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2 Replik

Grundloven § 78 fastsætter foreningsfri-
hed, så vi har ret til uden forudgående 
tilladelse at danne foreninger i ethvert 
lovligt øjemed. Alle foreningerne er en 
sammenslutning af personer, som har til 
formål at dyrke, fremme eller beskytte fæl-
les interesser. 

Ud af foreningslivet vokser stærke sociale 
bånd og fællesskaber, som giver livskvali-
tet og et tilhørsforhold for mange menne-
sker. ”Racedue-foreningen er det halve af 
mit liv” så jeg udtalt i en avis. 
Foreningsfriheden og mangfoldigheden 
er en stor samfundsresurse.  Mange anlig-
gender, der i andre lande forvaltes af of-
fentlige institutioner, varetages i Danmark 
af private foreninger. Vi har staten som det 
helt overordnede, og mellem borgerne og 
staten har vi foreningerne.

Den største forening i Danmark er uden 
sammenligning Folkekirken med ca. 75 %, 
der er medlemmer på landsplan. Medlem-
merne er så forskellige, at det kan være 
svært at få øje på den fælles interesse, som 
holder sammen på foreningen. Selv de, 
som hyppigt sidder i kirken til gudstjene-
ste, er målt på alle parametre indbyrdes 
meget forskellige. Mange ville aldrig have 
valgt at bruge tid sammen med sideman-
den på kirkebænken og ved nadverbordet, 
hvis man selv skulle sammensætte et mid-
dagsselskab.  Alligevel samles vi – hvorfor?

Hemmeligheden bag kirkens sammen-
hængkraft og fællesskab er Jesus Kristus! 
Uden Kristus ville foreningen ’kirke’ nok 
kunne bestå med bygningen, vedtægter 
osv. Men fællesskabet ville bryde sammen. 
For kirken er ikke, som andre foreninger et 

fællesskab ud fra en fælles interesse. Kir-
ken er et fællesskab med Jesus Kristus! 

Det sætter os hver især fri til at være for-
skellige – men også til at være fælles om 
noget. For ud af hver persons fællesskab 
med Jesus vokser fællesskabet med hin-
anden. Det sker i mange forgreninger og 
former. Læs om forskellige fællesskaber i 
dette nummer af KirkeNYT.

Af sognepræst  
Sune Skarsholm

Fællesskab - med frihed til forskellighed
Danmark er foreningernes land. Der findes 70-100.000 foreninger - for stort set ALT: for  
racekaniner, for sejlsportsfolk og amatørarkæologer, for fodgængere og fodboldspillere. 

Vejviser
Sognepræst: 
Sune Skarsholm
Tlf.: 5116 0169 
suss@km.dk
Fridag: mandag

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

Organist:  
Lasse Vestergård Kobbersmed  
Tlf.: 6169 5572  
lasse@lkkirker.dk

Sognemedhjælpere:
Randi Hummelmose
Tlf.: 5116 0960. Mail:  
randi@lkkirker.dk

Linda Klitlund
Tlf.: 2490 1311
linda@lkkirker.dk

Benny Rand
Tlf.: 5121 5112
benny@lkkirker.dk   

Graver  
Claus Wesley Andersen
Tlf.: 2963 2219 
Fridag: mandag
graver@lkkirker.dk

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

Kirkeværge Løsning:  
Inga Lund
Tlf.: 7565 1263
inga@lkkirker.dk

Kirkeværge Korning:
Fridtjof Stidsen, Korning 
Tlf.: 7567 3551
fridtjof@lkkirker.dk

Formand for Løsning 
Menighedsråd
Svend Erik Pedersen 
Tlf.: 3011 6973
svend.erik@lkkirker.dk

Formand for Korning 
menighedsråd
Arne Christensen
Tlf.: 2020 2108
arne@lkkirker.dk

Kirkekontor
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
Kirkecenteret, Vestergade 42 A, Løsning. 

Kirkenyt
Udgives af Løsning og Korning menighedsråd.

Ansv. red.: Kirkens præster
Red. sekr.: Inger Rasmussen
Mail: ingerras4@gmail.com

Deadline for næste blad: 22. april 2020.
Tryk: STEP tlf. 6311 9520

For mere info:

lkkirker.dk

facebook.com/lkkirker
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Arrangementet indledes 
med en kort festguds- 
tjeneste i Løsning kirke, 
hvor vi vil: 
- synge salmer og elskede 
folkesange, der hører befri-
elsen til
- lytte til udpluk fra afskeds-
breve fra frihedskæmpere
- høre tale om frihedens 
pris
Efter gudstjenesten er der 
samling og kaffe i kirke-
centret med fortælling og 
erindring fra livsvidner til 
besættelsen og befrielsen. 
Blandt de indbudte er Beate Højlund fra 
Hirtshals, der oplevede krigen i Norge og 
som ung pige aktivt deltog i modstands-
kampen og kirkens oprør mod besættel-
sesmagten.

