
Løsning og Korning kirker

December - Januar - Februar 2020

Løsning borgere om  juletraditioner, kirkegang og favorit julesange. Se interviews inde i bladet.

Mistede deres 
ægtefæller 
med få måneders 
mellemrum
Vi har fået et nyt liv sammen
Se artikel inde i bladet. 
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Replik 

Julen varer lige til påske …
Nej, det er ikke sandt, nej det er ikke 
sandt, for ind i mellem kommer fa-
sten.
Netop! Hver (høj)tid til sin tid. Jul - 
faste – påske. Dette nummer af Kir-
keNYT dækker netop perioden fra 
jul frem til fasten i februar.
Juletiden er en overdådighed af 
glæde og gaver, hygge og familie-kom-sammen, marcipan og 
mavepine. Vi elsker det (de fl este af os) – og interviews fra tor-
vet i Løsning her i bladet afslører, at vi ikke afviger meget fra 
traditionerne nogen af os. Rør blot ikke ved min gamle jul … 
Men fastetiden? Den har aldrig haft  stor folkekirkelig inte-
resse. Den periode er der så at sige ikke meget kød på. Men 
når julefrokosternes tømmermænd og forbrugerræsets lom-
mersmerter har fortaget sig, når gavebytte-ræset og udsalgs-
bølgen i januar har lagt sig – så kommer fasten. 
Askeonsdag den 26. februar markerer fastetidens begyndelse i 
kirkeåret. Ved andagten i kirken får hver kirkegænger mulig-
hed for at få tegnet et kors med aske i panden. Asken er valgt 
til påmindelse om vor egen skrøbelighed, livets forgængelig-
hed og dødens vished. Af jord er du kommet – til jord skal du 
blive – af jorden skal du igen opstå.
Det lyder trist, men opleves som en karsk selvindsigt. Livet bli-
ver værdifuldt og skal ikke klattes væk! Fasten kan sammen-
lignes med en forårsrengøring eller hovedrengøring, hvor vi 
bruger ekstra tid og energi på at komme rundt i krogene for at 
fj erne ubehageligt snavs og nullermænd. Nøgleordene er ren-
selse og selvbesindelse, refl eksion og fordybelse - idet vi skridt 
for skridt nærmer os påskens højtid: Befrielsens, glædens og 
livets højtid!
Jul og påske hører altså sammen. I vor verden hersker døden 
og forgængeligheden. Navlestrengen er væk. Men her i vor 
verden er noget indtruff et: en fødsel, Jesu fødsel. Det er julens 
budskab. I påsken ser vi, hvad det skulle til for: Opstandelsen 
fra de døde – en navlestreng lagt ud fra den anden side. Den 
griber jeg fat i!  Sognepræst Sune Skarsholm

Har du spørgsmål til LIVET?
Løsning Kirke inviterer til Alpha-kursus. Bogstavet 
alpha er det samme som ”a” i alfabetet. Alpha er med 
andre ord for begyndere og kræver ingen forud-
sætninger ud over nysgerrighed. Kurset er skabt til 
samtale og til at udforske grundlæggende kristentro 
på en venskabelig, åben og informativ måde.  
Alpha løber fra 15. jan. til 1. april - 11 sessioner. 
Hver session begynder kl. 18.00 i Løsning Kirkecen-
ter med fællesspisning eft erfulgt af et kort oplæg og 
samtale i grupper. Aft enen slutter senest kl. 21.00.

Pris: 350 kr. Inkluderer mad, dagskursus 
(22. februar) og kursusmaterialer.
Tilmelding senest onsdag 8. januar til kirkekonto-
ret: e-mail til el@km.dk eller ring på 7579 0014.
Se yderligere information om Alpha på kirkens hjemmeside.

Evangelisk Alliances Bedeuge 2020
- afholdes i hele verden – også i Korning!
Tema: PÅ VEJEN HJEM 

Tirsdag den 7.: Evangelisk Alliance:
 Andagt i Korning Kirke 
 v/Sune Skarsholm.
Onsdag den 8.: Evangelisk Alliance: Bøn i Korning 
 kirke v/Elsebet Hermansen m.fl .
Fredag den 10.: Evangelisk Alliance: En aft en med bøn 
 v/Peter Bertelsen. Hos Lis Noe Jensen,  
 Kartoff elrækkerne 12 i Løsning.

Alle aft ener begynder vi kl. 19.30, 
og enhver er hjertelig velkommen!

