afklaret
økonomien.
Den 13. august 2018 kunne man se
de første tegn på, at nu skulle der ske
noget i kirken. Det første stillads blev

opsat, og nu begyndte arbejdet med at
nedtage lydhimlen, der skulle køres til
København sammen med altertavlemaleriet.
Hele restaureringen kunne afsluttes
den 4. oktober med et flot resultat.
Menighedsrådet har haft et godt samarbejde med Nationalmuseets personale
og kirkens folk, der har bidraget med
håndsrækning og god forståelse for de
problemer, der måtte være i forbindelse
med så stort et arbejde.
Kalkmalerierne og kirkens inventar står
nu i god stand.
Hilsen Finn Larsen, kirkeværge.

NY TÅR
På årets første dag får vi besøg af medlemmer af
Aalborg Brassband, som skal være med til at festliggøre vores nytårsgudstjeneste, som selvfølgelig
også kommer til at byde på champagne-galoppen.
Det er kl. 16.00 i Dronninglund Kirke. Kom og være
med til at sige godt nytår til hinanden.
Efter gudstjenesten bydes på bobler og kransekage
i våbenhuset.
Sognepræst Hanne Svensmark
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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!
ASPIRANTKORET
For børn fra 3.-4. klasse, øver torsdage kl. 15.30-16.15 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
05.12 Kl. 10.00
Sognecafé
07.12 Kl. 14.00
Sogneeftermiddag
12.12 Kl. 10.00
Sognecafé
04.01 Kl. 14.00
Sogneeftermiddag
08.01 Kl. 18.00
Suppeaften
09.01 Kl. 10.00
Sognecafé
15.01 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
16.01 Kl. 10.00
Sognecafé
23.01 Kl. 10.00
Sognecafé
30.01 Kl. 10.00
Sognecafé

DEADLINE:
Indlevering af materiale
til næste kirkeblad 1. januar 2019

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
Den 15. januar 2019

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

06.12
13.12
03.01

07.01
08.01
09.01
10.01

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.
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

11.01
17.01

25.01

Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Adventsfest med lotteri. Taler: Pensioneret
missionær Preben Hansen, Nibe.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Evangelisk Alliance Bedeuge 6.-13. januar:
Kristne over hele verden samles til bøn.
Tema: Åndeligt venskab.
Læs mere på www.evangeliskalliance.dk/bedeuge
Kl. 19.30 hos Nyt Liv, Fredensgade 4.
Kl. 19.30 hos Nyt Liv, Fredensgade 4.
Kl. 19.30 i Sognegården: Åndelige erfaringer
bygger bro.
Kl. 19.30 i Sognegården:
Det gæstfri fællesskab bygger bro.
Kl. 19.30 hos Nyt Liv, Fredensgade 4.
Kl. 19.30 Tema: Jeg har en rig tjeneste for Gud.
Når »bør« og »skal« er ved at slide os op!
v. fritidsunderviser Poul Erik Hansen, Farsø
Kl. 17.30 Familieaften på tværs. Spisning.
Sang og tak til Gud v. musikkonsulent
Bjarne Klitgaard, Aalborg.

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
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
06.12
21.12
03.01
17.01

Margrethelund
Pernille Gilbak Jensen
Hanne Svensmark
Rune Thomassen
Pernille Gilbak Jensen

Gudstjenester i Blåbærhaven
13.12
Rune Thomassen
10.01
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

02.12 1. søndag i advent
Matthæusevangeliet 21,1-9

Kl. 10 Rune Thomassen
*Tolkning

06.12 Familiegudstjeneste
med krybbespil

Kl. 17 Rune Thomassen

09.12 2. søndag i advent
Lukasevangeliet 21,25-36

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

16.12 3. søndag i advent
Matthæusevangeliet 11,2-10

DORF

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe *Tolkning

23.12 4. søndag i advent
Johannesevangeliet 1,19-28

Kl. 10 Hanne Svensmark

24.12 juleaften
Lukasevangeliet 2,1-14

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

25.12 1. juledag
Lukasevangeliet 2,1-14

Kl. 10 Hanne Svensmark
*Tolkning

26.12 2. juledag/Stefans dag
Matthæusevangeliet 23,34-39

Kl. 10 Rune Thomassen

30.12 julesøndag
Lukasevangeliet 2,25-40

Kl. 10 Rune Thomassen

01.01 Nytårsdag
Lukasevangeliet 2,21

Kl. 16 Hanne Svensmark
*Tolkning

06.01 Hellig tre kongers
søndag
Matthæusevangeliet 2,1-12

Kl. 10 Rune Thomassen

13.01 1. søndag efter H3K
Markusevangeliet 10,13-16

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe *Tolkning

20.01 2. søndag efter H3K
Johannesevangeliet 2,1-11

Kl. 10 NN
*Tolkning

27.01 3. søndag efter H3K
Matthæusevangeliet 8,1-13

Kl. 10 Rune Thomassen

Kl. 14.30 Hanne Svensmark

Kl. 14 Rune Thomassen

www.dronninglundkirke.dk

