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På kirkegården giver vi os tid 
til lige at se hinanden, hvis vi vil

Foto: Lars Grønvang Stilling
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Der er håb på kirkegården
Midt på kirkegården står der i mange 
landsbyer en kirke. Sådan er det også i 
både Løsning og Korning. Det betyder 
også, at man først må passere en kirke-
gård for at kunne komme i kirke. Det 
gælder i Løsning til mange begravelser 
og bryllupper, som fortsat sker fra den 
gamle kirke. Og det sker til alle kirkelige 
handlinger i Korning. Vi må først passere 
en kirkegård. Egentlig er der tale om en 
ret brutal påmindelse, som måske godt 
kan vække et vist ubehag hos mange af 
os. Nemlig at vi er dødelige. Det bliver vi 
mindet om, når vi sådan passerer den ene 
gravsten efter den anden på kirkegården. 
Og en dag, og det er jo det skræmmende,  
skal vi selv ligge der. Det er en meget 
ubehagelig tanke for de fleste af os, hvil-
ket nok også er grunden til, at døden ofte 
er så tabubelagt at tale om. Men det er 
også her, jeg synes, der er noget stærkt 
i den måde, mange af vores kirkegårde i 
Danmark er bygget op. For midt på kirke- 

gården blandt alle de døde, står en kirke. 
Og den forkynder ikke død, men liv – det 
evige liv. Den forkynder håb midt i døden. 
Og dermed bliver kirken og kirkens bud-
skab en meget håbsfyldt og glædesfyldt 
kontrast til den dystre virkelighed, som 
kirkegården bevidner. Kirken har sin sok-
kel dybt nedfæstet i dødens have for at 
fortælle om livets have – paradisets have. 
At døden ikke får det sidste ord, for Kristus 
er opstået. Men først må vi passere kirke-
gården. Først må vi vedkende os livets be-
grænsning og dødens afgræsning af livet, 
for da bliver kirkens budskab et vidunder-
ligt budskab.
Om kort tid skal vi igen fejre påske. Og jeg 
glæder mig til, at vi igen skal synge nogle 
af de gode gamle opstandelsessalmer, 
som maler en dejlig virkelighed op for os: 
At Kristus opstod fra de døde, og han har 
lagt døden i graven. Hos ham er der liv.

Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt

Den danske salmebog nr. 240

Filip Torp Kildeholm
Sognepræst
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4 Det sker

Besøgsven
Løsning og Korning sogne har en be-
søgstjeneste.
Du kan få besøg eller blive besøgsvært. 
Du kan komme på besøg eller blive be-
søgsven.

Har du lyst til at få et besøg en gang 
imellem, fordi du sidder alene hjemme 
mange af ugens dage?
Har du brug for et menneske at tale 
med, gå en tur med eller måske en til at 
læse højt for dig?
Bor din familie langt væk, eller har du 
kun meget lidt eller slet ingen familie?
Har du mistet mange af dine jævnald-
rende venner?
Er du ikke længere så godt gående eller 
kommer du sjældent ud blandt andre 
mennesker?

Hvis du kender til noget af dette, så 
vil sognemedhjælperen eller præ-
sten gerne forsøge at finde en be-
søgsven til dig.

Besøgstjenesten giver små glæder i 
dagligdagen og kontakt til din omver-
den.
Besøgstjenesten giver noget til både 
besøgsvært og besøgsven.

Besøgsven
Har du lyst til at besøge et andet men-
neske en gang imellem og bringe små 
lysglimt ind i en andens hverdag, så er 
du meget velkommen til at kontakte 
besøgstjenesten.
Hos sognemedhjælperen kan du få 
mere at vide om besøgstjenesten, og 
du kan fortælle om dine ønsker til op-
gaven som besøgsven.
På den måde kan vi bedst finde den rig-
tige besøgsvært for dig.

Sådan gør du
Er du interesseret i at få en besøgsven 
eller i at blive besøgsven, så er du vel-
kommen til at kontakte en af sognets 
præster eller du kan kontakte:

Sognemedhjælper
Randi Hummelmose

51 16 09 60

NB: Du kan få en folder om Besøgstjene-
sten i begge kirker eller ved at ringe på 
ovenstående telefonnummer eller du kan 
læse om besøgstjenesten på vores hjem-
meside: lkkirker.dk

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

Aftenens program:
18.00 Du bydes indenfor
Middag
Sang og indslag
Dessert og kaff e
Afrunding
21.00 Tak for i aften og på gensyn

Pris: 70 kr. + drikkevarer.
Kommende arrangementer:
8. marts, 5. april, 3. maj, 1. juni - 
UDFLUGT

Tilmelding til kirkekontoret, tlf.: 75 
79 00 14 / el@km.dk, senest fredag 
ugen før.