Evangelisk Alliance: Bøn i Korning 

Kongernes Korning
De tre vise mænd var ifølge en legende også konger og 
repræsenterede hver deres folkegruppe. Alle tre bøjer de 
knæ og tilbeder barnet i Betlehem som universets Konge. 
Korning følger i kongernes spor med: 
Hellige Tre Kongers gudstjeneste 
5. januar kl. 14.00
Eft er gudstjenesten inviteres der til:
fællesskab og fortælling i Korning Missionshus
Jørgen Bøytler fra Brødremenighedens Danske Mission 
(BDM) fortæller, hvordan evangeliet også i dag forkyndes 
for stadig nye folkegrupper i Afrika. 
Arrangementet er gratis og alle er velkomne! 
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Vandring gennem  
FASTETIDEN 2019 
med smag af retræte
Du inviteres hermed til at 
deltage i en fælles fastemedi-
tation i perioden mellem fa-
stelavn og påske.
Fastetiden er en forberedel-
sestid frem mod påske, og al-
lerede nu har vi mulighed for at overveje, hvilken 
slags faste vi gerne vil have. Fasten kan være at af-
stå 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.
Fastemeditationens ramme:
- Deltagerne mediterer i ugens løb over en bi-
beltekst, som på forhånd er valgt.
Bibeltekster, meditationsform mm. introduceres 
ved første samling:

Askeonsdag den 26. februar efter Askeonsdag-
andagten i kirken. 
- Deltagerne mødes én gang ugentligt til oplæg, 
gensidig opmuntring og afsluttende liturgisk an-
dagt. Line Skydstofte Nikolajsen og Elsebet Her-
mansen 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.
Kontakt Sune Skarsholm på tlf. 5116 0169 / suss@
km.dk for yderligere oplysninger.

Tilmelding til: Elsebet Hermansen på 
tlf. 5121 8639 / elsebethermansen@gmail.com

Høstgudstjeneste  
bragte folk sammen
Søndag d. 8. september blev der afholdt en festlig høst-
gudstjeneste i Korning kirke. Kirken var flot pyntet op 
til dagen med både korn, frugt og grøntsager, som flere 
af børnene bar ind i procession. Korning skole havde op 
til gudstjenesten arbejdet med temaet ”det daglige brød”, 
hvor de blandt andet havde lavet et kors med en masse 
små malerier, der blev brugt i forbindelse med gudstje-
nesten. 
Efter gudstjenesten var parkeringspladsen omdannet til 
et stort bespisningsområde, indrammet af mejetærskere, 
selvbinder og andre høstmaskiner fra både nutid og for-
tid. ”Det var en rigtig god oplevelse, som jeg tror, mange 
ikke sådan lige 
glemmer”, siger 
Jens Jørgen Ther-
kelsen, som var 
en af de ansvarlige 
for udstillingen 
af høstmaskiner. 
”Det bringer folk 
sammen i byen, så 
man lærer folk lidt 
bedre at kende”.  
 FK Askeonsdag 26. februar

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 for-
dybelse:
- 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 er forberedelsestid – tid til renselse og 
selvbesindelse - mens vi skridt for skridt nærmer 
os påskens højtid: Befrielsens, glædens og livets 
højtid! Alle er velkomne!
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Evangelisk Alliance: Bedeuge 2020
Tema: På vejen hjem
Tirsdag d. 7. januar i Spejderborgen, 
Rævebjergvej 7: ”Langt væk hjemmefra”
Onsdag d. 8. januar i Løsning Kirkecenter, 
Vestergade 42: ”Uventet besøg”
Torsdag d. 9. januar i Løsning Missionshus, 
Sneppevej 40: ”To hjem”
Alle aft ener kl. 19.00 – 20.00
Søndag d. 12. januar Gudstjeneste i Løsning i 
Kirke kl. 16.00: ”Endelig hjemme”
Begynd det nye år med bøn for kirken og for 
verden – lokalt og globalt!

OPDAG DEN STØRSTE  
GAVE I UNIVERSET

OPDAG DEN STØRSTE  
GAVE I UNIVERSET

Udforsk Livet - er et uhøjtideligt minikursus for alle, 
som tænker over livet og lykken.
- Du behøver ikke at vide noget om Bibelen på for-
hånd!
- Du kan spørge om lige, hvad du vil, eller du kan bare 
være med og lytte!
Kurset forløber som en blanding af fi lmklip, samtale 
og undervisning ved kirkens præster.
Hvem du end er, og hvad du end tænker – Udforsk 
Livet er din mulighed for at opdage den største gave 
i universet.
Korning Kro, Korningvej 143 
Torsdag 30. januar og 6. februar kl. 19.00-21.00
Tilmelding: senest 24. januar til kordegn 
Else Laursen på el@km.dk / 7579 0014
Pris: 50 kr. pr. aft en (inkl. kaff e og kage)

Arrangør: Korning Kirke

Bibelundervisning i 
Løsning Kirkecenter
Med fokus på fi re centrale skikkelser i Det nye 
Testamentes persongalleri
Undervisningen er en fortsættelse af eft erårets 
fyraft ensmøder ved kirkens præster.
Hver gang med:
- undervisning og drøft else fra kl. 17.00-18.00 
med tilbud om børnepasning undervejs
- mulighed for tilkøb af aft ensmad kl. 18.00 for 30 
kr. pr. voksen
Undervisningen er gratis! 
Sted: Løsning Kirkecenter, Vestergade 42A 
Medbring gerne en bibel

Programmet 
indeholder: Julefrokost: 

100 kr. for voksne – børn gratis.
Drikkevarer kan tilkøbes.

Luciaoptog v/børn fra 
børneklubben og Korning Skole.

Adventstale ved sognepræst Sune Skarsholm.
Leg, hygge, levende musik og fællessang.

Tilmelding til Jette Michelsen tlf. 2175 3286, Henriette Møller 
tlf. 51 88 0858 / hennycwiek@live.dk.

Send sms eller ring senest fredag den 6. december.

Adventsfest i Korning
Torsdag den 12. december kl. 17.00 – 19.30
Midt i en tid med mørke og kulde udenfor vinduerne, er det 
godt at mødes med hinanden for at give plads til lyset, 
varmen og hyggen.
Derfor inviterer vi med glæde og forventning alle til 
adventsfest på Korning Kro
Arrangør: Korning Menighedsråd og Borgerforeningen
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Formiddags-café 2019-2020 Korning Missionshus, Klaks Møllevej 13.
Velkommen til en formiddag med hyggeligt samvær, sang og snak, spil og strik – og ”dagens tanke”.  
Kaff e/the og rundstykker for kr. 10.00. Vi mødes den første tirsdag i måneden fra kl. 9.30 – 11.30

Tirsdag d. 3. december har vi julehygge 
- medbring gerne en lille pakke!

I 2020 mødes vi tirsdag den 7. Januar og tirsdag den 4. februar!
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!  
	

Julehjælp 
Ansøgning om julehjælp 2019
til trængte børnefamilier i Løsning og Kor-
ning sogne
Løsning og Korning 
sogne uddeler jule-
hjælp til et antal øko-
nomisk hårdt trængte 
børnefamilier med 
hjemmeboende børn 
under 18 år.

Julehjælpen består af enten kolonialvarer og 
gavekort til indkøb af kød eller børnetøj, legetøj 
mv. 

Vi forsøger at imødekomme så mange ansøg-
ninger som muligt, men da vi ikke har ube-
grænsede midler, må vi fordele eft er bedste 
evne. Skema til ansøgning kan afh entes på 
kirkekontoret ved henvendelse til Else Laursen 
eller fi ndes på kirkens hjemmeside. 

Ansøgningsfristen er den 2. december.

Giv en gave til julehjælp 2019!

Der indsamles penge i kirken sidst i november 
og først i december. Du kan også benytte dig 
af MobilePay, nr. 18906 mærk: Menighedsple-
jen. Spred glæde i fl ere hjem - din gave gør en 
forskel! 

 

  
 

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.

Foråret 2020: 
28. januar, 25. februar, 24. marts, 21. april, 19. maj. 
10. 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 Se annoncen på side 9 i grøn bjælke.

Vi håber at se dig!

Aktivitetsudvalget og sognemedhjælper, 
Randi Hummelmose

Aft enens program:
18.00 Velkommen
 Middag
 Sang og indslag
 Dessert og kaff e

21.00 Tak for i aft en 

Minikonfi rmander
I eft eråret har disse 25 dejlige børn været minikonfi r-
mander i Løsning Kirke. Børnene er fra Bøgballe Friskole 
og Stjerne-
vejskolen. 
Forløbet 
afsluttes ved 
familieguds-
tjenesten 
d. 1. decem-
ber kl. 10.30.
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Bodil mistede sin mand 14 dage før juleaften i 2011. Niels 
fejrede jul samme år med sin dødssyge kone. I dag er Bodil 
og Niels gift med hinanden. Her fortæller de om deres ju-
lesorg – og hvordan den kan slukkes.

I marts 2011 fik Egon og Bodil at vide, at Egon ikke kunne blive 
rask af sin kræftsygdom. Deres verden ændrede sig med ét slag.
- Jeg oplevede, vi at blive sat ud af spillet. Det var ligesom, vi slet 
ikke var en del af verden mere, fortæller Bodil
Via sygehuset fik Bodil og Egon tilbudt at tale med Kræftens 
Bekæmpelse. Det havde Egon ikke mod på, men Bodil tog 
imod tilbuddet.
- Jeg kunne simpelthen ikke tage ordet død i min mund. Men 
hen på sommeren, kunne Egon sige: ”Når jeg dør, så …”. Og jeg 
kunne endelige sige: ”Når du er død, så …”.

Døde 14 dage før juleaften
Bodil tog plejeorlov fra sit arbejde. Parret tog på ture i camping-
vognen for at få tid sammen. Rundt i landet besøgt de kirke-
gårde, for der oplevede de en fred. 
- Det har haft stor betydning, at vi kunne tale sammen om dø-
den, at vi vidste, at vi ikke var alene med det og at familien tog 
hånd om os. 
- Det palliative team sendte Egon hjem i december og sagde: ’Vi 
ses efter nytår’. Men Egon vidste godt selv, at det ville ikke ske. 
Vi var inviteret over til jul hos Egons søster og hendes mand, 
for de ville at Egon skulle vide, at det skulle være, som det plejer. 
Men Egon levede ikke frem til jul. Han døde den 10. december 
og blev begravet en uge inden juleaften. Der var ikke julestem-
ning den jul, men Bodil og hendes datter fandt et ritual for de-
res sorg.
-  Jeg havde sådan en gammel porcelænskirke, der skulle et fyr-
fadslys i. Og Egon bad mig om at finde den ned oppe fra loftet, 
og det gjorde jeg så. 
- Vi havde også en adventskrans, som vi tændte hver eneste af-
ten i hele december med alle fire lys i, fordi det var hyggeligt. Og 
vi satte julemusik på. Adventskransen blev brændt ned mange 
gange!

