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Taknemmelighed
- Hvis jeg skal samle mit lange liv i ét ord, bliver det med ordet   

‘taknemmelighed’, siger Therkel Johansen, Korning,  
der bliver 100 år denne sommer. Side 6-7

Foto: Lars Grønvang Stilling
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De ting, der samler
Endelig begynder vi at kunne mødes igen. 
Efter en lang periode med nedlukninger 
og begrænsninger for det sociale liv, ser 
tingene endelig ud til at åbne op igen. Og 
det har vi virkelig brug for! Gud selv siger 
det meget rammende og aktuelt på de 
første sider i Bibelen: ”Det er ikke godt, at 
mennesket er alene”. Mon ikke, vi er mange, 
der kan sige ”ja” og ”amen” til det. For nej, 
isolation, forsamlingsforbud og afstands-
krav, begrænser os i noget grundlæggende 
menneskeligt. Vi er skabt til fællesskab. Til 
at være sammen. Derfor vil jeg gerne her 
slå et slag for de mange lokale tilbud, der 
samler os. Her tænker jeg bl.a. på de mange 
frivillige foreninger og initiativtagere, som 
gør et stort og vigtigt arbejde for at etab-
lere arrangementer og fællesskaber, der 
både samler børn, unge, familier og ældre.
Det er også meget opmuntrende at følge 
med i de planer, der gøres i både Løsning

og Korning med hhv. ”Byens Hus” og ”Kor-
ninghus”. Begge byggeprojekter – forudsat, 
at de bliver etableret - kommer til at bidra-
ge positivt med at samle os til nye udfoldel-
sesmuligheder, flere kulturtilbud, mere ad-
spredelse og mere fællesskab. Det bringer 
os endnu tættere sammen. Derfor håber 
jeg også, at vi i både Korning og Løsning vil 
være med til at støtte op om disse projek-
ter, og selvfølgelig støtte op om dem, der 
gør et særligt stort arbejde for at realisere 
projekterne.
Jeg har også lyst til at nævne de mange til-
bud i kirken. Jeg håber, de rammer en me-
get bred målgruppe i både Løsning og Kor-
ning. Også her i kirken har vi øget fokus på 
at styrke fællesskabet med hinanden (og 
Gud). Du kan læse mere om vores tilbud 
inde i bladet.
Min pointe er: Det er vigtigt med ting, der 
samler os. Og nok særligt i denne tid, hvor 

den sociale muskel er blevet lidt slap og 
utrænet. Derfor glæder det mig, at det med 
tiden bliver nemmere at mødes med færre 
restriktioner. Det glæder mig også, at der 
hele tiden kommer nye og gode tilbud, der 
kan bringe os tættere sammen med dem, vi 
deler postnummer med.

Filip Torp Kildeholm
Sognepræst
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Bibel&Burger er 
på programmet
Som et nyt tiltag, vil der i Løsning kirke-
center fredag d. 8. oktober kl. 18  blive 
afholdt en aften kaldet Bibel&Burger. 
Aftenen er kun for mænd, og vil be-
stå af både sjov, alvor og burgere. Der 
vil være et oplæg fra Bibelen af Filip 
Torp Kildeholm, og Simon Klitlund vil 
sørge for, at vi får nogle lækre hjem-
melavede burgere. 
Derudover bliver det en aften med 
god tid til at være social -  med mu-
lighed for både spil, kaffe, PlayStation, 
hygge m.m. 
Aftenen koster 50 kr. inkl. burger, kaf-
fe og snacks, og man kan tilmelde sig 
via kirkens hjemmeside: lkkirker.dk/
bibel-burger. 

Børnene får en særlig  
gudstjeneste i børnehøjde
Til september starter vi op med en helt 
ny type gudstjenester henvendt til børn 
i børnehavealderen og deres forældre. 
Gudstjenesterne ligger i hverdagene 
(tirsdage), og man vil her møde Pan-
daen Palle, en kæmpebibel, dukkerne 
Frede og Frida, en skattekiste og en 
præst. Derudover vil der være sange og 
en hyggelig stemning med plads til alle  
børn. Gudstjenesten tager ½ time og 
efterfølgende inviterer vi til nem af-
tensmad, bestående af spaghetti og 
kødsovs i kirkecenteret. 
Første spaghettigudstjeneste er d. 
14. september kl. 16.30-18.00, og 
det er ikke nødvendigt at tilmelde sig 

inden. Øvrige datoer i 2021 er d. 26.10 
og d. 23. 11. 

