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Dronninglund Sogn
Kirkekontoret
Slotsgade 8D
9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 42 43
Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-14, torsdag 14-17
Kordegn Rikke Andersen
E-mail: ran@km.dk · Mobil 24 87 11 84
Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen
Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund
Tlf. 98 84 10 24 · E-mail: rlt@km.dk
Ugentlig fridag: Mandag
Træffes efter aftale. Mobil: 24 87 11 89
Sognepræst Hanne Svensmark
Slotsgade 8D · 9330 Dronninglund
Tlf. 24 87 11 90 · E-mail: hsv@km.dk
Ugentlig fridag: Mandag
Træffes efter aftale.
Øvrige:
Organist Susanne Rasmussen
Mobil: 24 87 11 93
E-mail: ser@km.dk
Kirkegårdsleder,
Dronninglund og Dorf
Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D
Mandag-fredag kl. 11.00-12.00
E-mail: heaw@km.dk
Tlf. 98 84 34 77 og efter aftale.
Kirke- og kulturmedarbejder
Ann Lebech Bidstrup
E-mail: anel@km.dk · Tlf. 51 52 02 90
Kirketjener Hans Klausen
Mobil: 61 16 37 31

MÅNEDENS INDLÆG
Indtryk fra Japan, den forunderligste
blanding af nyt og gammelt.
Her i foråret, var jeg var så heldig, at
kunne besøge min mellemste søn, som
for tiden bor og arbejder i Tokyo. Sammen med mig havde jeg mine to søstre,
så det var en ekstra bonus, de sidste
mange år har vi stort set kun været sammen med en hale af børn, enten vores
egne eller børnebørnene om benene.
Japan er et land med sit helt eget særpræg. Dybt moderne og mærkelig gammeldags. Piger i kimono med næsen ned
i mobiltelefonen. Højhuse side om side
med templer i gammel byggestil. På
landet gamle huse med det klassiske japanske tag og så et kæmpe felt af solceller lige udenfor.
Der var nok at se på og blive forundret over. Og vi oplevede med alle sanser uden på tøjet.
En af de første dage tog vi et kursus
i kalligrafi hos hr. Tenshin, her fik vi et
stærkt indblik i japansk kultur og lærte
at male tegn med albuen op og penslen
lige ned og i rette rækkefølge og tempo.
Da Tenshin hørte at jeg var præst, blev
han meget glædeligt overrasket, og for-

talte at han tilhørte
den ene procent af
den japanske befolkning, som er født ind
i en kristen familie. Det var et møde
som gjorde stort indtryk på os alle.
En af de sjovere historier fra vores tur,
var et besøg i et tempel beliggende et
helt utroligt smukt sted i byen Nikko.
Her kunne man købe billet til at bese
templet og den sovende kat. Den ville
min søn Jens rigtig gerne se, hvad var
for en – og vi fandt et sted hvor en pil op
henviste til den sovende kat og bagved
var der en uendelig lang trappe.
Han og min lillesøster tog trapperne
til toppen for at finde katten, men der
var ingen kat blot den første shoguns
grav, så de kom lidt slukørede ned igen.
Og katten, den var såmænd malet på
tværstolpen over indgangen til alle trapperne, fandt vi ud af.
I Japan har Jens mødt Saki, en dejlig
japansk pige, som jeg mødte for første
gang under vores besøg.
Hendes forældre inviterede os hjem
til sig, en meget sjælden ære i Japan,
hvor man som regel mødes i små lokaler

Saki og Hisano fortæller om kimonoer.

Kimono og mobiltelefon.