Jul uden Egon
- Vi gennemførte juleaften sammen med familien som planlagt, 
og det var med tryghed ud over alle grænser. Vi overnattede 
der, for vi skulle ikke hjem til et tomt hus. Men så skulle vi hjem 
til 2. Juledag – bom! – så var vi der, alene uden Egon! Og jeg 

skulle begynde at arbejde igen 3. juledag … skrækkeligt! 
-  Så blev jeg syg og begyndte at kaste op. Det havde jo bare kørt 
derudaf i mange måneder med sygebesøg, indlæggelser, medi-
cin osv. Og hele tiden tænker man på: er det mon i dag, det sker. 
Så jeg var udmattet. Heldigvis havde jeg en forstående apoteker, 
som sagde, at jeg bare skulle komme efter nytår, når jeg var klar.
Gud stod ved siden af
- Jeg er opvokset i et kristent hjem og er fortrolig med at bede til 
Gud. Og Gud blev meget nærværende for mig i denne periode. 
Det var som om, han stod ved siden af os. 
- Jeg følte, at han stod her, når der var noget svært, siger Bodil 
og markerer med sine hænder et rum lige ved siden af sig. - Det 
skal ikke lyde så frygtelig fromt, men sådan var det altså, siger 
Bodil og ser på mig med et fast blik. 

Det bliver nok min sidste jul
Niels mistede sin kone Gudrun i maj 2012. Han husker den sid-
ste jul med hende.
- Hun var meget dårlig, men kunne da bevæge sig. Jeg har da et 
billede, hvor hun går rundt om træet med sit barnebarn Anne.
- Gudrun ville ikke tale om, at hun skulle dø. Hun ville hverken 
tale med mig eller vores børn om salmer, hun kunne tænke sig 
skulle synges til hendes begravelse. 
- Det forbavsede mig nok, at hun var så afvisende over at tale 
om døden. Og det kan godt pine mig lidt, at hun var indelukket, 
siger Niels.
Men Gudrun vidste godt, at hun skulle dø og forberedte sig på 
det. Niels fortæller:
- Jeg har fundet en lille bog efter hende, hvor hun har noteret, at 
det her nok bliver min sidste jul, og at Anne nok ikke vil kunne 
huske mig. 

Finder sammen
Bodil og Niels har boet med hver deres ægtefælle i Løsning 
det meste af deres liv. Begge par har haft deres jævnlige gang i 
Løsning kirke uden at kende hinanden personligt. De mistede 
begge deres ægtefælle indenfor et halvt år. Den 17. februar 2014 
begyndte de at danne par. 
- Det var noget af et bøvl at finde sammen, siger Niels og slå en 
latter op. 
- Vi havde intet haft med hinanden at gøre inden, siger Bodil.
- Jeg har godt nok kendt Egon fra håndbold, da jeg som ung 
kom til Løsning. Men Bodil har jeg aldrig truffet. Jeg har sat tag-
render op hos Egon og Bodil, men Bodil så jeg aldrig, fortæller 

Julesorg kan slukkes
Jeg tror ikke, at jeg helt var mig selv den jul! 

Bodil Marie Worm Hansen, pensionist,  
tidl. farmakonom
Niels Løkkegaard Andersen, pensionist, tidl. eget 
VVS-firma
Gift 21. juli 2018 i Løsning kirke
Bor på Christians Winthers Vej i Løsning

Vi kan snakke om hinandens første ægtefælle
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Niels. Bodil og Niels mødte hinanden i Løsning Kirke.
- Ja, man udser sig jo …, begynder Niels, men Bodil afbryder 
ham: - Nå, nå, nå – det gør man? 
Niels fastholder: - Ja, og så går man jo på et tidspunkt til angreb, 
og ser om det kan holde. 
Bodil griner højt.
Den 21. juli blev Bodil og Niels gift i Løsning kirke.
- Vi er jo begyndt på et helt nyt liv sammen, siger Bodil. Øjnene 
stråler. 
– Det er fantastisk, indskyder Niels. De ser på hinanden. Jeg 
mærker forelskelsen ikke er klinget af.

Julesorg og julefred
Julesorgen fra de svære år med sygdom og død er forsvundet 
ud af begges liv. Men deres første ægtefæller er ikke glemt. Da 
Bodil og Niels blev gift, havde de fået lavet to buketter, som lå på 
hver sin skammel i kirkerummet og som de gik over og lagde på 
gravstederne efter vielsen.
- Vi går fortsat op på kirkegården til vores ægtefællers gravsted 
hver søndag efter gudstjenesten. Det betyder meget, at vi kan 
gøre det sammen, siger Bodil.
- Vi kan snakke om hinandens første ægtefælle, siger Niels.
- Selvfølgelig er julen en tid, hvor vi også tænker på dem, vi har 
mistet. Men sorgen og savnet mildnes med tiden – i al fald for 
mig, siger Niels.  
- Jeg kan stadig ikke se meningen i, at jeg skulle miste Gudrun. 
Det er anderledes for Bodil, som godt kan se en mening. Men 
jeg kan da se, at vi har meget at sige tak for.

