
“

Løsning og Korning kirker

Juni - Juli - August 2019

Børn er ikke alene 
kirkens fremtid. 

De er også en skøn del 
af dens nutid!

Foto: Lars Grønvang, Stilling.
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Replik 

Lad de små børn komme til mig …
Sådan sagde Jesus og bød børnene velkommen i sin nær-
hed. Det gør han stadig! Hver gang et barn bliver døbt, 
gentages Jesu ord ved døbefonten. Børn er velkomne hos 
Jesus og i kirken - ikke blot til deres dåbsdag, men altid!
I dåben bliver barnet en del af Guds rige. Det skal ikke 
kun forstås abstrakt. Menigheden, som sidder i kirken, er 
en del af Guds rige. Derfor bliver barnet ved dåben også 
en del af menigheden.
Hvis børnene skal se og mærke, at de er del af menighe-
dens fællesskab, er det naturligt at tage dem med hen i 
kirken, så oft e som muligt.
I Løsning og Korning vil menighederne gerne sige et 
stort og varmt velkommen i kirke til hele familien. Tag 
frimodigt børnene med i kirke! Lad dem blive en del af 
menighedens liv.
Ved gudstjenesterne i Løsning kl. 10.30 er der børnekirke 
under prædikenen. Under børnekirkesangen følges bør-
nene med nogle voksne over i Kirkecentret til samling, 
sang, leg og bibelfortælling. Våbenhuset må også benyt-
tes, og her kan gudstjenesten følges via højttaler.
I Korning kirke er der indrettet et børnehjørne bagerst i 
kirken.
Børn sidder ikke automatisk stille i kirken i en times tid. 
De skal have mulighed for at øve sig i at være med i kirke 
og have en god oplevelse af det. Eft erhånden som de bli-
ver ældre, kan de følge mere med i gudstjenesten.
Bliver et barn uroligt, er det helt i orden at gå ud af kirke-
rummet. Det er bedre at gå ud end at sidde med et barn 
og blive anspændt og små-irriteret på barnet. Mange væl-
ger at sætte sig nederst i kirken med deres små børn, som 
man så kan gå ind og ud med fl ere gange under gudstje-
nesten. Det giver mest ro både for forældre og børn og 
for resten af menigheden.
Større børn kan med fordel sidde længere oppe i kirken, 
så de bedre kan se og følge med. 

Det kunne de voksne i øvrigt også blive bedre til … 
Børn kan tage for meget opmærksomhed under guds-
tjenesten (selvom vi sjældent oplever det). I så fald må 
forældrene huske, at det ikke var Jesu pointe med at sige: 
Lad de små børn … 
Men mere vigtigt, så skal alle de voksne i menigheden 
huske på, at børnene ikke alene er kirkens fremtid. De er 
også en skøn del af dens nutid! De er fuldgyldige med-
lemmer af menigheden. Guds rige er deres! 
Gud stiller ikke krav om modenhed eller forstand for at 
komme i kirke. Tværtimod brugte Jesus barnet som et 
forbillede for den voksnes tro på Gud: ”Den, der ikke 
modtager Guds Rige ligesom et lille barn, kommer slet 
ikke ind i det”. Det var nok værd at tænke nærmere over 
… for de voksne!
Se oversigt på kirkens hjemmeside lkkirker.dk over de 
mange muligheder og tilbud for små og store børn i Løs-
ning og Korning i løbet af ugen.

Sognepræst Sune Skarsholm

Kirkefrø er kirkens legestue for børn i alderen 1-5 
år. Vi hører spændende historier fra bibelen, syn-
ger, danser, tegner og leger i Løsning Kirkecenter 
(Vestergade 42a)
Mandage kl. 16.00 - 17.00
Sommerferie i juni og juli

Opstart den 26. august med Kirkefrø 
PLUS. Anne-Kathrine Th unbo Peder-
sen kommer denne aft en - med emnet 
"Påvirkning med respekt" Om at opdrage 
vores børn i den kristne tro.

Kirkefrø PLUS – legestue, aft ensmad og oplæg for 
forældre. En mandag om måneden kl. 16.00-19.00 
Læs mere på lkkirker.dk eller kontakt sognemedhjæl-
per Linda Klitlund, tlf. 2490 1311. 
kl. 16.00 -17.00 Kirkefrø (legestue) 
kl. 17.00 -18.00 Aft ensmad (20 kr. pr. voksen) 
kl. 18.00 -19.00 Oplæg for forældre (imens er der 
børnepasning) 
Drop ind/ud eft er din families behov. Tilmelding til 
mad på sms til Linda Klitlund senest dagen før  
tlf. 2490 1311

Kirkefrø og 
Kirkefrø PLUS!

15 friske elever fra 3. kl. på Løsning Skole. 
Minikonfi rmanderne medvirker ved familiegudstje-
nesten på Skærven den 16. juni. 

Forårets minikonfi rmandhold 

Se artikel om familien Jørgensen, der går i kirke 
hver søndag med – far, mor og fi re børn s. 6-7.
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Kirkens organist, Line Skydstoft e Nikolajsen, har orlov 
fra sin stilling fra 1. september i år til og med juni må-
ned næste år. Hun skal studere musikterapi ved Aalborg 
Universitet. 

- Min motivation for at studere musikterapi er, at jeg har 
lyst til at arbejde med musik og mennesker. Det gør jeg 
jo sådan set allerede, men jeg har en trang til at uddybe 
og forstå den verden, forklarer Line.

Spillede klaver for de kræft syge 
For 15 år siden, mens Line var studerende, arbejdede 
hun med rengøring på en kræft afdeling. På hospitals-
gangen stod et klaver, som Line gik og skævede til. I 
begyndelsen tørrede hun blot støv af på instrumentet, 
men under en aft envagt dristede hun sig til at sætte sig 
ned og spille. 

- Jeg spillede lige så stille og med stor ydmyghed, men 
også ud af en trang til at gøre noget for de her meget 
syge mennesker. Og så oplevede jeg, at sygeplejerskerne 
bad mig om at bruge mere tid på at spille end på at gøre 
rent.

- Det var, som om den meget kliniske stemning forduf-
tede, og sæbe- og spritduft en blev distraheret af musik-
ken. Sygeplejerskerne sagde, at de gik mere roligt på 
gangen, når jeg spillede. En aft en kom en af de pårø-
rende ud fra en stue og sagde: Tak for dit spil. Nu har vi 
fået talt om, hvad der skal synges til begravelsen.

Musikken kommunikerer 
Musikterapi er en 3 årig bacheloruddannelse, der kan 
udvides med en kandidatgrad. Gennem undervisnings-
forløbet lærer de studerende, hvordan musik kan an-
vendes til at skabe trygge relationer, vække social inte-
resse og bryde isolation. Det er også kendt, at terapien 
virker på stress, lindrer smerter, styrker identiteten og 
bearbejdning af følelsesmæssige traumer.

– Musikken overskrider nogle forståelsesbarrierer. Jeg 
har især set på plejehjemmet, hvordan musik og salmer 
lukker sindet og det tabte sprog op hos demente. Plud-
selig synger de med, og deres øjne stråler.

- Fra gudstjenesten ved jeg, at jeg som musiker kan sæt-
te farve og stemning på det, som sker. Det er det bedste, 
jeg ved! Men jeg føler en forpligtelse til at bruge musik-
ken i en bredere kulturel og social sammenhæng end i 
kirken. Og så har lyst jeg til at udvide mine kompeten-
cer.

Jeg hører til her 
Line forklarer, at første år på studiet kræver tilstedevæ-
relse i Aalborg stort set hver dag. Derfor er det nødven-
digt med orlov i denne periode.

- Om søndagen vil jeg være at træff e som Line, der går 
til gudstjeneste med min mand og vores drenge. Det er 
jo her, vi hører til. Eft er det første år kan jeg måske igen 
få overskud til at spille til gudstjenesterne om søndagen.

- Jeg er ansat i en 60% stilling som organist, men på sigt, 
når børnene er større, vil jeg gerne arbejde på fuld tid. 
Mit håb er at kunne supplere min gode ansættelse i kir-
ken med opgaver indenfor musikterapi.

Menighedsrådene i Korning og Løsning søger eft er en 
fast vikar for Line i 10 måneder.

Musikken går ind, hvor ordene er gået ud

Jeg har opdaget, hvordan musik kan udfylde et tomrum, 
når ordene ikke længere slår til, siger Line.

Søndag den 23. juni kl. 17.00 
for hele familien 

Kirken og Indre Mission stiller op med musik 

Båltale kl. 18.45 ved 
Daniel Toft Jakobsen

Bålet tændes kl. 19.00  

Sommer i by – Løsning

Du kan lave snobrød 

ganske gratis med 

Løsning Spejderne

Der kan købes pølser og brød ved grillen, samt kolde drikkevarer i baren! 

Søndag den 23. juni kl. 17.00 
for hele familien 

Kirken og Indre Mission stiller op med musik 

Båltale kl. 18.45 ved 
Daniel Toft Jakobsen

Bålet tændes kl. 19.00  

Du kan lave snobrød 

Der kan købes pølser og brød ved grillen, samt kolde drikkevarer i baren! 

Du kan lave snobrød 

ganske gratis med 

Løsning Spejderne

drikkevarer i baren! 

Du kan lave snobrød 

Billetter til lørdagsfesten i uge 32 
sælges i baren kr. 125,- pr. stk. 
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Kirken har et rigtig godt samarbejde med de lokale 
skoler, og i påsken har vi haft  ”påskesalmesang” med 
400 børn i Løsning Kirke. Påskesalmesang er eft er-
hånden en god gammel tradition. I år deltog elever 
fra Djurslands Eft erskole med en dramatisering af på-
sken, blandet med påskesalmer og ledsaget af smuk 
musik fra Lise Petersen band. Forinden har elever fra 
5. klasse sammen med vores præster og sognemed-
hjælper haft  4 timers undervisning i påskeberetningen, 
påskesalmer og nogle af de store salmedigtere. 6. klasse 
har i samarbejde med kunstner Helle Noer lavet fl otte 
påske-ikoner med inspiration fra påskesalmerne. De 
har hen over påsken været udstillet i Løsning Kirke. 
I Korning Kirke havde elever og lærere fra Korning 
Skole også en dejlig påskeoptakt sammen med kirkens 
personale, og der var pyntet fl ot op med elevernes teg-
ninger over påskens helligdage.

Påskesalmesang

Lyt til prædikener på nettet
Tjek lkkirker.dk/lyt-til-praedikener 
-  alle prædikener fra Løsning Kirke er tilgænge-

lige online som videoklip og MP3 fi ler
-  få besked på Facebook: facebook.com/lkkirker,   

når den er tilgængelig 
-  eller hør prædikenen som Podcast på iTunes 

eller Google Podcast.

Korning Kirke og Korning Lokal-
historisk Forening
arrangerer igen i år UDFLUGT

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen lørdag 
den 31. aug. 2019.
I år skal vi besøge Hertug Hans Kirke i Hader-
slev.
Dereft er middag og sejltur på Haderslev Dam. 
Pris kr. 150,00 pr. person (excl. drikkevarer)
Afgang: fra Korning Kirkes P-plads kl. 9.00.
Forventet hjemkomst: kl. 17.30
Tilmelding senest den 24. august til: 
Jette Michelsen tlf. 2175 3286
Egon Christensen tlf. 7567 3400
Håber vi ses.

Korning Teenklub 
er for dig, der går i 5.-9. klasse.
Korning Teenklub kan du fi nde i KIF's klubhus, Ussingvej 15, hver torsdag 
18.30-20.30.
Sommerferie i juli. Opstart eft er ferien den 29. august
Hvis du gerne vil have lidt informationer, kan du melde dig ind i facebook-
gruppen "Korning Teenklub", og du kan endvidere se programmet på kor-
ningby.dk. Vi håber at se rigtig mange børn og unge mennesker! Vi ses!

Formiddagscafé 
i Korning Missionshus!
Formiddagscaféen 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

tirsdag den 4. juni kl. 9.30 -11.30, hereft er holder 
vi sommerferie.

Vi mødes igen tirsdag den 3. september 2019.
Kontaktperson: 
Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949.

Linda Klitlund

Det gode kirke-skole-
samarbejde fylder os 
med glæde og 
taknemlighed.
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Kirkekaffe i Korning
Vi har ca. en gang om måneden stå-kaff e i våbenhuset eft er en kl. 9.00 
gudstjeneste i Korning Kirke.
Det er med til at styrke fællesskabet for kirkegængerne og mulighed  
for en lille snak eft er gudstjenesten.
Vi har lyst til at udbygge denne snak og fællesskabet et par gange hen  
over sommeren, idet nogle hjem gerne vil invitere til en kop kaff e/the  
eft er gudstjenesten kl. 9.00.
Rent praktisk kommer det til at foregå sådan, at der bliver lavet nogle små sedler,  
hvorpå der står navn og adresse på dem, der gerne vil være dagens vært/værtinde.
De, der har lyst til at komme på besøg et sted, trækker en seddel, når man går ud af kirken, så man kan se, hvor man 
er inviteret hen.  
Som familie trækkes én seddel, så man følges ad til samme sted.
Meningen med dette er ikke, at man som vært skal stille an med en stor servering, men derimod at man får tid til en 
hyggelig snak over en kop formiddagskaff e og måske får besøg af nogle, som man ikke tidligere har snakket med.
ALLE, der kommer i kirke den pågældende søndag, er hjertelig velkomne, uanset om man bor i Korning eller om 
det er nogle af kirkens gæster udefra. Det er gudstjeneste-fællesskabet, der er idéen bag det, og Korning Menigheds-
råd, der er initiativtager til arrangementet.
Der er foreløbig planlagt følgende:
Søndag den 30. juni og søndag den 1. september: Kaff e i private hjem.
Søndag den 11. august: Alle inviteres til kaff e m.m. i missionshuset.
Arr.: Korning Menighedsråd.

Kirkekaff e

Lokalhistorisk Forening For Gl. Hedensted Kommune 
arrangerer besøg mandag den 25. september kl. 19.00:

Kom og hør om De Unges Hjems historie mandag den 25. september kl. 19.00 på Kastaniehøj, 
Kirkegade 16, Hedensted, et markant og meget benyttet mødested i Hedensted. 
Vi hører anekdoter, fortalt af dem, der var der i en årrække, bl. a. Niels Jensen. 
Der bydes på kaff e og den berømte Unges Hjem lagkage.
Bestyrelsen

For børn i alderen 4-10 år
Opstart den 30. august på Korning Skole 
15.00-19.30 med aktiviteter og aft ensmad 
for hele familien.
Se mere på kirkernes hjemmeside lkkirker.dk 
eller facebook-gruppen "Korning Børneklub" 
Vi glæder os rigtig meget 
til at være sammen med jer!
Karen Birthe Nørgaard, tlf. 2972 5505
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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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Jeg oplever, at det faktisk er en befrielse, at vi har gjort det 
til en vane at gå i kirke hver søndag. Det hører ligesom 
bare til på den dag for vores familie, og børnene stiller 
ikke spørgsmålstegn ved, om vi nu også skal af sted.

Sådan siger Anette Jørgensen, som er gift med Ruben. 
Sammen har de fire børn. Familien bor i en ældre reno-
veret landejendom på Skolegade i Løsning - 800 meter 
til kirken. 

Karavanen kører  
Anette fortæller, hvad der sker hjemme hos dem en 
søndag morgen. 

- Vi går som regel til fods i kirke. Viggo i klapvogn, Vi-
tus i barnevogn, og så kører karavanen herfra ved 10-ti-
den. Hun forklarer, at nogen gange skal det gå stærkt 
for at nå det. 

- Forleden var der en hårbørste, som vi ikke kunne fin-
de på vej ud af døren. Så gik det ellers i strakt galop for 
hele familien, og vi nåede frem på 10 minutter. Det er 
vist rekorden!

Ruben supplerer: - Vi varmer op allerede lørdag aften til 
at komme i kirke. Vi tjekker lige op på tidspunktet for 
gudstjenesten, og da vi er enige om at skulle af sted, er 
det ikke noget, vi bruger tid på at diskutere. 

Mange småbørnsforældre oplever det meget krævende 
at skulle ud af døren på samme tid. Sådan har Anette og 
Ruben det ikke længere. Anette forklarer:

- Det kræver da lidt overvejelser om sovetid for de 
mindste, og at vi pakker en taske med noget at spise un-
dervejs, men det fungerer fint.

- Det var mest med de to første børn, at jeg gik op i at 
’time’ gudstjenesterne med sovetid for børnene. Nu har 
vi mere erfaring, og det går jo også nok, selvom det er 
lidt skævt i forhold til de andre dage. Det er jo søndag, 
og vi har jo bare fri sammen denne dag.

Vi øver os i at gå i kirke  
Både Anette og Ruben er opvokset i hjem, hvor kirke-
gang var en fast vane for forældrene og deres børn. Som 
alle andre børn kunne de også opleve det kedeligt af og 
til at gå kirke. Alligevel har de valgt at følge samme linje, 
som deres forældre lagde for dem. 

- Jeg tænker sådan om det, at vi øver os i at gå i kirke, si-
ger Anette. - Det går ikke lige godt hver gang. Det er en 
proces, som vi skal lære. Men det har værdi for os som 
familie, at vi går i kirke sammen om søndagen.

Ruben tilføjer: - Det er vigtigt, at folk i alle aldre hører 
Guds ord og er en del af menighedens fællesskab.

Børnekirke – lidt sjovere end skolen   
Anette og Ruben kommer også til gudstjenester kl. 
09.00, men de foretrækker dem kl. 10.30, fordi der er 
børnekirke for de tre ældste børn. Viggo og Viola på 

Det er en befrielse at gå i kirke hver søndag!

Viola til børnekirke



7

henholdsvis 3 og 6 år er med i gruppen for de mindste 
børn og Vilhelm på 10 år hos børnene op til og med 6. 
klasse.

- Jeg kender de fleste andre børn i gruppen for de store, 
fortæller Vilhelm. - Vi får fortalt bibelhistorie, synger, 
leger og har konkurrencer  Det er lidt sjovere end at gå i 
skole, for her får vi bedre muligheder for at røre os.

Lillesøster Viola tænker grundigt over, hvem hun mø-
der, når hun er i kirke. Den første person, hun nævner, 
er en pensioneret tømrermester sidst i 70’erne, som har 
hjulpet familien med at skifte tag på gårdens udlænger. 
Det er tydeligt, at hun er glad for at se ham om sønda-
gen.

Børnekirken i Løsning ledes af frivillige forældre, som 
på skift har ansvaret for børnene under prædikenen. 
Alle børn deltager i den første del af gudstjenesten, men 
går ud til børnekirke under prædikenen og kommer så 
tilbage under altergangen. Det er ikke ualmindeligt, at 
mellem 40 og 60 børn er til børnekirke.

- Vi skiftes til at gå ud til børnekirke med vores børn, 
forklarer Ruben. - På vej til kirke aftaler vi, hvem af os, 
som skal gøre det i dag, og hvem der kan blive siddende 
inde i kirken. Jeg får meget ud af gudstjenesten, når jeg 
kan blive i kirken.

- Jeg kan godt lide, at vi kan følge med i kirkeårets gang 
ved at komme så ofte, som vi kan. Og så er det da godt 
for vores børn at mødes med så mange andre børn. De 
er en del af et stort fællesskab. Jeg synes, at det er hyg-
geligt at gå hjem som familie gennem byen efter guds-
tjenesten.

Anette fortæller, at Viggo på tre år har haft svært ved 
at sidde stille og høre en historie, men at det er blevet 
meget nemmere for ham, efter han er begyndt til børne-
kirke. Nu kommer han ofte selv og beder hende fortælle 
en historie om Jesus.

Mens vi taler sammen, kommer Viggo ud af børne-
værelset med en børnebog om påsken. Han fortæller 
ivrigt, mens han peger på billederne i bogen. Det går 
stærkt, og det er ikke helt let at forstå, hvad han siger. 
Så begynder han at synge en lille børnesang fra gudstje-
nesten påskedag: Korset er tomt! Graven er tom! Jesus 
stod op, og han lever! 

Viggo forsøger sig med fagterne til sangen. Med få ord, 
bevægelser og sang får han fortalt, hvad påsken handler 
om.

Tag med os i kirke!  
Weekender er fredet tid for børnefamilier i en ellers 
travl hverdag. Her vil vi slappe af med hinanden og se 
vores venner. Anette og Ruben har fundet en kombina-
tion af kirkegang og pleje af sociale relationer.

- Vi har tit besøg af familie og venner om søndagen, si-
ger Anette. – Vi spørger: Har I ikke lyst til at komme 
med os til gudstjeneste først, så kan vi spise frokost sam-
men bagefter? Forleden sagde min veninde efter guds-
tjenesten: Hold da op, sikke en fest! Sådan et udsagn bli-
ver man da glad for at høre. Vi er jo selv glade for vores 
kirke og stolte af den.

Ruben i børnekirke med de tre mindste

Viggo lytter koncentreret

Foto i artiklen: Lars Grønvang, Stilling.
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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
Vi tager med lift- og turbus op langs østkysten for til sidst at 
ende ved Norsminde Kro lidt nord for Saksild Strand. Her vil vi 
nyde et veldækket kaffebord.
For dem, der har lyst, vil der blive mulighed for at gå en hyggelig 
tur ved det lille fiskerleje.
Vi mødes ved Løsning Kirkes parkeringsplads kl. 13.00. 
Hjemkomst forventes kl. 17.30.
Tilmeldingsdatoen er overskredet, men har du alligevel mulighed for at deltage, tilmeld dig hos kordegn 
Else Laursen – tlf. 7579 0014.

Vigtigt: 
- Oplys behov for at få kørestol eller rollator med!
- Oplys behov for diabetes kost
- Husk drikkedunk med vand til køreturen

Pris for hele turen: 100 kr. som betales i bussen.
Velkommen til en smuk tur!

Sognemedhjælper Randi Hummelmose

Baby salmesang  i L øsning Ki rk e
Babysalmesang er for alle små børn (0-1 år). Ældre børn er også velkomne, men 
programmet 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 torsdag formiddag kl. 10.00

Opstart den 15. august kl. 10.00 herefter hver torsdag til og med den 24. oktober. 

Tilmelding til Linda Klitlund på tlf. 2490 1311

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

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

Sommerferie i juli.  
Opstart efter ferien den 28. august.

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
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”Whau…for en fed oplevelse!” 

48 trætte børn var med, da lejren allerede 
sluttede igen onsdag.   
Tanken med det nye initiativ var at lave en 
lokal børnelejr i nærområdet, for på den 
måde at give børnene en chance for at støde 
på nye venskabsrelationer. Det lykkedes til 
fulde.

Fællesskab, løb, hygge, sport, bibelfortæl-
ling, slikbutik, lækker mad og meget mere 
var bare nogle af ingredienserne til de su-
pergode dage, som blev afholdt på Ølsted 
Skole.

Vi havde en fantastisk lejr sammen med 
børnene fra 0.-3.klasse, konkluderer de 14 
ledere samt 6 ungledere enstemmigt. De 
har svært ved at få armene ned over, hvor 
godt det hele lykkedes. Det opleves som en 
stor velsignelse med mange skønne guld-
dryp igennem hele lejren.

Dejligt allerede at ha´ mødt mange af 
børnene igen, der bare har et enkelt 
spørgsmål:”Hvornår er der lejr igen?”

Lena Sindberg

48 glade og superfriske børn var med, da 
den nye påske-børnelejr blev skudt i gang 
mandag i påskeugen, og

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@lkkirker.dk

Sognemedhjælpere:
Randi Hummelmose
Tlf.: 5116 0960. Mail:  
randi@lkkirker.dk
Linda Klitlund
Tlf.: 2490 1311
Mail: linda@lkkirker.dk
Tascha Herløv Sindberg
Frivillighedskoordinator/
teenarbejde
Tlf.: 2843 3743
Mail: tascha@lkkirker.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@lkkirker.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 Laursen, sekretær
Mike Rogers, kontaktperson
Ruth Nyeman
Jacob Honoré 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.
juni 2019 (af hensyn til ferie).
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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Løsning
indre Mission
JUNI
Torsdag d. 6.  
Kl. 17.00 Rengøring/vedligehold af 
Missionshuset
Fredag d. 7.  
Kl. 10.00 Formiddagscafé
Torsdag d. 13.  
Kl. 17.00 Grillaften. Robert Bladt 
(forstander på Børkop Højskole) 
forkynder og giver input fra 
skolen. Indsamling af gavebidrag 
til skolens renovering. Derefter 
er der grill -medbring selv kød til 
den lækre salatbuffet.
Torsdag d. 20.  
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 21. 
14.30 Eftermiddagsmøde v/Filip 
Kildeholm, Løsning

Juli Sommerferie.
AUGUST
Fredag d. 2.  
10.00 Formiddagscafé
Torsdag d. 8.  
19.30 Løsning Missionshus' 40-års 
jubilæum
Torsdag d. 15.  
Kl. 19.30 Inspirationsaften for 
bibelgrupperne v/Sune og Filip
Fredag d. 16.  
Kl. 14.30 Eftermiddagsmøde v/
Johannes S. Larsen, Fredericia

Torsdag d. 22.  
Kl. 19.30 Morten Vartdal, Ordet 
og Israel
Torsdag d. 29.  
Kl. 19.30 Klaus Vibe, 
Menighedsfakultetet. "Salmernes 
bog og troen på Gud"
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.-3 klasse, 
onsdag kl. 16.30-18.00 
Ulve, drenge i 2.-3. klasse, onsdag  
kl. 16.30-18.00
Junior, piger/drenge i 4.-5 klasse, 
onsdag kl. 16.30-18.00 
Trop, piger/drenge i 6.-7 klasse, 
onsdag kl. 16.30-18.00 

Senior, piger/drenge fra 8. klasse, 
1. mandag hver måned kl. 19.00-
21.00 
Yderligere information hos Anne-
Mette Pedersen, tlf. 6135 5859 

KFUM og KFUK  
i Hedensted – Løsning 
Mødested: Kastanjehøj, Kirkegade 
16, Hedensted
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.

Korning
indre Mission

JUNI
Onsdag d. 5. Grundlovsdag: 
Børneklubben, IM og 
Menighedsrådet står for forskellige 
aktiviteter på sportspladsen.  Kom 
og vær med! Se i øvrigt byfest-
programmet!

Kirkekontorets  
åbningstid:  

mandag 13.00-17.00 
onsdag 10.30-12.30 
fredag 9.30-12.00
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Torsdag d. 13.  
Bibelkreds i hjemmene.
Søndag d. 23. 
Skt. Hans fest sammen med 
Borgerforeningen på bålpladsen 
ved åen. 
Båltale v. sognepræst Filip Torp 
Kildeholm.

JULI SOMMERFERIE!
Se program for de forskellige 
bibelcamping.

AUGUST
Lørdag d. 10. 
Kl. 8.30 Rengøringsdag i 
missionshuset.
Søndag d. 11. 
Gudstjeneste kl. 9.00 og 
dereft er kaff e og rundstykker i 
missionshuset.

Torsdag den 15. 
Bibelkreds-inspirationsaft en 
i Løsning Missionshus ved 
sognepræsterne – eller bibelkreds i 
hjemmene.
Fredag d. 23. 
Kl. 18.00: Hygge- og opstartsaft en 
m/grillmad hos Karen Birthe og 
Villy Nørgaard, Oluf Lerches Vej 25, 
Korning
Torsdag d. 29. 
Møde v/miss. Egild Kildeholm. 
Stouby IM kommer på besøg
Hvor intet andet er anført, afh oldes 
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.

Du fi nder vores udvalg af bøger og musik i 
Boghulens reoler i missionshuset på Snep-
pevej.

Derudover tager vi gerne imod bestilling og 
køb af bibler  (også med navnetryk), kristen 
litteratur, musik samt diverse  fra Forlags-
gruppen 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!

Boghulen v. Maria og Lasse Torndahl

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:
20. juni kl. 19.30
Intet møde i juli
15. august kl. 19.30
19. september kl. 19.30

Christiane og Carsten Klitlund

Høst- og familiegudstjeneste 
søndag den 1. september kl. 10.30 i Løsning Kirke Klezmer Duo medvirker 
Eft er gudstjenesten er der mulighed for køb af pølser, brød og drikkevarer. Der vil 
være folkedans på parkeringspladsen ved Klezmer Duo.
Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og i udlandet, hvor de har 
optrådt i de fl este europæiske lande samt i Israel, USA, Argentina og på Cuba.  
Klezmerduo har vundet en førstepris på Verdensmusikfestivalen, DK samt udgivet 4 
CD`er, der har fået fl ere Folk-award nomineringer.
Se evt. mere på deres hjemmeside www.klezmerduo.dk
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GUDSTjeNeSTeLiSTe
 LØSNiNG KOrNiNG

2. juni  09.00 (FK) 10.30 (FK) Familiegudstjeneste 
6. s.e. påske   ved åen i Korning
9. juni  10.30 (FK) 10.30 (SS)
Pinsedag
10. juni  10.30 (SS) 09.00 (SS)
2. pinsedag
Kollekt: Menighedsfakultetet 
16. juni  10.30 (FK) 09.00 (FK) Kirkekaff e
Trinitatis  Familiegudstjeneste på Skærven 
Kollekt:DFS 
23. juni 09.00 (SS) 10.30 (SS)
1. s.e. trinitatis
Kollekt: KFUM`S Soldatermission
26. juni  14.00 (SS) 
 Ældre- og handicapgudstjeneste
30. juni  10.30 (FK) 09.00 (FK) Kaff e i private hjem
2. s.e. trinitatis
7. juli  09.00 (SS) 10.30 (SS)
3. s.e. trinitatis
14. juli  10.30 (SS) 09.00 (SS) Nadver
4. s.e. trinitatis  
21. juli  09.00 (SS) 10.30 (SS)
5. s.e. trinitatis
28. juli  10.30 (FK) 09.00 (FK)
6. s.e. trinitatis
4. august  09.00 (FK) 10.30 (FK)
7. s.e. trinitatis
Kollekt: Israels mission  
7. august  14.00 (FK)
 Ældre- og handicapgudstjeneste
11. august  10.30 (FK) 09.00 (FK) Kaff e i missionshuset
8. s.e. trinitatis
Kollekt: Promission  
18. august  10.30 (SS) 09.00 (SS) Nadver
9. s.e. trinitatis
25. august  09.00 (FK) 10.30 (FK)
10. s.e. trinitatis
Kollekt: Blå kors 

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, handi-
capgudstjenester (også Korning) og eft ermiddagsmøder kan bestilles kl. 20.00 aft enen før på tlf. 7589 2444. 
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm