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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ude i byen. Jens havde nøje instrueret os i japansk høflighed
før vi kom derud. Blandt andet
skulle vi tage skoene af før vi
trådte op på det trin der var tæt
inden for døren, og så var der
en håndvask i entreen, fordi vi
skulle vaske hænder, før vi gik
ind.
Vi ankom sidst på dagen til
Kalligrafi.
et par meget gæstfrie mennesker og et bord fyldt med mad.
Undervejs lavede faderen tempora og kom og placerede dem
på vores tallerkener. Sakis mor, Hisano, viste os hvordan en
kimono er bygget op, det er en større omgang at tage sådan
en på.
Vi blev for øvrigt ret gode til at håndtere spisepinde under
vores tur, og kunne lide det meste af maden. Blot blev synet af
en vinkende fisk for meget for min søster, skønt den både var
fermenteret og røget og skåret ud i usandsynlig tynde skiver.
Dette er bare nogle af indtrykkene fra intense dage i et
spændende og modsigelsesfyldt land.
Hanne Svensmark
Til suppeaften den 1. oktober viser jeg billeder fra og fortæller om
turen.

MINDEGUDSTJENESTE
I anledning af Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse Søndag den 15. september kl. 14.00
i Sognegården, Rævdalsvej 5, Dronninglund.
Kender du en som livet blev for tungt for?
I anledning af verdensdagen for selvmordsforebyggelse
inviteres til mindegudstjeneste i Sognegården i Dronninglund.
Sognepræst Hanne Svensmark, som selv mistede sin
mand til selvmord i 2003, står for gudstjenesten, der er
for alle som føler sig berørt af selvmord, hvad enten det
er sket fornyelig eller for mange år siden.
Foreningen Efterladte efter Selvmord vil være til stede
og vil efter gudstjenesten kort fortælle om deres tilbud i
Nordjylland.
Derefter drikker vi kaffe og der vil være mulighed både
for en fælles samtale under ledelse af Hanne Svensmark,
og for at tale individuelt med foreningens repræsentanter.
Arrangeret af Dronninglund/Dorfs og
Brønderslev Provstis Diakoniudvalg
Hanne Svensmark

Den sovende kat.
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KONCERTER
GUITARKONCERT
I Dorf Kirke
Storskovvej 63 · 9330 Dronninglund
Onsdag d. 31. juli kl. 19.30
Guitarist Carsten Pedersen
Entré: 100 kr.		

SOGNEEFTERMIDDAG

Sogneeftermiddagen starter klokken 14.00
i Sognegården, Rævdalsvej 5.
Alle er velkomne, kaffen koster 20,- kr.
FREDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 14.00
Ingemann, lyt og syng.
Kom og hør om Ingemann og syng nogle af hans kendte og
elskede salmer. Tidligere sognepræst i Tornby og Domsognet Hans Jacob Hansen kommer og fortæller.
Hans Jacob Hansen skriver således om sit foredrag:
Ingemanns morgen- og aftensange, opnåede stor udbredelse
og popularitet. Men forfatteren havde også mange andre
talenter. F.eks. skrev han adskillige historiske romaner, der
styrkede den romantiske overbevisning hos mange danskere
om, at vi var et særligt udvalgt folk. Han skrev også flere bind
kortere fortællinger af eventyragtigt tilsnit; og endelig havde
han problemer med at godkende et par afgørende formuleringer i kirkens bekendelse. Det er således en meget omfattende personlighed, der behandles i foredraget.

THE ROCKING SEASONS
I Dronninglund Kirke
Slotsgade 8
9330 Dronninglund
Onsdag d. 7. august kl. 19.30
Violinist Jochen Brusch og organist Sven Ingvart Mikkelsen
Entré: 125 kr.
HAUGEN SØRENSEN,
HÂNDEL OG BACH
I Dronninglund Kirke
Slotsgade 8
9330 Dronninglund
Søndag d. 11. august
kl. 19.30
Trompetist Dorthe Zielke og
organist Søren Johannesen med
billedkunst af Arne Haugen Sørensen
Entré: 125 kr.

HVAD ER MENIGHEDSPLEJEN?
Menighedsplejen er kirkeligt-socialt
arbejde, der udføres i Dorf/Dronninglund. Vi har i sognets menighedspleje
særligt fokus på uddeling af julekurve,
enkelte gange konfirmationshjælp. Vi
oplever et stort behov. Derfor har vi
brug for at samle penge ind.

