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MÅNEDENS INDLÆG
God morgen – en påskehilsen
Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »God morgen!« Matthæusevangeliet, kap. 28, vers 9.
»God morgen«! Så enkelt og ligetil,
som hvis det havde været en ganske
almindelig onsdag morgen, og vi stod
med uglet hår og ventede på at komme til på badeværelset, hilser Jesus på
de to kvinder, der er kommet ud til
hans grav for at salve hans døde krop:
»God morgen«.
»God morgen«. Hvor mange gange
kan man ikke nå at sige det, når man
møder på arbejde.
»God morgen«. Hvor mange gange
har Jesus ikke sagt det, når de satte sig
for at spise morgenmad derhjemme i
Kapernaum.
Men denne morgen havde de intet
»God morgen« forventet.
Den første påskemorgen stod kvinderne der, og var stadigt rystede. De
var kommet ud til graven for at salve
ham en sidste gang, til afsked, måske
også for at rejse hjem igen til deres
hjembyer. For nu var festtiden forbi.
Jesus havde været deres håb, men nu
var boblen brast. De havde haft det
som disciplene, der svarede: »Herre,
hvor skal vi gå hen?«, da Jesus havde
spurgt dem, om de også ville forlade
ham. Der havde ikke været noget andet sted at gå hen. Men nu var det
slut. Døden havde også indhentet deres helt og håb. Jesus var også dødelig.
Fra tid til anden møder vi døden
blandt vores nærmeste. Sorg og for-

tvivlelse gør for en tid vores verden
fuldkommen anderledes. Vi mærker,
at tiden ikke står stille, men snarere
fanger os ind. Det kan være som et
jordskælv, selv når døden var ventet.
Men selv ved et jordskælv ved vi,
hvad vi må gøre. Når døden kommer, må vi arrangere begravelse. Vi
må lægge den døde i graven og vi må
sørge. Det har kvinderne også vidst,
og støttet sig til midt i sorgen og frygten. Livet må gå videre. Døden kan vi
ikke ændre.
Så kvinderne går stille ud til Arimætæas have. Snakker kun lidt. De
ønsker ikke at vække opsigt i en by,
hvor man kan risikere hvad som helst,
hvis man kan sættes i forbindelse med
Jesus af Nazaret. Det er svært at finde
vej, for det er ikke deres by. Men de
når haven. Solen er kun lige nået over
horisonten med sit røde lys og det
er koldt. Træerne i haven kaster stadig lange skygger. Det er ikke en god
morgen.
Pludselig ryster jorden under dem.
Et hvidt lys lyser op midt i haven, og
en skikkelse, der ikke var af denne
jord, vælter stenen væk fra indgangen
til graven. De få soldater, der holdt
vagt ved graven, har angsten stående
i ansigtet og de kaster sig væk.
Kvinderne derimod står bare. De
er bange. De kan næsten ikke rumme
mere. Deres følelser er allerede strakt
til bristepunktet. Og nu dette. Heller
ikke det kan de få lov til; stille at gå ud
til graven og leve sorgen ud.
Men ud fra denne grav kommer han,
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som siger til dem, der har mistet håbet
og troen på, at det kan blive godt igen:
»God morgen«.
Når chokket havde fortaget sig,
skulle de tage til Galilæa for at møde
Jesus. Og når de nåede frem ville han
komme dem i møde. For det er sådan,
den opstandne Kristus møder os bagefter. Forfra!
Han kommer os i møde. Han kommer fra fremtiden, fra Gud, for at give
os en ny fortid.
Han kommer ikke løbende op gennem århundrederne som en røst fra
fortiden der halsende råber, husk
nu mig, husk mine skriftsteder. Han
kommer dem, der er i frygt, dem der
er bundet af deres fortid i møde, forfra. Og så kan det blive en god morgen.
Glædelig påske!
Rune Thomassen
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FORÅRETS
KONFIRMATIONER
Et af forårets højdepunkter nærmer sig, nemlig konfirmationen af
7. årgang. Som vanligt har eleverne fra Aså fulgt deres nuværende klasser
til forberedelse, men konfirmeres i Aså og Melholt kirker. For nærmere
information henviser vi til Aså Kirkes hjemmeside
Navnene på Dronninglunds konfirmander og tidspunkterne for deres
konfirmation bliver offentliggjort på kirkens hjemmeside og facebookside
fredag den 5. april.
Konfirmationsdatoerne i år er:
Søndag den 28. april kl. 10.00
- konfirmeres elever fra Q-klasserne af Rune Thomassen
Lørdag den 4. maj kl. 10.00
- konfirmeres 7.A af Pernille Gilbak Jensen
Søndag den 5. maj kl. 10.00
- konfirmeres 7.B af Rune Thomassen
Lørdag den 11. maj kl. 10.00
- konfirmeres 7.C af Pernille Gilbak Jensen
Søndag den 12. maj kl. 10.00
- konfirmeres 7.D af Hanne Svensmark
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SOGNEEFTERMIDDAGE
Sogneeftermiddagene starter klokken 14.00 i Sognegården, Rævdalsvej 5. Alle er velkomne, kaffen koster 20,- kr.
FREDAG DEN 5. APRIL
»Livet – det dejligste eventyr«
v/tidl. sognepræst Kaj Mogensen
H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi »Mit Livs Eventyr«:
»Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: Der er
en kjærlig Gud, der fører alt til
det Bedste«. Troen på at Gud
er kærlighed, at Gud har skabt
os mennesker i sit billede, og at
Gud elsker alle mennesker, er
den røde tråd i H.C. Andersens
digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt
udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner.
For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller
færdige meninger, men liv og glæde. For ham hører tro og
viden sammen. Alt dette fortæller Kaj Mogensen levende om
denne eftermiddag.

