
KIRKEN SLÅR
DØRENE OP

Fra den 18. maj kan vi endelig igen åbne kirkedørene i

Løsning og Korning op – og det glæder vi os til. Der er nogle

ting, der bliver anderledes – og nok også lidt mere besværligt

– i den kommende tid, men det er en billig pris for igen at

kunne få lov til at mødes med hinanden. Her kan du læse

mere om, hvordan åbningen frem til d. 7. juni kommer til at se

ud i praksis.



På nuværende tidspunkt må man være 44 personer i Korning Kirke og 90

personer i Løsning kirke, og man skal sidde med en afstand på 2 meter til

dem, man ikke er i husstand med. Det giver nogle udfordringer ift. plads. Dog

ønsker vi, at så mange som muligt kan være med – og uden at nogen skal gå

forgæves. Derfor vil vi afvikle en ekstra gudstjeneste kl. 11.30 i Løsning på alle

søn- og helligdage, indtil d. 7. juni, hvorefter vi forventer nye udmeldinger fra

myndighederne. Vi vil også fremadrettet live-streame til youtube fra

gudstjenesterne i Løsning. 

For at ingen skal gå forgæves, skal man inden gudstjenesten (senest dagen

før) reservere en plads i kirken til sig selv og sin familie. Det kan man gøre på

vores hjemmeside, lkkirker.dk/booking, hvor man også kan finde yderligere

information og vejledning vedr. gudstjenesterne. Man kan også reservere en

plads i kirken ved at ringe til kordegn, Else Laursen på 7579 0014. Husk at

afmelde, hvis du ikke kan komme alligevel. 

I forbindelse med gudstjenesterne tager vi selvfølgelig alle de nødvendige

sikkerhedsforanstaltninger, så alle kan være trygge ved at komme. Det

gælder også ift. nadver, hvor vi vil give tydeligere instruktioner undervejs i

gudstjenesten. 

Det vil på lkkirker.dk fremgå, til hvilke gudstjenester der er børnekirke.

 

Kom gerne i god tid inden gudstjenesten

GUDSTJENESTER OG
PLADSRESERVATION



GUDSTJENESTELISTE

Nedenfor kan du se, hvordan gudstjenesterne fordeler sig frem

til d. 7. juni. Der vil i udgangspunktet være nadver ifm. alle

gudstjenesterne. 

SS = Sune Skarsholm; FK = Filip Torp Kildeholm
Gudstjenester efter d. 7. juni vil blive annonceret på vores
hjemmeside samt Hedensted Avisen, når vi ved mere. 

Denne gudstjenesteliste er en ændret udgave af

en tidligere version.BEMÆRK



HVERDAGSGUDSTJENESTE

BABYSALMESANG

LITURGISK 
MORGENGUDSTJENESTE

Vi vil fra onsdag d. 27. maj afholde en hverdagsgudstjeneste (se datoer

ovenfor). Den vil i sin form og indhold minde om søndagsgudstjenesten,

men vil være særligt målrettet ældre og sårbare, der kan opleve sig

utrygge ved at komme til en almindelig søndagsgudstjeneste. Der skal

ikke reserveres plads til disse gudstjenester.

Babysalmesang starter op den 28. maj kl. 10 i Løsning kirke. Vi mødes i

kirken, og går ikke som vi plejer ind i kirkecenteret og drikker kaffe pga.

smittefare. Man kan tilmelde sig dette ved at kontakte Linda Klitlund

på tlf. 24 90 13 11.

KIRKEFRØ
Opstart d. 25. maj kl. 16-17 og herefter de følgende mandage

(med undtagelse af 2. pinsedag) indtil sommerferien.

Har du nogen spørgsmål til ovenstående – eller åbningen

af kirkerne generelt, er du velkommen til at kontakte vores kordegn, Else Laursen

(7579 0014) eller kirkens præster (Sune Skarsholm, 5116 0169 og Filip Torp

Kildeholm, 3025 5882)

Hver tirsdag morgen kl. 8 vil vi have en kort liturgisk nadvergudstjeneste.