Arrangementet afsluttes 
kl. 21.00 med lysmarch gennem byen.

Arrangører: Løsning Borgerforeningen 
og Menighedsrådet i Løsning 

Afløser fundet  
til kirkens  
teenarbejde
Benny Rand overtager Taschas Herløv 
Sindbergs arbejdsopgaver, mens hun 
er på barsel. Opgaverne er centreret 
omkring teenklubberne i Løsning og 
Korning samt Teenlife ved gudstjene-
sterne. Vikariatet varer til og med 31. 
maj, hvor projektstillingen ophører i 
sin nuværende form. 
Benny har en stor passion for teen-
arbejdet. ”Jeg brænder for, at teen-
agerne har mulighed for at komme 
et sted, hvor der er plads til dem og 
de ting, de bøvler med. Og at det er 
et sted, hvor der er plads til at snakke, 
grine, spille og naturligvis også til at 
høre om, hvem Jesus er, og hvad han 
har gjort og gør i dag.”

Koncert i  
Løsning Kirke
Fredag d. 17. april, kl. 19.00 er der 
koncert med de to kor Juelsminde 
Kirkes voksenkor og Regnbuekoret 
fra Kalundborg. 
De mere end 50 sangere synger dansk 
kormusik, bla. korværket Glasbjerge-
ne med musik af John Høybye. Der er 
gratis entré.

Det er nu muligt at tilmelde sig konfir-
mationsforberedelse for dem, der skal 
konfirmeres i foråret 2021. Det kan man 
gøre via kirkens hjemmeside. Gå ind på 
lkkirker.dk/konfirmation, hvorefter du vil 
kunne tilgå siden for tilmelding. Man skal 
som forældre anvende sit NEM-id ved til-
melding pga. nye regler for datahåndte-
ring.

Konfirmationsforberedelsen er for de 
kommende 8. klasser. Man kan på hjem-
mesiden se, hvornår konfirmationsguds-
tjenesterne ligger. Konfirmationsforbere-
delsen begynder efter sommerferien, og 
tidspunktet for opstart vil blive meldt ud 
senere.  

Fejring af 75-året for Befrielsen!
Mandag d. 4. maj kl. 19.00 fejres 75-året for Danmarks befrielse med festlig  
og folkelig markering i Løsning. Frihed skal fejres!

Nyhedsnotits

Tilmelding til konfirmationsforberedelse
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I forbindelse med menighedsrådsval-
get afholdes der orienteringsmøde 
for både Korning og Løsning sogne. 
Orienteringsmødet for Korning sogn 
bliver på Korning Kro tirsdag d. 12. 
maj 2020 kl. 19.00. 
Orienteringsmødet for Løsning sogn 
afholdes i Løsning kirkecenter søn-
dag d. 17. maj 2020 kl. 12.30.
Begge steder vil menighedsrådet ori-
entere om arbejdet og de nye valg-
regler i 2020.
Der opfordres til at overveje, om man 
ønsker at stille op til valget for derved 
at være medvirkende i arbejdet med 
kirkens liv og vækst. Man må også 
meget gerne prikke til folk, som man 
mener kunne være gode kandidater 
til menighedsrådet.

Så køb en nøgle til kun 100 kr. og vær med 
i konkurrencen. Samtidigt støtter du det 
unge missionærpar, Janice og Mads Refs-
hauge Jakobsen og deres arbejde i Tanza-
nia.
Indsamlingsprojektet er et samarbejde 
mellem Løsning og Korning kirker og  
Brødremenighedens Danske Mission 
(BDM). Både præmier og nøgler er spon-
soreret. Derfor går de 100 kr. ubeskåret til 
arbejdet i Tanzania. En nøgle (eller flere) 

kan købes i Løsning Kirkecenter eller ef-
ter gudstjenesterne i Løsning kirke frem 
til konkurrencens udløb 22. marts, hvor 
vinderne findes ved en missionsfest efter 
10.30 gudstjenesten i Løsning kirke. Hver 
præmie har en hængelås omkring sig. Vin-
derne er dem, der har købt nøgler, der pas-
ser i låsene. 
Nøgler kan betales kontant eller med Mo-
bilpay til BDM på 288174 med teksten 
“nøgle“.

Sommerudflugt 
Besøgstjenesten, Vågetjenesten og 
gruppen Aften for enlige vil gerne in-
vitere alle interesserede med på som-
merudflugt. 
Onsdag den 10. juni 2020  
til Rørbæk Sø
Nærmere program i næste kirkeblad.

Lås op for gaver som glæder!
”Kunne du tænke dig at vinde en Suzuki 250 motorcykel, 30 pandekagemenuer eller 
en tur i sommerhus kun 2 km fra Grenen?