FREDAG DEN 3. MAJ
»MATADOR OG
KRISTENDOM
- 24 fortællinger om vort liv«
Den folkekære tv-serie Matador
er omdrejningspunkt for ny bog
om kristne værdier, som de afspejler sig i hverdagen.
For nok er der alle intrigerne
og magtkampene, side om side
med sladderen i Korsbæk, som
vi spejler os i - men under det
hele ligger den varme og forløsende humor, der gør, at vi trods
alt rummer og ser hinanden som dem vi er - på trods af alle
skel - for humoren er i sit væsen beslægtet med evangeliet.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig, fortæller uddybende og
levende om nye vinkler på Matador.
Læs mere på:
www.dr-risvig.dk og www.faroerejser.dk

GUDSTJENESTE
I ANLEDNING AF
DANMARKS BEFRIELSE
Lørdag den 4. maj klokken 20.00 i Dronninglund Kirke
Hvert år den 4. maj kan vi mindes at det i 1945 var en glædesaften i det meste af Danmark, hvor 5 års besættelse var slut.
Selv her 74 år efter er det en tanke og tak værd, derfor samles
vi igen i år i kirken for at markere denne dag.
Foreninger i byen med Dannebrogsfaner inviteres til at deltage med deres fane.
Menighedsrådet og sognepræst Hanne Svensmark
PS. Borgerforeningen og menighedsrådet arbejder på en lille
optakt til gudstjenesten. Hold øje med annonce og Facebook.
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PÅSKEN 2019
Fra palmesøndag til og med anden påskedag genoplever
vi i kirkerne påskens begivenheder, så kom og vær med
og oplev gennem musik, ord og sanser den vigtigste højtid i kristendommen.