- Vi havde jo bedt, og bedt og bedt om, at Egon skulle blive rask. 
Og det blev han jo ikke. Men Gud var der, og han åbnede et nyt 
kapitel for mig – og for Niels, siger Bodil.
Bodil fandt hemmeligheden til trøsten i julesorgen i salmen 
’Dejlig er jorden’, som blev sunget ude ved Egons grav. Salmens 
sidste linjer lyder: Fred over jorden / Menneske, fryd dig!, os er 
en evig frelser født! 
- Sikke en fred, der kom i det øjeblik vi sang det, fortæller Bodil. 
- Trøsten i sorgen findes også i løftet om, at vi skal mødes en-
gang. Det hører med til det håb, som fylder i julebudskabet, 
runder Niels af.

Julekoncert med familien Rugager 
i Korning Kirke 
Søndag den 15. december kl. 19.00.
Den sangglade og velsyngende Rugager-familie 
har i mange år sunget ved forskellige lejligheder. 
Ved koncerten medvirker det meste af familien: 
far, mor, 5 døtre, 3 svigersønner, børnebørn samt 
pianisten Henrik Tjagvad. 
Koncerten byder på en skøn blanding af flotte 
ballader, smukke Christmas carols og svingende 
gospel.  Rugager-familiens flotte sang appellerer 
til alle og publikum vil blive inddraget under-
vejs. 
Glæden over julens budskab vil skinne igennem 
og forhåbentlig overstråle december mørket!
Koncerten er gratis og dørene åbnes 18.30. 

Vi glæder os til at fylde kirken med herlig sang og musik, 
siger Jens Erik Rugager Kristensen, ensemblets dirigent, 
organist

Velkommen til ”De 9 læsninger”  
og julekoncert 

med Løsning Kirkes julekor og ensemble  
søndag den 8. december, kl. 16.00

Julen synges igen i år ind på smukkeste vis af Løsning Kir-
kes eget julekor som består af ca. 50 sangere. Koncerten 
bliver en skøn blanding af julesalmer, carols, gospel og 
fællessange. 
Ind imellem sangene læses 9 udvalgte bibeltekster, der ta-
ger publikum med på en rejse gennem bibelhistorien, som 
starter ved verdens begyndelse og slutter med Jesus, der 
bliver født i Betlehem. 
Koret ledes af organist Lasse Kobbersmed, og et ensemble 
af frivillige lokale musikere medvirker. 

Fri entré. 

Kyndelmisse
Onsdag d. 5. februar kl. 18.00  
i Løsning Kirke
Til Kyndelmisse fejrer vi lysets komme 
- både bogstaveligt når vinterens afslut-
ning nærmer sig, og åndeligt med Kristi 
komme til jord.
Andagt i kirken 
Spisning i Kirkecenteret (Gule 
ærter/tærte - 130 kr./ekskl. drik-
kevarer)
Foredrag ved Anette Broberg 
Knudsen 
Anette Broberg Knudsen har gen-
nem de sidste 30 år skrevet en lang 
række bøger for børn og voksne. 
Anette vil fortælle om nogle af de overvejelser, der 
ligger bag bøgerne og give smagsprøver fra fortællin-
gerne.
Tilmelding til kirkekontoret tlf: 7579 0014 eller  
el@km.dk - senest fredag d. 31. januar.
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Klaus Andersen  
og Mikkel
- Familiehygge, det er 
faktisk det, jeg forbinder 
med jul. Vi fejrer enten 
julen ved at være hjem-
me ved os selv eller mine 
forældre eller min kones 
forældre, og så selvfølge-
lig Pias og min søn Mik-
kel og Lea, vores datter på 14 år. Jeg plejer ikke at gå i 
kirke, men min kone og børn går over i kirken til jul.
Mine favorit julesange er nok de der traditionelle. Vi 
hører julesange hele december: Højt fra træets grønne 
top, Glade jul og Last Christmas.

Susanne og  
Jørgen Hansen
- Vi fejrer jul ved at hyg-
ge med familien og tager 
i kirke, hvis der plads. Jeg 
elsker vejrforandringen 
ved juletid, så kommer 
jeg i julehumør, fortæller 
Jørgen.

Susanne: Jeg elsker også jul på grund af hyggen med 
familien. Og så skal jeg selvfølgelig i kirke til jul. Jeg 
synes, at det er sådan en god tradition, at man følges 
ad op i kirken, lytter til præsten og synger nogle ju-
lesange. Når vi går rundt om juletræet, så er det helt 
klart, at Et barn er født i Betlehem, skal synges.  Jeg har 
været med i julekoret i kirken og er med igen i år. Her 
har vi sunget en sang, som jeg synes er helt vildt smuk. 
Den hedder Det handler om dig (dig = Jesus, red.) og 
indeholder alle svar på, hvad julen er for mig.

