
Løsning og Korning kirker

Marts - April - Maj 2021

Modløshed, 
tålmodighed og håb

- Prøvelser, trængsler, forvandlinger og velsignelser kommer 
som regel ikke hver for sig i mit liv, men de kommer med Guds 

umulige og uforståelige og vidunderlige timing, siger Line Nikolajsen

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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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
Tlf.: 2982 4620 
line@lkkirker.dk

Sognemedhjælpere:
Randi Hummelmose
Tlf.: 5116 0960 
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 
graver@lkkirker.dk
Fridag: mandag

Træffes bedst i graverhuset 
ved kirkegården i Løsning
ti.-fr. kl. 9.30 - 10.00

Kirkeværge Løsning:  
Ellen Bøytler Rahbek
Tlf.: 2093 0889
ellen@lkkirker.dk

Kirkeværge Korning:
Jette Michelsen
Tlf.: 2175 3286
jette@lkkirker.dk

Formand for Løsning 
Menighedsråd
Jacob Honoré Broberg
Tlf.: 2685 1684
jhb@lkkirker.dk

Formand for Korning 
menighedsråd
Fridtjof Stidsen
Tlf.: 7567 3551
fridtjof@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.: Lene Abildtrup Nielsen
Mail: lene@lkkirker.dk

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

For mere info:

lkkirker.dk

facebook.com/lkkirker

youtube.com/c/LøsningKirke_lkkirker

Giv tid!
Det har været en lang vinter! Længere 
end normalt, synes jeg. Jeg har gået og 
nynnet vers af ’I sne står urt og busk i 
skjul’: Giv tid! og Livets træ bliver grønt. 
Det har krævet meget af børn og voksne 
at komme igennem vinter og corona. Vi 
har oplevet afsavn af mange slags. Men 
vi har også haft en enestående mulig-
hed for at lære tålmodighed.
Her tænker jeg ikke blot på den hver-
dagsagtige brug af ordet tålmodighed, 
som et middel til at opnå et mål. For 
eksempel bonden, der tilsår marken. 
Jægeren, der ligger på lur - og venter. 
Den form for tålmodighed, som kræves 
her, efterlader den ventende uforandret. 
Her er det omkring os, i omgivelserne, at 
forandring skal ske. Her handler tålmo-
dighed alene om at kunne udsætte sine 
behov.
Den findes også en anden betydning af 
ordet tålmodighed, som ikke er en foran- 

dring i omverdenen, men en forandring 
i den, som venter. Tålmodighed som en 
forvandling, sindet må undergå. 
Den form for tålmodighed kan sammen-
lignes med en puppe om vinteren. Hvis 
man bryder hul på den, så indeholder 
den en klar væske. Insektet er helt op-
løst. Kun puppen skaber med sit væv 
rammen, hvori den tilsyneladende afvik-
ling vil vise sig at være en udvikling. Op-
løsningen viser sig at være en forvand-
ling mod noget bedre. På samme måde 
skaber tålmodighed rammen omkring 
et menneskes modning.
Jeg har set den form for tålmodighed 
hos mange mennesker, særligt hos æl-
dre, troende mennesker. De er opfyldt 
af en bevidsthed og et håb om, at det er 
fremtiden og Guds rige – og ikke forti-
den og denne verden – som giver nuti-
den sin rette værdi og betydning. Trods 
denne dags besværligheder. Man kunne 

også sige, at de erfarer, at Evigheden er 
til stede i hvert eneste øjeblik. 
Derfor er den slags mennesker tålmo-
dige. De ved, at livet ikke er tilfældigt: at 
der ikke er noget at flygte fra, at det ikke 
handler om at vinde og nå sine mål, men 
om at komme hjem. Det gamle ur i stuen 
slår sine rolige slag: Giv tid! og bi på Her-
rens stund, - hans skønhedsrige kommer!

Sune Skarsholm
Sognepræst
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- Jeg oplever ofte, at når jeg 
beder Gud om tålmodighed, 
så sætter han mig i en fuld-
stændig absurd utålmodig 
situation."

Se side 9
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Teltpløkkerne er blevet lidt 
løsere”, siger Kjeld med et smil 
på læben. Og hermed mener 
han, at ”håbet om et evigt liv 
er blevet stærkere." 

Se side 6

- Når jeg bliver utålmodig, så 
handler det om mig. At jeg er 
træt, at jeg er sulten, at jeg vil 
afsted, at jeg er irriteret. Og så 
er det resten af verden, som 
skal indordne sig efter mine 
behov."

Se side 9

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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Tag med på sommerudflugt  
til Rørbæk Sø
Besøgstjenesten, Vågetjenesten og gruppen af 
Aften for enlige vil gerne invitere alle interesse-
rede med på sommerudflugt onsdag den 9. juni 
kl. 13.00 - 17.30.
 
Med lift– og turbus går turen mod den naturskøn-
ne Rørbæk Sø. Her vil vi nyde et veldækket kaf-
febord på Restaurant Rørbæk Sø. Der er mulighed 
for at gå en tur ved søen eller nyde fællesskabet og 
den skønne udsigt fra restauranten.

Vi mødes ved Løsning Kirkes parkeringsplads 
kl. 13.00. Hjemkomst forventes kl. 17.30.

Husk en drikkedunk med vand til køreturen!
 Vi har igen i år valgt at bestille en liftbus og en tur 
bus, så det er muligt for alle at komme med. 

Chauffør Per Frost er dygtig til at hjælpe os med 
på- og afstigning.

Af hensyn til særlig liftbus, skal tilmelding ske 
senest onsdag den 19. maj. Oplys om der skal 
medbringes kørestol eller rollator, og om der 
ønskes diabeteskost.
Tilmelding kan ske til kirkekontoret.

Pris for hele turen: 130 kr. som betales lige inden 
indstigning i bussen.
Har man ikke råd, kan man inden turen søge om til-
skud ved at rette henvendelse til sognemedhjælper 
eller kirkekontor.

Sognemedhjælper Randi Hummelmose
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Gospel-kids starter op igen
Gospel-Kids starter op igen - vi ved bare ikke helt hvornår. Følg derfor med på vores face-
book-gruppe "Gospel-kids Løsning" eller lkkirker.dk for info om opstart. Kontakt sogne-
medhjælper, Linda Klitlund for tilmelding.

Sangglade hilsener fra lederne, Vibeke, Lilian Mona og Linda

Det sker

Pitstop for par 
flyttes til maj
Det er vigtigt en gang imellem at køre parforholdet i pit til 
serviceeftersyn, og det er muligt med et spændende foredrag 
om tilgivelse og sex. Det er psyko- og familieterapeut, Steen 
Palmqvist, der holder foredraget. Egentlig skulle vi allerede have 
haft foredraget i to dele tidligere, men pga. coronarestriktioner har 
vi valgt at flytte det til maj. Pitstop for par henvender sig til alle 
par og afvikles den 19. maj kl. 19 i Løsning Kirkecenter. 
Se mere information på hjemmesiden. 
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Kjeld og Violetta lever  
i spændingen mellem  
modgang og håb
Af Filip Torp Kildeholm

I oktober sidste år slog livet en ny kolbøtte 
for ægteparret Kjeld og Violetta Nygaard. 
Kjeld havde de sidste otte måneder væ-
ret igennem et kræftforløb med kemobe-
handling, indlæggelser og utallige syge-
husbesøg. 
Violetta havde tidligere mistet sit arbejde 
pga. nedskæringer, og ligesom resten af 
Danmark havde de oplevet de begræns-
ninger corona-virusset giver. 
Det havde været et hårdt halvår, men me-
get tydede på, at der nu var grund til op-
timisme. Kemobehandlingen så ud til at 
have virket på kræftknuderne og sat lym-
fekræften i bero. Kjeld og Violette Nygaard 
var derfor også optimistiske, da de tilbage 
i oktober mødte op på lægens kontor for at 
få svar på den sidste undersøgelse.

Et hårdt slag
”Jeg havde faktisk forventet der tilbage i 
oktober, at nu skulle jeg ind og høre, at vi 
nu var i mål. I stedet fik jeg det stik modsat-
te at vide, at det faktisk var blevet forvær-
ret. Det var et hård slag”, konstaterer Kjeld. 
Kræften var vendt tilbage med fornyet 
styrke, og udsigterne til en tilværelse uden 
kræft var nu blevet endnu mere usikker. 
Beskeden ramte også Violetta hårdt. ”Det 
er hårdt at stå på sidelinjen som hustru og 
mor og se sin mand syg. Man føler sig mag-
tesløs”.
Tilbagefaldet medførte naturligt nye be-
kymringer for både Kjeld og Violetta, men 
også for deres to drenge, Viktor og Alek-
sander.
”Det var hårdt for dem i starten, men nu 
hopper de mere ind og ud af sorgen og 
bekymringerne”, siger Violetta. ”Drengene 

takler det på mange måder godt, men en 
gang i mellem kommer det til udtryk, at de 
er bange for at miste mig. Så kommer de 
og skal lige have et knus eller et kram, og 
så får vi en snak om det”, siger Kjeld.

Fokus på andet end sygdom
Selvom den første tid efter beskeden om 
tilbagefald var hård og fyldt med mange 
bekymringer, så oplever familien i dag, at 
de er landet i en hverdag, hvor sygdom og 
bekymringer ikke fylder alt.
”Vi har en hverdag, hvor vi forsøger at til-
passe os Kjelds sygdom, men vi tager en 
dag ad gangen og forsøger at undgå at gå 
i panik”, forklarer Violetta. ”Vi har på mange 
måder forsøgt at leve et så normalt liv som 
muligt. På den måde er der ikke hele tiden 
fokus på min sygdom” tilføjer Kjeld.
Sygdomsforløbet har også giver et fornyet 
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fokus på familielivet. ”Vi er blevet bedre til 
at sætte tid af til os selv og familien. Og vi 
er forsat med de ting, som glæder os. Vi går 
en tur, griner, smiler, læser sammen og spi-
ser sammen”, siger Violetta.

Omsorg og håb midt i håbløshed
Kjeld og Violetta har midt i det alt sam-
men oplevet folks omsorg for dem. Den 
er blandt andet kommet til udtryk ved, at 
mange fra kirken i Løsning har bedt for 
dem. ”Vi er så taknemmelige for, at der er 
så mange, der beder for os. Det er stort at 
kunne hvile i, at vi er i Guds hånd”, siger 
Kjeld. 
For Kjeld og Violetta har troen på Gud væ-
ret med til at indgyde nyt håb midt i det, 
der opleves håbløst. For Kjeld er håbet 
om et evigt liv efter døden blevet stærkt. 
”Teltpløkkerne er blevet lidt løsere”, siger 
Kjeld med et smil på læben. Og hermed 
mener han, at ”håbet om et evigt liv er 
blevet stærkere”. ”Når jeg er indlagt, ser jeg 
de andre, der er syge. De har et håb om, at 
lægerne må helbrede dem. Det håb har jeg 
også. Men fordi jeg tror på Gud, har jeg et 
håb mere. Et håb om noget langt bedre, 
der er i vente. Vi hænger som mennesker 
fast ved livet, og vi er glade for det, for det 
er en gave. Derfor vil jeg også gerne have 
lov at blive her og se sine børn vokse op. 
Det er naturligt, man har det sådan. Men 
jeg har et håb, som rækker ind i noget 
langt bedre.”

