
 

 

 
 

 

For nærmere oplysninger, kontakt: 
 

 

Løsning Kirkecenter 

Sognemedhjælper  

Randi E. Hummelmose 

Telefon: 51 16 09 60 

 

eller til en af præsterne, 

Sune Skarsholm: 51 16 01 69 

eller Filip Torp Kildeholm: 30 25 58 82 

 

 

 

 

 

BESØGSTJENESTEN 

Et tilbud fra 

Løsning og Korning kirke  

”Med risiko for venskab” 

 

Vennemøder og sommerudflugt: 

Der arrangeres sommerudflugt, høstfest   og 

julefest for venner og værter. 

 

Andre arrangementer i kirken: 

Ønsker du at deltage i arrangementer ved kir-

ken, finder du omtale heraf i kirkebladet. Vil du 

benytte kirkebil: ring til Flextur – tlf: 8740 

8300. Det gælder ved ALLE arrangementer i 

kirken og i kirkecentret, formiddage, eftermid-

dage og aftner. 

Kørsel skal bestilles senest en time før og 

hjemkørsel skal bestilles samtidig. Begge tids-

punkter skal oplyses ved bestilling og koster 30 

kr. pr. tur. Mod forevisning af kvittering på kir-

kekontoret, refunderes beløbet. 

 

CD-tjenesten: 

Der er også mulighed for at få søndagens guds-

tjeneste på cd. Cd’en bliver leveret   ud om 

mandagen og kan lånes til mandagen efter, 

hvor en ny cd bliver leveret. Det er gratis af lå-

ne cd’erne.  

Kontakt Else på kirkekontoret, 75 79 00 14.  

 

BESØGS-TJENESTEN 

- en gren af kirkens           

fællesskab 



 

 

 

• Er kræfterne blevet små? 

• Er du svækket af sygdom, eller har 

du et handicap? 

• Føler du dig ensom? 

 

Så kan det være en god idé, at kontakte 

Løsning og Korning sogns Besøgstjeneste! 

 

Hvad tilbyder besøgstjenesten? 

• Et besøg hos dig et par timer en gang 

om ugen eller hver 14. dag. 

• En god samtalepartner. 

• Praktisk hjælp i forbindelse med en 

gåtur, tur i naturen, til kirken eller til 

et  andet arrangement. 

 

 

 

 

 

• En, der kan hjælpe dig med højtlæs-

ning fra avis, ynglings bog, eller til at 

spille et spil. 

• En god ven/veninde, der på anden 

måde kan være med til at live op og 

bringe lyspunkter i dagligdagen. 

 

Hvem får du besøg af: 

Et menneske: 

• der har tid og overskud og er interes-

seret i at besøge dig. 

• Som du kan tale fortroligt med og 

som har tavshedspligt. 

• Der måske med tiden bliver en af 

dine rigtig gode venner. 

 

 

 

 

”Risiko for venskab” 

Du bestemmer selv hvor meget du vil invol-

vere dig, men der er stor sandsynlighed for 

at der med tiden opstår et venskab.  

Besøgsven og vært aftaler selv hvor ofte, 

hvornår og hvordan besøgene skal være. 

 

Hvad gør du? 

Hvis du har lyst til at få kontakt til en      

besøgsven, kan du rette henvendelse til 

sognemedhjælper Randi Hummelmose. 

Randi vil komme på besøg hos dig for at 

høre mere om dine interesser og behov. 

Det er vigtigt at finde den rette person til 

dig. Hvis du ønsker det, går Randi videre 

med at etablere kontakt til en besøgsven. 

Du kan til hver en tid stoppe som besøg-

svært, ved at rette henvendelse til Randi. 