Valg til  
menighedsråd  
i 2020 i Korning og  
Løsning sogne

Solopgang og  
opstandelse på  
kirkegården
Påskemorgen den 12. april kl. 06.00 
er alle velkomne til opstandelsesfej-
ring på kirkegården i Løsning.

Vi mødes på sydsiden af den gamle 
kirke i Løsning til en kort gudstjene-
ste, mens dagen gryer og solen står 
op. (Hvis vejret driller, samles vi i den 
gamle kirke). 
Efter gudstjenesten er der kaffe og 
rundstykker i Løsning Kirkecenter!

Stat op, min sjæl, i morgengry!
Lad søvn og sorg og frygt nu fly,
lad al din klage blive borte,
thi her er nyt fra dødens porte!
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!

(Salmebogen 224 vers 1)

I foråret 2020 underviser præsterne i Løs-
ning og Korning kirker over 4 centrale 
personer fra det Nye Testamente. 
Målet er både at øge kendskabet til dis-
se personer, spejle vores eget liv i deres 
samt se, hvordan Gud bruger almindelige 
mennesker i sin frelses plan. 
Undervisningen er et fyraftensmøde fra 
kl. 17-18 med mulighed for efterfølgende 

spisning. Se side 11 Kirkernes aktivitets-
kalender.
Pris: Gratis. Sted: Løsning Kirkecenter, 
Vestergade 42A. 
Børnepasning: Muligt ifm. undervis-
ningen 
Aftensmad: 30kr. pr. voksen - børn gra-
tis 
Medbring gerne en bibel.

Bibelundervisning i Løsning Kirkecenter
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Fællesskaber rundt om kirken
Af Filip Torp Kildeholm

I både Løsning og Korning sogne er der 
en lang række fællesskaber, der har det 
tilfælles, at de knytter til ved kirken. Der 
er forskel på, hvem der er målgruppen 
og hvilke aktiviteter, der finder sted i det 
pågældende fællesskab. Vi har udvalgt et 
par stykker til at sige lidt om det fælles-
skab, de er en del af. 

Spejderne
På Rævebjergvej i Løsning ligger Spejder-
borgen. Her er der i løbet af ugen aktivi-
teter for både børn og unge. Vi har spurgt 
to spejdere, Magnus Jensen (19) og Niko-
laj Møller (18) om spejderlivet. 

Hvordan blev I en del af dette fællesskab?
Begge begyndte som spejdere i 2. klasse, 
fordi deres forældre havde foreslået det. 
Men Nikolaj havde dog lidt modvilje den 
første gang. ”Jeg havde tidligere været til 
fodbold, men det var ikke lige mig. Min 
far synes, at jeg skulle lave noget andet, 
og så foreslog han spejder. Det sagde jeg 
ja til, men da jeg sad i bilen, fortrød jeg, 
og måtte slæbes med. Men på vej hjem 
i bilen spurgte jeg så: ”hvornår mødes vi 
igen næste gang?”. 

Hvad laver I, når I er sammen?
- Der er som regel nogle fællesaktiviteter 
og nogle samarbejdsøvelser, hvor vi læ-
rer at arbejde sammen i grupper. Det kan 
være, vi skal ud at rafte, binde noget sam-
men eller rundt til nogle poster i et løb. 

Hvad får I ud af at være en del af dette fæl-
lesskab?
- Vi lærer at arbejde sammen som gruppe 
om den samme opgave, og egentlig også 

lidt at stå på egne ben. Der kommer ikke 
en leder og gør tingene for én. Det skal vi 
selv gøre, siger Magnus. 
- der er også nogle praktiske fordele, sup-
plerer Nikolaj. - De ting, vi lærer, kan vi tit 
også bruge i andre sammenhænge. Eks. 
at lave mad, førstehjælp, lave bål og bru-
ge snor, så det faktisk holder. 

Hvilken plads spiller ”det med Gud” i jeres 
fællesskab?
- Det er ikke noget, vi bruger meget tid 
på, men vi er blandt andet med til nogle 
af gudstjenesterne og flere af vores sange 
har et kristent budskab, fortæller Magnus.
- Tidligere blev der også altid bedt Fader-
vor, hvad de også stadig gør nede ved de 
yngre, siger Nikolaj.

Indre Missions Unge
Missionshuset i Løsning danner rammer-
ne for en lang rækker fællesskaber for 
både voksne, unge, teenagere og børn. 
Vi har spurgt Emma Skals (19 år), der 
kommer i Indre Missions Ungdom (IMU) 
om at sige lidt om hendes fællesskab. 

Hvordan blev du en del af dette fælles-
skab?
- Jeg tog derned efter efterskole – og 
jeg tog min veninde med, for jeg var lidt 
nervøs for at komme alene. Men vi blev 
jo bare spurgt ind til og taget godt imod. 
Det var et lille fællesskab, så det var nemt 
at komme ind i. 