MUSiKiRKEN
VELKOMMEN TIL

Palmesøndag 14. april er der gudstjeneste i Dronninglund Kirke ved Hanne Svensmark.
Skærtorsdag 18. april mødes vi klokken 19.00 i Dronninglund Kirke for at mindes det sidste måltid som Jesus delte med sine disciple. Gudstjenesten er ved Hanne
Svensmark.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise et påskemåltid på Dronninglund Slot, hvor der serveres lam,
brød og salat, sammen med et glas vin.
Pris for deltagelse i fællesspisningen er 80,- kr. som betales ved tilmelding enten via mobile pay nr. 25447502
(Jørgen Nielsen) - skriv Påske eller med aftalte penge.
Tilmelding til kirkekontoret senest 12. april på
dronninglund.sogn@km.dk eller 24 87 11 84.
Langfredag 19. april læser vi os igennem timerne op til
og under korsfæstelsen. Det sker gennem uddrag af Johannesevangeliet, ledsaget af billeder af den nulevende
kinesiske kunstner He Qi. Mellem læsningerne synger
vi sammen eller lytter til musik. Dette foregår i Dronninglund Kirke ved Rune Thomassen.
Påskedag den 21. april fejrer vi opstandelsen klokken
10.00 med en gudstjeneste i Dronninglund Kirke ved
Hanne Svensmark.
Anden påskedag den 22. april er det i Dorf Kirke
klokken 10.00 gudstjenesten markerer afslutningen på
påskehøjtidelighederne ved Rune Thomassen.
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Musikalsk legestue for børn i alderen 1-5 år ifølge
med en voksen
Vi skal synge, danse, spille på små instrumenter og
høre en spændende bibelhistorie.
Vi oplever musikken og rytmerne med alle sanser og
lærer mange små sange og salmer.
Det foregår i Dronninglund Kirke ca. 2 onsdage om
måneden kl. 16:45 til 17:30 efter nedenstående plan:
• 3. april – bemærk, at stedet her er ændret
til sognegården - og 17. april
• 1., 15. og 29. maj
• 19. juni
Deltagelse er gratis. Tilmelding til Kirke- og Kulturmedarbejder Ann Bidstrup Lebech på mail:
anel@km.dk med information om barnets og den medfølgende voksnes navne.
Fik du ikke tilmeldt dig i tide, så mød op i kirken på dagen, og så klarer vi det der. Kontakt Ann for yderligere
oplysninger på mail eller tlf. 51 52 02 90.
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Onsdag d. 15. maj kl. 19.00 i Sognegården, Rævdalsvej 5
Det er med stor glæde vi inviterer til kombineret bogudgivelse og fernisering i anledning af udgivelsen af bogen: Smeden
fra Klokkerholm.
Birgit Chemnitz Kristiansen udkommer med sin fjerde bog
fra Nordjylland, som er en samling noveller fra fortid og nutid og alt det midt imellem.
Fra sin fars familie, som oprindelig stammede fra Østvendsyssel, har Birgit arvet glæden ved at lytte til en god historie og
fortælle den videre. Ingen påstår at fortællingerne er sandfærdige. Det er de som regel ikke. I hvert fald ikke helt. Dog ligger der som regel gemt en splint sandhed et eller andet sted.
Birgit holder også af at male og tegne og resultatet af det kan
ses i Sognegården fra den 15. maj.
Aftenen byder på tale ved Frits Danielsen og Elly Ørnberg,
oplæsning fra bogen ved Birgit Chemnitz Kristiansen, lejlighed til at se på udstillingen, lodtrækning om forsidebilledet
fra den nye bog og selvfølgelig lidt godt til ganen.
Vel mødt i Sognegården
Forlaget Nordpress og Dronninglund Kirkes kunstudvalg

Udflugt
Fredag den 7. juni
Årets udflugt går i år i retning
af Hjørring og Hirtshals. Det
nærmere program vil fremgå af
det næste kirkeblad og kirkens
hjemmeside. Vi kan dog allerede
nu afsløre, at vi arbejder på en
hyggelig tur med fællessang, kirkebesøg, god frokost og spændende seværdighed og et stop
ved et ishus på vejen hjem.
Prisen bliver kr. 150, som betales
på dagen. Tilmelding nødvendig
til kirkekontoret på 98 84 42 43
eller mail:
dronninglund.sogn@km.dk.
Sognepræsterne