Vi håber at se dig!

Sognemedhjælper,
Randi Hummelmose

Alle mænd inviteres 
til aften med både 
Bibel og burger
Fredag den 11. marts kl. 18 afholder 
vi igen en omgang Bibel&Burger, som 
er en aften for mænd. Vi spiser lækre 
burgere, hører fra Bibelen og har god 
tid til at være sociale sammen (spil, 
sjov, kaff e, playstation hygge m.m.). 
Prisen er 60 kr. inkl. burger, kaff e og 
snacks, og man kan tilmelde sig via 
hjemmesiden. 

Koncert med to kor i Løsning Kirke
Regnbuekoret fra Kalundborg besøger 
Juelsminde og synger sammen med 
Juelsminde Kirkes Voksenkor ved en 
koncert i Løsning Kirke. De to kor vil 
sammen synge tre sange fra ”Glasbjer-
gene”, ”Morgensang af Elverskud” samt 
tre sange fra ”Vadehavssuiten”. Derud-
over synger hvert kor nogle sange.

Regnbuekoret er et blandet kor og har 
i dag omkring 35 medlemmer under le-
delse af kordirigent Astrid Christensen.

Regnbuekoret er et amatørkor med 
ambitioner om stadig udvikling. Koret

synger et varieret udvalg af danske og 
udenlandske sange og salmer, gerne
i arrangementer med 3-5 stemmer og 
optræder ved et antal koncerter, både 
i området omkring Kalundborg og på 
ture i Danmark og Sverige.

Juelsminde Kirkes Voksenkor består af 
60 sangere. Koret dirigeres af organist 
Annelise Corydon Frederiksen.

Koncerten finder sted 
fredag den 1. april kl. 19.00.  
Der er gratis entré.
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Jeg passer Guds have
Af Sune Skarsholm

- Jeg har stor glæde ved alt det grønne 
arbejde på kirkegården. Kirken er Guds 
hus, og så passer jeg hans have.

Livet mellem de døde
Claus Wesley Andersen er graver i Løs-
ning og Korning, og har dermed sit ar-
bejdsliv mellem de døde. Det kunne 
godt få en til at tænke, at stemningen må 
være tung og trist på den arbejdsplads. 
Men sådan oplever Claus det ikke: 
- Jeg er her jo også for de levende, som 
har mistet en, som de holdt af. Jeg vil ger-
ne som medmenneske være noget for 
dem på vegne af Gud og kirken. Det er 
ikke min natur at stille mig op foran an-
dre og sige noget. Men som graver kan 
jeg hjælpe mennesker i sorg på anden 
vis. Det sætter jeg stor pris på!
Kirkegården er ikke blot de dødes have. 
Det vrimler her med liv hver eneste dag, 
fortæller Claus. Dels folk, som besøger et 
gravsted. Andre kommer her for at nyde 
den ro og eftertanke, som kirkegården 
indbyder til. Han har ikke en fast ide om 
antallet. Det svinger selvfølgeligt med 
årstiden og dagens vejr, forklarer han. 
Dertil kommer liv og lyd, farver og dufte, 
som hører til enhver have, også en kirke-
gård. 
- For planter er det ligesom med os men-
nesker. De bliver syge og der er nogle 
som dør. Efter en lang vinter er der en 
masse dødt plantevæv som skal væk, så 
der igen kan friskes op i haven, når for-
året kommer.
- På det tidspunkt i vinteren hvor gran-
dækningen er tør og brun, længes jeg 
efter at se de grønne farver igen. Vi ved 
altid hvilke træer, som først vil springe 
ud. Med bladene kommer farverne og 
flere lyde fra fuglene. Og så kommer de 
dufte, som hører foråret til. 