Vi samler ind:
• ved høstgudstjenesterne i Dorf og
Dronninglund, derfor har høstofferet
stor betydning for udsatte i sognet.
• FDF samler penge ind ved høstmarkedet
• I år har vi gang i et nyt initiativ: Fri-

villige laver rundvisninger i kirken.
Indtægten går til julehjælpen
• Man kan selvfølgelig også donere til
julehjælp via Mobile Pay nr 25 44 75
02 (Jørgen Nielsen) mrk. Julehjælp
Tak for alle bidrag, hjælpen vækker
stor glæde!
Alice Juul

Se mere under omtale af høstgudstjenesterne, rundvisning i kirken og udstilling i sognegården
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Indre Mission i Dronninglund inviterer til

bog kap. 1, vers 1-10

KUNST FOR GUD

sion og samtale
nt
INDTRYK på os,
pagebilleder

kunst for Gud.
29. august og 26. september ved pædagogisk konsulent Gitte Thomsen. Begge
gange i Sognegården, Rævdalsvej 5, kl.
ter
19.00 til 21.30.

brevet kap. 2 vers 1-10
sion og samtale
ne ikoner

Første gang arbejdes ud fra 1.
Mosebog 1,1-10.
Medbring notesbog og servietter.

Anden gang arbejdes ud fra

stykker metal,
glas, nipsting,
Efeserbrevet
2,1-10.
revne tekststykker/noder
Medbring notesbog og små

flade stykker af glas, metal eller andet og gerne bog- eller
nodesider.

Tilmelding 19. august til Rigmor på rigmor.
fredsgaard.j@gmail.com
eller
26 29 62 29,
glund Sognegård
på Rævdalsvej 5.
Jegtlf.
medbringer
også
hvor du også kan få nærmere oplysninger.
muligt at melde sig til kursusgangene enkeltvis.
Pris for begge gange: 50,- kr.

SOGNEAFTEN
MED BISKOPPEN
Tirsdag den 10. september kl. 19.30
i Sognegården, Rævdalsvej 5
Vi får besøg af Henning Toft Bro, som har taget sin guitar med.
Han vil tage os med på en kalejdoskopisk vandretur langs Limfjorden fra Thyborøn over Mors til Aalborg med udblik til folkekirkens situation i dag.
Foredraget er en skønsom blanding af sang, musik og fortælling.
Alle er velkomne.
Aktivitetsudvalget og sognepræst Hanne Svensmark.

mail.com eller tlf. 2629 6229
sgange

UDSTILLING I SOGNEGÅRDEN

vej 5. Jeg medbringer også
Billederne
hænger i Sognegården er malet af Birgit Chemnitz Christiansen,
at skabe
kunst
forder
Gud.
sgangene
enkeltvis.
som også er forfatter til bogen: Smeden fra Klokkerholm.
De hænger der til oktober og alle billeder er til salg. Halvdelen af salgsprisen
går til vores menighedspleje, som blandt sørger for julekurve til udsatte familier i
9
sognet. Prisen er 500,- for de små og 1000,- for de store.
ommune Er du interesseret i at købe et af dem, kan det ske ved henvendelse til kirkekontoret.
Kunstudvalget

www.dronninglundkirke.dk
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RUNDVISNINGER
I DRONNINGLUND
KIRKE
Hver onsdag kl. 16 i juli og august måned
Som noget nyt kan man i år komme på guidet
rundvisning hver onsdag i juli og august i Dronninglund Kirke. Lokale guider viser rundt og
fortæller den spændende historien om oprettelsen af nonneklosteret og dets kirke i slutningen af
1100-tallet og århundrederne derefter og forklarer betydningen af de mange flotte kalkmalerier i
sydskibet. Rundvisningen tager cirka en time og
koster 30 kroner pr. person. Børn under 12 år følger gratis med.
Pengene går ubeskåret til sognets menighedspleje, der støtter udsatte familier særligt til jul.
Har du spørgsmål til rundvisningen, er du meget
velkommen til at kontakte kirkekontoret på tlf.
98 84 42 43.
Dronninglund og Dorf Sognes menighedspleje.