Jes Blaabjerg Meisner
- Jeg forbinder jul med 
traditioner, både det her 
med Jesus, hans fødsel 
og opvækst og evangeliet 
i det. Og så selvfølgelig 
julefrokosten med de fa-
miliemedlemmer, som vi 
måske ikke ser mere end 
en enkelt gang om året. 
Det er hygge, for at bruge det her gode danske ord. 
Mine tre børn nyder, at der er lidt andre regler til jul, 
mere hygge og snolder, andre historier og en juleka-
lender at følge med i. 
Jeg skal da i kirke til jul, en enkelt gang i al fald. Måske 
skal vi rejse til Italien, og der går man jo til midnats-
messe eller går i kirke om morgenen 1. juledag. Min 

yndlingssalme er. Dejlig er jorden. Den skal synges 
omkring træet.

Dorte Dalgaard  
Hørning med Marius
Vi tager altid i kirke til 
jul til familiegudstjene-
sten. Så skal vi se, når æs-
let kommer med Maria 
på ryggen til Betlehem 
sammen med Josef, hvor 
hun føder Jesus-barnet, 
som skal frelse verden. Bagefter går vi hjem og får dej-
lig julemad, danser og synger omkring juletræet. Min 
favorit er norsk og hedder ’Nu i den hellige time’.
Marius fortæller, at han ønsker sig en brandbil med 
fjernbetjening til jul.

Marianne Solveig Dørr
Jeg fejrer jul ved at sove 
længe om morgenen, og 
vi går i kirke hele fami-
lien. Hjemme hos den, 
som vi skal holde jul ved, 
får vi en kop kaffe og lidt 
hygge. Så skal vi natur-
ligvis spise og danse om 
juletræet, synge salmer 

og pakke gaver op, inden vi siger tak for en dejlig dag 
og går hjem i seng. Vi skal synge Her kommer Jesus 
dine små. Vi står stille omkring træet under sidste vers 
med hinanden i hænderne, mens vi synger Her står vi 
nu i flok og rad / om dig, vort skønne hjerteblad. For 
ungernes skyld synger vi også Nu er det jul igen – og så 
skal det helst gå lidt stærkt omkring træet.

Nadia Nilsson
- Jul forbinder jeg med 
familie, hygge og god 
mad. Og så holder jeg af 
at gå i kirke og at være 
sammen med familien 
juleaften. Jeg er også 
glad for adventstiden, 
hvor vi tænder lys. Om-
kring juletræet eller i kirken skal vi helst synge Dejlig 
er den himmelblå.

Irene Larsen
- Jeg er sammen med 
mine børn og børnebørn 
på skift. Jeg forbinder 
julen med gaver, glæde 
og hygge og så troen på 
Jesus. Vi plejer ikke at gå 
i kirke til jul, men der er 
mange sange, som skal 

Løsning borgere: 

Sådan fejrer vi jul
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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 (fridag: Mandag)
Mail: graver@lkkirker.dk

Træffes bedst i graverhuset 
ved kirkegården i Løsning
ti.-fr. kl. 9.30 - 10.00

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.
januar 2020.
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

synges om træet. Vi gør det gerne sådan, 
at vi skiftes til at vælge en sang; den yng-
ste først og de ældste til sidst. Det er lige 
fra På loftet sidder nissen til Dejlig er den 
himmelblå – alle de gode og kendte sange.

Lone Ringsted 
Søgaard 
Kristensen 
med sin datter 
Sara
- Vi holder tra-
ditionel jul i 
familiens skød. 
Sara er med på alle juletraditionerne. Da 
jeg var lille var jeg træt af alle de sange 
omkring træet, men det er jeg ikke mere.
Lone: Jeg er meget glad for salmen Mit 
hjerte altid vanker; den er meget, meget 
smuk – især på den norske folketone. Den 
handler ikke kun om julen, men om at 
have Jesus i hjertet hele året. Selvom julen 
er en dejlig tid, så er den jo kun begyndel-
sen til påsken, som er den største højtid 
for mig. 

KIRKEBIL – FLEXTUR

Fremover skal brugere af kirkebil 
ringe til Flextur – tlf: 8740 8300. Det 
gælder ved ALLE arrangementer i 
kirken og i kirkecentret, formiddage, 
eftermiddage og aftner.

Kørsel skal bestilles senest en time før 
og hjemkørsel skal bestilles samtidig. 
Begge tidspunkter skal oplyses ved 
bestilling og koster 30 kr. pr. tur. Mod 
forevisning af kvittering på kirkekon-
toret, refunderes beløbet.

Hvis flere ønsker at benytte den 
samme bil, skal man blive enige om 
et fælles opsamlingssted. Ud over fast 
pris på 30 kr. pr. tur, falder prisen for 
de øvrige personer. Hvis én betaler for 
alles tur, kan man mod forevisning af 
kvittering, få refunderet beløbet på 
kirkekontoret.