HISTORISK AFTEN I DORF KIRKE OG GL. SKOLE
Tirsdag den 21. maj kl. 19.00
Denne forhåbentlig skønne forårsaften inviterer vi til en
aften om Dorf Kirkes historie. Der sker i samarbejde med
Dronninglund Turistforening. Den lokalkendte Runa Christensen vil fortælle om baggrunden for opførelsen af Dorf
Kirke og træk fra kirkens godt hundrede års historie.
Bagefter er der dækket til kaffe i Dorfs gamle skole, hvor der
også vil være tilbageblik på dengang, børn ikke skulle uden
for sognet for at gå i skole.
Arrangementet er gratis.
Menighedsrådet og Drl. Turistforening
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STAFETTEN
– LISE LUNDGAARD
Det gode børneliv
Jeg har overtaget stafetten efter Laura, som jeg har kendt i 20 år. Da hun
var 3 år blev jeg ansat som pædagogmedhjælper i den børnehave hun gik
i. Laura skrev om relationer, som er
svære at være i. Hun sagde til mig, at
det behøvede jeg ikke skrive om, det
vigtige var, at jeg skrev om noget, der
optager mig for tiden. Jeg behøvede
ikke tænke længe, før jeg kom frem til
hvad der optager mig. Ikke bare for tiden, men i de sidste 20 år eller mere...
Det har altid ligget mig meget på
sinde, at alle børn har nogen at betro
sig til... Om ikke deres forældre, så i
hvert fald en anden voksen de stoler
på. Som pædagog ser jeg det som min
fornemmeste opgave at forsøge at være
en voksen, der fortjener deres tillid og
som er så synlig, at de ser mig som en
mulighed.
Jeg tænker det er af allerstørste vigtighed at børn ikke går rundt med bekymringer og tanker, de ikke tør fortælle
nogen fordi de frygter at ingen vil lytte.
De kan godt fornemme når voksne har
travlt og der er stor forskel på hvor meget mod børnene har til at betro sig.
Både i mit privatliv som mor til en
6-årig og som pædagog er det vigtigt
for mig, at børnene tør fortælle mig
hvad de går og tumler med. Jeg bliver
ikke sur når de har smadret noget og
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klart mindre sur når de kommer og
fortæller at de har gjort noget dumt.
For en del år siden var der et slogan på
busser og i tv, der hed »Har du snakket
med dit barn i dag?« Mange børn har
i tidens løb betroet mig stort og småt.
Hemmeligheder som jeg bærer med
mig og kun røber i absolutte nødstilfælde. i mit nuværende job som støttepædagog på en skole har jeg en ret specifik jobbeskrivelse på udvalgte børn.
Men jeg kommer i flere forskellige
klasser og derudover siger jeg hver
morgen godmorgen til en masse børn.
det underfundige er at flere og flere
børn kommer til mig med deres tanker om stort og småt. om skoletasker
og penalhuse der er væk, om tanker om
hvorfor far ikke ville ham da han var
lille, om hvorfor mor drikker vin når....
Forleden dag var der en konflikt med
et barn der havde sparket et andet
barn. Jeg var meget forundret over den
opførsel, men undervejs i snakken finder jeg ud af at den der sparkede havde
mange problemer at tumle med i sin
hverdag og sit hjemmeliv.
At opleve barnet sidde og åbne sig fyldte mig med taknemmelighed og ydmyghed. Det var stort at se det sænke
skuldrene, betro sig og opleve de andre
børn sige: vi siger det ikke til nogen.
Jeg lovede selvfølgelig også at jeg ikke
sagde noget til nogen. Siden da er vo-

res blikke sommetider mødtes
i aulaen eller i
klasserummet og
jeg kan se taknemmelighed og
at vi har noget sammen.
Det største svigt er ikke den der gjorde
et barn fortræd, det største svigt er når
barnet tager mod til sig til at betro en
det stoler på sin hemmelighed og ikke
bliver troet. DET er svigt... den følelse
tror jeg vi alle kan sætte os ind i. Og ja,
vi har travlt og der er mange ting der
skal nåes.
Jeg prioriterer at tale med min søn om
mange forskellige ting hver dag. Der
ER tid, i bilen på vej til børnehave,
mens vi leger, mens vi laver mad, mens
vi spiser og ved puttetid. Han har ligeledes spottet at jeg prioriterer ham
over min mobil og når han hører den
ringe, siger han: »Du gider ikke snakke i telefon nu, vel mor?« NÅR jeg så
snakker i telefon skal han respektere
det og være stille.
Der er foretaget enkelte redaktionelle
ændringer i stafetten.

Lise giver stafetten videre til
Anne Dorthe Holm.
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BØRNE- OG
FAMILIEGUDSTJENESTER
FAMILIEN
I NATUREN
Vi skal gå på opdagelse i naturen,
undersøge mærkelige insekter,
bygge huler, lave mad over bål, på
strandtur og skovtur, bage pandekager, høre bibelhistorier, synge,
lege og have det rart sammen med
andre familier.
Programmet er tilrettelagt, så det
passer for børnefamilier med børn
i alderen 3 til 5 år, men hele familien er velkommen – både ældre og
yngre søskende og bedsteforældre.
Målet er at komme ud i naturen og
få gode oplevelser sammen med
andre familier.
Næste gang 27. april kl. 9.3012.00 i FDF-huset, Lundagervej
48, Dronninglund
Pris: Da vi spiser sammen hver
gang, vil der være en pris på 15 kr.
pr. voksen og 5. kr. pr. barn under
12 år. Betaling sker på dagen
Tilmelding: Ann Bidstrup Lebech på e-mail: anel@km.dk senest 24. april.
Spørgsmål: Kontakt FDF kredsleder Jakob Krebs på e-mail: jkc@
fdf.dk, mobil: 2537 6859, eller
Kirke- og kulturmedarbejder Ann
Bidstrup Lebech på e-mail: anel@
km.dk, mobil: 5152 0290.
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Onsdag den 10. april kl. 17.00
i Dronninglund Kirke
Minikonfirmanderne har været med til
at forberede dagens gudstjeneste hvor
temaet er påske.
Den er tilrettelagt med musik, leg og
fortælling og så skal minikonfirmanderne have et diplom.
Vi slutter senest 18.30.
Efter gudstjenesten breder vi voksduge
ud i kirkegangene og byder på et let
måltid, så ingen behøver at skulle hjem
og lave aftensmad. Det koster 25 kr. pr.
voksen og 15 pr. barn.
Tilmelding af hensyn til maden senest
5. april til Ann på anel@km.dk eller
tlf. 51 52 02 90

Onsdag den 8. maj kl. 17.00
i Dronninglund Kirke
Vi skal alle sammen være detektiver og
hjælpes ad med at finde de ting, KirkeKalle har gemt i kirken. Lup må gerne
medbringes.
Efter gudstjenesten breder vi voksduge
ud i kirkegangene og byder på et let
måltid, så ingen behøver at skulle hjem
og lave aftensmad. Det koster 25 kr. pr.
voksen og 15 pr. barn.
Tilmelding af hensyn til maden senest
3. maj til Ann på anel@km.dk eller
tlf. 51 52 02 90.
Til begge gudstjenester er alle velkomne
– børn, unge, voksne, gamle. Så tag din
bedstemor, søster, onkel, far eller hvem du
gerne vil dele dette med i hånden og kom.

