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Kirkeklokkerne er hverdagens baggrundsmusik, som har bidraget til lydbilledet i de to byer 
gennem generationer. Selvom kirkeklokkerne måske forstyrrer lydbilledet, så kan de hjælpe 
os til at sætte livet ind i en ramme af både sorg og glæde, hverdag og fest – samtidigt med, at 
de både inviterer til bøn og fællesskab med Gud.
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Replik 

Kirkeklokkerne er hverdagens baggrundsmusik 

Kirkeklokkerne i Løsning og Korning kirker har bidraget 
til lydbilledet i de to byer gennem generationer. Der kan 
selvfølgelig være delte meninger om, hvorvidt de bidrager 
positivt eller negativt til et lydbillede, der allerede er fyldt 
med lydindtryk fra biler, plæneklippere, krager m.m.

Men selvom lyden ikke falder i ens smag, så sætter den 
rungende metalliske lyd alligevel livet ind i en ramme, 
der fastholder rytmen i hverdagen, spændt ud mellem 
fødsel og død, og hvor både sorgen og glæden er leve-
randør på indhold til livet.

Mange kan til tider opleve, at den ene dag tager den 
anden, og at livet opleves som et tog, der bare kører 
derudaf med én selv som passager. Men sådan behøver 
det ikke at være. Kirkeklokkerne minder os hver mor-
gen om, at vi nu står over for en ny dag, der er anderledes 
end den foregående. Der er nye muligheder, nye valg 
og nye opgaver. Og de ærgrelser og frustrationer, der 
hørte gårsdagen til, behøver ikke at bringes med ind 
i den nye dag. Klokkerne minder os samtidigt om at 
bede for dagen og alt det ukendte, vi jo går i møde hver 
dag. Når vi så hører klokkerne igen kl. 18, kan det give 
anledning til at se tilbage på dagen og også sige tak for 
det gode, den gav.

Klokkerne ringer også ifm. vielser, og markerer derfor 
også, når der er glæde og fest i menneskers liv. De lyder 
også ved en anden fest, nemlig barnedåben ifm. guds-
tjenesten og lyder derfor også ved livets begyndelse. 
Men de lyder også ved livets afslutning, når der er sorg. 
Ved begravelse og bisættelse. Når jeg hører kirkeklokkerne 
ringe sidst på formiddagen eller først på eftermiddagen 
– efterfulgt af 3x3 bedeslag - så rammes jeg ofte af en 
eftertænksomhed og vemodighed. For jeg ved, at i dette 
øjeblik er der en søn, hustru, mor eller nær ven, der står 
ved en kiste og er ved at tage afsked med en af sine kære. 
Jeg bliver mindet om, at livet en dag ophører – både for 
mig selv og mine kære.

På den måde følger lyden fra kirkeklokkerne os i livet 
som hverdagens baggrundsmusik, der minder os om, 
at ligesom dagen har en begyndelse og afslutning, så 
har livet også en begyndelse og en afslutning, der er 
spændt ud over både sorg og glæde. 

Dermed forkynder klokkerne om den realisme, livet har, 
og som vi ikke kommer uden om. Men de forkynder 
også om et håb. For når de lyder søndag inden guds-
tjeneste, så er det for at minde os om, at der er én, der 
ikke er bundet af de samme grænser som vi. Ja, som 
har vundet over livets værste fjende: døden. De minder 
os om, at nu samles et fællesskab for at være sammen 

med Gud, der er større end både vores bekymringer, 
sorg og skyld, og som kommer os i møde for at give os 
både evig fred, glæde og liv. Og enhver er inviteret til 
at være en del af dette fællesskab. Ingen er ekskluderet.

Så selvom kirkeklokkerne måske forstyrrer lydbilledet, 
så kan de hjælpe os til at sætte livet ind i en ramme af 
både sorg og glæde, hverdag og fest – samtidigt med, 
at de både inviterer til bøn og fællesskab med Gud, der 
står over alt det, der kan ødelægge livet.

Sognepræst Filip Torp Kildeholm

Kirkefrø er kirkens legestue for børn i alderen 1-5 år. 
Vi hører spændende historier fra bibelen, synger, 
danser, tegner og leger i Løsning Kirkecenter 
(Vestergade 42a)
Mandage kl. 16.00 - 17.00
Kirkefrø PLUS - legestue, aftensmad og oplæg for 
forældre. Én mandag om måneden kl. 16.00-19.00. 
Læs mere på www.lkkirker.dk eller kontakt sogne-
medhjælper Linda Klitlund, tlf. 2490 1311.

