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Der er ingen, der er alene,  
når man synger sammen
Når vi synger sammen, bærer vi også hinanden
Side 6-7
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Vejviser
Sognepræster: 
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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. januar 2022.
Tryk: STEP tlf. 6311 9520

For mere info:

lkkirker.dk

facebook.com/lkkirker

youtube.com/c/LøsningKirke_lkkirker

At komme hjem
Det er med god grund, at Chris Reas ”Dri-
ving home for Christmas” hvert år ligger 
på top-10 for julesingler siden udgivel-
sen i 1986. Mange kender lykkefølelsen 
ved at sætte sig i bilen eller i toget med 
kurs mod juleferien derhjemme. Men ikke 
alle. For nogle er hjem forbundet med an-
spændthed, facader, skænderier, druk og 
vold. Nogle har end ikke et sted at føle sig 
hjemme.
Når drømmen om at komme hjem til jul 
alligevel fylder i radioen og på julekort 
med snedækkede huse og oplyste vindu-
er er grunden, at vores hjerter er bestemt 
til at komme hjem. Helt hjem.
Der er et hjem, som vi alle hører til i, og 
hvor Gud ønsker at byde os velkommen 
som en kærlig far. Da Jesus forlod sit hjem 
hos Gud og kom til jorden i julen, var det 
for at give mennesker mulighed for at 
blive adopteret ind i Guds familie og få 
hjemme hos ham. ”Alle dem, der tog imod 

ham, gav han ret til at blive Guds børn, 
dem, der tror på hans navn”, fortæller Bi-
belen os. Julens budskab er, at da Jesus 
blev født julenat, besøgte Gud os og blev 
ét med vores liv. 
Jesus tager stadig bolig i ethvert hjerte, 
der byder ham indenfor. Glæden ved at 
træde ind ad døren til jul i dit nuværende 
hjem kan blive en sød forsmag på det, der 
vil møde dig, når du kommer helt hjem - 
til Gud. Han kommer med en fred, der kan 
gennemstrømme et menneske helt ud 
i fingerspidserne. Når han siger: ”Jeg har 
ventet på dig. Vel-
kommen hjem! Nu 
er du hjemme, helt 
hjemme.”

Sune Skarsholm
Sognepræst

Hjælp til 
trængte familier
Løsning og Korning sogne udde-
ler julehjælp til et antal økono-
misk hårdt trængte børnefamilier 
med hjemmeboende børn un-
der 18 år. Julehjælpen består af 
enten kolonialvarer og gavekort 
til indkøb af kød eller børnetøj, 
legesager mv. Du kan være med 
til at støtte disse familier, når der 
indsamles penge til gudstjene-
sterne sidst i november og først 
i december.  Datoer kan fås ved 
henvendelse til kirkekontoret. Du 
kan også benytte dig af Mobile-
Pay, nr. 18906 mærk: Julehjælp. 
Denne hjælp er med til at sprede 
glæde i flere hjem. 
Din gave gør en forskel! 
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Kyndelmisse  
- en fejring af  
lysets komme
Onsdag d. 2. februar holder vi 
Kyndelmisse i Løsning Kirke, hvor 
vi fejrer lysets komme. Både bog-
staveligt, når vinterens afslutning 
nærmer sig og åndeligt med Kristi 
komme til jord.
Filip Torp Kildeholm holder andagt i 
kirken, og derefter er der gule ærter 
el. tærte i kirkecenteret. Jens Peter 
Christensen vil holde et spændende 
foredrag om De Stærke Jyder . Hvem 
var de egentlig og hvad blev der af 
dem? 
Pris for aftenen: 
140 kr/ekskl. drikkevarer
Tilmelding til kirkekontoret 
senest fredag d. 28. januar.

Bedeugen sætter 
fokus på hvilen
Giv dig tid til at deltage i fælles bøn til 
fire korte samlinger, når der inviteres 
til Evangelisk Alliance bedeuge d. 11. – 
16. januar 2022:

• Tirsdag d. 11. januar kl. 19.30-20.30 i 
Spejderborgen. Emne: ”Hvile” 1 Mos 
2,2-3a

• Onsdag d. 12. januar kl. 19.30-20.30 
i Kirkecenteret. Emne: ”Medfølelse” 
Matt 12,11-12

• Torsdag d. 13. januar kl. 19.30-20.30 
i Løsning Missionshus. Emne: ”Erin-
dring” 5 Mos 5,12-15

• Søndag d. 16. januar kl. 16.00 Guds-
tjeneste i Løsning Kirke. Emne: ”Håb”

Hvilen er et kendt begreb i den åndeli-
ge litteratur: hvilen i Gud, den åndelige 
hvile eller troens hvile. Den er et mål for 
troen, men den er også vejen til den. 
Mennesket er på vej mod den syvende 
dag, den evige hviledag.

Korning IM deltager også i Bedeugen. 
Se deres program for ugen side 10.

Korning samles  
til adventsfest på kroen
Alle er hjertelig velkomne, når der bli-
ver skruet godt op for hyggen og det 
festlige samvær til adventsfest på Kor-
ning Kro d. 9. december kl. 17-19.30. 
Aftenen vil bestå af lækker mad, jule-
lege, musik, luciaoptog, adventstale 
m.m. Derudover skal vi have en peber-
nøddekonkurrence, hvor vi skal have 
kåret den bedste pebernøddebager.
Du kan tilmelde dig adventsfesten ved 

at sende en SMS til Peter Jensen (4231 
3040) eller ringe til Jette Michelsen 
(2175 3286). Pris: 100 kr. pr. voksen; 
børn til og med konfirmationsalderen 
er gratis. Drikkevarer kan tilkøbes.
Deadline og mere information vil frem-
gå af flyeren for adventsfesten. Se også 
lkkirker.dk
Borgerforeningen og Korning menig-
hedsråd er arrangører af aftenen. 

Spaghetti- 
gudstjenesterne 
fortsætter  
i foråret
Spaghettigudstjenester i Løsning 
Kirke er en ny type hverdags-guds-
tjeneste for de mindste børn og 
deres familier! Målgruppen er 3-6 
årige - men alle er velkomne! Guds-
tjenesten er kl. 16.30-17 og derefter 
spiser vi spaghetti og kødsovs i kir-
kecentret. Læs mere på lkkirker.dk 
og se datoer i kalenderen side 11.



5Det sker

Kør parforholdet 
i pit
Det er vigtigt en gang imellem at 
køre parforholdet i pit til et ser-
viceeftersyn. Dette er muligt, når 
vi afholder Pitstop for par, som be-
står af hele fire foredrag fordelt på 
to aftener her i foråret. Foredragene 
vil blandt andet handle om tilgi-
velse, kommunikation og sex. Det 
er psyko- og familieterapeut, Steen 
Palmqvist, der holder foredragene. 
Egentlig skulle vi allerede have haft 
foredragene tidligere, men grundet 
coronarestriktioner er de blevet flyt-
tet af flere omgange. Pitstop for par 
henvender sig til alle par og afvik-
les d. 8. februar og 15. marts kl. 19 
i Løsning Kirkecenter. Tilmelding via 
lkkirker.dk eller kontakt til kirkecen-
teret.

Løsning Kirke tager på lejr
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen 
til årets menighedslejr d. 21.-23. januar. 
Temaet for lejren bliver: Fællesskabet i 
centrum. Lejren er en alletiders mulig-
hed for at lære andre fra menigheden 
at kende – eller at kende bedre. Der  

 
plejer at være stor tilslutning til lejren, 
inden for alle aldersgrupper. 
Det endelige program kan du hente 
i kirken eller se det på lkkirker.dk/me-
nighedslejr, hvor der også står, hvordan 
man tilmelder sig.

Vågetjenesten 
har brug for flere 
varme hænder
Vi er meget taknemmelige over vo-
res vågetjeneste, som gør en fanta-
stisk god indsats hos døende med-
borgere på Løsning Plejecenter og 
i private hjem. Men vi har brug for 
flere frivillige til tjenesten. Kunne du 
derfor tænke dig at høre mere om 
vores vågetjeneste, kan du kontakte 
vågetjenestens koordinator Bente 
Sørensen 20 28 75 59 eller sogne-
medhjælper Randi Hummelmose 
(se vejviser).
Du kan rekvirere informationsmate-
riale hos Randi, og du vil også have 
mulighed for at følge en erfaren 
frivillig i begyndelsen, hvis du har 
behov for det. Tøv ikke med at kon-
takte os - der er brug for dig.

Hvordan passer man på sine nære 
relationer v/Annette Due Madsen
Øster Snede Missionshus Mandag d. 
28. februar 2022 kl. 19.00 

”Vi formes og skabes igennem samvær 
med andre. Fra vi bliver født til vi dør, er 
vi afhængige af godhed og omsorg fra 
de nære relationer. Trivslen i hverda-
gen for såvel store som små afhænger 
af, hvordan vi behandler 

hinanden. Desværre er der mange i vo-
res kultur, som oplever sårbarhed og 
svære ting i forhold til deres nærmeste.   
Annette er uddannet psykolog og fa-
milieterapeut. Stifter for Familieudvalg. 
Sammen med sin mand, Jørgen, som 
er psykiater, har hun en brevkasse hver 
fredag i Kristeligt Dagblad. 

Kirkehøjskole
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Af Filip Torp Kildeholm

”Der er ingen, der er alene, når man 
synger sammen. Når vi synger sam-
men, bærer vi også hinanden”. Sådan 
siger Dorthe Due Christensen, som 
gennem hele sit liv har fundet en stor 
glæde i sangen og musikken. 

Dorthe Due Christensen er vokset op i 
en meget sangglad familie, hvor sangen 
og musikken var en naturlig del af hver-
dagen. Derudover blev fritiden blandt 

andet brugt på kirkekor og Hedensted 
spejderorkester, og da hun blev voksen, 
uddannede hun sig til skolelærer, hvor 
musikken også kom til at fylde.
Dorthe Due Christensen synger lige-
ledes med i kirkens julekor og har væ-
ret engageret i fællessangsaftenerne i 
kirken, som blev arrangeret i et samar-
bejde mellem Borgerforeningen og Løs-
ning Kirke. Og for Dorthe er det noget 
helt særligt at synge sammen med an-
dre. ”Når jeg er i fællesskabet og synger 
dér, så er der en opløftende fornemmel-
se af, at fællesskabet bærer os.” Derfor 

har Dorthe også oplevet en sangglæde 
hos dem, der har været med til fælles-
sang. ”Folk gik hjem med et stort smil 
på læben og sagde, at det havde været 
fedt, og at de ville komme igen. Og det 
er jo fordi, sangen kan noget både følel-
sesmæssigt og hjernemæssigt og fæl-
lesskabsmæssigt. Og det er tre ting, vi 
som mennesker har brug for.”

Vi bæres af fællesskabet når vi synger
Ligesom de senere år, er Dorthe Due 
Christensen igen i år med i kirkens jule-
kor. Og for Dorthe er det noget særligt 
at kunne synge med på julens mange 
sange og salmer. ”Vi har en kultur, hvor 
vores sange er en del af vores traditio-
ner. Og julen er et godt eksempel. Der er 
ikke ret meget nytænkende julemusik. 
Vi holder os til det traditionsbundne, og 
det er jo virkelig en skøn tradition.” Og 
for Dorthe er der noget meget opløf-
tende i at synge med på julesangene i 
et kor. ”Der er jo ingen, der er alene, når 
man synger sammen. Så finder vi fælles-
skabet i sangglæden. Og det er uanset 
hvilket næb, vi synger med. Det er det, 
vi oplever i julekoret og også til guds-
tjenesterne. Fordi vi synger sammen, så 
bærer vi også hinanden.”

Giver julesalmerne videre
Der er for Dorthe en glæde i at kunne 
synge julesalmerne sammen med andre, 
men også en stor glæde i det budskab, 
julesalmerne formidler. Derfor priorite-
res det også højt hjemme hos Dorthe 
at bruge adventstiden frem mod jul til 
at få julesalmerne ind under huden. ”Vi 
har en juletradition hjemme ved os, at 
vi hver aften synger to julesalmer hele 
december måned. Vores børn lærer ikke 
alle de svære julesalmer i skolen, og jeg 
synes jo selv, de er så smukke, og det vil 
jeg gerne give videre til mine børn. Så i 
forbindelse med julekalenderen synger 
vi sammen, mens vi også får et par jule-
småkager eller et stykke chokolade.”

Jorden er ikke altid dejlig
Men julens salmer har ikke altid væ-
ret lette for Dorthe Due Christensen at 
synge med på. ”Da jeg var 17 år, døde 
min mor. Og min far døde, da jeg var 28 
år gammel. Så der har været nogle ung-
domsår, hvor jeg skulle lære, hvorfor jeg 
lige skulle holde jul.”

Sangen bærer os
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Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
gå vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

B.S. Ingemann 1850.

FAKTA: 
Dorthe Due Christensen bor i 
Bøgballe med sin mand, Preben, 
og sine to børn (Silje og Oscar)
Søndag d. 19. december kl. 16 
synger julekoret julekoncert i Løs-
ning Kirke ifm. de 9 læsninger. Der 
er gratis adgang.

Alligevel fandt Dorthe med tiden en 
glæde i at synge med på julens salmer. 
Også i det sorgfulde. ”Jeg har skullet 
finde glæden i julesalmerne igen. Jeg 
synes, det har været rigtig svært at syn-
ge dem, fordi der netop ligger så meget 
tradition i dem. Men jeg har så sandelig 
også fundet den igen ved at holde fast 
i, at jeg ville have glæden tilbage, for 
jeg har altid elsket julen, og det ville jeg 
igen. 
Dorthe fremhæver her julesalmen ”Dej-
lig er jorden”, som har betydet meget 
for hende. ”Det var en af de salmer, som 
mine forældre har været glade for at 
synge, og den skulle vi altid synge jule-
aften.” 
Og selvom den efterfølgende har været 
svær for Dorthe at synge på grund af 
det triste, der lå bagude, så åbnede den 
også op for det håbefulde, som ligger 
forude. ”Jeg synes virkelig, det var svært 
at holde jul, fordi jeg var i sorg. Men jeg 
blev alligevel ved med at tvinge mig 
selv til at synge ”Dejlig er jorden”. Nogle 
gange også med tårer. Men det salmen 
kan, er, at den minder mig om, at jeg er 
en lille brik i et meget stort puslespil og 

et langvarigt puslespil. Og det, salmen 
handler om, er, at der både er en fortid, 
men der er så sandelig også fremtid.”

Julesalmerne handler om håb
Og netop fremtiden beskrives i jule-
salmerne, som noget meget håbefuldt 
som også kan kaste nyt lys ind over det 
svære, man kan opleve. ”Julen er en min-
dernes tid. Hvis man går ind i teksterne 
i alle julesalmerne, så er de enormt op-
løftende og opmuntrende og fyldt med 
håb. Der er en fortælling, der begynder 
i julen med, at Jesus bliver født – og 
herefter kommer hele historien om Je-
sus frem mod påske. Og her er en gave i 
denne fortælling, som begynder i julen. 
Her er et håb om den evige frelse i det 
store perspektiv, som også kan overfø-
res til det nære perspektiv og ens eget 
liv.” Og selvom Dorthe også har erfaret,  
at man nogle gange må græde sig igen-
nem julesalmerne, så minder julesalmer-
ne hende om et glædeligt budskab. ”Ju-
lens budskab er glæde og håb – og i sidste 
ende handler det også om det evige liv.”

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed.
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Helligtrekonger 
i Korning
Ved Helligtrekonger-gudstjenesten 
i Korning d. 2. januar kl. 14.00 med-
virker Jens Fischer Nielsen, som vil 
bringe nyt fra Den Lutherske kirke i 
Bangladesh. Efter gudstjenesten er 
menighedsrådet vært med kaffe i 
missionshuset, hvor Jens Fischer vil 
fortælle yderligere om missionsar-
bejdet i Bangladesh.

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. 
 

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.
Aftenen koster 70 kr. 
+ drikkevarer
 
I første halvdel af 2022 mødes vi: 
18. januar, 22. februar, 8. marts, 
5. april, 3. maj, 
8. juni - UDFLUGT
Tilmelding til kirkekontoret, tlf.: 75 
79 00 14 / el@km.dk senest onsdag 
ugen før (se åbningstider på side 2)
Flextur kan rekvireres indenfor Kor-
ning og Løsning sognegrænse ved 
Midt trafik på 87 40 83 00 (tast 2). Be-
stil gerne dagen før. 

Vi håber at se dig!

Sognemedhjælper,
Randi Hummelmose

Formiddags-café 
Korning Missionshus,  
Klaks Møllevej 13.

Den første tirsdag i måneden er der 
formiddagskaffe fra kl. 9.30 – 11.30 
i Korning missionshus. Tirsdag den 
7. december har vi julehygge, så 
medbring gerne en lille pakke til en 
værdi af ca. 20,- kr.
I 2022 mødes vi tirsdag den 4. janu-
ar, 1. februar, 1. marts, 5. april, og 
3. maj. Vi begynder hver gang med 
at drikke kaffe/the. Hertil serveres 
rundstykker m.m. for kr. 10.00. Der-
efter synger vi et par sange, og hører 
"dagens tanke". Efter kaffen fortsæt-
ter vi med hyggeligt samvær, snak, 
spil, strik m.m. Caféen er tiltænkt se-
niorer, men alle, der har tid og lyst, 
er hjertelig velkommen!

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!  
	

Fredags-cafe
i Løsning Missionshus
Her kan du være med i et hyggeligt 
fællesskab med servering af kaffe/
the og rundstykker.
Efter et par sange, er der mulighed 
for at snakke, strikke, spille bob, skak 
og andre brætspil m.m.
Alle er velkomne.
Kl. 9.30 - 11.30 d. 1. fredag i måne-
den3/12 - 7/1 - 4/2 - 4/3
For mere information kontakt Poul 
Erik Hansen (20416323)

Møde og mad
i Løsning Missionshus
Først et møde med forkyndelse og 
lovsang. Under mødet arrangeres 
aktiviteter for børn i et andet lokale.
Derefter aftensmad. Senere er der 
kaffe til alle, der har lyst at fortsætte 
med hyggesnak og samvær.
Pris: Voksen 40 kr. Barn 20 kr. Ingen 
tilmelding.
Alle er velkomne. 9/12 kl. 17.30 og 
10/2 kl. 17.00 

Sang for beboerne 
på plejecenteret
Vi er en gruppe, der synger for og med 
beboerne på plejecenteret i Løsning, 
hvor vi forsøger at skabe hygge og 
gøre en forskel. Alle er meget velkom-
ne til at være med. 
Vi mødes følgende tidspunkter:
• Mandag d. 6. december  

kl. 14.30-16.00.
• Mandag d. 3. januar  

kl. 14.30-16.00.
• Mandag d. 7. februar  

kl. 14.39-16.00.
Hør mere hos Bente Sørensen 61189007

Ældre- 
gudstjeneste og 
adventsfest for Be-
søgstjenesten
Igen i år inviterer vi indenfor til 
ældregudstjeneste sammen med 
Besøgstjenestens adventsfest. 
I skøn forening går vi først til guds-
tjeneste og derefter til adventsfest i 
kirkecentret. Vi glæder os til risala-
mande, sang og overraskelser. 

Adventsfesten er onsdag den 1. de-
cember kl. 14.00 i Løsning Kirke. Vi 
fortsætter i kirkecentret til ca. 16.30.
Alle er hjertelig velkommen

Randi Hummelmose 
sognemedhjælper.

Vandring  gennem 
fastetiden med 
smag af retræte
Du indbydes til at deltage i en fælles 
fastevandring.
Fastetiden er en forberedelsestid frem 
mod påske, hvor vi har mulighed for 
at overveje hvilken slags faste, vi øn-
sker. Faste kan både være at afstå fra 
noget, men også at der er noget, man 
begynder med at gøre. 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 
2. marts efter Askeonsdagsgudstje-
nesten i kirken. Herefter  mødes del-
tagerne én gang ugentligt til oplæg, 
gensidig opmuntring og afsluttende 
liturgisk andagt. Line Skydstofte Ni-
kolajsen og Elsebet Hermansen leder 
disse samlinger.
Onsdage i fastetiden kl 19.15 til 21.15 
i Løsning Kirke. Max 8 deltagere.
Kaffe/the og enkel servering ved del-
tagerne. For yderlig oplysning og til-
melding kontakt Elsebet Hermansen 
tlf 51218639 eller elsebetherman-
sen@gmail.com.
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Det er ikke bare en kirke, vi kommer i. 
Det er også vores kirke
Af Filip Torp Kildeholm

Der er i løbet af hele coronaperioden 
kommet mange nye folk til byen, som 
også har valgt at prioritere kirken og 
gudstjenesterne i Løsning Kirke. Det gæl-
der også for Andreas og Martina Braae 
Holmgaard, der flyttede til Løsning i 
august måned sammen med deres lille 
datter, Tabita. 

Tættere på familie og arbejde
De boede tidligere i Aarhus, og både i 
forhold til Martinas arbejde som kon-
struktør hos Bestseller i Brande og An-
dreas’ arbejde som molekylærbiolog på 
Vejle sygehus, betød det noget at kom-
me tættere på arbejdet. Martina under-
streger også, at afstanden til familien var 
en vigtig årsag til deres flyt. ”Mine foræl-
dre bor i nærheden af Jelling, og dine for-
ældre, Andreas, bor i Sønderjylland, og vi 
ville gerne tættere på noget familie - og 
så havde vi nogle venner, som også var 
flyttet til Løsning.”

En udfordring at flytte
Martina og Andreas er stadig ved at finde 
sig helt til rette i huset. I gangen står sta-
dig en flyttekasse, der mangler at blive 
pakket ud, og gardinmanden har lige 
været forbi for at tage mål til de gardiner, 
der skal hænges op. Men begge oplever, 
at de er ved at finde sig til rette i byen, 
selvom det også er en udfordring at flytte 
til en ny by. ”Det har været en udfordring 
at flytte et sted hen, hvor man kun har få 
relationer. Man flytter jo på en eller an-
den måde fra alt det, der er kendt samt 
fra sit netværk. Det er selvfølgelig sådan 
det er, når man flytter”, siger Andreas 
og tilføjer: ”men det er egentlig også en 
spændende udfordring”. 

Mange mennesker at forholde sig til
For hele familien har det været en vig-
tig prioritering at blive en del af fælles-
skabet i og omkring kirken. ”Det har al-
tid været naturligt for os at komme i en 
kirke. Det er en stærk værdi for os. Det 
er selvfølgelig lidt mere besværligt, efter  

 
vi har fået Tabita. Men det er alligevel en 
værdi for os, at vi bare skal afsted til kirke, 
når det er søndag”, siger Martina. Begge 
har oplevet, at der er blevet taget godt 
imod dem i kirken, men de oplever også 
menigheden som stor. ”Der er mange 
mennesker i kirken, man skal forholde 
sig til, og mange navne man skal huske. 
Så vi har skullet finde vores plads i en 
kirke, der er stor, og hvor der er mange 
ressourcer”, siger Martina. Derfor håber 
hun også, at folk bliver ved med at tage 
kontakt til dem – også når der er gået no-
get tid. ”Det gør ikke mig noget, er vi om 
et halvt eller helt år møder nogen, som 
stadig tror, vi er nye. Hellere det, end at vi 
aldrig bliver hilst på”. 
Når familien Braae Holmgaard er faldet 
helt på plads, håber de, at de selv kan 
være med til at præge kirken. ”Vi vil beg-
ge gerne ind og prøve at gøre en forskel. 
Det er ikke bare en kirke, vi kommer i. Det 
er også vores kirke”, slutter Martina. 

Martina og Andreas Braae Holmgaard er stadig ved at finde sig helt til rette i deres nye hjem
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Løsning Indre Mission 
losning-im.dk

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

Fredag d. 3. december 
09:30 Fredags-Café

Søndag d. 5. december
14.00 Tværkulturelt arrangement

Torsdag d. 9. december 
17:30 Møde og mad. Adventsfest 
v/Kurt Nielsen

Torsdag d. 16. december  
Bibelkreds i hjemmene

Tirsdag d. 28. december  
14:30 Eftermiddagsmøde. Julefest 
v/Ole Larsen

Tirsdag d. 28. december 
19:00 Julefest for alle aldre v/Ole Larsen                                                                            

Torsdag d. 6. januar 
19:30 Besøgsaften - besøg eller få besøg

Fredag d. 7. januar  
09:30 Fredags-Café

Torsdag d. 13. januar 
19:30 Bedeuge i missionshuset

Torsdag d. 20. januar  
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d.  21. januar 
14:30 Eftermiddagsmøde v/Anders 
Dalgaard

Torsdag d. 27. januar 
19:30 Møde v/Brian Madsen

Torsdag d. 3. februar 
19:30 Besøg af Janice og Mads Jakobsen

Fredag d. 4. februar 
09:30 Fredags-Café

Torsdag d. 10. februar 
17:00 Møde og mad v/Leif Andersen

Torsdag d. 17. februar  
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d. 18. februar 
14:30 Eftermiddagsmøde 
v/Preben Skoven

Onsdag d. 23. februar 
19:30 Forårstema v/Hans Ole Bækgaard

Torsdag d. 24. februar 
19:30 Forårstema v/Nils Andersen 

KFUM og K i 
Hedensted-Løsning
Hedensted.kfum-kfuk.dk

Torsdag d. 10. februar 
Fælles aften med Y-men.
Foredrag ved Johannes Nørregård 
Frandsen
Kendt fra Kristelig Dagblads bagside
Tidspunkt: Se på KFUM og 
KFUK-hjemmeside

Torsdag d. 10. marts kl. 18.30
Spise-sammen-aften

Torsdag d. 7. april kl. 19.30
Foredrag om Bonhoeffer (tysk teolog, der 
gjorde modstand mod det 3.rige)
ved Henning Kjær Thomsen, Viborg stift

Korning Indre Mission 
korning-im.dk

Torsdag d.2. december
Julehygge i missionshuset.

Torsdag d. 9. december
Adventsfest på Korning Kro arrangeret 
af menighedsrådet og borgerforenin-
gen. Se omtale side 4.

Søndag den 2. januar 2022
Kl. 14.00: Hellig 3 Kongers-gudstjeneste 
i kirken, hvor Jens Fischer-Nielsen med-
virker. Efterfølgende samvær og kaffe i 
missionshuset. Se omtale side 8.

Mandag den 10. janaur
Evangelisk alliance: Bøn i Korning Kirke 
v/Elsebet Hermansen 

Tirsdag den 11. janaur
Evangelisk alliance: Liturgisk andagt 
og bøn i Korning Kirke v/Filip Torp 
Kildeholm.

Torsdag den 13. januar    
Evangelisk alliance: En aften med bøn 
hos Karen og Knud Persson, Korning 
Nr. Mark 13.

Torsdag den 20. januar
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 27. januar
”Ordets tjener i medgang og modgang.” 

Om profeten Jeremias v/Ingolf Henoch 
Pedersen.

Torsdag den 3. februar
Bibeltime v/Sune Skarsholm.

Torsdag den 10. februar
En aften med Janice og Mads, BDM

Torsdag den 17. februar
Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Onsdag d. 23. februar
Forårstema I Løsning Missionshus 
v/Hans Ole Bækgaard

Torsdag d. 24. februar
Forårstema i Løsning Missionshus 
v/Niels Andersen.

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 

Børne/teenklubber
Børneklubben i Korning
- Hver anden fredag. 15.00 - 16.30 
(Facebookgruppe "Korning børneklub")

Kirkespiren i Løsning
- Mandag. 16.00 - 17.30 
( Facebookgruppe "Kirkespiren")

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

Teenklubben i Løsning
- Onsdag. 18.30 - 20.30 
 (Facebookgruppe "Løsning teenklub”)

Teenklubben i Korning
- Torsdag. 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 

Hver 2. fredag 15.00-16.30 Korning Skole Korning børneklub

 
DECEMBER    

1. 14.00 Løsning Kirke Adventsfest for Besøgstjenesten s.8

2 9.00 og 11.00  Løsning Kirke Julekoncert for institutioner og skoler 

7. 9.30-11.30 Korning Missionshus Formiddagscafe s.8

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

9. 17.00-19.30 Korning Kro Adventsfest s.4

16. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent Bibelstudie 

19. 16.00 Løsning Kirke Julekoncert s. 7

 
JANUAR    

2. 14.00 Korning Kirke Helligtrekonger-gudstjeneste s.8

4. 9.30-11.30 Korning Missionshus Formiddagscafe s.8

13. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent Bibelstudie 

18. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s.8

21.-23  Frøstruphave Efterskole Menighedslejr s.5

25. 16.30-18.00 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste s.4

25. 19.00-20.00   Løsning Kirke Fællessang. Mulighed for kaffe efterfølgende  

 
FEBRUAR    

1. 9.30-11.30 Korning Missionshus Formiddagscafe s.8

2. 18.00 Løsning Kirke Kyndelmisse s.4

3. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent Bibelstudie 

8. 19.00 Løsning Kirkecenter     Pitstop for par s.5

22. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s.8

24. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent Bibelstudie 

28. 19.00 Øster Snede Missionshus Kirkehøjskole s.5 

 
MARTS    

1. 16.30-18.00 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste s.4

2. 19.15-21.15 Løsning Kirke Fastevandring s.8

KIRKEBIL – FLEXTUR
Har du brug for en kirkebil til alle arrangementer i kirken og 
kirkecentret, formiddag, eftermiddag eller aften, da benyt Flex-
trafik app’en eller ring til Flextur hos Midttrafik på nr. 87408300 
(tast 2) alle ugens dage fra 8.00-16.00. BEDST hvis du bestiller 
dagen før, bestil gerne turen ”senest fremme”. Du kan bestille 
indtil 1 time før arrangementsstart. Hjemkørsel skal bestilles 
samtidig. Hvis flere ønsker at benytte samme bil, aftales et fæl-
les opsamlingssted. Du får beløbet refunderet, hvis du afleverer 
kvitteringen til kordegnen eller kirkekontoret.
Flyers og brochurer er at finde i våbenhuset, på kirkekontoret 
og i kirkecentret. Her ses nogle af de 21 dejlige børn, som i efteråret har været mini-

konfirmander i Løsning Kirke. De går i 4. klasse på Løsning Skole.



GUDSTJENESTELISTE
 LØSNING KORNING
28. november 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
1. s. i advent 
Kollekt: Menighedsplejen  

1. december 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste og  
 adventsfest for besøgstjenesten  

5. december 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
2. s. i advent 
Kollekt: Menighedsplejen  

12. december 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
3. s. i advent 
Kollekt:   

19. december 16.00 (julekoncert) 10.30 (FK) 
4. s. i advent 
Kollekt:  

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

25. december 11.00 (SS) 9.30 (SS) 
Juledag 
Kollekt:   

26. december 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Anden juledag 
Kollekt: Dansk Europamission  

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

2. januar 10.30 (FK) 14.00 (FK) Missionsfest efter  
Helligtrekongers søn.   gudstjeneste i missionshuset 
Kollekt: Aktuel missionsprojekt  

5. januar 14.00 (FK) 
Hverdagsgudstjeneste  

9. januar 10.30 (SS)  9.00 (SS) 
1. s. e. H3K 
Kollekt Løsning: Mission blandt hjemløse  

16. januar 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
2. s. e. H3K 16.00 (FK)  
Kollekt: Evangelisk alliance 

23. januar 9.00 (SS) 10.30 (SS)  
3. s. e. H3K    
Kollekt Løsning: Y`s men

30. januar 10.30 (FK) 9.00 (FK) 
4. s. e. H3K 
Kollekt: Kirkens korshær  

2. februar 14.00 (SS) 
Hverdagsgudstjeneste  

6. februar 10.30 (SS)  9.00 (SS)  
Sidste søndag e. H3K Kirkefrokost og missionsfest e. gudstjeneste 
Kollekt: 

13. februar 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Septuagesima 
Kollekt:  

20. februar 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
Seksagesima 
Kollekt: KLF kirke og medier  

27. februar 10.30 (FK) Familiegudstjeneste 14.00 (FK) Familiegudstjeneste 
Fastelavn på Løsning skole (aulaen) på Korning skole (gymnastiksal) 
Kollekt: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler  

 
* Hverdagsgudstjenester afvikles sådan, at ældre og handicappede borgere let kan deltage i hele forløbet 
Har du brug for en kirkebil til arrangementer i kirken og kirkecentret, formiddag, eftermiddag eller aften, da benyt Flextrafik app’en eller ring til Flextur hos Midttrafik 
på nr. 87408300  (tast 2)  Se nederst side 11! FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm 
 
 
 
 