JUBILÆUMSFOREDRAG
»Den fromme prinsesse og skolerne«
v/Martin Schwartz Lausten, Kbh.
Tirsdag den 24. september kl. 19
i Dronninglund Kirke
I anledning af 300-års jubilæet for oprettelsen af
Prinsesse Sophie Hedvigs fundats for driften af
syv prinsesseskoler her i det dengang omfattende
Dronninglund Sogn, inviterer vi til et spændende foredrag ved en af
Danmarks mest vidende og interessante foredragsholdere inden for
kirkehistorien og forholdet mellem samfund og kirke.
Aftenen er nemlig lagt i hænderne på professor emeritus Martin Schwarz Lausten fra Institut for kirkehistorie ved Københavns
Universitet, som vil kaste lys over, hvilke tanker og strømninger der
gjorde, at den fromme prinsesse Hedvig med så stor iver involverede
sig i skolevæsnet og tilmed selv betalte for dets drift.
Foredraget holdes i kirken, hvor inventaret fra prinsessens tid stadig
står og dermed også giver nogle fingerpeg om, hvad der var på spil
for hende og Martin Schwarz Laustens ord og billeder vil således
også danne en oplysende og interessant optakt til prinsesse Benediktes besøg på slottet, i kirken og på skolen dagen efter, når den store
markering af 300-året løber af stablen.
Der er gratis adgang og der serveres en kop kaffe undervejs.
Menighedsrådet og sognepræst Rune Thomassen

LIV FØR DØDEN
- en samtaleaften den sidste tid og døden, om det der er svært, nyt og usikkert for os alle sammen.
Oplæg til samtale ved Birgitte Nygaard, Gurli Thomassen og Hanne Svensmark.
Onsdag den 2. oktober fra 16.00 til 20.00 i Sognegården Rævdalsvej 5.
Der er kaffe på kanden fra 15.30
Vi serverer en let aftensmad, pris 50,Tilmelding til Alice Juul tlf. 25 11 80 98 senest 25. september.
Venlig hilsen Diakoniudvalget
Arrangementet er en opfølgning på kurset ’Sidstehjælp’ som vi afholdt sidste
efterår, men man behøver ikke have været der for at kunne deltage.
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STAFETTEN
– ANNE DORTHE HOLM
Jeg har fået stafetten overdraget af
Lise Lundgaard, som jeg har lært at
kende gennem de syv år, jeg har boet
med min familie i Dronninglund. Lise
fortalte, at stafetten skulle omhandle
noget, der optog mig for øjeblikket.
Der er rigtig meget, der optager mig
for øjeblikket: Mit arbejde som museumsdirektør for Vendsyssel Historiske
Museum fylder rigtig meget i dagligdagen, og jeg er meget optaget af de
stramme økonomiske vilkår, som både
kulturen og uddannelsesvæsenet skal
forsøge at navigere indenfor i disse år.
Allermest ligger min families ve og vel
mig naturligt nok meget på sinde. Men
når det er sagt, så er noget af det, der
for alvor optager mig for øjeblikket,
vores klodes fremtid. Jeg tænker hver
dag over, hvad det er for en fremtid,
vi videregiver til vores børn og børnebørn. Hver eneste dag kommer der nye
skræmmende beskrivelser af klodens
stadig stigende opvarmning, og mange
steder i verden er klimaforandringerne
allerede mærkbare og katastrofale.
De tiltag, der gøres på nationalt og
internationalt plan, synes ikke at være
nok, og i nogle egne af verden går arbejdet for at redde jordens klima i den
stik modsatte retning. Det er som om,
at vores vækstparadigme er en hæmsko
for, at vi for alvor kan ændre på tingene. Også her i vores egen lille andedam
kan man stadig møde danskere, som
benægter de menneskeskabte klima-
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forandringer og som skråsikkert påstår,
at temperaturstigningerne er udtryk
for naturlige variationer. Selv om sidste års varme sommer og denne milde
vinter ikke kan bruges til at sige noget
generelt om klimaforandringer i denne
del af verden, så kan man konstatere, at
temperaturen også i Danmark er steget
mærkbart i løbet af de sidste 20-30 år,
og at den faktisk stiger hurtigere end i
resten af verden.
Jeg kan som et kristent menneske ikke
lade være med at tænke på, at vi ikke
kan være bekendt at behandle vores
klode, som vi gør. Ved skabelsen har
vi har fået jorden overdraget, og vi er
som mennesker sat over resten af skaberværket. Det forpligter os i forhold
til at passe på vores jord – på Guds skaberværk.
I 2011 udgav teolog og tidligere professor i dogmatik på Københavns Universitet Ole Jensen bogen På kant med
klodens klima: om behovet for et ændret natursyn. Heri tager han netop
udgangspunkt i vores kristne forpligtelse til at tage vare på vores natur og
klima. Det, vi som mennesker lever i
og af, har vi ikke hånds-og halsret over.
Vi har fået overdraget bevidstheden til
at bruge – ikke misbruge – naturen, og
ifølge Ole Jensen er det noget, vi har
glemt i vores kultur. Ole Jensen er elev
af den kendte teolog og filosof K.E.
Løgstrup, og ligesom Løgstrup tager