30.09.2019 Andreas Bøge, Vejle, ungdomskonsulent. 
 "Hvad vil Gud med mit liv?"
28.10.2019 Sune Skarsholm, sognepræst i Løsning/ 
 Korning kirker
25.11.2019 Rikke og Søren Johan Nielsen, lærer og  
 familieterapeut. "Sig selv… sammen".  
 Der er forskel på mænd og kvinder. Vi  
 kan noget hver for sig, og vi kan noget  
 sammen. Om respekt og prioritering.
kl. 16-17.00 Kirkefrø (legestue) 
kl. 17-18.00 Aftensmad (20 kr. pr. voksen) 
kl. 18-19.00 Oplæg for forældre  
 (imens er der børnepasning) 
Drop ind/ud efter din families behov. 
Tilmelding til mad på sms til Linda Klitlund senest 
dagen før tlf. 2490 1311.

Kirkefrø og 
Kirkefrø PLUS!

Andreas Bøge Sune Skarsholm Rikke og Søren Johan Nielsen
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5 hurtige til Lasse Kobbersmed

Lidt fakta om Lasse:
Lasse er gift med Miriam, og sammen med hende 
har han tre børn. Han er uddannet cand.mag i 
musikvidenskab og film & tv og har stor under-
visningserfaring i bla. musik på både efterskole, 
højskole og gymnasium. Lasse har stor erfaring 
som pianist inden for forskellige musikgenrer, 
og har også medvirket på flere albums (bl.a. med 
Lise Petersen og Arvid Asmussen). Derudover 
har han også erfaring med orgel og samspillet 
mellem præst og organist inden en gudstjeneste.

Lasse Kobbersmed spiller første gang til 
gudstjenesten den 1. september.

Det er med stor glæde, at Løsning og Korning kirker har 
kunnet ansætte Lasse Kobbersmed som organist, mens 
vores faste organist Line Skydstofte Nikolajsen holder 
orlov. Vi har givet Lasse fem hurtige spørgsmål, der siger 
lidt om, hvem han er, og hvad han brænder for.

1. Hvad får en musiklærer og mediefagslærer til at 
droppe jobbet som gymnasielærer for at blive organist 
i Løsning og Korning kirker?   
Jeg holder faktisk bare orlov fra mit job på Silkeborg 
Gymnasium, men da muligheden for at tage et år, hvor 
jeg næsten hele tiden kan få lov at arbejde med to af 
mine allerstørste passioner – kirke og musik – så var 
det altså et tilbud, der var for godt til at afslå! 
2. Hvad ser du mest frem til i arbejdet som organist? 
Jeg glæder mig rigtig meget til at give mit bidrag til 
alt det gode arbejde, som jeg kan mærke, bliver gjort i 
kirken – både af kirkens ansatte og de mange frivillige. 
Jeg har gennem de sidste 10-15 år spillet til mange arrange-
menter i kirken og har altid oplevet, at her var super dejlig 
stemning og et godt fællesskab om det at lave kirke. 
3. Hvilken sammenhæng ser du mellem musik og kirke? 
Jeg synes jo, at en af musikkens fornemmeste opgaver 
her på jorden er at være et genklang af den musik, som 
er omkring den himmelske trone, hvor engle synger 
non stop for at ære og ophøje den evige Gud. Så flot 
synes jeg godt man kan tillade sig at tænke om musikken, 
som vi bruger den til gudstjenesterne og i det hele taget. 
Musikken tjener Gud, og samtidig gør den noget ved 
os, som jeg tror gør det nemmere at forstå og erfare, 
hvorfor han fortjener vores tak og ære. 

4. Hvad er vigtigst? Klassisk musik eller rytmisk musik?  
Tja, hvad er vigtigst – vitaminer eller fibre? Brunede 
kartofler eller rødkål? Vi har jo brug for det hele! Jeg ville 
i hvert fald nødig undvære nogen af delene. Det håber 
jeg også vil skinne igennem i det, jeg kommer til at 
bidrage med på musikkens område i kirken. Jeg er selv 
opflasket på kirkekor og salmesang sideløbende med, 
at jeg som pianist har forfulgt genrer som gospel, blues, 
jazz og soul plus meget andet godt fra musikhistorien 
efter år 1900. Jeg synes, der kan komme meget godt ud 
af ikke at tænke musik alt for meget i nøje afgrænsede 
genrekasser. 
5. Har du nogle hobbyer og interesser ud over musik? 
Ork ja! Fx madlavning, foto og friluftsliv i vilkårlig 
rækkefølge. Og så elsker jeg at se en god film med nogen, 
som gider at snakke om den bagefter. Det gider min 
søde kone heldigvis godt, når jeg ikke foreslår noget, 
der er alt for nørdet. 

40-års jubilæumsfest
Torsdag den 26. september kl. 17.30
I denne sommer var det 40 år siden, missions-
huset på Sneppevej blev taget i brug. Derfor 
holdes fest i taknemmelighed over huset og alle 
de mennesker, der dengang som nu, uge efter uge, 
har været med til at skabe rammer og liv i huset. En 
af husets unge venner Jonas Simoni, kok på Hotel 
Munkebjerg, laver en lækker 2-retters festmiddag.

