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Nu ringer alle 
klokker mod sky
det kimer i fj erne riger.
Hver søndag morgen højt på ny
stor glæde mod Himlen stiger.

Foto Silas Bang

Kirken er ikke lukket 
- kig indenfor!
Se artikel side 6 - 7.
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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:  
Line Skydstofte Nikolajsen
line@lkkirker.dk
Tlf.: 5116 0658

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. juni 2020.
Tryk: STEP tlf. 6311 9520

For mere info:

lkkirker.dk

facebook.com/lkkirker

Engang var corona noget, man kørte i eller drak
Vi skal ikke mange måneder tilbage, før 
modelnavnet på en Toyota eller en me-
xikansk øl var det første, man tænkte på, 
når ordet corona blev nævnt. Men sådan 
er det langt fra længere. Nu er det i folke-
munde navnet på det virus, der har rase-
ret i vores samfund både sundhedsmæs-
sigt, økonomisk og socialt.

Vi har alle oplevet dets konsekvenser. Og 
en af dem er isolation og afstand til an-
dre mennesker. Og det har mindet mig 
om noget, jeg ikke har tænkt i samme 
grad tidligere: Vi mennesker er meget 
kropslige. Vi udtrykker tilstedeværelse, 
kontakt og nærhed med vores krop. Det 
mærker vi, når vi pludselig ikke kan give 
hinanden hånden. Eller et kram. Eller når 
vi konsekvent står med en afstand på to 
meter til andre mennesker. Selv menne-
sker, vi kender godt.
Som præst har det været hårdt at se, 
hvordan pårørende til begravelser ikke 

har kunnet sidde sammen i sorgen, men 
har været spredt ud i hele kirkerummet 
for at kunne holde den lovpligtige af-
stand. For er det ikke netop i sorgen, hvor 
ordene ofte mister deres kraft, at vi har 
brug for at mærke en fysisk kontakt? At 
vi netop ikke er alene i sorgen? Mærke at 
vi er elsket og omsluttet af kærlighed og 
omsorg fra vores nærmeste?

Måske bliver vi derfor i en digitaliseret tid 
mindet om noget vigtigt: Internet, tele-
fon og TV kan måske godt give samvær, 
men ikke nærvær. I hvert fald ikke et fuld-
tonet nærvær. For det er netop, når vi sid-
der sammen i den samme stue, at vi på 
en særlig måde mærker et andet menne-
skes interesse, medfølelse og indlevelse i 
vores liv. Det er her vi på en særlig måde 
mærker, at vi ikke er alene. Det er her, vi 
i høj grad mærker, at et andet menneske 
vil mig og har interesse i mig og mit liv. 
Alene ved det at være sammen. Fysisk. 

Og derfor er der en stor rigdom i det fy-
siske nærvær, som jeg selv vil glæde mig 
endnu mere over næste gang jeg mødes 
til en familiefrokost, eller næste gang jeg 
sidder sammen med en god ven. Eller  
næste gang jeg er til gudstjeneste. Og fak-
tisk også næste gang, jeg skal prædike 
om kristendommens Gud. Ham, der ikke 
er en fjern Gud, som isolerede sig i him-
len, men blev et menneske og kom helt 
tæt på, da han levede her på jorden. I kød 
og blod. I Jesus. Et fysisk nærvær.

Filip Torp Kildeholm
Sognepræst
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Normalt er jeg på vagt i tre 
døgn ad gangen, men i denne 
periode blev vagterne dob-
belt så lange – altså seks døgn, 
fortæller Dennis Knudsen, der 
er helikopter-redder og flyver 
med patienter, der er hårdest 
ramte af COVID-19. 

Se side 8

På Golgata stod der et kors
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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. 
Se datoer i aktivitetskalender side 11.
Vi mødes kl. 19.30 - og slutter 
kl. 21.30.
Det kræver ingen tilmelding, forud-
sætninger eller forberedelse at del-
tage.

Christiane og Carsten Klitlund

Sommerudfl ugten 
til Rørbæk Sø 
10. juni AFLYST
Vi bliver desværre nødt til at af-
lyse den store sommer udfl ugt den 
10. juni i år. I stedet har vi allerede 
booket busserne til onsdag den 
9. juni 2021. DET VIL VI GLÆDE OS 
TIL!!!

Randi Hummelmose
Sognemedhjælper

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. september kl 19.00 er der menighedsrådsvalg til Løsning 
og Korning menighedsråd. Valget afholdes i hhv. Løsning Kirkecenter og 
på Korning Kro.

O r i e n t e r i n g s m ø -
derne forud for val-
get var oprindeligt 
planlagt til hhv. d. 
12. maj for Korning 
og 17. maj for Løs-
ning, men måtte 
udskydes pga. Co-
rona-nedlukning. 

Or ienter ingsmø -
derne afholdes i 
stedet tirsdag d. 9. 
juni, kl 19.00 i hhv. 
Løsning Kirkecen-
ter og på Korning 
Kro. Begge steder 
vil menigheds-
rådene orientere 
om arbejdet og 
de nye valgregler 
i 2020.

Vi håber, at man-
ge vil overveje at 
stille op til valget 
og dermed være 
med til at bidrage 
til og præge kir-
kens liv og vækst. 
Man må også meget gerne prikke til 
folk, som man mener kunne være gode 
kandidater i menighedsrådet.

på Korning Kro.

O r i e n t e r i n g s m ø -
derne forud for val-
get var oprindeligt 
planlagt til hhv. d. 
12. maj for Korning 
og 17. maj for Løs-
ning, men måtte 
udskydes pga. Co-
rona-nedlukning. 

Or ienter ingsmø -
derne afholdes i 
stedet tirsdag d. 9. 
juni, kl 19.00 i hhv. 
Løsning Kirkecen-
ter og på Korning 
Kro. Begge steder 
vil menigheds-
rådene orientere 
om arbejdet og 
de nye valgregler 

Vi håber, at man-
ge vil overveje at 
stille op til valget 
og dermed være 
med til at bidrage 
til og præge kir-
kens liv og vækst. 
Man må også meget gerne prikke til 
folk, som man mener kunne være gode 

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. 19:00

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Sted: Løsning Kirkecenter
og Korning Kro

Besøgstjenesten i 
Løsning og 

Korning kirker 
inviterer alle

 interesserede til 
HØSTFEST 

onsdag den 9. september 
kl. 14.00 til ca. 16.00 

i Løsning Kirkecenter 

KORNING
BØRNEKLUB

Fredag d. 28. august slår Korning 
Børneklub igen dørene op for alle 
børn der har lyst til at være med!

Det er gratis at være med for børn i alderen 
4-10 år. Vi mødes på Korning Skole hver 
anden fredag kl. 15-16.30, hvor vi hygger 
os, hører om Gud og den kristne tro, spiser 
kage og drikker saftevand, leger, er krea-
tive og meget mere.

Hent et program på skolen eller i børne-
haven (ved opslagstavlerne) eller læs 
mere på lkkirker.dk. Du kan også fi nde 
vores facebook-gruppe "Korning Børne-
klub" og blive medlem af den. 

Opstarten d. 28. august er ekstra festlig 
med hoppeborg, pizza for hele familien 
og besøg af en af kirkens præster. 
Vi slutter kl. 18.30. Kom gerne og vær 
med - og prøv, om børneklub er noget 
for dit barn! 

Sognemedhjælper Linda Klitlund, 
tlf. 2490 1311 kan kontaktes 
for mere information og til-
melding til maden. 
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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 lkkirker.dk eller fi nd 

vores gruppe på facebook!

Opstart Kirkefrø PLUS 
d. 31. august, kl. 17.00
 v/ Merete Holm Dals-

gaard, Århus, Projekt-le-
der i Familielaboratoriet 
i Børne- og Ungdoms-

Oase med emnet 
"Liv og tro i familien"

Kontakt: Linda Klitlund, 
tlf. 2490 1311  

Det sker

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

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

tlf. 2490 1311

eller fi nd vores gruppe på facebook!

BESØGSVENNER 
SØGES!
Hvis du kunne tænke dig at be-
søge et andet menneske, har tid 
til snak i fortrolighed, en hyggelig 
gåtur, evt. læse eller spille et spil, så 
kontakt sognemedhjælper Randi 
Hummelmose på tlf. 5116 0960.