Vred på Gud
Selvom Kjeld og Violetta deler håbet om 
evigt liv, har de taklet situationen forskel-
ligt. ”Jeg har tænkt, at i værste tilfælde er 
der døden og derefter det evige liv. Og 
det er jo egentlig ikke så ringe endda, for 
at sige det på jysk. Men det har været an-
derledes for Violetta, fordi hun selvfølgelig 
er den, der kan risikere at stå tilbage.” ”Jeg 
har været vred på Gud”, uddyber Violetta. 
”Straffer du mig? har jeg spurgt Gud. Jeg 
synes, det hele var uretfærdigt. Jeg kunne 
ikke forstå Gud. Jeg ved godt, han er god, 
men jeg har haft svært ved at forstå, at 
Kjeld skulle rammes.”
Derfor er det også et andet perspektiv 
ved kristendommen, der har givet Violetta 
trøst. ”På min telefon står der på min op-
startsskærm: ’Kast alle dine bekymringer 

på ham, for han har omsorg for jer’. Jeg har 
haft mange bekymringer, men jeg har for-
søgt at kaste dem over på Gud”.
For Kjeld har det været anderledes. ”Jeg 
oplever ikke, at jeg har været vred på Gud. 
Her er Violetta og jeg nok også forskellige 
som mennesker. Jeg har ikke haft brug for 
at forstå Gud. Jeg synes da, at der forsat er 
brug for mig her på jorden, men jeg har 
også en tillid til, at Gud har styr på det hele.

Håbet om helbredelse 
Håbet lever for både Violetta og Kjeld midt 
i modgangen. Også håbet om, at Kjeld vil 
blive rask igen, hvad lægerne også har tro-
en på. ”Jeg har jo fortsat et håb om, at jeg 
bliver kræftfri. Det håb holder jeg bestemt 
også fast i. Der kom nogle gode scannings-
svar forleden, og det giver mig en tro på, at 
behandlingen virker.”
For Kjeld venter der nu tre kemobehand-
linger mere, hvor lægerne allerede nu har 

forberedt Kjeld på, at den sidste behand-
ling bliver værre end de foregående. ”Her 
skruer de op for medicinen for at slå alle 
kræftcellerne ned”. Herefter er det planen, 
at Kjeld skal have sat nogle stamceller ind, 
som han tidligere har fået taget ud af. Dis-
se skal være med til at danne en ny knog-
lemarv. Under hver behandling er Kjeld 
indlagt på Skejby Sygehus en lille uge, før 
han kan komme hjem.

- Jeg har været vred på 
Gud”, uddyber Violetta. 

”Straffer du mig? har jeg spurgt Gud. 
Jeg synes, det hele var uretfærdigt. 
Jeg kunne ikke forstå Gud. Jeg ved 
godt, han er god, men jeg har haft 
svært ved at forstå, at Kjeld skulle 
rammes.”

Teltpløkkerne er blevet lidt 
løsere”, siger Kjeld med et 

smil på læben. Og hermed mener 
han, at ”håbet om et evigt liv er ble-
vet stærkere”

Der spilles fortsat og hygges i familiens skød (foto: privat)
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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.

Opslagstavlen

Fredagscafé i 
Løsning Missionshus
Sneppevej 40

Her kan du være med i et hyggeligt 
fællesskab. Der serveres kaff e/the 
og rundstykker. 

Kl. 9.30 - 11.30

Pris for at deltage: 15,00 kr.

Enhver er velkommen
Kontakt Poul Erik Hansen  

Tlf. 2041 6323  for nærmere 
oplysninger vedr. opstart.

Når det igen er muligt i forhold til 
Covid-19-restriktioner, vil der være 
babysalmesang i Løsning Kirke om 
torsdagen kl. 10.

Hold dig opdateret i vores facebook-
gruppe ”Babysalmesang i Løsning 
Kirke”, på lkkirker.dk eller kontakt 
sognemedhjælper Linda Klitlund.

Kontakt: Linda Klitlund 
tlf. 2490 1311

KORNING
BØRNEKLUB

For børn i alderen 4-10 år
Hver anden fredag på Korning Skole

kl. 15.00-16.30

Læs mere på lkkirker.dk
eller fi nd vores gruppe på facebook!

Kontakt: 
Benny Rand

(se tlf. i vejviser side 2)

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 fi nd 

vores gruppe på facebook!