Pris: Voksne 150kr./børn 3-12 år 50kr. Max pris 
pr. familie (forældre + børn u/18 år) 400kr.
Yderligere information og tilmelding i Missionshuset 
og på www.losning-im.dk
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Sogne- og orienteringsaften Korning 
den 22. oktober 2019, kl. 19.00. 
Lille Vestervang, Korning
Korning Menighedsråd

Den 8. september slår Korning Kirke dørene op til en 
festlig familiegudstjeneste! Efter gudstjenesten serveres 
i samarbejde med borgerforeningen pølser/brød samt 
drikkevarer på parkeringspladsen. Egon Christensen 
udstiller landbrugsmaskiner, som børn og voksne kan 
kigge på. 

Op til gudstjenesten har Korning Skole i samarbejde 
med kirken været aktiv med at lave høst-pynt til kirke-
rummet sammen med Mia Broe Jakobsen. Temaet for 
høstarrangementet på skolen i ugen op til høstguds-
tjenesten er "Det daglige brød" - med fokus på Guds 
gaver til os og høstens betydning. 

Børn, som er døbt i 2014, er særligt inviteret til denne 
gudstjeneste og vil blive fejret og få en gave undervejs 
i gudstjenesten. 

Alle børn må være med til at bære frugt/grønt/blomster 
ind i kirken i starten af gudstjenesten. Medbring gerne 
hjemmefra, ellers er der noget i våbenhuset! 

Velkommen til en festlig familiedag!

Høst- og familiegudstjeneste i Korning
Korningblomsten
Lørdag den 7. september udflugt til 
Uhre ved Brande. Der vil vi besøge 
den gamle stråtækte Uhre Mølle, der 
er den eneste af sin art i Danmark.
Uhre Kirke, der i 1993 blev restaureret 
og malet i flotte, lyse påskefarver og Købmands-
gården, der er genåbnet som museum. Vi får en 
rundvisning, drikker kaffe og får en spændende 
historie om eneboeren Jens Lyn.

Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den 
27. august 2019. 

Tirsdag den 8. oktober besøg hos Preben Bosse, 
der som barn næsten dagligt kom i Livgardens 
vagtstue på Amalienborg. Her grundlagdes en 
kærlighed til Livgarden, og da Bosse i 1972 flyt-
tede til Horsens, begyndte han at opbygge sit eget 
gardermuseum med uniformer, emblemer, bil-
leder m.m. Vi vil få en rundvisning i museet og få 
et glas livgardenportvin samt kaffe og kage.  
Der er højst plads til 32 personer, som kommer 
med efter ” først til mølle princippet ”, og forenin-
gens medlemmer kommer i første række.

Tilmelding til Marie tlf.: 7175 0339 senest 
tirsdag den 17. september 2019

Tirsdag den 26. november julearrangement i 
Klosterkirken i Horsens, hvor sognepræst Peter 
B. Stentoft vil fortælle om kirken og holde en 
lille andagt. Der serveres smørrebrød og godter 
osv. i kirkens menighedshus.

Tilmelding til Marie tlf.: 7175 0339 senest 
mandag den 11. november 2019.

BestyrelsenAdventsfest i Korning
Igen i år inviterer Korning Borgerforening og Korning 
Menighedsråd til adventsfest på Korning Kro.
Velkommen torsdag den 
12. december klokken 17.00. 
Sognepræst Sune Skarsholm 
holder adventstalen. Ligeledes 
håber vi at se og høre mange 
af sognets børn til Lucia.
Mere info i næste kirkeblad. 

Julekoncert med familien Rugager i Korning Kirke Søndag den 15. december kl. 19.00.
Den sangglade og velsyngende familie, som tidligere har boet i Korning, glæder sig meget til et gensyn. 
Ved koncerten består familiekoret af ti voksne og nogle børnebørn samt pianisten Henrik Tjagvad. 
Programmet byder på flotte ballader over smukke Christmas carols til svingende julegospel.  
Glæd jer til en dejlig julekoncert!
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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 kaffe og den berømte Unges Hjem lagkage.
Bestyrelsen

Formiddags-café i Korning Missionshus!
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. 09.30-11.30 den 1. tirsdag i hver måned:
3. september - 1. oktober - 5. november - 3. december 

Vi begynder med at drikke kaffe/the m. rundstykker m.m. Pris 10 kr. pr. person.
Der er god tid til snak og hygge i et godt socialt fællesskab. Ind imellem hygger vi os med forskellige spil, strik osv.
Kontaktperson: Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949. Du er hjertelig velkommen!

 

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!  
	

For børn i alderen 4-10 år
Det foregår hver anden fredag på Korning Skole kl. 15.00-16.30. 
Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jer!
Flere steder nævnes forkortelsen DFS – det står for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, 
som klubben har tilknytning til.
Se mere på kirkernes hjemmeside lkkirker.dk eller facebook-gruppen "Korning Børneklub" 
Karen Birthe Nørgaard, tlf. 2972 5505 / Linda Klitlund, tlf. 2490 1311
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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

Søndag den 8. september
Høst-/familiegudstjeneste i Korning Kirke kl. 10.30. Se annoncen side 4.

Fredag den 13. september (uge 37)
Jesus og hans venner.

Fredag den 27. september (uge 39)
Historien om "Den fortabte søn". Vi får besøg af 
Britta Bank Møller, børnekonsulent i DFS.

Fredag den 
11. oktober (uge 41)
Den lamme mand 
bliver rask.

Fredag den 25. oktober 
(uge 43)
Peter og Johannes i fængsel. 
Besøg af Karsten Nielsen, 
Horsens, frivillig i DFS.

Fredag den 8. november (uge 45)
Hvordan er det i Himlen?

Fredag den 22. november (uge 47)
Filip hjælper en hofmand.



6

"Du kommer aldrig til at gå igen". Sådan lød den barske 
besked fra speciallægen til Sara Kobale (37) fra Løsning, 
da hun som 24-årig blev pludseligt ramt af en lammelse 
i benene. Hun var et år tidligere blevet mor til sin første 
søn og havde de sidste par måneder gået og planlagt sin 
25-års fødselsdag senere på måneden. Men pludselig lød 
lægens dom på sklerose, lam i benene, knuste drømme 
og en fødselsdag, der måtte fejres på sygehuset.

Mistede sin mor og far som lille  
Sara Kobale er opvokset i Congo, hvor hun boede, indtil 
hun var 17 år. Som lille var hendes forældre blevet 
skilt, og hendes mor havde fundet en ny dansk kæreste, 
da Sara var fire år. Moderen og hendes danske kæreste 
flyttede til Danmark, da hun var 6 år, men Sara måtte 
blive tilbage i Congo hos faderen, der forbød hende 
at rejse til Danmark. Senere samme år dør hendes far, 
og hun stod nu uden en mor og far, og uden mulighed 
for at tage til Danmark, da hun måtte blive hos sine tre 
andre søskende sammen med bedstemoderen. ”Det var 
en hård omgang både at miste min far og mor samme 
år.” Først da Sara Kobale blev 17 år, blev det muligt for 
hende at flytte til Danmark. Hun havde indtil da ikke set 
sin mor, siden hun var 6 år gammel.

Mødet med Danmark  
Mødet med Danmark blev også et møde med det danske 
sprog. ”Jeg husker, at jeg kom på sprogskole, hvor jeg 
skulle lære dansk. Det lød virkelig svært, og jeg begyndte 
at græde helt vildt. Jeg var så ked af det. Jeg bad til Gud 
og sagde: Gud, hvordan skal jeg nogensinde lære at tale 
dansk?” Heldigvis blev hendes frygt gjort til skamme, 
og i løbet af få år lærte hun at tale dansk, og hun oplevede, 
at Gud var med hende

Troen har fulgt Sara gennem hele livet  
Og netop troen på og tilliden til Gud har fulgt Sara 

gennem hele livet. Også når det var svært. Hun har 
oplevet at miste to børn i graviditeten, men er allige-
vel overbevist om, at Gud vil hende det godt. ”Gud er 
en kærlig Gud. Han vil mig det godt. Han giver ikke 
en sten, hvis man beder om en fisk”.”Troen kan flytte 
bjerge” udtrykker Sara. Og det har også været hendes er-
faring gennem hele livet, hvor hun konkret har erfaret, 
at Gud har grebet ind i hendes liv. Da Sara derfor som 24-
årig får den barske besked om, at hun ikke vil komme 
til at gå igen, vender hun sig resolut mod speciallægen 
og siger: ”Du skal aldrig nogensinde sige til mig, at jeg 
aldrig kommer til at gå igen. Du kan ikke sætte punk-
tummer i mit liv. Det er kun Gud, der har den magt. 
Kun han kan sige, at jeg ikke kommer til at gå igen”. 

Og lægens ord blev gjort til skamme. Seks måneder 
efter var Sara Kobale igen sammen med speciallægen, 
men denne gang kunne hun til lægens overraskelse og 
glæde gå. Lammelsen var væk, og hun er den dag i dag 
ikke i tvivl om, at det var Gud, der hjalp hende.

Sara Kobale har stadig sklerose, og hun ved ikke, om 
Gud en dag gør hende helt rask. Men hun tror, han 
kan, og hun glæder sig over, at hun lige nu kan bevæge 
sig frit uden at være voldsomt hæmmet af sin sygdom. 
Sygdommen har vist hende Guds magt, men også hendes 
egen svaghed. ”Jeg giver magten til Gud, selvom jeg er 
svag. For jeg ved, hvem der er stærkere, og han kender 
mig bedre end lægerne". 

”Du skal aldrig nogensinde sige til mig, 
at jeg aldrig kommer til at gå igen”

Sara kommer i Løsning Kirke, hvor hun glæder sig over 
at kunne dele sin tro med andre. 

Livet har både budt på medgang og modgang, men 
Gud har været hende nær gennem det hele. 

