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Præstens side
Ingen kender dagen før solen går
ned...
Ja, ordene fra salmen ”Lyksalig,
lyksalig” blev virkelighed her i foråret for hele Danmark, ja for alle
mennesker i hele verden. Alting
blev anderledes.
Rigtig mange af os lægger masser af planer,
skriver i kalenderen, og må nogen gange
satse på at timerne har fået tildelt flere minutter end der plejer at være, for at få det
hele til at gå op. Og næsten i løbet af en
enkelt dag blev alle planer ændret eller helt
aflyst. Det var næsten som at få en mavepuster.
Nogen ting ændrede sig til det bedre. Mange familier slap for stressen med madpakker og skoletasker om morgenen. Der blev
pludselig tid til samvær med de allernærmeste, men der var jo ligesom heller ikke
andre vi måtte være sammen med.
Nogen ting ændrede sig til det værre.
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Hvad fremtiden byder på ved vi slet intet
om, men vi ved at der er en fremtid af en
eller anden slags. Det bliver efterår, uanset
hvad, og senere hen også både jul og vinter.
Starten på salmen lyder; ”Lyksalig, lyksalig,
hver sjæl, som har fred!”
Den fred kan måske være svær at finde.
Især i en travl hverdag. Men freden kommer måske når vi mindst venter den?!
Når den får lov at få en lille plads et sted.
Når vi bliver stoppet og sat på pause. Måske bare et kort øjeblik.
Freden kan man søge trøst i. Og søge styrke
i.
Salmen har utallige eksempler på at livet
byder på modgang; sangfuglen der inden
aften havner bag fængslets rist, eller det
lille barn der leger om morgenen, men som
dør inden aften. Meget barske billeder.

Ting vi aldrig havde set som en mulighed
blev pludselig det mest indlysende valg.

Men ja, man kan være lyksalig på trods af
livets modgang. Måske er det netop modgangen der gør at man kan blive lyksalig?!

Så, ingen kender vitterligt dagen før solen
er gået ned.

Af Eva Aarestrup Christophersen

Velkommen
Velkommen til vores
nye Kirke- og
Kulturmedarbejder
Vi byder velkommen til vores nye
Kirke– og Kulturmedarbejder
Johanna
Nørholm
Rischel, som er
ansat pr. 1. juni
2020.
Johannas egen præsentation:
”Jeg blev færdiguddannet i januar efter mere end fem år ved Aarhus Universitet, hvor
jeg læste Nordisk Sprog og Litteratur og
Religionsvidenskab. Siden da søgte jeg med
lys og lygte efter et job i folkekirken, og så
fandt jeg stillingen som kirke- og kulturmedarbejder hos jer. Jeg glæder mig helt
vildt til at begynde.
Jeg glæder mig til at arbejde i nogle af
Vendsyssels flotte områder, til at blive en
del af det gode team omkring De fem Kirker, og til at arbejde i Folkekirken, hvor arbejdsdagene aldrig bliver ens.

Jeg bor i Århus, i et kollektiv med fem andre, hvor vi passer vores have og nyder andre øjeblikke som fællesskabet byder på.
Jeg er opvokset i en lille landsby i Vesthimmerland, og jeg glæder mig derfor meget til
igen at få en smag af, hvad små lokalsamfund kan.”
Menighedsrådene v/De fem Kirker glæder
sig til et godt samarbejde.

Lørdagsdåb
Der er mulighed for dåb én lørdag i
hver måned kl. 10.00 på følgende datoer:
 Lørdag den 1. august 2020
 Lørdag den 5. september 2020
 Lørdag den 3. oktober 2020
 Lørdag den 21. november 2020
Ring til kirkekontoret, tlf. 98939008,
hvis I er interesserede i lørdagsdåb.
Lise Munk Petersen

Orientering omkring
kirkegårdsplaner
Onsdag den 5. august kl. 19.00 i
Hørmested Menighedshus
Orienteringen vil blive fremlagt af vores
kirkegårdsarkitekt.
Kl. ca. 20.00: Herefter høring om eventuelt sammenlægning af menighedsråd
ved valget i år - september.
Der vil blive serveret en mindre forfriskning.
Arr. Hørmested Menighedsråd
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Sæt kryds i kalenderen

ællessang sammen

Fællessang er godt. Under nedlukningen
i foråret fik mange øjnene op for fællessangens styrke – selvom vi var hver for
sig. Men vi vil allerhelst synge sammen.
Det gør vi den sidste tirsdag i hver måned i Sindal Bykirke kl. 17-17.30.
”Fællessang sammen” er for alle i Sindal
og opland. Det varer en halv time, og vi
skulle gerne gå glade og opløftede ud af
kirken. Hver gang præsenteres fire sange/salmer af en borger fra området, kirkens organister sidder ved klaveret og
kirkesangeren synger for.
Tirsdag den 25. august kl. 17.00
v/borgmester Arne Boelt, Sindal.
Tirsdag den 29. september kl. 17.00
v/skoleleder Anders N. Thomsen, Astrup
-Sønderskov Friskole.
Tirsdag den 27. oktober kl. 17.00
v/Mette Albæk, Mette Albæk Design,
Lendum og tidl. hospicesygeplejerske.
Tirsdag den 24. november kl. 17.00
v/uddeler Karen Pedersen, Mosbjerg.
Kom og vær med til at synge i Bykirkens
gode akustik!

Med venlig hilsen
Hanne V. Jørgensen, Iben K. Aldal, Winnie Rischel, Lise Munk Petersen, Eva
Christophersen.
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H. C. Andersen aften
m/Susse Wold
Torsdag den 10. september kl. 19.30
i Hørmested Kirke
Susse Wold kommer og fortæller lidt og
hun vil læse ”Snedronningen” for os.
Billetpris: 100 kr./stk.

Ønskekoncert
tirsdag den 22. september
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. Mon ikke vi også lærer et par nye sange undervejs. De dygtige musikere spiller frisk til med en god
rytme, og kommer med små anekdoter
undervejs.
Så kom og vip med fødderne og syng
med.
I pausen serveres kaffe og kage.
Ingen tilmelding eller betaling.
Alle er hjertelig velkommen.

Sæt kryds i kalenderen
De musikalske
bedemænd

Fyraftensgudstjeneste med
fællesspisning

Onsdag den 30. september kl. 19.00
i Lendum Præstegård
ved/John og Frank Hejslet, Sæby.
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/tilbehør.

Alle er hjertelig velkommen.

Høstgudstjenester
Søndag den 6. september kl. 10.30
i Mosbjerg Kirke
Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær. Kirkekaffe.

Onsdag den 7. oktober kl. 17.00
i Ugilt Kirke
Først en kort andagt i Ugilt Kirke. Derefter fællesspisning i Ugilt Forsamlingshus.
Menu: Flæskesteg m/tilbehør samt
dessert og kaffe.
Pris: kr. 60,00 pr. voksen, børn 25,- (til
og med 11 år)
Tilmelding: se vores annonce i Vendelbo Posten samt på vores hjemmeside
www.defemkirker.dk

Søndag den 13. september
kl. 10.30 i Hørmested Kirke

Alle er hjertelig velkommen.

Efter gudstjenesten er der auktion og en
let frokost i Hørmested Menighedshus.

Søndag den 20. september
kl. 10.30 i Lendum Kirke
Vores minikonfirmander medvirker.
Efter gudstjenesten serveres der en let
frokost, hvorefter der holdes auktion
over det medbragte frugt og grønt.
Alle er hjertelig velkommen til en hyggelig høstfest.

Søndag den 27. september
kl. 10.30 i Ugilt Kirke
Familiegudstjeneste. Alle må gerne
medbringe frugt og grønt. Efter gudstjenesten er der auktion og frokost i konfirmandstuen i Præstegården.
KFUM-spejderne medvirker. Det indkomne ved auktionen tilfalder spejderne. Der vil være kollekt i kirken, som går
til fordel for Den Blå Café i Hjørring.

Allehelgen
Søndag den 1. november
mindes vi dem vi ikke har iblandt os mere. Der er gudstjeneste i:






Hørmested Kirke kl. 10.30
Ugilt Kirke kl. 10.30
Lendum Kirke kl. 14.00
Mosbjerg Kirke kl. 14.00

Ved gudstjenesterne nævner vi navnene
på alle, der er døde eller begravede i
Lendum, Hørmested, Tolne, Mosbjerg og
Ugilt siden Allehelgen sidste år. Pårørende til afdøde får en særlig indbydelse.
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Konfirmation 2020

K

onfirmation

i Hørmested Kirke
Lørdag den 22. august kl. 10.00
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K

onfirmation

i Ugilt Kirke
lørdag den 22. august kl. 10.00



Malte Rasmus Andersen.



Bertram Alon.



Hannah Melanie Bregnhøj.



Line Sophie Kristensen.



Zeline Brohus.



Anna Lise Vinther.



Ida Marie Christensen.



Jeppe Dalgaard Nielsen.



Laura Winther Nikkelsen.



Kathrine Edel Sørensen.

Konfirmation 2020

K

onfirmation

i Lendum Kirke
søndag den 23. august kl. 10.00

K

onfirmation

i Mosbjerg Kirke
søndag den 23. august kl. 10.00



Nadja Andersen.



Silas Kyhl Dyg.



Marita Søgård Andersen.



Idun Johanna Gudmundsdottir.



Karoline Vandkrog Birnbaum.



Sebastian Haandbæk.



Nanna Bøgh Grønholm Christiansen.



Ida Marie Rysholt Klausen.



Nicole Jensen.



David Bøgh Persson.



Fredrik Marring Sørensen.



Oliver Nygaard Sørensen.



Christoffer Taagelund Thomsen.



Laura Matilde Hansen.



Lucas Viborg Højrup.



Jesper Kaae.



Mads Emil Fischer Lehmann.



Benjamin Bogut Nielsen.



Clara Scheuer Samuelsen.



Anton Stoklund Svendsen.



Majken Annika Thomsen.



Samuel Donslund Thomsen.



Esben Flensted Vejen.

7

Konfirmation 2021

K

onfirmation 2021

Man kan frit vælge, hvor man vil konfirmeres, og der er konfirmation i:
Ugilt Kirke lørdag den 24. april
Hørmested Kirke lørdag den 24. april
Lendum Kirke søndag den 2. maj
Tolne Kirke søndag den 2. maj
Mosbjerg Kirke søndag den 2. maj

K

Tolne







onfirmandopstartsgudstjeneste

Vi håber der bliver mulighed for, at byde alle det kommende års konfirmander velkommen ved en festlig gudstjeneste

onsdag den 16. september kl. 19.00 i Hørmested Kirke
hvor der vil være mulighed for, at vi kan møde hinanden og høre nærmere om konfirmationsforberedelsen.
Lige nu kender vi ikke de sundhedsmæssige regler der vil gælde til den tid. Men man
kan holde sig opdateret på De fem Kirkers hjemmeside og facebookside.

T

ilmelding:

Tilmelding finder sted digitalt her:
https://www.defemkirker.dk/livets-gang/konfirmation/
Bemærk, at begge indehavere af forældremyndigheden skal signere ansøgningen med
NEM-ID.
Af Eva Aarestrup Christophersen
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Nyt fra Hørmested Menighedsråd
Sortering
Benny Andersen har skrevet en vidunderlig tekst
og melodi : "Det er forår,
og alting klippes ned",
der gør hver en sjæl glad
og eftertænksom midt i
en pandemi med virus, der har lagt verden i
en mølpose.
Midt i det hele, hobede flyttekasser sig op
på Klarupvej i Hørmested efter sortering og
frasortering af jordisk gods. De mange minder med mange oplevelser her, hvor børneog børnebørn har tumlet sig trætte og
mætte af oplevelser og kræs fra køkkenet.
Tanker, minder og følelser i flere kasser
med påskriften: NOSTALGI. Tegninger af
”abstrakt" islæt, flere kærlighedserklæringer skrevet med kluntet børneskrift, kort og
breve fra afdøde slægtninge. Jo, det tager
tid at pakke 23 år ned i kasser og få sjælen
med. Kasser med billeder, der vidner, hvor
heldig man kan være i at have nogen at dele
minderne med. Dette sidste forår i vores
elskede hjem har været så intenst at opleve:
rådyr der kom til terrassen, hver dag for at
spise æbler, også når jeg hængte tøj til tørre, Mikkel Ræv der hentede sin madpakke
hver aften uden for bryggersvinduet, og
fuglenes leben ved foderpladserne. Især
min elskede rødkælk og gærdesmutte, der
begge synger så klart og frit. Tænk, at så
små fugle har så store stemmer. Rødkælken
har
for
mig
sin
egen
historie
og betydning. Martsviolen, der blomstrede
så vidunderligt mellem fliserne på terrassen
for første gang - selvsået. Forårets tidlige
komme betød også, at fuglene byggede reder tidligt. Vores store børnebørn bygger
også reder nu, og de går heldigvis ind for
tidens trend: GENBRUG. Vi skånede genbrugspladserne for en del overskydende
materiale.
Kasserne bliver nu pakket ud på Gl. Engha-

vevej i Lendum med en eftersortering af
indholdet, da huset er lidt mindre og skabene færre. Haven her oser af hygge med
gamle stauder og blomstrende frugttræer.
Et slaraffenland for bier og andre flyvende
væsner, og ja, jeg har købt insekthoteller,
som allerede er indviede, jubii, så er vi flere" nye".
Engblommerne, et Guds skaberværk til fryd
for øje og sjæl. Et minde om motivet i min
mormors 100 årige gamle spisestel, der nu
er gået i arv til tipoldebørnene. Ingemanns
salme: "Nu titte til hinanden" og Gud sorterer ikke noget eller nogen fra.
I virusperioden har præster og ansatte haft
ulige vilkår med, at få kirkelivet til at fungere uden de fysiske rammer. Det har de gjort
fortræffeligt. Teknikken har fungeret, så
kirkens budskab er nået frem til de fleste i
Provstiet. Medierne har sørget for at få
sangstemmerne rørt, og Dronningens fødselsdag fik os til at sende blomster til hinanden. Det giver stof til eftertanke, at verden
skal lukkes ned, før vi lukker op.
Kirkelivet begynder så småt at vågne. Det
har været svært at følge med i de andre
sognes liv, men i Hørmested er trappen og
diget færdige. Kirkegårdsprojektet startes
op. Klokketårnet står for en større reparation.
Valget til nye menighedsråd er på trapperne, orienteringsmødet er planlagt til august. Sammenlægning af Lendum og Hørmested er i tankerne, men menighederne
vil blive hørt individuelt i de respektive sogne efter gældende regler. Til enkelte bekymrede borgere, der har spurgt til det, vil
jeg blot sige, ja, jeg/vi har løst sognebånd til
Hørmested, "svigter ikke" mit gamle sogn,
men siger også pænt goddag til det nye.
God sommer - godt valg - med eller uden
insekthoteller i haven
Bodil Kjær, Hørmested 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 efteråret 2020:






21. august
18. september
23. oktober
20. november
4. december kl. 10.30 - Juleafslutning med spisning. Husk tilmelding.
Pris 70 kr./person.
Program følger.

Sogneeftermiddage i
Mosbjerg
August - September - Oktober November 2020.
Onsdag den 2. september kl. 14.00
Sæsonstart. Kort gudstjeneste i Mosbjerg
Kirke. Derefter kaffe og hyggeligt samvær i
Sognegården.
Onsdag den 7. oktober kl. 14.00
Sognepræst i Vrejlev-Hæstrup, Kirstine Rafn:
”Fra forstadstøs til fokekirkepræst”.
Onsdag den 21. oktober kl. 14.00
Sognepræst i Bindslev-Sørig, René Højgaard
Olsen, fortæller om og ad hvilke veje Rusland blev kristent. Vi bliver budt med på en
spændende rejse gennem Ruslands kirke–
og politiske historie, hvor vi får indblik i den
lidenskab, som den dag i dag besjæler Rusland.
Onsdag den 25. november kl. 14.00
Adventsfest og luciaoptog i Mosbjerg Kirke.
Kaffe og pakkeleg i Sognegården. Medbring
en lille pakke.

Sogneeftermiddage foregår i:
Mosbjerg Sognegård, Pletvej 17, Mosbjerg,
9870 Sindal.
Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.
Pris: 25 kr. for kaffe.
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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 18. august 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.
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i
advent den 29. november 2020.