TILMELDING er vigtigt til
Benny Rand,

(se tlf. i vejviser side 2)

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 kaff e

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

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

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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Tyg og træn dig til tålmodighed!
Line Nikolajsen er gift, mor til to drenge 
på 10 år og har en travl hverdag. Hun 
pendler flere gange om ugen til Aalborg i 
bil. Vi mødes for at tale om tålmodighed. 
- Jeg oplever ofte, at når jeg beder Gud 
om tålmodighed, så sætter han mig i en 
fuldstændig absurd utålmodig situation. 
Jeg bliver max presset og alle mine gode 
intentioner bliver nulstillet. Hvis jeg be-
der: Kære Gud, velsign denne dag. Hjælp 
mig ned i tempo, giv mig tålmodighed 
og pas på mig, når jeg kører til Aalborg 
og familien en god dag. Amen’. Så bum! 
5 minutter efter sidder jeg i en stillestå-
ende kø på motorvejen. Ja, tak, ned i 
tempo. Come on! Men det er Gud, som i 
kærlighed siger: Kan du se, Line, hvad jeg 
sagde? Hvordan er din attitude så? Skal 
du sidde her og skælde ud fra Løsning til 
Skanderborg? Det er nu, at du skal lære 
tålmodighed.

Mit sind må forandres
Line beskriver sig selv, som utålmodig af 
natur. Men hun har i mange år noteret, 
hvad Bibelen siger om tålmodighed.
- Når jeg bliver utålmodig, så handler det 
om mig. At jeg er træt, at jeg er sulten, at 
jeg vil afsted, at jeg er irriteret. Og så det 
er resten af verden, som skal indordne sig 
efter mine behov. Forandre sig, så jeg får 
det bedre. Men jeg har fundet ud af, hvad 
tålmodighedens væsen er. Det er ikke 
mine omstændigheder, situation eller 
omverden, som skal forandres, for at jeg 
kan være tålmodig. Paulus skriver et sted, 
at det er mit indre, som skal forvandles 
ved at sindet fornyes.
- Min Bibel siger, at ’Gud er kærlighed’. Og 
når Bibelen karakteriserer kærlighed, er 
det blandt andet med ordene: ’Kærlighe-
den er tålmodig’. Så Gud er kærlighed, og 
kærligheden er tålmodig. Guds væsen er 
altså tålmodigt, og ham følges jeg med.
Hun forklarer, at tålmodighed indebærer 
en villighed til at vente uden at give op 
og at resignere. 
- Hvis jeg kan vente uden at miste modet, 
uden at det går ud over min attitude, el-
ler mit sprog og min opførsel, så er det 
noget andet, som er sket inden i mig. 
Jeg har brug for noget, som får mig ned i 
tempo. For når jeg er utålmodig, så er jeg 
hurtig, diffus og har høj puls. 

Toiletdør og tålmodighed
Line har en praktisk tilgang til at indøve 
Bibelens ord i sit eget liv. Hun elsker ord- 
spil, og har formet flere råd, som hun selv 

bruger som en øvelse i tålmodighed, når 
hun må vente.
- Et af mine råd til mig selv er: Tyg og træn. 
Find et ord fra Bibelen og lær det udenad. 
Skriv det på en seddel, put det i din lom-
me, sæt det som baggrund på din tele-
fon, en post-it på bagsiden af toiletdøren 
eller på køleskabet. Gerne steder hvor du 
ofte vil se det. Tyg på det – og træn det! 
Det handler om gentagelser, om at gøre 
det igen og igen og igen.
- I min Bibel står der ’Ifør jer da, som Guds 
hellige og elskede, … tålmodighed’. Alt-
så: tag tålmodighed på som et stykke tøj. 
Man kan tænke: Endnu en floffy kom-
mentar. Det kan jeg jo ikke. Eller … kan 
du ikke det? På vej ud ad døren handler 
det altid om: har jeg husket pung, telefon 
og nøgler? Men hvad ville der ske, hvis du 
på knagen bag din vinterjakke, satte en 
post-it med: Ifør dig tålmodigheden!? Jeg 
ved det ikke. Prøv det! 

Det kan virke lidt fjollet med de små prak-
tiske øvelser for at lære tålmodighed. 
Men sådan har Line det ikke. Pointen med 
øvelserne er, at de tager tid, for der er ikke 
noget kvik-fix til at lære tålmodighed. 
- Jeg oplever, at Gud vil, at det skal tage 
tid for mig at lære. For jeg kommer først 
langsomt ned i tempo, falder til ro og 
bliver fokuseret, når det er over tid. Først 
dér kan jeg høre Gud og har ro nok til at 
modtage. 
- Gud har så meget, som han vil give til 
hver af os. Han har gaver og oplevelser, 
opmuntringer og grin. Det er ikke sådan, 
at mine ideer passer til alle. Men Gud har 
simpelthen så meget at give til os, når vi 
venter. Vi tænker, at nu må jeg vente til, at 
han svarer på min bøn, og der sker ikke 
noget i mellemtiden. Men det er ofte lige 
præcis i ventetiden, at Gud kan forvandle 
mit sind.

- Øvelser, trængsler, forvandlinger og velsignelser kommer som regel ikke hver for sig i mit liv, men 
de kommer med Guds umulige og uforståelige og vidunderlige timing. 
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Løsning Indre Mission
losning-im.dk

”Indre Mission i Løsning har planlagt 
møder for de følgende mange måneder.

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

Løsning Spejderne  
loesningspejder.dk

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: Birgitte Bondorph Antonsen, 
tlf. 2245 0052 eller Anette Winther 
Jørgensen tlf. 4029 1835

Pigeklubben
For piger i alderen 11-15 år. Vi mødes 
hver anden mandag (lige uger) kl. 16.00 

 -18.00 for at være kreative sammen. 
Kontakt:  
Hanne Bærenholdt tlf. 6063 0018.

Voksenafdelingen
Torsdag den 11. marts kl. 19.30
Kirke-og kulturmedarbejder 
Søren Kjærgård Jensen 
”Kirkens sociale ansvar”

Torsdag den 8. april kl. 19.30
Sognepræst Mogens Thams
”Når verden forandrer sig”

Torsdag den 6. maj kl. 19.30
Sangaften v. Christian Braad
 
Torsdag den 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

Der tages forbehold for ændringer 
pga. Covid-19. Følg med på hjemmesi-
den: korning-im.dk

MARTS
Torsdag den 4.   Generalforsamling
Torsdag den 11.  ”Fremtid og håb”  
v/Peter Frank Nielsen
Torsdag den 18. Bibelkreds i hjemmene
Torsdag den 25. ”Ordet og Israel” 
v/Morten Nielsen

APRIL:
Torsdag den 8. Forårsmøde i Horsens 
missionshus
Torsdag den 15. Bibelkreds i hjemmene
Torsdag den 22. ”Bibelen og min tro” 
v/Lasse Holmgaard Iversen
Torsdag den 29. En aften om bøn.

MAJ:
Torsdag den 6. Møde v/Hilbert Dam
Torsdag den 20. Bibelkreds i hjemmene
Torsdag den 27:  Møde v/Metha 
Sørensen

Indtil videre afholdes der ingen Formid-
dags-Café om tirsdagen i missionshuset!

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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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 s. 8

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

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

11. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 8

 
 
APRIL    

8. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 8

20. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

29.  19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 8

 
 
MAJ    

11.  18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

19. 19.00 Løsning Kirkecenter Pitstop for par s. 4

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 tids-
punkter 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.

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed



GUDSTJENESTELISTE
Tidspunkter for gudstjenester i Løsning og Korning for perioden marts-maj 2021 er ikke fastlagt, 
men vil løbende blive annonceret på kirkernes hjemmeside: www.lkkirker.dk og på 
Facebook: Facebook.com/lkkirker. Du er også velkommen til at kontakte kirkekontoret.

Du skal fortsat tilmelde dig de fl este gudstjenester via kirkens hjemmeside eller 
ved at kontakte kirkekontoret.
Vær desuden opmærksom på, at gudstjenesterne i Løsning kirke sendes (streames) på YouTube. 
Find dem på lkkirker.dk/live. Efter gudstjenesten er det kun prædikenen, der kan høres på YouTube.

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed


