
Sammen -  

men hver for sig 

 

Selvom vi ikke ses - så er vi 

her stadig for dig.  

Læs her hvordan. 

 

En hilsen  

fra Løsning og Korning Kirke 

Jens Martin Hummelmose 

49 år, gift og far til 2 teenage dren-

ge. Bor i Hedensted. 

Arbejder til daglig med tal og finan-

siering. 

Aktiv i Løsning Kirke, som bla. kirke-

vært, forbeder og kirkehøjskole. 

Margit Kruse Madsen,  

54 år, gift med Finn. Har 4 børn og 
et barnebarn. 

Arbejder som konsultationssyge-
plejerske i Vejle.  

Bosat i Løsning siden 1999.  

Aktiv i Løsning kirke som bl.a. kir-
kevært, forbeder, leder af kvinde-
gruppe 

Preben Skoven 

76 år, pensionist,  gift med Ida, 
tre voksne børn.  

Uddannet diakon og sygeplejer-
ske. Har arbejdet i ældreplejen 
og hjemmeplejen.  

Desuden tre år som missionær i 
Etiopien. 

Erik Kofod 

67 år, diakon. Gift med Birgit.  

Kirkevært. Står til rådighed ved forbøn til 

gudstjenester og ved andre henvendelser. 

Har særligt fokus på forbøn for syge. Er 

også aktiv på en telefonlinje for psykisk 

sårbare, som også ofte har glæde af for-

bøn..  



Sammen - men hver for sig, det har vi hørt rigtig mange gange fra flere medier.  

Det betyder at vi er rigtig mange som sidder ret isoleret på vores små matrikler i øjeblikket.  

Vi er sociale og savner fællesskabet. Hvordan kan vi være med til at hjælpe dig?   

 

 

 

 

 

En snak i telefonen. Trænger du til at snakke med en, er der flere muligheder. Du kan ringe til vores sog-

nemedhjælper Randi, som ved at samtale med dig i telefonen, vil finde ud af dit behov og derefter skabe 

kontakt til en samtale partner. 

 

Skriv en mail. Du kan også skrive til vores præster, Sune  eller Filip eller sognemedhjælper Randi, på 

ovenstående mails. I en isoleret verden kan der være flere ting som presser sig på. Det kan være bekym-

ringer, sorg, ensomhed, tristhed, tanker for familie og venner. 

 

Forbønnen fortsætter. Der er også en gruppe af mennesker som vil bede for dig. Nogle fra vores faste 
team af forbedere har tilbudt at stille sig til rådighed for forbøn, naturligvis under tavshedspligt. På bagsi-
den kan du se hvem det er. 

Praktisk fremgangsmåde: Send en SMS eller ring til Randi Hummelmose og udtryk ønsket om forbøn. Her-
efter vil der tages kontakt til en forbeder, der vil kontakte dig pr. telefon. 

 

Prædiken og morgenbøn kan du  lytte til, ved at trykke på linket på kirkens hjemmeside: Lkkirker.dk 

Rul lidt ned på skærmen og tryk på enten den firkant, hvor der står ”Live streamning af Gudstjeneste” el-

ler ”Live streaming af morgenbøn”. Derefter kan man så klikke på pilen/trekanten/startknappen på bille-

det, hvor en af præsterne er på.  

 

Hjælp til at få handlet, luftet hund el. lign. Kirkens omsorgsarbejde vil gerne række en afsprittet hånd ud 

og hjælpe dig som har brug for hjælp til at handle dagligvarer, medicin, luftet hund el. lign. Ved indkøb 

skal varerne kunne afleveres på trappestenen og det skal gerne være muligt at betale med mobilepay, 

hvis ikke du har kontanter. 

 

Fællesskabet er her fortsat, men på nye betingelser! 

Mange hilsner  

P.v.a. Løsning og Korning kirke og menighed 

sognemedhjælper Randi Hummelmose 

Sognemedhjælper 

Randi Hummelmose 

51160960 

randi@lkkirker.dk 

sognepræst 

Sune Skarsholm 

51160169 

suss@km.dk 

sognepræst 

Filip Torp Kildeholm 

30255882 

ftk@km.dk 

https://lkkirker.dk/personer/randi-hummelmose/

