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Til venstre: Altertavle malt af Vorherre selv!
Herunder: Menighed og gæster samles ved begyndelsen
til en ny kirke.

Malt af Vorherre selv!” Bodil og Eskil siger
videre: ”I prædikenen oplevede vi noget af
den afrikanske spontanitet. Et stykke henne
i prædikenen sagde præsten: ”Lad os gå
udenfor og betragte Guds storhed. Se på alt
det smukke, som omgiver os. Gud er stor
og herlig. Derfor skal han også tilbedes i en
smuk kirke. Jeres kirke er ved at falde sammen. I skal bygge en ny til Guds ære”.
Så gik vi de få skridt op til den nye kirke,
som menigheden var i færd med at bygge.
Også den havde de haft store problemer

Oplevelser på venskabstur til Tanzania:

Kirken var
regnet væk
En gruppe på 13 personer fra Abildgård
sogn og omegn er netop kommet hjem fra
en oplevelsesrig tur til bl.a. Rwantege og
Igabiro i Tanzania, som sognet har venskabsbånd med og har støttet på forskellige
måder gennem nogle år. Det er i området
syd for Victoriasøen.
”Ordet Jambo betyder velkommen på
det lokale sprog i Tanzania, og det var det
ord, vi blev mødt med, hver gang vi stod ud
af bilerne, uanset om det var rige eller fattige mennesker, vi besøgte, og det er vores
opfattelse, at de mente det hver gang, det
blev sagt,” fortæller Jonna og Erland, der var
med på turen.
En anden deltager, Olav, beretter videre:
”Efter morgenmaden begav vi os ud ad de
røde, støvede, ujævne veje - op ad stejle
skråninger, inden vi nåede den afsides liggende landsby Mirambi. Da vi kom frem,
var der allerede stor aktivitet; nogle af
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konerne var i gang med
at tilberede mad på bålsteder op ad en stejl skråning. Børnene stimlede sammen om os.
Vi blev ledt hen til indgangen til kirken
- og hvilket syn der mødte os! Der var
åbent ud til det fri på to af siderne! Der
havde været uvejr, så regnen havde skyllet
leret af væggene. Det viste sig dog at have
visse fordele, idet den lille kirke ikke kunne
rumme de mange gæster, der var kommet
denne dag!”

Altertavle malt af Vorherre selv!
”Menigheden havde haft store problemer
med deres kirkebygning, som var faldet
sammen for dem ﬂere gange,” fortsætter
Bodil og Eskil. ”Bag alterbordet – som var
rummets eneste inventar – var udsynet frit.
Positivt betragtet må vi sige, at alterbilledet
var det smukkeste, man kunne tænke sig.

med pga. regn, storm og dårlige byggematerialer.”
Anne Marie beretter om en anden oplevelse: ”Vi skulle besøge husholdningsskolen
i Nthoma. Der var regnvejr og meget gråt,
men det glemte vi hurtigt, da vi blev modtaget af en ﬂok syngende piger, der overrakte
os blomster og en paraply til hver. Da vi var
blevet bænket inden døre, blev vi budt velkommen af teacher Margaret - en lærer, der
udstrålede varme og kærlighed til pigerne.
Så var det pigernes tur igen - de både sang
og dansede for os - en smittende livsglæde
strømmede os i møde!
Men ikke alle pigerne var mødt op endnu
efter skoleårets start, da de ikke var færdige
med at samle skolepenge sammen til opholdet,” slutter Anne Marie.
-ct

Forårskoncert
i Abildgård kirke lørdag den 12. april kl. 16.00. Entré kr. 30

Holbæk Sangkor
Steen Johansson, korledelse
Frederikshavn Musikskoles Voksenkor
Søren Rasmussen, korledelse
Den årlige forårskoncert er henlagt til en lørdag eftermiddag, hvilket
skyldes et spændende weekendbesøg fra Holbæk Sangkor. Frederikshavn
Musikskoles Voksenkor deltager også i koncerten.
Holbæk Sangkor er Danmarks ældste Folkekor og rummer ca. 60 aktive sangere af begge køn. Korets repertoire spænder vidt fra danske sange
over klassiske korværker til Blues, jazz og Gospel.
Koret ledes af Steen Johansson, som til daglig er organist ved Sankt
Povls kirke i Korsør.
Hele lørdagen er afsat til fælles prøver med Frederikshavn Musikskoles
Voksenkor. Sammen vil de synge uddrag af bl.a. Erling Kullbergs korsuite: »I Vadehavet«. Værket omhandler fugle og mennesker i Danmarks
sydvestlige hjørne. Ikke mindst korsatsen: Rylerne er blevet et klassisk
korværk landet over, men også den grumme historie om Stormﬂoden,
der opslugte en hel ø og dens beboere, er et dramatisk og ﬂot korværk,
hvor melodi og tekst går hånd i hånd omkring den melankolske stemning i den beretning.

Vocal Line dirigeres af Jens Johansen og kommer fra Århus

Onsdag den 7. maj kl. 19.00:

A cappella ensemblet Vocal Line er et af Danmarks bedste.
Vocal Line, der har vundet en række internationale priser, er
kendt overalt i den danske korverden og står som et forbillede for kor og dirigenter, såvel nationalt som internationalt.
Når Vocal Line giver koncerter i foråret 2008, tager repertoiret afsæt i alt det bedste fra deres nutidige repertoire.
Det meste vil stamme fra ensemblets sidste plade, “Vocal
Stories”, med musik fra bl.a. Leonard Cohen og Björk. Men
der vil også være helt spritnye ting på programmet. Bl.a.
kan man høre musik af Bobby McFerrin/Roger Treece, som
Vocal Line ur-opførte i Århus Musikhus for nylig.
Der venter en fantastisk forårsvarm koncert for dem, der
møder op, og hvis det går, som det plejer ved Vocal Lines
koncerter, bliver der stensikkert udsolgt!
Billetter à 100 kr. kan købes i Fona, Danmarksgade og
Nærbutikken, Abildgårdsvej, fra mandag den 7. april.
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Fladstrand kirke
i forvandlingskur
Fladstrand kirke blev søndag den 20. januar
igen taget i brug som fælles kirke for de tre
sogne. En gennemgribende restaurering har

Hos orgelbygger Marcussen & Søn i Åbenrå, besigtiger Søren en kun to dage gammel orgelpibe, som
skal indsættes i det nye register i orglet.
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skabt et helt nyt og smukt kirkerum, enkelt,
lyst og venligt.
Nye klinker på gulvet og nyt hvælvet
loft i stedet for det tidligere mørke træloft.
Bænkene har fået ny polstring, og nye friske
farver.
Der er kommet et nyt alter - i massiv
svensk granit, sort med blankpoleret overﬂade. Altertavlen kommer senere på året.
Den bliver til i Rom, hvor den dansk-ﬁnske
kunstner Seppo Mattinen arbejder på den.
Orglet er en historie for sig
Det 65 år gamle orgel er blevet renoveret
helt fra bunden og fremstår nu nærmest som
en harmonisk skultur!
Organist Søren Rasmussen har fulgt for-

vandlingen på nærmeste hold:
- Orglet i Fladstrand kirke er ganske
enkelt enestående i Danmarkshistoriens
orgelbog, da det er ét ud af få instrumenter, bygget under krigen, som stadig er i
funktion.
Da Fladstrand kirke stod foran en total
renovering, stod det derfor meget hurtigt
klart, at orglet burde bevares, og en plan for
en gennemgribende hovedrenovering blev
sat i værk med domorganist Kristian Olesen
fra Roskilde Domkirke som konsulent.
Som orglet står i dag med nye friske
farver, har det fået skiftet en lang række sliddele. Bl.a. er der kommet nyt fåreskind på
bælg og vindlader. Sidstnævnte er de store
massive kasser, som alle orgelpiberne står på.
De er fremstillet af mahogni fra Cuba, da
der stilles store krav til kvaliteten af træet.
Orglet er bygget af det danske orgelbyggerﬁrma Marcussen & Søn, Åbenrå. Firmaet har foruden i Danmark bygget orgler
til store kirker rundt i verden siden 1806.
I dag er det således et tip tip tip oldebarn

Fra venstre:
Kirkerummet op mod alteret.
Det nye alter er hugget ud af en
granitblok på 6 ton.
Den nybagte malersvend Katrine
er i gang med sidste afpudsning af
de store baspiber i træ.

til det berømte ﬁrmas grundlægger, Claudia
Zahariassen, der står for den daglige ledelse.
Orglet er på 15 registre, fordelt på 2
manualer og pedal, hvilket i størrelse svarer
til et orgel i en større landsbykirke.
Det har haft en broget tilværelse siden det i 1943 oprindelig blev leveret til
Musikhøjskolen i Århus. Her tjente det i
de første årtier som undervisningsinstrument for vordende organister. Senere blev
det en kort periode ﬂyttet til den nybyggede Møllevangskirke for endelig at blive
opstillet i Fladstrand kirke i forbindelse med
en mindre istandsættelse i slutningen af
tresserne, hvor bl.a. kirkens lille pulpitur og
daværende orgel blev taget ned.
Renovering frem for nyindkøb
Takket være støtte fra Wroblevskijs orgelfond, har det været muligt at gennemføre
en meget omfattende restaurering, hvor alle
registre er blevet bevaret med undtagelse af
ét, som er blevet udskiftet med et nyt. Den
nye stemme har langt større anvendelighed

Derunder dobbeltmanualen
med de sjældne elfenbenbelagte
tangenter.
Prædikestolen er midlertidig
udsmykket. Seppo Mattinen vil
senere udsmykke den.
Til højre: Det meget smukke
nyrestaurerede orgel er en pryd
for kirkerummet.
________________________

end den gamle. Faktisk har orgelfonden
betalt godt 40 % af de samlede udgifter,
som beløber sig til små syvhundredetusinde
kroner. Til sammenligning ville et tilsvarende
nyt instrument beløbe sig til et stykke over
tre mio. kr. Det er i begge tilfælde mange
penge, men et orgel af denne type holder
også i mindst 100 år, hvis det bliver passet
regelmæssigt.
Tangenter belagt med elfenben
- på lovlig vis!
Orglet er også blevet forsynet med en
fodbetjent svelle. Den har til formål at

”skrue op og ned” for lyden i det øverste
svage manual. Endelig er der kommet en
diskret moderne nodelampe og nye belægninger af elfenben på undertangenterne.
Sidstnævnte er en virkelig sjældenhed, da
handel med elbenfen er underlagt meget
strenge restriktioner pga. elefantens høje
placering på listen over truede dyrearter.
En ting står dog helt fast! Ingen elefant har
måttet lade livet pga. orglet!
Søren Rasmussen, organist/ ct
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Sogneindsamling 2008:

Stands aids

for børnenes skyld

Bliv indsamler søndag d. 2. marts og giv nogle af
verdens sårbare børn en fremtid uden aids.
Aids-epidemien og dens konsekvenser er uoverskuelige
i verdens fattigste lande, især for børnene og de unge, fordi
sygdommen tager livet af deres forældre. 15 millioner børn har
indtil nu mistet deres forældre pga. aids – og dermed forældrenes
kærlighed, forsørgelse og beskyttelse. Disse børn er i en yderst
sårbar situation og særligt udsatte for traumer, fattigdom og
overgreb – overgreb, der udsætter dem for selv at blive smittet
med hiv.
Alligevel ﬁndes der lyspunkter selv i verdens fattigste lande.
Mennesker, som ikke lader sig slå ud, men som tager et ansvar
som besøgsvenner, der hjælper og støtter forældreløse ”børnefamilier” i landsbyerne; klubmedarbejdere, der giver forældreløse
åndehuller midt i ensomheden; undervisere, der lærer børn at
tage hånd om sig selv, både fysisk og psykisk og slægtninge, der
tager forældreløse børn til sig og kæmper for at lade dem vokse
op som deres egne.
Det er ikke gratis at drive klubvirksomhed, hjælpe og støtte
’børnefamilier’, undervise eller at tage en børne-ﬂok til sig. Sogneindsamling 2008 vil give disse ildsjæle og deres aktiviteter en
håndsrækning.
Sidste år samlede vi kr. 27.450 ind til Folkekirkens Nødhjælps
aids-arbejde. Da dækkede vi omkring to tredjedel af vores område med 31 ruter. I år håber vi på at
nå rundt til alle husstande.
Du kan melde dig som indsamler
søndag den 2. marts ved at kontakte
kirkekontoret i Abildgård sogn på
telefon: 98 42 32 88. Og det nytter –
en indsamlingsrute giver i gennemsnit
980 kroner i bøssen!
Stig E. Lundbo, indsamlingsleder
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”Jeg vil rigtig gerne gøre skolen færdig. Og så vil jeg gerne
være skolelærer og undervise andre,” siger hun. Med hjælp
fra Sogneindsamling 2008 kan Lokes drøm gå i opfyldelse.

Lokes historie
Trods hårde odds – og med en håndsrækning fra f.eks.
Danmark og sogneindsamlingen - får mange børn alligevel
en chance for at trives og udvikle sig. Et af de børn er Loke,
en opvakt og livsglad pige på 11 år.
Loke er vokset op i en lillebitte landsby langt ude på landet
i det sydlige Etiopien. Landsbyen ligger på en bakketop
omgivet af græsgange og består af fem hytter og en stor,
indhegnet køkkenhave med kogebananer.
I hytterne boede indtil for ﬁre år siden Loke, hendes far og
mor og to søskende og Lokes onkel, hans to koner og fem
børn. Faren og onklen delte græsgangene imellem sig.
Så døde Lokes far. Samtidig blev moren så svag, at hun og
de tre børn ﬂyttede ind hos onklen og hans to koner. Så
døde moren også.
Nu bor Loke og hendes to søskende i hytten hos en af onklens koner på lige vilkår med familiens egne børn.
”Det er klart, det er svært at tage tre ekstra børn til sig, så
der pludselig er otte børn. Men de er kød af mit kød, så der
er ikke noget valg. Det må vi bare leve med,” siger Lokes
onkel, Gamada Banke.

Afsked
med præst
Sognepræst Kåre Schelde Christensen har fået nyt job og forlader
Abildgård sogn den 1. april. Kåre
holder afskedsgudstjeneste i Abildgård kirke søndag den 30 marts.
Dermed blev det kun til 16 måneder
Kåre ﬁk som præst i Abildgård.
Kåre tiltræder en stilling som leder af
Kristent Informations- og Videncenter om Islam og Kristendom
(KIVIK) i Århus. »Det er absolut et
drømmejob for mig, som jeg ikke
har kunnet sige nej til,« siger Kåre og
beklager, at det kun blev til en kort
periode i Abildgård.
Villy Møller
menighedsrådsformand

Anne Marie Johansen
udstiller i Abildgård
Søndag den 9. marts efter gudstjenesten
(kl. ca.12) er der fernisering på Kirketorvet
og i kirken med kunst af vor kendte lokale
kunstner Anne Marie Johansen. Udstillingen er åben til mandag den 5. maj.
»Det er få insekter forundt at blive taget
til hjertet og - ikke mindst taget på ﬁngeren. Men mariehøns - de er ok. De er jo
budbringere. Børn i alle aldre synes at nynne
med på ordene om at ﬂyve op til vor Herre
og bede om godt vejr.
Et af de mennesker, der til stadighed
sender tanker med mariehøns op i det blå,
hedder sjovt nok også Marie - Anne Marie
Johansen.

Fra sin base på jorden - hangar og værkstedet i det gamle værftsmiljø i Frederikshavn - sender hun os beskuere opad,
himmelhøjt - ikke bare til skyerne, men lukt
igennem og ud på den anden side af det
lyseblå! Ind i det uendelige dybe, hvor vi
sammen med hære af mariehøns slår følge
med Noahs ark og Moder tro. Og det på
en rejse, der bringer os stadig nærmere og
cirkulerende videre. Afsættene til luftturene
er en stadig strøm af objekter og oliebilleder
med titler som ”Rejsen uden ende”, ”Rundt
om månen”, ”Noahs ark i himmelbåd” osv.«
(Eric Kåre - Uddrag af kunskalender)

7

Anne Marie Johansens billede
med englen, der vælter
stenen fra graven

Musikgudstjenester
3 musikandagter Fladstrand kirke
i »den stille uge«:
Mandag den 17.marts kl.16.00
Lise Højholt, læsninger
Thomas Kursch, orgel
Tirsdag den 18. marts kl.16.00
Kåre Schelde Christensen, læsninger
Søren Rasmussen, orgel
Onsdag den 19. marts kl.16.00
Ernest Viggo Thomsen, læsninger
Claus Bach Nielsen, orgel
Ugen op til påske kaldes »den stille uge«. Som et nyt tiltag
vil der i år blive afholdt tre musikandagter i den nyrestaurerede Fladstrand kirke, som givetvis bliver en smuk
ramme omkring disse særlige tjenester.
Musikandagterne varer en god halv time, hvor der vil
være særlig focus på tekst og orgelmusik, der knytter sig
til den stille uge. Som et gennemgående musikalsk tema
vil der ved alle tre tjenester bl.a. blive spillet orgelkoraler af
Bach, som hører hjemme i passionstiden op til påske. Der
vil således bl.a. blive lejlighed til at høre Bachs berømte :
»O Mensch, bewein dein Sünde gross.«
Musikandagterne varetages af betjeningen fra hver af
Frederikshavns bysogne; dette falder naturligt, da Fladstrand kirke normalt benyttes af alle tre sogne i forbindelse
med begravelser og bisættelser.
Det er således mit håb, at den nu meget smukt restaurerede kirke også må blive en naturlig ramme for bl.a.
musikandagter og koncerter i fremtiden.
Søren Rasmussen, organist
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Påskens
gudstjenester
Palmesøndag

Søndag den 16. marts. Festgudstjeneste kl. 10.30.
Jesus modtages som befrier og konge i Jerusalem.
Juniorkonﬁrmander fra Privatskolen medvirker.

Skærtorsdag

Torsdag den 20. marts kl. 10,30. Højmesse i
Fladstrand kirke. Jesus spiser det sidste måltid
med disciplene og indstifter den nye pagt med sit
liv som indsats.
Festaften og familiegudstjeneste torsdag den
20. marts med påskegospel fra kl. 17.30.
(Se programmet til højre)

Langfredag

Fredag den 21. marts kl. 10.30.
Jesus dømmes og henrettes som en forbryder.
Højmesse med læsninger fra Jesu Kristi lidelseshistorie. Kirkens voksenkor medvirker.

Påskedag

Festgudstjeneste 23. marts kl. 10.30.
Jesus bryder gravens mørke, da han opstår på den
tredie dag.

2. påskedag

Mandag den 24. marts kl. 14.00.
Jesu opstandelse og Jesu møde med Maria Magdalene ved graven.
Påskegudstjeneste med efterfølgende Abildgård
Eftermiddag.
Ældresagens kor medvirker ved gudstjenesten og
det efterfølgende samvær i menighedssalen.

l
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Påske-

er en festaften med masser
af musik og fællesskab.
Kl. 17.30: Byens bedste påskemåltid
med frit valg blandt de mange lækkerier.
Deltagerne medbringer en ret, svarende til
den mængde, man selv kan spise.
Kl. 19.00: Nadvergudstjeneste med
fejringen af den nye pagt (”den nye aftale”)
mellem Gud og mennesker.
Børne- og ungdomskor, Rytmisk Kor og
band og kirkekoret medvirker sammen med
kirkens præster og ﬂere.
Kl. 20.00 er der åbent i kirkens café,
hvor der venter små musikalske overraskelser ved ﬂere af kirkens kor.
Arrangementet ventes at slutte omkring kl.
21.00.
Ved arrangementet
samles ind til
Amnesty International.
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Abildgård
formiddage:

Arven fra
Luther
Alle dage kl.10.00–11.50.
Man er velkommen fra kl. 9.35, hvor der
serveres kaﬀe og et rundstykker.
Pris 30 kr. Den 23. april dog 50 kr.

Onsdag den 5. marts:

Kunst og kultur i Europa i reformationens kølvand. Om billedstorm i Schweiz,
barok i Italien og salmesang i Tyskland. Ved
sognepræst Johs Kühle

Onsdag den 23. april:

Kærlighedens pris - ud fra
bogen af samme navn.
Ved Bent Falk, cand.
theol. og psykoterapeut.
Kærligheden har sin pris;
alligevel kan den hverken
købes eller sælges. Den kan ofte være ”dyrekøbt” i den forstand, at den slider på os og
kræver visse ofre, dvs. prioriteringer af os,
men den kan aldrig, uden at blive til noget
andet end kærlighed, købes i den forstand,
at man kan tvinge eller manipulere sig til
den. Foredraget vil belyse, hvad dette indebærer, både psykologisk (parforholdet) og
teologisk (forståelsen af Jesu døds betydning
for den kristne tro).
Efter foredraget er der mulighed for at
stille spørgsmål til Bent Falk.

Onsdag den 14 maj:

Er arven efter Luther brugt op, eller har
hans tanker om teologi og samfund stadig
bud til det moderne mennesker?
Ved nogle af foredragsholderne.
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Abildgårdeftermiddage
Mandag den 10. marts kl. 14.30:
Plejehjemsleder Thyra Frank, København, fortæller om livet på plejehjemmet ” Lotte ”
Mandag den 24. marts - 2. påskedag - kl. 14.00:
Gudstjeneste. derefter Abildgårdeftermiddag med Ældresagens sangkor.
Mandag den 14. april kl. 14.30: Program, se dagspressen.
Mandag den 19. maj: Udﬂugt, nærmere program senere.

Pilgrimsgruppen
Onsdag den 5. marts kl. 19.00:
Foredrag af Bodil Busk Sørensen: ”Den Hellige Birgitta af Vadstena”.
Onsdag den 23. april kl 19.00:
Karen Marie Holst Jannerup: ”At gå med Gud”. Moderne pilgrimsvandring.
Pilgrimsturen til Vadstena i Kristi Himmelfartsferien 1.-4. maj er endnu ikke endelig
tilrettelagt. Hold øje med opslag i kirken.
Kontaktpersoner: Ulla Ottesen, tlf. 22 63 90 34 og
Hanna & Ernst Hansen, tlf. 22 77 58 94

Forårets friske
juniorkonﬁrmander

Øverst 3. x fra
Privatkolen
og nederst 3. y fra
Privatskolen

M U S I C A L

Stillegudstjeneste

i Abildgård kirke torsdag
den 10. april kl. 19.00

Stillegudstjenesterne er stemningsfulde gudstjenester med
fokus på stilhed, fordybelse,
bøn og Guds nærvær i vores liv. Desværre har vi måttet aﬂyse
resten af forårets stillegudstjenester p.g.a. en vakant præstestilling. Men Stillegudstjenesterne forventes genoptaget efter
sommer.
Vær opmærksom på, at der i ugen op til påske afholdes
musikandagter i Fladstrand kirke den 17., 18. og 19. marts
kl. 16.00. Disse musikandagter kommer på mange måder til
at minde om stillegudstjenesterne.
Der henvises endvidere til 24. februar kl. 19.00: Meditativ
Gudstjeneste i Metodistkirken i Frederikshavn og 9. marts kl.
19:30: Taizé-gudstjeneste i Metodistkirken i Strandby.

Sebastians nyeste musical: Jernbyrd opføres i Abildgård kirke af børne- og ungdomskor og juniorkonﬁrmander fra Abildgård kirke, Elling kirke og Strandby skoles
dramahold. I alt 80 medvirkende sammen med Abildgård
kirkes band.
Gode gedigne sange og sprogligt livlige tekster, som vi
kender det fra Danmarks musicalkonge Sebastian.
Skole-kirke-samarbejdet har bestilt værket hos Sebastian,
og handlingen udspiller sig i vikingetiden, hvor Danmark i
en brydningstid skifter de nordiske guder ud med kristendommen. I stykket indgår Jellingestenen, Gorm og Thyra,
Harald Blåtand, masser af vikinger og dramatik og en god
kærlighedshistorie. Kort sagt: Danmarkshistorie for børn og
andre folk.
Billetter à 40 kr. sælges ved døren. Børn under 12 år
gratis. Forestillingen gentages fredag d. 11. april på Standby
skole.
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Sognekalender
www.abildgaard-kirke.dk
Aktiviteter, seneste numre af kirkebladet, om
kirkelige handlinger, stort billedarkiv.
www.kristeligt-dagblad.dk
Nyheder, kultur, liv & sjæl, rejser, debat og
meget andet.
www.kristendom.dk
Kristeligt Dagblad har netop relanceret Danmarks største portal om kristendom:
Nyheder, bibelen, grundtekster, folkekirken,
kirkeretninger, kirkehistorie, leksikon, quiz,
tema, spørg om, osv.
www.religion.dk
Nyheder, kristendom, islam, jødedom, buddhisme, andre religioner. Spørg om religion.
Undervisning, leksikon.
www.bibelselskabet.dk
Bibelen online, boghandel, forlag, nyheder.
www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm
- hvis du har brug for at ﬁnde skriftsteder i
ny og gammelt testamente. Eller ordforklaringer.
www.folkekirken.dk
Om folkekirken, nyheder, links til folkekirkelige organisationer, en at tale med.
www.noedhjaelp.dk
Folkekirkens Nødhjælp, aktuel indsamling,
aktuelle indsatsområder, bred orientering.
www.km.dk
Kirkeministeriets hjemmeside.
www.aalborg.stift.dk/
Aalborg Stifts hjemmeside.
www.skolekirke.dk
Skole & kirke – samarbejde på landsplan.
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Åbent hus
er kirkens Mother Teresa arbejde.
Hver mandag kl. 14.30-16.30.
Henvendelse: Inge Andersen.
Besøgstjenesten.
Henvendelse: Inge Andersen,
tlf. 98 43 10 12.
Rytmisk Kor
Henvendelse: Formand Vibeke Ankerstjerne, tlf. 98 43 35 17.
Kirkens børne- og ungdomskor
B-kor øver: tirsdag kl. 14.45-16.00
(børn fra 2.-6. klasse)
U-kor øver: onsdag kl. 19.00-21.00.
Henvendelse Hans Dammeyer,
tlf. 51 36 69 19.
Åben familie
Åben familie er for børn og voksne i
alle aldre, med eller uden familie.
Vi mødes følgende fredage kl. 18.00–
21.00: 7. marts, 28. marts, 11. april,
2. maj 23. maj og 13. juni.
Henvendelse og program hos Lis
Lyng Andersen 22801032 og
Claus Jensen 98428324
KFUM og K’s familieklub
mødes i Hørkærhytten. Du kan få mere
at vide hos Hanne og Torben Møller,
tlf. 98 43 48 70.

SMF (Sundhedspersonalets Missionsforbund). Første mandag i hver
måned kl. 14.30.
Har du mulighed for at deltage,
ring da venligst på tlf. 98 48 43 45.
FDF
Kredshuset, Bornholms Alle. Kredsleder: Hans Henrik Christiansen,
Apholmenvej 18, tlf. 98 42 39 33.
De grønne pigespejdere:
Hørkærhytten:
Gruppeleder: Sally Rønnest. Absalonsvej 26, tlf. 98 42 76 04.
Tropleder: Mette Møller. Absalonsvej
10, tlf. 98 41 06 90.
Flokleder: Sonja Jensen. Stenbakkevej
12, tlf. 98 43 26 24.
Kredshuset, Bornholms Alle.
Gruppeleder: Vibeke Nielsen. Egevej
13, Gærum, tlf. 98 48 68 84.
Tropleder: Louise Petersen. Abildgårdsvej 45, tlf. 61 46 04 80.
Flokleder: Dorte Næser Christiansen,
Apholmenvej 18, tlf. 98 42 39 33.
KFUM og KFUKs børneklub
Hørkærhytten. Leder Hanne Møller,
tlf. 98 43 48 70.

Kirkelig vejviser
Hvor kan
man
henvende
sig?

Ny leder af
rytmisk kor
Rytmisk kor ﬁk i september ny
leder. Det er Line Mortensen, som
bor i Halkær ved Nibe.
- Ja, jeg er meget glad for at have
med dette kor at gøre, siger Line
Mortensen. - De er meget motiverede, og det kører rigtig godt. Vi er
også blevet en hel del ﬂere på det
sidste.
I øjeblikket arbejder vi med den
gospel, som skal opføres til påske.
Line er cand. mag. i musik og
pædagogik fra Aalborg Universitet. Desuden uddannet i rytmisk
musik og korledelse på konservatoriet. Hun medbringer erfaring
fra ledelsen af ﬂere andre kor i
landsdelen.

Fødsler:
Henvendelse til kirkekontoret. Medbring forældrenes attester.
Dåb:
Henvendelse til kirkekontoret. Barnets navn og faddere oplyses.
Vielse:
Henvendelse til kirkekontoret og
en af præsterne. Til kirkekontoret
fremsendes parrets dåbsattester og
prøvelsesattest fra rådhuset.

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed:
Sognepræst Johs. Kühle, Hans Tausensvej 1
tlf. 98 42 03 43. Træﬀes bedst fra kl. 12.00-13.00 undtagen fredag.
E-mail: jsk@km.dk.
Sogne- og arresthuspræst Kåre Schelde Christensen, Tennisvej 10
tlf. 98 43 43 80, email: kscc@km.dk. Træﬀes bedst tirsdag - fredag kl.
12.00-13.00. Torsdag dog fra kl. 17.00-18.00. Fri mandag.
Sognepræst Gurli Møller Andreasen, Vejlegade 6, tlf. 98 42 32 87.
E-mail: gma@km.dk. Træﬀes bedst fra kl. 12,00-13,00 undt. mandag.
Abildgård kirkes kontor, Abildgårdsvej 56,
tlf. 98 42 32 88. Mandag til fredag fra kl. 9-13, samt torsdag kl. 16-18.
E-mail: Abildgaard.sogn@km.dk
Administrationschef: Knud Erik Andersen,
Ndr. Skanse 13, tlf. 98 42 35 60.
Kordegneassistent: Karen Krøgh,
Nørrevej 21, Strandby.
Organist: Søren Rasmussen,
Liljevej 5, Sindal, tlf. 98934605 E-mail: sr-abild@tdcadsl.dk.
Organist/kirkemusiker: Hans Dammeyer,
Bragesvej 4, tlf. 51 36 69 19. E-mail: hans@dammeyer.dk.
Kirketjenere: Træﬀes i kirken efter aftale, tlf. 98 43 07 73.
Arne Nielsen, Egevej 13, Gærum, tlf. 20 16 11 07 - og
Peter Jeppesen, Katsigvej 47, Skærum, tlf. 22 97 16 67.
E-mail: kirketjenere@abildgaard-kirke.dk.

Dødsfald og begravelser:
Henvendelse til bedemandsforretning
eller kordegnekontoret, som træﬀer
Sognemedhjælper: Inge Andersen,
aftale med den præst, der skal foretage
Havnevej 23, Strandby. Træﬀes bedst i kirken hverdag kl. 11.30-12.30
jordpåkastelsen.
tlf. 98 43 l0 12. E-mail: ia-abild@mail.tele.dk.
Sjælesorg og hjemmealtergang:
Henvendelse til præsterne.

Kirkegårdskontoret: Kirkegården,
tlf. 98 42 25 77. Åbent fra kl. 9-13 undtagen lørdag.
Inspektør Erik Rasmussen.

Kirkebilen:
Der er mulighed for at blive kørt
til gudstjeneste i Abildgård og Fladstrand. Ring til kirkekontoret og
hør nærmere om ordningen.

Menighedsrådets formand: Revisor Villy Møller,
Istedvej 37, tlf. 98 42 06 81. E-mail: vismo@mail.dk.

Besøgstjeneste:
Henvendelse til Sognemedhjælperen.
Abildgård Kirkes hjemmeside:
www.abildgaard-kirke.dk.

Kirkeværge: Ernst Hansen, Fælledvej 18, tlf. 98 43 08 94.
E-mail: hanna.ernst@vip.cybercity.dk
Sogneudvalg: Karen Thomasen,
Orionvej 30, tlf. 98 42 46 46. E-mail: karen-thomasen@post.tele.dk.
Redaktør af kirkebladet: Carsten Thomasen,
Orionvej 30, tlf. 98 42 46 46, mobil 40 41 60 90,
E-mail: ct@carsten-thomasen.dk.
Stof til næste nr. senest 2. april til kirkekontoret eller redaktøren.
Næste nummer af kirkebladet udkommer i uge 21.
Udebliver bladet: kontakt Kirkekontoret. tlf. 98 42 32 88.
Layout og sats: CT Graﬁsk Assistance. Tryk: Øko-tryk.
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Til pinse,
når skoven bli’r
rigtig grøn ...

Pinsegudstjeneste
i Plantagen
2. pinsedag mandag
den 12. maj kl. 10.30

Igen i år afholdes der friluftsgudstjeneste i ”Plantagen” dvs. i
parkanlægget mellem Fladstrand
kirke og Nørregade.

Andre gudstjenester

Her er familie, venner og kammerater til brugerne,
beboerne og patienterne velkomne!
Frederikshavn Sygehus,
hver onsdag kl. 16.00 i spisestuen på afsnit M4 A. Sygehuspræst Lise Højholt administrerer ordningen, som alle præster fra by og omegn deltager i.
Kastaniegården hver anden onsdag kl. 15.00. Ordningen ventes etableret i løbet af
foråret. Se opslag på afdelingerne.
Varmestuen, Læsøgade 11, en onsdag i hver måned kl. 14.00.
Efter andagten er der mulighed for at tale med en præst. Alle er velkomne.
Det er 5. marts, 9. april og 14. maj. Alle gange ved Johs Kühle.
Plejehjemmene i Søparken og Abildparken
tirsdage og torsdage kl. 14.30 hver 2. uge. Værtskabet går på skift mellem boenhederne.
Alle beboere er velkomne. Frivillige medarbejdere står for ledsageordning.
Familie og venner til de pårørende er også meget velkomne.
Efter gudstjenesten er boenheden vært for eftermiddagskaﬀe.
Dato

Søparken

Gudstjenesten tilrettelægges af
præster og menigheder i Frederikshavn i samarbejde med de
kirkelige børne- og ungdomsorganisationer.

Tirsdag den 26. feb

hus nr. 7

Børne- og Ungdomskor fra byens
kirker medvirker.

Tirsdag den 25. marts

Efter gudstjenesten kan medbragte mad nydes i det grønne.

Torsdag den 28. feb.
Tirsdag den 11. marts

hus nr. 1
hus nr. 1
hus nr. 1

Tirsdag den 6. maj

hus nr. 1

Torsdag den 22. maj
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Erik Colding Thaysen
Johs. Kühle

hus nr. 8

Johs. Kühle

hus nr. 2

Torsdag den 8. maj
Tirsdag den 20. maj

Johs. Kühle
Erik Colding Thaysen

hus nr. 8

Torsdag den 24. april

Gurli Møller Andreasen
Johs. Kühle

hus nr. 8

Torsdag den 10. april

Kåre Schelde
Gurli Møller Andreasen

hus nr. 8

Torsdag den 27. marts

Tirsdag den 22. april

Kåre Schelde
hus nr. 6

Torsdag den 13. marts

Tirsdag den 8. april

Abildparken Præst

hus nr. 2
hus nr. 2

Gurli Møller Andreasen
hus nr. 2

Gurli Møller Andreasen

Gudstjenester

i Abildgård og Fladstrand kirker
Gudstjenesterne i Fladstrand kirke er markeret med 

Marts
Søndag den 2. marts kl. 9.00:
Morgengudstjeneste for indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp.
Johs. Kühle. Se side 6.
Søndag den 2. marts kl. 10.30:
Midfaste.
Johs. 6,24-35. Livets brød.
Johs. Kühle.
Søndag den 9. marts kl. 10.30:
Mariæ bebudelsesdag.
Lukas 1,46-55. Marias lovsang.
Gurli Møller Andreasen.
Onsdag den 12. marts kl.
19.00:
Kirkecafé. Kåre Schelde.

Fredag den 21. marts kl. 10.30: Søndag den 20. april kl. 10.30:
Langfredag. Korsfæstelsen.
4. søndag efter påske.
Gurli Møller Andreasen.
Johs. 8,28-36.
Sandheden gør fri.
Gurli Møller Andreasen.
Søndag den 23. marts kl.
10.30:
Søndag den 27. april kl. 9.00
Påskedag. Mattæus 28,1-8.
og kl. 11.00:
Jesu opstandelse.
5. søndag efter påske.
Kåre Schelde.
Konﬁrmation af elever fra Privatskolen.
Mandag den 24. marts kl.
Gurli Møller Andreasen.
14.00:
2. påskedag. Johs. 20,1-18.
Jesu opstandelse.
Maj
Johs. Kühle.
Søndag den 30. marts kl.
10.30: 1. søndag efter påske.
Johs. 21,15-19.
Jesus og Simon Peter.
Kåre Schelde.

Søndag den 16. marts kl.
10.30:
Palmesøndag. Markus 14,3-9.
Salvningen i Betania.
Fest- og familiegudstjeneste.
Juniorkonﬁrmander fra Privatskolen medvirker.
Johs. Kühle og Kåre Schelde.

Søndag den 6. april kl. 10.30:
2. søndag efter påske.
Johs. 10,22-30.
Jeg og Faderen er ét.
Johs. Kühle.

 Torsdag den 20. marts
kl. 10.30 i Fladstrand kirke:
Skærtorsdag. Johs. 13,1-15.
Fodvaskningen.
Johs. Kühle.

Søndag den 13. april kl. 10.30:
3. søndag efter påske.
Johs. 14,1-11.
Vejen, sandheden og livet.
Gurli Møller Andreasen.

Torsdag den 20. marts kl.
19.00: Skærtorsdag.
Johs. 13,1-15. Fodvaskningen.
Fest- og familiegudstjeneste.
Børne- og ungdomskor samt
rytmisk kor medvirker. Alle
præster.

Fredag den 18. april kl. 9.00
og kl. 11.00: St. Bededag.
Konﬁrmation af elever fra Munkebakkeskolen.
Johs. Kühle.

April

Søndag den 1. maj kl. 10.30:
Kr. Himmelfart.
Himmelfartsgudstjeneste med
konﬁrmation af elever fra Abildgårdskolens specialklasser.
Bodil Bolding.
Søndag den 4. maj kl. 9.00
og kl. 11.00:
6. søndag efter påske. Johs.
17,20-26. At de alle må være ét.
Konﬁrmation af elever fra Abildgårdskolen.
Kåre Schelde.

Mandag den 12. maj kl. 10.30:
2. pinsedag. Johs. 6,44-51.
Livets brød.
Fællesgudstjeneste i Plantagen for
kirker i Frederikshavn.
Onsdag den 14. maj kl. 19.00:
Kirkecafé.
Gurli Møller Andreasen.
Søndag den 18. maj kl. 10.30:
Trinitatis søndag.
Mattæus 28,16-20.
Missionsbefalingen.
Søndag den 25. maj kl. 10.30:
1. søndag efter trinitatis.
Lukas 12,13-21. Den rige bonde.
Johs. Kühle.
Juni
Søndag den 1. juni
 kl. 9.00 i Fladstrand kirke:
og kl. 10.30 i Abildgård kirke
2. søndag efter trinitatis.
Lukas 14,25-35.
Valg og konsekvens.

Søndag den 4. maj kl. 19.30:
Danmarks befrielse 1945.
Ældresagens kor medvirker.
Johs. Kühle.
Søndag den 11. maj kl. 10.30:
Pinsedag. Johs. 14,15-21.
Løftet om en anden talsmand.
Johs. Kühle.
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”Den Nye Aftale”
Bibelselskabet har netop udgivet Det
Nye Testamente på Nudansk, og oversættelsen bærer titlen ”Den Nye Aftale”.
Målet har været at oversætte Det Nye
Testamente til et mundret, nutidigt

Jeg kan klart anbefale både nybegyndere og garvede bibellæsere at kaste
sig ud i læsning af ”Den Nye Aftale”.
Fortællingerne om Jesu liv og lære bliver
aldeles levende og tilgængelige.
Kåre Schelde
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og enkelt dansk, der er forståeligt for
mange.
Det vækker altid stor debat, når de
ca. 2000 år gamle græske grundtekster
skal oversættes til et forståeligt nutidigt

sprog. Og det siger sig selv, at der er tale
om et krævende arbejde for oversætterne.
Nogle vil sikkert mene, at oversætterne er gået alt for vidt, fordi der ikke
længere bruges ord som ›nåde‹, ›barmhjertighed‹, ›forkyndelse‹, ›nadver‹ og
›retfærdiggørelse‹. Andre vil mene at
man slet ikke er gået langt nok, fordi der
stadig bruges ord som ›synd‹, ›hylde‹,
›tilbede‹, ›farisæer‹ og ›rabbi‹.
Her får du en smagsprøve på over
sættelsen. I Matthæusevangeliet
– eller som det hedder i den nye
oversættelse ”Matthæus’ fortælling om Jesus” – kapitel 6,
vers 9-13, står Fadervor.
I den nye oversættelse lyder
bønnen som det ses på
illustrationen:

Den Nye Aftale
Det nye Testamente
på nudansk
528 sider, 169 kr.
Bibelselskabet

