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ANDAGT
Lev dit liv, som var hver dag den
sidste …. og den første
Man skal leve i nuet. Gribe dagen og
leve som om dagen var den sidste. Være
intens. Den slags opfordringer er der
mange af. Og med god grund. For man
kan let bare lade dagene og øjeblikket gå
forbi, så man ikke er rigtigt til stede.
Og samtidig er der også noget flygtigt
over det, hvis man kun lever i nuet. Hvis
man kun skal gå efter det, der giver mening lige nu, og gøre det, du vil lige nu,
så bliver det med tiden let til en underlig
tom fornemmelse. Det kan føles som om
ens liv bliver let løsrevet fra den større
sammenhæng, hvis man kun har øje for
her og nu. Man mister blikket for det
store perspektiv og den mulighed, at der
kunne ligge en vigtig betydning i at kigge
ud over øjeblikket nu.
Filosoffen Søren Kierkegaard skrev
for 200 år siden om det, og føjede en sætning til, som er meget interessant. Han
skrev: »Så bliver alvoren den at leve hver
dag, som var det den sidste og tillige den
første i et langt liv.«
At leve som var der kun én dag tilbage
kender vi, men hvad vil det sige, at dagen i dag også skal ses som den første i
et langt liv?
Det er at sætte det lange lys på. Hvis
man skal i gang med et større projekt, må
man forberede sig, inden man går i gang.
Man skal finde ud af, hvad målet er. Man
skal finde ud af, hvordan økonomien ser
ud og hvem man behøver hjælp fra. Det
kan tage lang tid at finde ud af, men det
er nødvendigt, hvis det skal lykkes.
Anskuer jeg min dag og mit liv på
samme måde, får dagen i dag en anden
betydning end blot at skulle være som

om det var den sidste
og uden ansvar for
andre. Måske skal jeg
i dag gøre noget, som ikke bare får betydning for resten af mit liv, men måske
også for kommende generationer. Og det
er ikke nødvendigvis noget meget omsiggribende. Det er, måske i dag ikke at
være så optaget af mig selv, så generøsiteten får plads. Det er at give noget videre,
som man selv erfarede var hjælpsomt.
Det er måske at plante et æbletræ, som
nogle andre en dag får glæde af.
Højskolelærer Christian Hjortkjær
har fornylig udgivet en kulturkritisk bog
med titlen »Utilstrækkelig«. Bogen har
Kierkegaards ord som omdrejningspunkt
og handler om, hvorfor så mange unge
har det skidt i dag. Det vil føre for vidt at
gå i dybden med det, men et enkelt citat
siger meget om, hvorfor det også er værd
at spørge om, hvad jeg vil, hvis det er den
første dag i et langt liv:
»Men hvad nu, hvis vi skal leve hver
dag, som var den tillige den første i et
langt liv? Så bliver det pludselig dødelig
alvor. […] Hvilken handling er både meningsfuld som den sidste og som den første? Hvilket ord er ikke blot sandt som det
sidste, men tillige en sandhed, jeg tør stå
ved og tør leve resten af mit liv ud fra?«
Det er et spørgsmål, som kun vi selv
svare på. Det er ikke givet, at vi kan overskue alting, men vi kan begynde at se, at
vores liv hænger sammen med andres og
mit liv er en del af noget større, og ud
fra det handle, så det giver mening at dagen i dag både er den sidste og tillige den
første i et langt liv, der endog rækker ud
over min død.
Rune Thomassen

www.dronninglundkirke.dk

ANSAT I DRONNINGLUND KIRKE
Folkekirken er på mange måder en ganske særlig arbejdsplads. Det skal være en
arbejdsplads med rum til en mangfoldighed af ansatte. Vi kommer alle med
hver vores forskellige uddannelser, livserfaringer og kompetencer. Præst, organist, kordegn, kirkesanger, kirke- og
kulturmedarbejder, kirketjener, gartner
– det er meget forskellige jobs, vi bestrider, og der er ikke altid kollegaer, der
laver præcis det samme. Det kan måske
virke svært at forene det akademiske,
kreative, praktiske og musikalske, som
vi hver især kommer med, men med en
god forståelse og respekt for hinandens
arbejde er alle med til at få hverdagen i
og omkring kirken til at fungere. Som
ansat i kirken har man kontakt til mange forskellige mennesker og ofte i skelsættende livssituationer. Det er både
kirkegængere, kirkegårdsbrugere, børn
og unge, ældre, familier, syge, søgende,
glade og triste. Derfor er det vigtigt at
kunne møde andre mennesker med en
god og omsorgsfuld service.
Det er på mange måder et meget fleksibelt arbejde, både i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider, som ofte er når
mange andre har fri. Ikke to dage er ens;
det gælder vist for de fleste ansatte. Man
hjælper gerne hinanden, hvor man kan,
og laver mange forskellige opgaver. Der
er tit mange små detaljer, der skal på
plads i forbindelse med forskellige arrangementer og man kan komme ud for
lidt af hvert.
De ansatte på kirkegården går ude i
al slags vejr og sørger for at holde både
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kirkegården og kirkens andre udearealer flotte. Det kan være hårdt arbejde,
men de fleste har været her på stedet
i mange år og er glade for det. Der er
også en særlig god stemning i Dronninglund Kirke. Vi er heldige med at
være en del ansatte på stedet og vi har
det godt med hinanden. Der er altid liv
og godt humør omkring vores arbejde.
Her følger et lille indblik i arbejdet
fra et par af kirkens ansatte:
Jeg blev ansat ved
Dronninglund Kirke i 2013 hvor jeg
startede på kirkegården, i 2014 blev
jeg afløser på kirkekontoret og i 2019
blev jeg ansat som
kordegn på fuld tid.
Min tid ved Dronninglund Kirke har været spændende og
meget afvekslende og jeg er rigtig glad
for mit job, som giver rigtig mange udfordringer i hverdagen. Jeg har et godt
samarbejde med mine kollegaer, hvilket
betyder rigtig meget for mig. Hvad laver jeg så som kordegn? Mange tror, at
det er mig der synger for i kirken om
søndagen, men det vil vist være synd for
alle andre! Det er mig der gør klar til
gudstjenesten og rydder op. Men søndagens arbejde er jo kun en lille del af
jobbet; det meste af tiden foregår på
kontoret, hvor jeg laver mange forskellige ting. Kirkebogsføring i den digitale

kirkebog, sangark, opdaterer hjemmeside, Facebook, samler alle indlæg til
kirkebladet og holder styr kalenderen
mv. Opgaverne er mange og varierende,
hvilket er skønt for mig.
			 Rikke, kordegn
Jeg blev ansat ved
Dronninglund Kirke
i 2019 som kirkesanger. Som det typisk
ses i folkekirken er
min stilling dog lidt
af en blækspruttestilling, hvor jeg laver
mange
forskellige
ting. Og det er jeg
rigtig glad for! Udover at synge for ved
gudstjenester, kirkelige handlinger og
andre arrangementer er en del af mit
arbejde også som korassistent, hvor jeg
hjælper vores organist, Susanne, med
junior- og ungdomskor og andre musikaktiviteter. Jeg fungerer også som
kordegnevikar og skal kunne varetage
opgaverne på kontoret ved Rikkes fravær. Derudover laver jeg også noget
kommunikationsarbejde, hvor min tidligere uddannelse på dette område kan
komme i spil. Opgaverne varierer både
fra dag til dag, og kan også ændre sig løbende afhængigt af, hvad der giver mening. Jeg rigtig glad for den fleksibilitet
i mit arbejde og ikke mindst også for
samarbejdet med alle mine kollegaer.
					
Ea, kirkesanger
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ORIENTERINGSMØDE/SOGNEMØDE vedr.
Menighedsrådsvalg 2020 for Dronninglundog Dorf sogne
Sted: Dronninglund Sognegård, onsdag d. 19. august 2020 kl. 19.00
I januar 2020 blev der vedtaget en ny
lov vedrørende afholdelse af menighedsrådsvalg. Menighedsrådsvalget 2020 vil
foregå via en valgforsamling (En slags
generalforsamling, - hvor der ved afstemning, vælges rådsmedlemmer til
menighedsrådet. Det nye råd vil fortsat
konstituere sig selv. )

Derfor afholdes dette Orienteringsmøde, for at redegøre og imødekomme
spørgsmål fra menigheden inden valgforsamlingen.
Grundet corona-krisen og forsamlingsforbuddet, har det været nødvendigt
at flytte datoen for orienteringsmødet
omkring dette års Menighedsrådsvalg.
Dato for mødet er fast, men vi kan stadig

risikere at reglerne eller forudsætningerne ændre sig, så vi måske bliver nødt til
ændre lokaliteten for mødet. Vi vil derfor opfordre jer til at holde jer opdateret
på kirkens hjemmeside – her forefindes
også dagsorden til mødet.
Der vil under mødet blive serveret
kaffe samt en let anretning.
Vel mødt – Valgbestyrelsen

HØST I DORF KIRKE 20. SEPTEMBER KL. 14
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 20. september kl. 14.
I kirken bliver der traditionen tro offergang, hvor der kan lægges en pengegave
på alteret.
Efter gudstjenesten byder vi på en kop
kaffe i kirken og måske en auktion over
høstgaver og dekorationer.
Vel mødt.

HØSTGUDSTJENESTE – særligt for børn og familier
Søndag den 27. september kl. 14
i Dronninglund Kirke
Vi holder høstgudstjeneste særligt for
familier og børn, hvor vi vil sætte fokus på alt det, vi har at takke for, også
selvom det er corona-tider.
Man må meget gerne tage grøntsager
eller frugter fra haven med eller måske
noget man har syltet eller bagt. Det vil
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vi bagefter sælge på auktion til fordel
for familier, der har det svært og mennesker i Afrika og Asien, der er særligt
hårdt ramt af klimaforandringerne.
Efter gudstjenesten er der marked med
en masse boder og hyggelig stemning,
hvor overskuddet også går til de samme
formål.
Rune Thomassen
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VALGFORSAMLING
for Dronninglund- og Dorf sogne

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Sted: Dronninglund Sognegård,
tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00
I 3. udgave af dette års kirkeblad blev det annonceret, at menighedsrådsvalget foregår d. 17. november. Dette er dog ikke
helt korrekt. Den 17. november vil der kunne forekomme afstemningsvalg, såfremt der skulle blive indsendt alternative lister til menighedsrådet indtil 4 uger efter valgforsamlingen.
Sker dette ikke, så vil valgforsamling og valgene foretaget på
valgforsamlingen være gældende. Der har dog altid været tradition for kampvalg i vores sogne, derfor er et afstemningsvalg
ikke usandsynligt.
På valgforsamlingen opstilles kandidaterne til det kommende menighedsråd. Kandidaterne får hver især lov til kort at
præsentere sig selv. Og menigheden får mulighed for at stille
de enkle kandidater spørgsmål inden de enkle valghandlinger.
Afstemningsreglerne vil blive gennemgået og herefter følger
den skriftlige og hemmelig afstemning for hvert af sognene.
Først er der valghandling for Dorf sogn, hvorfra der skal findes 2 rådsmedlemmer, samt 2 stedfortrædere. Her er det kun
sognebørn fra Dorf Sogn der kan stemme.
Herefter følger valghandling for Dronninglund Sogn, hvor der
skal findes 9 rådsmedlemmer, samt 9 stedfortrædere. Her er det
kun sognebørn fra Dronninglund sogn der kan afgive stemme.
Valgbestyrrelsen vil først afslutte valget for Dorf ved stemmeoptælling og annoncere resultatet herfor, inden valget fortsætter til Dronninglund Sogn.
Det er vigtigt at alle stemmeberettigede sognebørn, samt
opstillingsberettigede kandidater kommer i god tid inden valgforsamlingen, da valgbestyrelsen skal godkende hver enkel
persons legitimitet. Dørene åbner kl. 18.30.
Vær opmærksom på at lokaliteten for valgforsamlingen kan
ændres grundet forsamlingsforbud eller lignende – hold dig
opdateret på kirkens hjemmeside. Her forefindes også dagsorden til Valgforsamlingen.
Vel mødt – Valgbestyrelsen
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OM VORES
ARRANGEMENTER

Før deadline af dette kirkeblad har vi kunnet planlægge lidt mere, men vi ved stadig ikke helt hvilke regler
vi skal agere under i august og september.
Hold derfor øje på vores hjemmeside, Facebook og
med annoncer, for der kan være ting vi først arrangerer efter deadline og der kan være ting, som vi ender
med at måtte aflyse.
Du er også meget velkommen til at ringe til vores kordegn med spørgsmål.

KIRKEN DIGITALT
Den fysiske lukning af vores kirker har givet os et skub
i udviklingen af det der kan findes på computeren.
Kirkens hjemmeside findes på www.dronninglundkirke.dk, den opdateres løbende. Her er f.eks. kalender
med gudstjenester og aktiviteter. Vi arbejder for tiden
på at give hjemmesiden en ansigtsløftning, den kommer på samme web-adresse når vi er klar.
På Facebook – søg efter Dronninglund Kirke - kan
man følge med i kirkens arrangementer og hvilke regler der for tiden gælder for vores aktiviteter.
Under videoer ligger de videoer der er blevet udgivet
flittigt den seneste tid, ligesom der fortsat bliver lagt
en prædiken ud fra Hanne, de uger hun har gudstjenesten.
Facebook-siden er offentlig og kan også ses selvom du
ikke selv har en profil på Facebook.
Vores Instagram-profil kan findes via hashtagget
#dronninglundkirke, her kan du følge lidt anderledes
billeder fra vores hverdag.
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EN PERIODE I MENIGHEDSRÅDET
LAKKER MOD ENDEN
»Vi må udnytte tiden som et redskab, ikke som en sofa« John F. Kennedy
Ovennævnte citat af John F. Kennedy kan
– selvom ordene givetvis er sagt i anden
sammenhæng – på sin vis henvise til arbejdet i menighedsrådet i den valgperiode der
nærmer sig sin afslutning – og dermed åbner op for en ny 4-års periode.
Når noget nærmer sig sin afslutning, er
det altid relevant at se tilbage på hvad der
er sket siden dette »noget« tog sin begyndelse. Det nuværende menighedsråd tog
hul på den nye valgperiode i november
2016 og tog for alvor hul på arbejdsopgaverne i januar 2017, og dermed nærmer 4
års arbejde sig sin lovbestemte afslutning.
Det har været 4 år der på mange måder
har været med til at sætte sig spor i det kirkelige arbejde og det kirkelige landskab i
sognet. Udover de mange formelle ting
som menighedsrådet skal arbejde med og
forholde sig til, har der været både plads,
lyst og vilje til at tænke tanker for fremtiden
– altid med det fokus for øje at tænke kirke
og kirkeligt liv ind i den tid vi lever i. Menighedsrådet har med andre ord ikke brugt
tiden som en sofa – men som et redskab.
Det har betydet at mange af de tanker,
der »har været oppe at vende« – er blevet
omsat i handling og resultater.
Når »tanker bringes til torvs« er det
vigtigt at lade ideerne flyve højt, men når
tankerne »skal landes« er det ligeså vigtigt
at virkelighedens verden, med dens økonomiske rammer, tidsmæssige begrænsninger
og realistiske vilkår danner grundlag for de
beslutninger der træffes.
Menighedsrådet har arbejdet målrettet på at udnytte de ressourcer der er til
rådighed bedst muligt og til størst mulig
gavn for menigheden, for de ansatte ved
kirken og for udviklingen af det kirkelige
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landskab.
Af væsentlige ting som er planlagt eller
gennemført i indeværende valgperiode kan
bl.a nævnes:
• Ansættelse af kirke-og kulturmedarbejder i en tidsbegrænset projektstilling fra
efteråret 2018. Kirke- og kulturmedarbejder Ann Bidstrup Lebech har som fokusområde haft udviklingen af kirkelige
tilbud til børn, unge og familier, og »nye
skibe er sat i søen«
• Ansættelse af såvel ny kordegn som ny
kirkesanger
• Almindelige og nødvendige vedligeholdelsesopgaver ved kirkerne i såvel Dronninglund som i Dorf
•
Igangsætning af ombygning af sognegården, så der på første sal indrettes
mødelokale og aktivitetsrum. Baggrunden for dette initiativ har været at bl.a.
konfirmandundervisningen og børne- og
ungeaktiviteterne kunne få muligheder
for at udfolde sig kreativt. Dette arbejde
forventes afsluttet inden valgperiodens
udløb.
• At gøre Dronninglund Kirke til »Grøn
kirke« – og tænke bæredygtighed og
miljøperspektiv ind i hverdagen i kirkens
mange funktioner
• Udskiftning af taget på præstegården i
Slotsgade
• Nedsættelse af et gudstjenesteudvalg og
ansøgning til biskoppen om gennemførelse af et antal højmesser med friere
rammer end den gængse. Udvalget har
netop fået positiv tilbagemelding fra biskoppen og arbejdet med at »tænke nyt«
går derfor nu i gang henover efteråret
•
Arbejdet med en udviklingsplan for

kirkegårdene ved vore to kirker. Kirkegårdskulturen er i disse år under kraftig
forandring, hvilket betyder at der skal
nytænkning til omkring den måde kirkegårdene anvendes og indrettes bedst
muligt i årene fremover
• Gennemførelse af en stor renovering af
prædikestol og altertavle i Dronninglund
Kirke i samarbejde med Nationalmuseet
og deres medarbejdere
Herudover er mange ting i sagens natur
stadig på »tankestadiet«. I det kirkelige
system går der ofte lang tid fra en tankes
fødes, til den kan omsættes til aktiv handling. Derfor har der også været drøftet og
talt om mange ting som ligger lang tid –
og ofte flere år ude i fremtiden. På et tidspunkt indenfor en årrække vil de historiske
bygninger fordre vedligeholdelsesmæssige
opgaver af en anseelig størrelse. Også her
er det derfor vigtigt »at udnytte tiden som
et redskab, og ikke som en sofa«. Typisk
er det sådan, at netop kulturhistoriske værdier kræver bygningsmæssige, tekniske og
arkæologiske forundersøgelser med mange
instanser involveret, før et givent projekt
eventuelt kan gennemføres. Som menighedsråd har vi en forpligtigelse til at passe
på, respektere og værne om den kulturhistoriske arv vi forvalter.
Der skal fra formandens stol lyde en stor
tak til alle medlemmer for samarbejdet
i menighedsrådet i indeværende valgperiode. Seriøsitet, medleven, respekt, tillid,
ansvarlighed og vilje til at fastholde det
fælles fokus på kirken og det kirkelige liv
har været centrale og vigtige elementer i
periodens menighedsrådsarbejde.
Jens Rasmussen - formand
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MIN TID I MENIGHEDSRÅDET
- KUNNE DET VÆRE DIG?
Jeg blev valgt ind i menighedsrådet for
knap 4 år siden og nu er der snart nyvalg.
Tiden er fløjet afsted.
Som rådets Benjamin, dvs. det yngste
medlem med mine »kun« 39 år, og uden
at have nogen som helst baggrund med det
kirkelige arbejde, så var det for mig en ny
og utrolig spændende opgave.
Ærligt – så havde jeg ikke den fjerneste
idé om, hvad jeg havde kastet mig ud i. Min
forestilling forinden bar præg af en stor del
uvidenhed – troede det blot var ren venstrehåndsarbejde og at vi blot skulle mødes
en gang om måneden og diskutere og tage
stilling til dette og hint… At dét arbejde
der skulle laves i menighedsrådet, blot var
en slags bestyrelsesarbejde. Men jeg blev
hurtigt klogere. I en privat virksomhed vil
der typisk sidde en bestyrelse, som har det
overordnede ansvar for virksomheden. I
virksomheden sidder der en direktør, økonomichef og personalechef osv. som skal
sørge for, at bestyrelsens beslutninger implementeres i virksomhedens drift.
I kirken derimod er det Kirkeministeriet som er den øverste instans. Herunder
er stiftet og Biskoppen og under igen er
Provstiet og provsten. Menighedsrådet er
under provsten og formanden for menighedsrådet er slags direktør for de lokale
kirker i sognet. Kasseren i menighedsrådet
er økonomichef og kontaktpersonen personalechef m.v. Så forskellen var, at det jeg
troede var bestyrelsesarbejde også indebar
ledelsesmæssige opgaver ude i virksomheden/kirken.
Mennesker har altid interesseret mig
meget og derfor faldt det mig helt naturlig
til konstitueringen af menighedsrådet, at
tilbyde at blive kontaktperson »personalechef«. Jeg fandt hurtig ud af, at posten som
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kontaktperson ikke var en ønskepost for de
fleste rådsmedlemmer, da den hurtig kunne gribe om sig og kan kræve rigtigt meget.
Hertil kom der dét, at jeg skulle afløse
den tidligere kontaktperson, som havde
været meget vellidt og at det kunne blive
svært at opnå samme tillid.
Min nye opgave som kontaktperson
var således, at sørge for at afholde MUSsamtaler med funktionærerne og personalemøder med alle ansatte. Lytte og forstå
problematikker hos de ansatte – skabe tillid til min person. Forestå de nogle gange
svære og fortrolige samtaler med de ansatte. Lede processen omkring ny ansættelse.
I denne sidste periode er der både blevet
ansat en ny kordegn, kirkesanger og kirkeog kulturmedarbejder. Heldigvis er der
tilknyttet kirken, nogle fantastiske personalekonsulenter, som jeg har brugt rigtigt
meget. Specielt vedr. spørgsmål omkring
ny ansættelser, sygdom, arbejdstidsregler
og vedr. forhandlinger med de forskellige
fagforeninger tilknyttet de ansatte og meget mere.
Hvis I ikke allerede ved det, så har vi
nogle helt fantastiske mennesker ansat ved
vores kirker i Dronninglund og Dorf. Lige
fra Henrik Wissing, som er den daglige
leder af kirkegårdene – med de mest dedikerede gravere og assistenter, til vores organist, kordegn, kirkesanger og kirke-kulturmedarbejder. Alle udfører deres arbejde
med stor stolthed og pligtopfyldendenhed
– det har været en meget stor ære at få lov
til, at være kontaktperson for dem. Og jeg
tager gerne en tur mere.
Som det nok kan læses mellem linjerne,
så er langt de færreste i menighedsrådet
nogle vårharer som jeg. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde på tværs af by- og

Af: Sven Høyer
landliste – der er blevet
diskuteret i en god tone. Vi har ikke altid
været enige – og heldigvis for det. Herved
skabes det mest nuancerede billede. Men vi
har altid i sidste ende opnået forståelse og
fælles enighed. Men for fremtidens skyld
– og det tillader jeg mig at tro, at alle nuværende rådsmedlemmer er enige om, så er
det altid nødvendig med en udskiftning –
således at nye og yngre kræfter kan komme
til. Så derfor håber jeg, du er blevet lidt
inspireret af ovenstående og kunne tænke
dig at stille op.
Tro er en privat sag – hvordan og hvorledes man udøver den er op til én selv.
Der kan være mange forskellige grunde
til at deltage i arbejdet i menighedsrådet.
Jeg ved, at nogle syntes, at man som menighedsrådsmedlem skal deltage i alle de
kirkelige handlinger. Men personligt er jeg
dér kun til julegudstjenesten, samt til kirkekaffe de søndage, hvor jeg har tilmeldt
mig. Kirken er vigtig for mig, fordi vi er
omgivet af en verden i kaos og her er netop
kirken et sted, hvor der er stabilitet og ro.
Kirken skal også forny sig – men er også
så solid, at den ikke behøver at ændre sig
i samme tempo som resten af samfundet.
Desuden er kirken for mig ideen omkring
det samfund vi lever i – vores etik og moral.
Til tider og måske specielt i starten, kan
arbejde i menighedsrådet være en udfordring og være tidskrævende, da systemet
kan virke meget fremmed for udefrakommende. Og de fleste har et fuldtidsjob, familie og børn de også gerne skal se til. Men
efterhånden og som med alle andre ting,
som man lære at kende, så får man overblikket og al ting går meget nemmere. Det
har været en utrolig spændende rejse, som
jeg håber fortsætter.
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KORJUBILÆUM
Dronninglund Kirkekor blev oprettet i september 1965.
Vi vil markere korets 55 års fejring med en festlig workshop og workshopkoncert. Er du tidligere sanger i koret
og vil du være med?
Workshop om lørdagen sammen med gruppen »Nordskær«
www.facebook.com/Nordskaer
Alle tidligere og nuværende sangere: kom og vær med! Det
bliver festligt og vi har brug for alle på stemmerne.
Vi vil øve et uddrag fra »spillemandsmessen«
https://g.co/kgs/Nwc6W4

MINDEGUDSTJENESTE
I anledning af
Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse
Søndag den 13. 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 igen i år 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 og Nefos 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
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Lørdag kl. 9.00: Velkomstkaffe, øvning og frokost
kl. 16.00-17.00 workshopkoncert med det,
vi har nået og gruppen Nordskær
Søndag kl. 9.00: Opvarmning
kl. 10.00 gudstjeneste, hvor vi medvirker med
uddrag fra lørdagen
Det koster 100 kr. at deltage. Deri er indeholdt forplejning.
Der kan betales på dagen med mobilepay eller kontant.
Tilmelding snarest og senest mandag d. 17. august
til Susanne på tlf. 24871193 eller mail: ser@km.dk
- Vi synges ved.
kormedhjælp Ea Kibsgaard og korleder Susanne Rasmussen

www.dronninglundkirke.dk

STAFETTEN: TROEN SIDDER I...?
Af Johannes Nørby Ernstsen
Jeg elsker at gå.
Jeg får det bare
ikke gjort nok.
Jeg elsker at gå,
og det behøver ikke at være godt vejr.
At gå i tusmørket og mærke lyset forsvinde, at gå i regnen og langsom blive
gennemblødt, at se sneen falde, at blive
blæst godt igennem. Alt vejr er godt gåvejr. Der er noget nærmest helbredende
over det.
Der er ikke meget, som kan fordrive
fortvivlelse, klare sindet eller give ro
på samme måde som en god gåtur. Det
er som om, det svære kan blive mindre
og uroen kan dæmpes. Når det brænder allermest på, kan en vandring være
det mest konstruktive at give sig til. For
mig er det blevet naturligt at tale med
Gud, når jeg går. Det tror jeg, jeg har
gjort det meste af mit liv. Ofte begynder
det med, at jeg udfordrer Ham, skælder
ham lidt ud eller fortæller Ham, hvordan det står til i mit liv. Jeg tror, det
er det, der menes, når der i Salmerne
skrives om, hvordan man kan udøse sit
hjerte for Herren. Men på et tidspunkt

har jeg sagt, hvad der skal siges, men turen er ikke færdig. Så går jeg i stilhed
– og lige der er det ofte, at Gud svarer igen. Tankerne falder langsomt på
plads – nærmest i takt med fodtrinene.
Det kan være der sænker sig en ro, det
kan være mine ord bliver udfordret af
en indre stemme. Det er ganske forunderligt. Måske giver bevægelsen mig en
slags tilladelse til at holde mund. Rytmen kalder på fordybelse. Under alle
omstændigheder kommer jeg nærmest
altid styrket eller opmuntret hjem.
Nogle gange kan man være heldig at
gå på en refleksion. Tage et ord med
hjemmefra og lade det synke ind. Måske
er det, hvad det betyder at grunde over
Herrens ord. Grund er et godt ord. Tæt
på at beskrive, hvad der sker. Der trænger noget op fra jorden; efter grunden.
Gennem hvert skridt og bliver en del af
min egen grund. Der er noget, der vokser. Og hvert skridt har plads omkring
sig. Det skal ikke noget, bare blive klar
til det næste. 10.000 skridt senere er man
hjemme igen. Noget nyt har måske fået
lov til at vokse frem, noget gammelt er

måske blevet revet op. Under alle omstændigheder er der blevet trådt en sti;
en sti sammen med Gud, en sti af tro.
Hvor sidder troen egentligt? Som ung
brugte vi langt tid på at diskutere. Sidder den i hovedet eller i hjertet. Pointen
var vel, at den skulle flytte sig helt ned
i hjertet. Fra forstand til følelser. Som
om man kunne rykke rundt på troen.
Presse den en 20-30cm længere ned.
»Pas på« lød andre stemmer. Det drejer
sig ikke følelserne. Hold fast ved det, du
ved. »At tro det er ikke at tro, at du tror,
men barnligt at klynge sig fast ved Guds
ord« sang vi. Som om det kunne hjælpe
noget, hvis følelserne var i oprør.
Efterhånden er jeg kommet frem til,
at begge dele er lige forkerte. For mig
sidder troen et helt andet sted; nemlig
i fødderne.
Den vokser og får næring af at gå.
Nogle gange må man gå alene sammen
med Gud, nogle gange sammen med
andre, og helt andre gange må man gå
hen til nogle.
Jeg elsker at gå. Jeg tror, jeg vil gøre
det lidt mere.

LÆSNING FRA DEN NYE BIBELHISTORIE
20. marts udkom der en ny udgave af Biblen,
en oversættelse som især er beregnet til at
være god at læse op fra.
Biskoppen i Aalborg har givet en generel tilladelse til at vi må læse fra denne udgave ved
gudstjenesterne og efter præsternes ønske har
menighedsrådet nikket ja til det. Når det sker

www.dronninglundkirke.dk

vil vi gøre opmærksom på, at der nu læses fra
den nye oversættelse, da ordene kan falde noget anderledes end i teksterne fra 1992 udgaven, som står bag i salmebogen.
PS i oktober november indbyder Hanne Svensmark til en læsekreds hvor vi sammen går på
opdagelse i den nye oversættelse.
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NOTITSER
JUNIORKOR
Koropstart d. 19/8 Juniorkor for 2.-3.-4. klasse: Onsdag
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
Koropstart d. 13/8 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!
Vi vil gerne minde om, at vi præster er til rådighed for
samtaler og opfordrer til at I ikke holder jer tilbage for at
tage kontakt, og bede os om at mødes, det kan vi sagtens
gøre under hensyntagen til de forholdsregler der gælder.
Rune 24 87 11 89 og Hanne 24 87 11 90
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. Nye datoer for sorggruppe
bliver offentliggjort på hjemmesiden efter ferien.
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DET SKER I SOGNEGÅRDEN
12.08 Kl. 10.00
Sognecafé
18.08 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
19.08 Kl. 10.00
Sognecafé
19.08 Kl. 19.00
Orienteringsmøde vedr. valg
26.08 Kl. 10.00
Sognecafé
02.09 Kl. 10.00
Sognecafé
09.09 Kl. 10.00
Sognecafé
13.09 Kl. 14.00
Mindegudstjeneste
15.09 Kl. 19.00
Valgforsamling
17.09 Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
23.09 Kl. 10.00
Sognecafé
30.09 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

23.07
30.07
06.08
17.08
24.08
31.08
01.09
07.09
08.09
14.09
15.09
21.09
22.09
28.09
27.09
29.09

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 14.00
Kl. 17.00
Kl. 14.00
Kl. 17.00
Kl. 14.00
Kl. 17.00
Kl. 14.00
Kl. 17.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00

NYT i kirken

Babysalmesang - sommerforløb
Babysalmesang - sommerforløb
Babysalmesang - sommerforløb
MusiKirken
MusiKirken
MusiKirken
Minikonfirmander
MusiKirken
Minikonfirmander
MusiKirken
Minikonfirmander
MusiKirken
Minikonfirmander
MusiKirken
Høstgudstjeneste i Dronninglund Kirke
Minikonfirmander

www.dronninglundkirke.dk

MØDEKALENDER
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!

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

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
13.08

Kl. 19.30 Fælles start for Bibelkredsene.
Tema: Bibelen og min tro – Biblen som GPS i
efterfølgelse af Kristus v. Lasse Holmgaard Iversen,
medarbejder i Bibellæseringen

20.08

Kl. 19.30 Generalforsamling

27.08

Kl. 19.30 Kunst for Gud.
Underviser Gitte Thomsen, Strandby

03.09

Bibelkredsene mødes i hjemmene

24.09

Kl. 19.30 Kunst for Gud.
Underviser Gitte Thomsen, Strandby

SOGNEEFTERMIDDAGE
Vi regner med at begynde på sogneeftermiddagene igen
til oktober. Måske i en let ændret form, afhængig af retningslinierne til den tid. Mere i næste kirkeblad.

MENIGHEDSRÅDSMØDE: 18. august 2020

DEADLINE: Indlevering af materiale til næste kirkeblad 21. august 2020
www.dronninglundkirke.dk
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato			
06.08			
20.08			
03.09			
17.09			

Margrethelund
Rune Thomassen
Jeanette Geller
Kathrine Buus Christensen
Hanne Svensmark

Gudstjenester i Blåbærhaven
10.09			 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

02.08 8. s.e. trinitatis
Matthæusevangeliet 7,22-29

Kl. 10 Rune Thomassen

09.08 9. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 18,1-8

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

15.08
Lørdag

Kl. 9 Jeanette Geller
Konfirmation

15.08
Lørdag

Kl. 11 Jeanette Geller
Konfirmation

16.08 10. s.e. trinitatis
Matthæusevangeliet 11,16-24

Kl. 9 Hanne Svensmark
Konfirmation

16.08 10. s.e. trinitatis
Matthæusevangeliet 11,16-24

Kl. 11 Hanne Svensmark
Konfirmation

23.08 11. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 7,36-50

Kl. 9 Rune Thomassen
Konfirmation

23.08 11. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 7,36-50

Kl. 11 Rune Thomassen
Konfirmation

29.08
Lørdag

Kl. 10 Hanne Svensmark
Konfirmation

30.08 12. s.e. trinitatis
Matthæusevangeliet 12,31-42

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

06.09 13. s.e. trinitatis
Matthæusevangeliet 20,20-28

Kl. 10 Rune Thomassen

13.09 14. s.e. trinitatis
Johannesevangeliet 5,1-15

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

DORF

Kl. 19
Rune Thomassen

Kl. 14 Hanne Svensmark
13.09

Mindegudstjeneste i
Sognegården. (Verdensdagen for
selvmordsforebyggelse)

Kl. 14
Hanne Svensmark
Høstgudstjeneste

20.09 15. s.e. trinitatis
Lukasevangeliet 10,38-42
27.09 16. s.e. trinitatis
Johannesevangeliet 11,19-45

Kl. 14 Rune Thomassen
Høstgudstjeneste

www.dronninglundkirke.dk

