Nu bliver nogle af tingene
igen aflyst - men vi er her
stadig for dig.
Læs her hvordan.

En nytårs hilsen
fra Løsning og Korning Kirke

Rigtig godt nytår til jer alle!
Vi har tilbagelagt et meget underligt år. Og nu starter vi minsandten op, på næsten samme måde som vi
sluttede, ja næsten værre. Men lad os holde os for øje, i en stadig svær tid, at vi går mod lysere tider, vaccinen vil komme til den som venter, vintergækken vil bryde gennem den kolde sne, solen vil igen varme,
og lærken vil svinge sig ubekymret op over de spirende marker. Giv tid! giv tid! - den nynner glad og ryster
de små vinger, - giv tid! og hver en kvist får blad, giv tid! - hver blomst udspringer.
Vi har dog stadig nogle hårde måneder foran os, måske de hårdeste siger Mette Frederiksen. Det gør, at
jeg har lyst til at sende jer en hilsen derude. Dig som sidder alene, måske temmelig isoleret, til dig som
har mistet en du holdt rigtig meget af, til dig som må slås med sygdom, til dig som savner et rigtigt kram
og som savner fællesskab, nærvær og nærhed.
Vi er her for dig, og kan bruges og kontaktes på forskellig måde.

Hjælp til at få handlet, hentet medicin, luftet hund el. lign. Kirkens omsorgsarbejde har mange frivillige
som gerne vil hjælpe dig som har brug for hjælp til at handle dagligvarer, medicin, luftet hund el. lign. Ved
indkøb skal varerne kunne afleveres på trappestenen og det skal gerne være muligt at betale med mobilepay, hvis ikke du har kontanter. Kontakt mig (Randi) 51 16 09 60.
En snak i telefonen. Trænger du til at snakke med en, er der flere muligheder. Du kan ringe til mig, som
ved at samtale med dig i telefonen, vil finde ud af dit behov og derefter skabe kontakt til en samtale partner.

Skriv en mail. Du kan også skrive til vores præster, Sune eller Filip på mail (står på næste side). I en isoleret verden kan der være flere ting som presser sig på. Det kan være bekymringer, sorg, ensomhed,
tristhed, tanker for familie og venner.

Forbønnen fortsætter. Der er fortsat en gruppe af mennesker som vil bede for dig. Nogle fra vores faste
team af forbedere har tilbudt at stille sig til rådighed for forbøn, naturligvis under tavshedspligt.
Praktisk fremgangsmåde: Send en SMS eller ring til mig (Randi) og udtryk ønsket om forbøn. Herefter vil
der tages kontakt til en forbeder, der vil kontakte dig pr. telefon.
Erik Kofod

Jens Martin Hummelmose

67 år, diakon. Gift med Birgit.

49 år, gift og far til 2 teenage drenge. Bor i Hedensted.

Kirkevært. Står til rådighed ved forbøn til
gudstjenester og ved andre henvendelser.
Har særligt fokus på forbøn for syge. Er
også aktiv på en telefonlinje for psykisk
sårbare, som også ofte har glæde af forbøn..

Arbejder til daglig med tal og finansiering.

Aktiv i Løsning Kirke, som bla. kirkevært, forbeder og kirkehøjskole.

Margit Kruse Madsen,

Preben Skoven

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

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

Arbejder som konsultationssygeplejerske i Vejle.
Bosat i Løsning siden 1999.

Uddannet diakon og sygeplejerske. Har arbejdet i ældreplejen
og hjemmeplejen.

Aktiv i Løsning kirke som bl.a. kirkevært og forbeder.

Desuden tre år som missionær i
Etiopien.

Søndagens gudstjeneste kan du lytte til, ved at trykke på linket på kirkens hjemmeside: Lkkirker.dk
Rul lidt ned på skærmen og tryk på enten den firkant, hvor der står ”Live streamning af Gudstjeneste”
Derefter kan man så klikke på pilen/trekanten/startknappen på billedet. Du kan også se gudstjenesten på
kirkens YouTube kanal.
Det er igen muligt fysisk at komme til gudstjeneste. Ring til Else på kirkekontoret, 75 79 00 14, for at
booke en plads, eller gør det direkte på hjemmesiden.

Sognemedhjælper

sognepræst

sognepræst

Randi Hummelmose

Sune Skarsholm

Filip Torp Kildeholm

51160960

51160169

30255882

randi@lkkirker.dk

suss@km.dk

ftk@km.dk

Vi hører rigtig gerne fra dig, hvordan vi kan være kirke og være til tjeneste for dig i en svær tid. Tøv ikke
med at tage kontakt.
Mange nytårs hilsner
Sognemedhjælper Randi Hummelmose