Brochure vil være at finde i våbenhu-
set og på kirkekontoret.
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Løsning
Indre Mission

DECEMBER
Søndag d. 1. 
14.00 Tværkulturelt arrangement
Torsdag d. 5.  
19.30 Adventsfest v/Filip Kildeholm
Fredag d. 6.  
10.00 Formiddagscafé
Torsdag d. 12.  
17.00 Møde og Mad v/Jens Olesen, 
Børkop. Gospel-kids medvirker. 
Afsluttes med orientering om 
arbejdet i Løsning IM. Pris inkl. 
mad: Voksne/børn kr. 40,-/20,-
Torsdag d.19.  
Bibelkreds i hjemmene
Lørdag d. 28. 
14.30 Eftermiddagsjulefest v/Henri 
Axel Jensen, Silkeborg
19.00 Julefest ved Anders Solgaard

JANUAR
Fredag d. 3.  
10.00 Formiddagscafé
Torsdag d. 9.  
19.30 Evangelisk Alliance Bedeuge 
Program følger
Torsdag d. 16.  
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 17.  
14.30 Eftermiddagsmøde
Fredag – søndag 17.-19. 
Menighedslejr på Frøstruphave 
Efterskole. Program følger
Torsdag d. 23.  
19.30 v/Frank Kristensen, ELM-
konsulent: Jesus - forbilledet for 
vores liv som kristne

Torsdag d. 30.  
17.00 Møde og Mad. Sune 
Skarsholm: Uddybning af søndagens 
tekst 
Pris inkl. mad: Voksne/børn kr.40,-
/20,-

FEBRUAR
Torsdag d. 6.  
19.30 Ungdoms-og 
undervisningskonsulent Daniel 
Præstholm, Grindsted
Fredag d. 7.  
10.00 Formiddagscafé
Torsdag d. 13.  
19:30 Videoforkyndelse med 
spørgsmål
Torsdag d. 20.  
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 21.  
14.30 Eftermiddagsmøde
Torsdag d. 27.  
17.00 Møde og Mad. Filip Torp 
Kildeholm: Uddybning af søndagens 
tekst 
Pris inkl. mad: Voksne/børn kr.40,-
/20,-
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

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 

Kirkekontorets åbningstid:  
mandag 13.00-17.00 
onsdag 10.30-12.30 
fredag 9.30-12.00
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fortælling om det med Gud og os.
Kontakt: Hanne Bærenholdt tlf. 
6063 0018.

Voksenafdelingen
Torsdag d. 12. december 
Kl. 19.30
ADVENTSFEST
Torsdag d. 9. januar 
Kl. 19.30 Foredrag ved lektor, 
historiker
Michael Bøss, Holstebro
Torsdag d. 6. februar 
Kl. 19.30. ”Der er intet nyt under 
solen” v/
sognepræst Hanne Jul Jakobsen, 
Møllevangskirken, Aarhus
Kontaktperson:
Gerda Lindskjold, tlf. 2098 5974

Korning
Indre Mission

DECEMBER
Torsdag d. 5. 
Julehygge i missionshuset.
Torsdag d. 12. 
Kl. 17.00 Adventsfest på Korning 
Kro. Arr. Menighedsrådet og 
Korning Borgerforening

JANUAR
Søndag d. 5. 
Kl. 14.00 Hellig 3 Kongers-
gudstjeneste i kirken med 
eft erfølgende samvær og kaff e 
i missionshuset. Pastor Jørgen 
Bøytler medvirker og fortæller om 
BDM´s arbejde i Kipili m.m.
Tirsdag d. 7.  
Kl. 19.30 Evangelisk Alliance: 
Andagt i Korning Kirke v/Sune 
Skarsholm.
Onsdag d. 8. 
Kl. 19.30 Evangelisk Alliance: 
Bøn i Korning kirke v/Elsebet 
Hermansen m.fl .
Fredag d. 10. 
Kl. 19.30 Evangelisk Alliance: 
En aft en med bøn v/Peter 
Bertelsen hos Lis Noe Jensen, 
Kartoff elrækkerne 12 i Løsning.

Torsdag d. 16.  
Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 23. 
Oplæg til en snak om ny liturgi i 
folkekirken.
Torsdag d. 30. 
Kristendomskursus på Korning Kro 
ved vore præster.
Den store gave jeg altid har drømt 
om. v/Filip T. Kildeholm

FEBRUAR
Torsdag d. 6.
Kristendomskursus på Korning Kro 
ved vore præster.
Den dybe længsel jeg mærker 
indeni  v/Sune Skarsholm.
Torsdag d. 13. 
Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 20. 
Møde v/Kristian Lindholm, 
regionsleder Aarhus. Emne: 
Forventninger
Tirsdag d. 25. 
Møde v/ Karlo Brondbjerg, 
Herning. Emne: Bibelens historiske 
troværdighed. i Stouby missionshus 
- afgang fra Korning missionshus 
kl. 19.00.