Foto: Lars Grønvang Stilling

Foto: Lars Grønvang Stilling
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Høst- og familiegudstjeneste  
søndag den 1. september kl. 10.30
Der er morgenfest for de børn, der er døbt i 2014. 
Velkommen til rundstykker kl. 9.30 i Kirkecentret. 
Børnene fejres og får en gave under gudstjenesten. 

Alle børn er velkomne til at bære blomster/frugt/
grøntsager ind i starten af gudstjenesten. Medbring 
gerne hjemmefra, ellers har vi også noget klar i 
våbenhuset. Ved denne gudstjeneste er der mulighed 
for at give et høstoffer (pengegave). Kuverter findes 
i våbenhuset.

Klezmer Duo medvirker. 

Efter 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 fleste europæiske 
lande samt i Israel, USA, Argentina og på Cuba. 
Klezmerduo har vundet en førstepris på Verdens-
musikfestivalen, DK samt udgivet 4 CD`er, der 
har fået flere Folk-award nomineringer.

Se evt. mere på deres hjemmeside: 
 www.klezmerduo.dk

Julehjælp 
Ansøgning om julehjælp til trængte 
børnefamilier i Løsning og Korning 
sogne.
Det bliver igen i år muligt at ansøge 
om julehjælp. Se flere detaljer i næste kirkeblad, 
der kommer sidst i november eller læs mere på 
kirkens hjemmeside. 

Ansøgningsfristen er mandag den 2. december 
kl. 9.00. Der indsamles blandt andet i kirkerne 
i november og december måned. Det er også 
muligt hele året at donere på mobile pay: 54 519 
mrk. Menighedsplejen.

Bøn er en gave, Gud har givet os, 
hvor vi kan tale med Gud og søge 
hans nærvær. Derfor vil vi til efteråret 
sætte endnu mere fokus på denne 
gave i menigheden. Det vil vi gøre 
med følgende to tiltag:

Åben mikrofon under kirkebønnen 
(Løsning Kirke). Under kirkebønnen efter prædiken vil 
der blive et par minutters stilhed, hvor man som enkelt-
person kan gå hen til en opstillet mikrofon og bede en fri 
bøn for menigheden, byen eller verden. Det kan også 
være en tak for en ting, man på en særlig måde er blevet 
mindet om i løbet af gudstjenesten. 

Bedekrukke i våbenhuset. Vi vil opstille en krukke i 
våbenhuset i både Løsning og Korning, hvor man kan 
lægge konkrete bedeemner i. Herefter vil enkeltper-
soner fra menigheden i løbet af ugen bede for disse emner. 
Der er selvfølgelig tavshedspligt, og man kan også vælge 
at være anonym. 

Det er også fortsat muligt at få et andet menneske til at 
bede for konkrete ting i ens liv under gudstjenesterne 
i Løsning. Det foregår bagerst i kirken bag en skærm, 
hvor en person med tavshedspligt beder for en. Dette 
finder sted under nadveren. Ovenstående vil løbende 
blive introduceret til gudstjenesterne. 

Sune Skarsholm og Filip Torp Kildeholm

Mere fokus på bøn 
til gudstjenesterne

 

  
 

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. 
 

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 kr. + 
drikkevarer.

Efteråret 2019: 3.9., 8.10., 12.11. og 10.12.
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 rekvieres indenfor Korning og Løsning 
sognegrænse. Bestil bil på 4236 4237 senest kl. 20.00 
aftenen før.

Vi håber at se dig!
 
Aktivitetsudvalget 
og sognemedhjælper, 
Randi Hummelmose



8

Kirkebil Pga. ny taxaordning kontaktes ved behov 
for taxa bus til ældre- og handicap gudstjeneste 
og eftermiddagsarrangementer i Besøgstjenesten, 
Hoegh Taxi: Tlf.: 2222 2268.
Ved alm. gudstjeneste og brug for alm. bil: Kontakt 
Byens Taxi på tlf.: 7589 0020 eller benyt Flex Taxa.

Det er med inspiration 
fra lovsangsaftenen på 
menighedslejren i 2018, 
at Løsning Kirke invi- 
terer til lovsangsfest i 
kirkerummet den 6. 
september 2019. 

Én af Indre Missions 
bibelkredse i Løsning 
har taget initiativ til 
aftenen. 

”Det er noget helt unikt i 
at tilbede Gud sammen i lovsang, og det var en rigtig fed 
oplevelse på menighedslejren. Vi kunne have fortsat 
meget længere, end programmet lagde op til, og det 
er den fest, vi håber at fortsætte,” siger Silas Bang, der 
er en del af bibelkredsen og med i lovsangsudvalget i 
Løsning og Korning kirker. Lovsangsfesten ledes af Peter 
Ringgaard med band. Han har i mange år været engageret 
i lovsang på forskellig vis og blandt andet været musik-
konsulent i Indre Mission i otte år og været en del af 
lovsangsbandet ”Af hjertet for Herren”. 

Mere information følger på Løsning kirkes Facebook-side: 
facebook.com/lkkirker.

Lovsangsfest i Løsning Kirke

NYE TIDER FOR 
NYHEDSBRANCHEN

Sted: Øster Snede Konfirmandhus. Lindvedvej 34, 8723 Løsning.
Der er gratis adgang. Kaffe og kage kan købes for 30 kr.
Alle er velkomne!

Arrangør: KLF, Kirke & Medier

Mandag
30. sep
Kl. 19.30

Betina Bendix
direktør ved
TV SYD

Bibelundervisning i 
Løsning Kirkecenter 
I løbet af efteråret 2019 holder præsterne i Løsning 
og Korning bibelundervisning over 4 centrale 
personer fra det Gamle Testamente. Målet er at 
øge kendskabet til disse personer, men også at 
spejle vores eget liv i deres samt se, hvordan Gud 
bruger almindelige mennesker i sin store frelses plan. 

Undervisningen er tirsdag fra kl. 16.30-17.30 
den 27. august, 24. september, 29. oktober og 
26. november.

Pris: Gratis.
Sted: Løsning Kirkecenter, Vestergade 42A.
Medbring gerne en bibel

Baby salmesang 
i L øsning Ki rk e e f t erår 20 19
Babysalmesang er for alle små børn (0-1 år). Ældre 
børn er også velkomne, men programmet er målrettet 
børn under 1 år. 

Vi mødes torsdag formiddag kl. 10.00. I efteråret 
2019 mødes vi følgende datoer: 5.9., 12.9., 19.9., 
26.9., 3.10., 10.10. og 24.10.

Tilmelding til Linda Klitlund på tlf. 2490 1311
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 droppe ind 
senere i forløbet!

VELKOMMEN!
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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
Fridag: Mandag

Organist:  
Lasse Vestergård Kobbersmed  
Tlf.: 6169 5572  
Mail: lasse@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 28.
oktober 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

Kirkehøjskole, Ølsted, Øster 
Snede, Korning og Løsning

Løsning Kirkecenter, 
Vestergade 42,  
Mandag den 21. okt., 
kl. 19.30.
Stud.theol. Martin 
Bentsen, Mariager, 
kommer og fortæller 

om sit liv, der var præget af omsorgssvigt, 
institution, stoffer og fængsel, og hvordan 
det hele blev vendt på hovedet, efter han 
begyndte at læse bibelen i fængslet. Spæn-
dende, ærlig og autentisk livshistorie.

Løsning Kirkecenter, 
Vestergade 42,  
Mandag den 18. nov., 
kl. 19.30.
Fakultetsleder på MF i 
Århus, Thomas Bjerg 
Mikkelsen, som har 

skrevet bogen "Alle vil jo bare elskes" 
– En bog om hans venskab med livstids-
fangen Lars Irgen Petersen. Kom og hør 
ham fortælle om, hvordan bogen blev til 
og tankerne bag.
Alle er velkomne. Pris 50 kr. inkl. kaffe.
Højskoleudvalget under Ølsted, Ø. Snede, 
Løsning og Korning Menighedsråd

Åben Bibel Studie

Har du lyst til at vide mere om, hvad 
kristendom er? Vi er en lille gruppe, der 
mødes hver 3. torsdag i Løsning Kirke-
center. Vi læser et stykke fra Bibelen og 
taler om det, vi har læst.
Du er meget velkommen til at deltage 
i et åbent og uhøjtideligt fællesskab på 
disse datoer: 
5. sept., 26. sept., 17. okt., 7. nov., 28. nov.
 
Vi mødes kl. 19.30 - og slutter kl. 21.30. 
Det kræver ingen tilmelding, forudsæt-
ninger eller forberedelse at deltage.
Christiane og Carsten Klitlund
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Løsning
Indre Mission

SEPTEMBER
Torsdag d. 5.   
Kl. 19.30 Fritidsforkynder Henning 
Hollesen, Aulum.
Fredag d. 6. 
Kl. 10.00 Formiddagscafé
Fredag d. 13.  
Fredagsfællesskab v/samfunds- og 
familiekonsulent Jakob Lund Olesen
17.00-17.50 Den store   
 familiesamling 
18.00 Lækker fredagsmenu 
19.00-20.00 Lovsang og 
 tale for voksne 
19.00-20.00 Disney Sjov og   
 popcorn for børn  
20.00 Kaffe og vaffelis for alle 
Voksne kr. 40,- Børn kr. 20,-
Torsdag d. 19.  
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 20. 
14.30 Eftermiddagsmøde v/Børge 
Terp, Stensballe.
Torsdag d. 26.  
17.30 40-års jubilæums- og 
efterårsfest v/Peter Nord Hansen, 
Fredericia. "Dåbens store gave". 
Tilmelding nødvendig.

OKTOBER
Onsdag d. 2.   
19.30 Efterårsmøde i Tørring v/
Heine Holmgaard.
Torsdag d. 3 
Kl. 17.00 Sune Skarsholm: 
Uddybning af søndagens tekst 
Matt. 6, 24-34. Mad og møde. Med 

spisning kl. 18.00. Pris inkl. mad: 
Voksne/børn 40kr./20kr.
Fredag d. 4.   
Kl. 10.00 Formiddagscafé.
Torsdag d. 10. 
Kl. 19.30 Jakob Højlund. "Hvad er 
det kristne fællesskab?"
Torsdag d. 17.   
Bibelkreds i hjemmene.
Fredag d. 18.   
Kl. 14.30 Eftermiddagsmøde v/
Hans Jørgen Hedegaard, Brande.
Torsdag d. 24.   
Kl. 19.30 Jens Peter Rejkjær. BDM 
Emne "Kald og efterfølgelse. Luk. 
9. v57-62.
Torsdag d. 31.  
Kl. 19.30 Anders Solgaard, Dansk 
Europamission.

NOVEMBER
Fredag d. 1.   
Kl. 10.00 Formiddagscafé.
Tirsdag d. 5. Fokus på mission   
Kl. 19.30 Kredsmøde i Kragelund 
m/Kurt Hjemdal, Norge. 
Enggårdsvej 12, Kragelund.
Onsdag d. 6.     
Kl. 19.30 Kredsmøde i Kragelund 
m/Kurt Hjemdal, Norge. 
Enggårdsvej 12, Kragelund.
Torsdag d. 7.    
Kl. 19.00 Kredsarrangement: Kurt 
Hjemdal, Norge. Øster Snede Kirke. 
Lindvedvej 34, 8723 Løsning.
Skriftemålsgudstjeneste.
Fredag d. 15.   
Kl. 14.30 Eftermiddagsmøde v/
Villy Sørensen, Hammel. 
17.00 Fredagsfællesskab v/
 Kurt Nielsen, Holstebro. 
17.00-17.50 Den store   
 familiesamling.
18.00 Lækker fredagsmenu. 
19.00-20.00 Lovsang og   
 tale for voksne. 
19.00-20.00 Disney Sjov og   
 popcorn for børn.
20.00 Kaffe og vaffelis for alle 
Voksne 40kr. Børn 20kr.

Torsdag d. 21.    
Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 28.    
19.30 Tage Rasmussen.
Se IM´s hjemmeside: 
www.losning-im.dk
Aktiviteter i ugens løb - 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 
www.loesningspejder.dk
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. 19-21.00 
Yderligere information hos Anne-
Mette Pedersen, tlf. 6135 5859

Kirkekontorets åbningstid:  
mandag 13.00-17.00 
onsdag 10.30-12.30 
fredag 9.30-12.00
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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.

Voksenafdelingen
Torsdag d. 19. september 
Kl. 19.30. Ivar Brændgaard ”Fra 
præstekanal til den mest populære 
regionale tv-station”
Torsdag d. 10. oktober  
Kl. 19.30. Tidl. lærer og 
efterskoleforstander Hans Jørgen 
Lysholm, Viborg ”Poeten og 
provokatøren, Jeppe Aakjær”
Torsdag d. 14. november  
Kl. 19.30. Sognepræst Mogens Thams, 
Rindum, Ringkøbing ”Når verden 
forandrer sig”.
Kontaktperson: 
Gerda Lindskjold, tlf. 2098 5974

Korning
Indre Mission

SEPTEMBER
Torsdag d. 5.  
En aften om MAF! Vi får besøg 
af Helmer Olsen fra Tarm, der 
vil fortælle om arbejdet i MAF, 
hvor deres piloter og fly bringer 
nødhjælp, læger og sygeplejersker 
ud til vanskeligt tilgængelige 
områder i verden.
Torsdag d. 12. 
Bibelkreds i hjemmene.
Fredag d. 20. 
Kl. 18.30 Høstfest med fællesspisning. 
Vi får besøg af Erik Morten Jensen,  
der er forstander på ”Stefanshjemmet” 
i Aarhus.Tilmelding til spisning på 
tlf.: 2972 5505 eller 2818 1592.
Torsdag d. 26. 
Vi mødes i Korning Genbrugsbutik. 
Soldaterhjemslederen fra soldater-
hjemmet i Irak, Judy Jochumsen, vil 
bl.a. fortælle om sin tid i Irak.

OKTOBER
Onsdag d. 2. 
Efterårsmøde i Tørring Missionshus 
v/Sognepræst Heine Holmgaard, 
Bedsted. Fælles afg. fra Korning 
Missionshus kl. 19.00.
Torsdag d. 10. 
Bibelundervisning v/sognepræst 
Sune Skarsholm.
Torsdag d. 17.  
Bibelkreds i hjemmene.
Lørdag d. 26. 
Fællesskabsdag i Løsning Kirke-
center kl. 14.00 til kl. ca. 21.00.
Missionær Jørgen Bloch, Randers 
er sammen med os hele dagen.
Nærmere program senere.
Torsdag d. 31.  
”Det kristne håb” ved Poul Erik 
Hansen, Løsning

NOVEMBER
Tirsdag d. 5., onsdag den 6. og 
torsdag den 7. 
3 aftener med ”Fokus på Mission”. 
Tirsdag og onsdag kl. 19.30 i 
Kragelund Missionshus, 

Høstfest
Besøgstjenesten i Løsning og 
Korning kirker inviterer alle  
interesserede til HØSTFEST 
Onsdag den 11. september  
kl. 14.00 til ca. 16.00 i Løsning 
Kirkecenter 

Kom og vær med, når Fridtjof 
Stidsen fra Korning fortæller om 
et levet liv. Der vil være kaffe 
og kage, og vi vil synge høst- og 
efterårssange.   
Gå ikke glip af denne hyggelige 
eftermiddag! Tilmelding ikke 
nødvendig, Eftermiddagen er 
gratis. Alle er hjertelig velkomne! 
Sognemedhjælper 
Randi Hummelmose

Torsdag kl. 19.00: Skriftemåls-
gudstjeneste i Ø. Snede Kirke. Alle 
aftener taler Pastor Kurt Hjemdal, 
Norge. Se særskilt program for disse 
aftener!
Tirsdag d. 12. 
Claus Laursen i Stouby Missionshus.
Claus vil recitere og levendegøre 
bibeltekster. Fælles afg. kl. 19.00.
Fredag d. 22. kl. 18.30 
Vi spiser sammen og derefter film.
Torsdag d. 28. 
Bibelkreds i hjemmene.

Talenter til tjeneste
Kursus til opdagelse og forståelse 
af dine nådegaver og vejledning 
til din egen tjeneste.
Onsdag den 6. og 20. november 
- begge dage kl. 17.30-21.30 i 
Løsning Kirkecenter, Vestergade
Kurset benytter Tjenestens 3 farver 
af Christian A. Schwarz og er en gen-
tagelse af tidligere afholdt kursus.
Underviser: sognepræst Sune 
Skarsholm m.fl.  
- Program følger på lkkirker.dk
Pris: 200 kr. (inkl. fællesspisning 
og bog) Tilmelding: senest fredag 
den 1. nov. til Else Laursen på el@
km.dk eller tlf.: 7579 0014.



GUDSTJENESTELISTE
 LØSNING KORNING

1. september  10.30 (SS) 09.00 (SS) 
11. s.e. trinitatis Høst- og familiegudstjeneste Kaffe i private hjem 
Kollekt: Høstgave
8. september  09.00 (FK) 10.30 (FK) 
12. s.e. trinitatis   Høst- og familiegudstjeneste
15. september  10.30 (FK) 09.00 (FK) 
13. s.e. trinitatis   Nadver
22. september  09.00 (SS) 10.30 (SS) 
14. s.e. trinitatis 16.00 (SS) Lovsangsgudstjeneste
25. september 14.00 (SS)  
  Ældre- og handicapgudstjeneste
29. september  10.30 (SS) 09.00 (SS)  
15. s.e. trinitatis   Kirkekaffe 
Kollekt: Norea
6. oktober  09.00 (FK) 10.30 (FK) 
16. s.e. trinitatis
13. oktober  10.30 (FK) 09.00 (FK) 
17. s.e. trinitatis   Nadver 
Kollekt: Blå Kors
20. oktober 09.00 (SS) 10.30 (SS) 
18. s.e. trinitatis 
Meninghedsfakultetet
27. oktober  10.30 (FK) 09.00 (FK) 
19. s.e. trinitatis   Kirkekaffe
30. oktober  14.00 (FK) 
 Ældre- og handicapgudstjeneste
3. november  14.00 (SS) 16.00 (SS) 
Allerhelgensdag  
10. november  09.00 (FK) 10.30 (FK) 
21. s.e. trinitatis 16.00 (FK) Lovsangsgudstjeneste 
Kollekt: Sømandsmissionen
17. november  10.30 (SS) 09.00 (SS) 
22. s.e. trinitatis   Kirkekaffe 
Kolonien Filadelfia
24. november  09.00 (FK) 10.30 (FK) 
Sidste søndag i kirkeåret   Nadver 
Kollekt: Indre Mission
1. december  10.30 (SS) 09.00 (SS) 
1. s. i advent Familiegudstjeneste 
Kollekt: Menighedsplejen

Børnekirke i kirkecentret under prædiken ved gudstjenester kl. 10.30 i Løsning 
Kirkebil Pga. ny taxaordning kontaktes ved behov for taxa bus til ældre- og handicap gudstjeneste og eftermiddagsarrangementer i Besøgs-
tjenesten, Hoegh Taxi: Tlf.: 2222 2268. Ved alm. gudstjeneste og brug for alm. bil: Kontakt Byens Taxi på tlf.: 7589 0020 eller benyt Flex Taxa.  
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm


