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Lad os være lys for hinanden.
Der findes et smukt udtryk, som
hedder ”at slå tonen an”.
Vi bruger det i flæng om en hel masse.
Men dybest set så betyder det ”at slå
tonen an”, at lade den allerførste lyd
lyde af et musikstykke.
Når tonen slås an, så fornemmer man
et lille glimt af hvad man har i vente.
Marts er forårsmåneden.
En dejlig tid på året. Forventningens
tid er over os.
Hele tiden begynder vi på noget nyt.
Hver eneste morgen når vi vågner er
som en ny skabelse. Vi kommer ud af
søvnen som nyfødte og giver os i kast
med at leve igen – på ny.
Jeg har tænkt lidt på hvad det er der
gør, at det altid er så dejligt at træde
ind i foråret - for vi fejrer jo så mange
tilbagevendende begivenheder i vores
tilværelse.
I januar begynder det nye kalenderår.
Til fødselsdag begynder vi et nyt år.
Efter sommerferien begynder mange
mennesker et nyt år. Hver mandag
begynder vi på en ny uge, ja hele tiden
begynder vi på noget på ny – fordi
sådan hænger livet sammen.
At vi har inddelt tilværelsen i
forskellige enheder, som hele tiden
starter forfra.
Men selvom vi starter forfra i mange
af livets gøremål, så ligger der altid
indbygget forventningen om, at der
nok skal ske noget nyt. Og det anser vi
for positivt.
Gad vide hvad foråret og sommeren vil
bringe?

Der er himmeltid og jordtid – og når
himlens tid rører jordens tid, bliver det
højtid.
Og det er der vi befinder os nu. For det
tilbagevendende forår føles nærmest
som en højtid. En glædens tid. En
lykkelig tid.
I de islandske sagaer og i Det gamle
Testamente støder vi på lykkemanden
og hans modsætning, som er
niddingen. Og en nidding er et
menneske der går rundt og bliver mere
og mere sur over, at naboen er glad. Er
du en nidding bliver du indædt over
den glæde der lyser. Det må den ikke.
Så går man rundt og bliver mere og
mere sur over, at de andre klarer sig
godt.
Se til børnene: ”Det barn som sig
glæder fromt og kønt, skal aldrig den
glæde miste”.
Det tror jeg holder. Hvis man altid går
rundt og ærgrer sig – så går det galt.
Det er forårstid.
Det er nu, du på ny skal pakke den
gave ud, som livet er. Det er nu du
lever.
Velsignelse – handler om, at sige noget
godt om nogen.
Og det har vi brug for. Enhver af os
har brug for at der siges noget godt om
os – også når vi måske slet ikke har
fortjent det, for vi bliver helt sikkert
ikke bedre af at der siges ondt om os –
heller ikke selv om det passer.
Men apropos velsignelsen.
Hver gang man kommer i kirke eller
hører gudstjeneste i radioen eller
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fjernsynet kan man bade sin sjæl og sit
hjerte i lyset fra velsignelsen – og så
kan man gå ud i verden og lyse på den
og på hinanden. Der er god brug for

det. ”Velsign, forband ikke!”. Lad os
være velsignede lys for hinanden i
dette vidunderlige forårslys.
Erik Colding Thaysen

Hækklipning i januar
med grensaks og motorsav for at få de
høje hække mod nord og vest skåret
ned i en højde, som gør, at fremtidig
klipning kan foretages uden at komme
i konflikt med arbejdstilsynets bestemmelser.

Hækken mod vest før nedskæring
Kirkegården i Ålbæk er på alle sider
omgivet af bøgehæk, som på nord- og
vestsiden har fået lov at gro til en
højde, som vanskeliggør sommerens
hækklipninger.
Hækkene på kirkegårdens syd- og
østside er plantet i forbindelse med
kirkegårdsudvidelsen i 2011, og her er
de med hård hånd holdt nede i en
håndterlig højde.
Graverne
har,
sammen
med
Bannerslund Skovservice, været i gang

Så er den hæk barberet
Ud over et bedre arbejdsmiljø betyder
de lavere hække også, at der kommer
mere lys ind på kirkegården til gavn
for de forårsblomstrende buske.
Louise Neustrup
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Forårskoncert i Ålbæk kirke

Onsdag den 29. april kl. 19.30 venter
der en stor musikalsk oplevelse i
Ålbæk kirke. Det er Klarup Pigekor,
som kommer og synger forårskoncert.
Klarup Pigekor fremhæves ofte som et
af Danmarks aller bedste pigekor.
Koret er hyppigt anvendt ved
koncerter i hele landet samt på
koncertturneer i udlandet.

I sommeren 2018 deltog koret i
Summa Cum Laude Festival i Wien,
hvor de vandt 1. plads i kategorien
"Treble Choir".
Tidligere har koret været på rejser til
Australien, Singapore, Argentina,
Israel, Brasilien, Sydafrika, USA,
Island, Tyskland og den franske ø
Martinique i Caribien.
Klarup Pigekor voksede ud af Klarup
Skoles Kor, der blev grundlagt i 1970.
Siden 1978 har Klarup Skoles Kor
været blandt de bedste børnekor i den
landsdækkende korkonkurrence ”Sangerdyst - fra kyst til kyst”. Som en
naturlig følge af skolekorets succes
ønskede de ældste piger at fortsætte
med at synge i kor, også efter at de
havde forladt folkeskolen. Det førte til
skabelsen af Klarup Pigekor med piger
i alderen 14-25 år.
Nu bliver det altså muligt at høre dette
fremragende kor i Ålbæk kirke.
Billetprisen er 100 kr.

Søndag den 8. marts
Sogneindsamling

Onsdag den 11. marts kl. 17.30
Sognetræf

Vi starter ved FDF’s RefieFhus kl. 10
og slutter kl. 12. Der serveres varm
suppe bagefter.
Tilmeld dig som indsamler til Knud
Bilde 30 96 09 38 eller
bilde@aalbk.dk

Vi begynder med andagt kl. 17.30 i
Ålbæk Kirke, hvorefter vi går over i
konfirmandstuen for at spise.
2020 står i Genforeningens tegn, fordi
det netop er 100 år siden Sønderjylland
kom tilbage til Danmark. Flemming
Nielsen, der i 10 år var ansat på
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Vendsyssels Tidende i Skagen,
kommer og fortæller om "Tre
grænselandsskæbner".
Han har haft forfædre i grænselandet,
der på mange områder var splittet
mellem to nationer, to sprog og to
kulturer. Ikke alle har haft de samme
muligheder, som Flemming Nielsen
for at dykke ned i de voldsomme og
overraskende detaljer. Han løfter en
flig af to slægtninges helt utrolige
skæbner og sin morfars "held i uheld"
for som dansksindet sønderjyde at
overleve tre år i 1. verdenskrig for
"Der Kaiser".
Flemming Nielsen kommmer også ind
på udviklingen i Grænselandet efter
Genforeningen og om sit syn på
mindretal, politik, kultur og sprog i vor
tid.
Tilmelding senest torsdag den 5. marts
til Knud Bilde 30 96 09 38.
Maden koster 100 kr. og der kan købes
drikkevarer.
Alle er velkomne..

Kirke. Bagefter går vi over i
konfirmandstuen og får et børnevenligt
måltid. Det er gratis og ikke
nødvendigt med tilmelding.

Tirsdag
den17.
24.marts
marts.
17.00
Tirsdag
kl.kl.
18.00
Børnegudstjeneste
med
spisning
Fællesspisning i konfirmandstuen

Tirsdag 19. maj kl. 18.00
Fællesspisning i konfirmandstuen

Månedens suppe med brød og
drikkevarer 50 kr. Vi hygger og synger
sammen. Tilmelding til Agnes Jensen
24 63 43 72 senest torsdagen før.Vi
synger sammen og hører og
dramatiserer en bibelhistorie i Ålbæk

Tirsdag 21. april kl. 18.00
Fællesspisning i konfirmandstuen
Månedens suppe med brød og
drikkevarer 50 kr. Vi hygger og synger
sammen. Tilmelding til Agnes Jensen
24 63 43 72 senest torsdagen før.
Tirsdag 12. maj kl 19.00
orienteringsmøde om valg til
menighedsråd
I konfirmandstuen.
Kom og hør om det spændenede og
inspirerende arbejde i menighedsrådet
og om udfordringer og opgaver der
skal løses. Måske kunne du få lyst til
at opstille den 15. september til kommende valg. Menighedsrådet er vært
ved kaffe/the.

Månedens suppe med brød og drikkevarer 50 kr. Vi hygger og synger
sammen. Tilmelding til Agnes Jensen
24 63 43 72 senest torsdagen før.
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mandag 1. juni kl 10.30
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste ved skovsøen
Vi synger de dejlige pinsesalmer og
Frederikshavn FDF spiller til. Bagefter
hygger vi os med madpakker, og
menighedsrådet er vært ved pølser og
vand. Tag klapstol og evt. tæppe med.
I tilfælde af ugunstigt vejr
gennemføres gudstjenesten i Ålbæk
Kirke.

Der er helt sikkert en hel del her i
byen, som kunne tænke sig at give en
bekendt sådan en oplevelse. Kom og
prøvekør cyklen og se om ikke netop
du er den, der vil køre en tur med en
person, som ikke kan komme omkring
ved egen hjælp. Man forpligtiger sig
ikke til et fast skema, men kører, når
man har tid, lyst og lejlighed. Man
aftaler selv, hvornår og med hvem,
man vil køre.

Bliv pilot på menighedsrådets
cykeltaxi
Digets Fond har for nogle år siden
skænket en cykeltaxi til sognet. Det er
en trehjulet el-cykel med plads til en –
eller med lidt god vilje - to passagerer.
Nu står foråret og forhåbentlig en
dejlig sommer for døren, hvor vi godt
vil have cyklen ud at køre. Mange
gangbesværede vil gerne transporteres
rundt i sognet og se de gamle
velkendte steder, få lidt frisk luft og
måske besøge venner.

Cyklen er udstyret med to store
batterier, som , når de er fuldt opladet,
fint rækker til en tur til Skagen og
tilbage igen. Men mindre kan også
gøre det, måske en rundtur i byen, eller
en tur til havnen for at slikke solskin.
Cyklen står frit til rådighed for alle,
man skal blot henvende sig til Knud
Bilde på 30 96 09 38 for en prøvetur.
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Sognepræst
Erik Colding Thaysen
Absalonsvej 14, 9900 Frederikshavn
tlf. 51 26 16 62
e-mail: ect@km.dk
Kirkegårdskontor:
Gårdbovej 24
tlf. 24 62 19 55 hverdage 8-15
e-mail: aalbaek-kirke@mail.dk
Personregistrering:
Skagen Kirkekontor
Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990
Skagen
tlf. 98 44 26 44, mandag til fredag kl.
10-13
tirsdag tillige 16-18.
Ansatte
Graver i Ålbæk og Raabjerg:
Louise Neustrup
Tlf. 24 62 19 55
træffes kl. 8-15 hverdage undtagen
mandag
Organist: Lars Pontoppidan,
Askevej 11, 9982 Ålbæk, tlf.
98 48 86 77
e-mail: lp@lapont.dk
Kirkesanger: Kirsten Eskesen,
tlf. 98 42 65 09
Menighedsråd
Formand: Knud Bilde
Gårdbovej 29, tlf. 98 48 83 38
Kirkeværge: Lotte Wenstrup
Solsortevej 4, tlf. 98 48 98 66

Menighedsrådets møder
er offentlige og finder sted den 2.
torsdag i hver måned kl. 19.00 i
konfirmandstuen på Kærvej.
Dagsorden er fremlagt i Ålbæk
kirkes våbenhus otte dage før det
enkelte møde.
Protokoludskrift er fremlagt til
gennemsyn i servicebygningen på
kirkegården i Ålbæk indtil
næstfølgende møde – lettest
tilgængelig onsdag kl. 13.00-16.00.
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Industrivej 24, tlf . 61 13 25 29
Kirkens Diakoni
herunder besøgstjenesterne:
Agnes Jensen 24 63 43 72
Kirkebil
hver søndag til højmesse uanset
hvilken kirke i sognet. Man skal
bestille bilen dagen i forvejen inden
kl. 12
på tlf. 98 48 99 00.
Til kirkelige arrangementer i kirke og
konfirmandstue er der kørsel for
pensionister og dårligt gående.
Tilmelding på tlf. 98 48 99 00 dagen
før arrangementet.
KOMMENDE INDSAMLINGER:
8. marts: Folkekirkens Nødhjælp.
5. april: Danmission
17. maj: Samvirkende menighedsplejer

GUDSTJENESTER
MARTS

Råbjerg Ålbæk

1. 1.s.i fasten
8. 2.s.i fasten

10.30
10.30

15. 3.s.i fasten

10.30

22. Midfaste

10.30

29. Mariæ bebudelse

Kaffe i våbenhuset

10.30

APRIL
5. Palmesøndag

10.30

9. Skærtorsdag

10.30

10. Langfredag
12. Påskedag

10.30

Kaffe i våbenhuset
Liturgisk gudstjeneste

10.30

13. Anden påskedag

10.30

19. 1.s.e. påske

10.30

26. 2.s.e. påske

10.30

MAJ
3. 3.s.e. påske

10.30

Kaffe i våbenhuset

8. Bededag

10.30

Konfirmation

10. 4.s.e.påske

10.30

17. 5.s.e.påske

10.30

21. Kristi himmelfarts dag

10.30

24. 6.s.e. påske

10.30

31. Pinsedag

10.30

JUNI
1. Anden pinsedag

10.30

Ved skovsøen

