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MÅNEDENS INDLÆG
Livets trivialitet og det daglige brød
Nogle gange kan livet synes trivielt.
Man gør det samme som man gjorde i
går og opgaverne er de samme. Maden
der skal laves, jobbet, der skal passes,
nogen, der skal køres, mails, der skal
besvares, regninger, der skal betales.
Man har ikke udført store bedrifter eller været der, hvor historiens vingesus
har hvirvlet støvet op.
Sådan nogle dage kan det være godt
at minde sig selv om, hvorfor man
egentlig gør som man gør og hvorfor
det, der kan synes temmelig betydningsløst, giver mening at gøre. Jeg
fandt en sentens i en lille bog, der har
stået i min reol i mange år. Det bærer
titlen ”Jeg er taknemmelig” og som jeg
tænker, er skrevet af en, der har siddet og kigget lidt langt ud af vinduet.
Ordene handler om taknemmelighed
over de ting, der fylder mest i dagligdagen:
Jeg er taknemmelig….
• Over at jeg er nødt til at gøre rent
efter en fest – det betyder at jeg har
venner.
• Over at jeg betaler skat – det betyder
at jeg har et arbejde.
• Over at mit tøj er lidt for småt – det
betyder at jeg har mad på bordet.
• Over at græsset skal slås, vinduer
skal vaskes og tagrenderne renses –
det betyder at jeg har mit eget hjem.
• Over at parkeringspladsen er aller
længst væk – det betyder at jeg har
råd til bil.
• Over min store elregning – det betyder at jeg har det varmt

• Over at kvinden
ved siden af mig,
der synger falsk
– det betyder at
jeg kan høre.
• Over vasketøjsbunken på bordet –
det betyder at jeg har tøj, jeg kan
tage på.
• Over træthed og ømme muskler ved
dagens slutning – det betyder, at jeg
har kunnet arbejde hårdt.
• Over vækkeuret, der ringer om
morgenen – det betyder at jeg får
lov til at leve en dag mere.
(fra ”Der er altid en vej” af
Christina Reftel).
Når man først får øje på det, så er der
mange ting, som ikke bare er en selvfølge, men virkelig er værd at skønne
på og glæde sig over. Selv de mest trivielle ting kan rumme en værdi.
Det samme gør sig faktisk også gældende i den bøn, som Jesus lærte os
mennesker at bede både i særlige øjeblikke og i den daglige rutine. Man kan
se det i den måde, som fadervor er bygget op.
I bibelsk fortællemåde benyttes ofte
en struktur, som man kunne kalde for
en ”sandwich”. Det betyder at man
bevæger sig ind mod det midterste
udsagn eller handling i en fortælling,
som er kernen, og derefter bevæger sig
udad igen i samme takt. Det har Jesus
ganske givet også været bevidst om og
derfor også været omhyggelig med,
hvilken bøn i fadervor, der skulle være
den 4. og dermed midterste bøn. Det
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blev bønnen ”giv os i dag vort daglige
brød”.
Ved at gøre den bøn til det centrale,
får Jesus givet stor værdi til vores helt
almindelige og begrænsede liv på jorden. For som Luther har udlagt det, så
er det daglige brød alt det, vi mennesker behøver til at leve og trives: Hus,
hjem, familie, venner, arbejde, fornøjelser etc.
Jesus fjerner således al tvivl om, at vi

hurtigst muligt skal se at forlade os selv
og denne verden.
Samtidig bliver bønnen også en påmindelse om noget mere, nemlig at
Gud møder os her, hvor vi er. Gud er
tilstede med sin himmel, sit rige og sin
vilje som noget, der realiseres og foldes ud på jorden i det daglige brød, i
tilgivelse og i forsøget på at skabe gode
rammer og liv for hinanden.
Den almindelige dagligdag er derfor

stedet, hvor Guds rige skal folde sig ud.
Og det kan ske på mange måder. Det at
bygge et nyt legehus til ungerne, smøre
sine madpakke en tidlig morgen, klare
dagens arbejde og ringe til nogen, man
ikke har snakket med et stykke tid, er
alt sammen en måde at tage livet alvorligt på og lægge kærlighed ind i den
daglige tjans og derved blive dagligt
brød for hinanden
Rune Thomassen

GOSPELWORKSHOP

PRÆDIKENVÆRKSTED

Lørdag d. 7. marts 2020
Vi indbyder alle, der har lyst til at synge
gospel sammen med Ole Jørgensen.

Se præsten over skulderen, kom med ideer og få svar på
dine spørgsmål.

Ole Jørgensen har stor sceneerfaring
fra såvel ind- som udland. Han har i adskillige år turneret rundt i USA som korleder og solist, han
mestrer genrer fra musical over gospel til pop og evergreens.
Ole er et kendt ansigt på Den Danske Musicalscene, hvilket
har ført til mange hovedroller i årenes løb.
Lørdag d. 7. marts 2020 ser programmet sådan ud:
10.00-10.30 Ankomst Dronninglund Kirke,
te og kaffe samt hyggesnak
10.30-12.30 Opvarmning og sang
12.30-13.30 Frokost
13.30-16.00 Øvning, forfriskning, generalprøve
16.00-17.00 Workshopkoncert alle er velkommen. Fri entre.
Det koster 50 kr. at deltage.
Heri inkluderes en frokostsandwich, juice, te og kaffe.
Vil du gerne være med? Tilmeld dig til: Dronninglund
Kirkes Kontor senest d. 2. marts. Vil du vide mere? Skriv til
organist Susanne Rasmussen på mail: ser@km.dk
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Har du lyst til at få indblik, i hvordan en prædiken bliver til,
er du velkommen til prædikenværksted, hvor vi læser teksten,
snakker om den og om, hvad der er det vigtigste budskab i
netop denne tekst.
Vi mødes på kirkekontoret Slotsgade 8d i en time over en kop
kaffe eller the.
Tirsdag den 17. marts klokken 16.30
– her ser vi på teksterne til Midfaste (Johs 6,24-35)
Tilmelding senest dagen før på:
hsv@km.dk eller sms til 24 87 11 90.
Hvis du gerne vil være med, men ikke kan den aktuelle dag,
hører jeg gerne fra dig, så vi kan finde et godt tidspunkt
sammen.
Hanne starter ind imellem
sin prædikenforberedelse ved
at male et billede over dagens tekst.

3

VÆR MED - NÅR VI GÅR FOR KLIMAET
DEN 8. MARTS
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling løber af staben søndag
den 8. marts 2020, hvor vi samler
vi ind til mennesker, der lider under klimaforandringer. Hvis du går
med, giver du livsnødvendig hjælp
til dem, der står i første række, når
oversvømmelserne eller tørken
rammer.
I tørkeplagede lande som Etiopien,
Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten slår fejl
år efter år. I lande som Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller
jorden væk, eller når floderne går over
deres breder.
Fælles for alle befolkninger her er,
at de ikke har skabt de problemer,
som de betaler prisen for. Den gennemsnitlige dansker udleder 20 gange
så meget CO2 som den gennemsnitlige nepaleser. Men det er nepalesernes gletsjere, der smelter lige nu,
fordi CO2-udledningerne får temperaturerne til at stige med rekordhøj
hastighed. Det er også nepalesernes
landsbyer, der forsvinder, når gletsjervandet vælter ned fra Himalayas
tinder.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet
nødhjælp til mennesker i snart 100 år,
længe før klimaforandringerne kom
på dagsordenen. Derfor ved vi også
godt, at der altid har været naturkatastrofer – MEN aldrig i det omfang, vi
oplever nu.
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Det er ikke nok, at vi reducerer vores
CO2-udledning for de kommende generationers skyld. I verdens fattigste
lande er der brug for konkret hjælp til
at håndtere tørke og oversvømmelser.
Hjælp til at overkomme de orkaner,
der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år. Her rammer forandringerne ikke kun fremtidens men
også nutidens børn.
Overforbrug af jordens ressourcer
har skabt en global klimakrise. Det
er for alvor gået op for os, at vi må
ændre vores egne vaner og komme
vores medmennesker til undsætning.
Et konkret og godt sted at starte er at
tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælpssogneindsamling.
Pengene går til klimaløsninger som
disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge.
• Diger og dæmninger, der kan
stoppe oversvømmelser.
• Sikre huse og veje, så de kan mod
stå vandmasser og jordskred.
• Systemer og apps, der kan advare
befolkningen før et forestående
uvejr.

Nepalesisk fisker
går forgæves rundt
på bunden af en
udtørret sø.
Foto: Jakob Dall.

• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand.
• Nye afgrøder, der kan klare tørke
og vejrets omskiftelighed.
Vi opfordrer alle – børn som voksne
til at gå en tur for verdens fattigste
og klimaet søndag den 8. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.
Tilmeld dig som indsamler på:
Blivindsamler.dk
Dronninglund Sogn er klar til at
gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 8. marts 2019. Vi håber at
se så mange frivillige som muligt til
den altid hyggelige indsamlingsdag.
”Vi har et fælles ansvar for at værne
om vores klima både for os selv
og for fremtidige generationer.
Derfor håber vi, at så mange som
muligt vil melde sig som indsamlere
og give en håndsrækning til alle dem,
der behøver det mest,” siger Ann
Bidstrup Lebech, indsamlingleder i
Dronninglund Sogn.
Meld dig til. Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et slag
for verdens vigtigste sag?
Så kontakt allerede nu Ann Bidstrup
Lebech på 51 52 02 90 eller
anel@km.dk for at melde dig som
indsamler, du kan også melde dig
som indsamler på:
www.noedhjaelp.dk.
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KONFIRMANDPROJEKT SKABELSE OG KLIMA
Tre dage i november dannede sognegård og kirke ramme om et projekt for de ca. 80 konfirmander i a, b
og c-klassen, hvor de arbejdede med
temaet skabelse og klima.
Skuespiller Martin Ringsmose og fotoog videokunstner Lars Dyrendom var
inviteret med til at udfordre konfirmandernes kreativitet. De var gode og
inspirerende undervisere, og der blev
lavet både teater og plakater. Dagene
var fyldt med masse af gode indfald.
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Det affald som de unge samlede i byen
for at fotografere det til deres plakater blev lagt i en dynge udenfor kirken, lørdag da forældrene var inviteret
til at overvære resultatet af dagene og
der kom plakater op rundt omkring i
Dronninglund by med eftertænksomme
pointer fra konfirmanderne.

På forsiden og her på siden
kan der ses billeder fra dagene.
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STAFETTEN:
OM FORUNDRINGSPARATHED
Af Anne-Mette Kepler
Som ivrig læser og krydsordsentusiast
har jeg i mange år haft den hobby at
samle på »særligt gode ord«. Det skal
forstås på den måde, at jeg, når jeg støder på et ord, der opfylder mit kriterium for at være »særligt godt«, sørger
for at gemme ordet - enten på skrift,
i hukommelsen eller ved at bruge det
aktivt i skrift eller tale. For mig er »et
særligt godt ord« et ord, der vækker
genklang hos mig og åbner op for nye
perspektiver - og det er i øvrigt sjældent sammenfaldende med årets ord
ved Dansk Sprognævn.
I 2019, hvor Dansk Sprognævn kårede »klimatosse« som årets ord, havde
jeg selv den store glæde at opdage og
indlemme ordet »forundringsparathed« i min voksende ordsamling.
Ordet er ikke nyt, men er skabt
i 2006 af tidligere forstander ved
Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, i et
opgør med det allerede den gang noget
fortærskede begreb om »forandringsparathed«. Selv har Jørgen Carlsen
beskrevet det således: »Jeg syntes, at
det (forandringsparathed) var sådan et
overfladisk og dumt begreb, og så slog
det mig pludselig, at hvis jeg pillede et
a ud og erstattede det med et u, så fik
ordet smilehuller«.
Da jeg blev bekendt med Jørgen
Carlsens betragtninger - og ikke
mindst det, at han beskriver »forundringsparathed« som et ord med smilehuller, så nåede min begejstring for
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ordet nye højder. Dels fordi jeg med
ét blev opmærksom på, at jeg sad og
smilte for mig selv, mens jeg læste.
Dels - og vigtigere endnu - fordi jeg
blev klar over, at jeg her fik forærende
et begreb, som jeg hidtil havde savnet, og som er dækkende for en vigtig
menneskelig egenskab: Nemlig evnen
til at undre sig, se bagom det kendte
og hverdagsagtige og blive klar over,
at det hverdagsagtige og almindelige
kan rumme helt andre betydninger end
dem, man umiddelbart kan se og ofte
tager for givet.
De sammenhænge, hvor jeg oftest
oplever min egen forundringsparathed komme til live, er, når jeg er i ro,
læser, har en smuk naturoplevelse,
møder mennesker med en helt anden
baggrund end min egen - og så selvfølgelig, når jeg er sammen med børn.
Gennem mit arbejde er jeg så heldig at
have min daglige gang i en række daginstitutioner og skoler, hvor jeg møder
mange skønne børn i alle aldre. Når jeg
tænker på, hvor jeg ser forundringsparatheden udfolde sig mest naturligt
og umiddelbart, så tænker jeg straks
på børnehavebørnene, som er regulære eksperter i at stille forundringsspørgsmål af snart sagt enhver art. De
spørgsmål, jeg har fået stillet i tidens
løb er mange og tæller bl.a. »Hvor
mange forben har en edderkop?« (sagt
efter en snak om for- og bagben på en
hund). Eller: »Du har rynker, ligesom

min bedstemor,
så er du også
65 år?« (av, den
sved, for jeg er
kun 46!). Eller: »Tror du, hun har tabt
sine ben?« (sagt om en kvinde i kørestol). Fælles for spørgsmålene er, at
de rokker lidt ved den måde, som jeg
umiddelbart ser på min omverden og
på mig selv.
Min egen forundringsparathed søger jeg at nære og holde i live, både i
mit private liv og i mit arbejdsliv - og
både i det store og i det små. På begge
livsområder finder jeg god mening i
den tilgang til verden, som teologen
K.E. Løgstrup kalder »den poetiske
oplevelse« eller livsindstilling: Denne
tilgang til verden indebærer, at man i
mødet med sin omverden og andre
mennesker lægger sin egen for-forståelse til side, ser bort fra det velkendte
- og i stedet dvæler i nærværet med
den anden, hvor man ægte lytter til
og »ser« den anden part. Derigennem
»risikerer« man at opdage den andens
særlige anderledeshed og forunderlighed inde bag alt det velkendte, og man
får en ny forståelse af ham eller hende.
Jeg er sikker på, at mange læsere af Stafetten ved nærmere eftertanke vil kunne komme i tanker om flere eksempler
på tidspunkter, hvor de blev ægte forundret og lærte noget nyt om dem selv,
andre eller deres omverden på netop
denne måde.
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Inden jeg giver Stafetten videre, vil
jeg runde af med at gengive ét af mine
yndlingsgruk af digteren Piet Hein,
som for mig at se er en mester i at give
næring til den forundringsparathed,
som jeg er sikker på, vi alle rummer.
Ordet »gruk« er en sammentrækning af
ordene »grin« og »suk«, og Piet Heins

gruk var oprindelig ment som poetiske
kommentarer til små og store hverdagshændelser. Som sådan udtrykker de,
hvad vi alle kan tænke, samtidig med at
de giver nye og rammende perspektiver
på vores allesammens hverdagsiagttagelser. Så med opfordring til Stafettens
læsere om at gå foråret i møde og nære

deres egen forundringsparathed, så lyder dét gruk, jeg har i tankerne, således:
»Den Guds klarsyn falder på, ser det
store i det små«.
Anne-Mette Kepler giver stafetten
videre til Victoria Storbank.

PÅSKEARRANGEMENT FOR 4. KLASSERNE
I DRONNINGLUND KIRKE D. 27. MARTS 2019
Igen i år indbyder Folkekirkens
Skoletjeneste i samarbejde med
Folkekirkerne i den østlige del af
Brønderslev Kommune skolernes 4.
klasser til et musikalsk påskearrangement i Dronninglund Kirke.
Igen står de lokale organister
i spidsen for en samling med Påskesalmesang, hvor eleverne bliver
introduceret til hele påskeugens
begivenheder. Organister og Kirkekulturmedarbejdere er band og synger for på påskesangene! Skolerne
har i forvejen fået materiale ud og
kan få besøg af den lokale organist til
en time, hvor de kan lære salmer og
sange til påskesalmesangen på forhånd.
Desuden kommer musikteater
Elantori med en helt ny påskeforestilling. De to aktører fortæller om
forestillingen:
»Det bliver en musikalsk fortælling, hvor vi fortæller hele påskens
historie – med alle de modsatrettede
følelser, der hører til. Kirkens store
orgel får en central rolle i den musi-
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kalske forestilling og eleverne bliver
inddraget i forestillingen«!
Traditionen med at indbyde 4.
klasserne til påskearrangement går
langt tilbage og begyndte som et
samarbejde mellem sognene i det
daværende Dronninglund Provsti.
Siden er traditionen fortsat, og for
fem år siden blev den nyoprettede

skolekirketjeneste en del af det fine
arrangement.
Indbydelsen kommer ud til skolerne i Asaa, Agersted Friskole,
Dronninglund,
Flauenskjold,
Hjallerup og Klokkerholm.
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FERNISERING
Kunstudvalget indbyder til fernisering søndag d. 9. februar kl. 11.30
(efter gudstjenesten) i Sognegården.
Her vil man kunne se billeder af Marie
Louise Kjølhede, hun skriver således
om sig selv:
Jeg maler, fordi det giver mig glæde,
og fordi jeg ikke kan lade være.
Min første udstilling var for 20 år siden.
Siden har jeg udstillet mange forskellige steder, og i de senere år permanent
i ”Galleri Nurnberg” i Sæby.
Jeg var en af den slags børn, der tegnede, og som aldrig holdt op.
Begge mine forældre var kreative,
min far malede, og der var kunst på
væggene i mit hjem. Da jeg skulle på
gymnasiet, fandt jeg ud af, at det var
muligt at vælge billedkunst som linjefag
på HF. Så valgte jeg det.
Der lærte jeg forskellige materialer at
kende, og om teorier og kunstretninger,
om farvecirkler, kompositioner, perspektiver osv.
Senere valgte jeg den sikre vej: job
med fast indtægt.
Jeg blev pædagog og har arbejdet indenfor dette område i mange år.
Jeg var glad for mit job og havde stadig
gang i kreative sysler i min fritid.
Jeg drømte om at gøre kunsten til
meget mere, og jeg så mig selv som
efterlønner med stråhat og staffeli på
kunstkursus ved Middelhavet.
Der kom 3 rygoperationer i vejen for
den drøm.
Men jeg glæder mig over det, jeg kan.
Jeg kan bedst lide at male med akryl
på lærred, det tørrer dejligt hurtigt. Jeg
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har eksperimenteret med mange motiver, farver og teknikker, men er bedst til
de lyse og blide farver og rolige motiver
– gerne med inspiration fra naturen.
Især havet, som jeg har malet i mange
år. Når man begynder på et helt hvidt
lærred, er der uanede muligheder.
Også i havmalerier. Havet kan have
mange farver, det kan være roligt, blidt,
vildt og voldsomt, der kan være sol,
regn, slud, morgenlys, aftenskumring
osv. osv.
Jeg sidder ikke ude i naturen, når jeg
maler, men maler hjemme hos mig selv
- billederne kommer ud af penslen.
Jeg er født ved havet - i Aså – men har
også brugt meget tid og travet mange
ture i naturen ved Vestkysten og Skagen.
Jeg bruger mange lag maling, når jeg
maler, og har altid gang i flere malerier
på en gang. Når et billede nærmer sig
afslutning, hænger jeg det op i huset og
ser på det, retter lidt, ind til jeg er tilfreds.
Maleriet giver mig ro, og det er en
dejlig interesse også i forhold til mine
rygproblemer, der bevirker, at jeg har
det bedst når jeg enten står op eller ligger, og koncentrationen omkring processen kan for en stund få smerterne til
at træde i baggrunden.

FASTELAVN I
KIRKEN
Mandag den 24. februar
kl. 16.30.
Kom og vær med til at slå katten
af tønden!
Vi begynder i Dronninglund
Kirke med en festlig gudstjeneste
for børn og familier.
Bagefter skal vi slå katten af tønden nede ved kirkegårdens store
maskinhal, hvor vi finder kattekonger- og dronninger i alle
aldre.
Det hele slutter med nem aftensmad i maskinhallen.
Så kom frisk og udklædt!
Pris for aftensmad er
kr. 25 pr. person,
som betales på dagen
(Vi har mobilepay).
Menighedsrådets børne- og
familieudvalg
Sognepræst Rune Thomassen
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SOGNEEFTERMIDDAGE
Sogneeftermiddagene starter klokken 14.00 i Sognegården, Rævdalsvej 5. Alle er velkomne, kaffen koster 20,- kr.
Fredag den 7. februar kl. 14.
Hvem er de unge i dag?
v/efterskoleforstander Bitten Schjødt Kjær,
Dronninglund Efterskole
Vi har alle været unge en gang, men verden flytter sig, og
dermed også ungdommen. Hvad kan unge i dag, og hvem
er de?
Denne eftermiddag får vi lidt ny viden om unge og spørger:
Er verden god – også for de unge? Vi kender sikkert flere
unge i familien, og hvilket ansvar har vi for at give dem plads
og ansvar? Ja, hvad er det bedste, vi kan gøre for, at de har det
godt? Måske sniger der sig en fortælling ind fra vores egen
ungdom.
Bitten Schjødt
Kjær har gennem hele sit arbejdsliv haft med
børn og unge at
gøre, og hun vil
tage nogle af historierne med fra
hendes hverdag
på
Dronninglund Efterskole.

Fredag d. 6. marts får vi besøg af Birger Skovholm, han
fortæller selv om sit foredrag:
Stygge Krumpen
Stygge Krumpen er
nok en af de mest
kendte og udsklædte
katolske biskopper i
Danmark.
Han var den sidste
katolske biskop påBørglum, Vendelbo stift.
Mange har forsøgt at finde ud af, hvem denne mystiske
person var. Der går mange historier om ham p.g.a. hans
fornavn, TV 2`s julekalender, Thit Jensens roman og sidst
Maria Hellebergs roman ”Stormene” (der i februar 2020
opføres på Vendsyssels Teater i Hjørring).
Christian den 3., der indførte reformationen i 1536,
har også i sit anklageskrift fundet alt det dårlige frem om
Stygge Krumpen – men var han nu også så dårlig?! Jeg har
i 12 år ”gået” som den historiske person, Stygge Krumpen,
i VLH-regi (Voergård levende historie), og jeg har min
egen og en lidt anden udgave af ham, denne veluddannede
katolske adelsmand, som sad i rigsrådet, var biskop under
tre konger i reformationstiden og tilfældigvis levede i middelalderen.

SUPPEAFTEN
Menighedsrådet og ældresagen arrangere 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 60 kr. at deltage i arrangementet.

www.dronninglundkirke.dk

De næste suppeaftener bliver:
4. februar kl. 18.00
3. marts kl. 18.00
Tilmelding kan ske til:
Hanne Asmussen
på tlf. 30 13 15 90.
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NOTITSER
JUNIORKOR
Juniorkor for 2.-3.-4. klasse : torsdag kl. 14.30.-15.15.
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.
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!
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
Birgitte B. Nygaard på 22 52 12 56 eller Bente Schärfe
Rasmussen på 23 65 89 90.
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DET SKER I SOGNEGÅRDEN
04.02 Kl. 18.00 Suppeaften
05.02 Kl. 10.00 Sognecafé
07.02 Kl. 14.00 Hvem er de unge i dag? Sogneeftermiddag
09.02 Kl. 11.30 Fernisering
12.02 Kl. 10.00 Sognecafé
19.02 Kl. 10.00 Sognecafé
25.02 Kl. 10.00 Sorggruppe
25.02 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
26.02 Kl. 10.00 Sognecafé
03.03 Kl. 18.00 Suppeaften
04.03 Kl. 10.00 Sognecafé
06.03 Kl. 14.00 Stygge Krumpen, Sogneeftermiddag
08.03 Kl. 11.00 Sogneindsamling
11.03 Kl. 10.00 Sognecafé
17.03 Kl.10.00 Sorggruppe
17.03 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
18.03 Kl. 10.00 Sognecafé
25.03 Kl. 10.00 Sognecafé
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
BØRNE- OG FAMILIEKALENDEREN

NYT i kirken

05.02 Kl. 16.00 MUSiKiRKEN 1 04.03 Kl. 16.00 MUSiKiRKEN 1
05.02 Kl. 16.45 MUSiKiRKEN 2 04.03 Kl. 16.45 MUSiKiRKEN 2
24.02 Kl. 16.30 Fastelavns		
gudstjeneste

11.03 Kl. 16.00 MUSiKiRKEN 1
11.03 Kl. 16.45 MUSiKiRKEN 2

26.02 Kl. 16.00 MUSiKiRKEN 1 18.03 Kl. 16.00 MUSiKiRKEN 1
26.02 Kl. 16.45 MUSiKiRKEN 2 18.03 Kl. 16.45 MUSiKiRKEN 2
29.02 Kl. 09.30 Familien i naturen 28.03 Kl. 09.30 Familien i naturen
se mere på hjemmesiden

www.dronninglundkirke.dk

MØDEKALENDER
KØBMANDSGÅRDENS GENBRUG

ÅBEN FAMILIE

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!

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 selvfølgelig
plads til alle.
Hvis du har interesse for at være med, kan du kontakte:
Jakob Møller Jacobsen på tlf. 20 73 00 11.

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

FDF DRONNINGLUND
Møderne afholdes i FDF-huset,
Lundagervej 48.
Puslinge (0. klasse)
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
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

MENIGHEDSRÅDSMØDE
25. februar &
17. marts 2020

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.
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
06.02
13.02

Bibelkredsene mødes i hjemmene
Hvile i Kristus Jesus v. evangelist
Asger Refslund-Nørgaard.
Desuden: fra min livsrejse bl.a om Spanien

27.02

IM-Café. Kirke- og kulturmedarbejder
Ann Bidstrup Lebech på besøg: Glimt fra arbejdet i 		
Sognet

05.03

Bibelkredsene mødes i hjemmene.

12.03

Generalforsamling

26.03

IM-Café. Et kig ind i præstens værksted vedr.
søndagens tekster v. Anders Mølgaard Grinderslev, 		
Øster Hassing.

DEADLINE:

Indlevering af materiale
til næste kirkeblad 21. februar 2020
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato			
06.02			
20.02			
05.03			
19.03			

Margrethelund
Rune Thomassen
Jeanette Geller
Kathrine Buus Christensen
Hanne Svensmark

Gudstjenester i Blåbærhaven
13.02			 Lone Kirkelund
12.03			 Hanne Svensmark
Kirkebilen kører søndage og helligdage til
Dronninglund Kirke:
Gudstjeneste		
kl. 10.00
Margrethelund		
kl. 9.25
Blåbærhaven		
kl. 9.30
Rutebilstationen
kl. 9.35
Stormgade			
kl. 9.40
Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et
andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder.
Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke
fra Dorf kirkedistrikt:
Henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 84 42 43
senest torsdag kl. 17.
Udgives af Dronninglund Menighedsråd
Sats og tryk: BASIS-TRYK & SKILTE ApS, Dronninglund

GUDSTJENESTER

DRONNINGLUND

02.02 Sidste søndag efter H3K
Johannesevangeliet 12,23-33

Kl. 10 Lone Kirkelund

09.02 Septuagesima
Matthæusevangeliet 25,14-30

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

16.02 Seksagesima
Markusevangeliet 4,26-32

Kl. 10 Lone Kirkelund
Kirkekaffe

23.02 Fastelavn
Lukasevangeliet 18,31-43

Kl. 10 Rune Thomassen

24.02 Fastelavnsgudstjeneste

Kl. 16.30 Rune Thomassen

01.03 1. søndag i fasten
Lukasevangeliet 22,24-32

Kl. 10 Lone Kirkelund

08.03 2. søndag i fasten
Markusevangeliet 9,14-29

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

15.03 3. søndag i fasten
Johannesevangeliet 8,42-51

Kl. 10 Hanne Svensmark

22.03 Midfaste
Johannesevangeliet
6,24-35[36-37]

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

29.03 Mariæ Bebudelse
Lukasevangeliet 1,46-55

DORF

Kl. 14
Rune Thomassen

Kl. 10
Rune Thomassen
Jubilæum
Storskovlejren

www.dronninglundkirke.dk