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

Orienteringsmøder
Tirsdag den 18. august
 Lendum Præstegård kl. 19.00.
Der orienteres om sammenlægning
med Hørmested Menighedsråd.
 Hørmested Menighedshus kl. 19.00.
 Mosbjerg Sognegård kl. 19.00.
 Ugilt Præstegård,
konfirmandstuen kl. 17.00.
Vi vil orientere om vores nye Sognehus. Vi slutter med en hotdog.

~•~

Valgforsamling
Tirsdag den 15. september
 Lendum Præstegård kl. 19.00.
 Hørmested Menighedshus
kl. 19.00.
 Mosbjerg Sognegård kl. 17.00. Menighedsrådet er vært ved et let
aftentraktement.
 Ugilt Præstegård, konfirmandstuen
kl. 19.00.
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Gudstjenester

Lendum

Hørmested

August - September - Oktober - November 2020
2. august

8. s. e. trinitatis

9. august

9. s. e. trinitatis

16. august

10. s. e. trinitatis

9.00 EAC
10.30 EAC
10.30 EAC

22. august, lørdag

10.00 EAC, konfirmation

23. august

11. s. e. trinitatis

10.00 EAC, konfirmation

30. august

12. s. e. trinitatis

2. september, onsdag

Sogneeftermiddag

6. september

13. s. e. trinitatis

13. september

14. s. e. trinitatis

10.30 LMPE*

16. september, onsdag

Konfirmandopstart

19.00 LMPE/EAC

20. september

15. s. e. trinitatis

9.00 LMPE

9.00 EAC

10.30 EAC* og afslutning
minikonfirmander

22. september, tirsdag
27. september

16. s. e. trinitatis

4. oktober

17. s. e. trinitatis

7. oktober, onsdag

Fyraftensgudstjeneste

9.00 EAC
9.00 LMPE

8. oktober, torsdag
11. oktober

18. s. e. trinitatis

10.30 LMPE

18. oktober

19. s. e. trinitatis

10.30 LMPE

25. oktober

20. s. e. trinitatis

14.00 EAC**

9.00 EAC

1. november

Allehelgen

14.00 EAC

10.30 EAC

8. november

22. s. e. trinitatis

15. november

23. s. e. trinitatis

22. november

Sidste søndag i kirkeåret

9.00 EAC

10.30 EAC

27. november, fredag

Babysalmesang

17.00 EAC

29. november

1. s. i advent

6. december

2. s. i advent

25. november, onsdag
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14.00 EAC***
14.00 LMPE****

9.00 LMPE

Tolne

Mosbjerg

Ugilt

10.30 EAC
9.00 EAC
9.00 EAC
10.00 LMPE, konfirmation
10.00 LMPE, konfirmation
10.30 LMPE

LMPE - Lise Munk Petersen
EAC - Eva Aarestrup Christophersen

*
**
***

14.00 LMPE

****

10.30 EAC*

Høstgudstjeneste.
Buskgudstjeneste.
Afslutning minikonfirmander.
Familiegudstjeneste.

9.00 LMPE

Kirkebilen:
9.00 EAC
19.00, Ønskekoncert
10.30 EAC*
10.30 LMPE
17.00 LMPE
17.30 LMPE, Den blå time
9.00 LMPE
9.00 LMPE

14.00 LMPE

10.30 LMPE

9.00 EAC

10.30 EAC

10.30 LMPE

9.00 LMPE

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 20. september 2020 til:
Redaktør af kirkebladet Eva Aarestrup Christophersen, mail:
eac@km.dk

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

Brug kirkernes hjemmeside:

14.00 LMPE, Adventsfest

www.defemkirker.dk

10.30 LMPE

19.00 LMPE

15.00 Julekoncert

10.30 LMPE

Find os på facebook:
De fem Kirker

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.
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 uopslidelige 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.
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Datoer for efteråret 2020:









14. august
28. august
11. september
25. september
16. oktober
30. oktober
13. november
27. november kl. 17.00, familiearrangement.
 11. december

For børn

M

inikonfirmander

D

en blå time

Mini-konfirmand i
Sensommeren
Vi var desværre nødt til at stoppe med
minikonfirmander her i foråret, men 3.
klasse fra Lendum Skole, I skal selvfølgelig have en ny mulighed. Efter sommerferien, når I er startet i 4. klasse, starter
vi op igen med mini-konfirmand for jer i
uge 34 om onsdagen lige efter skoletid,
dvs. kl. 13.45.
Vi fortsætter hver uge frem til
20. september kl. 10.30 er der afslutning for Mini-konfirmander til Høstgudstjeneste i Lendum Kirke.

~•~

Mini-konfirmand for
3. klasse
Igen i år er der mulighed for at være
mini-konfirmand når man går i 3. klasse.
Her i efteråret er det 3. klasse fra Sindal
Privatskole i Hørmested. Det bliver om
onsdagen, og vi starter efter efterårsferien. Dvs. onsdag den 21. oktober, og så
er det hver onsdag frem til 25. november.
Vi slutter af med at være med til at fejre
gudstjeneste 1. søndag i advent i Hørmested Kirke kl. 14.00.
(Der kommer en invitation til jer via skolen)
3. klasse fra Vendsyssel Friskole i Mosbjerg, Lendum Skole og Lørslev Friskole
får muligheden til foråret 2021.

Torsdag den 8. oktober 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

B

uskGudstjeneste

Søndag den 25. oktober kl. 14.00
i Lendum Kirke

Den årlige Buskgudstjeneste afholdes
som altid sidste søndag i oktober.
KFUM-Spejderne medvirker.
BUSK er landsdækkende og retter sig
mod børn og unge, i alle aldre.
Vi håber at mange børn og unge fra
sognene vil deltage.
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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:
Michael Christensen, tlf. 20972259
Gruppeleder Michael Christensen, tlf.
20972259,
mail: oestenheden@hotmail.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
Opstart efter sommerferien i uge 34.
Loppemarked i september er aflyst.
Vi modtager dog stadig gode loppesager
til næste gang.
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

KFUM-spejderne
i Lørslev
Mødetider:

Er kælderen fuld?
- og kan bilen ikke længere være i garagen?
Hva’ med at få ryddet op og lade KFUMspejderne 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

Bæver (0. - 2. klasse)
mandage kl. 18.00 - 19.30
Ulve (3. - 4. klasse):
mandage kl. 18.00 - 19.30
Junior (5. - 6. klasse)
mandage kl. 18.00 - 19.30
Spejdere (Fra 7. klasse):
mandage kl. 18.00 - 19.30
Hos spejderne i Lørslev er der plads til
alle, og det er aldrig for sent at starte.
For yderligere info eller spørgsmål, kontakt gruppeleder Lone Villadsen, tlf. 60
64 43 02. Se hvad vi laver på vores facebook side KFUM spejderne i Lørslev.

17

Sindal Privatskole - Lørslev Friskole
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

Sindal Privatskole udvider og
bliver pr. 17. august til
Sindal Privatskole og Børnehus
Vi glæder os til at åbne vores Børnehus, hvor
vores nyansatte leder Lilian Thørholm, sammen med det øvrige personale, vil tage imod
børn og forældre.
Det bliver et hus fyldt med varme og omsorg i
skønne grønne omgivelser, som i et tæt samarbejde med skolen og forældrene, vil skabe
de bedste rammer for både børn og forældre.
Tjek gerne Sindal Privatskoles hjemmeside
for mere information.
I må naturligvis også gerne kontakte os på tlf.
96 23 00 30 for yderligere information.
Go´ sommer og på gensyn
Ann Christiansen
Skoleleder Sindal Privatskole

Lendum Skole
Enghavevej 2
9870 Sindal
Tlf. 72 33 40 50

Den sidste del af dette skoleår blev i den grad
anderledes grundet Corona. Vores almindelige
velkendte skoledag blev brudt op med håndvask,
afstand og nødundervisning. De ældste elever
kunne ikke som vanligt gå til afgangsprøverne,
men vi kunne dog inden ferien fejre deres sidste
skoledag med udklædning og sjov samt den traditionelle dimissionsfest. Der er heldigvis udsigt
til, at vi efter ferien kan vende tilbage til en lidt
mere almindelig hverdag, det glæder vi os til.
Vi starter vores 10. skoleår som friskole søndag
d. 9. august og ser frem til endnu et spændende
år med aldersblandet undervisning fra 0.-9. klasse. Hverdagen er tryg og foregår i et lille og overskueligt miljø med nærvær, glæde og faglige
udfordringer. Overvejer I et skoleskift til en lille
skole med et stort hjerte, så kontakt os på
aa@loerslevfriskole.dk
Mariehuset
Corona satte også sit præg på hverdagen i børnehaven. Husets børn og vores skønne udeområde
blev inddelt på ny, og efterfølgende gav det anledning til, at vores tre stuer nu er aldersblandet.
Det giver børnene utroligt meget, de oplever alle
at have nogen at se op til samtidigt med, at de
også kan være en god rollemodel for andre børn.
I løbet af foråret har personalet i Mariehuset
udarbejdet vores nye styrkede læreplan. Den
tager udgangspunkt i vores hverdag med legen i
højsæde. Hverdagen er også præget af en god
normering, udeliv, dyregård og ture ud af huset,
og det har skabt en stor interesse for børnehaven. Så stor, at vi først har ledige pladser igen i
2021 - kig forbi eller ring 98963230, hvis I vil vide
mere!
Vi ønsker alle en fortsat god sommer.
Følg os på Facebook og vores hjemmeside
www.loerslevfriskole.dk
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Vendsyssel Børnehus og Friskole
Vendsyssel Børnehus
Pladsen 4
9870 Sindal
Tlf. 61 68 57 57
Mail: vendsyssel-

Børnehuset deltager i Børnetjenesten.
I Vendsyssel Børnehus er vi så heldige, at vi er
med i et pilotprojekt med Mosbjerg Kirke og sognepræst Lise Munk Petersen. Projektet kaldes
Børnetjenesten og er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud fra den lokale kirke til de
ældste børn i vores børnehave.
Vi skal deltage i seks temaforløb over et kirkeår,
hvor en aktuel begivenhed/højtid kombineres
med emner som glæde, sorg, død, venskab, fællesskab, ensomhed, skabelse, taknemmelighed,
håb, tvivl, næstekærlighed, tro og kærlighed.
Formen på de forskellige forløb er en kombination af konkrete kreative aktiviteter, samtale, undren fællessang og refleksion.
Vi glæder os meget over at deltage i dette projekt
som er et forløb med plads til ro og fordybelse –
og i andre rammer end i hverdagen i børnehaven.
Det er en unik kombination, hvor der både er
fokus på fællesskabet og det enkelte barn, og
hvor børnene øver sig i at tale om det, de har på
hjerte. Børnetjenesten understøtter læringsplanerne for dagtilbud, hvor børnene øver sociale
kompetencer og får kendskab til kulturarv og
højtider.
Børnetjenesten tager afsæt i dagtilbudslovens
bestemmelser om pædagogiske læreplaner, således at projektet understøtter børns læring og
trivsel og gør det nemt for pædagoger at se, hvad
de opnår, når de deltager i projektet. Et af læreplanstemaerne er ”kulturelle udtryksformer og
værdier” ud fra tanken om, at værdier og kulturelle ståsteder præger børns forståelse af og tilgang til verden.
Børnetjenesten har fokus på ro og faglig fordybelse med fokus på gentagelse, nærvær, kreativitet,
medskabelse og ”de store spørgsmål” som liv og
død, næstekærlighed, venskab, fællesskab osv.
Det formidles i børnehøjde og uden at være belærende, men åben over for forskellige tolkninger af
livets spørgsmål, samt en introduktion til kirkeåret.
Helle Mørkbak Højrup
Daglig leder, Vendsyssel Børnehus

Vendsyssel Friskole
Pladsen 1
9870 Sindal
Skolen - tlf. 20 33 94 20
SFO - tlf. 20 33 94 22

På trods af rigets tilstand…
På trods af rigets tilstand er Vendsyssel Friskole godt i gang, og sommeren viser sig fra
sin bedste side. Skolen har gennemgået en
makeover i glasgangen, og i kælderen ved
vores skoopbevaring. Eleverne har nu højborde man kan arbejde ved stående eller
siddende. Derudover er alle undervisningslokaler nu udstyret med nye tavler og projektorer.
Corona restriktioner har medført at hverdagen er ændret, men også at alle elever er
blevet dygtige til at vaske hænder.

Undervisningslokalerne i naturen omkring
os har vi benyttet flittigt under Corona, og
det har samtidig været en øjenåbner ift. alle
de muligheder vi har med vores placering af
skolen. Skov, å, strand og meget andet er
indenfor kort afstand, og det vil i fremtiden
tænkes ind som undervisningssteder på lige
fod med klasselokalet.
Planlægningen af næste skoleår er i fuld
gang, og vi forventer igen at kunne tilbyde
10. kl. fra skoleåret 2021/2022, hvilket der
nok skal komme mere omkring.
Følg os endelig på Facebook, hvor vi hyppigt
fortæller om vores dejlige friskole.
De bedste sommerhilsner
Mads Vejen
Skoleleder, Vendsyssel Friskole
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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.

20

Strikkecafé i Mosbjerg
Strikkerne mødes kl. 14.00 den sidste torsdag
i hver måned, hvor du er velkommen i Mosbjerg Sognegård, Pletvej 17, Mosbjerg.

Sted er ændret i en midlertidig periode.
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: Hans Kurt Jensen,
tlf. 26 13 54 88
I øjeblikket er alle aktiviteter lukket.
Dvs. at der ikke er adgang til lokalerne
på Mosbjerghus.

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

Vi nåede lige netop, at holde generalforsamling inden der blev lukket og
efterfølgende konstituering som følger:
Formand:
Hans Kurt Jensen, tlf. 26 13 54 88
Næstformand:
Kirsten Hansen, tlf. 51 29 33 57
Kasserer: Jette Jensen

Tolne og Mosbjerg Sognes
Lokalhistoriske Arkiv
er på Mosbjerghus, det tidligere Ældrecenter. I øjeblikket er der ikke adgang
til lokalerne på Mosbjerghus.
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.

Sekretær: Karina Høholt.
Sonja Andreasen
Kurt Juul Thomsen, tlf. 20 20 66 97
Ved genåbning: se opslag ved indgangsdør og i Brugsen.

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.
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Meddelelser
Menighedsrådsmøder Lendum
2. september kl. 19.00
7. oktober kl. 19.00

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

Menighedsrådsmøder Tolne/
Mosbjerg

Menighedsrådsmøder
Hørmested
5. august kl. 17.00
29. september kl. 17.00
27. oktober kl. 17.00
24. november kl. 17.00
Møderne er offentlige og afholdes i Hørmested Menighedshus, Hammerholtvej
12, 9870 Sindal.

Menighedsrådsmøder Ugilt

11. august kl. 19.00
3. september kl. 19.00
8. oktober kl. 19.00
11. november kl. 19.00

29. juli kl. 16.30
9. september kl. 16.30
21. oktober kl. 16.30
18. november kl. 16.30

Møderne er offentlige og afholdes i TolneMosbjerg Sognegård, Pletvej 17, 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 eller
29 93 71 01
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

Kirke– og kulturmedarbejder
Johanna Nørholm Rischel, 30 33 43 11, mail: jnr@km.dk
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
Konfirmation. Tilmelding her:
https://www.defemkirker.dk/
livets-gang/konfirmation/
Vielse
Dødsfald
Navneændring
Udstedelse af attester

Henvendelse til Kirkekontoret,
Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 98 93
90 08
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befrielse 75 år

L

J

ulekoncert

uciagudstjeneste

søndag den 6. december kl. 14.00
i Lendum Kirke
med efterfølgende juletræsfest i Lendum Kulturhus. KFUM-spejderne
medvirker.

N

ordsøkoret

Julekoncert i Mosbjerg Kirke
søndag den 6. december kl. 15.00
Velkommen til julekoncert med
Nordsøkoret v/dirigent Vibeke Rolskov.
Efter koncerten bydes der på kaffe og
æbleskiver i sognegården.

Torsdag den 10. december
kl. 19.00 i Ugilt Kirke
Himmelske toner med
Den Unikke Trio
Sangerinde Tina Siel
Fløjtespiller Tine Lilholt
Pianist Knud-Erik Thrane
Pris pr. billet: 100 kr.
Billetter kan ikke reserveres på forhånd.
Billetsalg annonceres i Vendelbo Posten og på vores hjemmeside.
Glæd jer!

