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Styrk fællesskabet
Der er behov for mange hænder og forskellige evner 

til at styrke fællesskabet i kirken 
Side 6-7

Foto: Silas Bang (fra menighedslejr 2020)
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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
Mail: lene@lkkirker.dk

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

For mere info:

lkkirker.dk

facebook.com/lkkirker

youtube.com/c/LøsningKirke_lkkirker

Livet og relationerne skal generobres
Der er et ord, der efterhånden hænger mig 
så langt ud af halsen, at jeg ikke vil spilde 
blæk på det her. Men hvis jeg skal give et 
hint, kan jeg sige, at det rimer på ”florona” 
og er forbundet med restriktioner, feber og 
en pind i næsen. Og når det hænger mig ud 
af halsen, er det fordi, dette unævnelige ord 
både har sat begrænsninger, medført syg-
dom og stjålet al opmærksom og fokus det 
sidste år. Men nu – i skrivende stund – bliver 
flere og flere restriktioner udfaset, og derfor 
melder sig også et langt mere opløftende 
fokus: Hvordan vil vi leve vores liv, når nu 
restriktionerne mere og mere bortfalder?
For selvom vi er mange, der har oplevet os 
begrænsede, og har lidt afsavn i form af 
manglende social kontakt, udskudte fester, 
aflyste rejser m.m, så har der måske også 
været noget befriende i, at man pludselig 
oplevede at have mere tid til sig selv og fa-
milien. 
Pludselig var kalenderen tom, og man kun- 

 
ne skrue lidt ned for tempoet og arrange-
menterne.
Måske det sidste år har lært os, at det faktisk 
er muligt at prioritere anderledes, sådan at 
livet leves i et lidt lavere gear. Og det er po-
sitivt. Men der er også en slagside. Jeg kan 
godt frygte – i hvert fald for min egen del 
– at det sidste år har gjort mig mere uop-
mærksom på mennesker omkring mig, 
mere selvtilstrækkelig og mere magelig. 
Derfor er jeg ikke sikker på, at det ”gamle 
liv” automatisk vender tilbage. Jeg skal gøre 
noget aktivt for at generobre livet og de re-
lationer, jeg tidligere prioriterede. Ellers vin-
der sofaen over mine medmennesker.
For år tilbage hørte jeg et foredrag med en 
parterapeut, der sagde: ”Det eneste, der 
sker af sig selv, er, at det går dårligt”. Det 
gælder parforholdet, men også den nuvæ-
rende situation. Det vi ikke kæmper for, vil 
automatisk gå dårligt. 
Derfor tror jeg også, at nogen af os skal  

 
kæmpe for, at den runde fødselsdag, sølv-
brylluppet eller barnedåben, der blev af-
lyst, alligevel afholdes. Også selvom man 
tænker: ”Nu er det vist for sent at invitere”, 
eller: ”Barnet er jo allerede navngivet”. Nog-
le af os skal kæmpe for igen at få besøgt 
den nabo, bedstefar eller veninde, man ikke 
har fået snakket med længe. Nogle af os 
skal kæmpe for igen at blive engageret i de 
fællesskaber og det foreningsliv, vi tidligere 
var engageret i. Nogle af os skal kæmpe 
for, at den gudstjeneste man tidligere del-
tog i, igen bliver en del af søndagen. Livet 
og relationerne skal 
generobres. Det sker 
ikke af sig selv. For 
det eneste, der sker 
af sig selv, er, at det 
går dårligt.

Filip Torp Kildeholm
Sognepræst
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Vi har længe levet i bobler 
med nærmeste familie og 
måske få, udvalgte og nære 
venner. Nu må vi ud af boblen 
og lære nye mennesker at 
kende”. 

Se side 6 og 7.

Jeg glæder mig til, at konfir-
manderne tager de der små 
prøvende skridt, det er at 
sige ja til det, man er døbt til. 
Fordi det lille ”ja”, kan blive 
indgangen til en kæmpe stor 
og spændende vandring med 
Gud, som jeg håber, de vil 
fortsætte på resten af deres liv.
 

Se side 9.
 