Et sted for ro og opmærksomhed
Claus har arbejdet som graver siden 2005 
og blev ansat i Løsning-Korning i 2014. I 
mange år havde han aldrig forestillet 
sig den type arbejde. Det ændrede sig, 
da han opdagede glæden og roen ved 
havearbejde i sin egen have. Han søgte 
en stilling som graver og fik den. I kir-
kegårdshaven oplever han nu en ro og 
dybde, som er anderledes end den virke-
lighed, man møder på gaden.
- På gaden, lige uden for kirkegårdsdiget, 
udveksler vi typisk et par floskler med 

hinanden om, hvor godt det går, selvom 
vi har det rigtig skidt. Men på kirkegår-
den giver vi os tid til lige at se hinanden, 
hvis vi vil. Når jeg møder en pårørende, 
som fortæller om sin afdøde, har jeg må-
ske ikke så meget at sige. Men jeg kan 
holde mit blik på dem et øjeblik, sukke 
og på den måde vise min deltagelse. Der 
skal faktisk ofte meget lidt til, for at et 
sørgende medmenneske oplever sig set 
og hørt den dag.
- Jeg bliver selv berørt, når jeg hører folk 

fortælle historier om deres afdøde. Det 
sker, at jeg græder lidt sammen med 
dem, eller når jeg vender ryggen til og 
går videre. Vi deler også glæder og sor-
ger med hinanden som personale. At få 
lidt indsigt i de menneskers liv, som er 
begravet her, knytter et bånd mellem 
personalet, de pårørende og den afdøde.

Gravsted kan lette afskeden
Graverens arbejde indebærer et samar-
bejde med de pårørende om, hvordan 
afdødes gravsted skal indrettes. Claus 
finder stor motivation i den opgave. 
- Jeg kan nærmest få kuldegysninger, når 
det lykkes at gøre afskeden lettere for de 
pårørende ved at få arrangeret gravste-
det, som de ønsker det. Det er ofte små 
detaljer, som lige at få lagt trædestenene 
rigtigt, der kan gøre hele forskellen og 
give mening.

De dødes opstandelse
Forår, påske og liv hører sammen. I kirken 
bekender vi troen på, at Jesus opstod 
lyslevende fra graven påskemorgen og 
dermed har besejret døden. Vi beken-
der derfor også frimodigt troen på vores 
egen fysiske opstandelse til nyt liv på 
den yderste dag. I den tro finder Claus de 
dybeste rødder for roen, glæden og dyb-
den i sit arbejdet mellem de døde.
- Jeg har altid håbet om de dødes op-
standelse med mig, når jeg går på kirke-
gården. Havens ro er et meditationsrum. 
Her kan jeg bede. Når jeg ligger på knæ 
og kravler rundt på et gravsted for at 
ordne et eller andet, så tænker jeg ikke 
så meget på, hvem der ligger her. Men 
det er et trygt sted, hvorfra jeg kan sende 
min egne bønner afsted.

Det sker, at jeg græder lidt sammen med de pårørende, eller når jeg vender ryggen til og 
går videre siger graver Claus Wesley Andersen. Foto: Lars Grønvang Stilling.

På kirkegården giver vi 
os tid til lige at se 
hinanden, hvis vi vil.

Claus Wesley Andersen, graver.
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Af Sune Skarsholm

Når et menneske, man har levet længe 
sammen med, dør og pludselig ikke er der 
længere, forandres ens virkelighed fuld-
stændigt. Mange oplever, at de skal lære 
at leve i en verden, som de ikke rigtig kan 
kende igen. Man famler efter holdepunk-
ter.
Synet på døden påvirkes også. Ikke mindst 
snittet eller brudfladen mellem liv og død. 
Døden er tilværelsens definitive grænse. 
Alligevel oplever mange, at den skarpe 
linje ikke er så absolut endda, når man står 
alene tilbage. Der er stadig en forbindelse 
mellem os og den døde. Et håb. Kærlighe-
den bevæger sig, uden at spørge om lov, 
hen over den grænse, som døden er.

Der er forbindelse mellem os
Birgit Damgaard Kjærgaard genkender 
den erfaring. I 2017 mistede hun sin mand, 

Aage Kjærgaard. I mange år drev de en 
elektrikervirksomhed i Løsning. Ved deres 
vielse i Barrit kirke i 1967 lovede de, som 
alle brudepar i kirken, at elske og ære hin-
anden … ”indtil døden skiller jer ad”. Det er 
fem år siden, at Aage døde, men helt ad-
skilt er parret ikke. 
- De første par år efter Aages død, var jeg på 
kirkegården næsten hver dag. Jeg havde 

sådan en trang, jeg skulle derned. Det var 
ligesom,  jeg kom tættere på ham, når jeg 
var dernede. Det var ikke altid, at jeg græd, 
når jeg gik derned eller stod der. Men jeg 
blev fyldt med en eller anden varme og 
nærhed. Den følelse kan være svær at be-
skrive, men den var rar. Og sådan har jeg 
følt det lige siden, når jeg er ved graven.
 - Selvom Aage er væk for mig, så er der al-
ligevel en forbindelse mellem os. Det lyder 
mærkeligt, når han ikke er her. Men jeg 
tænker jo på ham hver eneste dag på en 
eller anden måde. Af og til mange gange i 
løbet af en dag.

Dødens magtesløshed 
mod kærligheden
Som præst møder jeg ofte mennesker, der 
deler Birgits oplevelse af en forbindelse 
med den døde. I grunden er det ikke så 
underligt. For et menneske, som man har 
elsket hele livet, fortsætter man naturligvis 

Håbet trodser døden

Kærligheden bevæger 
sig, uden at spørge 
om lov, hen over den 
grænse, som døden er.

Sune Skarsholm, sognepræst

”Sommetider tænker jeg om kirkegården som en stor historiebog. Jeg kender mange af historierne fra de mange år, hvor jeg har boet i 
byen. Der ligger mange mennesker der, som jeg har kendt mere eller mindre godt, men i al fald kendt til. Og så er der selvfølgelig også 
mange skæbner gemt under jorden” fortæller Birgit Damgaard Kjærgaard. Foto: Lars Grønvang Stilling.
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med at elske, selvom døden har adskilt os. 
Der foregår noget mellem os og dem, som 
vi har mistet. Døden er magtesløs mod den 
kærlighed.
Birgit Kjærgaard besøger Aages gravsted 
flere gange om ugen for at udtrykke sin 
kærlighed og taknemlighed.
- Aage selv ønskede sig et meget lille, en-
kelt og beskedent urnegravsted. Sådan er 
det blevet. Jeg skal helt sikkert til graven i 
forbindelse med højtiderne, fødselsdage, 
bryllupsdag og dødsdag. Men også alle 
de andre dage, så har jeg svært ved at gå 
forbi kirkegården, uden at skulle ind og se 
til hans grav.
- Jeg har ofte lidt blomster med, som jeg 
pynter med eller sætter ned. Så står jeg 
ellers bare og kigger. Jeg kigger ned på 
stenen og tænker på ham, som jeg husker 
ham. Med årene er jeg blevet bedre til at 
huske ham i hans velmagtsdage. I begyn-
delsen kunne jeg kun kalde ham frem for 
mig som syg. Det er mere livsbekræftende 
at huske ham fra de bedste år, som vi havde 
sammen. Den Aage, som jeg elskede, selv-

om jeg da også elskede ham som syg og 
afkræftet. 

Håbets anker
Når jeg som præst taler med de efter-
ladte, støder jeg af og til på dem, som si-
ger: ”Tænk, hvis vi kunne få bare en time 
sammen!”. Det er typisk i forbindelse med 
særlige begivenheder, hvor savnet efter 
at kunne fortælle, hvad der er sket, bliver 
særlig stærkt. Længslen vækker det store 
spørgsmål: Skal vi se hinanden igen. Sådan 
rigtigt? Jeg spørger Birgit Kjærgaard, om 
hun kender det spørgsmål fra sig selv. Hun 
er stille længe, tøver, før hun siger:
- Det er et meget stort spørgsmål, et meget 
stort spørgsmål. Men jeg tror ikke, at det er 
slut, når vi skal herfra og dør. Om vi mødes 
igen? Det håb, har jeg jo, selvom jeg slet 
ikke kan forestille mig, hvordan det møde 
bliver. Det vil ske i en dimension, som er 
svær for os at beskrive og forestille os.
Jeg forstår så godt Birgits tøven. For ingen 
sidder med en facitliste i hånden, når vi 
spørger om gensyn med hinanden efter 

døden. Ønskedrømme blandes sammen 
med kristentro. Men det er ikke forbudt at 
række hinanden fragmenter af de håb, som 
vi bærer i vore hjerter. Mit eget fragment er, 
at troen på et gensyn bliver stærkere med 
årene. Jeg tror fuldt og fast på, at vi skal 
mødes igen. Jeg tror, at den evige hvile vil 
vrimle af liv, af gensynsglæde og gode mø-
der mellem mennesker. Både dåbs- og be-
gravelsesritualet har samme indledning fra 
Bibelen om, at vi ”er genfødt til et levende 
håb ved Jesu opstandelse fra de døde”. Jesu 
opstandelse fra de døde er håbets anker.

Jeg tror fuldt og fast på, 
at vi skal mødes igen. 
Jesu opstandelse fra de 
døde er håbets anker.

Sune Skarsholm, sognepræst

“Selvom Aage er væk for mig, så er der alligevel en forbindelse mellem os” siger Birgit Damgaard Kjærgaard. Foto: Lars Grønvang Stilling.
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Formiddags-café 
2022 
Korning Missionshus, 
Klaks Møllevej 13.
Det foregår den 1. tirsdag i måneden 
fra kl. 9.30 – 11.30 på fl g. dage:

Den 1. marts, 5. april og 3. maj.
Vi begynder hver gang med at drikke 
kaff e/the og hertil serveres der rund-
stykker m.m. for kr. 10,00.  
Derefter synger vi et par sange, og 
hører "dagens tanke". 
Efter kaff en fortsætter vi med hygge-
ligt samvær, snak, spil, strik m.m.

Caféen er tiltænkt seniorer, men alle 
der har tid og lyst er hjertelig vel-
kommen!

Kontaktperson: 
Villy Nørgaard, 
tlf. 2143 3949

Fredags-cafe 
i Løsning missionshus kl. 9.30-
11.30 d. 1. fredag i måneden.
(4.3, 1.4, 6.5, 3.6)
Her kan du være med i et hyggeligt 
fællesskab med servering af kaff e/
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.
For mere information -  kontakt: 
Poul Erik Hansen (20416323)

Møde og mad
i Løsning missionshus d. 10.3 og 
12.5 kl. 17.00
Først et møde med forkyndelse og 
lovsang. 
Under mødet arrangeres aktiviteter 
for børn i et andet lokale.
Derefter aftensmad. Senere er der 
kaff e, til alle der har lyst at fortsætte 
med hyggesnak og samvær.
Pris: Voksen 40,- Gratis for 0 - 17 år. 
Ingen tilmelding. Alle er velkomne.

Børn i alderen 1-5 
år får en gave på 
dåbsdagen
I Løsning og Korning Kirker har vi 
en "dåbsklub", hvor frivillige hjælper 
med at dele gaver og breve ud på 
dåbsdagen til alle børn, som er døbt 
i vores sogne, indtil de er 5 år. Alle 
børn, der er døbt, er velkommen i 
dåbsklubben - også selvom de er 
døbt i andre kirker/tilfl yttere. Hvis 
du gerne vil melde et barn ind i 
dåbsklubben, så kontakt kirkekonto-
ret. Det er ganske gratis.

Sommerudfl ugt
Besøgstjenesten, Vågetjenesten og
gruppen af Aften for enlige  inviterer 
alle interesserede med på sommer-
udfl ugt.
Onsdag den 1. juni 2022, kl. 13.00 
- 17.30.   Vi mødes på Løsning Kirkes 
parkeringsplads.
Med lift– og turbus går turen rundt 
på Juelsmindehalvøen. Chauff ør 
Per Frost vil lede os ad smukke veje, 
rundt i området. Kaff en vil vi nyde på 
Restaurant Vejle Fjord, som har skøn 
udsigt over fj orden og haven med de 
mange rododendroner. 
Af hensyn til særlig liftbussen skal til-
melding ske  senest onsdag den 18. 
maj. Oplys om der er kørestol eller 
rollator og gerne ved samme lejlig-
hed, om der ønskes diabeteskost.
Tilmelding kan ske til kirkekontoret 
Else Laursen, tlf.: 75 79 00 14.
Pris: 130 kr. som betales lige inden 
indstigning i bussen.
Har man ikke råd, kan man inden 
turen søge om tilskud, ved at rette 
henvendelse til sognemedhjælper 
eller kirkekontor.

Sognemedhjælper 
Randi Hummelmose

Løsning Kirke 2022
Gospel-kids er for alle skolebørn, der 
kan lide at synge og danse!
Vi øver torsdage kl. 14.30-15.15 i 
Løsning Kirke, Vestergade 42.
Datoer forår 2022:
24/3, 31/3, 7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 
19/5, 2/6, 9/6, 16/6.
Vi optræder ved to udendørs 
familiegudstjenester d. 12. juni (på 
Skærven i Løsning) og 19. juni (ved 
åen i Korning).
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, 
Rikke Weigel Ganderup, 
Linda Balsgaard Klitlund

1 . M A R T S + 2 6 . A P R I L

POP - ROCK - K IRKEL IGT - FOLKEL IGT

V I S Y N G E R S A M M E N I L Ø S N I N G K I R K E K L . 1 9 - 2 0

D E R E F T E R E R D E R M U L I G H E D F O R

E N K O P K A F F E O G H Y G G E S N A K

A R R A N G E R E S I S A M A R B E J D E M E L L E M

L Ø S N I N G B O R G E R F O R E N I N G O G L Ø S N I N G K I R K E

F Æ L L E S S A N G

I L Ø S N I N G

V E L K O M M E N T I L

BLIV MEDLEM AF VORES

FACEBOOK-GRUPPE,

HVOR DU KAN FORESLÅ

EN SANG!

Fællessang i 
Løsning
Vi synger sammen i Løsning Kirke 
den 1. marts og 26. april kl. 19-20.
Derefter er der mulighed for en kop 
kaff e og hyggesnak.
Vi synger pop, rock, kirkeligt og fol-
keligt.

Arrangeres i samarbejde 
mellem Løsning Borgerforening 

og Løsning Kirke.
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Der er ingen, der skal dø alene
Af Filip Torp Kildeholm

For mange mennesker er døden noget 
meget tabubelagt, som man helst går i 
en stor bue uden om. Sådan er det ikke 
for Egon Christensen fra Korning, der har 
et afslappet forhold til døden. Han var 
selv tilstede, da hans forældre gik bort, 
og nu sidder han som en del af Korning 
og Løsning kirkers vågetjeneste hos 
mennesker i deres sidste stund.  

En støtte til de pårørende  
og den døende
”Der er ingen, der skal dø alene. Det er 
min indstilling”. Sådan svarer Egon Chri-
stensen prompte, når han skal begrunde, 
hvorfor han er med i Vågetjenesten. ”Folk 
skal ikke dø alene. Og det er der nogen, 
der kommer til, hvis der ikke er en våge-
tjeneste”. For Egon Christensen handler 
det om en medmenneskelig pligt, hvor 
man kan yde en hjælp og støtte for både 
den døende og de pårørende. ”De pårø-
rende har måske allerede siddet nogle 
nætter hos den døende, hvor de om da-
gen går på arbejde, og så har de brug 
for, at andre tager over med at våge om 
natten. Der er også nogle, der har pårø-
rende, der bor langt væk, eller måske slet 
ikke har nogen”.

Kaffe, kage, sudoku og en salmebog
Når Egon Christensen bliver kaldt ud til 
en døende, pakker han en taske med kaf-
fe, kage og en sudoku. Og så sørger han 
for at have salmebogen med i tasken. 
”Jeg har altid min gamle salmebog med 
i min taske, hvor der både er nogle sal-
mer og bønner, man kan bruge hos den 
døende.”
Det er meget forskelligt, hvor meget 
kontakt, Egon Christensen har med den 
døende, når han er afsted. ”Nogle af de 
døende kan vi komme i kontakt med, an-
dre kan vi ikke”. Ligeså er det også meget 
forskelligt, hvad tiden bliver brugt på. 
”Nogle vil gerne snakke. Nogle at man 
læser en tekst eller beder fadervor. Andre 

igen er bange for at dø. De ved 
ikke, hvad der skal ske. Så vil de 

ofte gerne, at man holder dem i hånden. 
Og så mærker man, at det er trygt for 
dem, at der er en hos dem”. 
Egon oplever det som meget udramatisk 
at sidde hos den døende. ”Hvis man ikke 
har set døden før, kan det måske godt af-
skrække nogen, men jeg synes, der er en 
vis fred over at sidde hos døende, mens 
de sover ind. Det er meget udramatisk. 
De fleste er uden for bevidsthed, når vi 
kommer til, men der kan være enkelte, 
som er lidt urolige.”

En del af et team
Egon Christensen er ikke alene i Vågetje-
nesten. Der er pt. 11 personer i Vågetje-
nesten, og der er løbende mulighed for 
både sparring og supervision. ”Vi bliver 
indkaldt til noget supervision en gang 
om året, hvor der nogle gange kommer 
en udefra og holder et foredrag om eks. 
sorg. Vi kan også altid komme i kontakt 
med Bente Sørensen, der er koordinator, 
hvis der er noget, vi er i tvivl om.”

Det handler om at være til stede 
Der mangler på nuværende tidspunkt 
frivillige i vågetjenesten, og derfor hå-
ber Egon, at der er flere, der har lyst til 

at være med. ”Det kræver egentlig ikke 
noget af én at være en del af Vågetjene-
sten. Det kommer hen ad vejen. Man skal 
blot være til stede hos den, der ligger for 
døden.”

Vil du være en del af 
Vågetjenesten?
Vågetjenesten er et samarbejde 
mellem Hedensted Kommune, 
Løsning Plejecenter og Løsning og 
Korning kirker. 
Man skal ikke erstatte plejeperso-
nalet, men sidde som medmen-
neske hos en døende på Løsning 
plejecenter (hvis man har lyst også i 
private hjem).
En vagt er typisk på 3-4 timer i tids-
rummet kl. 23 til kl. 7 om morgenen. 
Det er muligt at følges med en an-
den fra Vågetjenesten, inden man 
selv første gang sidder alene. 
Ønsker du at blive en del af Våge-
tjenesten eller høre mere, kan du 
kontakte sognemedhjælper, Randi 
Hummelmose (se vejviser)

Egon Christensen har altid sin salmebog med, hvor han både finder salmer og bønner, han kan 
bruge hos den døende

Der er ingen, der skal 
dø alene. Det er min 
indstilling”
Egon Christensen, frivillig i Vågetjenesten
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Løsning Indre Mission 
losning-im.dk

Torsdag d. 3. marts 
19:30 Generalforsamling

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

Torsdag d. 10. marts 
17:00 Møde og mad v/Margit Skov 
Pedersen

Torsdag d. 17. marts  
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d. 18. marts
14:30 Eftermiddagsmøde v/Filip 
Kildeholm

Torsdag d. 24. marts 
19:30 Møde v/Peter Kølle                                                                            

Torsdag d. 31. marts 
19:30 Møde v/Frank Kristensen

Fredag d. 1. april  
09:30 Fredags-Café

Torsdag d. 7. april 
19:30 Forårsfest v/Bo Arvid Knudsen

Torsdag d. 21. april  
Bibelkreds/Kredsforårsmøde i Horsens

Fredag d.  22. april 
14:30 Eftermiddagsmøde v/Henrik 
Klitlund

Torsdag d. 28. april 
19:30 Møde v/Hakon Christensen

Torsdag d. 5. maj 
19:30 Møde v/Henri Alex Jensen

Fredag d. 6. maj 
09:30 Fredags-Café

Torsdag d. 12. maj 
17:00 Møde og mad v/Jon Poulsen

Torsdag d. 19. maj  
Bibelkreds i hjemmene

Fredag d. 20. maj 
14:30 Eftermiddagsmøde v/Sune 
Skarsholm

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

Torsdag den 10. marts kl. 18.00
Fællesspisning v/ sognepræst  
Helene Hay 
 
Torsdag den 17. marts kl. 19.30
Fællessang
 
Torsdag den 24. marts kl. 19.00
Generalforsamling
 
Torsdag den 7. april kl. 19.30  
 v/ undervisningsleder, teolog  
Henning Kjær Thomsen
 
Torsdag den 5. maj kl. 19.30  
v/ Poul Møller Pedersen, Hedensted
 
Torsdag den 9. juni kl. 19.00
Udflugt til mindestuen: De Stærke  
Jyders Privatskole i Gammel Sole

Korning Indre Mission 
korning-im.dk

Torsdag den 3. marts
Generalforsamling

Torsdag den 10. marts
Bibelkreds i hjemmene

Torsdag den 18. marts
”Gæstfrihed” v/Arne Nørgaard

Torsdag den 24. marts
Vores egen aften

Torsdag den 31. marts
Bibelkreds i hjemmene

Torsdag den 7. april
”Ordet og Israel” v/ Morten Nielsen

Torsdag den 21. april 
Forårsmøde i Horsens missionshus

Torsdag den 28. april 
Bibelkreds i hjemmene

Torsdag den 5. maj
Møde v/Hans-Ole Bækgaard

Torsdag den 12. maj
Video-møde om ”Bøn”

Torsdag den 19. maj
Bibelkreds i hjemmene

Løsning Spejderne   
loesningspejder.dk

onsdage kl. 16.30-18.00: 
- Smutter, piger i 2.-3 klasse, 
- Ulve, drenge i 2.-3. klasse, 
 
mandage kl 18:30-20:00 
- Junior, piger/drenge i 4.-5 klasse, 
- Trop, piger/drenge i 6.-7 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:
- Torsdag. 18.30 - 20.30 
 (Facebookgruppe "Løsning teenklub”)

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

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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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

Hver 2. fredag 15.00-16.30 Korning Skole Korning børneklub

 
MARTS    

1. 09.30-11.30 Korning Missionshus     Formiddagscafe s. 8

1.  16.30-18.00 Løsning Kirke  Spaghettigudstjeneste 

1. 19.00-20.00 Løsning Kirke                Fællessang s. 8

3. 10.00-11.00 Løsning Kirke Babysalmesang (mulighed for kaffe og brød)

8.                               18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 4

10. 10.00-11.00 Løsning Kirke Babysalmesang

11. 18.00 Løsning Kirkecenter Bibel&Burger s. 4

17. 10.00-11.00 Løsning Kirke Babysalmesang

17. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent bibelstudie

28. 16.00-19.00 Løsning Kirkecenter Kirkefrø Plus v/Mikael Arendt Laursen

 
APRIL    

1. 19.00 Løsning Kirke Koncert s. 4

5. 09.30-11.30 Korning Missionshus Formiddagscafe s. 8

5. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 4

7. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent bibelstudie

26. 16.30-18.00 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste

26. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang s. 8

28. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent bibelstudie 

 
MAJ    

3.                               09.30-11.30 Korning Missionshus Formiddagscafe s. 8

3. 18.00-21.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 4

19. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åbent bibelstudie

30. 16.00-19.00 Løsning Kirkecenter Kirkefrø Plus v/Filip Kildeholm

KIRKEBIL 
– FLEXTUR
Har du brug for en kirkebil til arran-
gementer i kirken og kirkecentret, 
formiddag, eftermiddag eller aften, 
da benyt Flextrafik app’en eller 
ring til Flextur hos Midttrafik på nr. 
87408300  (tast 2)  



GUDSTJENESTELISTE
 LØSNING KORNING
2. marts 14.00 (FK)
Hverdagsgudstjeneste 

2. marts 19.00 (SS)
Askeonsdag  

6. marts 9.00 (SS) 10.30 (SS)
1. s. i fasten Rundstykker efter gudstjeneste
Kollekt: Kristelig handicapforening 

13. marts 10.30 (SS) 9.00 (SS)
2. s. i fasten
Kollekt: Folkekirkens nødhjælp 

20. marts 10.30 (FK) 9.00 (FK) Kaff e e. gudstjeneste i missionshus
3. s. i fasten
Kollekt: Ordet og Israel 

27. marts 9.00 (FK) 10.30 (FK)
Midfaste søndag 16.00 (FK) Lovsangsgudstjeneste 
Kollekt: Kristeligt forbund for studerende(KFS) 

3. april 10.30 (SS) 9.00 (SS)
Mariæ bebudelsesdag
Kollekt: Retten til liv 

6. april 14.00 (SS)
Hverdagsgudstjeneste 

10. april 10.30 (FK) Familiegudstjeneste 9.00 (FK)
Palmesøndag
Kollekt: Menighedsfakultetet 

14. april 19.30 (SS) 10.30 (SS)
Skærtorsdag
Kollekt: 

15. april 10.30 (FK) 9.00 (FK)
Langfredag
Kollekt: 

17. april 10.30 (FK) 9.00 (FK)
Påskedag
Kollekt: KFUM og K 

18. april 9.00 (SS) 10.30 (SS)
Anden påskedag Rundstykker efter gudstjeneste
Kollekt: 

24. april 9.30 Konfi rmation (SS): 8.a Løsning 10.30 (SS)
1. s.e. påske 11.00 Konfi rmation (FK): 8.b Løsning 

1. maj 9.30 Konfi rmation (SS): G&O Løsning 11.00 Konfi rmation (SS)
2. s.e. påske 11.00 Konfi rmation (FK): Bøgballe Friskole 

8. maj 10.30 (FK) 9.00 (FK)
3. s. e. påske
Kollekt: 

11. maj 14.00 (FK)
Hverdagsgudstjeneste 

13. maj 16.00 (SS) International gudstjeneste  10.30 (SS)
Bededag og middag på tværs 
Kollekt: Evangelisk Luthersk Netværk 

15. maj 10.30 (SS) 9.00 (SS) Kaff e e. gudstjeneste i missionshus
4. s. e. påske
Kollekt: 

22. maj 9.00 (SS) 10.30 (SS)
5. s. e. påske 16.00 (SS) Lovsangsgudstjeneste
Kollekt: Sat 7  

26. maj 10.30 (FK) 9.00 (FK)
Kr. himmelfartsdag
Kollekt: 

29. maj 10.30 (FK) 9.00 (FK)
6. s. e. påske
Kollekt:

* 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 Flextrafi k app’en eller ring til Flextur hos Midttrafi k . Se nederst side 11! 
FK = Filip Torp Kildeholm, SS = Sune Skarsholm Rød = Ændret ift. trykt udgave

9.00 (FK) 10.30 (FK)

10.30 (FK) 9.00 (FK)
Kaffe e. gudstjeneste i missionshuset

9.00 (SS)
16.00 (SS) International gudstjeneste

10.30 (SS)

10.30 (SS) 9.00 (SS)

10.30 (SS) 9.00 (SS)


