
Løsning og Korning kirker

December - Januar - Februar 2021

Uventede  
gæster til jul
Familien Rand har oplevet at få uventede gæster 
juleaften og det har givet familiens mange 
juletraditioner en dybere betydning. 
Fotograf: Lars Stilling
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Vejviser
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Claus Wesley Andersen
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Ellen Bøytler Rahbek
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Jette Michelsen
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fridtjof@lkkirker.dk

Kirkekontor
Kordegn, Else Laursen
Kontortider: ma. kl. 13.00-17.00, 
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Tlf.: 7579 0014. 
Mail: el@km.dk
Kirkecenteret, Vestergade 42 A, Løsning. 
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Udgives af Løsning og Korning menighedsråd.
Ansv. red.: Kirkens præster

Red. sekr.: Inger Rasmussen
Mail: ingerras4@gmail.com

Deadline for næste blad: 22. januar 2021.
Tryk: STEP tlf. 6311 9520

For mere info:
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youtube.com/c/LøsningKirke_lkkirker

Julen er et forstørrelsesglas
Julen nærmer sig med hastige skridt. 
Højtiden, der er forbundet med stor glæ-
de. Hvor vi rykker lidt tættere sammen, 
forkæler børnene med lidt ekstra og glæ-
der os over de mennesker, der omgiver 
os. Men for flere er det også en højtid, der 
er forbundet med stor smerte. Særligt 
for dem, der i år må fejre jul uden den, 
de har mistet. Eller som endnu engang 
bliver mindet om ensomheden, fordi de 
må sidde alene. Eller dem, der med stor 
sandsynlighed må opleve en jul, der er 
præget af splid eller svigt. På mange må-
der er julen som et forstørrelsesglas, der 
både gør glæden og taknemmeligheden 
over det, man har fået, større, men jo 
også gør sorgen og savnet over det, man 
har mistet, større. Julen er for nogen hjer-
ternes fest. For andre er den smerternes 
fest.
Og her er noget, som egentlig står ret 
upåvirket af både juleindkøb, julebag  

 
og julegaver. Alt sammen ting som har 
sin gode berettigelse, men som allige- 
vel ikke ændrer på selve kernen i, hvad 
vi egentlig længes efter her i julen. For i 
bund og grund længes vi ikke efter læk-
ker mad, gaver og småkager, men efter at 
være sammen med dem, vi holder af. Vi 
længes efter fred. Vi længes efter at være 
elsket. Vi længes efter et lille øjeblik, hvor 
alt det, der til dagligt truer livet, for et 
øjeblik holder inde.
Derfor vil jeg gerne opmuntre til, at vi i 
den kommende tid er der for hinanden. 
Særligt for dem, der oplever julen tung, 
ensom og smertefuld. Og ja, måske bli-
ver der mindre tid til alle vores indkøb 
og de andre ting, vi ofte har travlt med 
i december. Men gør det så meget, når 
det alligevel ikke er det, vi rigtig længes 
efter?
Dernæst vil jeg opmuntre til, at vi lader 
julens kernebudskab om barnet i kryb- 

ben krybe ind hos os. Det siger jeg, fordi
jeg er overbevist om, at netop barnet 
i krybben kommer som et svar på den  
længsel, vi særligt mærker i julen. En 
længsel efter fred, fællesskab, kærlighed 
og liv. Han kommer med et budskab om 
frelse fra alt det, der ødelægger livet: dø-
den, smerten, sygdommen, ondskaben 
og synden. Med andre ord: han kommer 
med en stor glæde, som skal være for 
hele folket. 

Filip Torp Kildeholm
Sognepræst
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- Det bedste tidspunkt juleaf-
ten er, når vi går hjem fra kirke. 
Så ved jeg, at nu kan jeg bare 
slappe af og spise, hygge mig 
med familien og få julegaver. 
Nu begynder det, som jeg har 
glædet mig til i lang, lang tid, 
siger Samuel Rand (11 år)."

Se side 6

I stilheden får jeg nye øjne 
at se mit liv og Gud med’, 
fortæller Margit Madsen, som 
arrangerer aftensgudstjenester 
i Løsning kirke. "

Se side 9

Fællessang i Løsning. Vi synger 
pop og rock, kirkeligt og  
klassisk - sange som løfter  
sindet og bevæger kroppen."

Se side 5



4 Det sker

Adventsfest  
i Korning aflyst 
Det er desværre den nødvendige be-
slutning lige nu, men vi vender stærkt 
tilbage om et år, hvor tingene forhå-
bentlig ser anderledes ud. 