Hvad laver I, når I er sammen?
- Vi mødes næsten altid torsdag aften 
kl. 19.30 i missionshuset. Vi laver mange 
ting. Nogle aftener har vi bibelaftener el-
ler spot-on, hvor vi f.eks. hører om andres 
trosliv. Så har vi også socialaftener, hvor 
vi er i missionshuset og spiller spil, ser 
film, eller hvad vi lige finder på. 

Hvad får du ud af at være en del af dette 
fællesskab?
- Jeg oplever det som et frirum at komme 
i IMU, for alle ved, hvad vi står for og tror 
på. Her kan vi puste ud sammen og bare 

- Vi lærer at arbejde sammen 
som gruppe om den samme 
opgave, og egentlig også lidt 
at stå på egne ben. 

Løsning spejderne er en del af 
KFUM Spejderne og De grønne 
pigespejdere. Se mere på  
http://loesningspejder.dk/
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hygge sig. Det er som om, vi bare mødes 
med vore venner hver torsdag, uden at 
der er nogen, der skal tage teten og ar-
rangere noget.

Hvilket plads spiller det med Gud?
Det er det, vi samles om, så det spiller en 
kæmpe rolle i det her fællesskab. Det er 
svært at være selv om troen på Gud. Jeg 
har brug for at blive holdt oppe i det med 
at tro.

Formiddagscafé Korning

Af Sune Skarsholm

Den første tirsdag i måneden mødes 15-
20 seniorer et par timer til formiddags-
café i Korning Missionshus. Her fortæller 
fire af dem om deres fællesskab.

Hvordan blev I en del af dette fællesskab?
- Da jeg holdt op med at arbejde, tænkte 
jeg, at der måtte være basis for at begyn-
de på sådan noget. Og det har kørt stabilt 
lige siden, fortæller Villy Nørgaard, der 
var initiativtager til formiddagscaféen. 
- Vi flyttede i 2013 og havde brug for at 
blive en del af et fællesskab og få venner, 
siger Ruth Primdahl og Arne Sørensen.

Hvad laver I, når I er sammen?
- Vi spiller, snakker, drikker kaffe, spiser 
rundstykker og hygger os rigtig med at 
komme her, siger Arne. 
Lene Bertelsen tilføjer: - Jeg strikker og får 
gode råd af mine veninder.
- Bobspillet er det faste spil for mændene. 
Vi skal helst være fire, så hver har en side 
af pladen. Det kan godt gå livligt og høj-
røstet til, fortæller Villy.
 
Hvad får du ud af at være en del af fælles-
skabet?

- Det er afslappende at være her og dej-
ligt at møde mennesker på kryds og 
tværs, siger Ruth. 
- Jeg er blevet gode venner med nogen, 
som jeg ellers ikke ville have lært at ken-
de, fortæller Villy.

Hvilken plads har ´det med Gud´ i jeres 
fællesskab?

Villy fortæller, at han hver gang læser 
et andagtsstykke og at de synger et par 
sange og slutter med at bede Fadervor. – 
Caféen har et kristent islæt. Men vi, som 
kommer, er forskellige, og alle er velkom-
ne her.

- Jeg oplever det som et frirum 
at komme i IMU, for alle ved, 
hvad vi står for og tror på. 

- Jeg er blevet gode venner 
med nogen, som jeg ellers 
ikke ville have lært at kende

Løsning IMU består af ca. 15 perso-
ner og holder til på Sneppevej 40. 
Læs mere på http://losning-im.dk/
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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. 
 

Hver aftens program er fra 18.00-
21.00 og indeholder:
- middag kl. 18.00 (pris: 70 kr. + 
drikkevarer)
- sange og indslag
- dessert og kaff e
Datoer: 
Se aktivitetskalender side 11
Tilmelding: Senest onsdag ugen før 
til Kirkekontoret, se side 2 
Kirkebil: Se nederst side 11
Vi håber at se dig!

Sognemedhjælper, 
Randi Hummelmose

Formiddags-café 
Korning Missionshus, 
Klaks Møllevej 13.

Vær med til hyggeligt samvær, 
snak, spil, strik m.m. den 1. tirsdag i 
måneden fra kl. 9.30 – 11.30.
Følgende datoer: 
3. marts, 7. april, 5 maj og 2. juni
Caféen er tiltænkt seniorer, 
men alle er 
hjertelig velkomne.

For mere information 
kontakt Villy Nørgaard 
tlf. 2143 3949.

 

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

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

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

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

Kontaktperson: Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949. 

Du er velkommen!  
	

KORNING
BØRNEKLUB

For børn i alderen 4-10 år
Hver anden fredag på Korning Skole 

kl. 15.00-16.00. Se datoer side 11.
Læs mere på www.lkkirker.dk

eller fi nd vores gruppe på facebook!

Kontakt: Linda Klitlund, 
tlf. 2490 1311  

KIRKEFRØ
Legestue for børn 

i alderen 1-5 år
Mødes mandage kl. 16.00-17.00 

i Løsning Kirkecenter.
Månedligt afholdes Kirkefrø 
PLUS med mad og forældre-
oplæg, se aktivitetskalender 

side 11. 
Læs mere på www.lkkirker.dk eller 

fi nd vores gruppe på facebook!

Kontakt: Linda Klitlund, 
tlf. 2490 1311  

I Løsning Kirke torsdage kl. 10.00
Læs mere på www.lkkirker.dk

eller fi nd vores gruppe på facebook!
Kontakt: Linda Klitlund 

tlf. 2490 1311

ALLE TIDERS 
REJSE!

Børnelejr i påsken 6. - 8. april 2020, 
på Ølsted Skole. 

Henvender sig til børn i 0. - 3. kl. 
fra byerne Korning, Løsning, 

Hedensted og Ølsted.
Læs mere på kirkens hjemmeside. 

Vi glæder os til at se dig.

Vågetjenesten har 
brug for fl ere 
vågekoner/mænd
Vi har netop nu en skøn gruppe fri-
villige, der yder en uvurderlig indsats 
hos døende medborgere på Løsning 
Plejecenter og i private hjem.
Men vi har brug for fl ere frivillige 
hænder til tjenesten. Kan du tænke 
dig at høre mere om vågetjenesten 
kan du kontakte vågetjenestens 
koordinator Bente Sørensen på tlf.: 
2028 7559 eller sognemedhjælper 
Randi Hummelmose på tlf.: 5116 
0960. 

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 Kirkecen-
ter. Vi læser et stykke fra Bibelen, og 
taler om det, vi har læst.
Du er meget velkommen til at del-
tage - i et åbent og uhøjtideligt fæl-
lesskab – se datoer i aktivitetska-
lender side 11.
Vi mødes kl. 19.30 - og slutter kl. 
21.30.
Det kræver ingen tilmelding, for-
udsætninger eller forberedelse at 
deltage.

Christiane og Carsten Klitlund

Fredagscafe i 
Løsning Missionshus
Sneppevej 40

Her er hygge og socialt samvær, og 
der serveres kaff e/the og rundstyk-
ker.
Der er mulighed for at synge samt 
spille forskellige spil. 
Kl. 9.30 - 11.30 - se forårets datoer 
på side 10.
Pris for at deltage: 15,00 kr.
 
Enhver er velkommen
Poul Erik Hansen (Pjuller) 
tlf. Tlf. 2041 6323

BESØGSVENNER 
SØGES!
Hvis du kunne tænke dig at besøge 
et andet menneske, har tid til snak i 
fortrolighed, en hyggelig gåtur, evt. 
læse eller spille et spil, så kontakt 
sognemedhjælper Randi Hummel-
mose på tlf. 5116 0960.
Besøgstjenesten har brug for dig
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Fællesskabet blev dyrket på menighedslejr
I midten af januar drog 170 børn, teenagere og voksne på menighedslejr på Frøstruphave Efterskole i Vestjylland. Her var 
fællesskabet i fokus, og der var god tid til at lære hinanden bedre at kende. 

Hvis man tænker, at fællesskabet i kirken 
kun eksisterer søndag formiddag, så blev 
dette modbevist på menighedslejren d. 
17.-19. januar. Lejren, der blev arrange-
ret i et samarbejde mellem Løsning Kirke 
og Indre Mission, var åben for alle i alle 
aldre, der havde lyst til en weekend væk 
fra hverdagens larm og stress. 

Fællesskab på tværs
Henning Torvik Markvart, der var én af 
tovholderne for lejren, mener det er vig-
tigt, at der er mulighed for at komme på 
lejr som menighed og fællesskab. 
”Det er vigtigt, fordi har brug for at møde 
hinanden i den menighed, vi er en del af 
– og det skal vi på tværs af alle aldre, og 
på tværs af dem, der kender hinanden, og 
dem der ikke kender hinanden. 
På den måde lærer vi hinanden bedre at 
kende.”  
På lejren var der særskilte programpunk-
ter for børn, juniorer, teenagere og voks-
ne i løbet af dagen, men der var også rig 
mulighed for at være sammen på tværs 
af alderstrin. 
Amanda Rasmussen på 12 år havde selv 
fundet flere venner på lejren, som ikke 
var jævnaldrende. ”Det er mega hyg-
geligt, at man kan være sammen en hel 
dag på forskellige alderstrin, som hænger 
ud sammen. Jeg har lært flere bedre at 
kende”.

Et bedre fællesskab
Benny Rand, der var med for fjerde gang, 
mener det giver noget vigtigt ind i fælles-
skabet at være på lejr. ”Det er rigtig godt, 
at man kan være sammen på andre må-
der, end at man deler en prædiken sam-
men søndag formiddag. Man får et bedre 
fællesskab på denne måde. Nok også 

et fællesskab, der strækker sig lidt mere 
efter hinanden. ” I løbet af lejren var der 
forkyndelse, aktiviteter, underholdning, 
festaften og gudstjeneste, men også 
god tid til blot at nyde en kop kaffe. Og 
den kombination ser ud til at have tiltalt 
deltagerne. ”Udvalget har lagt sig i selen 
til at lægge et program, der rammer alle 
aldre”, udtaler Benny Rand. 
Menighedslejren afvikles hvert andet år, 
og Amanda Rasmussen er allerede klar til 
at tage af sted igen. ”Der må gerne være 
menighedslejr allerede næste år og ikke 
først om to år.”

Henning Torvik Markvart sidder og evaluerer lejren (tv).

Amanda Rasmussen i gang med den no-
get kedeligere del af lejren: køkkentjans. 

Der bliver bygget pyramider af mennesker som en del af en ”ryste-sammen” leg fredag. 
Foto: Silas Bang.

Man får et bedre fællesskab 
på denne måde. Nok også et 
fællesskab, der strækker sig 
lidt mere efter hinanden.
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Løsning 
Indre Mission
losning-im.dk

MARTS
Torsdag d. 5.  Kl. 19.30 
Generalforsamling
Fredag d. 6. kl. 09.30 Fredagscafé 
Fredag d. 13. Kl. 17.00 Fredagsfælles-
skab v/Katja Aagaard Steffensen
Torsdag d. 19.  Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 20.  Kl. 14.30 Eftermiddags-
møde v/Georg Kjeldsen
Torsdag d. 26.  Kl. 17.00 Møde og Mad 
v/Leif Nielsen

APRIL
Torsdag d. 2.  Kl. 19.30 Påskefest  
v/Bo Knudsen
Fredag d. 3. Kl. 09.30 Fredagscafé 
Torsdag d. 16.  Kl. 19.30 Forårsmøde i 
Horsens Missionshus  
v/Henrik Nymann Eriksen
Fredag d. 17. Kl. 14.30 Eftermiddags-
møde v/Preben Skoven, Løsning
Torsdag d. 23.  Kl. 19.30 "Hvordan får vi 
en kærlighedsrelation til Gud?"  
v/Per Ladekjær
Tirsdag d. 28. Kl. 19.30 Kredsarrange-
ment i Hedensted Missionshus  
v/Jens Jensen
Onsdag d. 29. Kl. 19.30 Kredsarrange-
ment i Hedensted Missionshus  
v/Jens Jensen
Torsdag d. 30.  Kl. 19.30 Kredsarrange-
ment i Horsens Missionshus  
v/Jens Jensen

MAJ
Fredag d. 1. Kl. 09.30 Fredagscafé 
Kl. 19.30 Kredsarrangement i Horsens 
Missionshus v/Jens Jensen
Torsdag d. 7. Kl. 19.30 
Hvede-bede-aften 
Fredag d. 15. Kl. 14.30 Eftermiddags-
møde v/Anders Dalgaard
Kl. 17.00 Fredagsfællesskab v/Line og 
Jacob Friis
Torsdag d. 21. 
Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 28.  Kl. 19.30 "Gud ja! Men 
Jesus?” v/Bjarne Hvidbjerg

Andre aktiviteter i ugens løb  
i Løsning IM:

Kirkespiren
Mandage kl. 16.00-17.30 - fra 5 år til og 
med 4. klasse. 
Kontaktperson Charlotte Honore 
Broberg, tlf 5182 1324, 
charlottehonorebroberg@gmail.com

Junior klub
Tirsdage kl. 19.00-21.00 - for 4., 5. og 
6. klasse. 
Kontakt: Kim Hagedorn,  tlf. 2365 6460  
losningjuniorklub@gmail.com  

Løsning Teen klub
Onsdage kl. 19.00-21.00 - for 7. - 10. 
klasse. 
Kontaktperson: Tascha Herløv Sindberg, 
tlf. 2843 3743, 
Taschaherloev@gmail.com. 

Indre Missions Unge (IMU)
Torsdage kl. 19.30 
Kontakt: Laura Fænø, Tlf. 2386 6732,  
loesningimu@gmail.com

Senior / formiddagscafé /
eftermiddagsmøde  
Kontaktperson: Aage Hüttel,   
tlf. 7577 5324, huttel@lafnet.dk

KFUM og K

De Grønne Pigespejdere  
& KFUM-spejderne: 
loesningspejder.dk

onsdage kl. 16.30-18.00:
- Smutter, piger i 2.-3 klasse, 
- Ulve, drenge i 2.-3. klasse, 
- Junior, piger/drenge i 4.-5 klasse, 
- Trop, piger/drenge i 6.-7 klasse, 
1. mandag hver måned kl. 19-21.00:
- Senior, piger/drenge fra 8. klasse, 
Yderligere information hos Anne-Mette 
Pedersen, tlf. 6135 5859

KFUM og KFUK  i Hedensted – Løsning 
Kastanjehøj, Kirkegade 16, Hedensted
hedensted.kfum-kfuk.dk

Legestuen Kastaniehøj
For børn mellem 0 og 6 år - sammen 
med en voksen. Mødes hver mandag 
(undtagen i skolernes 
ferie) kl. 8.30-11.30. 
Kontakt: Matilde Værring-Bonde  
tlf. 2178 7540 eller 
Lise B. Lind Tlf. 4156 7321.

Pigeklubben
For piger i alderen 11-15 år. 
Vi mødes hver anden mandag (lige uger) 
kl. 16.15 -18.00 for at være kreative 
sammen. 
Kontakt: Hanne Bærenholdt tlf. 6063 
0018.

Voksenafdelingen
Torsdag d. 12. marts kl. 18.00
"Humor og livsglæde som gennem-
slagskraft i tilværelsen" 
v/Ejvind Nielsen (Spise-sammen-aften 
- tilmelding nødvendig)

Torsdag d. 2. april kl. 19.30
"Kirkens sociale ansvar - Oplæg og  
drøftelse" v/Søren Kjærsgård Jensen

Torsdag d. 14. maj kl. 19.30
"Når verden forandrer sig"  
v/Mogens Thams 

Kontaktperson:
Gerda Lindskjold, tlf. 2098 5974

Korning
Indre Mission
korning-im.dk

MARTS
Torsdag d. 5.  Generalforsamling
Torsdag d. 12. Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 19. ”Bibelen og min tro”  
v/Lasse Holmgaard Iversen
Torsdag d. 26. Vores egen aften

APRIL
Torsdag d. 2. ”Påske” v/Morten Nielsen
Torsdag d. 16. Forårsmøde i Horsens 
Missionshus
Torsdag d. 23. ”Fremtid og håb”  
v/Peter Frank Nielsen
Tirsdag d. 28. Kl. 19.30. Kredsarrange-
ment i Hedensted v/Jens Jensen
Onsdag d. 29. kl. 19.30. Kredsarrange-
ment i Hedensted v/Jens Jensen
Torsdag d. 30. Kl. 19.30. Kredsarrange-
ment i Horsens v/Jens Jensen

MAJ
Fredag d. 1. Kl. 19.30. Kredsarrange-
ment i Horsens v/Jens Jensen
Torsdag d. 7. Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 14. ”Til forsvar for troen”  
v/Anders M. Madsen.
Torsdag d. 28. Møde v/Metha Sørensen
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HVER UGE (undtagen ferier og helligdage)   

Mandage 16.00- 17.00 Løsning Kirkecenter Kirkefrø s.  8 

Tirsdage 08.00 Løsning Kirke Kort liturgisk morgengudstjeneste 

Torsdage 10.00 Løsning Kirke Babysalmesang  s.  8

Hver 2. fredag 15.00-16.30 Korning Skole Korning Børneklub  s.  8

 
MARTS    

3. 17.00-18-00 Løsning Kirkecenter Bibelundervisning. "Johannes” v/ Filip T. Kildeholm s. 5

4. 18.00-20.30 Løsning Kirkecenter  Alpha kursus 

11. 18.00-20.30 Løsning Kirkecenter Alpha kursus 

12. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s.  8

18. 18.00-20.30 Løsning Kirkecenter Alpha kursus 

22.  12.00  Løsning Kirkecenter Missionsfest efter gudstjenesten s.  5 

24. 18.00-21.30 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

25. 18.00-20.30 Løsning Kirkecenter Alpha kursus 

30. 17.00-19.00 Løsning Kirkecenter KirkefrøPlus. ”Alle der kan opføre sig ordentligt, gør det”  
  v/ Pernille H. Nørbye. s. 8

 
APRIL    

2. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s.  8

6.-8. Ølsted Skole Alletiders rejse. Børnelejr 0-3. kl. s.  8

12. 6.00 Sydsiden af den gamle kirke i Løsning Solopgang og opstandelse på kirkegården s. 5

17. 19.00 Løsning Kirke Koncert med Juelsminde Kirkes voksenkor og  
  Regnbuekoret fra Kalundborg. s. 4

21. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s.  8

23 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s.  8

27. 17.00-19.00 Løsning Kirkecenter KirkefrøPlus. ”Påvirkning med respekt”  
  v/ Anna-Kathrine Thunbo Pedersen. s. 8

 
MAJ    

4. 19.00-21.00 Løsning Kirke Fejring af 75-året for Befrielsen! s. 4

5. 17.00-18.00 Løsning Kirkecenter Bibelundervisning. "Peter" v/ Sune Skarsholm  s. 5

12. 19.00 Korning Kro Orienteringsmøde vedr. valg til Korning menighedsråd s. 5

14. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s.  8

17. 12.30 Løsning Kirkecenter Orienteringsmøde vedr. valg til Løsning menighedsråd s. 5

19. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

25. 17.00-19.00 Løsning Kirkecenter KirkefrøPlus v/ Sune Skarsholm s. 8

    
JUNI    

2.  17.00-18.00  Løsning Kirkecenter  Bibelundervisning. ”Paulus” v/ Filip T. Kildeholm s.  5 

10. UDFLUGT.  Nærmere program i næste nummer.   
  For besøgsvenner, Aften for enlige og vågetjenesten. s. 5

KIRKEBIL – FLEXTUR
Fremover skal brugere af kirkebil ringe til Flextur – tlf: 8740 8300. Gælder ved ALLE arrangementer i kirken og i kirkecentret, formid-
dage, eftermiddage og aftner.Kørsel skal bestilles senest en time før og hjemkørsel skal bestilles samtidig. Begge tidspunkter oplyses 
ved bestilling. Pris 30 kr. pr. tur. Mod forevisning af kvittering på kirkekontoret, refunderes beløbet. Hvis flere ønsker at benytte den 
samme bil, skal man blive enige om et fælles opsamlingssted. Brochure vil være at finde i våbenhuset og på kirkekontoret.

Se mere på kirkes hjemmeside – lkkirker.dk – også ifm. evt. ændringer.



 LØSNING KORNING
1. marts 10.30 (SS) 09.00 (SS) med nadver
1. s. i fasten
Kollekt: Folkekirkens nødhjælp 

8. marts 09.00 (FK) 10.30 (FK)
2. s. i fasten 16.00 (FK) Lovsangsgudstjeneste
Kollekt: Kristelig handicapforening  

11. marts  14.00 (SS)
 Ældre- og handicapgudstjeneste

15. marts 10.30 (SS) 09.00 (SS) Kirkekaff e
3. s. i fasten
Kollekt: Ordet og Israel

22. marts 10.30 (FK) Missionsfest i Kirkecentret  09.00 (FK) med nadver
Midfaste efter gudstjenesten
Kollekt: Janice og Mads, BDM 

29. marts 09.00 (SS) 10.30 (SS) 
Marias bebudelsesdag
Kollekt: Retten til liv

5. april 10.30 (FK) 09.00 (FK) med nadver
Palmesøndag
Kollekt: Menigheds fakultetet

8. april 14.00 (FK)
Ældre- og handicapgudstjeneste

9. april 19.30 (FK) 10.30 (FK)
Skærtorsdag

10. april 09.00 (FK) 10.30 (FK)
Langfredag

12. april 06.00 (SS) Kort gudstjeneste på kirkegården  09.00 (SS) med nadver
Påskedag (kaff e i Kirkecentret)
Kollekt: KFUM og K i Danmark 10.30 (SS) Højmesse 

13. april 09.00 (SS) 10.30 (SS)
2. påskedag

19. april 10.30 (FK) 09.00 (FK)
1. s. e. påske

26. april 10.30 (FK) 10.30 (PB)
2. s. e. påske
Kollekt: Kristelig forbund for studerende

3. maj 09.00 (SS) 10.30 (SS)
3. s. e. påske 16.00 (SS) Lovsangsgudstjeneste

4. maj 19.00 (FK) Fejring af 75-året for Befrielsen, 
 fortælling og erindring i Kirkecentret

6. maj 14.00 (SS)
Ældre- og handicapgudstjeneste

8. maj 10.30 (FK) 09.00 (FK)
Bededag
Kollekt: Evangelisk Luthersk Netværk

10. maj 09.00 (FK) 10.30 (FK) Kirkekaff e
4. s. e. påske 

17. maj 10.30 (SS) 09.00 (SS) med nadver
5. s. e. påske

21. maj 09.00 (SS) 10.30 (SS)
Kristi himmelfartsdag

24. maj 10.30 (SS) 09.00 (SS)
6. s. e. påske
Kollekt: Sat 7

31. maj  09.00 (FK) 10.30 (FK) 
Pinsedag   

Børnekirke i kirkecentret under prædiken ved gudstjenester kl. 10.30 i Løsning.
Brugere af kirkebil bedes ringe til Flextur – tlf: 8740 8300. Dette gælder ved ALLE arrangementer i kirken og i kirkecentret, formiddage, eftermiddage 
og aftner. Se nederst side 11.
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm

GUDSTJENESTELISTE


