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Taknemmelighed
- ingen selvfølge
v. sognepræst Freddy Rask

Efter sommerferien starter undervisning af nye konfirmander og
juniorkonfirmander. Juniorkonfirmanderne bliver altid budt på
frugt og noget at drikke. Før vi spiser, synger vi gerne verset: ”Alle
gode gaver de kommer oven ned, så tak da Gud…”
Vi synes, at det er vigtigt at tale med børnene om, at vi altid bør
sige ”Tak” når vi får noget.
Men hvorfor sige tak til Gud, når det er jer, der giver os frugten?
spurgte et af børnene os. Jo, for i virkeligheden er alt, hvad naturen byder på, gaver fra Gud.
Dette blev jeg på en helt særlig måde opmærksom på, da jeg
sidste år besøgte en landsby i Cambodja. Selv om det, efter vores
målestok, var en fattig kristen menighed vi besøgte, så var deres
gavmildhed stor. De bød os på frugt fra deres have og kylling, fisk
og ris. De var tydeligvis stolte af at kunne byde os dette, men de
understregede, at det alt sammen var Guds gaver.
Vi danskere er ofte tilbøjelige til at tage tingene som en selvfølge.
Vi er forvænte og er vant til, at vi kan købe os til det meste. Derfor glemmer vi ofte at skønne på de gode livsvilkår, vi har.
Taknemlighed er ingen selvfølge, men man bliver glad og føler
sig værdsat, når ens tjeneste belønnes med et: ”Tak”!
Jeg er overbevist om, at man bliver et mere tilfreds og glad menneske, når man lægger mærke til de gode forhold, man lever
under, og når man skønner på andres venlighed og hjælp.
Når vi kommer i kirke, så handler store dele af gudstjenesten om
taknemlighed. Først og fremmest retter takken sig til Gud, i særlig grad gennem takkebøn og lovsang.
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Gennem gudstjenesten opøves vi i at sige tak til Gud for livet
med alle dets gaver og tak for Guds omsorg og kærlighed til os.
Ud over fællesbønnerne, som præsten beder for og med menigheden, har mange kirkegængere deres egne personlige bønner,
hvor igennem man, for sig selv, beder for personlige problemer
eller siger tak til Gud for hjælp og omsorg.
Alle gode gaver de kommer oven ned, så tak da Gud, ja pris da
Gud, for al Hans kærlighed!
Den taknemlighed man har lært i kirken, skal gerne føres med
ud i hverdagslivet blandt vore medmennesker. Når vi husker at
sige tak til mennesker for deres arbejde og deres tjenester, uanset
om det er lønnet eller ulønnet, er jeg sikker på, at de er glade for
vores påskønnelse.

Tolling/Fischer/Lillienskjold/Sørensen

En hyldest til Svend
Asmussen 100 år

Fri entré

Julekoncert med
Fladstrandkoret
Koncert den. 1. december kl. 19.30
i Bangsbostrand Kirke

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30
i Bangsbostrand Kirke
Programmet består af danske salmer og sange i egne
arrangementer, som en hyldest til den store danske violinmester
Svend Asmussen, der fyldte 100 år den 28. februar 2016.
Kvartetten består af:
Mads Tolling, violin. Dansk violinvirtuos, bosiddende i San
Francisco i USA men jævnligt på tour i Danmark.
Mads fører den fine violintradition som Svend Asmussen
skabte, videre på fornemste vis. Han er kendt for den meget fine
intonation på sin violin og sit store tekniske overskud.
Jacob Fischer, guitar. Jacob er et scoop i bandet. Udover at
være Danmarks bedste jazzguitarist, spillede Jacob med Svend
Asmussen i mange år. Så man må sige, at han er inde i traditionen
og bidrager med fantastiske soli og skønt akkompagnement.

Koret er et velfungerende blandet kor på godt 50 medlemmer
under ledelse af dirigent Agnethe Harding og koret bliver
akkompagneret af pianist Birgitte Banke.
Koret hører under den kommunale musikskole i
Frederikshavn og øver hver torsdag aften i Det musiske Hus.
Fladstrandkorets repertoire er blandet og bredt med mange
spændende arrangementer.
Til denne koncert, den første dag i december, bliver
programmet selvfølgelig en masse dejlige advents- og
julesalmer.
Kom og skyd julen godt i gang med denne koncert med dette
lokale kor.

Espen Laub von Lillienskjold, trommer. Espen er af en
af Danmarks bedst swingende trommeslagere. Espen har
efterhånden spillet med alt, hvad der kan gå og stå af gode
jazznavne og en af de mest brugte trommeslagere på jazzklubben
La Fontaine.
Niels Ole Sørensen, hammondorgel. Niels Ole er efterhånden
en af Danmarks allerbedste på det specielle skrummel af et
instrument. Niels Ole er til daglig organist i Bangsbostrand Kirke.
De fleste arrangementer er da også lavet af Niels Ole.
Og han spiller også bassen på orglet, både med hænder og fødder.
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Hvad laver børnene mon i kirken
mandag morgen.....
Hvad er det lige I laver? ........ og i 4 timer?
v. Vibeke Bach Hansen
Det spørgsmål fik jeg af en kollega, der havde set i kirkens kalender, at jeg havde reserveret kirken hele mandag formiddag.
De seneste 3 år har jeg haft fornøjelsen at have besøg af 0. og 1.
klasserne fra Bangsbostrand Skole - 6 gange i løbet af året. Det er,
bare i år, blevet til 48 lektioner i alt.
Børnene er meget nysgerrige og interesserede i, hvad der foregår
i deres kirke.
De har lært om:
Dåb , Jul, Påske og Pinse
Hvad der sker, når vi dør
De har lavet bibeldrama og meget andet
Børnene har taget kirken til sig. De ved, at våbenhuset er kirkens
forgang og her er der ”usynlige” knager, hvorpå vi kan hænge
surhed og uvenskab. Det skal nemlig ikke med ind i kirken.
I ugen op til pinse var der ”Sprogforvirring” og ”Tunger af Ild”
på programmet. Eleverne fik fortalt historien om Babelstårnet,
hvor sprogforvirringen skilte folket, og dernæst pinsens fortælling om disciplene, der pludselig talte på mange tungemål og på
den måde samlede mange folkeslag omkring budskabet om Jesus
Kristus.
Det med Helligånden, som vi ikke kan se, er en svær størrelse.
For at illustrere det, lavede alle børnene duer, som de fik med
hjem og som kunne minde dem om den fortælling, de havde
hørt i kirken.

Hva´ nøtt´ erét te’? Har børnene noget ud af det?

Det er min klare overbevisning, at det har de. Det er ikke sjældent, at der kommer et spørgsmål, som relaterer til et tidligere
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besøg. Forældre og pædagoger har hørt, at børnene senere fortæller andre om, hvorfor vi har påske eller for eksempel, hvad der
foregår i kirken ved en begravelse.
Der er udfordringer ved at have sådan en flok videbegærlige børn
i huset. De vil have en forklaring og vide, hvad jeg mener og om
jeg nu også tror på Gud.
Det er blandt meget andet nogle fantastiske timer, som jeg hver
gang glæder mig til. Så tak til lærere og pædagoger fra skolen og
børnehaverne, at I kommer og bruger kirken.

Vi synger med hænder og arme
- når vi mødes til Salmer i Børnehøjde
i Sydfløjen.
Om formiddagen kl. 10.00 er Bangsbostrands dagplejere og vuggestuer inviteret og kl. 17.00 er det alle familier med
små børn.
Arrangementet er for hele familien. Sangen og legen retter sig mod de 0-6 årige.

De små børn kan ikke læse salmerne og
sangene, men de lærer hurtigt at bruge
kroppen til at hoppe, danse og synge
med.

Salmer i Børnehøjde:

Efter en ½-times dans, sang og sjov
spiser vi aftensmad sammen. Voksne
betaler 30,- kr. for maden, mens det er
gratis for børnene.

Onsdag den 2. november

Fortællinger der ligner
Tag mor og far, søskende og bedsteforældre med
til børnegudstjeneste.
I efteråret får vi besøg af en bygningsarbejder, en
tjener og en fyrmester. De vil hver især fortælle en
historie, som de har fra Jesus.

Onsdag den 7. september
Onsdag den 5. oktober
Onsdag den 7. december

Børnegudstjenester i Bangsbostrand
Kirke kl. 17.00
Tirsdag den 20. september
Tirsdag den 11. oktober
Tirsdag den 15. november

Det handler om
• At passe på det, der har værdi
• Retfærdighed
• At hjælpe og få hjælp
Vi skal lære et nyt bordvers:
Tak den brune ko
for kakaomælk,
Tak en gris (øf-øf)
for din frikadellemad,
tak hønen for ægget
og ægget for kyllingen,
og Gud som skabte alt,
Amen.
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Sogneeftermiddage
Sommerudflugt
Tirsdag den 6. september kl. 12.00 - ca. 18.00
Udflugt med afgang fra Bangsbostrand Kirke til Lille
Vildmosecentret.
På Lille Vildmosecenteret er der rundvisning og herefter går
turen med bussen videre via færgen Hals-Egense til lækkert
kaffebord på restaurant Havkatten i Hals. Herfra kører vi
hjem til Kirken.
Billetter af kr. 120,00 kan købes på Kirkekontoret fra 18. juli
2016 kl. 9.00. Der er 54 billetter.

Fra flygtning i Polen til læge i Danmark
Tirsdag den 4. oktober kl. 14.30
i Sydfløjen ved Bangsbostrand Kirke
Læge Wiera Jensen også kendt som ”Mamma Doc”.
Wiera vil berette om sit liv og sine oplevelser, fra hun sammen
med sin russisk-jødiske familie måtte flygte fra forfølgelser
i Polen, til de barske opgaver som dansk militær- eller
krigslæge fra 1994 til 2009.
Hun har som Mamma Doc deltaget i talrige missioner for
Forsvaret i verdensbrændpunkter: Kroatien, Afghanistan, Irak
og Kosovo, og har oplevet flere krige end mange soldater.
Hun kommer også omkring, hvad det vil sige, selv at have
sønner, som er i krig, og om at komme videre med livet efter
en ulykke, hvor hun mistede sin mand.
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Anja Ringgren Lovén,

Afrikas heksebørn. DIN Nødhjælp.
Tirsdag den 1. november kl. 14.30
i Sydfløjen ved Bangsbostrand Kirke
Anja Ringgren Lovén, født og opvokset i Frederikshavn,
og hun spørger:
Har du nogensinde haft lyst til at gå 100% efter dine drømme?
Til at følge dit hjerte og satse alt for én sag?
Kom til foredrag med Anja Ringgren Lovén - den succesfulde
karrierekvinde, der opgav fast løn, materielle goder og Danmarks
trygge rammer til fordel for Afrikas heksebørn. I dag bor og arbejder Anja i Nigeria,
hvorfra hun driver sin egen nødhjælpsorganisation, DINNødhjælp, og personligt sørger
for, at hver doneret krone går til at skabe et godt liv for børnene. Anjas historie handler
om at træffe valg med hjertet, om at have mod til at gå utraditionelle veje og ikke mindst
om at gøre det, man er bedst til.

Julebanko og korsang
Tirsdag den 6. december kl. 14.30
i Sydfløjen ved Bangsbostrand Kirke
Alle er velkommen til BANKO i salen.
Æbleskiver, glögg og julebanko blandes denne tirsdag
eftermiddag med skøn korsang af kirkens børnekor under
ledelse af korleder Signe Højmark.
Medbring pakke til en værdi af 20,- kr. til bankospillet.
En plade koster 20,- kr. og der serveres kaffe, the, glögg
og æbleskiver.
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Hånbæk Cafe
”Fra forstadstøs til folkekirkepræst”
v. Kirstine R.R. Rafn, Vrejlev.

Torsdag 15. september kl. 14.00
i Hånbækkirken
En fortælling om en ret uartig lille pige, der voksede op i en
forstad til København i 60’erne og 70’erne.
En fortælling om narrestreger og ballade, der dog næsten altid
endte godt - om en typisk forstadsfamilie, der måske ikke var
så typisk alligevel.
En fortælling om et menneske, der fik en hel anden livsform
end forventet.
Beretningen er ærlig og fortalt fra hjertet.

Byg en skole……
Torsdag den 13. oktober kl. 14.00
i Hånbækkirken
I 2011 pakkede Vickie Gåsland Frandsen rygsækken for at
drage på et 5 måneders eventyr som frivillig i Zambia.
Foreningen Eventure’s Projekt Zambia havde sat sig for at
opbygge en efterskole til unge zambianere og det blev 5
måneder med hårdt arbejde, store oplevelser og et stærkt
fællesskab.
I 2013 vendte hun tilbage til Zambia og har nu boet der i mere
end 1000 dage. Hun vil gerne dele sine oplevelser og et utal af
gode historier med os.
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”Der er også brug for sognepræster i Afghanistan”
Torsdag den 17. november kl. 14.00
i Hånbækkirken

Hvad får en sognepræst til at forlade sin familie
i op til otte måneder, sit trygge job som præst i
Danmark, for at tage med et hold soldater i krig i
det uroplagede Afghanistan.
Giver det mening at have præster med i krig?
Er man bange når man er i krig?
Hvilke tanker gør man sig som civil i et
krigsområde?
Hvad laver en præst midt ude i den afghanske
ørken når han har fri?

Disse spørgsmål og meget mere, vil sognepræst
og feltpræst Oral Shaw forsøge at give svar på i sit
rejseforedrag.
Foredraget vil være en blanding af rejsefortællinger, rejsebeskrivelser og personlige
overvejelser, og alt sammen vil det være krydret
med humor, billeder og musik.

11

Sorggruppe for efterladte
Sørgetiden skal ikke bare overstås i en fart. En hjælp kan
være at deltage i en sorggruppe.
Når man har mistet én, man har været knyttet til, kommer
sorgen. Tidligere holdt man et sørgeår, når der var sket et
dødsfald i den nærmeste familie. Og man beskyttede en enke
eller enkemand mod overilede beslutninger, idet de i den
periode ikke måtte foretage sig juridisk bindende handlinger,
som at gifte sig eller sælge deres ejendom.
I dag har vi et andet forhold til sorg. Nogen mener, den skal
overstås i en fart. Og mange vil gerne af med sorgen, fordi den
er så tung at bære. Men sorg er en kærlighed, der er blevet
hjemløs. Og ønsker man at hjælpes af med sorgen, ja, så skal
man også hjælpes af med kærligheden til den afdøde. Og det
ønsker ingen. Og det kan heldigvis heller ikke lade sig gøre.

Ny sorggruppe
Ny sorggruppe begynder den 21. august i Hånbækkirken.
Gruppen mødes hver anden eller tredje uge, 7-8 gange i alt.
Ledere af sorggruppen er sognepræst Tove Brogaard, kirkeog kulturmedarbejder Vibeke Bach Hansen og Helle Sulbæk.
Tilmelding kan ske til Vibeke Bach Hansen, tlf. 40 59 43 01
Sorggruppen var grænseoverskridende for Tommy Thomsen (deltager i 2014):
”Men kun lige indtil, jeg havde mødt de andre. Det var meget fint at være fælles
om den store sorg og være sammen med ligestillede. Det er jo ikke sådan, at min
sorg er forsvundet, men sorggruppen har hjulpet mig til at se verden fra det nye
sted, hvor jeg er nu, som efterladt”, fortæller Tommy Thomsen.
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En sorggruppe er en
mulighed for at opleve
et menneskeligt fællesskab, hvor man kan få lov til at tale om tabet og hvor det er i
orden at græde. Hvor der er nogen, der vil lytte, og som hjælper ved at stille opklarende spørgsmål, så man efterhånden
kan bære det ubærlige.
Der er stor forskel på, hvornår man har brug for at være med i
en sorggruppe. Så uanset hvor længe det er siden du har mistet og hvor i kommunen du bor, er du velkommen i gruppen.
I Bangsbostrand sogn har der været sorggrupper i 4 år.

Der er valg til menighedsrådet i november
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 afholdes orienteringsmøde om valget i Sydfløjen ved Bangsbostrand Kirke.
Her får du indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du får
også viden om måden, vi organiserer vores arbejde på. Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller ej.
På mødet gennemgås reglerne for opstilling til menighedsrådsvalg. Efter mødet er der mulighed for at opstille en valgliste.
Orienteringsmødet med efterfølgende opstillingsmøde er vigtigt! Her har du mulighed for at få indflydelse på hvilke personer, der skal lede kirkens arbejde for en ny 4-årig periode.
Hvis der kun opstilles en valgliste, er det kandidaterne på denne
liste, der bliver valgt til det kommende menighedsråd.
Hvad er et menighedsråd?
Menighedsrådet er folkekirkens lokale ledelse, og kan sammenlignes med en bestyrelse i foreningslivet. Det består i Bangsbostrand af 10 valgte medlemmer plus sognets præster.
Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde.
Menighedsrådet
-fastlægger rammerne for sognets gudstjenester
sammen med præsterne.
-planlægger aktiviteter for børn, unge og ældre.

-udvikler kirkens musikprofil og koncerter sammen med
organisten.
-administrerer kirkens ejendomme og økonomi.
-indstiller præster til ansættelse.
-er arbejdsgiver og ledelse for kirkens personale.
Det er vigtigt, at menighedsrådet bliver sammensat af mennesker med forskellige interesser, køn og baggrunde, der afspejler
sognets beboere.
Menighedsrådet ved Bangsbostrand Kirke holder møde én
gang om måneden med undtagelse af juli.
Som én af sognets 5800 indbyggere kan du på mødet øve indflydelse på det mangfoldige og rige kirkeliv i Bangsbostrand.
Vær med til at forme din kirke… mød op den 13. september.
”Du bestemmer, hvad din kirke kan”.
Til yderligere inspiration og oplysning om menighedsrådsvalg,
og hvordan du bliver et nyt menighedsrådsmedlem se:
www.menighedsraadsvalg2016.dk
www.menighedsråd.dk
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Ny korleder

Redaktionen har bedt Signe Højmark Thaarup om at præsentere sig selv
Jeg er 34 år og bor i Lendum med min mand Stellan, som også er musiker.
Jeg har en kandidat i Rytmisk Sang og Børnemusik fra Det Jyske Musikkonservatorium. Derudover har jeg en rytmisk sanguddannelse fra L.A. Music
Academy. Jeg har siden 2004 undervist i sang, kor og børnemusik på forskellige musikskoler i Nordjylland. Derudover er jeg ansat som sangkonsulent
ved Sangens Hus/Den Jyske Sangskole. Jeg arbejder som kirkesanger i Aasted,
Skærum og Kvissel og har babysalmesang i forskellige kirker.
Når jeg ikke underviser, spiller jeg med mit band “Will Play For Food”, og
derudover spiller jeg aktive børnekoncerter.

Kom og vær med til kor
Børnekoret (fra 2. klasse)

I koret arbejder vi med stemmebrug og krop. Vi øver salmer og sange til børnegudstjenesterne, og synger forskellige rytmiske sange. Vi lærer lidt om teori med
Music Mind Games og en gang om året er vi med til at lave en musical.
Børnekoret øver alle tirsdage (minus skoleferier) kl. 15.30 – 16.30 og den 3.
tirsdag i hver måned deltager vi i børnegudstjenesten kl. 17.00.

Ungdomskor (fra 7. klasse)
Når du synger i ungdomskoret, skal du også synge til søndagens gudstjenester. Derfor øver vi selvfølgelig salmer til det.
Men vi øver også alt muligt andet, som f.eks Adele og Ed Sheeran sange.Vi arbejder med stemmebrug og krop og arbejder også med det lidt mere solistiske. Du får løn for både korprøver og gudstjenester. Derudover rejser vi en gang hver 2.
år en tur til udlandet.
Kom og prøv at være med til en korprøve. Ungdomskoret øver hver tirsdag kl. 16.30 -18.00.
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Foto: Tove med den store bibel

Så kører vi, konfirmander
Vi byder vores nye konfirmander velkommen ved
gudstjenesterne i Bangsbostrand Kirke.
Søndag den 21.8. kl. 10.30
for Privatskolens 7.x og 7.b fra Bangsbostrand Skole.
Søndag den 28.8. kl. 10.30
for 7.a og 7.c fra Bangsbostrand Skole.
Vi glæder os til en rigtig god, inspirerende, tankevækkende
og sjov tid sammen.
Konfirmation 2017
Lige inden sommerferien blev der dannet nye klasser for 7.
klasserne på Bangsbostrand Skole. Derfor passer de konfirmationsdatoer og præster, som blev meldt ud allerede i
efteråret til de gamle klasser, ikke på de nye klasser.
Derfor bliver det i 2017 sådan, at familierne selvfølgelig
beholder den konfirmationsdato, de har fået. Det vil sige at
konfirmanderne går til forberedelse i de nye klasser, men
konfirmeres i de gamle klasser. Til gengæld vil både sognepræst Freddy Rask og sognepræst Tove Brogaard medvirke
ved alle tre konfirmationer.
Konfirmation 2018
– datoer offentliggøres 1. juni 2017.
Efter aftale med Frederikshavn Kirke og Abildgaard Kirke
vælger vi fremadrettet først at offentliggøre konfirmationsdatoerne for kommende års konfirmationer den 1. juni det
år eleverne går i 6. klasse.
Dette sker for at sikre vores konfirmander den bedste konfirmation. Vi vil helst have, at der er sammenhæng mellem
konfirmationsforberedelsen og konfirmationsgudstjenesten,
og at konfirmanderne kan blive konfirmeret sammen med
deres hold og med den præst, de har gået til forberedelse

hos. Årsagen til de nye klassedannelser er ændringer i skolestrukturen, bl.a. lukningen af overbygningen på Gærum
Skole. Denne ændring er vi nødt til at tage højde for – det
er derfor, vi ændrer datoen.

For konfirmandforældre
Teenager i huset
– en gave eller en opgave?
v. Suzette Munksgaard,
Center for ungdomsstudier.

At have teenagere i huset kan både være en gave og en
opgave! Hvis vi prøver at se livet fra en teenagers perspektiv, kan vi måske blive bedre til opgaven og bedre til at se
det som en gave. Vi ser på teenage-kulturen generelt og lidt
mere specifikt på:
- Teenagers valg omkring venner, fritid, skole,
sociale medier
- Deres forventninger til voksne og hvordan vi kan være
med til at skabe rum for den gode samtale
- Lidt om teenagers religiøsitet
- Noget om hvordan vi kan være med til at stille dem gode
til livet.
Onsdag den 26. oktober – særskilt invitation følger!
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Moder Teresa strikkeklub i Sydfløjen
Du er velkommen til hyggelige eftermiddage, hvor vi er travlt beskæftiget,
men hvor vi også hygger os med kaffe,
sang, oplæsning og samtale.
Arbejdet er for alle og foregår hver
onsdag kl. 13.45-16.30.
Der er mulighed for Taxitransport.
Henvendelse til Aase Thomsen, på
telefon 21 80 53 55 eller Rita Thomsen
på 98 48 20 54 / 49 13 89 75.

Minilegestue i Hånbækkirken
Mandage kl. 9.30 - 11.30 og torsdage
9.40 - 11.30 for børn fra 0-3 år og deres
forældre.
Vi mødes over en kop kaffe, snakker
og udveksler ideer og erfaringer, leger
og synger med børnene. Henvendelse
til: Belinda Dich Pulapa Sørensen telefon 29 11 06 99 eller til Vibeke Bach
Hansen på 40 59 43 01. Legestuen er
gratis. (Der betales 10,- for traktement)

Telefonkæden
Telefonkæden giver den
tryghed, at du dagligt
bliver ringet op mellem
8.30 og 9.00.
Har du lyst at være med så kontakt:
Vibeke Bach Hansen tlf. 40 59 43 01
bedst kl. 8.00 - 9.00 eller Lotte Vesth
Andersen tlf. 29 24 76 65

www.fdf.dk/frederikshavn2

Kredsen for Danske Sømands- og
Udlandskirker
Kredsen for DSUK (Danske sømands
og udlandskirker) mødes 1. fredag i
måneden, hos Annelise Andersen,
Uranienborgvej 5, kl. 14.00-16.30.
Enhver er velkommen, for at højre mere
om DSUKs arbejde ude i verden og i
vores venskabsmenighed i Göteborg.
Ferie i juli og august.
tlf.: 98 42 41 68
bedst mellem kl. 8.00-9.00.
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www.pigespejder.dk/bangsbostrand

Kirkebil
Har du behov for kirkebil til gudstjeneste, kan du ringe til Taxa på telefon
98 42 13 11 mellem kl. 8-9. Opgiv venligst, at det er kirkebil, der bestilles.
Ved kirkebil til arrangementer skal du
ringe til kirkekontoret.
Egenbetaling:
kr. 40,- for almindelig taxa tur/retur
kr. 200,- for liftbil tur/retur

Menighedsrådsmøder afholdes den
anden tirsdag i måneden kl. 18.30
Møderne er offentlige og afholdes
normalt i Sydfløjen. En fortegnelse over de sager, der vil komme til
behandling, samt den efterfølgende
beslutningsprotokol, vil være at se på
kirkekontoret.
Besøgstjenesten
Besøgstjenesten består af ca. 12 besøgsvenner og nogle besøgsværter. Til
gensidig glæde for besøgsvenner og
værter. Der er mange, som sidder alene, det kan være på grund af et handicap, ingen børn eller familie i nærheden, og måske ingen nære venner.
I den situation kan tiden blive meget
lang, og det vil være dejligt med et
lille besøg. Det lille udvalg, der står
bag besøgstjenesten, vil derfor gerne i
kontakt med dig, som sidder og gerne
vil have et besøg eller dig som mener
at du har 1-2 timer ugentligt til at give
et besøg.
Med venlige hilsner p.u.v.
Agnethe Jensen, Vintersvej 6,
telefon 9843 1006

Indre Mission i Hånbækkirken
Poul Nielsen, tlf. 21 73 24 46.
K-klubben i Hånbækkirken
Agnes Schmidt tlf. 98 42 44 02.

Jubilæum
Søndag den 14. august kl. 10.30
Gudstjeneste i Hånbækkirken
Hånbækkirken fylder 40 år og det markerer vi med
en festgudstjeneste.
Efter gudstjenesten serveres et let traktement.
Alle er velkommen

40-års fødselsdagsfest for børn
Lørdag den 1. oktober kl. 10.00
i Hånbækkirken
Hånbækkirkens 40-års jubilæum markeres også i Legestuen
Alle nuværende og tidligere legestue-børn, deres søskende
og forældre inviteres til klovneri og kage.
Vi får besøg af Klovnen Tapé, der giver os alle et smil på læben.
Vi skal synge, lege og spise fødselsdagskage.
Vi glæder os til at se jer.
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Døbte:

Sarah Nejsum

Vielser:

Dato

Navn

Dato

Navn

Ægteælle

21.02.2016

Alexander Ellis Holmenlund

05.03.2016

Rikke Louise Vester Madsen

Thomas Vester Madsen

21.02.2016

Anton Hede Thomsen

16.04.2016

Signe Dreyer Arensbach

Kirstine Østergaard
Gustafsson

Martin Gustafsson

21.02.2016
28.02.2016

Jeppe Henneberg Olsen

07.05.2016

Anne-Mette Markussen

Jan Rune Lind Sørensen

06.03.2016

Jasmin Lykke Kyung Karlsen

14.05.2016

Alice Starberg Jespersen

Arne Jensen

12.03.2016

Carmen Andreina Polo Montaño

28.05.2016

Louise Kold

Morten Kold

12.03.2016

Xiara Nicoll Montaño Bolaños

18.06.2016

Mette Gade Clausen

Mads Gade Clausen

12.03.2016

Maria Angelica Cortes Montaño

18.06.2016

Sanne Fonseca Græsdal

Claus Fonseca Mortensen

12.03.2016

Pedro Alexander Cortes Montaño

12.03.2016

Clara Munkholm Skovgaard Porsmose

27.03.2016

Jaliah Katasi

27.03.2016

Johan Jensen

03.04.2016

Frederik Sonnemann

03.04.2016

Elias Mejer Bærgaard

17.04.2016

Gustav Nordfjord Henningsen

01.05.2016

Ida Mørch Wærens Bechfeldt

01.05.2016

Oscar Henning Nielsen

22.05.2016

Elias Nielsen Borbjerggaard

29.05.2016

Naja Bak Jensen

04.06.2016

Maja Haubenreisser Poulsen

04.06.2016

Lucas Grandt Mortensen

05.06.2016

Sarah Nejsum

Gudstjenester på
Centeret L.P. Houmøllers Vej
onsdage kl. 14.00.Alle er velkommen.
Onsdag den 17. august kl. 14.00
Onsdag den 7. september kl. 14.00
Onsdag den 21. september kl. 14.00
Onsdag den 5. oktober kl. 14.00
Onsdag den 19. oktober kl. 14.00
Onsdag den 2. november kl. 14.00
Onsdag den 16. november kl. 14.00
Onsdag den 7. december kl. 14.00
Onsdag den 21. december kl. 14.00

Vi henleder opmærksomheden på, at der er salmesang i Centeret på
de onsdage, hvor der ikke er gudstjeneste. Salmesang er kl. 14.00.

Flittige kvinder i Bangsbostrand!
I løbet af den sidste sæson har damerne
fra ”Mother Theresa” produceret 82
tæpper (af hver 108 lapper), 68 baby- og
børnetrøjer, 11 stolaer og 3 halstørklæder. Det hele er afleveret til ”Strik til nødhjælp” i Støvring, som sikrer, at det bliver
sendt videre til områder, hvor der
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Tove Brogaard
Høst, Freddy Rask
Tove Brogaard
Freddy Rask
Freddy Rask
Alle Helgen, Tove Brogaard
Tove Brogaard
Tove Brogaard
Freddy Rask

er hårdt brug for tæpper, trøjer mv.
Det er bl.a. Ukraine og Moldavien. Der
bliver også sendt tøj og tæpper til syriske
flygtninge på Sarons Slette i Bulgarien.
Vores damer får stor ros for deres
arbejde.

Gudstjenester
Dato

Kirkeårsdag

Hånbæk kirken: kl. 9.00

Bangsbostrand Kirke: kl. 10.30

Søn 14. aug.

12.s.e.trin.

10.30 (Jubilæum) TB (FR)

ingen

Søn 21. aug.

13.s.e.trin.

TB

TB konfirmandvelkomst

Søn 28. aug.

14.s.e.trin.

FR

FR konfirmandvelkomst

Søn 4. sept.

15.s.e.trin.

Ingen

TB + FR Høstgudstjeneste

Søn 11. sept.

16.s.e.trin.

FR

FR

Søn 18. sept.

17.s.e.trin.

TB

TB

Tir 20. sept.

Kl. 17.00 Børnegudstjeneste TB

Søn 25. sept.

18.s.e.trin.

LH

LH

Søn 2. okt.

19.s.e.trin.

FR

FR

Søn 9. okt.

20.s.e.trin.

TB

TB

Tir 11. okt.

Kl. 17.00 Børnegudstjeneste FR

Søn 16. okt.

21.s.e.trin.

FR

FR

Søn 23. okt.

22.s.e.trin.

LH

LH

Søn 30. okt.

23.s.e.trin.

TB

TB

Søn 6. nov.

Alle Helgens søndag

LH

LH FR TB

Man 7. nov.
Søn 13. nov.

BUSK kl. 19.00 TB
25.s.e.trin.

Ingen

Tir 15. nov.

TB FR LH Minikonfirmandafslutning
Kl. 17.00 Børnegudstjeneste TB

Søn 20. nov.

Sidste søndag i
kirkeåret

FR

FR

Søn 27. nov.

1.søndag i advent

Ingen

TB Kirkens 114 års fødselsdag

Søn 4. dec.

2.søndag i advent

LH

LH

Søn 11. dec.

3.søndag i advent

TB

TB

Søn 18. dec.

4.søndag i advent

TB

FR Konfirmand-julehøjmesse

Tir 20. dec.

Skolejul

TB: Tove Brogaard • LH: Lise Højholdt • FR: Freddy Rask
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Fest! Hygge! Fællesskab! Cykelløb!
Få det hele på én gang –tag til høstgudstjeneste
i Bangsbostrand Kirke søndag den 4. september
klokken 10.30.
Traditionen tro er der efter gudstjenesten med faner,
sang og musik, stort marked med amerikansk lotteri,
mulighed for at købe grillmad og Bangsbostrands
længste kagebord.
I lighed med sidste år er der også sponsoreret
cykelløb, og mulighed for at vinde spiselige præmier.

Foruden høstgaver fra haven, drivhuset eller
altanen, opfordres alle også til at komme med kage,
så det måske bliver muligt at slå rekorden fra sidste
år i kagebordets længde.
Sponsorkontrakter kan hentes allerede nu på
kirkens kontor. Overskuddet fra høstgudstjenesten/
markedet går til FDF, De grønne pigespejdere og
Bangsbostrand Kirkes projekter.

07-16 - 242618 • Dafolo A/S

Hvad der kan vindes, afhænger af, hvad der kommer
ind af høstgaver til markedet.