Venlig hilsen Borgerforeningen og 
Korning Menighedsråd

Nye menighedsråd  
i Løsning og Korning
Ved to godt besøgte valgforsamlinger d. 
15. september i hhv. Løsning Kirke og på 
Korning Kro blev de nye menighedsråd 
valgt for de næste 4 år. 
De tiltræder 1. søndag i advent den 29. 
november.

I Løsning er Jacob Honoré Broberg valgt 
som formand og PR ansvarlig, Ellen Bøyt-
ler Rahbek som kirkeværge og næstfor-
mand, Ulla Lykke Laursen som kasserer, 
Birgit Kofod som kontaktperson og Jes-
per Christensen som sekretær samt Mike 
Rogers, Rikke Nielsen og Conny Frøjk 
Byskov som øvrige medlemmer. Lisbeth 
Harslund og Jens Martin Hummelmose 
er valgt som suppleanter.

I Korning er Fridtjof Stidsen valgt som 
formand, Jette Michelsen som kirkevær-
ge og næstformand, Eva Lausten Hansen 
som kasserer, Hans Hermansen som kon-
taktperson og Bettina Larsen som sekre-
tær. Poul Erik Nielsen og Børge Nielsen 
er valgt som suppleanter.
Alle har desuden hver en plads i et eller 
flere udvalg. Se alle kontaktoplysninger 
og arbejdsfordeling på lkkirker.dk/menig-
hedsraad.
Der skal også lyde en stor tak til de 6 afgå-
ende medlemmer, som har gjort et stort 
stykke arbejde - i manges tilfælde efter-
hånden mange år: Svend Erik Pedersen, 
Lars Michaelsen, Inga Lund, Ruth Nyeman, 
Arne Christensen og Margit Jensen.

Evangelisk Alliance:  
Bedeuge  
januar 2021 
Tema: Bibelbrug
Tirsdag d. 12. Bedemøde i Spejderbor-
gen, Rævebjergvej 7, ”Del” Efs. 3,14-21
Onsdag d. 13. Bedemøde i Kirkecente-
ret, Vestergade 42,  ”Inviter” Johs. 4,1-42
Torsdag d. 14. Bedemøde i Løsning Mis-
sionshus, Sneppevej 40, ”Tænk” Luk. 
10,27
Søndag den 17. Gudstjeneste i Løsning 
Kirke kl. 16.00    ”Lovpris” Es 6,1-3

Alle aftener kl. 19.00 – 20.00
Begynd det nye år med bøn for kir-
ken og for verden – lokalt og globalt!

Kyndelmisse
Onsdag d. 3. februar, kl 18.00 i Løs-
ning Kirke.
Foredrag ved Villy Nørgaard

Vi håber igen - traditionen tro - at kun-
ne fejre Kyndelmisse i kirken. En fej-
ring af at vi går mod lysere tider – og at 
Kristus, uanset hvad, må skinne som et 
klart lys for os.
Der vil først være andagt i kirken, der-
efter gule ærter/tærte i Kirkecenteret 
og til sidst et foredrag ved Villy Nørga-
ard.
Hold dig orienteret om ændringer, til-
melding og pris på lkkirker.dk/kyndel-
misse2021 eller kirkekontoret tlf.: 7579 
0014 eller el@km.dk Løsning Menighedsråd.

Korning Menighedsråd.
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Askeonsdagsgudstjeneste 17. februar
Løsning Kirke kl. 19.00
Askeonsdag markerer fastetidens begyn-
delse i kirkeåret. Gudstjenesten denne 
aften er særlig ved, at vi inviteres og ud-
fordres til fokus og fordybelse i forhold 
til vores tro og liv, Gud og vores næste. Vi 
bliver også på en særlig måde mindet om 
vores egen forgængelighed og sårbarhed, 
ved at et kors af aske tegnes på vores pan- 

de (frivilligt). Dermed bliver askeonsdag 
en meget stærk indledning på fastetiden, 
som er en forberedelsestid – tid til rensel-
se og selvbesindelse – mens vi skridt for 
skridt nærmer os påskens højtid: opstan-
delsens, glædens og livets højtid! 
Alle er velkomne!

Fællessang i  
Løsning kirke 
fortsætter
Fællessang i Løsning er kommet godt 
fra start. Vi har fået fyldt byens kirke med 
mennesker, sang, smil og glæde. Vi er 
derfor også glade for at kunne medde-
le, at fællessangen fortsætter. Allerede 
til januar mødes vi igen - nemlig tirsdag  
d. 26.1.21, kl. 19.00-20.00 i Løsning 
Kirke. Vi sidder med behørig afstand og 
derfor kan vi fint opfordre endnu flere 
til at være med.
Læs mere i facebook gruppen "Fælles-
sang i Løsning" og kom og syng med.
Tilmelding på lkkirker.dk eller ved at 
ringe til kirkekontoret på tlf. 7579 0014.
Det’ skønt, det’ dansk og det’ en fælles 
løsning :) Arrangementet er gratis!

Arrangør: Løsning Borger &  
Erhvervsforening og Løsning Kirke

Gospel-kids starter op igen
Her i efteråret har vi haft en forrygende 
start med det nye børnekor: Gospel-kids 
Løsning. Op mod 40 glade børn i alderen 
6-12 år har sunget og danset med hver 
torsdag eftermiddag.
Vi er så glade for, at så mange har haft 
lyst til at være med, at vi starter op igen 
med en ny omgang Gospel-kids i Løsning 
Kirke for alle børn fra 0. klasse og opefter. 
Vi mødes om torsdagen, kl. 14.30-15.30 i 

Løsning Kirkecenter, Vestergade 42 fra d. 
28. januar. 
Følg med på vores facebook-gruppe "Go-
spel-kids Løsning" eller lkkirker.dk for info 
om opstart. Kontakt sognemedhjælper 
Linda Klitlund tlf. 2490 1311 for tilmel-
ding.

Sangglade hilsener fra lederne,  
Vibeke, Lilian Mona og Linda

Tid til PIT STOP  
– 2 aftner i foråret 
om parforholdet
Kl. 19.00 – ca. 21.30 onsdag den  
24. februar og onsdag den 17. marts.

Et serviceeftersyn
Det er fornuftigt at give parforholdet 
et serviceeftersyn, inden det kommer 
til de blinkende advarselslamper.
Det er tanken bag to foredragsafte-
ner i 2021 i Løsning kirke. Her kører vi 
parforholdet i pit for at give det positiv 
opmærksomhed. Vi vil gerne som kirke 
være med til at værne om ægteskabet 
og det gode samliv med hinanden.
Se mere på kirkernes hjemmeside lk-
kirker.dk

Kontaktperson: 
Sognemedhjælper 

Randi Hummelmose

Tag på vandring gennem fastetiden
Du inviteres hermed til at deltage i en fæl-
les fastevandring i perioden mellem faste-
lavn og påske. 
På den fælles ”vandring” vil vi fordybe os i 
bibelske tekster, som hører fastetiden til og 
lytte efter, hvordan de taler ind i vores liv.
Fastevandringen begynder den 17. februar 
efter askeonsdagsgudstjenesten i kirken.
Deltagerne mødes én gang ugentlig til 
oplæg og gensidig opmuntring ledet af 
Line Skydstofte Nikolajsen og Elsebet Her-
mansen. Der afsluttes hver gang med en 
liturgisk andagt i kirken ved Filip Torp Kil-
deholm. 

Onsdage i fastetiden kl. 19.15- 21.15
Max 7 deltagere
Kaffe/the og enkel servering ved samlin-
gerne.
De ugentlige samlinger finder sted i Løs-
ning Kirke.
Kontakt Filip Torp Kildeholm tlf 3025 582 el-
ler ftk@km.dk for yderlige oplysninger
Tilmelding til: Elsebet Hermansen på tlf 
51218639 eller 
elsebethermansen@gmail.com

Julekoncert flyttes  
til Løsning kirke
Torsdag d. 3. december kl. 19.00 arrangerer 
Korning kirke julekoncert, der flyttes til Løs-
ning kirke, som har bedre plads-faciliteter.  
Sammen laver Maj-Britt Vibe Dørken og 
Hans Jørgen Østerby en 80 minutters in-
tens, stemningsmættet, hjertevarm jule-
koncert med kendte og elskede julesange. 
En fremragende julekoncert fremført med 
stor hjertevarme.
Gratis adgang. Billetter skal bestilles inden 
på lkkirker.dk/booking”
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Vi fik uventede gæster juleaften
Du husker sikkert hverken julen i 1966 el-
ler 2016. Men det gør de i familien Rand. 
Erna, Nina, Maja og Samuel, en inkarneret 
Løsning-familie i fire generationer, er sam-
let omkring kaffebordet til en hyggelig 
samtale om gammelt julepynt, gode ju-
leminder og julens dybeste betydning.

Julebøger om ’julen engang’
I hver sin personlige julebog har kvinderne 
i familien gennem mange år omhyggeligt 
noteret, hvor, hvordan og med hvem dette 
års jul blev fejret. Flere steder har oldemor 
Erna noteret, at strømmen gik i løbet af 
juleaften, for eksempel i 1977: Strømmen 
var væk i en halv time. Vi sad og spillede 
forskellige spil i skæret fra petroleumslam-
pen. Det var hyggeligt. Mandelgaven var 
Bismarck-bolsjer’.
- Jeg tror simpelthen ikke, at elektricitets-
værket dengang kunne stå for presset, 
når alle tændte deres ovne og juletræs-
kæderne med elektriske lys, lyder hendes 
forklaring.
Hun bladrer videre i sin bog og finder en 
optegnelse fra julen 1983.
- Den jul var speciel. Min bror Hennings 
kone var blevet dræbt i en bilulykke det 
år, og han var hos os juleaften med to af 
sine børn. 
Samme år havde Viggo og jeg fejret sølv- 

bryllup og mine forældre guldbryllup. Så 
det en juleaften med mange sammensat-
te følelser.

Uventede gæster juleaften
En juleaften for næsten 80 år siden står 
stadig klart i hendes erindring.
-  Vi var lige begyndt at spise julemiddag, 
da det bankede på døren. Udenfor stod en 
gammel ungkarl fra Løsning og græd. Han 
savnede sin mor, som var død. Og nu hav-
de han ikke nogen at fejre jul med. Min far 
bød ham ind og med til bords. Han blev 
der hele den juleaften. Det tror jeg aldrig, 
at han glemte, og det har jeg altså heller 
ikke gjort. 
- Min far var socialudvalgsformand i Løs-
ning og havde sit kontor i hjemmet på 
Ribevej (det røde murstenshus ved rund-
kørslen – red.), så vi kendte jo mange af 
dem, som kom der. Mor og vi søskende 
deltog i hans arbejde med kaffe, snak og 
tavshedspligt.
- Min far var god til at hjælpe. Måske lidt 
for gavmild sommetider. Han kunne godt 
komme i tanke om selv at stikke dem en 
mønt, hvis kassen ikke kunne betale. Man-
den her var en af hans kendinge.
Ernas fortælling får Nina og Maja til at hu-
ske en anden juleaften, som skilte sig ud 
fra de andre.

- For nogle få år siden fik mine forældre 
kort før jul genoptaget kontakten med et 
feriebarn, som har levet en meget omtum-
let tilværelse, siger Maja 
- Hun fortalte, at den person, som hun 
skulle have fejret jul med, havde svigtet 
hende. Og sin egen mor var hun ikke på 
talefod med. Så jeg tilbød hende at kom-
me og hun kom med kort varsel, fortæller 
Nina.
- Jeg var værtinde på en anderledes måde 
den aften, fordi hendes livsforløb og livs-
syn på mange måder er så anderledes end 
vores. Jeg kom til at tænke over, hvorfor 
kristne traditioner med kirkegang, salme-
sang og oplæsning af juleevangeliet hører 
til familiens traditioner og er vigtige for 
os. Hun var forlegen over at komme, fordi 
hun ikke havde penge til at købe gaver for. 
Men jeg fik sagt til hende, at det vigtigste 

Foto: Lars Stilling.

- Der blev da gjort meget 
ud af at fejre julehøjtiden 

i mit hjem. Mor gjorde pinlig rent 
alle vegne, sølvtøjet blev pudset og 
gulvet ferniseret. Så skulle der bages, 
slagtes og henkoges og saltes. Vi 
havde jo ingen fryser, fortæller old-
emo r Erna
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er, at du kommer. Samvær med hinanden 
og det at give hinanden opmærksomhed 
er jo i grunden en meget kostbar gave – 
mere end noget, man kan købe sig til. Jeg 
følte mig beriget af, at det blev til noget 
med hendes besøg, slutter Nina.  
Maja reflekterer over oplevelsen:
- Det er faktisk ikke så let at tage andre ind 
juleaften, fordi den netop er så traditions-
præget, at vi ikke bryder os om, at noget 
skal være anderledes. Man kan komme til 
at lukke sig om sig selv.

Jul i en ikke-perfekt verden
Fortællingerne om de uventede gæster 
juleaften leder samtalen ind på julens tra-
ditioner og dybere betydning. ‘Rør blot 
ikke ved min gamle jul’ synger vi i Sikken 
voldsom trængsel og alarm. Julen er på en 
gang enormt traditionsbunden, og samti-
dig er det oplevelserne med de uventede 
gæster, som har fået familien Rands øjne 
op for, hvad julen i grunden handler om: 
At give og modtage kærlighed. For julen 
begynder med, at Gud giver sig selv til vo-
res verden som en uventet gæst.
- Jeg bliver altid berørt af den sårbarhed, 
som Jesus, Guds søn, blev født under. Det 
var en hård verden og slet ikke så roman-
tisk. Det er da ingen, som ønsker at opleve 
det på egen krop. Og alligevel er hans vo-
res og hele verdens frelser! Det er da un-
derligt, siger Erna, som har været i kirke i 
Løsning hver eneste juleaften i sit liv – 86 
gange i alt! 
- Det bliver kun en rigtig juleaften, hvis 
man også kommer i kirke, siger hun.
Maja supplerer: - Josef og Maria var jo midt 
i det. De kendte ikke slutningen på histo-
rien og vidste ikke, hvilken kolossal betyd-
ning det lille barn skulle få for milliarder af 
mennesker lige til i dag. Gud lod sig føde 
i vores verden og ikke i en fortryllet even-
tyrverden. Han kom ubeskyttet midt ind i 
ondskaben og midt snavs og skidt.

- Jeg fyldes med forventningens glæde og gode minder, når jeg finder morfars papkasse 
med julepynt frem, siger Maja Rand. Her sammen med Samuel Rand (foto: Lars Stilling)

Erna Rands gamle julepynt er gået i arv til 
Maja (foto: Lars Stilling)

- Det bedste tidspunkt 
juleaften er, når vi går hjem 

fra kirke. Så ved jeg, at nu kan jeg 
bare slappe af og spise, hygge mig 
med familien og få julegaver. Nu be-
gynder det, som jeg har glædet mig 
til i lang, lang tid, siger Samuel
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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 da-
toer på side 10.
Pris for at deltage: 15,00 kr.
 

Enhver er velkommen
Poul Erik Hansen (Pjuller) 

Tlf. 2041 6323

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 lkkirker.dk

eller find vores gruppe på facebook!

Kontakt: 
Benny Rand, tlf. 5121 5112

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

eller find gruppen ”Babysalmesang i 
Løsning Kirke” på Facebook og bliv 

opdateret om aflysninger mm.
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. 
Læs mere på lkkirker.dk eller find 

vores gruppe på facebook!
TILMELDING er vigtigt til

Benny Rand, 
tlf. 5121 5112

Ældregudstjeneste 
og Adventsfest
for Besøgstjenesten
Onsdag den 2. december 
kl. 14.00 i Løsning Kirke 
og kl. 16.00 i Kirkecentret 
 
Igen i år samler vi kræfterne og læg-
ger Ældregudstjenesten sammen 
med Besøgstjenestens julefest. I 
skøn forening går vi først til guds-
tjeneste med nadver og derefter ad-
ventsfest i Kirkecentret.  
Vi glæder os til hygge, ris a la mande, 
sang og julehistorie. 
 
Kom og vær med! 
Alle er hjertelig velkomne, og vi glæ-
der os til at være sammen! 
 

Randi og Filip 

 

  
 

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. 
 

I Løsning Kirkecenter
Aftenens program er fra 18.00-
21.00 og indeholder:
- middag kl. 18.00 (pris: 70 kr. + 
drikkevarer)
- sange og indslag
- dessert og kaffe

Datoer: Se kalender side 11
Tilmelding: Senest onsdag ugen før 
til Kirkekontoret tlf.: 7579 0014.

Kirkebil kan rekvireres. Bestil FLEX-
TUR på tlf. 8740 8300 senest en 
time før, og få beløbet refunderet 
mod forevisning af kvittering på 
Kirkekontoret
Vi håber at se dig!

Sognemedhjælper,
Randi Hummelmose

Formiddags-café 
Efterår 2020
Korning Missionshus,  
Klaks Møllevej 13.
Vær med til hyggeligt samvær, 
snak, spil, strik mm. den 1. tirsdag i 
måneden fra 9.30 – 11.30
Ingen Formiddagscafé i december, 
men vi mødes i januar og februar, 
såfremt det er muligt! 

Se datoer på side 10.
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!  
	

KIRKEHØJSKOLE
 ØLSTED, Ø. SNEDE, 

KORNING OG LØSNING

Løsning Kirkecenter
Vestergade 42, 8723 Løsning

Mandag d. 25. jan. 2021 kl. 19.30
Musik bag tremmer: 
v/Kirsten Saurus Mehlsen, der 
fortæller om syv år som musikmedar-
bejder i fængslet.

Øster Snede Missionshus
Ribevej 60, 8723 Løsning.

Mandag d. 1. mar. 2021 kl. 19.30
Hvordan passer man på sine nære 
relationer v/Annette Due Madsen

Kom og vær med! Alle er hjertelig 
velkomne. Kaffe og kage 50,00 kr.

Højskoleudvalget under 
Ølsted, Øster Snede, Løsning og 

Korning Menighedsråd.
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I stilheden får jeg nye øjne
Løsning Kirke er begyndt regelmæssigt at 
afholde korte aftengudstjenester kl. 19. 
Hensigten er bl.a., at tage "noget af tryk-
ket" for efterspørgslen på pladserne ved 
de almindelige gudstjenester. Men for 
Margit Madsen har den anderledes form 
for gudstjenester fået en dybere betyd-
ning.
- Gudstjenesten tager trykket fra mig, fra 
alt det i mig og omkring mig, som kræver 
noget af mig, det, som kan være for meget 
og som fylder. At sidde der, netop søndag 
aften, hvor vi slutter en uge og begynder 
på en ny – og bare tænke: Her er jeg, Gud 
… tak, at jeg må være her hos dig!
- Aftengudstjenestens form appellerer til 
en ro og en stilhed, hvor jeg kan hvile. Alt 
foregår meget stille, meditativt og med 
en rolig puls. Musikken er også afdæm-
pet. De mange levende lys er med til at 
skabe og hjælpe mig til en indre ro. 
Aftengudstjenestens form adskiller sig fra 
andre gudstjenester ved en del gentagel-
ser fra gang til gang. Desuden indgår der 
faste vekselbønner og veksellæsninger

fra Biblen mellem præst og menighed. 
- Det holder mig fokuseret i den boble, 
som jeg er inde i, oplever Margit.
-  Vi har 70.000 tanker om dagen, og de 
forsvinder ikke, fordi vi går ind i rummet,

 
og det behøver de heller ikke. Men her 
skal jeg ikke gøre noget, for det er Gud, 
som kommer til mig gennem sit ord. I stil-
heden får jeg nye øjne at se mit liv og Gud 
med.

Farvel til menighedsrådet i Korning
Min tid i menighedsrådet slutter første 
søndag i advent, hvor det nye råd træder 
til. Derfor vil jeg gerne benytte mulighe-
den til at sige en stor tak for den tillid, 
menigheden har vist mig i de sidste to 
perioder som menighedsrådsformand.
Det har været otte spændende og begi-
venhedsrige år, hvor der er sket utrolig 
meget i kirken og i menighedsrådet. Bl.a. 

har menighedsrådet haft den vigtigste 
opgave for et menighedsråd: valg og 
ansættelse af to nye præster. To ansæt-
telser, jeg er utrolig glad for, vi har fået. Vi 
har som menighedsråd fået opbygget et 
godt samarbejde med skolen og andre 
foreninger i byen, ligesom vi har været 
med omkring byggeriet ved kirkecen-
tret i Løsning, som har givet forbedrede  

møde- og kontorfaciliteter. Andre ting 
kunne nævnes, men her vil jeg blot end-
nu engang sige en stor tak for samarbej-
det i menighedsrådet og med kirkens 
ansatte og ønske godt samarbejde for jer 
alle fremover.

Arne Christensen
Afgående formand 

Tanker fra afgående formand i Løsning
Det nyvalgte menighedsråd tiltræder 
første søndag i advent og overtager der-
med stafetten fra det siddende råd.
De 16 år jeg har fået lov til at være me-
nighedsrådsformand i Løsning Kirke, har 
været præget af et homogent råd uden 
de spændinger og uenigheder, som el-
lers nemt kan komme til at tage meget 
energi. Tværtimod har tiden ført til gode 
tiltag til gavn for vores kirke. Det har al- 

tid været både festligt og en glæde at 
samarbejde med de andre i rådet, og jeg 
synes, vi kan se tilbage på en tid, hvor vi 
sammen har fået lov at føre nogle vig-
tige beslutninger ud i livet. Jeg vil gerne 
her sige en stor tak for samarbejdet og 
for den store arbejdsindsats, der er ble-
vet ydet i rådet. Også en særlig tak til 
de tre rådsmedlemmer, Inga Lund, Lars 
Michaelsen og Ruth Nyemann, som ikke  

genopstillede, og som derfor forlader rå-
det.
Et nyt menighedsråd tiltræder, og jeg sy-
nes, at vi har fået valgt et meget kompe-
tent råd. Tillykke med valget, Guds fred 
og frisk mod til det nye menighedsråd.

Svend Erik Pedersen
Afgående formand 

- Aftengudstjenestens form appellerer til en ro og en stilhed, hvor jeg kan hvile, fortæller Margit 
Madsen

To menighedsrådsformænd takker af
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Løsning Indre Mission
losning-im.dk

Indre Mission i Løsning har planlagt mø-
der for de følgende mange måneder.

Pga. vandskade, den deraf følgende 
renovering og ikke mindst Covid-19’s 
indvirkning på samfundet vil der efter al 
sandsynlighed komme ændringer i disse 
planer.
Vi beder jer derfor orientere 
jer på http://losning-im.dk/ og 
https://www.facebook.com/
groups/1705148049719254, hvor æn-
dringerne vil blive meddelt. 

Andre aktiviteter i ugens løb  
i Løsning IM:

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

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

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

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 (undta-
gen 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. 10. december kl. 19.30
Adventsfest.
Indslag ved lokale kræfter.
Gløgg og æbleskiver
 
Torsdag d. 14. januar kl. 19.30
Foredrag  
Se hjemmesiden
 
Torsdag d. 11. februar kl. 18.00
Fælles med Y`s Men`s klubben.
Spisning
Foredrag /v professor Johs. Nørregaard
Frandsen: ”Da landbolivet blev en by i 
provinsen”.
Tilmelding: Se hjemmesiden

Kontaktperson:
Gerda Lindskjold, tlf.: 2098 5974

Korning Indre Mission
korning-im.dk

DECEMBER 2020:
Der er ingen arrangementer i missions-
huset i december.

JANUAR 2021 
Søndag den 3. Kl. 14.00 Helligtre- 
kongers gudstjeneste i kirken, hvor  
Jens Fischer-Nielsen   medvirker.  
Efterfølgende samvær og kaffe i  
missionshuset, såfremt det er muligt.

Tirsdag den 5.  Formiddagscafé i  
Korning Missionshus.

Tirsdag den 12. Evangelisk alliance: 
Andagt i Korning Kirke v/Filip Torp 
Kildeholm.
Onsdag den 13. Evangelisk alliance: 
Bøn i Korning kirke
Fredag den 15. Evangelisk alliance: En 
aften med bøn i Korning Missionshus.
Torsdag den 21. Bibelkreds i 
hjemmene.
Torsdag den 28. Møde v/pastor Esper 
Thidemann.

FEBRUAR 2021
Tirsdag den 2. Formiddagscafé i Kor-
ning Missionshus.
Tirsdag den 2. Møde v/Sprint i Stouby 
Missionshus.
Torsdag den 11. Bibeltime v/Sune 
Skarsholm
Torsdag den 18. Bibelkreds i 
hjemmene.
Tirsdag d. 23. og onsdag d. 24.: Forårs-
tema i Kragelund Missionshus.

Ansøgning om  
julehjælp 2020  
til trængte børnefamilier i 
Løsning og Korning sogne
Løsning og Korning sogne uddeler 
julehjælp til et antal økonomisk hårdt 
trængte børnefamilier med hjemme-
boende børn under 18 år.
Julehjælpen består af enten kolonial-
varer og gavekort til indkøb af kød i 
Brugsen eller børnetøj, legesager mv. 
Sidste år blev vi i stand til at hjælpe 
18 børnefamilier. Du kan finde ansøg-
ningsskema på hjemmesiden (ansøg-
ningen skal sendes inden 23. novem-
ber kl. 9).
Hvordan kan du være med til at 
støtte: Der indsamles penge i kirken 
sidst i november og først i december. 
Datoer kan fås ved henvendelse til 
kirkekontoret. Du kan også benytte 
dig af MobilePay, nr. 18906 mærk: 
Menighedsplejen. Denne hjælp er 
med til at sprede glæde i flere hjem. 
Din gave gør en forskel! 
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HVER UGE (undtagen ferier og helligdage)

Mandage 16.00-17.00 Løsning Kirkecenter Kirkefrø s. 8

Tirsdage 08.00-08.20 Løsning Kirke Kort liturgisk morgengudstjeneste 

Torsdage 10.00 Løsning Kirke Babysalmesang (start 14.1.2021) s. 8

Torsdage 14.30-15.30 Løsning Kirkecenter Gospel-kids (start 28.1.2021) s. 4

Hver 2. fredag 15.00-16.30 Korning Skole Korning børneklub  s. 8   
 
DECEMBER    

3. 19.00-20.30  Løsning Kirke    Koncert v/Mai-Britt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby  s. 5

3. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudie s. 8

8. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

 
JANUAR    

7 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudie s. 8

12. 19.00-20.00 Løsning Spejderborg Bede uge møde  s. 4

13. 19.00-20.00 Løsning Kirkecenter Bede uge møde s. 4

14. 19.00-20.00 Løsning Missionshus Bede uge møde s. 4

19. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

25. 19.30-21.00 Løsning Kirkecenter Kirkehøjskole v/Kirsten Saurus Mehlsen s. 8

26. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang s. 4

28.  19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudie s. 8

 
FEBRUAR    

3. 18.00-21:30 Løsning Kirke Kyndelmisse s. 4

9.  18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

17. 19.00-20.00 Løsning Kirke Askeonsdags andagt s. 4

18.  19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudie s. 8

23. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang s. 4

24. 19.00-21.00 Løsning Kirkecenter Tid til Pit Stop (for par) s. 4

 
MARTS

1. 19.30-21.00 Øster Snede missionshus Kirkehøjskole v/Annette Due Madsen s. 8 

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

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 kirkekon-
toret refunderes beløbet. Hvis flere 
ønsker at benytte den samme bil, skal 
man blive enige om et fælles opsam-
lingssted. Brochure vil være at finde i 
våbenhuset og på kirkekontoret.

Minikonfirmander  
fra Løsning og Stjernevejskolen



 LØSNING KORNING  
29. november 10.30 (FK) 9.00 (FK) med nadverfejring 
1. s. i advent 19.00 (FK) 
Kollekt Løsning: Menighedsplejen

2. december 14.00 (FK)  
Kollekt: Hverdagsgudstjeneste* og  
 adventsfest for besøgstjeneste  

6. december 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
2. s. i advent 
Kollekt Løsning: Menighedsplejen 

13. december 10.30 (FK) 9.00 (FK) kirkekaffe 
3. s. i advent 19.00 (FK) 
Kollekt: 

20. december 10.30 (SS)  9.00 (SS) med nadverfejring 
4. s. i advent 19.00 (SS) De Ni Læsninger 
Kollekt Løsning: Menighedsplejen  

24. december  11.00 (FK) Familiegudstjeneste 14.30 (FK) 
Juleaften 13.00 (SS) 16.00 (SS) 
Kollekt: Børnesagens fællesråd 14.30 (SS) 
 16.00 (FK) 

25. december 11.00 (SS) 09.30 (SS) med nadverfejring 
Juledag 

26. december 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Skt. Stefans dag 
Kollekt: Dansk Europamission

27. december 10.30 (SS) 9.00 (SS) med nadverfejring 
Julesøndag 
Kollekt: 

1. januar 14.00 (FK) 16.00 (FK) 
Nytårsdag 
Kollekt: Bibelselskabet

3. januar 10.30 (FK) 14.00 (FK) Missionsfest 
Helligtrekonger 19.00 (FK) efter gudstjeneste i missionshuset 
Kollekt: Missionsprojekt 

6. januar 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste* 

10. januar 10.30 (SS) 9.00 (SS) kirkekaffe 
1. s. e. Helligtrekonger 19.00 (SS) 
Kollekt: Mission blandt hjemløse 

17. januar 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
2. s. e. Helligtrekonger 16.00 (FK) Gudstjeneste som 
Kollekt: Evangelisk alliance afslutning på Alliance Bedeuge

24. januar 10.30 (SS) 9.00 (SS) med nadverfejring 
Sidste s. e. Helligtrekonger 19.00 (SS) 
Kollekt Løsning: Y´s men  

31. januar 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Septuagesima 
Kollekt: Kirkens korshær

3. februar 14.00 (FK) Hverdagsgudstjeneste* 

7. februar 10.30 (SS) 09.00 (SS) kirkekaffe 
Seksagesima 19.00 (SS) 
Kollekt: KLF Kirke og medie

14. februar 10.30 (SS) Fastelavns- og 14.00 (SS) Fastelavns- og 
Fastelavn familiegudstjeneste familiegudstjeneste 
Kollekt: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler (sted oplyses senere) (sted oplyses senere) 
 19.00 (SS) 

17. februar 19.00 (FK) 
Askeonsdag  

21. februar 10.30 (FK) 9.00 (FK) med nadverfejring 
1. s. i fasten 19.00 (FK) 
Kollekt: Kristen pædagogisk institut  

28. februar 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
2. s. i fasten  
Kollekt: Kristelig Handicap Forening

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. * Hverdagsgudstjenester er for alle, men praktisk tilrettelagt så særligt ældre og handicappede let kan deltage. 
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm

GUDSTJENESTELISTE