Besøgstjenesten har brug for dig

Et farvel - og et velkommen tilbage
Igennem et år har menigheden glædet 
sig over Lasse Kobbersmeds passione-
rede spil på orgel og flygel. Han har 
givet os så meget fin musik og været 
yderst gavmild med sine fantastiske 
musikalske evner ved gudstjenesterne. 
En særlig fornøjelse var det også at 
følge, hvordan han lykkedes med at få 
et dejligt stort julekor op at stå. Lasse 
har desuden formået at tage den første 
spæde opstart med vort eget lovsangs-
band. 
Ud over sine musiske færdigheder har 
han med sine kreative evner været os 
til stor hjælp under corona-krisen. Både 
med teknikken omkring streamings-
gudstjenesterne og med dejlig musik 
lagt ind i gudstjenesterne.
Endelig har han på en naturlig måde 
sammen med de øvrige kollegaer væ-
ret fælles om kirkens vision om, at alt, 
hvad vi foretager os, skal være med til 
at bringe budskabet om den opstand-
ne Kristus til endnu flere. 
STOR TAK, LASSE!
Til juli, når Lasse stopper som organist, 

vender Line Skydstofte Nikolajsen til-
bage! Hun skal stadig, sideløbende 
med tjenesten, følge studierne til mu-
sikterapeut. 
Vi må derfor foreløbigt nøjes med, at 
hun deltager i de almindelige guds-
tjenester samt julekoret. Derudover er 
hun med i orgeludvalget, der arbejder 
for et nyt orgel til Løsning Kirke. 
Vi glæder os til igen at have Line tilba-
ge med både orgelmusik og flygel. Jeg 
ved, at Line brænder for orglet, og hun 
får selv vores lille 5-stemmers orgel til 
at lyde godt. Men jeg ved også, at hun 
glæder sig utroligt meget til, at det må 
lykkes os at få et orgel af en størrelse, 
der passer sig for en så stor og velsyn-
gende menighed.
Og så er der en flok kollegaer, der glæ-
der sig til, at Line er tilbage for at bære 
med på kirkens liv og vækst.
VELKOMMEN TILBAGE, LINE!

På menighedsrådets vegne
Svend Erik Pedersen

Menighedsrådsformand

- Lasse og Line sang og spillede begge til online gudstjenesten Påskedag

Tilmelding til konfi rmand-
undervisning 2020-21

Tilmelding til konfi rmandundervis-
ning for skoleåret sker elektronisk 
via et link på kirkens hjemmeside: 

lkkirker.dk/konfi rmand 
Det er de unges forældre, 

som skal tilmelde de kommende 
konfi rmander. Nem-ID anvendes 

for sikker forbindelse.
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Er kirken lukket, blot fordi 
kirkerummet ikke må be-
nyttes til større forsam-
linger?

Kirken er ikke lukket - kig ind!
Mens Danmark er lukket ned på grund af COVID-19 epidemien, har kirken lukket op for nye måder at være kirke på i Løsning 
og Korning.  Her følger nogle glimt og refleksioner over, hvad der foregår.

Kirkerummet lukker
Onsdag den 11. marts holdt menigheds-
rådet i Løsning et ekstraordinært møde. 
Formanden konkluderede på drøftelser-
ne: 
- Vi kan lige så godt aflyse gudstjenesten 
på søndag (15. marts) Det er alligevel kun 
et spørgsmål om tid, før det hele bliver 
lukket ned.
Allerede inden menighedsrådet nåede 
hjem fra mødet, gik statsministeren på TV 
og fortalte, at Danmark lukker ned – også 
kirkerne!

Det affødte straks spændende overvejel-
ser, om man bare sådan kan lukke kirken, 
når folket er i en vanskelig situation. I år-
hundreder har kirken været stedet, hvor 
folk er søgt hen, når der var fare på færde 
og behov for at være sammen. Omvendt 
duede det jo heller ikke, hvis vores velbe-
søgte gudstjenester blev til nye epicentre 
for smittespredning. 
Desuden skal kirken overholde myndig-
hedernes anvisninger, så længe de ikke 
strider mod Guds ord.

Kirken er mere end en bygning
Men hvad betyder det egentlig at være 
’kirke’? Er kirken lukket, blot fordi kirke-
rummet ikke må benyttes til større for-
samlinger? Den bibelske forståelse af 
kirke er ikke blot en bygning, men først og 
fremmest mennesker, som samles i Jesu 
navn for at høre Guds ord. Kirken er byg-
get af ”levende sten” – dvs. af mennesker, 
som er døbt, tror og bekender sig til Jesus. 

Vi kan derfor fortsat være kirke og menig-
hed, selvom vi ikke kan samles i kirkerum-
met. Vi kan være kirke på hver vores sted, 
når vi samles i Jesu navn. 

Det er udfordrende og krævende at skulle se ind i en linse. Jeg vil hellere se folk ind i øjnene, fortæller Filip.

Præstens kontor er også et midlertidigt TV-studie.
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Det behøver ikke at være per-
fekt, når det er til børn. Men 
det har krævet min og børne-
nes tålmodighed.

Gudstjenester over internettet
Den næste udfordring var så at finde ud 
af, hvordan det konkret skulle ske. 
Første skridt var at live-streame gudstje-
nesterne på kirkens YouTube kanal ’Løs-
ning Kirke’. Allerede den 15. marts gik vi i 
luften med at sende live hjemme fra stuen 
hos Sune Skarsholm. Interessen for at se 
streamingen var overraskende stor. Over 
300 fulgte med i den direkte udsendelse. 
Men i løbet af dagen nåede tallet op på 
næsten 1000. 
Efter omtale i nyhederne på TV2 om afte-
nen havde over 2000 set med. Vi sad til-
bage med en fornemmelse af, at når Gud 
lukker en dør, så åbner han et vindue!

Lige siden har vi live-streamet eller sendt 
gudstjenester på kirkens YouTube kanal. 
Det vil være meget misvisende at hævde, 
at kirken hos os er lukket. Hver søndag ser, 
synger og beder formentlig mindst 1000 
mennesker med til online-gudstjeneste! 

Meget er ændret
Læringskurven hos præster og frivillige 
har været stejl. 
- Jeg har på meget kort tid lært at bruge 
webkamera, forskellige typer af mikro-
foner og at sende live, siger sognepræst 
Filip Kildeholm. 
Han viser ind på sit kontor, der ikke ligner 
sig selv. Det roder!
- Det her er mit multimedierum, hvorfra 
jeg streamer morgenbøn og gudstjene-
ster, forklarer Filip. 
Bag den kaotiske møblering af kontoret 
fanger kameralinsen kun den hvide væg 
med et smukt billede og et kors på. Præ-
ster har også skjulte sider bag den nyde-
lige facade. 

Filips hverdag er ændret. Han savner især 
den tætte kontakt med andre. Dåbssam-
taler og samtaler med de pårørende i for-
bindelse med et dødsfald er i flere tilfælde 
sket via telefon eller over skærmen. Få 
gange af det sket på en terrasse udenfor 
folks hjem.
- Det er udfordrende og krævende at skul-
le se ind i en linse. Jeg vil hellere se folk ind 
i øjnene, fortæller Filip.

Kirke for de mindste
Linda Klitlund har under epidemien haft 
ansvaret for at producere børnekirke – 
dvs. et program af 15-20 minutters varig-
hed til hver søndag til kirkens You-Tube-
kanal. Interessen for børnekirke har også 
været over al forventning. Flere hundrede 
børn (og voksne) lytter, synger og danser 
med bag skærmen. 

Lindas egne programmer med børnekir-
ker er optaget hjemme med hele familien 
som aktive deltagere.
- Det har været rigtig hyggeligt, at vi kun-
ne gøre det sammen som familie. Jeg har 
nydt at arbejde med gudstjenesternes 
emner i børnehøjde. Faktisk har jeg også 
selv fået meget ud af det, når troen skulle 
formuleres enkelt og enfoldigt, siger Lin-
da.
- Den største udfordring har ikke været 
det tekniske. Det behøver ikke at være 
perfekt, når det er til børn. Men det har 
krævet min og børnenes tålmodighed. 
Jeg har måttet belønne dem med et styk-
ke slik mellem hver lille optagelse, fortæl-
ler Linda med et smil.

Jesus er midt iblandt os
Da Danmark lukkede ned, undtog rege-
ringen supermarkeder og byggemarke-
der. Selvfølgelig! Vi skal jo fortsat have 
noget at leve af og leve for …  

Nu er der bare lige det, at ”mennesket ikke 
lever af brød alene, men af hvert ord, som 
udgår af Guds mund”, som Jesus sagde. Vi 
bliver åndeligt udsultede og risikerer – ån-
delig talt - at dø, hvis vi ikke hører Guds 
ord. 

COVID-19 epidemien har ikke lukket kir-
ken. Men den har udfordret os til at tænke 
over, hvordan vi - for en tid - kan være 
kirke på ændrede vilkår. Løftet fra Jesus til 
os er uændret det samme: ”Hvor to eller 
tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt 
iblandt dem”.

Sune Skarsholm

Kvindekor indsynger salme - med passende afstand imellem sangerne!

Familien er med, når Linda Klitlund sender børnekirke fra sin stue.

På Golgata stod der et kors
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Sådan oplever vi krisen og kirken
Lene og Dennis Knudsen
- Normalt er jeg på vagt i tre døgn ad 
gangen. Men i denne periode blev 
vagterne dobbelt så lange – altså seks 
døgn, fortæller Dennis Knudsen. Han er 
helikopter-redder og flyver blandt an-
det med patienter, der er hårdest ramte 
af COVID-19.
- Det har selvfølgelig været ekstra kræ-
vende med så lange vagter. Men om-
vendt har vi nydt godt af, at jeg har haft 
mere tid med fri til at tage mig af bør-
nene, når Lene var på arbejde.

Lene, Dennis kone, arbejder på kort-
tidsafsnittet på Plejecentret i Løsning. 
Sammen har de drengene Laurits på 5 
år og Asger på 1 år. Hun fortæller: 
- Vores børn har godt kunne blive pas-
set, fordi vi begge har sundhedsfaglige 
jobs. Men det er lykkedes for os at være 
meget sammen med børnene. Det har 
været positivt.

Familien har fulgt udsendelserne med 
børnekirke på nettet. Det har de alle – 
og særligt Laurits været glad for. 

- Vi har begge jobs, der ofte går hen 
over hele dage og weekender. Så mis-
ser vi let en gudstjeneste. Det vil derfor 
passe os rigtig fint, hvis flere gudstje-
nester også fremover kunne følges på 
nettet, slutter Dennis.

Erna Rand
- Jeg har mest mærket, at jeg ikke får 
besøg som ellers. Vi plejer at rende 
sammen med hinanden, hvor jeg bor. 
Det prøver vi at undgå nu. Vi tør ikke 
rigtig. 
Sådan fortæller Erna Rand, der bor ale-
ne.
- Jeg er et aktivt menneske og kan godt 
få tiden til at gå. Jeg går ind på mit kon-
tor og laver et eller andet. For eksem-
pel hjælper jeg min nevø med noget 
regnskab. Så læser jeg, gætter kryds 
og tværs og følger morgenbønnen fra 
kirken på internettet. Jeg ser også mor-
gensang med Phillip Faber fra DR – det 
kan jeg godt lide. 

Præsterne livestreamer morgenbøn alle hverdage kl. 8.00

Lene, Laurits og Asger 
ser børnekirke
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Andreas Mejer Skals Nielsen
- Jeg glæder mig til at kunne kramme 
og hilse på folk uden at skulle være 
bange for at smitte dem eller selv at 
blive smittet. Og så glæder jeg mig til 
at kunne spille fodbold igen, være sam-
men med mine venner og til at komme 
i skole, fortæller Andreas Mejer Skals 
Nielsen. 

Sammen med sine to yngre søskende 
og forældre har han også fulgt kirkens 
udsendelser hjemme fra spisebordet.
- Det har ikke rigtig passet til mig. Bør-
nekirke er for dem, som er meget min-

 - Jeg har ikke selv været bange for at blive 
syg, men for at min farfar skulle blive det, 
siger Andreas Mejer Skals Nielsen

Mia Broe Jacobsen og Mette Juelsgaard Christensen indsynger salmer fra Løsning kirke

Lasse Kobbersmed, kirkens organist, gør 
sig umage for at få gode billeder og lyd

dre end mig. Voksenkirke kunne jeg vel 
godt se, men det ville være dejligt med 
noget fra kirken for teens.

Connie og Erik Therkildsen
- Vi har fulgt meget med i gudstjene-
sterne på DR og i udsendelser fra vores 
egen lokale kirke. Egentlig tror jeg, at 
vi er kommet mere ”i kirke” end ellers, 
fortæller Erik Therkildsen.

Erik er gift med Connie. I perioden med 
COVID-19 er de begyndt at udveksle 
bedeemner på SMS sammen med en 
gruppe fra Ølsted.
- Vi beder for dem, som vi ved er syge. 
Og så beder vi om, at smitten må 
standse, så vi igen kan leve et normalt 
liv med hinanden og komme i kirke og 
høre evangeliet, forklarer Erik

Connie fortæller om sine iagttagelser:
- Vi oplever, at vi lever mere med Gud, 
når vi ikke kan komme ud og være sam-
men med andre. Gud taler til os på den 
måde, vi kan være kirke på nu.

Erna Rand: Jeg savner fællesskabet i kirken og ikke mindst altergangen. Det kan ikke er-
stattes af gudstjeneste på nettet.

- Det har ikke været en åndelig tørkeperio-
de for os, siger Connie og Erik Therkildsen
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Løsning Indre Mission
losning-im.dk

Vedr. Covid-19: Alle arrangementer og 
aktiviteter i missionshuset gennemføres 
inden for de rammer, myndighederne 
udstikker for landets genåbning. Se 
facebook og losning-im.dk for aktuelle 
opdateringer.

JUNI
Torsdag d. 4. kl. 17.00  
Rengøring af Missionshuset og  
vedligeholdelse

Fredag d. 5. kl. 09.30  
Fredagscafé - alle er velkomne

Torsdag d. 11. kl. 17.30  
Grill aften

Lørdag d. 13. kl. 14.00  
Tværkulturelt arrangement.  
Ungdomslokale

Torsdag d. 18.  
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d. 19. kl. 14.30  
Eftermiddagsmøde v/Arne Nørgaard

JULI
Ferie

AUGUST

Fredag d.  7. kl. 09.30  
Fredagscafé - alle er velkomne

Torsdag d. 20. kl. 19.30 
Inspirationsaften for bibelgrupperne  
v/Sune og Filip

Fredag d.  21. kl. 14.30  
Eftermiddagsmøde v/Villy Sørensen

Torsdag d. 27. kl. 19.30 
"Hjemkomst" v/Svend Erik Petersen

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

Løsning Spejderne  
loesningspejder.dk

Spejderaktiviteter starter igen når  
myndighederne tillader det.

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. 19.00-21.00:
- Senior, piger/drenge fra 8. klasse. 

Yderligere information hos Anne-Mette 
Pedersen, tlf. 6135 5859

KFUM og K i
Hedensted-Løsning
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. 11. juni kl. 18.30
Udflugt ”ud i det blå”.
Se på hjemmesiden om arrangementet
gennemføres eller aflyses på grund af 
Corona-krisen.

Kontaktperson:
Gerda Lindskjold, tlf. 2098 5974

Korning Indre Mission
korning-im.dk

JUNI:
Alle arrangementer er aflyst pga. 
Covid-19.

JULI: 
Ferie. Ingen arrangementer

AUGUST:
Arrangementerne afholdes kun, hvis det 
ikke strider imod sundhedsmyndighe-
dernes anbefalinger om forsamlinger!

Lørdag d. 8.  kl. 8.30 
Rengøringsdag i missionshuset. 

Fredag d. 14.  kl. 18.00 
Hyggeaften m/grillmad i missionshuset.

Torsdag d. 20. 
Inspirationsaften i Løsning Missionshus 
ved Filip og Sune.

Torsdag d. 27.  
”Til forsvar for troen”  
v/Anders M. Madsen
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HVER UGE  (undtagen ferier og helligdage)

Mandage Løsning Kirkecenter Kirkefrø PLUS 17.00-19.00 (Opstart 31.8.) s. 5 

Torsdage 10.00 Løsning Kirke Babysalmesang (Opstart 13.8.) s. 5

Hver 2. fredag 15.00-16.30 Korning Skole Korning Børneklub (Opstart 28.8) s. 4  

 
JUNI 

4. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 4

9. 19.00 Løsning Kirkecenter Orienteringsmøde om valg, Løsning s. 4

9. 19.00 Korning Kro Orienteringsmøde om valg, Korning s. 4

25. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 4

 
JULI

Sommerferie   

 
AUGUST 

20. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 4

 
SEPTEMBER 

9.  14.00-16.00 Løsning Kirkecenter Høstfest for besøgsvenner, Aften for enlige og vågetjenesten. s. 4

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.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER PGA. HELE SITUATIONEN OMKRING COVID-19.
Alle arrangementer og aktiviteter gennemføres inden for de rammer, myndighederne udstikker for landets genåbning. 
Se mere på lkkirker.dk for aktuelle opdateringer.



GUDSTJENESTE
På det tidspunkt hvor kirkebladet trykkes, er det endnu ikke afklaret, hvordan genåbningen af kirkerne 
d. 18. maj præcis kommer til at forløbe, og hvordan det kommer til at påvirke afviklingen af gudstjenester og 
andre aktiviteter. Vi vil løbende orientere om ændringer via facebook og hjemmeside. 
Vi vil også være opmærksomme på at kommunikere relevant information ud til de grupper, der ikke er for-
trolige med internettet.