Ole Jensen udgangspunkt i vores forbundethed
med naturen. Vi
er ikke løsrevet
fra naturen men
bundet til den, indfældet i den gennem
vores krop og sansning, og det forpligter os.
Hvad kan man så gøre? Ja, vi må i hvert
fald konstant lægge pres på vores politikere, så de forstår deres ansvar og selv
forsøge at tænke mere klimaneutralt i
hverdagen. Det er rigtig svært, fordi
det så også betyder, at vi måske skal
til at afgive privilegier og rettigheder.
Vi skal til at tænke helt anderledes og
f.eks. prioritere miljøvenlig bil-og flytrafik endnu mere, end tilfældet er nu.
Jeg skal ikke gøre mig ”hellig” på andres vegne. Jeg synes også, at det er
svært at ændre adfærd. Jeg kører hver
dag langt for at komme på arbejde.
Men at vi skal have travlt med at ændre
på vores tilgang til naturen og klimaet
– det er tydeligt.

Anne Dorthe giver stafetten videre til
Ole Bendix

7

HØST FOR
DE VOKSNE
29. SEPTEMBER
Nyt i år – vi mødes til gudstjeneste kl 10.00
– samles bagefter i forsamlingshuset – og
der vil være amerikansk lotteri.
Når vi høster æblerne eller grøntsagerne i haven, når markerne forvandles til stubmarker
og efterårsluften begynder at melde sig – så er
det tid at fejre høst.
Tid til en gudstjeneste til eftertænksomhed
og tak for de gaver livet beriger os med.
Der er derfor høstgudstjeneste i Dorf
kirke søndag den 29. september kl. 10.00.
I kirken bliver der traditionen tro offergang,
hvor der kan lægges en pengegave på alteret.
Efter gudstjenesten byder vi på frokost og
samvær i Dorf Forsamlingshus, Dorfvej 89.
Tilmelding ønskes (men er ikke et krav) inden 21. september til Susanne Hald på tlf. 24
42 04 73 af hensyn til planlægning af maden
’Fuglen og den fattige skal også være mæt’
Der er tradition for at man til høst også deler
lidt af sit overskud med den der ingenting har.
Derfor inviterer vi til at deltagerne i frokosten kommer med en lille bid af årets høst, det
kan være græskar fra haven, en buket blomster
fra vejgrøften, et nybagt brød, et glas marmelade, hvad der nu giver mening for hver især.
Alle disse gode gaver holder vi auktion over
sammen med de smukke dekorationer fra kirken.
Derudover vil er være amerikansk lotteri.
De penge vi får ind den dag går til vores
menighedspleje, som først og fremmest uddeler julehjælp, men for eksempel også hjælp
til trængende konfirmander.
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VELKOMSTGUDSTJENESTE
FOR KONFIRMANDER
Søndag den 1. september kl. 10 i Dronninglund Kirke
Omkring 80 konfirmander begynder på forberedelse efter sommerferien
og dem og deres forældre vil vi gerne byde velkommen til. De fleste af
dem er her fra sognet, mens nogle kommer fra Aså og bliver budt velkommen i Melholt Kirke samme søndag af sognepræst Jeanette Geller.
I år er der 3 almen-klasser og et hold fra x- og q-klassen på Dronninglund Skole. Hanne, Jeanette og Rune underviser hver en klasse, mens
Hanne også underviser holdet fra x- og q-klassen.
Vi håber, det bliver en rigtig god tid for konfirmanderne og at alle vil
være med til at give de unge mennesker et godt møde med kirken og søndagens gudstjeneste, mens de går til præst.
Efter gudstjenesten den 1. september er der kirkekaffe og en kort introduktion til året for konfirmander og forældre.
Præsterne

HØST- OG
KLIMAGUDSTJENESTE
Søndag den 6. oktober kl. 14 i Dronninglund Kirke
Dette års høstgudstjeneste for hele familien bliver i år også en klimagudstjeneste. Her vil vi både takke for livet og årets høst og samtidig sætte fokus på behovet for, at vi alle hjælper til med at passe på
den jord, vi har fået betroet.
Nærmere omtale af gudstjenesten kommer i næste kirkeblad, der
udkommer midt i september, men sæt allerede nu kryds ved den 6.
oktober kl. 14.00.
Rune Thomassen
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ÅRETS KONFIRMANDER 2019

Søndag den 28. april

Lørdag den 4. maj

Lørdag den 11. maj

Søndag den 5. maj

Søndag den 12. maj

KOM OG VÆR MED!
Kirkens spirekor og ungdomskor vil gerne være flere.
Spirekor for 2.-3.-4. klasse: torsdag kl. 14.45.-15.45, sæsonstart 5.9.19
Kor for de øvede fra 5. klasse og op: torsdag kl. 16.30-18.15, sæsonstart 22.8.19.
Vi øver i Sognegården på Rævdalsvej 5.
Skriv til organisten for at høre nærmere. Organist Susanne Rasmussen, ser@km.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!
SPIREKOR
Spirekor for 2.-3.-4. klasse : torsdag kl. 14.45.-15.45,
sæsonstart 5.9.19.
Vi øver i Sognegården på Rævdalsvej 5
Skriv til organisten for at høre nærmere.
Organist Susanne Rasmussen, ser@km.dk
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
14.08 Kl. 10.00
Sognecafé
20.08 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
21.08 Kl. 10.00
Sognecafé
28.08 Kl.10.00
Sognecafé
28.08 Kl. 16.45
Musikirken OBS! Flyttet fra kirken
03.09 Kl. 15.00
Café for besøgsvenner
03.09 Kl. 18.00
Suppeaften
04.09 Kl.10.00
Sognecafé
10.09 Kl. 19.00
Sogneaften
11.09 Kl.10.00
Sognecafé
17.09 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
18.09 Kl. 10.00
Sognecafé
25.09 Kl. 10.00
Sognecafé
02.10 Kl. 15:30
Liv før døden

BESØGSTJENESTEN
Besøgstjenesten forsøger i samarbejde med besøgstjenesterne i Røde Kors og ældresagen at give tilbud om besøg
til personer i Dronninglund sogn, som sidder meget alene
hjemme. Vil du gerne have besøg af et voksent menneske en
gang om ugen eller hver 14. dag?
Vil du have besøg, eller vil du være besøgsven, så henvend
dig til: Elin Andreasen
Lærkevej 2 · 9330 Dronninglund
Tlf: 98 84 15 18 · Hverdage efter kl. 16.00