Kirkehøjskole
 
Mandag d. 8. november 2021 kl. 19 i 
Løsning Kirke holdes Kirkehøjskole, hvor 
præst Thomas Gudbergsen og operasan-
ger/pianist Merete Laursen kommer.
Emnet er: “Tilgivelse, anerkendelse, 
fald og oprejsning”.

Thomas Gudbergsen skriver følgende 
om foredraget:
Tilgivelse, anerkendelse, fald og oprejs-
ning – fokus på det at leve som et friere 
menneske 
”Det er samfundets skyld”, eller ”det er 
hendes skyld”, siger nogle. Andre er bedre 
til at se indad og selv påtage sig en skyld. 
Kirken har gennem århundreder været 
optaget af skylden hos mennesket. Når vi 
taler om skyld, er det imidlertid væsent-
ligt at skelne mellem følelsen af ikke at 
slå til som menneske på forskellige para-

metre, og de forkerte handlinger, vi som 
mennesker rent faktisk begår. Skylden 
fortæller dig, at du ikke må gøre det, du 
gør. Skammen fortæller dig, at du ikke 
må være den, du er. Begge dele præger 
menneskets selvbillede. Temaerne føres 
endvidere sammen med en teologisk 
fortolkning af skabelses- og syndefalds-
historien og ikke mindst Jesu liv, død og 
opstandelse i Det Nye Testamente, som er 
vejen til den endelige oprejsning. Både i 
livet og i døden.
Foredraget har fem underoverskrifter, 
tilgivelse, anerkendelse, selvbillede, ska-
belse og fald og oprejsning i og til livet. 
Det hele belyses med oplæg og livsnære 
eksempler suppleret med stærke sang-
tekster sunget af operasanger Merete 
Laursen. 

Børnene får en særlig gudstjeneste - spa-
ghettigudstjeneste

Kirke-rundstykker 
og kirkefrokost i 
Løsning
I løbet af efteråret vil vi gerne invitere 
alle, der har lyst, til fælles rundstykker 
eller en let kirkefrokost før/efter nogle 
af gudstjenesterne i Løsning Kirke. 
Målet er at give mulighed for socialt 
samvær på tværs af alle aldre – og 
møde hinanden igen efter en lang tid 
med afstand og restriktioner. Det vil 
også være en lejlighed til at få snak-
ket med folk, man ikke har fået hilst 
på før.
Hvis du (evt. sammen med et par 
stykker) vil hjælpe til med afviklingen, 
så kontakt kordegn Else Laursen på 
75790014 eller el@km.dk. 
Dato og tid annonceres på lkkirker.
dk og facebook.com/lkkirker – så følg 
med der!
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Talenter  
til tjeneste
Et menighedskursus til: 
- opdagelse og forståelse af dine nå-
degaver
- vejledning til din egen tjeneste

Tirsdag den 9. og 30. november
- begge dage 19.00-21.30

Vi sætter fokus på, hvordan vi frem-
mer et menighedsliv baseret på de 
nådegaver (talenter), som Gud har gi-
vet os til fælles gavn.

Formålet med kurset er, at hver del-
tager får vejledning til at finde ind i 
den tjeneste, som man er udrustet til. 
Nådegaver handler om levet liv, om 
tjeneste, om Åndens virke hos os til 
velsignelse for mennesker i og uden-
for menigheden. 

Kurset benytter Tjenestens 3 farver af 
Christian A. Schwarz, som udleveres 
til deltagerne.

Underviser: Sune Skarsholm m.fl.
Sted: Løsning Kirkecenter
Pris: 150 kr. til kursusmateriale.
Tilmelding senest mandag d. 1. nov. 
til Else Laursen på el@km.dk

Velkommen til julekor 2021. Vi glæder 
os til at kunne synge sammen igen og 
håber, at mange vil være med. Vi mødes 
følgende onsdage kl. 19-21.30 i Løsning 
Kirke: 27. oktober, 10. november, 24. no-
vember, 8. december, 15. december
Julekoncerten bliver 4. søndag i ad-
vent - d. 19. december kl. 16.

Tilmelding senest d. 15. oktober til Mette 
Christensen på sms 21461222
Ved spørgsmål: Se i Vejviser for kontak-
tinfo.

Kærlig kor-hilsen 
Line Skydstofte Nikolajsen

Julekor 2021 

Koncerter
Velkommen til koncert i Løsning Kirke.
Dette efterår har vi to klassiske koncerter på programmet. Udnyt muligheden og kom 
til  én times musik af allerbedste kaliber og med professionelle musikere. 

MESSINGMONOPOLET
Tirsdag d.  21. september kl. 19.30
På denne sensommeraften giver MessingMonopolet koncert i Løsning Kirke. Ved 
koncerten kan man opleve kvintetten, der består af unge, professionelle musikere og 
deres glæde for dels den smukke, traditionelle musik for velklingende messing, og 
dels den mere folkelige underholdningsmusik. Billetter kan købes fra d. 1. august via 
Løsning og Korning Kirkes hjemmeside eller ved hjælp fra kirkekontoret. Pris: Voksne: 
100 kr. Børn: 75 kr

NOVO QUARTET 
Fredag d. 15. oktober kl. 19.00
NOVO Quartet er en dansk-polsk kvartet, 
der som kammermusikgruppe studerer 
hos professor Tim Frederiksen på det 
kongelige danske musikkonservatorium. 
De har netop vundet P2s kammermusik-
konkurrence.
Billetter kan købes fra d. 1. september via 
Løsning og Korning Kirkes hjemmeside 
eller ved hjælp fra kirkekontoret. Pris: 
Voksne: 100 kr. Børn: 75 kr
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Therkel Johansen - 100 års levende 
Korning-historie
 Af Sune Skarsholm

- Korning by havde i min barndom, ung-
dom og til langt op i 60’erne mange for-
retningsdrivende og håndsværksmestre. 
Vi havde eksempelvis en nålemager og en 
klodsmager, som lavede det grove til træ-
sko og hele tre købmandsbutikker.
Therkel Johansen fylder 100 år den 16. 
august. Han bor i eget hjem på Pebrings-
vej i Korning og klarer sig med daglig 
hjemmehjælp. Det kniber med at høre og 
at gå, men hukommelsen er intakt og tan-
kegangen stadig helt klar.
Hjemmehjælperen har sørget for hind-
bærsnitter og kaffe, som vi drikker af guld-
randede kopper. Stueuret tikker roligt. 
Langs væggene står egetræsreoler med 
bøger om herregårde, kirker og slægt- og 
lokalhistorie og om kristendom – emner, 
der stadig har Therkels store interesse. På 
væggene hænger familieportrætter og 
malede billeder af en landbokultur, som 

ikke længere eksisterer. Et af dem viser 
Therkels far, der styrer et trespand af heste 
foran en plov.

Mit barndomshjem
- Begge mine forældre er fra Korning. Min 
far er født i 1886 på den ejendom, som lig-
ger lige nedenfor kirken. Min mor er fra 
1892 og født på Lamballegård. Jeg er selv 
født og vokset op på  Pebringsgård, som 
det tredje barn i en søskendeflok på seks 
børn. En gård som min far drev og som 
siden først min bror og siden jeg overtog.
- Mit barndomshjem var præget af både 
Indre Mission og De stærke Jyder. Min mor 
blev tidligt omvendt gennem missionen, 
men min far følte sig meget forpligtet af 
den traktat, som De stærke Jyder havde 
underskrevet, hvori man lovede at holde 
trofast ved ’de gamle bøger’ (Erik Pontop-
pidans forklaringer til Luthers lille katekis-
mus og Thomas Kingos salmebog).
De stærke Jyder var en gruppe kristeligt 

vakte bønder på Horsens/Vejle- kanten, 
som fra slutningen af 1700-tallet og frem-
efter holdt gudelige forsamlinger i egne 
hjem under ledelse af Hans Nielsen Smed 
(1771-1842), der var bevægelsen forkæm-
per. Hans gravsten står på Korning kirke-
gård. 
I begyndelsen mødte De stærke Jyder stor 
modstand fra såvel den verdslige som den 
kirkelige øvrighed. Men før Grundlovens 
indførsel fik de frihed til at oprette egne 
private skoler i området, hvoraf Bøgballe 
Friskole er den sidste tilbageblevne skole, 
dog uden i dag at have nogen tilknytning 
til bevægelsen. De stærke Jyder var præ-
get af en afvisning af samtidens rationa-
listiske kristendom og betonede nødven-
digheden af en alvorlig kristendom, som 
skulle udleves i hjem, kirke og skole. 
Therkel Johansen mindes, hvordan hans 
far om søndagen samlede sin familie og 
alle tjenestefolk i stuen for at oplæse præ-
dikener af Martin Luther.

Herregårde og kirker, slægt- og lokalhistorie har Therkel Johansens store interesse (foto: Lars Grønvang Stilling)
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- Det kunne tage op mod en time at op-
læse sådan en prædiken. Jeg og mine sø-
skende fulgte med, hver gang far bladrede 
i bogen. Vi spejdede længselsfuldt efter 
store bogstaver, som markerede en prædi-
kens afslutning og en nys begyndelse.

Lokale kirkelige spændinger
I Therkel Johansens barndom var Korning 
mærket af stærke spændinger mellem 
Indre Mission og De stærke Jyder. Sidst-
nævnte mente, at Indre Mission var for 
overfladisk en kristendom uden sans for 
nødvendigheden af stadig anger og bod. 
Særligt udtalt blev modsætningsforhol-
det, da De stærke Jyder byggede en ny 
privatskole (det nuværende missionshus 
i Korning) og flere missionsfolk alligevel 
valgte at sende deres børn i den offentlige 
skole.
- I 1929 blev Jakob Jepsen, en indremis-
sionsk lærer, ansat ved Korning skole. Han 
satte gang i en masse initiativer, som sam-
talemøder, ungdomsmøder og sangaft-
ner. Til at begynde med var jeg og mine 
søskende ikke med til søndagsskole hos 
lærer Jepsen. Men min mor syntes nu, som 
situationen var, at vi børn skulle have lov 
til at gå i søndagsskole. Vi kom også til at 
gå på den offentlige skole, men det vakte 
vrede blandt De stærke Jyder.
Med tiden blev det stærke modsætnings-
forhold mellem Indre Mission og De stær-
ke Jyder dog udvisket. Therkels svigerfar, 
gårdejer Hermansen, der selv var loyal 
mod De stærke Jyder, endte med at sidde 
i samfundsbestyrelsen for Korning Missi-
onshus.

Værdifuld udenadslære
Therkel Johansen kan så mange bibel- og 
salmevers udenad, at de glider naturligt 
ind i samtalen. 
- Jeg er taknemmelig for at have lært 
mange salmer helt udenad. Endnu husker 
jeg en del. Versene dukker op i min erin-
dring og bliver til en sang, som jeg kan gå 
og nynne på, eller salmeversene bliver en 
bøn i mit sind.
De stærke Jyder lagde stor vægt på, at 
børnene ikke blot skulle lære Luthers lille 
Katekismus udenad, men også Erik Pont-
oppidans forklaringer. Der går lidt tid, før 
Therkel Johansen besvarer mit spørgsmål, 
om han stadig kan huske den. Der skal 
graves langt tilbage i hukommelsen. Han 
brummer, tøver lidt, men så kommer or-
dene til ham:
- Det begynder sådan her: ”Kære barn, vil 
du gerne være lykkelig på jorden og salig 
i himlen?”. Og så skulle vi svare: ”Jo, kunne 
jeg blot blive det”.

- Jeg kan huske lige fra barnsben af, at jeg 
fulgtes med min far til kirke. Og jeg har 
været i Korning Kirke søndag efter søndag, 
på nær de år hvor min kone Agnes og jeg 
boede i Ølsted. 
- For mig er det at gå i kirke en åndelig 
føde, som jeg må have – til en uge ad gan-
gen.
De seneste år kommer Therkel Johansen 
dog sjældent i kirke. Helbredet er ikke til 
det. Men han lytter stadig til gudstjeneste 
på sin radio eller ser den på sin computer.

Planlagt sin begravelse
Begge Therkels forældre ligger begravet 
på Korning kirkegård, hvor han selv skal 
stedes til hvile ved siden af sin kone, Ag-
nes, der døde i 2002. Han har for længst 
valgt salmer til sin begravelse.
- Vi skal synge Navnet Jesus, blegner al-
drig, for den kan jeg så godt lide. 
- Jeg er også glad for Dejlig er jorden. For 
nok er verden syndig, men det er jo os 
mennesker, som har forkvaklet den. Gud 
vil skabe en ny himmel og en ny jord. Jeg 
ønsker at dø, det må jeg sige. Jeg har jo 
det bedste i vente. Det er så fantastisk at 
tænke på en evighed i Guds Paradis, hvor 
alt ondt er forsvundet – så helt og aldeles 
at end ikke én syndig tanke skal opstå hos 
noget menneske.
- Som den sidste salme skal vi synge Den 
signede dag med fryd vi ser. Og når vi 
kommer til sidste vers, skal kisten bæres 
ud. Therkel mumler lidt, leder efter ord 
og melodi. Jeg vil hjælpe ham på vej og 
famler efter salmebogen. Men det er helt 
unødvendigt, for nu har han fundet salme-
verset frem af sin hukommelse:

Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.
(Salmebogen 402 vers 7)

Fra sit vindue i stuen kan Therkel Johansen se på Pebringsgård og ud på de marker, der i 
mange år var hans egne (foto: Lars Grønvang Stilling)

- Jeg ønsker at dø, det må jeg sige. Jeg har 
jo det bedste i vente (foto: Lars Grønvang 
Stilling)



8

Høstgudstjenester 
– for hele familien
Kom og syng med til høst- og 
familiegudstjenester!
- Korning Kirke d. 5. september 
- Løsning Kirke d. 12. september
Begge kirker kl. 10.30

Medbring gerne bær, frugt og blom-
ster fra årets høst.
Vi indsamler en høstgave til kirkeligt 
arbejde i og udenfor sognene.

Opslagstavlen
 

  
 

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. 
 

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 refunderet 
mod forevisning af kvittering på 
kirkekontoret.
Vi håber at se dig!

Sognemedhjælper,
Randi Hummelmose

Formiddags-café 
Korning Missionshus,  
Klaks Møllevej 13.

Vi tror og håber, det igen kan lade 
sig gøre at mødes i vores formid-
dags-café uden alt for mange 
corona-restriktioner. Vi begynder 
med at drikke kaffe/the, og der ser-
veres rundstykker m.m. til en pris 
a kr. 10,00 pr. person. Der vil være 
god tid til snak og hygge i et godt 
socialt fællesskab. Og ind imellem 
hygger vi os med forskellige spil, 
strik osv.
Caféen er tiltænkt seniorer, men 
alle, der har tid og lyst, er velkomne!

Det foregår kl. 9.30 – 11.30 
d.  1. tirsdag i hver måned i 
efteråret 2021
7. september – 5. oktober – 2. no-
vember - 7. december.

Du er hjertelig velkommen!
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!  
	

Ældregudstjeneste 
og høstfest 
for Besøgstjenesten og alle andre 
interesserede.
Gudstjeneste onsdag d. 15. sep-
tember kl. 14.00 i Løsning Kirke. 
Efterfølgende er der høstfest i kirke-
centret. Slut kl. 16.00. 
Dette år samler vi kræfterne og læg-
ger hverdagsgudstjenesten sammen 
med Besøgstjenestens høstfest. I 
skøn forening går vi først til gudstje-
neste med nadver og derefter høst-
fest i kirkecenteret. 
Vi glæder os til fællesskabet og hyg-
ge med sang og kaffebord.

Alle er hjertelig velkommen
Sune, Linda og Randi.

Menighedsmøde  
i Korning
Onsdag den 17. november klokken 
19.00 inviteres til menighedsmøde i 
Korning. Menighedsrådet vil oriente-
re om arbejdet, og der vil naturligvis 
være mulighed for spørgsmål, drøf-
telse og gode idéer til det fremtidige 
sognearbejde. Mere information om 
aftenen bekendtgøres senere.

Velkommen.
Korning menighedsråd.

Menighedsmøde  
i Løsning Kirke
Søndag d. 10 oktober efter 10:30 
gudstjenesten afholdes det årlige 
menighedsmøde i Løsning kirke med 
overskriften Kirken for alle.
Kom og vær med til en fælles snak! 
Der vil blive serveret et let trakte-
ment. Mere information følger på 
lkkirker.dk

Velkommen.
Løsning menighedsråd.

Adventsfest
Adventsfest for besøgsvenner og 
andre interesserede onsdag d. 1. de-
cember, begynder med gudstjeneste 
kl. 14.00 og fortsætter med advents-
fest i kirkecenteret til kl. 16.30.

JULEHJÆLP
Ansøgning om julehjælp 2021 til træng-
te børnefamilier i Løsning og Korning 
sogne. Det er igen i år muligt at ansøge 
om julehjælp. Se flere detaljer på kir-
kens hjemmeside. Ansøgningsfristen 
er mandag d.  22. november kl. 9.00. 
Løsning og Korning sogne uddeler ju-
lehjælp til et antal økonomisk hårdt 
trængte børnefamilier med hjemmebo-
ende børn under 18 år. Julehjælpen be-
står af enten kolonial-varer og gavekort 
til indkøb af kød i Brugsen eller børne-
tøj, legetøj mv.  Sidste år hjalp vi 19 bør-
nefamilier. Der indsamles penge i kirken 
sidst i november og først i december.  
Datoer kan fås ved henvendelse til kir-
kekontoret. Du kan også benytte dig af 
MobilePay, nr. 18906 mærk: Menigheds-
plejen. Hjælpen spreder glæde i flere 
hjem. Din gave gør en forskel! 
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Teenklubben skal være et fristed
Af Filip Torp Kildeholm 

Kirkerne i både Korning og Løsning har 
mange tilbud til mange aldersgrupper. 
Men der er én aldersgruppe, som ifølge 
sognemedhjælper Benny Rand nemt kan 
blive overset, og som derfor ligger ham 
særligt på hjerte. Og det er teenagerne. 
 ”Teenagerne er en målgruppe, man ofte 
kan glemme lidt. Vi er ofte gode til at 
have noget for familierne, de ældre og 
børnene i kirken. Men teenagerne bliver 
ofte glemt en lille smule. Derfor tænker 
jeg, det er vigtigt, vi har en teenklub i 
både Løsning og Korning. Ikke kun så de 
får noget åndeligt med, men også fordi 
de her får et lille fristed.”

Teenklubben adskiller sig
For Benny Rand er det vigtigt, at teen-
klubben adskiller sig fra det, teenagerne 
kender til hverdag, så det netop bliver et 
fristed. ”Det er vigtigt, at teenklubben 
ikke er et sted, hvor man igen skal være 
i skole. Det skal heller ikke være et sted, 
hvor man skal være god til noget for at 
være med. Det skal være et sted, hvor 
man får lov til at hygge sig, og bare kan 
være, som den man er.”

Udover Benny Rand, er der en lang række 
frivillige ledere, der støtter op omkring 
arbejdet, og som også er optaget af at 
møde teenagerne, der hvor de er. ”Vi har 
nogle ledere, som vil teenagerne. Ikke 
fordi de er gode i skolen, eller gode til at 
spille fodbold, men de vil dem, fordi de 
er dem. De har lyst til at snakke og være 
sammen med teenagerne, og hvis der er 
nogle ting, de synes er svære, kan de al-
tid komme til lederne med det.” 

TeenKirke
Den 22. august genopstartede TeenKirke, 
som er et koncept, der tidligere har kørt 
i Løsning Kirke under gudstjenesterne. 
”TeenKirke handler om, at teenagerne 
går ud i et tilstødende lokale inden 
prædiken. Her ser vi prædikenen live-
streamet på en skærm, og så kan vi efter-
følgende snakke om, hvad vi har hørt og 
de spørgsmål, der måske melder sig. Det 
handler egentlig om at møde teenager-
ne, der hvor de er, med de spørgsmål og 
tanker, de gør sig”. 

Korning teenklub står og overvejer, om de tør røre ved det elektriske hegn.

Teenklub i Korning hver torsdag 
kl 18:30-20:30. Klubben drives i 
samarbejde med Korning Borger-
forening.

Teenklub i Løsning hver onsdag 
kl. 19:00-21:00. Klubben drives 
i samarbejde med Løsning Indre 
Mission. 

Man kan finde mere information 
om teenklubberne på hjemme-
siden, lkkirker.dk under ”Børn og 
unge”.  

TeenKirke er ca. en gang om må-
neden til en 10:30-gudstjeneste 
i Løsning. Teenkirke for det kom-
mende halvår er 22.8; 19.9, 17.10, 
28.11.

Man er også velkommen til at 
kontakte Benny Rand.
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Løsning Indre Mission 
losning-im.dk

Torsdag d. 2. september 2021 
19:30 Møde v/Jørgen Bloch Jensen (1:3)

Fredag d. 3. september 2021 
09:30 Fredags-Café

Torsdag d. 9. september 2021 
19:30 Møde v/ Peter Rask

Torsdag d. 16. september 2021 
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d. 17. september 2021 
14:30 Eftermiddagsmøde  
v/Filip Kildeholm

Torsdag d. 23. september 2021 
19:30 Møde v/Bjarne Hvidberg

Torsdag d. 30. september 2021 
19:30 Efterårsfest v/Daniel Lind

Fredag d. 1. oktober 2021 
09:30 Fredags-Café

Tirsdag. 5. oktober 2021 
19:30 Efterårstema i Klippen,  
Øster Snede v/ Kurt Hjemdal

Onsdag. 6. oktober 2021 
19:30 Efterårstema i Klippen,  
Øster Snede v/Kurt Hjemdal

Torsdag d. 7. oktober 2021 
19:30 Efterårstema i Klippen,  
Øster Snede v/Kurt Hjemdal

Torsdag d. 14. oktober 2021 
17:00 Bibelundervisning  
v/Filip Kildeholm

Fredag d. 15. oktober 2021 
14:30 Eftermiddagsmøde  
v/Søren Grysbæk

Torsdag d. 21. oktober 2021 
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag d. 27. oktober 2021 
19:30 Efterårsmøde i Tørring  
Missionshus v/Sprint

Torsdag d. 28. oktober 2021 
19:30 Møde v/Simon Nielsen

Torsdag d. 4. november 2021 
19:30 Møde v/Jørgen Bloch Jensen (2:3)

Fredag d. 5. november 2021 
09:30 Fredags-Café

Torsdag d. 11. november 2021 
17:00 Mad og Møde  
v/Linda Kofoed Iversen

Torsdag d. 18. november 2021 
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d. 19. november 2021 
14:30 Eftermiddagsmøde v/Margit Skov

Torsdag d. 25. november 2021 
19:30 Bibelundervisning  
v/Sune Skarsholm

Juniorklubben i Løsning: 
- Tirsdag. 19.00 - 20.45  
( Facebookgruppe "Løsning juniorklub")

Teenklubben i Løsning: 
- Torsdag. 19.00-21.00  
 (Facebookgruppe "Løsning teenklub”)

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

Søndag 22. august 
Kirkekaffe på Kastaniehøj, kirkegang i 
Løsning. Tidspunkt følger 

Fredag 27. august Kl. 14-18 
Hovedrengøring af Kastaniehøj

Torsdag 9. september Kl. 19:30 
”Sangenes tegn” ved gymnasielærer, 
Christian Bjerg Mikkelsen, Esbjerg

Torsdag 14. oktober Kl. 19:30 
” Kirkens sociale ansvar” + drøftelse 

ved kirke og kulturmedarbejder ved Nør-
remarkskirken, Søren Kjærgård Jensen

Torsdag 4. november Kl. 19:30 
Syng Dansk

Torsdag 11. november Kl. 19:30 
”Når verden forandrer sig”  
ved præst i Rindum, Mogens Thams

Korning Indre Mission 
korning-im.dk

Torsdag d. 2. sept.:  
Møde ved Esper Thidemann.

Torsdag d. 9. sept.: Møde i  
Korning Genbrugsbutik ved  
Ruth Brik Christensen.

Torsdag d. 16. sept.: Bibelkredsene 
mødes i hjemmene.

Fredag d. 24. sept. kl. 18.30: Høstfest 
med fællesspisning ved Bente og  
Bent Møller.

Torsdag d. 30. sept.: Bibeltime  
ved Filip T. Kildeholm.  

Tirsdag - onsdag og torsdag  
d. 5. - 7. oktober: 
Efterårstema ved Kurt Hjemdal,  
Norge i "Klippen", Ø. Snede.

Torsdag d. 14. okt.: "Fremtid og håb" 
ved Peter Frank Nielsen

Torsdag d. 21. okt.: Bibelkredsene  
mødes i hjemmene.

Onsdag d. 27. okt.: Efterårsmøde ved 
Sprint i Tørring missionshus.

Lørdag d. 30. okt.: Fællesskabsdag i 
Løsning Kirkecenter.

Torsdag d. 4. nov.: ”Med Josef ad un-
derlige snoede veje”  
ved Poul Erik Hansen

Torsdag d. 11. nov.: ”Med Josef i Guds 
plan” ved Poul Erik Hansen

Torsdag den 18.nov.: Bibelkredsene 
mødes i hjemmene.

Torsdag d. 25. nov.:  
”Med Josef og brødrene på frelsens vej” 
ved Poul Erik Hansen

Børneklubben i Korning: 
- Hver anden fredag. 15.00 - 16.30  
(Facebookgruppe "Korning børneklub")

Teenklubben i Korning: 
- Onsdag. 19.00 - 21.00  
 (Facebookgruppe "Korning teenklub”)
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HVER UGE (undtagen ferier og helligdage)

Mandag 16.00 – 17.00 Løsning Kirkecenter Kirkefrø (undtagen når der er spaghettigudstjeneste) 

Tirsdag 08.00 – 08.20 Løsning Kirke Kort liturgisk morgengudstjeneste

Torsdag 10.00 Løsning Kirke Babysalmesang 

Torsdag 14.30-15.15 Løsning Kirke Gospel-Kids

Hver 2. fredag 15.00-16.30 Korning Skole Korning børneklub

 
SEPTEMBER    

2. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie

7.  09.30-11.30 Korning Missionshus Formiddags-cafe s. 8

7. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

14. 16.30-18.00 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste s. 4

15. 14.00-16.00 Løsning Kirke/Kirkecenter Høstfest for Besøgstjenesten s. 8

21. 19.30 Løsning Kirke Koncert: Messingmonopolet s. 5

23. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie 

28. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang s. 8 
 (Spisning kl. 18.00) 

 
OKTOBER

5.  09.30-11.30 Korning Missionshus Formiddags-cafe s. 8

8. 18.00 Løsning Kirkecenter Bibel&Burger  s. 4

10. 12.00 Løsning Kirke Løsning menighedsmøde s. 8

12. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 8

14. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter     Åben Bibelstudie

15. 19.00 Løsning Kirke Koncert: NOVO Quartet s. 5

26. 16.30-18.00 Løsning Kirkecenter Spaghettigudstjeneste s. 4

27. 19.00-21.30 Løsning Kirke Julekor (øveaften) s. 5

 
NOVEMBER    

2. 09.30-11.30 Korning Missionshus Formiddags-cafe

4. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie

8.  19.00 Løsning Kirke Kirkehøjskole s. 4

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

9.  19.00-21.30 Løsning Kirke Talenter til tjeneste - modul 1 s. 5

10.  19.00-21.30 Løsning Kirke Julekor (øveaften) s. 5

16. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang s. 8 
 (Spisning kl. 18.00) 

17. 19.00 Korning Kirke Korning menighedsmøde s. 8

23. 16.30-18.00 Løsning Kirkecenter Spaghettigudstjeneste s. 4

24.  19.00-21.30 Løsning Kirke Julekor (øveaften) s. 5

25.  19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben Bibelstudie

30. 19.00-21.30 Løsning Kirkecenter Talenter til tjeneste - modul 2       s.  5

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 45 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.



GUDSTJENESTELISTE
 LØSNING KORNING

5. september 10.30 (SS) Høst- og familiegudstjeneste 9.00  
14. s. e. trinitatis

12. september 9.00 (SS) 10.30 (SS) Høst- og familiegudstjeneste 
15. s. e. trinitatis 19.00 (SS) 
Kollekt: Norea  

15. september 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste*  
 og høstfest for besøgstjeneste 

19. september 10.30 (FK) • • 9.00 (FK) 
16. s. e. trinitatis 

26. september 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
17. s. e. trinitatis 16.00 (SS) Lovsangsgudstjeneste 
Kollekt: Blå kors 

3. oktober 10.30 (FK) • 9.00 (FK) 
18. s. e. trinitatis 
Kollekt:MF 

10. oktober 10.30 (SS) • 9.00 (SS) 
19. s. e. trinitatis 

13. oktober 14.00 (FK) Hverdagsgudstjeneste* 

17. oktober 10.30 (FK) • • 9.00 (FK) 
20. s. e. trinitatis 

24. oktober 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
21. s. e. trinitatis 
Kollekt: Indenlandsk sømandsmission

31. oktober 10.30 (SS) • 9.00 (SS) 
22. s. e. trinitatis International gudstjeneste 

7. november 10.30 (SS) • 16.00 (SS) 
Allehelgens 
Kollekt: Viva-Impact 

10. november 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste* 

14. november 10.30 Familiegudstjeneste (FK) 9.00 (FK) 
24. s. e. trinitatis 19.00 (FK) 

21. november 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Sidste søndag i kirkeåret 16.00 (FK) Lovsangsgudstjeneste 
Kollekt: Indre mission  

28. november 10.30 (SS) • • 9.00 (SS) 
1. s. i advent 

1. december 14.00 (FK) Hverdagsgudstjeneste* og adventsfest for besøgstjeneste 

 
* Hverdagsgudstjenester afvikles sådan, at ældre og handicappede borgere let kan deltage i hele forløbet 
• Børnekirke under prædiken  • Teenkirke under prædiken  
 
Så længe der er Corona-restriktioner er det nødvendigt at booke plads til alm. gudstjenester på lkkirker.dk/booking (til aften- og hverdagsgudstjene-
ster er det ikke nødvendigt at booke plads). 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 