NYE PROJEKTER
PÅ KIRKEGÅRDEN
Se mere i næste kirkeblad.
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NYT FRA KIRKE- OG
KULTURMEDARBEJDEREN

Efter nu at have været ansat i et halvt
år, begynder det nu så småt at vise
sig, hvad det er, jeg går og arbejder
med. Overskriften for min ansættelse
er »Børn, unge og familier«, hvor mit
fokus i det første år er børnefamilier
med førskolebørn, og det var derfor
en stor glæde for mig, at jeg som det
første fik lov til at være den, der genfortalte juleevangeliet ved julegudstjenesterne for dagplejere og børnehaver i begyndelsen af december.
Umiddelbart efter nytår var det derfor en særlig fornøjelse at tage rundt i
børnehaverne med kirkens nye tilbud
MUSiKiRKEN (musikalsk legestue),
for det mødte jeg børn, som genkendte mig og spurgte, om det ikke
var mig, der havde fortalt historie i
kirken? Og jo, det var det, og nu kun-
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ne jeg så invitere dem til at komme
i kirken sammen med deres forældre
for at synge og spille sammen. Midt i
januar startede MUSiKiRKEN, hvor
11 dejlige børn i alderen 1 til 5 år
har taget deres mor, far, mormor og
oldemor med. Der er plads til flere,
så kom endelige, hvis lysten skulle
melde sig.
I Dronninglund er jeg blevet mødt
af en fantastisk flok FDF’ere, som
både har mod på og lyst til at indgå
i samarbejde med mig og kirken. Ud
af dette samarbejde er født en idé om
et nyt tiltag: »Familien i Naturen«,
som løber af stablen den 23. marts.
Det er et tilbud til alle småbørnsfamilier, hvor målet er, at man sammen
med hinanden får nogle gode naturoplevelser i børnehøjde. Programmet

er målrettet familier med 3-5 årige
børn, men man er velkommen til at
tage både ældre og yngre søskende
samt bedsteforældre med. Fremover
kan man deltage i dette arrangement
den sidste lørdag i hver måned kl.
9:30-12:00 (undtagen juli, august og
december).
Det næste projekt, der arbejdes på er
et tilbud om en familievenlig gudstjeneste for alle aldre, som kommer
til at ligge på en hverdag sidst på eftermiddagen inkl. spisning. Det starter den 10. april – se omtale på side 8.
Jeg glæder mig til at møde rigtig
mange af jer til kirkens nye arrangementer.
Kirke- og kulturmedarbejder
Ann Bidstrup Lebech
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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
02.04 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
03.04 Kl. 10.00
Sognecafé
03.04 Kl. 16.30
Musikirken OBS! flyttet fra kirken
05.04 Kl. 14.00
Sogneeftermiddag
10.04 Kl. 10.00
Sognecafé
17.04 Kl. 10.00
Sognecafé
24.04 Kl. 10.00
Sognecafé
30.04 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
01.05 Kl. 10.00
Sognecafé
03.05 Kl. 14.00
Sogneeftermiddag
08.05 Kl. 10.00
Sognecafé
14.05 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
15.05 Kl. 10.00
Sognecafé
15.05 Kl. 19.00
Bogudgivelse og fernisering
22.05 Kl. 10.00
Sognecafé
29.05 Kl. 10.00
Sognecafé

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
2. april · 30. april · 14. maj

DEADLINE:
Indlevering af materiale
til næste kirkeblad 26. april 2019

www.dronninglundkirke.dk

MØDEKALENDER
KFUM OG KFUK
KFUM og KFUK er en folkekirkelig bevægelse som bakker op om
sognets arrangementer. 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
Arrangementer:
Familien i naturen, 23. marts
Familien i naturen, 27. april
Børnesommerlejr, 29. juni-3. juli (0-7 klasse)
Wonderful Days 8.-13. juli (13-19 årige)
Ferie med indhold 20.-27. juli

