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Præstens side
Besættelse, befrielse og
genforening.
I 2020 er der meget, der skal
markeres og fejres. Sønderjyllands genforening med resten af Danmark i sommeren 1920, Nazisternes besættelse af Danmark 9. april 1940 og
Befrielsen 4. maj 1945. Det er alt sammen begivenheder, som ikke ret mange
danskere efterhånden husker, men alligevel er det begivenheder, der har været med til at forme det land, den tid og
det liv, der er vores. Rundt om i landet
vil gudstjenester, koncerter, foredrag
og andre arrangementer, minde os om
og lære os om de skelsættende begivenheder i Danmarks historie og sætte
vores egen tid i perspektiv. For kan den
fred, De Allierede vandt for Danmark i
maj 1945, trues af terrorister, antisemitter og højreekstremister, der vinder
frem overalt i verden. Det er en tanke
værd.
Den tyske besættelsesmagt fik næsten
fri adgang over grænsen den 9. april,
men efterhånden begyndte mange, på
forskellig vis at gøre livet besværligt for
tyskerne. Både kvinder og mænd gik ind
i modstandskampen og satte deres eget
liv på spil for fred og retfærdighed for
alle. Mange mistede livet.
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Og i de fem besættelsesår blev en lille
salme symbolet håb og tro på befrielse
fra det onde med Guds hjælp. Troen på
at Gud går med dén, der sætter sit eget
liv ind på at sikre et frit, sikkert og trygt
fællesskab. Håbet om og troen på at
Guds kærlighed og almagt vinder til
sidst. Salmen er skrevet af digteren og
præsten Christian Richardt tilbage i
1867, og den handler om altid at vide
sig tryg og sikker, selv når det kommer
dertil, at livet er på spil i kampen mod
det onde. For når vi har Gud og Fadervor med på livets farefulde veje, så har
vi også lyset med os og kan ikke opsluges af mørket, hverken dét der kommer
udefra eller dét, vi har i os selv.
Salmen blev optaget i Den Danske Salmebog i 1953, fordi den havde fået en
helt særlig betydning for danskerne og
særligt de dødsdømte frihedskæmpere
under krigen. Det fortælles, at den blev
sunget af fængslede modstandsfolk, så
de på den måde kunne kommunikere
med hinanden i fængslerne, selv på
henrettelsespladserne sang de den, inden tyskerne tog deres liv.

Præstens side
Salmen er stadig meget brugt til begravelser og mindesammenkomster og er
en af de få salmer, som rigtig mange
kan udenad. Den vil helt sikkert blive
sunget ekstra meget i 2020, for også i
vores tid og verden må der kæmpes for
frihed og fred. Til gengæld må vi, som
danskere før os, stole på, at Gud altid
går med os på de farefulde veje.
Af Lise Munk Petersen

Altid frejdig når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

Lørdagsdåb
Vi fortsætter med lørdagsdåb den 1.
lørdag i måneden i kirkerne på skift.
Sådan at der indenfor en rimelig
tidsperiode er mulighed for dåb i
alle fem kirker, enten om søndagen
eller på den givne lørdag.
Af hensyn til andre kirkelige handlinger ligger lørdagsdåb altid kl.
10.00.
(Og i tilfælde af, at ingen har ønsket
dåb netop den lørdag bliver gudstjenesten aflyst.)
 Lørdag den 4. april 2020 i
Mosbjerg Kirke.
 Lørdag den 2. maj 2020 i
Hørmested Kirke.
 Lørdag den 6. juni 2020 i
Lendum Kirke.
 Lørdag den 4. juli 2020 i
Ugilt Kirke.
Eva Aarestrup Christophersen

Chr. Richardt 1867
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Sæt kryds i kalenderen
Sogneindsamling
Søndag den 8. marts
De fem Kirker deltager i Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling med to
gudstjenester og et fælles kaffebord.
 Tolne Kirke kl. 9.00
 Hørmested Kirke kl. 14.00
Efter gudstjenesten i Hørmested Kirke inviterer alle fire menighedsråd på
tag-selv-kaffebord i Hørmested Menighedshus.
Pris: 50 kr. pr. person.
Alle pengene går ubeskåret til årets sogneindsamling.

De musikalske
bedemænd
Torsdag den 26. marts kl. 19.00
i Lendum Præstegård
ved/John og Frank Hejslet, Sæby.

John og Frank er til dagligt bedemænd og uddannet kirkesangere.
Kom og vær med til en hyggelig aften
med sang og musik på panfløjte og
trompet, samt fællessang og små historier!
Der serveres kaffe m/kage.
Alle er hjertelig velkommen.
Arr. Lendum Menighedsråd.

Forårskoncert
Fremtidig kirkegårdsstruktur
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00
i Hørmested Menighedshus

Vi vil orientere jer om den fremtidige
kirkegårdsstruktur med fremlægning
ved arkitekt.
Der mulighed for at kommentere/
stille spørgsmål.
Der er kaffe med brød.
Alle er velkommen.
Arr. Hørmested Menighedsråd.
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Torsdag den 2. april kl. 19.30
i Mosbjerg Kirke.
Kom i forårshumør, når vi får besøg af
Banketten fra Frederikshavn.
Efterfølgende kaffe i Mosbjerg Sognegård.

Sæt kryds i kalenderen
Foto: Hans Ravn

Pilgrimsvandring
2. Pinsedag den 1. juni kl. 10.00

Ønskekoncert
tirsdag den 19. maj
kl. 19.00 i Ugilt Kirke
Kom og få dit musikønske opfyldt, når
vi sammen med Jens Nielsen og hans
husorkester synger fra højskolesangbogen og 100 salmer. De dygtige musikere spiller frisk til med god rytme,
og kommer med små anekdoter undervejs.
I pausen serveres kaffe og kage.
Ingen tilmelding eller betaling.
Alle er hjertelig velkommen.

Pinsemorgen
Søndag den 31. maj kl. 6.00
i Hørmested Kirke
Vi begynder i kirken med gudstjeneste. Derefter kaffe i Hørmested Menighedshus.

Pinsedag i Tolne Skov
Søndag den 31. maj kl. 11.00
fejres med gudstjeneste på festpladsen i Tolne Skov.
Musik v/KFUM-spejdernes brassband. Det er bare at møde op og
lade sig fylde af pinseånd og fællesskab. Medbring gerne en klapstol.

Kl. 10.00 Kort andagt i Ugilt Kirke.
Herefter kører vi i egne biler til Dalsager Klit, Dalsagervej, 9800 Hjørring.
Arealet består af afgræssede indlandsklitter med en meget høj naturtilstand, hvortil der ikke normalvis er offentlig adgang. Helga, som
er medlem af Ugilt Menighedsråd
og hendes mand Flemming, som
ejer Dalsager Klit, tager os med på
vandring. Undervejs fællessang/
bibelord til eftertanke.
Kl. 12.00 Let frokost.
Husk fornuftigt fodtøj og påklædning.
Er vejret meget dårligt har Helga og
Flemming inviteret os hjem på Mølskovgård.
Arrangementet er gratis!
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Konfirmation 2020

K

onfirmation

i Lendum Kirke
søndag den 26. april kl. 10.00
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Nadja Andersen.



Marita Søgård Andersen.



Karoline Vandkrog Birnbaum.



Nanna Bøgh Grønholm Christiansen.

O

rienteringsaften

om konfirmationen
onsdag den 25. marts kl. 19.00 i
Lendum Kirke.

En aften for konfirmander og deres
forældre. Her får I svar på alle praktiske detaljer omkring konfirmationen.
Der afsluttes med en lille forfriskning.



Laura Matilde Hansen.



Lucas Viborg Højrup.



Jesper Kaae.



Mads Emil Fischer Lehmann.



Benjamin Bogut Nielsen.



Clara Scheuer Samuelsen.



Anton Stoklund Svendsen.



Bertram Alon.



Majken Annika Thomsen.



Luna Børresen Hanmer.



Samuel Donslund Thomsen.



Line Sophie Kristensen.



Esben Flensted Vejen.



Anna Lise Vinther.

K

onfirmation

i Ugilt Kirke
lørdag den 2. maj kl. 10.00

Konfirmation 2020

K

onfirmation

i Hørmested Kirke
søndag den 3. maj kl. 10.00

K

onfirmation

i Mosbjerg Kirke
søndag den 3. maj kl. 10.00



Malte Rasmus Andersen.



Silas Kyhl Dyg.



Hannah Melanie Bregnhøj.



Idun Johanna Gudmundsdottir.



Zeline Brohus.



Sebastian Haandbæk.



Ida Marie Christensen.



Ida Marie Rysholt Klausen.



Jeppe Dalgaard Nielsen.



Nicole Jensen.



Laura Winther Nikkelsen.



David Bøgh Persson.



Kathrine Edel Sørensen.



Fredrik Marring Sørensen.



Oliver Nygaard Sørensen.



Christoffer Taagelund Thomsen.
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Nyt fra Hørmested Menighedsråd
Fortid og fremtid

Tolne

Dåbsattesten taler sit tydelige sprog, lidt gul i kanten med fødselsdato, hvilken dag og kirke dåben fandt sted. Forældrenes navne - så heldig kan
man være, det er nemlig ikke alle forundt at
kende sit ophav. Vi bliver indskrevet i kirkebogen og udskrevet igen, så vi kan følges,
hvis nogen skulle få brug for det. Forunderlige verden, vi kan hente oplysninger, ja også, når vi handler ind. Disse nye telefoner
registrerer vores færden. Det kan man så
mene om, hvad man vil.
Nytårsaften gik jeg en tur på Hørmested
kirkegård og gjorde status over det gamle
år, der gav nogle udfordringer af forskellig
karakter, men skal regnskabet gøres op, var
der flere dejlige oplevelser/glæder.
Børn og børnebørn trives, tre af dem var
med i kirke juleaften - så er man rig. Årets
børnekonfirmander. Herlige unger fulde af
krudt og gode ideer samt glubende appetit
på det hele. Forårets flotte konfirmander,
fulde af forventninger til livet, og de kommende, der er lidt forsagte og skønne unge
mennesker, der går til forberedelse lige nu.
Fyldte kirkebænke med alle generationer til
gudstjenester ved skolens afslutning til jul
samt advent, De ni Læsninger og juleaften.
Vi har et godt kirkeliv i vores pastorat med
flittige præster og medarbejdere.
Koncerter med fyldte bænke, foredrag,
sangaftener, cafeer og babysalmesang. Det
er ikke til at nævne det hele, det er unikt.
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Året 2020 kommer også til at bære præg af
diverse begivenheder. Dronningens 80 års
dag, 80 året for besættelsen og genforeningen i Grænselandet.
1. nytårsdag med et vemodigt og varmt
farvel til Karsten - graver, der er gået på
pension blev hyldet af familie og menigheder fra pastoratet for den gode medarbejder og kollega han er.
På Hørmested kirkegård er diget mod øst
færdigt. Trappen forventes at blive totalrenoveret først i det nye år.
Menighedsrådsvalget i 2020 skal forberedes og tilrettelægges.
Sogneudflugter skal planlægges. Et nyt år
med aktivitet og forventninger og med
et par linjer af salmen: Du gav mig, o Herre:

’’

Så lær mig da, Herre, at dig til behag,
jeg bruger det pund, mig blev givet.

’’

Bodil Kjær, Hørmested Menighedsråd

Nyt fra Lendum Menighedsråd
Forpladsen ved Lendum Kirke nyetableres
og der ændres på planlayout og belægningstyper. Der foretages terræntilpasninger og der tilføjes belysning og opholdsmulighed ved indgangens nærhed. Der tilføjes
beplantninger på skråninger ved forpladsen. Trappeanlægget i vestlig retning anlægges på ny med terræntilpasninger.
Trappeanlæg ved kirkegårdens indgange
mod både øst og vest reetableres med materialeændringer og småjusteringer i terræn.

Materialesammensætningen ændres, så
kirkegården får langtidsholdbare, robuste
og smukke løsninger. Belægninger udføres
i nordisk granit, af typer som grå bohus,
rød bohus, moselykke og paradisbakke.
Belægninger udføres i chaussésten og brosten med savet, jetbrændt top, for god tilgængelighed og skridsikker overflade. Pladser og stier kantes i kløvede brosten. Alle
belægninger udføres med fast fuge, for
lang holdbarhed og lettere vedligehold og
drift.

Planlayoutet følger linjerne i det naturlige
terræn, hvor forpladsen afrundes i et
bueslag der løber fra gangstien fra øst til
kirkens sydlige side af våbenhuset, og indgangen indrammes på denne måde. Pladsen tydeliggøres i en klar geometri, og danner en passende rumlighed til landsbykirken.
Indgangen til kirken ved våbenhuset markeres i belægningen, hvor der i en bue i
våbenhusets længe, anvendes granitchaussésten i cirkelslagets runding. Øvrig belægning i brosten sat i lige skifter. Indgangsniveauet til kirken tilpasses en trinhøjde på
15 cm. Idag udgør terrænspringet to trin
og en dørramme, i alt 17 cm. Trinnet til
kirken etableres i hele murbredden, så trinforkanten flugter med våbenhusets ydermål til om med dørrammen. Denne sænkes, så dørtrin undgås.
Der udføres terrænjusteringer langs skråninger mod syd og vest, samt ved forpladsen, for bedre tilgængelighed, og mindre
fald på belægninger. Forpladsen øges i
bredde mod syd. Hvor terrænarbejder er
nødvenlige ved aktive gravsteder, undgås
gravearbejde, og der reetableres efter endt
arbejde.

På terrænskråninger langs syd og øst etableres beplantninger, der afskærmer og indrammer pladsen. Den eksisterende bøgehæk mod syd videreføres i sektioner og
danner ryg mod skråningen, der beplantes
med stedsegrøn bunddække og overstandere af mindre træer som hvidtjørn, bærmispel eller almindelig røn.
I forlængelse af forpladsen etableres siddemulighed ved plint eller bænk, der tilpasses
pladsens bueslag. Eksisterende granitpullert genplaceres her.
Langs hovedstien mod nord tilføjes parklampe, der sammen med lampen over indgangen markerer pladsen i mørketid. Langs
trappeforløb mod øst tilføjes pullertbelysning.
Ved spørgsmål kortakt Jørgen Toft Jensen,
Lendum Menighedsråd
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Arrangementer
Fredagscafé
i Lendum Præstegård
kl. 9.30 - 11.30
Fredagscafé er et tilbud for alle - uanset
alder. Vi mødes i konfirmandlokalet i
Lendum Præstegård fredag formiddag
kl. 9.30 - 11.30 én gang om måneden.
Vi begynder hver gang med kaffe og
rundstykker. Pris 10 kr. pr. gang.
Herefter er programmet vekslende mellem foredrag om forskellige emner, musikunderholdning osv.
I Fredagscafé hygger vi os i hinandens
selskab, og får en god snak og nyder
samværet.
Alle er hjertelig velkomne.

Se yderligere information om datoer og
program på kirkens hjemmeside og i
Sindal Avis.
Tilrettelægger:
Karin Oehlenschlæger, tlf. 21 35 58 31

Datoer for foråret 2020:
 13. marts: Naturvejleder Karsten
Hansen, bedre kendt som Karsten
”kortbuks” kommer og fortæller om
emnet: ”Originalerne i mit liv”.

 24. april: Pilot Kenneth Pedersen og
hans hustru, kommunikationsmedarbejder Charlotte kommer og fortæller om deres arbejde på Madagaskar. De er udsendt af hjælpeorganisationen MAF.

 29. maj: Vi finder forskellige spil
frem og dyster mod hinanden.

 19. juni: Glæd dig til at høre en
spændende foredragsholder.

Sogneeftermiddage og Sogneaftner
foregår i:
Mosbjerg Sognegård, Pletvej 1, Mosbjerg,
9870 Sindal.
Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.
Pris: 25 kr. for kaffe.
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Sogneeftermiddage i
Mosbjerg
Marts 2020.
Onsdag d. 25. marts kl. 14.00
”Fra forstadstøs til folkekirkepræst” v/
Kirstine Rafn, sognepræst i Vrejlev-Hæstrup.

Menighedsrådsvalg 2020
Har du lyst til nye udfordringerog til at deltage i et nyt fællesskab?
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene
rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt
valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges
nye menighedsråd i alle landets sogne til en
periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling
hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for
valgforsamlingen afholder menighedsrådet et
orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og
alle er velkomne. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg
på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.
Hvis du er interesseret i, hvad menighedsrådet
laver i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter de
arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det
offentlige orienteringsmøde 12. maj 2020. På
dette møde vil dit lokale menighedsråd fortælle
om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet og datoer og
regler for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges.
Ved at møde op til valgforsamling 15. september 2020, er du med til at vælge retningen for
kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater
eller ved selv at stille op som kandidat. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og
efterfølgende er der mulighed for debat. Valget
af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet
heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Ved at møde op til møderne, er det altså muligt
at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag
for flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget
helt andet.
Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på
kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk eller
på vores fælles hjemmeside:
www.defemkirker.dk
Med venlig hilsen
De fem Kirker

Menighedsrådsvalg
Offentlige orienteringsmøder vedr.
menighedsrådsvalg 2020:
Tirsdag den 12. maj
 Lendum Præstegård kl. 19.00
 Hørmested Menighedshus
kl. 19.00
 Mosbjerg Sognegård kl. 19.00
 Ugilt Præstegård,
konfirmandstuen kl. 17.00

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent den 29. november 2020.
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Gudstjenester

Lendum

Hørmested

Tolne

Marts - April - Maj - Juni - Juli 2020
15. marts

3. s. i fasten

9.00 EAC

10.30 EAC

19. marts, torsdag
22. marts

Midfaste

9.00 EAC

25. marts, onsdag

Konfirmandgudstjeneste

29. marts

Mariæ bebudelse

1. april, onsdag

Spejdergudstjeneste

17.00 EAC

5. april

Palmesøndag

10.30 EAC*

9. april

Skærtorsdag

10. april

Langfredag

9.00 EAC

12. april

Påskedag

10.30 EAC

13. april

2. påskedag

19. april

1. s. e. påske

21. april, tirsdag

KFUM-spejderne, Lørslev

26. april

2. s. e. påske

19.00 EAC/LMPE
9.00 LMPE

2. april, torsdag

19.00 LMPE

17.00 LMPE

10.30 LMPE
10.30 EAC**

9.00 LMPE

10.00 EAC, konfirmation

2. maj, lørdag
3. maj

3. s. e. påske

10.00 EAC, konfirmation

4. maj, mandag
5. maj, tirsdag

Danmarks befrielse

8. maj

St. Bededag

10. maj

4. s. e. påske

17. maj

5. s. e. påske

19.00 EAC
9.00 EAC
10.30 EAC
10.30 EAC

19. maj, tirsdag
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21. maj

Kr. Himmelfart

9.00 LMPE

24. maj

Søndag e. Kr. Himmelfart

28. maj, torsdag

Babysalmesang

17.30 EAC

31. maj

Pinsedag

10.30 EAC

1. juni

2. pinsedag

7. juni

Trinitatis

14. juni

1. s. e. trinitatis

21. juni

2. s. e. trinitatis

28. juni

3. s. e. trinitatis

5. juli

4. s. e. trinitatis

12. juli

5. s. e. trinitatis

19. juli

6. s. e. trinitatis

26. juli

7. s. e. trinitatis

27. juli, mandag

Jamborette gudstjeneste

9.00 LMPE

6.00 EAC

11.00 LMPE, T

Sogneudflugt for alle so
10.30 EAC
10.30 LMPE
9.00 EAC
9.00 LMPE
10.30 LMPE
10.30 LMPE
9.00 LMPE

Mosbjerg

Ugilt

17.30 LMPE, Den blå time
10.30 EAC

LMPE - Lise Munk Petersen
EAC - Eva Aarestrup Christophersen

10.30 LMPE

19.30 Foråskoncert
10.30 LMPE

10.30 EAC
9.00 EAC

*
**
***
****

9.00 EAC

*****

10.30 LMPE
17.00 LMPE***

10.00 LMPE, konfirmation
10.00 LMPE, konfirmation
19.00 LMPE****

10.30 EAC
9.00 EAC
9.00 EAC
19.00 Ønskekoncert
10.30 LMPE
10.30 LMPE

Familiegudstjeneste.
Sidste gudstjeneste.
Friluftsgudstjeneste Lørslev
Spejderhus.
Friluftsgudstjeneste,
Kirkelunden i Ugilt.
Jamborette gudstjeneste
Spejdercenter Mosbjerg.

Kirkebilen:
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester, uanset hvor i pastoratet du
bor.
Kirkebilen bestilles senest dagen før
inden kl. 12.00 hos:
Elses Taxa, Bindslev, tlf. 98 93 81 06
Sidste frist for indlevering af stof til
næste udgave af ”Kirkebladet” er den
24. maj 2020 til:
Redaktør af kirkebladet Eva Aarestrup Christophersen, mail:
eac@km.dk

Tolne Skov
10.30 LMPE

10.00 EAC, Pilgrimsvandring

ogne. Se omtale på side 15

Såfremt kirkebladet udebliver kan
henvendelse ske til Kirkekontoret, tlf.
98 93 90 08.

9.00 EAC

Brug kirkernes hjemmeside:

9.00 LMPE
10.30 EAC

www.defemkirker.dk

9.00 LMPE

Find os på facebook:
De fem Kirker

10.30 LMPE

9.00 LMPE
10.30 LMPE
20.00 LMPE*****

B

For børn

abysalmesang

i Lendum Kirke
Babysalmesang henvender sig til forældre
med små børn fra 0-12 måneder. Vi mødes i Lendum Kirke hver anden fredag fra
kl. 10.00 - 11.30. Vi synger ca. 40 min. Bagefter slapper vi af med en bid brød og en
kop kaffe - hyggesnak til de voksne og en
velfortjent tår mælk til de små. Det er gratis at deltage.
I dag ved vi, at musik har stor betydning
for det spæde barn. Musik påvirker barnets udvikling
Igennem danse, fagter og sæbebobler,
vuggen osv. stimulerer vi alle børnenes
sanser. De reagerer helt spontant, og efter
få gange er de tydeligt med på alt det, der
sker og genkendelsens glæde er stor.

ge og en dejlig gave at give videre til næste generation.
Hjertelig velkommen med jeres små.

Du er velkommen til at kontakte underviser Karin Oehlenschlæger for at høre mere på tlf. 21 35 58 31.

Datoer for foråret 2020:








6. marts
20. marts
3. april
17. april
1. maj
15. maj
28. maj kl. 17.30, familiearrangement.

Forældrene lærer salmer og sange, som de
kan synge for deres børn, og bliver trygge
ved at synge for dem. Kirkens rum er rigtig
godt at bruge, og de danske salmer har en
kvalitet, som er helt unik. De er uopslideli-

D

en blå time

Torsdag den 19. marts kl. 17.30 i
Mosbjerg Sognegård
For småbørn og deres familie.
Vi begynder med børnevenlig aftensmad i Mosbjerg Sognegård.
Kl. 18.30 er der godnathistorie og godnatsang i Mosbjerg Kirke. Man må gerne have nattøj på og sin bamse med.
Tilmelding til Karen Marie,
tlf. 21 39 40 07
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S

Sognehøjskole og Sogneudflugter

ognehøjskolen

i Sindal Sognegård, Nørregade 48,
9870 Sindal.

Søndag den 15. marts kl. 14.00
Påskeevangeliet opføres af ensemblet Expanding Canvas.
Pris: Fri entré til koncerten. Efterfølgende kaffebord i Sognegården:
30 kr.

Sogneudflugter
Onsdag den 27. maj
Vi skal besøge Sørig Kirke og videre til
Skagen, hvor vi får en guidet byrundtur i bussen.
Frokost spises på et kendt sted.
Derefter guidet tur på museet.
Vi har alle været i Skagen, men kender
vi egentlig byen? historien? kunstnerne?
Pris m.m. følger.

~•~
Søndag den 7. juni

F

ælles

Sognedag
Søndag den 23. august kl. 14.00 i
Sindal Bykirke og Sognegård.

Glæd dig til august og se det nye
flotte program.
Følg med i det næste nr. af kirkebladet og se vores annoncering.

Kl. 9.00 Morgenkaffe i Hørmested
Menighedshus.
Kl. 10.00 Afgang mod Bjergby Kirke.
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Bjergby Kirke.
Kl. 12.00 Frokost på Strandlyst.
Kl. 14.00 Hirtshals Museum.
Kl. 16.00 Odden i Mygdal. Kaffe m/
kringle.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.
Tilmelding senest den 27. maj til:
Bodil, tlf. 40 73 46 76
Susanne, tlf. 98 47 35 36
(bedst aften)
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KFUM-spejderne

KFUM-spejderne KFUM-spejderne
i Lendum
Mødetider:
Ulve (1. - 3. klasse):
mandage kl. 18.30 - 20.00
Kontaktperson:
Michael Olsen, tlf. 26344746
Ninna Hansen, tlf. 24899874
William Johansen, tlf. 30424193
Tropspejdere (4. - 7. klasse):
onsdage kl. 18.30 - 20.30
Kontaktperson:
Michael Christensen, tlf. 20972259
Anette Sørensen, tlf. 52375394

Seniorspejdere (8. - 16. år):
onsdage kl. 18.30 - 20.30
Kontaktperson:
Charlotte Vejen, tlf. 40208392
Gruppeleder Claus Dalmose, tlf.
29381441,
mail: claus.dalmose@gmail.com

i Mosbjerg

Gruppeleder:
Finn Thomsen, tlf. 30 66 05 62
Se også:
http://mosbjerggruppe.gruppesite.dk
Følg også med på:
https://www.facebook.com/groups/
kfummosbjerg/

Mødetider:
Bævere (0. - 1. klasse):
torsdage kl. 16.30 - 18.00
Ulve (2. - 3. klasse):
torsdage kl. 16.30 - 18.00
Spejdere (4. - 8. klasse):
torsdage kl. 18.15 - 20.00
25. - 26. april: Bæver og ulvetur til Millerskoven.
24. - 26. april: DM i Spejder på Thorup
Hede.
21. maj: Kr. Himmelfartsturnering for
Bævere og Ulve.
12. - 14. juni: MUS-Lejr på Thorup Hede
for Bævere og Ulve.
Uge 29: Åslejr for spejdertrop.
Alle interesserede er velkomne til at
kigge ned i Spejderhuset på Mosbjergvej
407 i Mosbjerg, når der er spejdermøde.
Lederne og grupperådet • Finn Thomsen
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KFUM-spejderne

Er kælderen fuld?
- og kan bilen ikke længere være i garagen?
Hva’ med at få ryddet op og lade
KFUM-spejderne tage sig af alle
”lopperne”, så de kan gøre nytte til det
årlige Loppemarked i Mosbjerg til september?
Spejderne henter gerne små og store
”lopper”, dog ikke hvidevarer og elartikler.

Ring til
Allan Nielsen,
tlf. 22 63 05 57

Spejdergudstjeneste
Onsdag den 1. april kl. 17.00 i
Lendum Kirke
Sammen med KFUM-spejderne i Lendum. Efterfølgende spisning i konfirmandstuen.

KFUM-spejderne
i Lørslev
Mødetider:
Bæver (0. - 2. klasse)
tirsdage kl. 17.30 - 19.00
Leder: Lone Villadsen, tlf. 60644302,
Martin Nymark, tlf. 28121974 og Lasse
Skov Slot, tlf. 28401158
Ulve (3. - 4. klasse):
mandage kl. 18.30 - 20.00
Leder: Anders B. Christensen,
tlf. 60151080
Junior (5. - 6. klasse)
mandage kl. 18.30 - 20.00
Leder: Anders B. Christensen,
tlf. 60151080
Spejdere (Fra 7. klasse):
mandage kl. 18.30 - 20.00)
Leder: Lasse Skov Slot, tlf. 28401158 og
Hallbjørt Haraldsen, tlf. 60104912.

Hos spejderne i Lørslev er der plads til
alle, og det er aldrig for sent at starte.

Friluftsgudstjeneste
Tirsdag den 21. april kl. 17.00
v/KFUM-spejdernes hus, Troldnæsvej 4, Lørslev, 9800 Hjørring

For yderligere info eller spørgsmål, kontakt gruppeformand Tina Kjølby Bundgaard, tlf. 22631773. Se hvad vi laver
på vores facebook side KFUM spejderne
i Lørslev.

Efter gudstjenesten er der
spejdermad til alle.
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Lørslev Friskole og Børnecenter
Lørslev Friskole og
Børnecenter
Ugiltvej 881
9800 Hjørring
Skolen - tlf. 98 96 34 54
Mariehuset - tlf. 98 96 32 30

En lille friskole og børnehave med
et stort
Friskolen: I januar havde vi indskrivning til
skolestart i august, og vi kunne kun glædes
over den store opbakning, vi havde på dagen
– der er dog stadig ledige pladser. Her igennem foråret er de kommende skolebørn i
brobygning, hvor de besøger indskolingen og
bliver mere og mere trygge ved at være med
på skolen.
Som noget nyt havde vi i februar ryddet alle
skemaer for at give plads til tre temauger
sammen med Harry Potter. Det blev til nogle
meget spændende uger med fantasy, koste,
eleksier og matematiske eventyrlige formler.

Der er ingen tvivl om, at vi holder af det nære
og lokale. Men samtidig så finder vi det meget vigtigt at vise vores ældste elever noget
mere af verdenen omkring os. Derfor tager
udskolingen her i foråret toget til Berlin, hvor
mange historiske og kulturelle oplevelser
venter.
Årets generalforsamling finder sted torsdag
d. 23. april, hvor bestyrelsen, traditionen tro,
byder på aftensmad, og hvor børn både fra
skolen og børnehaven vil underholde. Hold
øje med vores hjemmeside for dagsorden og
tilmelding.

Lendum Skole
Enghavevej 2
9870 Sindal
Tlf. 72 33 40 50
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Mariehuset:
I vores børnehave arbejder vores tre stuer
med faste rutiner og aktiviteter, som tager
udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Når
børnene er samlet til vores daglige madordning opstår små dialoger, børnene øver sig i
at lytte til andre og selv at blive lyttet til, de
øver sig i at række maden videre, sige
“værsgo”, vente på tur og sige ”tak”. I garderoben øver børnene sig i at ”kunne selv”,
holde styr på egne ting og behandle andres
ting ordentligt.
Derudover tumles der i gymnastiksalen,
dyrehaven besøges, der leges vilde lege, og
der leges stille, der synges en masse gode
sange, og børnene øver sig i at sige pyt.
Humlebierne, Mariehønsene og Sommerfuglene trives og glæder sig til forårets komme, hvor det grønnes på legepladsen samt i
Ugilt Skov, som ofte danner rammen for
vores ugentlige tur-dag.
Børnehaven er populær, det er vi selvfølgelig rigtig glade for, og det betyder, at vi kun
har få ledige pladser tilbage med start her i
2020. Skal I have én af dem, så kontakt os
snarest!
Følg os på Facebook og vores hjemmeside
www@loerslevfriskole.dk
Kontakt: info@loerslevfriskole.dk

Venlig hilsen
Anne Alon

Myretuen
Tislumvej 4
9870 Sindal
Tlf. 96 23 02 40

Vendsyssel Børnehus og Friskole
Vendsyssel Børnehus
Pladsen 4
9870 Sindal
Tlf. 61 68 57 57
Mail: vendsysselboernehus.dk

December og julen i Vendsyssel Børnehus er lig med traditioner, lokalsamfund og sammenhold.
Vi har lige sagt farvel til endnu et skønt år i
Børnehuset. Et år med masser af gode minder og aktiviteter for børn og voksne.
December måned var for os i Børnehuset,
fyldt med dejlige og traditionsrige arrangementer som bedsteforældre klippedag, nisserne lander, Lucia, børnegudstjeneste med
krybbespil, pynte juletræ i Brugsen og risengrødsdag mm.
Det er fantastisk at opleve år efter år hvilken opbakning, der er fra forældre og bedsteforældre til vores arrangementer i og
omkring Børnehuset. Om det er kl. 7 om
morgen, hvor vi skal på legepladsen efter
nisserne som er landet, formiddagsgudstjeneste i kirken eller eftermiddag til Lucia
optoget er aldrig nogen hindring. Forældre,
bedsteforældre, naboer eller venner til børnenes familier møder ALTID op, ser og
støtter deres børn og er med til at gøre hver
en oplevelse helt UNIK for deres barn/børn.
Det glæder os alle, og gør børn og voksne
stolte over at være en del af Vendsyssel

Børnehus i skønne Mosbjerg. Traditionen
tro havde Karen i Brugsen også inviteret
Børnehuset i til årlig julehygge. Vi fik pyntet
juletræet, hygget med lækre æbleskiver og
sunget julesange sammen. En dag som alle
nyder og ser frem til.
Ligeledes havde vores kommende skolebørn øvet på krybbespil som de viste i kirken i ugen op til jul. Her havde præsten
Lise, traditionen tro, indbudt til børnegudstjeneste hvor børn og voksne sang julesalmer og så et flot opført krybbespil. Vi blev
hentet og bragt i bus, og denne dag er for
alle i Børnehuset noget ganske særligt. Da
vi kom hjem fra kirken havde Gustav og Carl
Emils Farmor lavet lækkert risengrød til os
alle sammen.
Sidste dag før juleferien havde vi børnejulefrokost i Børnehuset hvor vi spiste dejlig
mad og fik ønsket god jul til hinanden. Julefrokosten foregik som en smør selv dag,
hvor forældrene havde sendt en masse
lækkert mad med deres børn i børnehaven.
Alt i alt en fuldstændig FANTASTISK december måned som takket være sammenhold
og opbakning fra forældre, bedsteforældre,
Brugsen og kirken i vores skønne lokalsamfund, igen var med til at give ALLE i Børnehuset nogle skønne oplevelser.
Venlig hilsen
Helle Mørkbak Højrup
Vendsyssel Børnehus

Vendsyssel Friskole
Pladsen 1
9870 Sindal
Skolen - tlf. 20 33 94 20
SFO - tlf. 20 33 94 22
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Meddelelser
Besøgstjenesten
Har du lyst at blive besøgsven eller høre
om ordningen, eller selv få besøg af en
besøgsven, er du meget velkommen til at
kontakte en af os.

Udlejning af
Hørmested Menighedshus
 mindre receptioner

ved dåb og bryllup.
 til mindesammen-

Vi mangler besøgsvenner, så har du tid og
overskud, og sprede glæde hos et andet
menneske og hos dig selv, er det måske
noget for dig.

komst efter begravelse.
Vilkår for udlejning oplyses ved henvendelse til: Bodil Kjær, tlf. 40 75 46 75

Formand for besøgstjeneste og kontaktperson for Tolne-Mosbjerg Menighedsråd:
Lissy Lisborg, tlf. 20 74 40 37,
mail: lisborg04@gmail.com

Udlejning af Mosbjerg
Sognegård

Kontaktperson for Ugilt Menighedsråd:
Heidi Hunderup, tlf. 30 57 54 12,

Menighedsplejen i
Tolne-Mosbjerg Sogne

 til bryllupsreception
 til mindesammenkomst efter begravelse
Som et forsøg vil menighedsrådet tilbyde
udlejning af Sognegården til barnedåb for
familier, der fejrer dåb i Tolne eller Mosbjerg kirker
Vilkår for udlejning oplyses ved henvendelse til: Birgitte Eriksen, tlf. 22 45 94 09

Nyt MobilePay nr. 819986
Menighedsplejens konto nr. er
9075 - 1362003705
og den kan betænkes hele året.
Menighedsplejen er en konto der
blandt andet bruges til at hjælpe familier, der har det svært økonomisk - mest
til jul, hvor der deles julepakker ud,
men f. eks. også hvis der er børn, der
skal konfirmeres. Menighedsrådet vil
gerne sige tak for alle bidrag, der har
gjort det muligt for os at hjælpe og
støtte rundt omkring i vore to sogne.
Hjertelig tak for alle gaver og bidrag til
Menighedsplejen.
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Strikkecafé i Mosbjerg
Strikkerne mødes kl. 14.00 den sidste torsdag
i hver måned, hvor du er velkommen på
Mosbjerghus, Jerupvej 485, Mosbjerg.

Der er sommerferie i juli måned.
Der er kaffe m/tilbehør.
Alle er velkomne. Der strikkes nu karklude
som sælges til 30 kr. for 2 stk. Pengene går
ubeskåret til menighedsplejen.
Yderligere oplysninger hos Lilly Jensen, tlf. 21
65 50 42.

Meddelelser
Mosbjerg Aktivitetsudvalg

Lokalhistorisk Arkiv i Lendum

Formand: Kurt Juul Thomsen,
tlf. 20 20 66 97
Alle aktiviteter foregår i Mosbjerghus.
Der er altid plads til flere!
Alle er velkommen.
Hver tirsdag formiddag er der kaffe fra
kl. 9.30, derefter er der sang fra kl. 1011.
Onsdag formiddag er der petanque/
spil.
Der er ikke noget fast torsdag eftermiddag. Kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis nogen har interesse i at
mødes.

Der er åbent den 1. tirsdag i hver måned kl. 14-16.00 i kælderen på Lendum
Skole.

 Mandag den 9. marts kl. 14.00







Banko
Søndag den 5. april kl. 14.00
Banko
Søndag den 10. maj kl. 14.00
Banko
Fredag den 15. maj kl. 18.00
Forårsfest. Husk tilmelding.
Søndag den 14. juni kl. 14.00
Banko
Juli måned:
Det eneste faste er sang på tirsdage.

Hørmested Aften
Torsdag den 26. marts kl. 18.00
på Sindal Privatskole

Tolne og Mosbjerg Sognes
Lokalhistoriske Arkiv
er på Mosbjerghus, det tidligere Ældrecenter. Der er åbent hver mandag kl.
19.00-21.00.
Mail: mosbjergtolnearkiv@gmail.com
Se i øvrigt opslag i Brugsen og på
Mosbjerghus. Lukket i skoleferierne.

Sindalegnens Lokalhistoriske
Arkiv
har åbent hver tirsdag kl. 19.00-21.30,
dog ikke i skoleferierne.

Tolne og Omegns
Borgerforening
Formand: Brian Wiehl, tlf. 98 93 00 23

Mosbjerg og Omegns
Borgerforening
Formand: Ulla Pia Lauritsen, tlf. 50 94
80 46.
Se mere på www.mosbjergtolne.dk

Tolne-Mosbjerg
Teaterforening
Formand: Jens Ole Thomsen, tlf. 22 48
53 12.

AFLYST
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Meddelelser
Menighedsrådsmøder Lendum
18. marts kl. 19.00
6. maj kl. 19.00
3. juni kl. 19.00

Møderne er offentlige og afholdes i Lendum
Præstegård, Skærumvej 42, Lendum, 9870
Sindal.

Menighedsrådsmøder Tolne/
Mosbjerg

Menighedsrådsmøder
Hørmested
24. marts kl. 17.00
28. april kl. 17.00
26. maj kl. 17.00
30. juni kl. 17.00
Møderne er offentlige og afholdes i Hørmested Menighedshus, Hammerholtvej
12, 9870 Sindal.

Menighedsrådsmøder Ugilt

12. marts kl. 19.00
21. april kl. 19.00
19. maj kl. 16.00
11. juni kl. 19.00, budgetmøde.

17. marts kl. 16.30
29. april kl. 16.30
3. juni kl. 16.30

Møderne er offentlige og afholdes i TolneMosbjerg Sognegård, Pletvej 1, Mosbjerg,
9870 Sindal.

Møderne er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen - Ugilt Præstegård, Ugiltvej
529, 9800 Hjørring.

Lendum Menighedsråd
Formand:
Næstformand/kasserer:
Kontaktperson:
Kirkeværge:
Sekretær:
Menigt medlem:

Leif Christensen, tlf. 29 44 68 57, mail: leif236@outlook.dk
Keld Moesgaard, tlf. 21 43 78 81, mail: bentekeldmoesgaard@gmail.com
Jørgen Toft Jensen, tlf. 98 47 35 54, mail: toft.jensen@nrdc.dk
Susanne Christensen, tlf. 24 66 51 47, mail: sushen@familie.tele.dk
Grethe Nielsen, tlf. 22 81 01 30, mail: grethetangmose@privat.dk
Irene Thomsen, tlf. 27 50 66 84, mail: mikael.irenethomsen@hotmail.com

Hørmested Menighedsråd
Formand/kontaktperson:
Næstformand/sekretær:
Kirkeværge:
Kasserer:

Bodil Kjær, tlf. 40 73 46 75, mail: klarupdal@gmail.com
Inge Lise Leerskov, tlf. 21 69 24 52, mail: bunken-leerskov@hotmail.com
Peter Hartmann Kristensen, tlf. 22 25 03 75, mail: skovmoseservice@gmail.com
Lene Frandsen, tlf. 30 31 93 04, mail: lf@hjff.dk

Tolne-Mosbjerg Menighedsråd
Formand:
Lissy Lisborg, tlf. 20 74 40 37, mail: lisborg04@gmail.com
Næstformand/kirkeværge: Gerda Baand, tlf. 98 93 00 14, mail: gbaand@nordfiber.dk
Kasserer:
Birgitte Eriksen, tlf. 22 45 94 09, mail: mosbjergvej425c@gmail.com
Kontaktperson:
Inger Barkholt Thomsen, tlf. 61 38 99 81, mail: ingerbarkholt@gmail.com
Menigt medlem:
Irene Pontoppidan, tlf. 29 84 75 38, mail: dvergfisk@gmail.com
Menigt medlem:
Hans Jørgen Krogh, tlf. 25 24 60 62, mail: hdeasyrider57@gmail.com
Menigt medlem:
Karen Marie Andersen, tlf. 98 93 00 07, mail: mie.aage@hotmail.com
Menigt medlem:
Kurt Jakobsen, tlf. 30 32 98 04, mail: tolnevej297@pc.dk
Menigt medlem:
Lilian Christensen, tlf. 21 73 09 84, mail: lilianchristensen3@gmail.com
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Ugilt Menighedsråd
Formand:
Næstformand og sekretær:
Kontaktperson og kasserer:
Kirkeværge:
Menigt medlem:

Ib Christiansen, tlf. 98 96 32 78, mail: bjergevej69@mail.tele.dk
Heidi Hunderup, tlf. 30 57 54 12, mail: heidi_h@post.tele.dk
Helga Knudsen, tlf. 98 93 30 01, molskovgaard-privat@mail.dk
Britta Rump, tlf. 21 73 37 30, mail: bjarne.rump@gmail.com
Astrid Lisbeth Petersen, tlf. 20 96 61 75, mail: a.k.h.petersen@gmail.com

Kirkelig vejviser

Sognepræst for Lendum, Hørmested,
Tolne, Mosbjerg og Ugilt Sogne
Kbf. Lise Munk Petersen
Kirkevej 129, Tolne
9870 Sindal
Tlf. 98 93 03 23
Mail: lmpe@km.dk
Mandag fri

Sognepræst for Lendum, Hørmested,
Tolne, Mosbjerg og Ugilt Sogne:
Eva Aarestrup Christophersen
Lendum Præstegård,
Skærumvej 42, Lendum
9870 Sindal
Tlf. 91 17 33 39
Mail: eac@km.dk
Mandag fri

Kirkesangere ved alle kirker
Karin Oehlenschlæger, tlf. 21 35 58 31, mail: moselund49@gmail.com
Bente Wiberg Moesgaard, tlf. 51 30 95 81, mail: bentekeldmoesgaard@gmail.com
Jens Munk Petersen, tlf. 30 95 63 60, mail: jens.munk123@gmail.com
Organister ved alle kirker
Andreas Müller, tlf. 25 77 48 80, mail: noder@vigtigt.info
Kirsten Gaardbo, tlf. 20 71 90 84, mail: okgaardbo@outlook.dk
Graver v/Lendum Kirkegård
Ernst Oehlenschlæger
Søndergade 12, Lendum
Tlf. 98 47 32 42, tlf. 20 45 61 08
Mail: lendumkirke@gmail.com
Graver v/Hørmested Kirkegård
Dorthe Arenfelt Christensen
Hammerholtvej 12, Hørmested
Tlf. 40 18 02 38
Mail: hormestedkirke@gmail.com
Graver v/Mosbjerg og Tolne Kirkegård
Dorthe Neistskov
Pletvej 1, Mosbjerg
Tlf. 98 93 05 97, tlf. 21 67 15 98
Mail: mosbjergkirke@mail.dk
Graver v/Ugilt Kirkegård
Susanne Nikolajsen
Ugiltvej 550, Ugilt
Tlf. 98 93 30 56, tlf. 29 79 30 56
Tirsdag - fredag kl. 9.00-9.30
Mail: ugiltkirke@outlook.dk

Hvad gør man ved:








Fødsel
Navngivning
Dåb
Vielse
Dødsfald
Navneændring
Udstedelse af attester

Henvendelse til Provstikontoret,
Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 98 93
90 08
Læs mere og anmeld elektronisk på
www.borger.dk
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D

anmarks
befrielse 75 år

mandag den 4. maj kl. 19.00 i
Kirkelunden, Ugilt.
Sognepræst Lise Munk Petersen,
Hjørring KFUM Brass Band og KFUMspejderne i Lørslev medvirker.
Efter gudstjenesten er der hyggeligt
samvær med servering af vin og kransekage.
I tilfælde af dårligt vejr, afholdes
gudstjenesten i Ugilt Kirke.
Medbring venligst en stol, hvis muligt. Vel mødt.
Ugilt Menighedsråd og kirkens
medarbejdere

~•~

tirsdag den 5. maj kl. 19.00 i
Lendum Kirke
Vi fejrer Danmarks befrielse med en
gudstjeneste i kirken. Her deltager
Nordsøkoret under ledelse af Vibeke
Rolskov.
Bagefter bliver der en markering ved
mindestenen lige øst for byen.
Derefter kaffe i konfirmandstuen.

A

ftensang

Vi holder Aftensang på hverdagsaftener i juli måned. Vi samles i kirken,
synger et par salmer og lytter til gode
ord.

1. juli kl. 19.00 i Lendum Kirke
v/Eva Christophersen.
9. juli kl. 19.00 i Hørmested Kirke
v/Lise Munk Petersen.
15. juli kl. 19.00 i Mosbjerg Kirke
v/Lise Munk Petersen.
23. juli kl. 19.00 i Ugilt Kirke
v/Lise Munk Petersen

