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Kærlighed
og ægteskab –
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modgang
Fotograf:
Amalie Norstef

"Det perfekte parforhold findes ikke"
Interview med familie- og psykoterapeut.
Se artikel side 6 - 7.
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Pas på parforholdet
- mens I stadig elsker hinanden!
Jeg har fået hund, og den skal luftes
meget. Så nu er jeg begyndt at lægge
mærke til, hvor mange timer vi investerer
i at vedligeholde og forny huse og haver.
Bilen får også en kærlig pleje. Vi ved, at
det er fornuftigt at forebygge, før noget
går galt.
Det er en overvejelse værd, om vi også
tænker tilstrækkeligt forebyggende, når
det gælder ægteskab og parforhold.
Alt for mange får det ikke gjort, før det
er for sent. Det er trist, for fagfolk siger
samstemmende, at det i mange tilfælde
er muligt at bevare et godt parforhold,
eller endog at få det bedre med hinanden – hvis man ellers gør noget i tide. Så
pas på parforholdet, mens I stadig elsker
hinanden! Gør I det, har I stadig de bedste muligheder for et (gen)skabe en god
kontakt og bevare glæden ved hinanden.

Det er indsatsen værd. Kærlighed og parforhold har en enorm betydning for os
– ikke mindst for børnene, som vokser
op i den atmosfære, som vi skaber i mødet med hinanden. Parforholdet er den
relation, som betyder mest for voksnes
psykiske og fysiske trivsel, sundhed og
tilfredshed med livet. Desuden har relationen stor indflydelse på, hvad vi kan
yde på arbejdet.
Desværre har mange urealistiske standarder og forventninger om at få et
fantastisk parhold. Det høje ambitionsniveau er med til at stresse os. Men for
langt de fleste vil det være muligt at
holde sammen i et parforhold, som er
godt nok(!) og som vi grundlæggende
er tilfredse med og kan trives i.
Mistrivsel og skilsmisse kan forebygges. Så luk op! Vær ærlige! Søg hjælp!

Måske hos en rådgiver. I kirken vil vi også
gerne støtte jeres parforhold. Spørg om
en samtale med præst eller sognemedhjælper. Eller deltag, når vi i februar og
marts 2021 afholder Pit-stop for par.
Og husk så, at kærlighedens kilde ikke
skal findes i os selv, men i Gud. Han er
både den, vi kan spejle os i for at begribe, hvad kærlighed og tilgivelse er, og
han er den, vi altid kan søge hjælp hos.
Der er håb!

Sune Skarsholm
Sognepræst

Vejviser
Sognepræster:
Sune Skarsholm
Tlf.: 5116 0169
suss@km.dk
Fridag: mandag
Filip Torp Kildeholm
Tlf.: 3025 5882
ftk@km.dk
Fridag: mandag
Organist:
Line Skydstofte Nikolajsen
line@lkkirker.dk
Tlf.: 2982 4620

Sognemedhjælpere:
Randi Hummelmose
Tlf.: 5116 0960. Mail:
randi@lkkirker.dk
Linda Klitlund
Tlf.: 2982 4620
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

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

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

Red. sekr.: Inger Rasmussen
Mail: ingerras4@gmail.com
Deadline for næste blad: 22. oktober 2020.
Tryk: STEP tlf. 6311 9520
For mere info:
lkkirker.dk
facebook.com/lkkirker
youtube.com/c/LøsningKirke_lkkirker
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Fællessang i Løsning. Vi synger
pop og rock, kirkeligt og
klassisk - sange som løfter
sindet og bevæger kroppen.
Se side 4
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Jeg vil næsten sige, at
modgang har styrket kærligheden. Der, hvor vi har
oplevet modgang, der har vi
haft så meget mere brug
for hinanden.
Se side 9
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Fællessang i Løsning

Julekoncert
i Korning Kirke
Torsdag den 3. december kl. 19.00
Sammen laver Maj-Britt Vibe Dørken
og Hans Jørgen Østerby en 80 minutters intens, stemningsmættet, hjertevarm julekoncert med kendte og elskede julesange.

Vi har en vidunderlig sangskat i Danmark
med masser af skønne sange og salmer til
forskellige årstider, begivenheder i livet og
sindsstemninger. Sange, som løfter sindet
og bevæger kroppen.
Danskerne har (gen)opdaget glæden ved
at synge sammen og styrken i at have noget at være fælles om.
Nu kan du dykke ned i sangskatten ved at
deltage i:
Fællessang i Løsning
Tirsdag 22. sept., 20. okt., 24. nov.
kl. 19.00-20.00 i Løsning Kirke
(spisning kl. 18.00)

Vi synger sange i alle genrer og stilarter:
pop og rock - klassisk og kirkeligt.
Send dine sangønsker på mail til pianist
Linda Klitlund på linda@lkkirker.dk
Køb aftensmad og drikkevarer for små
penge og spis med i Løsning Kirkecenter
kl. 18.00-19.00
Tilmelding til både fællesspisning og fællessang er nødvendig af hensyn til antal
kuverter og pladser.
Meld til på lkkirker.dk eller på kirkens kontor på tlf. 7579 0014
Arrangementet fællessang er gratis!
Arrangør: Løsning Borger &
Erhvervsforening og Løsning Kirke

En julekoncert fremragende fremført
og med stor hjertevarme. Se næste
Kirkenyt
Arrangør: Korning Menighedsråd

Valg til
menighedsråd
d. 15. september
Kom og vær med til at vælge
menighedsrådet for de næste 4 år i
Løsning og Korning sogne.
Hver fjerde år er der valg til menighedsråd i hele Danmark. Som noget
nyt vil valget foregå ved en valgforsamling, hvor stemmerne fra de fremmødte afgør, hvilke 8 personer i Løsning og 5 personer i Korning der skal
udgøre menighedsrådet (samt valg af
suppleanter). Valgforsamlingen kan
sammenlignes med valg til bestyrelsen i en frivillig forening.
Valget foregår tirsdag d. 15. september
kl. 19.00 i hhv. Løsning Kirke og på Korning Kro. Alle medlemmer i sognene
og de, der har løst sognebånd og valgret, er stemmeberettigede. Hold dig
orienteret på lkkirker.dk/valg2020 for
flere detaljer.
Vi håber, at mange vil overveje at stille
op til valget og dermed være med til
at bidrage til at præge kirkens liv og
vækst.

NYHED!

Gospel-kids
i Løsning Kirke
Gospel-kids er for alle, der har
lyst til at synge i kor og som går
i 0.-9. klasse! Vi er 3 ledere, der
glæder os til at synge, lege og hygge
sammen med jer!
Vi mødes om torsdagen kl. 14.30-15.30 i
Løsning Kirkecenter, Vestergade 42 i Løsning, 10 gange i løbet af efteråret 2020.
Opstart torsdag d. 3/9.
Vi optræder ved familie-gudstjenesten i Løsning Kirke søndag d. 15. november kl. 10.30.

Kontakt sognemedhjælper Linda
for tilmelding eller info på tlf. 24901311
eller find vores gruppe på facebook:
”Gospel-kids Løsning”. Det koster 75 kr. at
være med til Gospel-kids.
Sangglade hilsener fra lederne
Vibeke Wesley Andersen
Mona Svinth Thygesen
Linda Balsgaard Klitlund

Det sker
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Live streaming af gudstjenester i Løsning Kirke
Corona-nedlukningen af samfundet gjorde det klart for alle, at nogle gange kan
man ikke komme til det, man egentlig gerne vil. Med lukningen af kirkerne var der
mange, der egentlig gerne ville til gudstjeneste, men nu ikke kunne. Løsningen
blev gudstjenester på nettet – nogle livestreamet og andre optaget på forhånd.
Men der er stadig nogle, der pga. sygdom,
alderdom, job m.m, ikke kan være med til
gudstjeneste. Derfor er vi rigtig glade for,
at vi har fået mulighed for at filme og livestreame gudstjenesterne i Løsning Kirke
som en permanent ordning.
På den måde kan de ældre på plejehjemmet følge med i gudstjenesten fra deres
lokale kirke, og andre, der er forhindret i
at deltage, kan se med fra stuen, eller hvor
man nu er. Og de, som er på arbejde i kirketiden eller måske er til børnekirke
med deres børn, kan efterfølgende se optagelsen af gudstjenesten eller prædiken
– ligesom det længe har været muligt at

Gudstjeneste ved Sune Skarsholm - hjemme i stuen
høre søndagens gudstjeneste som MP3
eller podcast.
Det er vigtigt at understrege, at man trygt
kan komme til gudstjeneste uden at frygte
at blive filmet – heller ikke hvis man går til
nadver. Det er kun præst og andre med
opgaver under gudstjenesten, der filmes.
Mulighed for at følge gudstjenesten på
nettet er selvfølgelig ikke en opfordring
til, at man dropper det fysiske gudstjene-

ste fællesskab – men vi tror, at i denne digitale tidsalder er der en stor værdi i også
at kunne høre det gode budskab om Jesus
Kristus online på denne måde – uanset årsagen dertil.
Du kan se søndagens gudstjeneste på
youtube.com/c/LøsningKirke_lkkirker
eller på lkkirker.dk/livestream. Prædikener
kan ses eller høres på lkkirker.dk/praedikener eller som podcast.

Menighedstur 2021:

Oplev Israel – forstå Bibelen!
Menighedsturen arrangeres af Løsning og
Korning kirker i samarbejde med Felix Rejser. Med turen vil vi styrke menighedens
fællesskab og skabe større glæde ved og
forståelse for Bibelens budskab.
Israel tilbyder en unik mulighed for at læse
Bibelen i dens egne omgivelser. Menighedsturen kombinerer store oplevelser på
de bibelske steder, godt fællesskab, skønt
vejr - og masser af bademuligheder ved så
forskellige steder som Det Døde Hav, Galilæas varme kilder, Genesaret Sø og Middelhavet.
Turen kræver normal fysisk formåen, også
i varme temperaturer (normalt ligger dagtemperaturen i Israel i oktober på 25-30
grader, men på visse lokationer er det varmere).
Dato: 13. -21. oktober 2021.
Overnatninger: Jerusalem (3 nætter), ved
Det Døde Hav (1) og i Galilæa (7).
Pris: 12.750 kr. + 3.500 kr. (anslået) for flyrejse t/r .
Program: Detaljeret program for turen findes på kirkens hjemmeside.
Tilmelding: 1. november 2020 ved mail til
info@lkkirker.dk eller kontakt til Kirkekontoret.

Velkommen til
Julekor 2020
Vi øver 5 onsdage i Løsning Kirke
kl. 19.00-21.15: Se kirkernes aktivitetskalender side 11.
Julekoncert 4. søndag i advent
d. 20.11 kl. 16.00
Alle interesserede kan tilmelde sig, men
folk fra Løsning og Korning har første prioritet ved stor interesse for at deltage.
Rejseledere og undervisere:
Sune Skarsholm, sognepræst i Løsning og
Korning.
Torben Mathiesen, konsulent i Foreningen
af Kristne Friskoler. Torben har boet i Israel,
har stor rejseledererfaring og har i mange
år været beskæftiget med kurser, foredrag
og rejser til Israel.

Tilmelding og evt. spørgsmål til Mette
Christensen senest den 1. oktober på
tlf.: 2146 1222 eller på Facebook gruppen Løsning Julekor
Vi planlægger efter, hvad myndighederne oplyser i forhold til Covid-19.
Løbende info på kirkens hjemmeside:
lkkirker.dk og kirkens facebookside
facebook.com/lkkirker
Vi synges ved - jeg glæder mig!
Kærlig korhilsen
Line Skydstofte Nikolajsen
organist ved Løsning og
Korning Kirker
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Artikel

Det perfekte parforhold findes ikke
Af Filip Torp Kildeholm
”Kærligheden er limen i et parforhold,
men den kan sande til, hvis man ikke
vedligeholder den”. Sådan udtaler Søren
Johan Nielsen, der til daglig er familieog psykoterapeut og derfor ved, hvad
der kan udfordre i et parforhold. Men
også hvad der kan hjælpe par ud af de
konflikter, de befinder sig i.
Øjenkontakten er vigtig
De fleste parforhold kan nok nikke genkendende til, at der indimellem opstår
konflikter og uenigheder i ægteskabet.
Søren Johan mener ikke, at konflikterne
kan undgås, men de kan imødegås ved
et helt enkelt råd, nemlig øjenkontakt.
”Det kan lyde så banalt med øjenkontakt, men det er ret værdifuldt. Hvornår
har du sidst haft bare fem sekunders
øjenkontakt med din partner?”, spørger
Søren Johan.
For Søren Johan handler det om at stoppe op i en travl hverdag og faktisk se,
hvordan den anden har det. For øjenkon-

takten afslører den andens humør og følelser. ”Det er hurtigere end WiFi at have
øjenkontakt”.
Søren Johan kender selv til udfordringer i
ægteskabet. ”For en del år siden havde vi
et meget konfliktfyldt forhold. Her bagefter kan jeg se, at det ofte handlede om, at
man gerne ville opmuntre og hjælpe, når
den anden havde et problem. Man kom
med en hel masse ’du skal bare lige’. Men
det forværrede bare situationen, for så
blev man ikke hørt og respekteret. Den
dag vi begyndte at lytte til hinanden, var
det helt forvandlende.”
Når Søren Johan understreger vigtigheden af at lytte uden at komme med en
masse løsninger, handler det om at blive
rummet af den anden. ”Hvis den anden
kan holde ud blot at lytte til mig uden at
komme med løsninger, så kan han eller
hun også rumme mig.”
Pindsvin og næsehorn i parforholdet
Når konflikterne så opstår, kan man som
par ifølge Søren Johan have to forskel-

lige tilgange. ”Der er ofte et pindsvin og
et næsehorn i ethvert parforhold, når det
handler om konflikter. Man kan gå til det
som næsehornet: ’det skal løses, jeg skal
forklare mig, det skal vi blive enige om’.
Så er der pindsvinet, der siger: ’Det her
er ubehageligt. Lad mig komme væk.
Jeg trækker mig og venter på, at det går
over’. Men det er ikke tilfredsstillende for
næsehornet, som er den opsøgende i
konflikten – og som dermed får følelsen
af at blive efterladt alene. ”
For Søren Johan bliver tilliden derfor
afgørende, også selvom konflikten kan
være ubehagelig.
”Hvis du ikke kan vise ubetinget tillid
til den anden, så bliver der et rum, hvor
den anden ikke kan komme ind, og det
skaber en afstand, som igen skaber usikkerhed.”
Derfor skal man gå ind i det konfliktfyldte sammen, men samtidigt gøre det lyttende og undersøgende.
”Ofte går vi imod modstanden, men i
stedet skal vi prøve at gå med”. Her skal

Artikel
meget for hinanden, og det er et godt
udgangspunkt for at løse en konflikt”.

FAKTABOKS

God sex om lørdagen
begynder om mandagen
Søren Johan er meget bevidst om, at parSøren Johan Nielsen, familie- og
forholdet kan være truet fra flere fronter.
psykoterapeut i bl.a. Hedensted
”Der er meget præstation og vurdering i
Kommune
vores samfund. Det kan også gælde i familielivet. Der investeres mange kræfter
Gift med Rikke og far til fire børn
i at vise, at man fungerer. Der skal ikke
mangle noget til sjove fødselsdage og
Hjemmeside: sørenjohan.dk
klassearrangementer osv.”
Det kan ifølge Søren Johan påvirke nærSe desuden Hedensted
heden og dermed også intimiteten. Men
Kommunes hjemmeside, der
det går også den anden vej: hvis intimitetilbyder gratis parterapi.
ten mangler, så kan det være et udtryk for
manglende nærhed. ”Hvis man har kørt
på i lang tid og ikke har haft en nærhed
i parforholdet, så smitter det også af på
sexlivet.”
vi nysgerrigt spørge ind til den anden: Derfor er hans råd også, at man som æg”Ok, hvad er det egentlig, du prøver at tepar arbejder på nærheden i relationen.
forklare mig. Hvad betyder det egentlig ”God sex om lørdagen begynder om mandagen, for samtalen over kaffen, hånden
for dig, siden du ser så vred ud”.
Når Søren Johan taler om at gå med på skulderen, eller det at man lige lytter,
modstanden, handler det ikke om at er med til at give den samhørighed og det
nærvær, som så kan
give efter i konflikvære en elskovsakt i
ten, men at man
frit flor.”
øver sig i at se de
”Hvis du ikke kan vise ubeNærheden er ifølge
forskellige lag, der
tinget tillid til den anden, så
Søren Johan vigtig,
kan være i en konbliver der et rum, hvor den
fordi man her viflikt. ”Under enanden ikke kan komme ind,
ser, at man vil den
hver konflikt er der
og det skaber en afstand, som
anden, og at den
umødte følelser og
igen skaber usikkerhed.”
anden ikke er en
behov”.
selvfølge. ”Man skal
Derfor
forsøger
Søren Johan også ofte at finde et positivt arbejde på, at den anden også skal vælge
udgangspunkt for konflikten, hvor man mig til i dag. Det er der en ydmyghed i,
ikke peger på alt det, der går galt. ”Det, hvor man ikke tager den anden som en
at folk gider slås så meget for parforhol- selvfølge. Særligt når begge gør det, giver
det, må jo være fordi, de faktisk betyder det en anden stemning i parforholdet”.

Tid til PIT STOP – 2 aftener i foråret
om parforholdet
ET SERVICEEFTERSYN
Det er fornuftigt at give parforholdet
et serviceeftersyn, inden det kommer
til de blinkende advarselslamper.
Det er det, der er tanken bag to aftner i 2021 i Løsning Kirke. Her kører vi parforholdet i pit og forsøger
at give det positiv opmærksomhed i form af to foredragsaftner. Vi
vil gerne som kirke være med til at
værne om ægteskabet og det gode
samliv med hinanden.

Programmet for Pit Stop i Løsning
Kirke vil kunne ses på kirkens hjemmeside (lkkirker.dk) i løbet af efteråret.
Men sæt allerede datoerne i kalenderen: onsdag den 24. februar og onsdag den 17. marts.
Kontaktperson:
Sognemedhjælper
Randi Hummelmose
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Familievenlige
Høstgudstjenester
Løsning Kirke
d. 6. september kl. 10.30
Korning Kirke
d. 13. september kl. 10.30
Børn er velkommen til at bære frugter,
grøntsager, korn og blomster ind i kirken, tag gerne med hjemmefra, hvis I har
noget.
5 års dåbsbørn bliver fejret og i Løsning
præsenteres årets konfirmander (præsentation i Korning d. 13. september).
Hvis vejret og omstændighederne tillader det, vil der efter gudstjenesterne
være lidt høstfest på parkeringspladsen.
Mere info om dette senere - følg med på
facebook.com/lkkirker og lkkirker.dk

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
Kom og vær med, når Judy Jochumsen
fra Vejle fortæller om et levet liv.
Der vil være kaffe og kage, og vi håber, vi kan synge høst- og efterårs
sange sammen.
Gå ikke glip af denne hyggelige eftermiddag!
Tilmelding er ikke nødvendig, Eftermiddagen er gratis.
Alle er hjertelig velkomne!
Sognemedhjælper
Randi Hummelmose

Opslagstavlen
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KIRKEFRØ

Legestue for børn
i alderen 1-5 år
Mødes mandage
kl. 16.00-17.00
i Løsning Kirkecenter.
Læs mere på lkkirker.dk eller find
vores gruppe på facebook!
Kontakt: Benny Rand,
tlf 5121 5112

Kirkefrø PLUS
Kirkefrø PLUS – legestue, aftensmad
og oplæg for forældre. En mandag
om måneden kl. 16.00-19.00.
Læs mere på lkkirker.dk eller kontakt Benny Rand tlf.: 5121 5112
31. august kl. 17.00: Opstart Kirkefrø
PLUS v/ Merete Holm Dalsgaard, Århus,
Projektleder i Familielaboratoriet i Børneog Ungdoms-Oase med emnet "Liv og
tro i familien"
28. september: Filip Torp Kildeholm,
Sognepræst Løsning
26. oktober: Randi og Jens Martin
Hummelmose, ”Forskellig fortid fælles fremtid”
30. november: Søren Johan Nielsen,
”Vurdering er gift for selvværdet”
kl. 16.00 -17.00 Kirkefrø (legestue)
kl. 17.00 -18.00 Aftensmad (20 kr. pr.
voksen)
kl. 18.00 -19.00 Oplæg for forældre
(imens er der børnepasning)
Tilmelding til mad på sms til
Benny Rand senest dagen før
tlf. 5121 5112

Fredagscafé i
Løsning Missionshus

Sneppevej 40
Her kan du være med i et hyggeligt
fællesskab. Der serveres kaffe/the
og rundstykker.
Kl. 9.30 - 11.30 – se efterårets datoer på side 10.
Pris for at deltage: 15,00 kr.
Enhver er velkommen
Poul Erik Hansen (Pjuller)
Tlf. 2041 6323

AFTEN FOR ENLIGE
Spisning, fællesskab, sang og hygge

I Løsning Kirkecenter
Aftenens program er fra 18.0021.00 og indeholder:
- middag kl. 18.00 (pris: 70 kr. +
Vi vil gerne invitere dig til
drikkevarer)
spisning og fællesskab i
- sange og indslag Løsning Kirkeenter.
- dessert og kaffe
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

Datoer: Se kalender side
11program:
Aftenens
Tilmelding:
Senest
onsdag
før
18.00 ugen
Du bydes indenfor
Foråret 2019:
til
Kirkekontoret
tlf.:
7579
0014.
Middag
19. marts,
Pris: 70,00 kr. + drikkevarer

9. april,
14. maj.
12. juni - UDFLUGT.

Sang og indslag
Dessert og kaffe
Afrunding

Kirkebil kan rekvireres. Bestil FLEX21.00 Tak for i aften
TUR på tlf. 8740 8300 senest
en
og på gensyn
time før, og få beløbet refunderet
mod forevisning af kvittering på
Kirkebil kan rekvireres indenfor Korning og Løsning
Sognegrænse.
Bestil bil på tlf. 7589 2444 senest
Kirkekontoret
kl. 17.00 aftenen før.
Vi håber
at
se
dig!
Vi håber at se dig!
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

Aktivitetsudvalget og sognemedhjælper
Randi Hummelmose

Sognemedhjælper,
Randi Hummelmose

Formiddags-café
Efterår 2020
Korning Missionshus,
Velkommen til Formiddags-Cafe!
Klaks Møllevej 13.
Formiddags-caféen i Korning missionshus er for dig,

der har lyst til at møde andre i et hyggeligt
og uformelt
Vær med
til miljø.
hyggeligt

samvær,
1. tirsdag i
Det foregår kl. 9.30 – 11.30 den
1. tirsdag fra
i hver
måned:
måneden
9.30
– 11.30.
efterårets
på side 10.
I Løsning Kirke torsdage
kl. 10.00
4. september
– 2. oktober – 6.Se
november
- 4.datoer
december.
Caféen erPristiltænkt
seniorer,
men
Læs mere på Hver
lkkirker.dk
gang starter vi med kaffe og rundstykker.
kr. 10.00. Derefter
synger
vi et
eller find gruppen ”Babysalmesang
i
par sange, og hører ”dagens
tanke”.alle er hjertelig velkomne.
Løsning Kirke” på Facebook og bliv
God tid til snak og hygge, og et godt socialt fællesskab vægtes højt.
For mere
opdateret om aflysninger
Ind imellem mm
hygger vi os med forskellige
spil,information
snak, strik m.m.
Villy Nørgaard
Kontakt:
Linda Klitlund
Kontaktperson:
Villy Nørgaard, tlf.kontakt
2143 3949.
tlf. 2143 3949.
tlf. 2490 1311
Det er tiltænkt seniorer, men alle, der
har tid
og lyst,
velkomne!
snak,
spil,
striker mm.
den

Du er velkommen!

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.
Vi mødes kl. 19.30 - kl. 21.30.
Se datoerne på side 11.
Det kræver ingen tilmelding,
forudsætninger eller forberedelse
at deltage.
Christiane og Carsten Klitlund

KORNING

BØRNEKLUB

For børn i alderen 4-10 år
Hver anden fredag på Korning Skole
kl. 15.00-16.00.
Læs mere på lkkirker.dk
eller find vores gruppe på facebook!
Kontakt:
Benny Rand, tlf. 5121 5112

KIRKEHØJSKOLE
ØLSTED, Ø. SNEDE,
KORNING OG LØSNING
Løsning Kirkecenter, Vestergade 42,
Mandag den 19. oktober, kl. 19.30
v/Ingeborg Kappelgaard
”Mødet med mennesker fra forskellige
kulturer”
Løsning Kirkecenter, Vestergade 42,
Mandag den 16. november, kl.
19.30.
v/ Ruth Brik Christensen,
Årets helt i 2010
Foredrag om sin udsendelse med
KFUM Soldatermission
Alle er velkomne.
Pris: 50 kroner incl. kaffe.
Højskoleudvalget under Ølsted,
Ø. Snede, Løsning og Korning
Menighedsråd.

Interviews
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Tre ægtepar taler om
kærligheden i ægteskabet
Af Filip Torp Kildeholm
ANITA OG MICHAEL BANGSBORG
– NYGIFTE
Hvad har været det mest glædelige ved at
være gift?
Anita: Hverdagen ligner stadig meget
den fra før, vi blev gift, men det er da dejligt at vide, at vi har sagt ja til hinanden.
Vores kærlighed til hinanden er blevet
lidt mere bindende og for real.
Michael: Ja, og så har man også sådan
rent juridisk sikret hinanden og vores
barn, så det er også et element.
Hvordan holder I kærligheden levende
imellem jer?
Anita: Vi går meget op i at spise aftensmad sammen og dér få snakket sammen
i en til tider hektisk hverdag.
Michael: Og så får vi passet vores barn en
gang imellem, så vi kan lave noget sammen bare os to.
Hvordan har I bevaret kærligheden i modgang?
Michael: Ved at tænke på de lykkelige
stunder og de gode ting, vi har. Vi prøver at se på den anden side af krisen eller
problemet.
Anita: Derudover har det været vigtigt for
os at få snakket tingene igennem, fordi
det ofte er under kriser, man glemmer sig
selv og hinanden.
Hvad har været det mest udfordrende ved
at være gift?
Det har været at få skiftet efternavnet, siger Anita grinende.
Hvilket godt råd, vil I give videre til par, der
snart skal giftes?
Anita: De skal nyde bryllupsdagen, for
den er hurtigt ovre. Det er en kæmpe
dag, hvor man erklærer sin kærlighed til
hinanden, og det går bare så stærkt.

Fotograf
Amalie Norstef

METTE OG KIM HAGEDORN
– SØLVBRYLLUPSPAR
Hvad har været det mest glædelige ved at
være gift?
Mette: Det har været at være gift med sin
allerbedste ven.
Kim: For mig er det også, at jeg har noget,
jeg ved, står fast. Hvis jeg har et problem
eller noget, jeg er i tvivl om, så ved jeg, at
jeg altid kan spørge Mette.
Hvordan holder I kærligheden levende
imellem jer?
Mette: Vi går aldrig i seng, uden vi har
sagt ordentlig godnat, og vi tager heller
ikke på arbejde, uden vi har ønsket hinanden en god dag. Og så er det vigtig for
os at se hinanden og sige, at vi elsker hinanden.
Kim: En ting, vi har gjort, er, at vi hver dag
efter arbejde har sat os sammen over en
kop kaffe og lige vendt dagen.
Hvordan har I bevaret kærligheden i modgang?
Vi snakker med hinanden om alt, og hvis
der derfor er noget under opsejling, så
får vi snakket om det i opløbet. Og ellers
kan vi altid smadre et termokrus, griner
Mette.
Hvad har været det mest udfordrende ved
at være gift?
Mette: Det har været at acceptere hinandens forskelligheder, og at det ikke
nødvendigvis skal gøres på min måde,
selvom man kan synes, det er den rigtige.
Hvilket godt råd, vil I give videre til par, der
snart skal giftes?
Kim: Det vil være at sætte sig med en kop
kaffe hver dag en halv times tid og dér få
vendt stort og småt.

IDA OG PREBEN SKOVEN
– GULDSBRYLLUPSPAR
Hvad har været det mest glædelige ved at
være gift?
Preben: Det har været, at vi har haft hinanden og børnene.
Ida: Vi har oplevet, at livet sammen som
ægtefolk kun bliver endnu rigere med tiden. Vi oplever, at vi gror mere og mere
sammen, og vi bliver mere og mere taknemmelige for at have hinanden.
Hvordan holder I kærligheden levende
imellem jer?
Ida: Vi oplevede på et tidspunkt, at nogle
af vores venner gik fra hinanden. Og da
blev vi klar over, at hvis de kunne gå fra
hinanden, så kunne alle gøre det. Derfor
begyndte vi at bede til Gud om, at vi måtte blive bevaret sammen.
Hvordan har I bevaret kærligheden i modgang?
Preben: Jeg vil næsten sige, at modgang
har styrket kærligheden. Der, hvor vi har
oplevet modgang, der har vi haft så meget mere brug for hinanden.
Hvad har været det mest udfordrende ved
at være gift?
Preben: Det har jeg svært ved at svare på.
Det er vel udfordrende, når to mennesker
skal tilpasse sig efter hinanden, men jeg
synes egentlig ikke, vi har oplevet den
store udfordring.
Hvilket godt råd, vil I give videre til par, der
snart skal giftes?
Ida: Man skal se i øjnene, at der er stærke
kræfter, der arbejder på at skille ægtefolk
ad. Derfor tror jeg, det er utrolig vigtigt, at
man beder om at blive bevaret sammen i
medgang og modgang.
Preben: Og så det, at man ikke tager den
anden som en selvfølge. Det at stoppe op
og se hinanden er vigtig.
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Løsning Indre Mission
losning-im.dk

SEPTEMBER
Torsdag d. 3. kl. 19.30
Møde v/Jørgen Bloch
Fredag d. 4. kl. 09.30
Fredagscafé - alle er velkomne
Torsdag d. 10. kl. 17.00
Møde og mad v/Trine Ulnits Jensen
Torsdag d. 17. Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 18. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/Poul Erik Hansen
Torsdag d. 24. kl. 19.30
Møde v/Martin Højgaard Jensen
OKTOBER
Torsdag d. 1. kl. 19.30
Efterårsfest v/Tonny Dall Sørensen
Fredag d. 2. kl. 09.30
Fredagscafé - alle er velkomne
Onsdag d. 7. kl. 19.30 Efterårstema
v/ Filip Torp Kildeholm
Torsdag d. 8. kl. 19.30
Efterårstema v/missionær Villy Sørensen
Torsdag d. 15. Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 16. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/Sune Skarsholm
Torsdag d. 22. kl. 19.30
Møde v/Heri Elttør
Tirsdag d. 27. kl. 19.30
Efterårsmøde i Stouby
Torsdag d. 29. kl. 19.30
Møde v/Finn B. Jørgensen

Kirkelige foreninger
Løsning Teenklub
Onsdage kl. 19.00-21.00
- for 7. - 10. klasse.
Kontaktperson: Benny Rand,
tlf.: 5121 5112, Benny@lkkirker.dk

Tilmelding til Jette eller Gerda.

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

Kontaktperson:
Gerda Lindskjold, tlf.: 2098 5974

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

Løsning Spejderne
loesningspejder.dk

Opstart på ny sæson d. 26. august.
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

NOVEMBER
Torsdag d. 5. kl. 19.30 Møde v/Sprint
Fredag d. 6. kl. 09.30
Fredagscafé - alle er velkomne
Torsdag d. 12. kl. 17.00
Møde og mad v/David Kristoffersen
Torsdag d. 19. Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 20. kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v/Filip Torp Kildeholm
Torsdag d. 26. kl. 19.30 Møde v/Sprint

KFUM og K i
Hedensted-Løsning

Andre aktiviteter i ugens løb
i Løsning IM:

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.

Kirkespiren
Mandage kl. 16.00-17.30
- for 0. - 3. klasse.
Kontaktperson Charlotte Honore
Broberg, tlf 5182 1324,
charlottehonorebroberg@gmail.com
Juniorklub
Tirsdage kl. 19.00-21.00 - for 4., 5. og
6. klasse.
Kontakt: Kim Hagedorn, tlf. 2365 6460
losningjuniorklub@gmail.com

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.

Voksenafdelingen
Torsdag d. 10. september kl.19.30.
Martin Bentsen: ”Evangeliets forvandlende kraft”
Torsdag d. 8. oktober kl. 18.00
Spise-sammen-aften og underholdning
ved Ejvind Nielsen.

Torsdag d. 12. november kl. 19.30.
Søren Kjærsgård Jensen: ”Kirkens sociale
ansvar”.

Korning Indre Mission
korning-im.dk

SEPTEMBER
Tirsdag d. 1 Formiddagscafé
i Korning Missionshus
Torsdag d. 3. Møde i Korning Genbrugsbutik v/Ruth Brik Christensen
Tirsdag d. 8. Møde i Stouby Missionshus v/Daniel Præstholm
Torsdag d. 17. Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 25. kl. 18.30: Høstfest med
fællesspisning. Taler Ole Larsen.
OKTOBER
Torsdag d. 1.
Møde med den kirkelige org. VIVA
v/Gritt Holm Hedehus og Thomas Hjort.
Torsdag d. 6.
Formiddagscafé i Korning Missionshus
Onsdag d. 7.
Oktober møde i Løsning Missionshus
v/Roar Steffensen
Onsdag d. 7. kl. 19.30 Efterårstema
v/ Filip Torp Kildeholm
Torsdag d. 8.
Oktober møde i Løsning Missionshus
v/Villy Sørensen
Torsdag d. 15. Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 22.
”Fremtid og Håb” v/Peter Frank Nielsen
Tirsdag d. 27.
Efterårsmøde i Stouby Missionshus
v/Anders Dalgaard
Lørdag d. 31.
Fællesskabsdag i Løsning Kirkecenter
kl. 14.00 v/Jørgen Bloch
NOVEMBER
Tirsdag d. 3.
Formiddagscafé i Korning Missionshus
Onsdag d. 4.
v/Heri Elttør og Simon Nielsen
Torsdag d. 5.
v/Heri Elttør og Simon Nielsen
Torsdag d. 12. Bibelundervisning
v/Filip Torp Kildeholm
Torsdag d. 19. Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 26.
Møde v/Christian Rasmussen.

Kirkernes aktivitetskalender
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HVER UGE (undtagen ferier og helligdage)
Mandage

16.00 - 17.00 Løsning Kirkecenter

Kirkefrø

Tirsdage

8.00 - 8.20 Løsning Kirke

Kort liturgisk morgengudstjeneste

s. 8

Torsdage

10.00 Løsning Kirke

Babysalmesang (indtil 22. oktober)

s. 8

Torsdage

14.30-15.30 Løsning Kirkecenter

Gospel-kids (indtil 12. november)

s. 4

Hver 2. fredag

15.00-16.30 Korning Skole

Korning børneklub

s. 8

AUGUST				
31.

17.00-19.00 Løsning Kirkecenter

Kirkefrø PLUS v/Merete Holm Dalsgaard

s. 8

SEPTEMBER				
1.

18.00-21.00 Løsning Kirkecenter

Aften for enlige

s. 8

6.

10.30 Løsning Kirke

Familie- og høstgudstjeneste

s. 5

9.

14.00-16.00 Løsning Kirkecenter

Høstfest v/Judy Jochumsen

s. 5

10.

19.30-21.30 Løsning Kirkecenter

Åben bibelstudie

s. 8

13.

10.30 Korning Kirke

Høstgudstjeneste

s. 5

15.

19.00 Korning Kro

Valg til Korning menighedsråd

s. 4

15.

19.00 Løsning Kirke

Valg til Løsning menighedsråd

s. 4

22.

18.00-20.00 Løsning Kirke

Fællessang, start med spisning

s. 4

28.

17.00-19.00 Løsning Kirkecenter

Kirkefrø PLUS v/Filip Torp Kildeholm

s. 8

OKTOBER				
1.

19.30-21.30 Løsning Kirkecenter

Åben bibelstudie

s. 8

6.

18.00-21.00 Løsning Kirkecenter

Aften for enlige

s. 8

19.

19.30 Løsning Kirkecenter

Kirkehøjskole v/Ingeborg Kappelgaard

s. 8

20.

18.00-20.00 Løsning Kirke

Fællessang, start med spisning

s. 4

21.

19.00-21.15 Løsning Kirke

Øve julekor

s. 5

22.

19.30-21.30 Løsning Kirkecenter

Åben bibelstudie

s. 8

26.

17.00-19.00 Løsning Kirkecenter

Kirkefrø PLUS v/Randi og Jens Martin Hummelmose

s. 8

NOVEMBER				
4.

19.00-21.15 Løsning Kirke

Øve julekor

s. 5

10.

18.00-21.00 Løsning Kirkecenter

Aften for enlige

s. 8

12.

19.30-21.30 Løsning Kirkecenter

Åben bibelstudie

s. 8

16.

19.30 Løsning Kirkecenter

Kirkehøjskole v/Ruth Brik Christensen

s. 8

18.

19.00-21.15 Løsning Kirke

Øve julekor

s. 5

24.

18.00-20.00 Løsning Kirke

Fællessang, start med spisning

s. 4

30.

17.00-19.00 Løsning Kirkecenter

Kirkefrø PLUS v/Søren Johan Nielsen

s. 8

DECEMBER				
2.

19.00-21.15 Løsning Kirke

Øve julekor

s. 5

3.

19.30 Korning Kirke

Julekoncert i Korning

s. 4

8.

18.00-21.00 Løsning Kirkecenter

Aften for enlige

s. 8

10.

Korning Kro

Adventsfest i Korning, se næste Kirkenyt

16.

19.00-21.15 Løsning Kirke

Øve julekor

20.

16.00 Løsning Kirke

Julekoncert i Løsning, se næste Kirkenyt

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.

s. 5

GUDSTJENESTELISTE
LØSNING
2. september

KORNING

14.00 (SS) Ældre- og handicapgudstjeneste

6. september
10.30 (FK) Høst- og familiegudstjeneste
13. s. e. trinitatis
med konfirmandpræsentation
Kollekt: Høstgave		

09.00 (FK) kirkekaffe

13. september
14. s. e. trinitatis
Kollekt:

09.00 (SS)
16.00 (SS) Lovsangsgudstjeneste

10.30 (SS) Høst- og familiegudtjeneste
med konfirmandpræsentation

20. september
15. s. e. trinitatis
Kollekt: Norea radio

10.30 (FK)

09.00 (FK) altergang

27. september
16. s. e. trinitatis
Kollekt:

10.30 (SS)

09.00 (SS)

4. oktober
17. s. e. trinitatis
Kollekt: Blå kors

09.00 (FK)

10.30 (FK)

7. oktober

14.00 (FK) Ældre- og handicapgudstjeneste

11. oktober
18. s. e. trinitatis
Kollekt: Menighedsfakultetet

10.30 (SS)

09.00 (SS) kirkekaffe

18. oktober
19. s. e. trinitatis

09.00 (FK)

10.30 (FK)

25. oktober
20. s. e. trinitatis
Kollekt: Indenlandsk sømandsmission

10.30 (SS)

09.00 (SS)

1. november
Alle Helgen
Kollekt Korning: Viva- Impact

10.30 (SS)

16.00 (SS)

4. november

14.00 (SS) Ældre- og handicapgudstjeneste

8. november
22. s. e. trinitatis
Kollekt Løsning: Kolonien Filadelfia

09.00 (FK)
16.00 (FK) Lovsangsgudstjeneste

10.30 (FK)

15. november
23. s. e. trinitatis
Kollekt Løsning: Menighedsplejen

10.30 (FK) Familiegudstjeneste afslutning
for minikonfirmander

09.00 (FK) kirkekaffe

22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Kollekt: Indre mission

09.00 (SS)

10.30 (SS)

29. november
1. s. i advent
Kollekt Løsning: Menighedsplejen

10.30 (FK)

09.00 (FK) altergang

2. december

14.00 (FK) Ældre- og handicapgudstjeneste og adventsfest

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 12.
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm

KIRKEBIL – FLEXTUR

Fremover skal brugere af kirkebil ringe til Flextur – tlf: 8740 8300. 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 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.