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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Et lille pip 
fra organisten: 
Kære menigheder - til alle jer, der 
savner at være med til mere sang og 
musik i kirkerne, så håber jeg på at 
kunne invitere jer til en sensommer- 
koncert med skøn musik og dygtige 
musikere...
Jeg håber også på, at der bliver fyldt i 
kirken til lovsangsgudstjenester. Sidst 
men ikke mindst håber jeg meget på, 
at vi synges ved i årets julekor...
Hold øje med næste Kirkenyt, hjem-
mesiden og Facebook, hvor dato, tids-
punkter og information kommer til at 
stå, når jeg efter sundhedsmyndig-
hedernes vejledning og i samarbejde 
med mine kollegaer vurderer, at det 
er trygt at sætte aktiviteterne i gang 
ift afstandskrav mm.

Kærlig hilsen Line
PS: Hvis du har spørgsmål eller har 

lyst til at være med til sang og musik i 
kirken, så kontakt line@lkkirker.dk

Gudstjeneste og prædiken  
på YouTube
Hver søndag kan du følge gudstjene-
sten fra Løsning kirke live-streamet på 
YouTube. Optagelsen kan desuden ses 
hele søndagen. Gå ind på lkkirker.dk/
youtube
Du kan også se eller lytte til søndagens  

 
prædiken – enten på YouTube eller som  
podcast. 
Gå ind på lkkirker.dk/prædikener.
På kirkens YouTube kanal finder du des-
uden mange gode videoer med børne-
kirke, sange, refleksioner mm.

Sommerudflugt 
den 9. juni 2021 
AFLYST!
 
Efter forskellige benspænd ser jeg 
mig nødsaget til at aflyse udflugten 
den 9. juni. Det er vigtigt at have 
noget at glæde sig til, og jeg har 
derfor booket kaffebord næste år 
på restaurant Vejlefjord, med den 
smukkeste udsigt over rododen-
dronhaven og det skønne kig til 
fjorden, da restaurant Rørbæk Sø 
desværre er lukket ned.
Udflugt: Onsdag den 8. juni 2022!
 Glæder mig til fællesskab med jer 
igen i efteråret.

Sognemedhjælper 
Randi Hummelmose

Gudstjeneste og prædiken på YouTube

Korning Kirke.
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Tilbud om dåbsgudstjenester
Vi vil som noget særligt i efteråret 2021 
tilbyde to dåbsgudstjenester fra Løs-
ning kirke til de af jer, der ikke fik jeres 
barn døbt under corona-nedlukningen 
(marts 2020-juni 2021), men som fortsat 
ønsker dåb. Det er selvfølgelig også mu-
ligt at få sit barn døbt til en af de almin-
delige søndagsgudstjenester. 
De to datoer for dåbsgudstjenesterne vil 
være: 
Lørdag d. 28. august 2021 kl. 10 
v/ Filip Torp Kildeholm
Lørdag d. 11. september 2021 kl. 10 
v/ Sune Skarsholm
Ønsker man at få sit barn døbt en af 
ovenstående datoer, skal man enten 
kontakte kirkekontoret eller den pågæl-
dende præst. Det gælder også, hvis man 
ønsker sit barn døbt fra Korning kirke.

FÆLLESSANG
POP - ROCK - KIRKELIGT - FOLKELIGT

Velkommen til at synge med!
Vi mødes i Løsning Kirke tirsdag d. 24. august kl. 19-20

Aftensmad kl. 18-19 kan købes for 70 kr.
Tilmelding på www.lkkirker.dk eller ved at ringe til Else på kirkekontoret: 75790014

 Arrangeres i et samarbejde mellem Løsning Borgerforening og Løsning Kirke

BLIV MEDLEM AF FACEBOOK-GRUPPEN: 
”FÆLLESSANG I LØSNING”. 

HER KAN DU FORESLÅ EN SANG!

Billede fra folkekirken.dk
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Alle må tage et skridt for at bygge 
bro over afstanden mellem os!
 Af Sune Skarsholm

»Vi har jo ikke prøvet det her før med at 
skulle genstarte et fællesskab. Det bliver 
da spændende, hvordan det kommer til 
at gå«.
Sådan siger Rikke Nielsen, som sidder i 
menighedsrådet i Løsning. Sammen med 
Jacob Honoré Broberg, som er formand, 
gør hun sig overvejelser og lægger kon-
krete planer for, hvad der skal ske for 
menighedens fællesskab, når folk hen i 
august kommer hjem fra sommerferie. 

En oplagt anledning
Begge mener, at meget skal genopdages 
og genoptages. Det handler om vaner og  

 
samvær,  som menigheden ikke har prak-
tiseret sammen i lang tid. De forudser, at 
det kan vise sig at blive et langt sejt træk. 
Men de ser samtidig frem til en fantastisk 
mulighed for at begynde på en frisk og 
gøre noget ingen før havde drømt om el-
ler tænkt på. 
»Nu er der en oplagt anledning. Jeg tæn-
ker, at der er en stor forventning til, at vi 
skal samles igen flere mennesker. Selv 
mærker jeg, at vi mangler det store fælles-
skab, hvor det ikke blot er noget individu-
elt og privat at gå i kirke«, siger Rikke. 
Jacob supplerer: »Vi har længe levet i bob-
ler med nærmeste familie og måske få, 
udvalgte og nære venner. Nu må vi ud af 
boblen og lære nye mennesker at kende«. 

Rikke er enig: »Det her med bobler strider 
jo egentlig mod, hvordan vi gerne vil være 
menighed og det kristne budskab om at 
have indbyrdes kærlighed til hinanden. 
Nu kommer vi alle sammen til at overveje, 
hvilket skridt jeg kan tage for at møde de 
andre igen. Vi skal alle tage et fællesskabs-
skridt for at bygge bro over den afstand, 
som er opstået mellem os. Vi er nødt til 
selv at gøre noget – bare noget som er 
enkelt og naturligt for os«. 

Fællesskab med frihed til 
forskellighed
Rikke og Jacob er begge optaget af, at der 
er plads til og frihed til forskellige behov 
og personligheder i en menighed. 

Rikke Nielsen og Jacob Broberg håber på flere fællesspisninger og fester i Løsning Kirkecenter.
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»Det har altid været sådan, at man kan gå 
relativt anonymt i kirke. Og sådan skal det 
fortsat være«, siger Jacob og uddyber: »Vi 
ønsker ikke et socialt omklamrende fæl-
lesskab. Samtidig skal vi ikke acceptere, 
hvis folk oplever sig ikke-set i kirken. Det 
er en balance, som vi må forsøge at finde«.
Rikke Nielsen ser fællesskab som noget 
helt afgørende for det at være kristen og 
at være menneske med et godt liv.
»Vi er skabt til fællesskab, hvor vi kan spej-
le os i hinanden, blive genkendt og blive 
set. Det er et behov, som er lagt ned i os. 
Som menighed er vi Kristi legeme, og det 
betyder, at Gud arbejder gennem os – så 
forskellige vi end er«.
Jacob er enig: »En menighed er partout et 
fællesskab. At komme til gudstjeneste er 
at være en del af det. Vi kommer med det, 
som vi hver især har at byde ind med. En 
gudstjeneste er ikke et show, som vi over-
værer«.

Social muskel skal genoptrænes
Rikke og Jacob har konkrete planer for ini-
tiativer, som kan være med til at genstarte 
fællesskabet. Begge bruger et udtryk om, 
at der er en ’social muskel’ som skal gen-
optrænes.
»Ansatte og menighedsråd kan sætte 
nogle rammer op for fællesskabet. Men vi 
er helt afhængige af, at folk både vil ud-
fylde rammerne og engagere sig i hinan-
dens liv. Et konkret tiltag er, at vi vil mødes 
i kirkecentret til en bid brød før eller efter 
en gudstjeneste. Ganske enkelt: Et rund-
stykke efter den tidlige gudstjeneste og 
en kirkefrokost til den sene. Det handler 
om at få en let mulighed for at sætte sig 
og snakke sammen – måske med nogen 
man ikke kender så godt, eller for at byde 
velkommen til de nye, som hele tiden flyt-
ter til byen«, forklarer Jacob. 
Rikke fortæller om et andet initiativ, som 
er på bedding:
»Vi har også et håb om, at høstfesten bli-
ver en anledning til en dejlig menigheds-
fest – forhåbentlig udendørs – med sang 
og musik og dans og bevægelse for alle 
aldersgrupper. Og så selvfølgelig noget 
godt og rigeligt at spise. Det vil da være 
skønt, hvis det kunne løsne lidt op for det 
sociale samvær mellem os«.

Brug for alle
Kirkelivet i Løsning er præget af mange 
frivillige, som løser forskellige opgaver 
- både i forbindelse med gudstjenester, 
men i høj grad også i alt det som ellers 
sker i klubber og foreningsliv. Det frivillige 
engagement er faktisk en del af visionen 
for kirken, forklarer menighedsrådsfor-
manden:
»For mange hænger det at blive set og 
blive en del af fællesskabet sammen med 
at have eller få en konkret opgave. Det 
håber vi, at vores initiativer kan fremme«, 
siger Jacob. 
Rikke har selv oplevet, at ansvaret for en 
konkret opgave gav hende medarbejder-
skab og mere engagement ved at komme 
i kirke:
»Vi vil frygtelig gerne, at flere oplever sig 
inddraget. Jeg har selv oplevet, at min op-
gave med at synge for til gudstjenesterne 
betød, at jeg følte mig ’hjemme’ frem for, 
at jeg kom for at blive underholdt«.
De planlagte initiativer med fællesspis-
ning og fester betyder et stort behov for 
flere frivillige til at købe brød, brygge kaf-
fe, dække borde, pynte med lys og blom-
ster. Der bliver brug for mange hænder 
og forskellige evner. Jacob forklarer, hvad 
man gør, hvis man gerne vil hjælpe til:
»Man kan man altid henvende sig til Else 
på kirkekontoret eller en af kirkens ansat-
te og så blive guidet i den rigtige retning. 
Der står også en del om forskellige opga-
ver og muligheder som frivillig på kirkens 
hjemmeside”.
»Folk skal ikke være ængstelig for at kom-

me til at hænge på det hele. Vi oplever 
heldigvis, at der er så mange, som gerne 
vil bære med. Frivillige har ikke ansat sig 
selv på livstid, fordi de går ind i en opgave. 
Vi er så mange, at man kan være med i en 
periode og skiftes om opgaverne«, op-
muntrer Rikke.
Jacob sidder lidt og funderer på denne 
samtale, før han siger:
»Det er en overvejelse, om vi ikke kan 
blive bedre til at spørge os selv, hvilke 
personer vi rent faktisk er – frem for hvilke 
opgaver skal vi have løst. Hvis vi tilrette-
lægger arbejdet ud fra det perspektiv, så 
bliver der større frihed og plads til forskel-
lige personligheder og nådegaver, som 
Gud har fyldt vores menighed med. Må-
ske gemmer der sig en eller anden i me-
nigheden, som er fremragende til en op-
gave eller brænder for noget, som vi slet 
ikke havde tænkt på – jamen, så er det jo 
en berigelse«.

Frivillige har ikke ansat sig 
selv på livstid, fordi de går 

ind i en opgave. Vi er så mange, at 
man kan være med i en periode og 
skiftes om opgaverne”

Vi har længe levet i bobler 
med nærmeste familie og 

måske få, udvalgte og nære venner. 
Nu må vi ud af boblen og lære nye 
mennesker at kende”. 

Der bliver igen et stort behov for mange hænder og forskellige evner til at styrke fællesskabet 
i Løsning kirke.
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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 find vores gruppe på facebook!

Kontakt: 
Sognemedhjælper

Benny Rand

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
sognemedhjælper 

Benny Rand

 

  
 

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. 
 

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 Kr. + drikkevarer 

Aftenens program: 
18.00 Du bydes indenfor          
Middag, sang og indslag, dessert 
og kaffe. Afrunding.
21.00 Tak for i aften og på gensyn 

Efteråret 2021:  
7. september, 12. oktober,  
9. november, 7. december.

Tilmelding til kirkekontoret,  
tlf.: 75 79 00 14 / el@km.dk,  
senest onsdag ugen før. Kontoret 
har åbent mandag 13-17, onsdag 
10.30-13 og fredag 9.30-12.

Kirkebil kan rekvireres. 
Bestil FLEXTUR 87 40 83 
00, senest en time før, 
og få beløbet refunde-
ret 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. 
Følgende datoer i 2021: 10. juni, 
12. august og 2 september.
Vi mødes kl. 19.30 -  kl. 21.30.
Det kræver ingen tilmelding, 
forudsætninger eller forberedelse 
at deltage.

Christiane og Carsten Klitlund 
51296317 / klitlund@mail.dk

Læs mere på www.lkkirker.dk
eller find vores gruppe på facebook!

Sognemedhjælper 
Linda Klitlund 

Gospel-kids
Løsning Kirke - efterår 2021
Gospel-kids er for alle skolebørn i Løsning og Korning, der har lyst til at synge i 
kor og lave fagter/danse til!
Vi mødes om torsdagen kl. 14.30-15.30 i Løsning Kirke, Vestergade 42. 
Opstart torsdag d. 26/8. 
Efter 10 torsdage med øvning afslutter vi efterårs-sæsonen med en koncert 
i Løsning Kirke – mere herom senere.
Vi vil også optræde ved enkelte gudstjenester i Løsning og Korning Kirker.
Kontakt sognemedhjælper Linda for tilmelding/info på tlf. 24901311 og meld dig 
gerne ind i vores gruppe på facebook: ”Gospel-kids Løsning”. Det koster 75 kr. 
om året at være med til Gospel-kids.

Sangglade hilsener fra lederne Mona Svinth Thygesen, 
Lillian Torvik Markvart,  Joy Jensen, Linda Balsgaard Klitlund og Rikke Ganderup.
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Endelig kan konfirmanderne  
blive konfirmeret
Af Filip Torp Kildeholm 

Tålmodighed og omstillingsparathed har 
været en nødvendighed for den store 
gruppe konfirmander, der skal konfirme-
res i Løsning og Korning kirker den 12. og 
13. juni. Først blev konfirmationerne flyt-
tet fra 7. til 8. klasse. Herefter blev kon-
firmationsdatoerne flyttet fra maj til juni 
måned på grund af coronasituationen. 
Og selve undervisningsforløbet har væ-
ret præget af restriktioner, onlineunder-
visning i vintermånederne, og udendørs 
undervisning i foråret.
Konfirmanderne har taget det flot, selv-
om det også for flere har været træls, at 
datoen blev flyttet til juni. Det er tilfældet 
for Julie Pedersen fra 8.b på Løsning sko-
le. ”Det er træls, at datoen blev flyttet. Vi 
måtte ud at finde et nyt sted, hvor vi kan 
holde festen. Nu holder vi den i stedet 
for derhjemme”. For Anne Katrine Schaar 
Gammelgaard fra samme klasse gjorde 
det ikke helt så meget, at datoen blev 
flyttet. ”Det gjorde ikke noget for mig, at 
den blev flyttet. Vi holder alligevel blot 
en lille fest på selve dagen og så en større 
fest til sommer.”

Udfordrende med onlineundervisning
Tålmodighed og omstillingsparathed har 
også været nødvendigt for sognepræst 
Sune Skarsholm. Han har som underviser 
skullet tilegne sig nye undervisningsfor-
mer, da han i vintermånederne skulle 
undervise online fra computeren: ”Jeg 
har ikke tidligere undervist online. Det 
har været en ny oplevelse for mig. Jeg 
har oplevet det meget udfordrende, og 
har også fundet ud af, hvor meget mere 
end ord, vi kommunikerer med. Jeg har 
fundet ud af, hvor meget vi kommunike-
rer med kropssprog, mimik og stemme-
føring”.
Derfor oplever Sune Skarsholm også, at 
han med onlineundervisningen har mi-
stet noget i sammenligning med almin-
delig klasseundervisning. ”Bundlinjen er 
helt sikkert et tab. Ikke at onlineunder-
visningen har været værdiløs, men jeg vil 
sige, at det har været en fattig udgave i 
forhold til almindelig undervisning. Det 
har også meget at gøre med, at det at 
gå til præst ikke handler om, at man skal 
lære et pensum, man skal bestå til en 
eksamen. Det handler i stedet om at gå 

på opdagelse sammen, diskutere med 
hinanden og være nysgerrige. Og det 
har været sværere at gøre, når vi ikke har 
kunnet mødes fysisk”. 
Caroline Julie Ingerslev fra Bøgballe Fri-
skole har heller ikke været begejstret 
for onlineundervisning. ”Det var lidt ne-
deren, men man vænnede sig dog også 
hurtigt til det, så det føltes normalt”.

De har lært noget
Men selvom onlineundervisningen har 
givet nogle udfordringer for alle parter, 
oplever konfirmanderne alligevel, at de 
har fået noget ud af undervisningen. 
”Jeg synes, jeg har lært meget om Jesus, 
som jeg ikke vidste før”, udtaler Julie Pe-
dersen. Det samme gælder for Caroline 
Julie Ingerslev. ”Jeg tror, jeg vidste det 
overordnede, men man har kunnet gå 
lidt mere i dybden med tingene, så man 
lærer lidt mere under de forskellige em-
ner, vi har haft.”

Den store dag med både glæde 
og nervøsitet
Midt i juni står så den store dag, hvor 
konfirmanderne efter stor tålmodighed, 
undervisning og gudstjenestedeltagelse 
endelig kan blive konfirmeret. Og konfir-
manderne er både forventningsfulde og 
spændte. ”Jeg glæder mig meget til fe-

sten, men er også lidt nervøs for at skulle 
sige noget foran mange mennesker. Jeg 
er lidt spændt på det at skulle være midt-
punkt”, siger Anne Katrine Schaar Gam-
melgaard. Julie Pedersen glæder sig også 
til både festen og gaverne, men glæder 
sig også til en ting mere. ”Jeg glæder mig 
også til at få velsignelsen i kirken”. For 
Caroline Julie Ingerslev betyder det også 
noget, selv at kunne sige ”ja” til ens tro. 
”Jeg glæder mig til selv at kunne sige ja 
til den kristne tro, og så også at blive kon-
firmeret sammen med mine venner og 
hele oplevelsen sammen med familien.”
Sune Skarsholm glæder sig også til at 
skulle konfirmere sine konfirmander. ”Jeg 
glæder mig til at tage del i konfirmander-
nes glæde. Det er kæmpe stort for mig 
og kæmpe stort for dem. Jeg elsker at se 
deres glæde og deres forventninger til 
en dejlig fest. Jeg glæder mig til, at de ta-
ger de der små prøvende skridt, det er at 
sige ja til det, man er døbt til. Fordi det lil-
le ”ja”, kan blive indgangen til en kæmpe 
stor og spændende vandring med Gud, 
som jeg håber, de vil fortsætte på resten 
af deres liv.”

Caroline Julie Ingerslev – privat foto.Julie Pedersen og Anne Katrine Schaar Gam-
melgaard til udendørs undervisning ved Spej-
derborgen.



10 Kirkelige foreninger

Løsning Indre Mission
losning-im.dk

Indre Missions møder holdes i Missions-
huset, Sneppevej 40, Løsning.
Der kan forekomme ændringer i pro-
grammet – se kalenderen på hjemme- 
siden eller meddelelser i Facebook-
gruppen: Løsning Indre Mission

Torsdag d.  3. juni 19:30 
Møde v/Heine Holmgaard

Torsdag d.  10. juni 17:30 
Grillaften og generalforsamling

Torsdag d. 17. juni 
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d.  18. juni 14:30 
Eftermiddagsmøde v/Egild Kildeholm

Fredag d.  6. august 09:30 
Fredags-Café

Torsdag d. 19. august 
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d.  20. august 14:30 
Eftermiddagsmøde v/Ruth Worm

Torsdag d. 26. august 19:30 
Møde v/Jens Peter Rejkjær

Teenklubben i Løsning:
Onsdage fra kl. 19:00 – 21:00
Afslutning onsdag d. 2. juni 
Opstart onsdag d. 25. august

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
Genåbningsfest d. 10. juni kl. 19 – 21
Vi glæder os til at mødes igen.

Vi vil være udenfor og synge,
hvis vejret tillader det - ellers inde.
Vi får et dejligt kaffebord.
Pris 50 kr.
Kom og vær med!

Kontaktperson:
Gerda Lindskjold, tlf.: 2098 5974

Korning Indre Mission
korning-im.dk

På grund af den aktuelle situation, hvor 
vi ikke ved, hvor mange vi må mødes i 
missionshuset, henvises der til hjemme-
siden, der bliver opdateret løbende med 
arrangementer. 

Her vil det også fremgå, hvad der kan 
gennemføres i juni måned.
Juli måned holder vi sommerferie.
August måneds program vil blive 
omdelt i Korning, udover opdatering på 
hjemmesiden.

Ved spørgsmål er man altid velkommen 
til at kontakte formanden Karen Birthe 
Nørgaard på tlf. 2972 5505.

Der afholdes ingen Formiddags-café 
om tirsdagen i løbet af sommeren, men 
håber at være tilbage igen til september.

Teenklubben i Korning:
Torsdage fra kl. 18:30 – 20:30 
Afslutning torsdag d. 10. juni
Opstart torsdag d. 26. august

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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HVER UGE (undtagen ferier og helligdage)

Mandage 16.00 – 17.00 Løsning Kirkecenter Kirkefrø (Afslutning: 7.6, opstart: 30.8) 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 (Afslutning: 4.6, opstart: 26.8) s. 8  

 
JUNI    

10. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 8

 
JULI Sommerferie   

 
AUGUST    

12. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie s. 8

24. 19.00-20.00 Løsning Kirkecenter Fællessang (aftensmad kl. 18) s. 5

26. 14.30-15.30 Løsning Kirkecenter Gospel-Kids s. 8

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 eller ring til kirkekontoret.

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
 LØSNING KORNING
2. juni 14.00 (FK)

6. juni 9.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste* 10.30 (SS) Frilufts- og  
1. s. e. trinitatis   familiegudstjeneste  
Kollekt: Agape   ved åen

12. juni 9.30 (SS) Konfirmation 11.00 (SS) Konfirmation

13. juni 9.30 (SS) Konfirmation 9.00 (FK) 
2. s. e. trinitatis 11.00 (FK) Konfirmation 
Kollekt: KFUM`s soldatermission 16.00 (FK) Lovsangsgudstjeneste 

20. juni 10.30 (FK) Frilufts- og familiegudstjeneste  9.00 (FK) 
3. s. e. trinitatis på Skærven 
Kollekt: 

23. juni 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste* 

27. juni 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
4. s. e. trinitatis 
Kollekt: Retten til Liv 

4. juli 10.30 (FK) 9.00 (FK) 
5. s. e. trinitatis 
Kollekt: 

11. juli 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
6. s. e. trinitatis 
Kollekt: 

18. juli 10.30 (FK) 9.00 (FK) 
7. s. e. trinitatis 
Kollekt: 

25. juli 9.00 (Anders Dalgaard) 14.00 (Anders Dalgaard) 
8. s. e. trinitatis 
Kollekt: 

1. august 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
9. s. e. trinitatis 
Kollekt: 

8. august 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
10. s. e. trinitatis 
Kollekt: Israelsmissionen 

15. august 10.30 (FK) 9.00 (FK) Kirkekaffe i missionshuset 
11. s. e. trinitatis 
Kollekt: Dansk Bibel - Institut 

18. august 14.00 (FK) Hverdagsgudstjeneste* 

22. august 10.30 (SS) 9.00 
12. s. e. trinitatis 
Kollekt: Åbne Døre 

28. august 10.00 (FK) Dåbsgudstjeneste 

29. august 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
13. s. e. trinitatis 16.00 (FK)  
Kollekt: Lovsangsgudstjeneste 

 
* Hverdagsgudstjenester afvikles sådan, at ældre og handicappede borgere let kan deltage i hele forløbet 
Så længe der er Corona-restriktioner er det nødvendigt at booke plads til alm. gudstjenester på lkkirker.dk/booking. De fleste gudstjenester i Løsning 
kirke live-streames på lkkirker.dk/livestream

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. 
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm