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:
15.08
Kl. 17-20 Sommerarrangement
»Den grønne Oase«

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
15.08

FDF DRONNINGLUND

F D F

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

22.08
29.08
05.09
18.09
21.09

26.09

Fælles start for Bibelkredsene
v. Carsten Andreasen
Promissio – Internationalt missionsarbejde
v. Simon Schöler Kristensen
IM Café: kunst for Gud
v. Underviser Gitte Møller Thomsen.
Bibelkredsene mødes i hjemmene
Hjallerup IM invitere. Taler Brian Madsen, Vejle.
Nyt Liv invitere:
Møder m. Martin Hunskjær Olsen, Byllerup-Bov.
Aftensmad: Tag en ret med til fælles aftensmad-buffet.
IM Café: Kunst for Gud
v. underviser Gitte Møller Thomsen

ÅBEN FAMILIE

BØRNEKALENDEREN

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.

28.08 Kl. 16.45
31.08 Kl. 09.30
04.09 Kl. 16.45
11.09 Kl.17.00
18.09 Kl. 16.45
28.09 Kl. 09.30
02.10 Kl.16.45
06.10 Kl. 14.00
		

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
20. august • 17. september

www.dronninglundkirke.dk

NYT i kirken

MUSiKiRKEN OBS! I Sognegården
Familien i naturen
MUSiKiRKEN
Børne- Familiegudstjenete
MUSiKiRKEN
Familien i naturen
MUSiKiRKEN
Høst og klimagudstjeneste
for hele familien

DEADLINE:

Indlevering af materiale
til næste kirkeblad 23. august 2019
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
01.08
15.08
05.09
19.09

Margrethelund
Rune Thomassen
Kathrine Buus Christensen
Jeanette Geller
Rune Thomassen

Gudstjenester i Blåbærhaven
12.09
Rune Thomassen
Kirkebilen kører søndage og helligdage til
Dronninglund Kirke:
Gudstjeneste
kl. 10.00
Margrethelund
kl. 9.25
Blåbærhaven
kl. 9.30
Rutebilstationen
kl. 9.35
Stormgade
kl. 9.40
Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på
et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter
samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder.
Til Høstgudstjenesten i Dorf d. 29. september
kører kirkebilen fra Dronninglund efter normal
køreplan.
Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke
fra Dorf kirkedistrikt:
Henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 84 42 43
senest torsdag kl. 17.

GUDSTJENESTER

DRONNINGLUND

DORF

04.08 7. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 19,1-10

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

Kl. 19
Rune Thomassen

11.08 8. s.e. trinitatis
Matthæusevangeliet 7,15-21

Kl. 10 Rune Thomassen

18.08 9. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 16,1-9

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

25.08 10. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 19,41-48

Kl. 10 Rune Thomassen

01.09 11.s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 18,9-14

Kl. 10 Hanne Svensmark/
Rune Thomassen
Velkomst for nye
konfirmander. Kirkekaffe

08.09 12. s.e. trinitatis
Markusevangeliet 7,31-37

Kl. 10 Rune Thomassen

11.09
Børne- Familiegudstjeneste

Kl. 17 Hanne Svensmark

15.09 13. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 10,23-37

Kl. 10 Hanne Svensmark

15.09

Kl. 14 Hanne Svensmark
Mindegudstjeneste i
Sognegården. (Verdensdagen for
selvmordsforebygggelse)

22.09 14. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 17,11-19

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

Udgives af Dronninglund Menighedsråd
Sats og tryk: BASIS-TRYK & SKILTE ApS, Dronninglund

29.09 15. s.e. trinitatis
Matthæusevangeliet 6,24-34

Kl. 10 Hanne
Svensmark
Høstgudstjeneste

www.dronninglundkirke.dk