FDF DRONNINGLUND

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
04.04
11.04

F D F

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.
Puslinge (0. klasse)
Mandag kl. 17:00 – 18:30
Tumlinge (1. – 2. klasse)
Torsdag kl. 17:30 – 19:00
Pilte (3. – 4. klasse)
Tirsdag kl. 18:30 – 20:00
Væbner (5. - 6. klasse)
Onsdag kl. 18:30 – 20:00
Seniorvæbner (7. – 8. klasse)
Onsdag kl. 18:30 – 20:00
Senior (9. klasse …)
Efter aftale
Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven,
du gerne vil være sammen med!
Vil du vide mere kan du kontakte: Jesper Nielsen 30 68 25 70
eller Jakob Krebs 25 37 68 59
eller se på hjemmesiden: fdf.dk/dronninglund

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

www.dronninglundkirke.dk

Mødestedet er Sognegården, Rævdalsvej 5, Dronninglund kl.
19.30, hvis ikke andet oplyses. Det er et åbent fællesskab, hvor
enhver er velkommen til at deltage.

25.04
26.04
02.05
09.05
23.05
25.05

Bibelkredsene mødes i hjemmene
Påskeglæde – Glæden i Kristus
v. missionær Egild Kildeholm Jensen
IM Café
Kl. 19.30 Nyt Liv, Fredensgade 4
Bibelkredsene mødes i hjemmene
Byrdebærer. Video-undervisning
med Sprint Aagaard Korsholm
Gud, du kender alle mine veje.
IM-Årsmøde i Skive

DRONNINGLUND KIRKE
PÅ FACEBOOK
Her kan du følge med i livet ved kirken,
se billeder og tilmelde dig arrangementer.
Kommunikationsudvalget

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
04.04
25.04
02.05
16.05

Margrethelund
Pernille Gilbak Jensen
Pernille Gilbak Jensen
Kathrine Buus Christensen
Hanne Svensmark

Gudstjenester i Blåbærhaven
11.04
Hanne Svensmark
09.05
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 & SKILTE ApS, Dronninglund

GUDSTJENESTER

DRONNINGLUND

07.04 Mariæ bebudelse
Lukasevangeliet 1,26-38

KL. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

10.04 Børne- og
familiegudstjeneste

Kl. 17 Hanne Svensmark

14.04 Palmesøndag
Matthæusevangeliet 21,1-9

Kl. 10 Hanne Svensmark

18.04 Skærtorsdag
Matthæusevangeliet 26,17-30

Kl. 19 Hanne Svensmark

19.04 Langfredag - liturgisk
Matthæusevangeliet 27,31-56

KL. 10 Rune Thomassen

21.04 Påskedag
Markusevangeliet 16,1-8

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe
Kl. 10
Rune Thomassen

22.04 2. påskedag
Lukasevangeliet 24,13-35
28.04 1. s.e. påske,
Johannesevangeliet 20,19-31

KL. 10 Rune Thomassen
Konfirmation

04.05 Lørdag

Kl. 10 Pernille Gilbak Jensen
Konfirmation

04.05 Befrielsesgudstjeneste

Kl. 20 Hanne Svensmark

05.05 2. s.e. påske,
Johannesevangeliet 10,11-16

KL. 10 Rune Thomassen
Konfirmation

08.05 Børne- og
familiegudstjeneste

Kl. 17 Rune Thomassen

11.05 Lørdag

Kl. 10 Pernille Gilbak Jensen
Konfirmation

12.05 3. s.e. påske,
Johannesevangeliet 16,16-22

Kl. 10 Hanne Svensmark
Konfirmation

17.05 Bededag
Matthæusevangeliet 3,1-10

KL. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

19.05 4. s.e. påske
Johannesevangeliet 16,5-15

KL. 10 Rune Thomassen

26.05 5. s.e. påske
Johannesevangeliet 16,23b-28

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

30.05 Kr. Himmelfart
Markusevangeliet 16,14-20

DORF

Kl. 10 Hanne
Svensmark

www.dronninglundkirke.dk