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 Kirkecenter. 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:
19. december 2019
9. januar 2020
30. januar 2020
20. februar 2020
12. marts 2020
Vi mødes kl. 19.30 - og slutter kl. 
21.30.
Det kræver ingen tilmelding, 
forudsætninger eller forberedelse 
at deltage.
Christiane og Carsten Klitlund

Ældregudstjeneste og 
adventsfest for
besøgstjenesten og alle 
andre interesserede
Onsdag den 4. december 
kl. 14.00-16.30
Igen i år samler vi kræft erne 
og lægger ældregudstjenesten 
sammen med besøgstjenestens 
julefest. I skøn forening går vi 
først til gudstjeneste med nadver 
og dereft er adventsfest i kirkecen-
tret med ris a la mande, sang og 
overraskelser.
Kom og vær med - alle er hjerte-
lig velkomne!
Vi glæder os til at være sammen 
med jer!

Sune og Randi

KIRKEHØJSKOLE
Kirkehuset Ølsted 
Mandag d. 20. jan. 2020 kl. 19.30 
Ny Kirkevej 14,  Losning. 
Sognepræst i Østbirk 
Lone Buhl Pedersen 
("DK's gladeste sognepræst")
Kom og hør hende fortælle om det 
bedste arbejde med det bedste bud skab 
at fortælle til "Gud og hvermand". Blev 
gift  og fi k fem børn - hvoraf den ene 
døde som lille - blev eft er 34 år skilt - 
men har fundet kærligheden igen.

Øster Snede Missionshus 
Mandag d. 24. feb. 2020 kl. 19.30 
Ribevej 60, Losning.
Tidligere chefredaktor Arne Mariager
Tidligere chefredaktør Arne Mariager 
fortæller om "En tro for livet" - 
Kristendom men er en tro, der giver 
plads til mennesker - der gør det 
dejligt at være menneske. 
Alle er velkomne. Pris 50 kr. inkl. 
kaff e. Højskoleudvalget under 
Ølsted, Ø.Snede, Løsning og Korning 
Menighedsråd.



 LØSNING KORNING
1. december 10.30 (SS) Familiegudstjeneste 09.00 (SS)
1. s. i advent
Kollekt: Menighedsplejen
4. december 14.00 (SS)  Eft er gudstjenesten: adventsfest for
 Ældre- og handicap-gudstjeneste (SS) besøgstjenesten - alle er velkomne!
8. december 16.00 (FK) De Ni Læsninger og koncert 10.30 (FK)
2. s. i advent  med julekoret
Kollekt: Menighedsplejen    
15. december  10.30 (SS) 09.00 (SS) Kirkekaff e
3. s. i advent 
22. december 09.00 (FK) 10.30 (FK)
4. s. i advent
Kollekt: Menighedsplejen  
24. december 11.00 (FK) Familievenlig gudstjeneste 15.30 (SS)
Juleaft en 14.00 (SS) 
 15.30 (FK) 
25. december  11.00 (SS) 09.30 (SS)
1. juledag 
26. december 09.00 (FK) 10.30 (FK)
2. juledag
Kollekt: Åbne Døre  
29. december  10.30 (SS) 09.00 (SS) Nadver
Julesøndag 
1. januar 14.00 (FK) 16.00 (FK)
Nytårsdag
Kollekt: Bibelselskabet  
5. januar 10.30 (SS) 14.00 (SS) Missionsfest med BDM 
Helligtrekonger   i missionshuset eft er gudstjenesten
Kollekt: Mission bl. hjemløse   Kollekt: BDM
8. januar 14.00 (SS)
Ældre- og handicapgudstjeneste
12. januar  16.00 (FK) Evangelisk Alliance med bøn-  10.30 (FK)
1. s. e. Helligtrekonger og lovssangsgudstjeneste
Kollekt: Evangelisk Alliance 
19. januar 09.00 (SS) i Løsning kirke 10.30 (SS)
2. s. e. Helligtrekonger Familiegudstjeneste på menigheds-lejr, 
Kollekt: Y’s Men, Hedensted Frøstruphave Eft erskole (FK)
  
26. januar 10.30 (SS) 09.00 (SS)
3. s. e. Helligtrekonger
Kollekt: Kirkens Korshær 
2. februar  09.00 (FK) 10.30 (FK)
Sidste s. e. Helligtrekonger
Kollekt: Kristent Pæd. Institut 
5. februar  14.00 (FK)
 Ældre- og handicapgudstjeneste
9. februar  10.30 (FK) 09.00 (FK) Kirkekaff e
Søndag septuagesima 
16. februar  09.00 (SS) 10.30 (SS)
Søndag seksagesima
Kollekt: KLF Kirke og Medier 
23. februar  10.00 (FK) Familiegudstjeneste 14.00 (FK) Familiegudstjeneste 
Fastelavnssøndag på Løsning skole  på Korning skole
Kollekt: DFS (Søndagsskolerne)   
26. februar 19.00 Askeonsdag (FK)
Børnekirke i kirkecentret under prædiken ved gudstjenester kl. 10.30 i Løsning
Kirkebil Brugere af kirkebil bedes ringe til Flextur – tlf: 8740 8300. Dette gælder ved ALLE arrangementer i kirken og i kirkecentret, formiddage, eft ermid-
dage og aft ner.  (Se annonce side 9)
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm

GUDSTJENESTELISTE


