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Løsning og Korning kirker

Marts - April - Maj 2019

Den lokale kunstner, Troels Krøyer har i sit fantasifulde maleri fanget et af Påskens dramaer:  
Jesu indtog i Jerusalem, hvor Jesus kommer ridende på et æsel på en vej fyldt af palmegrene, kapper og 

hyldest, men også kaos, modgang og til sidst døden på et kors. Mød Troels inde i bladet.
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Replik 

Hvil i fred - og med god samvittighed
Jeg må komme med en indrømmelse, som jeg ikke tro-
ede ville blive aktuel. I hvert fald ikke allerede nu. Men 
sagen er, at jeg faktisk godt kan lide at tage en middagslur. 
Jeg har egentlig tidligere tænkt, at det var noget for ældre 
mennesker, og i hvert fald slet ikke mig. Men nu nyder 
jeg en ”morfar” på sofaen. Særligt søndag over middag er 
et skønt tidspunkt at tage en lur – og det er vistnok indtil 
videre også kun her, jeg får den taget.
Det kan selvfølgelig skyldes, at jeg er blevet ældre, men 
jeg bilder mig også ind, at det er fordi, jeg har fået et an-
det syn på hvile. Jeg har altid tænkt hvile som noget, der 
kommer efter, jeg har arbejdet. Altså som afslapning. 
Men hvad nu hvis hvile er noget, der kommer, inden jeg 
går i gang med arbejdet? I Israel begynder en ny dag ved 
solnedgang. Dvs. man begynder en ny dag med at slappe 
af, spise og hygge sig sammen med familien eller venner 
og derefter sove. Her kunne vi sikkert lære noget, for vo-
res dag begynder med, at vi går på arbejde. 
Mandagen er i dag officielt den første dag i ugen, men 
sådan har det ikke altid været. Ifølge kristen og jødisk 
tradition begynder ugen med søndag – dagen for Jesu 
opstandelse fra de døde. Og sådan har det været i største-
delen af Danmarks historie. Altså lige indtil år 1973, hvor 
mandagen bliver udnævnt til den første dag i ugen for at 
lade weekenden fremstå mere sammenhængende. 
Men det synes jeg egentlig var en skam. For ”i gamle 
dage” begyndte man ugen med en hviledag. Man sluttede 

ikke med det. Og selvom det kan lyde som ét fedt, om det 
er den ene eller anden dag, der er den første dag i ugen, 
så er der alligevel en nuanceforskel. For når hvile er det, 
vi begynder med, så får hvilen lov til at kaste perspektiv 
ind over resten af ugen. Så handler det ikke om at puste 
ud efter det, der ligger bagude, men om at sætte det rette 
fokus på det, der ligger forude. Og det har vi brug for i 
en tid, hvor mange knokler derudad, går ned med stress 
og har svært ved at følge med. Vi skal have vendt det på 
hovedet, så hvilen ikke handler om at komme sig over 
arbejdet, men om at hvilen kommer ind over arbejdet. 
Dermed tror jeg også, der på en anden måde bliver plads 
til spørgsmål som: Hvordan skal min kommende uge 
være? Hvordan kan den kommende uge afspejle mine 
værdier? Hvad er vigtigt i mit liv?
Samtidigt bliver det også tydeligt, at hvile ikke blot er min 
”fortjeneste” efter hårdt arbejde, men en gave der kaster 
lys ind over mit liv og arbejde. 
Dette perspektiv bliver stærkt betonet ved, at gudstje-
nesten netop ligger på en søndag – ugens hviledag. Til 
gudstjenesten bliver vi søndag efter søndag mindet om, 
at det ikke handler om, hvad vi kan anstrenge os og slide 
med, men om hvad Gud har gjort for os. Det handler om, 
at vi ser, at her er noget, vi får endnu, inden vi har arbej-
det for det. Gudstjenesten har med andre ord hvilen som 
en del af sit DNA. Eller for at være mere præcis: Hvilen 
har gudstjenesten som en del af sit DNA.

Filip Torp Kildeholm, sognepræst

Ny i Løsning og Korning Kirker
Hvad end du er flyttet til Løsning eller Korning for nylig 
eller har boet her i mange år, er du hjertelig velkommen 
i kirkerne i Løsning og Korning. Vi håber, at du her må 
møde et varmt og godt menighedsfællesskab og en in-
spirerende, god og sand forkyndelse. Frem for alt så hå-
ber vi, at du igennem kirkerne må få lov til at “møde” 
Jesus Kristus, som gav sit liv på korset for dig. 
Du er velkommen til blot at droppe ind, som du er og 
være med til gudstjeneste om søndagen, som oftest er 
kl. 9.00 og kl. 10.30. I Løsning vil du blive budt velkom-
men af nogle frivillige kirkeværter, som også kan svare 
på eventuelle spørgsmål. 
I både Løsning og Korning har vi adskillige arrange-
menter i ugens løb både for børn og voksne,  hvilket 
du kan læse om i dette kirkeblad eller på kirkens hjem-
meside: lkkirker.dk. Hvis du har mulighed for det, kan 
du også følge kirkens facebookside, da alle mindre ny-
heder, orienteringer, påmindelser og øvrige små dryp 
kommer denne vej.

Hvis du ønsker at blive en del af et mindre fællesskab, 
kan du blive en del af en bibelstudiegruppe, som funge-
rer som små grupper i det store fællesskab. Alternativt 
kan du også være med til åben bibelstudiegruppe, hvor 
man blot kan dukke op uden tilmelding. Læs mere i 
dette kirkeblad om arrangementer og klubber for både 
børn og voksne.  
Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du 
altid velkommen til at kontakte kordegn, Else Laursen, 
på Kirkekontoret eller tage kontakt til én af vore to præ-
ster Sune Skarsholm eller Filip Torp Kildeholm. Det 
gælder også, hvis du ønsker en person at vende tunge 
spørgsmål med eller har ønske om sjælesorg – eller hvis 
det handler om dåb, vielse eller begravelse.
Vi håber, at du må opleve det at komme i kirke i Løs-
ning og Korning, som at være en del af en levende me-
nighed og fællesskab. Hvis du ønsker det, kan du også 
engagere dig som frivillig i nogle af de mange forskellige 
opgaver, der findes i og ud fra kirken.
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Troels Krøyer er sikkert en for mange ukendt kunst-
ner i Løsning, men i adventstiden fik kirkegængerne i 
Løsning Kirke muligheden for at se hans talent, da et af 
hans malerier blev brugt som alterbillede.  

Troels har fundet sin egen stil
Interessen for at male og tegne blev for alvor vakt for 
den 43-årige Troels, da han for 9 år siden begyndte på 
kunstskolen, Snurretoppen i Horsens. Her fik han ud-
viklet sit talent for at male og fandt også frem til sin egen 
personlige stil. ”Jeg vil gerne være anderledes med mine 
billeder. Jeg vil gerne lave kunst på en måde, som andre 
ikke gør det. Jeg har selvfølgelige fundet inspiration fra 
andre, så jeg ved, hvordan andre gør det, men så sætter 
jeg mit eget præg på det”, siger Troels Krøyer. 

Troels er inspireret af stilen fra glasmosaiker. Maleri-
erne er ofte fyldt med mange farver og mønstre og har 
en stor detaljerigdom. ”Jeg maler fantasifuldt, og det 
skal være spændende at kigge på”. Og det fantasifulde er 
nemt at få øje på i Troels’ malerier, der samtidigt giver 
anledning til fordybelse og eftertanke.

Det fantasifulde giver også en frihed for Troels, hvor 
tankerne og idéerne slippes løs i en kreativ proces. Der-
for kender Troels også kun sjældent målet for proces-
sen, inden han går i gang. ”Jeg ved ikke, hvordan bille-
det kommer til at se ud, inden jeg går i gang. Det ved jeg 
aldrig. Jeg lader det bare ske. Jeg tænker, der skal være 
nogle forskellige felter i billedet, men jeg ved ikke, hvad 
der præcis skal være i dem."

Troels' hovedværk er Jesu indtog i Jerusalem
I adventstiden fik menigheden i Løsning mulighed for 
at nyde et af Troels’ hovedværker, der skildrer Jesu ind-
tog i Jerusalem i ugen op til påske. Som forberedelse til 
maleriet satte Troels sig ind i bibelteksterne til første 
søndag i advent, men også de tekster, der hørte til de 
foregående søndage. Her læste han bl.a. om Menneske-
sønnen, der engang skulle komme, og som havde fået 
overdraget magten og herredømmet. Ligeså læste han 
om solopgangen fra det høje som et symbol på, at Gud 
vil besøge os mennesker i Jesus. 

Solopgangen og den blå himmel var det første, Troels 
begyndte at male. Derefter malede han de brune bjerge, 
og her skete der noget interessant. For da han var færdig 
med at male, så han, at der pludselig trådte en silhuet af 
en Kristus-skikkelse frem i bjergene, der strækker sine 
arme ud. Kristus nærmest åbenbarer sig i billedet, og 
det overraskede Troels.

”Jeg så ikke selv skikkelsen, før andre gjorde mig op-
mærksom på det. Det forestiller egentlig bjerge, men 
ligner samtidigt også Jesus”, siger Troels Krøyer. 

Nede i venstre hjørne kan man igen se Jesus, men som 
ham, der kommer ridende på et æsel Palmesøndag. Je-
sus har ikke en central placering i billedet, og det er der 
en særlig grund til. ”Jeg ville gerne, at man fik den op-
levelse, at man skulle finde Jesus selv, men stregerne er 
med til at få ens øjne til at søge ned på Jesus”. 

Lokal kunstner giver plads til både fantasi og fordybelse

Fortsættes næste side

Troels foran et af sine billeder i Annekset, hvor han bor.
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Omlægning af 
kirkegården i Korning 
Som alle andre sogne er vi blevet pålagt at omlægge 
kirkegården for tilpasning af fremtidigt behov for 
gravsteder og besparelser ved pasning af kirkegår-
den.

Alt tyder på, at behovet bliver langt mindre i fremti-
den, hvilket skyldes forventning om bla. flere urne-
nedsættelser og en tilflytning til de større byer.

Der er udarbejdet og besluttet en endelig plan 
herfor, som kort fortalt går ud på at slette hver 
anden række gravsteder samt lave nogle bede mv. 
Ligeledes er det besluttet, at omlægningen skal ske 
over en meget lang periode, eftersom fredningen 
ophører på de enkelte gravsteder, og endelig er der 
givet mulighed for, at man altid kan få samme grav-
sted som forældre eller evt. børn har på kirkegår-
den. Det bliver derfor en meget lang proces, inden 
omlægningen er tilendebragt, men til gengæld også 
en omlægning / regulering, der bliver mest muligt 
skånsom.
Formand for Korning Menighedsråd,  
Arne Christensen

Hele maleriet er inddelt af streger i små og store felter, 
og alle motiver på billedet bliver brudt af streger. Men 
ikke Jesu ansigt, som er et helt felt for sig. ”Hans ansigt 
er et stort felt. Der skulle ikke være nogen streger i hans 
ansigt, for Jesus skulle være helt tydelig.”

Det er heller ikke nogen tilfældighed, at Troels netop 
har malet Jesus helt ude ved kanten af billedet. ”Jeg har 
tegnet ham ved kanten. Og det er bevidst, fordi Jesus 
altid går helt ud til kanten”. 

Og helt ude ved kanten bevæger Jesus sig så på en vej, 
hvor han bliver hyldet med palmegrene men også be-
væger sig ind i kaos - indhyllet i de blå og gule farver. 

”Jeg har taget noget fra himlen ned i Jesus. Han har op-
taget farverne fra himlen i sig”. 

Billedet rummer meget af påskens drama, som vi snart 
skal være vidne til. Dramaet, hvor Jesus, der er Gud 
selv, bevæger sig gennem hyldest og kaos for at redde 
os mennesker, der ofte oplever at befinde os på kanten 
af livet. Og vejen Jesus rider er op mod bjerget, Golgata, 
hvor han dør, for at Guds frelsende sol skal skinne i vo-
res liv. 

Sognepræst Filip Torp Kildeholm
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Vandring gennem FASTETIDEN 2019 med smag af retræte

Hvis du kunne tænke dig 
at besøge et andet men-
neske, har tid til snak i 
fortrolighed, en hyggelig 
gåtur, evt. læse lidt eller 
spille et spil, så kontakt sognemedhjælper Randi 
Hummelmose på tlf: 5116 0960. 
Besøgstjenesten har brug for dig

Mandage kl. 16.00-17.00 

Du inviteres hermed til at deltage i en fælles fastemeditation i perioden mellem fastelavn og påske.
Fastetiden er en forberedelsestid frem mod påske, og allerede nu har vi mulighed for at overveje, hvilken 
slags faste vi gerne vil have. Fasten kan være at afstå fra noget, men den kan også indebære at gøre noget. 
Måske noget du længe har tænkt på at gøre, men som du endnu ikke er begyndt med.
Fastemeditationen arrangeres indenfor følgende ramme:
- Deltagerne mediterer i ugens løb over en bibeltekst, som på forhånd er valgt.
 Bibeltekster, meditationsform mm. introduceres ved første samling:
 Askeonsdag den 6. marts efter Askeonsdag-andagten i kirken.
- Deltagerne mødes èn gang ugentligt til oplæg, gensidig opmuntring 
 og afsluttende liturgisk andagt.  Line Skydstofte Nikolajsen og 
 Elsebet Hermansen leder disse fælles samlinger.
- Onsdage i fastetiden, kl. 19.15 – 21.15 
- Max 9 deltagere
- Kaffe/the og enkelt servering ved deltagerne.
De ugentlige samlinger finder sted i Løsning Kirke.
Du er velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 
Sune Skarsholm på tlf. 5116 0169 eller suss@km.dk
Tilmelding til: Elsebet Hermansen på tlf. 5121 8639 eller elsebethermansen@gmail.com

BESØGSVENNER 
SØGES!

Brætspil er for både 
kvinder og mænd 
Mandag i ulige uger 
med start kl. 09.00 i 
kirkecenteret på Vester-
gade 42 i Løsning.
Vi starter med morgen-
sang, kaffe og brød og slutter kl. 11.30.
Prisen er 20,00 kr.
Tag gerne spil med. 

Brætspil for mænd  

Hver anden mandag med 
start den 10. september  

Kl. 09.00 i Kirkecentret. Vi begynder med 
morgensang, 

kaffe og brød. Slutter kl. 11.30. Tag gerne spil med. 

Prisen er 20.00 kr. 

Alle mænd er velkomne. 

	

	

 

  
 

AFTEN FOR ENLIGE 
Spisning, fællesskab, sang og hygge 

                                                   

  

  

 
 
Der kan være mange grunde til at være alene. 
Kom, som du er med alt det, som er dig og vær med, 
ung som gammel i Løsning Kirkecenter 
 
Pris: 70,00 kr. + drikkevarer 
 
Foråret 2019:  
 
19. marts,  
9. april,  
14. maj. 
12. juni - UDFLUGT.  
 
Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 7579 0014 /  
el@km.dk, senest onsdag ugen før. 
Kontoret har åbent mandag 13.00-17.00 onsdag 
10.30-12.30 og fredag 9.30-12.00 
 
Kirkebil kan rekvireres indenfor Korning og Løsning 
Sognegrænse. Bestil bil på tlf. 7589 2444 senest 
kl. 17.00 aftenen før. 
Vi håber at se dig! 
 
Aktivitetsudvalget og sognemedhjælper 
Randi Hummelmose 

Aftenens program: 
 
18.00  Du bydes indenfor 
 
  Middag 
  Sang og indslag 
  Dessert og kaffe 
  Afrunding 
 
21.00 Tak for i aften  
  og på gensyn 

Vi vil gerne invitere dig til 
spisning og fællesskab i 
Løsning Kirkeenter. 
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NYT – NYT – LEKTIECAFÉ i  
Løsning Kirkecenter
En ny lektiecafé har set dagens lys i Løsning Kirke-
center. Den er henvendt til flygtninge og indvan-
drere, og man kan komme her og få hjælp til sine 
lektier.
Tag gerne fat i din nabo eller en bekendt, hvis du 
tænker, det kunne være noget for dem.
Lektiecaféen har åbent tirsdage kl. 16.00-17.30 
og vi er på Vestergade 42A i Løsning.
Alle skal være hjerteligt vel-
komne!
Tascha Herløv Sindberg, frivil-
lighedskoordinator i Løsning og 
Korning Kirker, 
tlf. 2843 3743.

Lyt til prædikener på nettet
Tjek lkkirker.dk/lyt-til-praedikener  
– her er alle prædikener fra Løsning Kirke 
tilgængelige online som både videoklip og MP3 
filer, så du kan høre eller genhøre dem, når du 
har tid. 
Når en prædiken er tilgængelig, vil du også få 
besked på vores Facebook side: facebook.com/
lkkirker, hvor der også kommer meget andet 
bl.a. små videodryp i ny og næ.

Påskesalmesang 
i Løsning Kirke
Traditionen tro 
deltager 4., 5. 
og 6. årgang på 
Løsning Skole i 
et kirke-skole-
projekt op mod 
påsken. 
Undervisningen 
kommer omkring 
påskeberetnin-
gen, forskellige 
kendte salmedig-
tere og vi øver 
nogle af påskens 
mest kendte 
sange og salmer. 
6. klasse fremstil-
ler under vejled-
ning af kunstner 
Helle Noer flotte 
påskeikoner som 
udstilles i kirken. 

Tirsdag d. 9. april kl. 10.45 afholdes 
”Påskesalmesang” i Løsning Kirke for 
4., 5. og 6. årgang samt elever fra Bøg-
balle Friskole. 
Her udfoldes påskens begivenheder gennem 
drama og god musik leveret af Lise Petersen og 
band. 
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Koncert
Ro og velvære. Fordybelse og refleksion. Tid til at ånde og være. 
Torsdag den 21. marts 2019, kl. 19.30 besøger Trio con Spi-
rito Løsning Kirke og inviterer ind i et meditativt, musikalsk 
rum, hvor krop og sjæl kan finde hvile.
Trio con Spirito består af Pia Kaufmanas, fløjte, Sigrid Kongs-
høj-Munch, viola, og Torsten Borbye Nielsen, guitar - 3 konser-
vatorieuddannede, klassiske musikere, som i forskellige musi-
kalske konstellationer har spillet mange hundrede koncerter i 
ind- og udland og indspillet en lang række CD’er.
Koncerten rummer musik af Johann Sebastian Bach samt af 
ensemblets guitarist Torsten Borbye Nielsen, som i flere af sine 
kompositioner tager udgangspunkt i temaer af den blinde, 
keltiske harpespiller Turlough O'Carolan. Musikken knyttes 
sammen af en klassisk, keltisk bøn og en bibellæsning, og kon-
certen omkranses af to keltiske sange. 

Granpyntning
Når man går en tur på Løsning Kirkegård, ser man den ene smukke granpyntede grav efter den anden. Vi 
kan godt være stolte af at have gode og kreative kirkegårdsmedarbejdere, der virkelig har gjort haven midt 
i Løsning et besøg værd. Her er et lille udsnit af, hvor smukt der ser ud på en kold januar dag. Men oplev 
det selv ved at gå en tur rundt på Løsning Kirkegaard. (Vinterhaven midt i byen)
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Tilbygning ved kirkecentret i Løsning
Som det tidligere er oplyst, skal vi have opført en tilbygning til Løsning Kirkecenter i forbindelse med nedlæg-
gelse af præsteboligen. Vi kunne kun få midler fra provstiet til udbygning af to kontorlokaler, men vi ønskede 
både to kontorer og et ekstra mødelokale samt udbygning af køkkenet.
Der blev derfor aftalt, at vi kunne få bygget de ønskede tilbygninger, hvis vi selv forestod projektering og teg-
ningsarbejdet samt tilsyn med byggeriet, da de sparede midler hertil så kunne indgå i byggeriet.
Projekteringen er således udført ved frivilligt arbejde, hvorfor det har taget 
lidt længere tid end først beregnet. Mike Rogers har udarbejdet nogle fine 
tegninger, hvor der bliver opført en tilbygning i forlængelse af kirkecentret 
ud mod Vestergade, og her bliver der indrettet to kontorlokaler og et mø-
derum. I modsatte ende bliver køkkenet udvidet til det dobbelte areal, og 
der bliver installeret nyt inventar, køl-frys, ovn og opvaskemaskemaskine. 
Vi har haft projektet i udbud, og det har vist sig, at vores budgetter har kunnet holde, hvorfor vi nu afventer byg-
getilladelse. Vi forventer, at byggeriet kan påbegyndes omkring 1. marts og forventes færdigt til sommerferien.
Vi havde udbudt arbejdet i Totalentreprise og indbudt 3 entreprenører til at afgive 
tilbud påbyggeriet, og billigste tilbud er valgt. Entreprisen tilfaldt Skovvangens Tøm-
rer & Snedkerforretning, Hedensted v. Viggo Pedersen
Vi skal på forhånd beklage det roderi, der bliver omkring adgang til kirken og kirke-
centret under byggeriet. Adgang fra P-plads til kirken etableres midlertidigt gennem 
præstegårdshaven. Det er planen, at kirkekontoret midlertidigt flyttes til Sunes kontor, og præsterne får midler-
tidigt kontor i præsteboligen. 
Nedbrydning af præsteboligen.
Når ombygningen af kirkecentret er taget i brug, bliver den planlagte 
nedbrydning af præsteboligen gennemført. Derefter skal der planlægges 
etablering af ekstra P-pladser og anvendelse af grundarealet, hvorved der 
skabes bedre udsyn fra Vestergade til kirken. 
Formand for Korning Menighedsråd,  
Arne Christensen

Baby salmesang  i L øsning Ki rk e
Babysalmesang er for alle med små børn (0-1 år). Ældre børn er også velkomne, men pro-
grammet er målrettet børn under 1 år. Det er gratis at deltage. Der er et forløb i efteråret 
og et forløb i foråret på hver 10 uger.
Vi mødes en formiddag om ugen kl. 10.00. I foråret 2019 mødes vi om torsdagen føl-
gende datoer: 7. marts, 14. marts og 21. marts.
Kontakt sognemedhjælper Linda Klitlund for tilmelding på tlf. 2490 1311.
Babysalmesang er ca. 30 min. musikalsk samvær med dit barn. 
Programmet er stort set uændret fra gang til gang, så børnene genkender og finder ro i de 
sange/salmer og lege, vi bruger. Det er helt underordnet, hvor godt du synger – børn kan 
bare godt lide at høre mors/fars stemme! Der er sange med fagter til, sæbebobler, fald-
skærm, musik på CD, rasleæg, stearinlys og vuggesang.
Efter babysalmesang serveres der kaffe/the/saft og franskbrød i kirkecentret en times tid. 
Det er frit, hvor længe I har lyst til at blive. 
Det er helt ok at være med til babysalmesang uden ellers at have kendskab til kirken/den 
kristne tro. Og man kan godt tilmelde sig, selvom man ikke kan komme alle gangene – 
eller hoppe ind senere i forløbet!
VELKOMMEN!

TILBYGNING ESKISTERENDE BYGNING

11151090167010901225

16
10

60
0

28
20

10
90

71
0

10
90

10
90

71
0

10
90

61
70

61
0

71
0

61
0

71
0

61
0

71
0

10
90

71
0

10
90

1330

17
50

16
90

48
0

47
0

10
90

10
80

47
0

14
90

0

64
00

10430

30
20

47604760

56
00

4760 1330

2290

43
10

KO
NT

O
R

 1
15

,7
m

²

KO
N

TO
R 

2
9,

9m
²

M
Ø

D
ER

UM
 1

28
m

²

KO
N

TO
R

 4
13

m
²

KO
N

TO
R

 3
 

8,
2m

²

AR
K

IV

60
00

650

11
15

10
90

16
70

10
90

11
15

11
0

1610109071010901430109071010901610

71
0

10
90

40
0

RR
30

90

89510922148

KO
PI

 R
U

M
3,

6m
²

G
A

NG
TE

KN
IK

 &
 R

EN
G

11
,2

m
²

KØ
KK

E
N

36
,5

m
²

71
0

10
90

71
0

10
90

22
20

16
90

20
40

840 1090

710

1090

24
70

3320

3430

3785

96
50

ESKISTERENDE BYGNINGTILBYGNING TILBYGNING

21
00

16102890143028901610

20
78

10
90

19
67

R R

680
400

680
400

17
33

REVIDERET:
DATO:
TEGNET: 

NAVN:  

BYGGESAG:
EMNE:

MÅLSÆTNING

Løsning Kirkecenter

06-11-2018
MR

Facader ved nyt kontor (99)2.01 
1/40

FACADE MOD SYD

N

FACADE MOD ØST

FACADE MOD NORD

FACADE MOD VEST

TILBYGNING

21
00

TILBYGNINGESKISTERENDE BYGNING

GENBRUG 
EKS. DØR

28
20

10
90

71
0

10
90

10
90

71
0

10
90

61
70

61
0

71
0

61
0

71
0

61
0

71
0

10
90

71
0

10
90

1330

17
50

16
90

48
0

47
0

10
90

10
80

47
0

14
90

0

64
00

10430

30
20

47604760

56
00

4760 1330

2290

43
10

KO
N

TO
R

 1
15

,7
m

²

KO
N

TO
R 

2
9,

9m
²

M
Ø

D
ER

UM
 1

28
m

²

KO
NT

O
R

 4
13

m
²

KO
NT

O
R

 3
 

8,
2m

²

AR
KI

V

60
00

650

11
15

10
90

16
70

10
90

11
15

11
0

1610109071010901430109071010901610

71
0

10
90

40
0

RR
30

90

89510922148

KO
PI

 R
UM

3,
6m

²

G
AN

G
TE

K
NI

K 
& 

R
EN

G
11

,2
m

²
KØ

KK
EN

36
,5

m
²

71
0

10
90

71
0

10
90

22
20

16
90

20
40

840 1090

710

1090

24
70

3320

3430

3785

96
50

REVIDERET:
DATO:
TEGNET: 

NAVN:  

BYGGESAG:
EMNE:

MÅLSÆTNING

Løsning Kirkecenter

06-11-2018
MR

Facader ved køkken (99)2.02 
1/40

FACADE MOD VEST

FACADE MOD NORD

N

2820 1090 710 1090

1090 710 1090

6170 610 710 610 710 610 710 1090 710 1090

13
30

1750 1690

480 470 1090 1080 470

14900

6400

10
43

0

3020

47
60

47
60

5600

47
60

13
30

22
90

4310

KONTOR 1
15,7m²

KONTOR 2
9,9m²

MØDERUM 1
28m²

KONTOR 4
13m²

KONTOR 3 
8,2m²

ARKIV

6000

65
0

11151090167010901115
110

16
10

10
90

71
0

10
90

14
30

10
90

71
0

10
90

16
10

7101090

400

R

R

EKSISTERENDE MURVÆRK

NY TRÆ FACADE

NYT MURVÆRK

3090

89
5

10
92

21
48

HE-B REM FOR SPÆR

KOPI RUM
3,6m²

GANG TEKNIK & RENG
11,2m²

KØKKEN
36,5m²

NY INDERVÆG

710 1090 710 1090

2220 1690 2040

84
0

10
90

71
0

10
90

2470

33
20

34
30

37
85

9650

REVIDERET:
DATO:
TEGNET: 

NAVN:  

BYGGESAG:
EMNE:

MÅLSÆTNING

Løsning Kirkecenter

06-11-2018
MR

Plan (99)1.02 
1/100



9

VEJVISER
Sognepræst: 
Sune Skarsholm
Tlf.: 5116 0169 
Mail: suss@km.dk
Træffes bedst: tirsdag, onsdag 
og torsdag kl. 12.00-13.00 og 
efter aftale. Fridag: Mandag. 
Henvendelse til Kirkekontoret

Sognepræst:  
Filip Torp Kildeholm
Tlf.: 3025 5882 
Mail: ftk@km.dk

Organist:  
Line Skydstofte Nikolajsen  
Tlf.: 5116 0658  
Mail: line@losnkornsogn.dk

Sognemedhjælpere:
Randi Hummelmose
Tlf.: 5116 0960. Mail:  
randi@losnkornsogn.dk
Linda Klitlund
Tlf.: 2490 1311
Mail: linda@losnkornsogn.dk
Tascha Herløv Sindberg
Frivillighedskoordinator/
teenarbejde
Tlf.: 2843 3743
Mail: tascha@losnkornsogn.dk  

Kirkekontor:
Kirkecenteret, Vestergade 42 A, 
Løsning. Tlf.: 7579 0014
Dette er kirkens hovednummer, 
med mulighed for at vælge 
kirkens personale.
Løsning Kirke har mobilepay: 
Ved gaver, kollekter vedr. 
indsamling 18906
Ved alt andet: 54 519
Angiv venligst formål.

Kordegn: 
Else Laursen
Kontortider: ma. kl. 13.00-
17.00, on. kl. 10.30-12.30  
fr. kl. 10.00-12.00.  
Tlf.: 7579 0014. Mail: el@km.dk

Graver  
Løsning og Korning Kirker:
Claus Wesley Andersen
Tlf.: 2963 2219
Mail: graver@losnkornsogn.dk

Træffes bedst i graverhuset  
ved kirkegården i Løsning  
ti.-fr. kl. 9.00-9.15

Kirkeværge Løsning:  
Inga Lund, Nybovej 12,  
8723 Løsning. 
Tlf.: 7565 1263

Kirkeværge Korning:
Fridtjof Stidsen, Korning 
Gammelby 35, Korning,  
8700 Horsens
Tlf.: 2366 3215 / 7567 3551

Løsning menighedsråd:
Svend Erik Pedersen, formand
Ellen Bøytler Rahbek, 
næstformand
Inga Lund, kirkeværge
Lars Michaelsen, kasserer
Ulla Lauersen, sekretær
Mike Rogers, kontaktperson
Ruth Nyeman
Jacob Broberg

Korning menighedsråd:
Arne Christensen, formand
Jette Michelsen, næstformand
Fridtjof Stidsen, kirkeværge
Bettina Larsen, kontaktperson, 
sekretær
Margit Jensen, kasserer

Kirkenyt
Udgives af Løsning og Korning
menighedsråd.
lkkirker.dk
Ansv. red.: Sune Skarsholm
Tlf.: 5116 0169
Mail: suss@km.dk
Red. sekr.: Inger Rasmussen
Mail: ingerras4@gmail.com
NB: Stof til næste nummer skal 
være redaktionssekretæren i 
hænde pr. mail senest den 26.
april 2019.
Tryk: STEP tlf. 6311 9520
Se i øvrigt aktiviteter på 
kirkernes hjemmeside: 
lkkirker.dk

Følg Løsning og Korning
kirker på Facebook
http://facebook.com/lkkirker
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Kirkefrø er kirkens legestue for børn 
i alderen 1-5 år. Vi hører spændende 
historier fra bibelen, synger, danser, 
tegner og leger. Blæser sæbebobler og 
leger med faldskærm i Løsning Kirke-
center (Vestergade 42a)

Kirkefrø PLUS – legestue, aftensmad og 
oplæg for forældre. En mandag om måne-
den kl. 16-19. 
Læs mere på lkkirker.dk eller 
kontakt sognemedhjælper 
Linda Klitlund, tlf. 2490 1311. 
kl. 16.00 -17.00 Kirkefrø (legestue) 
kl. 17.00 -18.00 Aftensmad 
(20 kr. pr. voksen) 
kl. 18.00 -19.00 Oplæg for forældre 
(imens er der børnepasning) 
Drop ind/ud efter din families behov Til-
melding til mad på sms til Linda Klitlund 
senest dagen før tlf. 2490 1311
Der er Kirkefrø PLUS: 
d. 25. marts, 29. april og d. 27. maj. 

25. marts: 
Merete Pihl Konrad, 
Familierådgiver i 
Århus Kommune
Tema: ”Den travle/
stressede børnefamilie” 

29. april 
Anna-Kathrine 
Thunbo Pedersen,  
Indsamlingskonsulent i IM.  
Emne: 
”Påvirkning med respekt” 
Om at opdrage vores børn 
i den  kristne tro.

27. maj
Berit Rasmussen, 
pædagog og  SFO-leder 
Emne: 
”Børn og digital dannelse”

Mandage kl. 16.00-17.00 

Kirkefrø og 
Kirkefrø PLUS!
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Formiddagscafé 2019 i Korning Missionshus, Klaks Møllevej 13

Det foregår den 1. tirsdag i måneden fra kl. 9.30–11.30 på flg. dage: 5. marts, 2. april, 7. maj og 4. juni.
Vi begynder hver gang med at drikke kaffe/the og hertil serveres der rundstykker m.m. for kr. 10,00. 
Derefter synger vi et par sange og hører "dagens tanke". 
Efter kaffen fortsætter vi med hyggeligt samvær, snak, spil, strik m.m.
Caféen er tiltænkt seniorer, men alle, der har tid og lyst, er hjertelig velkomne!

Kontaktperson: 
Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949.

 

Velkommen til Formiddags-Cafe!  
Formiddags-caféen i Korning missionshus er for dig,  
der har lyst til at møde andre i et hyggeligt og uformelt miljø.  

Det er tiltænkt seniorer, men alle, der har tid og lyst, er velkomne! 

Det foregår kl. 9.30 – 11.30 den 1. tirsdag i hver måned: 

4. september – 2. oktober – 6. november - 4. december. 
Hver gang starter vi med kaffe og rundstykker. Pris kr. 10.00. Derefter synger vi et 
par sange, og hører ”dagens tanke”. 
 
God tid til snak og hygge, og et godt socialt fællesskab vægtes højt. 
Ind imellem hygger vi os med forskellige spil, snak, strik m.m. 

Kontaktperson: Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949. 

Du er velkommen!  
	

Korning Lokalhistoriske Forening ønsker alle et godt nytår 2019
Vi takker for den store interesse, vi har mødt ved vores arrangementer i 2018. Stor TAK for alle de fine ting, 
vi har fået lov at låne til vores udstillinger.
Kommende aktiviteter foråret 2019: 
Onsdag den 6. februar kl. 19.00-21.00
Åbent arkiv på Mini Vestervang
Onsdag den 27. februar kl.19.00-21.30 I Gymnastik-
salen på Korning Skole. Foredrag om teglværker ved 
Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen. Lokalt har 
der været to teglværker i Korning, et i Eriknauer, et i 
Kalhave og tre i Løsning.
Onsdag den 6. marts kl. 19.00-21.00 Åbent arkiv på 
Mini Vestervang: Vestervangsvej 12, Korning.
Onsdag den 27. marts kl. 19.00-21.00 
Generalforsamling i Korning Lokalhist. Forening  i 
klubhuset, Ussingvej 15. Connie Rosengaard fortæller 
om Kornings historie fra jernalderen til adskillelsen fra 
Løsning i 1921. Foredraget blev holdt ved Kyndelmis-
sefesten i Løsning Kirkecenter februar 2018. Gratis kaffe 
for medlemmer. 30 kr. for andre.
Onsdag den 3. april kl. 19.00-21.00 Åbent arkiv på 
Mini Vestervang, Vestervangsvej 12, Korning. 
Onsdag den 1. maj kl. 19.00-21.00 Åbent arkiv på Mini 
Vestervang, Vestervangsvej 12, Korning.
Lørdag den 4. maj kl. 19.00 Kransenedlægning ved 
mindestenen på skolen. HJV og Danmarkssamfundet 
kommer med faner og krans.  Der vil være stå-kaffe 
under halvtaget på skolen, men ikke noget arrangement, 
fordi det er en lørdag. Nærmere herom senere.
Uge 23: Traditionen tro holder vi udstilling ved byfe-
sten. Se byfestkatalog. 
Tilmeld nyhedsbrev på www.korning.dk
Ønsker du information på mail, skriv da til Lokalhisto-
risk Forening på E-mail: korninglf@hotmail.com
Vi ses også på Facebook siden Korning lokalhistoriske 
forening.
Kik i gemmerne: Vi indsamler i år alt omkring hånd-
værk og forretninger i Korning. Vi vil gerne låne til 
indscanning.

Generalforsamling i Korning Lokalhistorisk 
Forening onsdag den 27. marts 2019 kl. 19. 00 i 
klubhuset på Ussingvej 15, Korning.
Gratis kaffe og brød for medlemmer.
Derefter foredrag ved Connie Rosengaard. Se overfor.
PROGRAM: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren 
4. Valg til bestyrelsen:  
På valg er Poul Erik Nielsen, Anna Sofie Bach Jensen, 
Connie Rosengaard. På valg suppleanter: Johannes Jør-
gensen og Birthe Juel Petersen. 
Valg af revisor. 
5. Indkomne forslag
6. Evt. 
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest onsdag den 20. marts 2019. 
Indleveres til formand Jens Koed Pedersen, Korningvej 
105, eller på mail til Jenskoedpedersen@hotmail.com.
Fornyelse af medlemskab kan ske ved vores arrangemen-
ter. Kun 100 kr. pr. husstand årligt.
Kan også indbetales til bestyrelsen, eller ved overførsel til 
Konto nr. 7140 1312377 og på MobilePay tlf 3157 9481.   
HUSK AT SKRIVE NAVN OG ADRESSE VED IND-
BETALINGEN.
Vi glæder os til at se rigtig mange.   
Mvh. Korning Lokalhistoriske Forening 



11

KORNING BØRNEKLUB

INFO KORNING BØRNEKLUB
Det er gratis at gå i Korning Børneklub. Aktiviteter finansieres af Korning Menighedsråd.

Ledere i Korning Børneklub:
Kontaktpersoner/ledere:
Karen Birthe Nørgaard Tlf. 2972 5505 - Oluf Lerches Vej 25, Korning - karenbirthe.noergaard@gmail.com
Linda Balsgaard Klitlund Tlf. 2490 1311 (sognemedhjælper) - linda@losnkornsogn.dk
Lene Bertelsen Tlf. 3028 0130 Anne Sofie Bach Tlf. 2346 8741
Annegrethe Stidsen Tlf. 2818 1592 Villy Nørgaard  Tlf. 2143 3949
Louise Velling Jensen
Kasserer: Karen Persson Tlf. 2849 9597 mail: kp@2xkp.dk
OBS! Da børneklubben ligger i SFO-tiden, er det meget vigtigt, at I tilmelder jeres børn hos en af os ledere!

For børn i alderen 4-10 år
Alle børn kan være med i Korning Børneklub!
Det foregår hver anden fredag på Korning Skole kl. 15.00-16.30.
Der er sang, leg samt forskellige sjove og kreative aktiviteter. Vi hører om 
Gud, Jesus og kirken. Vi får af og til besøg af vore præster og tager også 
på tur til Korning Kirke. Vi er særligt med, når der er familiegudstjeneste 
(tre gange om året).
Hver gang er der en forfriskning (saft og kage/frugt).
Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jer!

DFS står for Danmarks Folke-
kirkelige Søndagsskoler, som 
klubben er tilknyttet.

Fredag d. 10. maj  (uge 19)
Guds hus er bønnens hus – Vi besøger kir-
ken sammen med præst Filip Kildeholm

Fredag d. 24. maj  (uge 21)
Bartimæus råbte om hjælp!

Søndag d. 2. juni 
Friluftsgudstjeneste ved åen kl. 10.30

Søndag d. 3. marts
Fastelavnsgudstjeneste på Korning Skole 
kl. 14.00

Fredag d. 12. april  (uge 15) 
Ingen børneklub (men skolen er i kirke 
om formiddagen til påskeoptakt)

Fredag d. 26. april  (uge 17) 
Martha og Maria skændes

Fredag d. 1. marts (uge 9)
Vi skal høre om Fastelavn, 
og vi har besøg af Karsten 
Nielsen fra Horsens, frivil-
lig i DFS

Fredag d. 15. marts (uge 11) 
Jesus er til bryllup i Kana. 
Besøg af DFS-konsulent Berit 
Skødt, Århus

Fredag d. 29. marts (uge 13)
Afrika-dag! 
Besøg af Anne Møller, 
Løsning
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Korning Teenklub 
Korning Teenklub er en teenklub for dig, der går i 5.-9. klasse! Den er et 
samarbejde mellem KIF, Borgerforeningen, kirken og alle de frivillige, 
der er tilknyttet teenklubben! 
Korning Teenklub kan du finde i KIF's klubhus, Ussingvej 15, hver 
torsdag 18.30-20.30. 
Hvis du gerne vil have lidt informationer, kan du melde dig ind i face-
book-gruppen "Korning Teenklub", og du kan endvidere se program-
met på korningby.dk. Vi håber at se rigtig mange børn og unge men-
nesker!
Vi ses!
Tascha Herløv Sindberg,
frivillighedskoordinator i Løsning og Korning Kirker, tlf. 2843 3743.

Vågetjenesten har brug for flere
vågekoner/mænd
Vi er meget taknemmelige over vågetjenesten, som gør en 
fantastisk god indsats hos døende medborgere på Løsning 
Plejecenter og i private hjem.
Men vi har brug for flere frivillige til tjenesten. Kunne du 
tænke dig at høre mere om vågetjenesten, kan du kontakte 
vågetjenestens koordinator, Bente Sørensen på tlf. 2028 7559 
eller sognemedhjælper, Randi Hummelmose på tlf. 5116 0960.
Du kan rekvirere informations materiale hos Randi, og du vil også have mulighed for at følge en erfaren 
frivillig i starten, hvis du har behov for det.

Løsning og 
Korning kirker 
har fået en ny 
 hjemmeside på 
lkkirker.dk  

Ligesom på den gamle hjemmeside kan du her 
orientere dig om kommende arrangementer og 
gudstjenester i kirkerne, høre prædikener, læse 
om kirkens aktiviteter og arbejde samt hvordan 
du evt. kan give en hånd med som frivillig. 
Hjemmesiden er også med til at give nye i byen 
eller i kirkerne et indtryk af, hvad der rører sig 
og desuden information til alle, der vil vide mere 
om dåb, konfirmation, vielse eller begravelse. 
Du kan selvfølgelig også fortsat tjekke kirkens 
Facebook side for løbende nyheder. 

Gudstjeneste 
Askeonsdag  
6. marts 
Løsning Kirke kl. 19.00
Askeonsdag markerer fastetidens begyndelse i 
kirkeåret. Gudstjenesten denne aften er særlig 
ved, at vi inviteres og udfordres til fokus og fordy-
belse:
- i forhold til os selv og vores eget liv,
- i forhold til Gud og vores tros liv,
- i forhold til vores næste og vores sociale liv.
Fasten kan sammenlignes med en forårsrengøring 
eller hovedrengøring, hvor vi bruger ekstra tid og 
energi på at komme rundt i krogene for at fjerne 
ubehageligt snavs og nullermænd. Nøgleord er 
renselse og selvbesindelse. Det er refleksion og 
fordybelse. Idet vi skridt for skridt nærmer os på-
skens højtid: Befrielsens, glædens og livets højtid!
Alle er velkomne! 
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Sommerudflugt 
Besøgstjenesten, vågetjenesten og gruppen 
af Aften for enlige vil gerne invitere alle 
interesserede med på sommerudflugt 
Onsdag den 12. juni 2019
Nærmere program i næste kirkeblad. 

Indsamlinger i kirken  
følgende søndage:  
3. marts:  DFS Søndagsskolerne
17. marts:  Kristelig handicapforening
31. marts:   KFS (Kristelig Forbund 

 For Studerende)
7. april:  Ordet og Israel
21. april:  KFUM&K i Danmark.

Åben Bibel Studie

Den 3. torsdag hver måned mødes en lille
gruppe i Løsning Kirkecenter kl. 19.30 – 21.30.

Vi læser et stykke i Bibelen - og snakker om 
det, vi har læst. Det kræver ingen tilmelding, 
forudsætninger eller forberedelse at deltage.

Alle er hjerteligt velkomne til et frit og 
uhøjtideligt fællesskab:
21. marts kl. 19.30
18. april – intet møde pga. gudstjeneste
16. maj kl. 19.30

Christiane og Carsten Klitlund

Ved dødsfald i Korning sogn
Ønskes der ringning med kirkeklok-
kerne i forbindelse med dødsfald, så 
henvend jer frimodigt til graveren på 
tlf. 2963 2219 eller til Kirkekontoret 
på tlf. 7579 0014. Der vil, hvis man 
ønsker det, blive ringet fra 11.45 til 
12.00 på dødsdagen eller dagen efter.  

Korning Menighedsråd.

Løsning Teenklub 
Løsning Teenklub er en klub for teenagere fra 
7.–10. kl.

Vi hører om Gud og laver en masse andre sjove og 
spændende aktiviteter såsom kreative aftner, hyg-
geaftner, fysisk aktive aftner, virksomhedsbesøg, 
bowling osv. 

Vi er i Løsning Missionshus, Sneppevej 40
hver onsdag kl. 19.00-21.00

Vi glæder os helt vildt til at se dig.

Se desuden: losning-im.dk/teenklubben og
facebook.com/groups/losningteenklub/

Tascha Herløv Sindberg,
frivillighedskoordinator i Løsning og Korning kirker,
tlf. 2843 3743



Løsning
Indre Mission
MARTS
Fredag d. 1. 
Kl. 10.00 Formiddagscafé
Lørdag d. 2.  
Kl. 19.00 Lovsangsaften v. 
Hedenstedkoret og koret "Håbet" 
fra Thyholm i Hedensted 
Missionshus,  
Bækketoften 1, Hedensted
Torsdag d. 7.  
Kl. 19.30 Generalforsamling
Torsdag d. 14.   
Kl. 19.30 "Jesus elsker mig, også 
når ulykker rammer" v. missionær 
Egild Kildeholm Jensen, Rønde
Fredag d. 15.   
Kl. 14.30 Eftermiddagsmøde  
v. Sune Skarsholm
Torsdag d. 21.   
Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 28.   
Kl. 19.30 Forårsfest v. Hans-Ole 
Bækgaard (Olsen), Viby
APRIL 
Fredag d. 5.   
Kl. 10.00 Formiddagscafé 
Kl. 17.00 Fredagsfællesskab for alle  
v. Daniel Søgaard Lind, 
valgmenighedspræst Aarhus 
Bykirke
Torsdag d. 11.   
Kl. 19.30 Horsenskredsens 
forårsmøde i Horsens Missionshus
Torsdag d. 25.   
Kl. 19.30 KFUM’s Soldatermission
MAJ
Torsdag d. 2. 
Kl. 19.30 Jørgen Bækgaard 
Thomsen, pens. sognepræst, Beder
Fredag d. 3.   
Kl. 10.00 Formiddagscafé
Torsdag d. 9. 
Kl. 19.30 "Hvordan hører jeg Guds 
stemme" v. missionær Frank Fyhn, 
Grindsted.
Torsdag d. 16.  
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d. 17. 
Kl. 14.30 Eftermiddagsmøde
Torsdag d. 23. 
Kl. 19.30 Flemming Baatz 
Kristensen, sognepræst, Aarhus.
Søndag d. 26. 
Kl. 14.00 Tværkulturel Grillhygge
Medmindre andet er anført, holdes 
møderne i Løsning Missionshus, 
Sneppevej 40.
Se IM´s hjemmeside: 
www.losning-im.dk
Hver uge - IMU Løsning 
Tirsdag kl. 19.00-21.00 
Juniorklub - for 4., 5. og 6. klasse. 
Kontakt: Kim Hagedorn,  
tlf. 2365 6460,  
losningjuniorklub@gmail.com  
Onsdag kl. 19.00-21.00 
Teenklub - for 7. - 10. klasse. 
Kontaktperson: Tascha Herløv 
Sindberg, tlf. 2843 3743, 
Taschaherloev@gmail.com. 
Torsdag kl. 19.30 
Indre Missions Unge (IMU) 
Kontakt: Laura Fænø  
Tlf. 2386 6732,  
loesningimu@gmail.com
Mandag kl. 16.00-17.30 
Kirkespiren fra 5 år til og med 4. 
klasse. Kontaktperson Charlotte 
Honore Broberg, tlf 5182 1324, 
charlottehonorebroberg@gmail.com

Senior/Formiddagscafé/
Eftermiddagsmøde 
Kontaktperson: Aage Hüttel,  
tlf. 7577 5324, huttel@lafnet.dk

De Grønne Pigespejdere 
& KFUM-spejderne: 
Spejderborgen, Rævebjergvej
Smutter, piger i 2.-4 klasse, 
onsdag kl. 16.30-18.00 
Ulve, drenge i 2.-4. klasse, onsdag  
kl. 16.30-18.00
Spejdere, piger/drenge fra 5. 
klasse, mandag kl. 19.00-20.30
Yderligere information hos Bent 
Møller, tlf.: 2437 9070

Kirkekontorets åbningstid:  
mandag 13.00-17.00 
onsdag 10.30-12.30 
fredag 9.30-12.00
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Tænd lys!
I Løsning Gamle Kirke er der 
åbent til stilhed, eftertanke og 
andagt i gravernes arbejdstid 
mandag til fredag. 

Der er mulighed for at tænde 
et lys ved døbefonden for dem, 
der ønsker det. 

	

	

Tænd lys! 
I Løsning Gamle Kirke har der en tid været åben til stilhed, eftertanke 
og andagt i gravernes arbejdstid mandag til fredag. 

Løsning Menighedsråd har besluttet, at der skal være mulighed for at 
tænde et lys for de, der ønsker det. 

Det er der nu mulighed for ved døbefonten.  

 



Boghulen v. 
Maria og Lasse Torndahl
Du finder vores udvalg af bøger 
og musik i Boghulens reoler i 
missionshuset på Sneppevej.

Derudover tager vi gerne imod 
bestilling og køb af bibler  
(også med navnetryk), kristen 
litteratur, musik samt diverse  
fra Forlagsgruppen Lohse.  
Bestilling kan foregå på: 

SMS eller opkald på  
tlf. 2721 7491 eller på  
tlf. 2536 9611

Mail: maria_stagis@hotmail.com 
eller lassetorndahl@hotmail.com 

Vi glæder os til at handle med jer 
og ikke mindst dele glæden ved 
kristen litteratur og musik!

Korning
Indre Mission

MARTS
Lørdag d. 2. 
Kl. 19.00 i Hedensted Missionshus: 
Lovsangsaften for hele kredsen, 
sammen med Hedenstedkoret.
Torsdag d. 7.  
Årsmøde i Korning  
Indre Mission. 
Indsamling af årsmødegave til 
daglig drift.
Torsdag d. 14.  
Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 21. 
”En ulydig profet og en nådig 
Gud.” Bibelundervisning  
v. Frank Kristensen, Ødsted.
Torsdag d. 28.  
En aften om Wycliffe  
Danmark v. Bodil og  
Peter Lanting.  
Om bibeloversættelser til 
afrikanske stammesprog.

APRIL
Torsdag d. 4.  
Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 11. 
Forårsmøde i Horsens Missionshus 
v. redaktør Henri Nissen, 
”Udfordringen”.  
Fælles afgang kl. 19.00.
Torsdag d. 25. 
”Opstandelsens kraft  
– også hos os”   
Bibelundervisning v. Roar 
Steffensen, Hedensted.

MAJ
Torsdag d. 2. 
En aften om ”Dansk 
Sømandsmission”  
v. generalsekretær,  
Nicolaj Wibe.
Torsdag d. 9.  
Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 16.  
Møde v. Jens Medom Madsen, 
generalsekretær  i Indre  
Mission. Emne: ”Den skabende 
Gud". Der er indsamling af 
årsmødegave til IM.  

Vi får denne aften besøg af Stouby 
IM.
Torsdag d. 23.  
En aften om ”Dansk 
Europamission” v. Peter Stidsen, 
Korning.
Hvor intet andet er anført, afholdes 
møderne kl. 19.30 i missionshuset, 
Klaksmøllevej 13
IMU – der henvises til Løsning.  
Kontakt: Laura Fænø 
Tlf. 2386 6732, 
loesningimu@gmail.com
Børneklubben:  For alle børn 4-10 
år på Korning Skole hver anden 
fredag kl. 15.00 – 16.30 Kontakt: 
Karen Birthe Nørgaard,  
tlf. 2972 5505.
Linda Balsgaard Klitlund,  
tlf. 2490 1311.

Teenklubben: Det er for dig, der 
går i 5. - 9. klasse. Det foregår hver  
torsdag i KIF´s klubhus, Ussingvej 
15, og det er kl. 18.30 - 20.30. 
Kontakt: Tascha Herløv Sindberg,  
tlf. 2843 3743.

KFUM og KFUK  
i Hedensted – Løsning 
Mødested: Kastanjehøj, Kirkegade 
16, Hedensted
Voksenafdelingen 
Torsdag d. 14. marts kl. 19.30 
”Der er en revne i alting, – det er 
på den måde, lyset kommer ind” 
v. sognepræst Gudmund Rask 
Pedersen.
Tirsdag d. 9. april kl. 18.00 
Fællesaften med Y`s Men’s Club 
Spisning og foredrag v. 
korshærspræst Morten Aagaard.
Torsdag d. 9. maj kl. 19.30 
”Humor som sjælesorg” 
v. provst Anders Bonde, Hadsten
Torsdag d. 13. juni 18.30 
UDFLUGT
Kontakt: Gerda Lindskjold,  
tlf. 2098 5974.
Se også:  
www.hedensted.kfum-kfuk.dk
Legestuen Kastaniehøj er for 
børn mellem 0 og 6 år - sammen 
med en voksen. Mødes hver 
mandag (undtagen i skolernes 
ferie) på Kastaniehøj, kl. 8.30-
11.30. Aktiviteterne er sang, leg 
og kreative aktiviteter. Legestuen 
bygger på et kristent grundlag og 
alle er velkomne. Kontakt: Matilde 
Værring-Bonde tlf. 2178 7540 eller 
Lise B. Lind Tlf. 4156 7321.

Pigeklubben er for piger i alderen 
11-15 år. Vi mødes hver anden 
mandag (lige uger) kl. 16.15 
-18.00 på Kastaniehøj, for at være 
kreative sammen. Vi tegner, maler, 
syr, hækler og meget andet. Vi 
spiser kage, synger og lytter til en 
fortælling om det med Gud og os. 
Kontakt: Hanne Bærenholdt tlf. 
6063 0018.
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 LØSNING KORNING
3. marts 14.00 (SS) Løsning Skole 14.00 (FK) Korning skole 
Fastelavnssøndag Familiegudstjeneste Familiegudstjeneste
6. marts 19.00 Aftengudstjeneste (SS)  
Askeonsdag
10. marts 09.00 (FK) 10.30 (FK) 
1. s. i fasten
17. marts 10.30 (SS) 09.00 (SS) 
2. s. i fasten   med nadver
24. marts 09.00 (FK) 10.30 (FK) 
3. s. i fasten
31. marts 10.30 (SS) 09.00 (SS)  
Midfastesøndag   Kirkekaffe
3. april 14.00 (SS) 
 Ældre- og handicapgudstjeneste 
7. april 09.00 (FK) 10.30 (FK) 
Mariæ bebudelsesdag
14. april  10.30 (FK) 09.00 (FK) 
Palmesøndag   med nadver
18. april 19.30 (SS) 10.30 (SS) 
Skærtorsdag
19. april 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
Langfredag
21. april 10.30 (SS) 10.30 (FK) 
Påskedag
22. april 10.30 (FK) 09.00 (FK) 
2. påskedag
28. april 09.00 (SS) Konfirmation 10.30 (SS) 
1. søndag efter påsken 10.30 (FK) Konfirmation  
5. maj 9.30 (SS) Konfirmation 11.00 (SS)  
2. søndag efter påske 11.00 (FK) Konfirmation Konfirmation
12. maj  10.30 (FK) 10.30 (SS) 
3. søndag efter påske   
15. maj 14.00 (FK) 
 Ældre- og handicapgudstjeneste
17. maj 09.00 (SS) 10.30 (SS) 
Bededag   
19. maj 10.30 (SS) 9.00 (SS)  
4. s. e. påske   Kirkekaffe
26. maj  9.00 (SS) 10.30 (SS) 
5. søndag efter påske  16.00 (SS) Lovsangsgudstjeneste   
30. maj  10.30 (FK) 9.00 (FK) 
Kristi Himmelfartsdag   

Børnekirke i kirkecentret under prædiken ved gudstjenester kl. 10.30 i Løsning 
Kirkebil i Løsning til ordinære gudstjenester skal bestilles senest fredag før søndagens gudstjeneste, handicapgudstjene-
ster (også Korning) og eftermiddagsmøder kan bestilles kl. 20.00 aftenen før på tlf. 7589 2444. 
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm

GUDSTJENESTELISTE


