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Jeg fryder mig over, at de unge
mennesker i år fik lov til at begynde
konfirmationsfesten i fyldte kirker
Foto: Lars S.
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Replik

Vi er Guds kirke – bygget af levende stene
Vi har smukke og ret forskellige kirkebygninger i Løsning og Korning. Men det er
ikke bygningerne, som gør kirken levende. Det er derimod dem, som med et bibelsk udtryk kaldes ”levende stene”, dvs.
mennesker som bekender troen, deltager
i gudstjenesterne og tjener Gud og mennesker i hverdagen. Vi er en levende kirke i
kraft af Guds Ånd og Ord, som driver mennesker til at tage en tørn og bære med.
De sidste par år har særligt Løsning kirke
oplevet en stor tilflytning af mennesker,
som gerne vil være aktive i menighedens
liv. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle – uanset alder, troshistorie og
livssituation. Her er plads til mangfoldighed.
Det er intet krav om konkrete opgaver
og ansvar for at være en del af menighe-

derne. På den anden side er vi altid interesseret i at høre, hvad mennesker i vores
kirker brænder for. Der er rigtig mange,
som frivilligt har taget en opgave på sig,
både ved gudstjenester, i klub- og børnearbejde, omsorgstjenester og mange flere
arbejdsgrene. Nogle opgaver er meget
synlige, andre tjener mere i det skjulte.
Kirke er ikke noget, vi går til. Vi er kirke
sammen på dette sted. Alle må overveje,
hvordan vi kan motivere flere til at gå ind
i en frivillig tjeneste. Det er sundt med en
kultur, hvor vi ser hinanden og frimodigt
spørger: Hvad er du optaget af? Det skifter fra tid til anden, hvor der konkret er
behov for nye kræfter. Du må altid spørge,
hvis du er i tvivl om, hvor det er aktuelt.
Og fortæl endeligt, hvor du ser muligheder!

Fælles for alle arbejdsgrene er, at vi må
lægge det hele i Guds hænder. “Hvis ikke
Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves” står der i Biblen. Gud
bærer kirken og dens arbejde. Gud bærer
os, også når det hele føles træls, uoverskueligt og måske frugtesløst. Det er Gud, der
skal have æren!

Sune Skjold
Skarsholm
Sognepræst
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Sune Skarsholm
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Kordegn, Else Laursen
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Det sker

Besøgstjenesten
Ensomhed skal deles med nogen!
Savner du én at tale med?
Kunne du tænke dig at få besøg af en
person, som gerne vil lytte, snakke,
støtte, læse højt, spille spil eller gå en
tur?
Er det noget for dig, så kontakt venligst vores sognemedhjælper,
Randi Hummelmose.
Hun vil snakke med dig for at finde
ud af, hvem du er, og hvad du interesserer dig for.
Herefter vil hun finde den helt rigtige
besøgsven til dig.

Konfirmanderne slår korsets tegn efter, de er blevet konfirmeret

Konfirmationerne blev i år
afholdt helt uden restriktioner
Sommerudflugt
Sommerudflugt for alle interesserede
til Juelsmindehalvøen og Restaurant
Vejle Fjord, onsdag den 1. juni
kl. 13.00-17.30.
Tilmeldingsfristen er overskredet,
men ring og hør nærmere om evt.
muligheder til kirkekontoret eller til
sognemedhjælper Randi Hummelmose.

Af Filip Torp Kildeholm
Sidste søndag i april og første søndag
i maj kunne vi afvikle konfirmationer i
både Løsning og Korning kirker med i alt
fem festlige gudstjenester. Sidste års konfirmationer var meget præget af antalsbegrænsninger og restriktioner på grund
af coronavirus, men i år kunne vi fylde
kirken uden at tænke på smittefare og afstand. ”Det var super skønt”, udtaler Sune
Skarsholm. ”Og jeg fryder mig over, at de

unge mennesker i år fik lov til at begynde
konfirmationsfesten i fyldte kirker”.
Og så var det for Sune Skarsholm stort at
være i kirken og høre konfirmandernes
ja til den kristne tro. ”En konfirmationsgudstjeneste bliver en særlig stor oplevelse, når de unge menneskers ’ja’ til den
kristne tro, føjer sig sammen med Guds
store ’ja’ til dem i dåben.”
Man kan se en liste over året konfirmander på kirkens hjemmeside.

Korning
Børneklub
medvirker
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Menighedstur til Israel
gennemføres i 2022
Den tidligere annoncerede menighedstur til Israel i 2021 blev aflyst på grund af
coronarestriktioner, men nu gennemføres turen i stedet i oktober 2022.
Der er fortsat ledige pladser, som vil blive
fordelt efter først-til-mølle-princippet.

på samme niveau som i 2021, så også på
dén måde er der faktisk tale om et rigtig
godt tilbud. Ca. 30 har allerede tilmeldt
sig turen, hvilket betyder, at vi rent antalsmæssigt er sikre på at kunne gennemføre turen, men det er altså fortsat
muligt at tilmelde sig.”

Rejseleder Torben Mathiesen siger om
turen: ”Vi har arrangeret en tur, som fuldstændig følger det oprindelige program.
På trods af generelt stigende priser, er
det endda lykkedes at fastholde prisen

Målgruppen for turen er kirkegængere i
Løsning og Korning kirker og andre, der
har lyst til at være med i menighedens
fællesskab. Turen kræver normal fysisk
formåen.

Menighedstur til Israel
DATO: 17.-29. oktober 2022
STED: Overnatning i Jerusalem (3
nætter), ved Det Døde Hav (1 nat) og
Galilæa (7 nætter)
PRIS: Kr. 13.190,- (ekskl. rejse: Pris for
fly t/r kr. 3.805)
TILMELDING: 1. juni 2022 – tilmelding sendes til: info@lkkirker.dk
Rejseledere og undervisere:
Sune Skarsholm har siden 2015 været sognepræst ved Løsning og Korning kirker. Som præst er Sune stærkt
optaget af forkyndelse, undervisning og kirkens fællesskab. Sune står
blandt andet for en del af undervisningen på turen.
Torben Mathiesen er konsulent i Foreningen af Kristne Friskoler. Han har
boet i Israel, har stor rejseledererfaring og har i mange år været beskæftiget med kurser, foredrag og rejser
til Israel. Torben står blandt andet for
undervisningen på de bibelske steder.

KORNING

BØRNEKLUB
For børn i alderen 4-10 år
Opstart den 26. august på
Korning skole 15.00 – 18.30
med aktiviteter, lege,
hoppeborg og aftensmad
for hele familien.
Se mere på lkkirker.dk og på
facebooksiden
”Korning børneklub”
Vi glæder os rigtig meget til at
være sammen med jer !

KORNING BØRNEKLUB
For børn i alderen 4-10 år
Opstart den 26 august på Korning skole
15:00 – 18:30 med aktiviteter, lege,
hoppeborg og aftensmad for hele
familien.
Se mere på lkkirker.dk og på
facebooksiden
”Korning børneklub”
Vi glæder os rigtig meget
til at være sammen med jer !
Karen Birthe Nørgaard, tlf 29725505
Benny Rand, tlf 51215112

Karen Birthe Nørgaard,
tlf. 29725505
Benny Rand,
tlf. 51215112
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Artikel

Kirkernes mange opgaver
løftes af frivillige
Af Filip Torp Kildeholm
”Det at være kirke er noget, vi er fælles
om”. Sådan udtaler menighedsrådsformand i Løsning, Jacob Broberg. Og den
tanke går igen i både Løsning og Korning
kirker, som begge steder prioriterer det
frivillige engagement højt i kirkernes
mange forskellige opgaver. Både opga-

ver der er forbundet med gudstjenesterne, men også omsorgsarbejde, klubarbejde, musikarbejde, familiearbejde og
mere praktiske opgaver.
Menigheden skal involveres
En af de frivillige i Korning kirke er Knud
Persson, der gennem hele livet har været
aktiv i menighedsarbejdet. Bl.a. som me-

nighedsrådsformand i menighedsrådet.
I dag hjælper han med at uddele CD´er
med søndagens gudstjeneste til ældre i
sognet, som ikke selv har mulighed for at
deltage i gudstjenesterne. Han hjælper
også som oplæser ved gudstjenesterne,
og er med til at lave kirkekaffe. ”Jeg synes, det er godt, at menigheden er involveret i kirkens opgaver, og at menigheden er aktiv. Man bliver også selv mere
involveret, hvis man selv hjælper til”.
For Knud Persson motiverer det ham,
at han kan hjælpe til med, at flere hører
Guds ord, når han deler CD´er ud, og så
vil han også gerne være med til at styrke
fællesskabet i kirken ved sammen med
sin hustru, Karen, at stå for kirkekaffe.
”Vi sidder til gudstjenesterne og ser på
ryggen af hinanden, men når vi drikker
kirkekaffe, kan vi se hinanden og snakker
sammen”.
Folk skal opleve sig set
For Anette Refshauge Jakobsen, som er
frivillig i Løsning kirke, betyder det også
meget at kunne styrke fællesskabet i menigheden. ”Jeg har det svært, hvis jeg oplever, at folk bliver overset. Derfor vil jeg
gerne arbejde for, at folk ikke bliver overset i vores fællesskab og kirke”. Af den
grund har Anette Refshauge Jakobsen
også valgt frivillige opgaver, hvor hun
kan have et stort fokus på netop at møde
mennesker, hvor de er. Det sker bl.a. som
frivillig i omsorgsudvalget, menighedsplejen og teamet, der byder velkommen
ifm. gudstjenesterne. ”Jeg bliver motiveret i mine frivillige opgaver, hvis jeg
kan bidrage til, at flere oplever sig set
og favnet”. Anette Refshauge Jakobsen
glæder sig over, at der er mange frivillige
hænder, der hjælper til. ”Jeg synes, det er
godt og vigtigt, at der er mange frivillige.
Der er meget, der lykkes, fordi vi netop er
fælles om det”.

CD´en med søndagens gudstjeneste deles ud i Korning

Glæder og udfordringer
Menighedsrådsformand i Løsning, Jacob
Honoré Broberg glæder sig ligeledes over
de mange frivillige. ”Jeg glæder mig over
at være en del af en menighed, hvor der
er så mange, der gerne vil være frivillige –
enten ifm. gudstjenesterne, klubarbejdet
eller omsorgstjenesterne. Jeg synes, det
er dejligt, når der er noget, vi kan, som

Artikel
vi ellers ikke kunne, fordi vi har så mange
frivillige, der løfter i flok. Det understreger, at det er vores allesammens kirke”
Samtidigt lægger han heller ikke skjul
på, at han også gerne vil være med til at
styrke frivillighedskulturen, som på godt
og ondt er påvirket af, at der er mange
mennesker involveret i kirkens arbejde.
”Jeg synes, det er en udfordring, hvordan
vi får en kultur, hvor vi som menighed opmuntrer hinanden til frivillighed og medejerskab. Altså, hvor der er en følelse hos
alle af, at der er brug for mig, og det jeg
kan bringe til bordet, frem for en følelse
af, at det er der nok nogle andre, der har
styr på”.
Derfor håber Jacob Honoré Broberg også,
at der kan blive mere frimodighed i kirken til at spørge hinanden og også bringe
sig selv i spil med det, man brænder for.
”Vi skal arbejde for en kultur, hvor vi giver
mere plads til, at folk kan gå ind i nye opgaver, vi ikke har gjort indtil nu. Der findes nogen, som faktisk trives mere i det,
hvis de selv kan få lov at sætte retningen
for det, end at gå ind i prædefinerede opgaver.”
Og så handler det for Jacob Honoré Broberg også om, at der bliver større tydelighed og synlighed over hvilke frivillige opgaver, vi allerede har. ”Vi skal være bedre
til at tale om, at det ikke kun er dem, der
har ordet i sin magt, og som kan stille sig
op og læse eller sige noget højt, der kan
være frivillige. Det er brug for alle”.
Fremadrettet fokus
på frivillighed i kirkerne
I menighedsrådene arbejdes der en del
med, hvordan man kan styrke frivilligheden, og give mulighed for både større
medejerskab og større ansvar til de frivillige. Derfor er der planlagt en inspirationstur for de to menighedsråd og ansatte,
hvor de tager til Aarhus og besøger to kirker, der arbejder med ledelse af frivillige.
Fridtjof Stidsen, menighedsrådsformand i
Korning, har været med i planlægningen
af denne tur, og har store forventninger
til udbyttet. ”Vi tager til Aarhus for at besøge både en folkekirke og en valgmenighed, som har meget fokus på frivillige
i deres daglige arbejde. Og når vi tager
afsted, er det fordi, vi håber, vi kan få noget inspiration, opmuntring og glæde
til hverdagen og den måde, vi arbejder
på.” Og netop glæden ved det frivillige
arbejde, mener Fridtjof er dobbeltrettet.
”Jeg tror, der er en glæde indadtil for den
frivillige, men også en glæde udadtil for
alle os andre over det arbejde den frivillige udfører”

Anette Refshauge Jakobsen byder velkommen til gudstjenester i Løsning kirke

Læs mere om de mange frivillige opgaver
på hjemmesiden: lkkirker.dk/frivillig
Hvis der er noget, du brænder for, som ikke står på
listen – eller hvis du gerne vil høre mere - er du meget
velkommen til at kontakte kirkens præster,
sognemedhjælpere eller kirkekontoret.

7

8

Opslagstavlen

Fredags-cafe

TILMELDING TIL KONFIRMANDUNDERVISNING 2022-2023
Tilmelding til konfirmandundervisning for næste skoleår sker online via
et link på kirkens hjemmeside:
lkkirker.dk/konfirmand
Det er de unges forældre, som skal
tilmelde de kommende konfirmander.
NemID/MitID skal anvendes af begge
forældre for sikker forbindelse.
Konfirmanderne er typisk
fra 8. klasse.

i Løsning Missionshus,
Sneppevej 40
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.
D. 3/6 og 2/9 kl. 9.30-11.30
Kontaktperson: Poul Erik Hansen
(20416323)

Aften for enlige
Spisning, fællesskab,
sang og hygge
2022

Møde og mad
i Løsning Missionshus,
Sneppevej 40
Først et møde med forkyndelse og
lovsang.
Under mødet arrangeres aktiviteter
for børn i et andet lokale.
Herefter er der aftensmad.
Senere er der kaffe for dem, der har
lyst til at fortsætte med hyggesnak
og samvær.
Voksne: 40,00 kr. Gratis for 0 - 17 år.
Ingen tilmelding.
Alle er velkomne.
D. 9/6 og 8/9 kl. 17.00

2022

Babysalmesang holder ferie
i juni og juli.
Opstart igen:
Torsdag d. 18. august.

2022

DerDer
kan være
mangemange
grunde tilgrunde
at være til
alene.
kan være
at Kom som
det som er dig og vær med, ung som gammel, i Løsnin

være alene. Kom som du er, med alt

dig og vær med, ung som
Pris:det
70 som
kr. + er
drikkevarer.
gammel, i Løsning Kirkecenter

Datoer for resten af 2022:
5. april, 3. maj, 1. juni - UDFLUGT
Aftenens 11.
program:
6. september,
oktober, 8. november, 6. december

18.00 Du bydes indenfor

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

Dessert og kaffe

Afrunding
Kirkebil
kan rekvireres. Bestil FLEXTUR 87 40 83 00
21.00
Taksenest
for i aften
ogfør
påafrejse,
gensyn
dagen
før og
en time
og få beløbet re
revisning af kvittering på kirkekontoret eller ved at afl
Pris: som
70
kr.
+er,drikkevarer.
Der kan være mange grunde til at være alene.
Kom
dudig!
med alt
Vi håber
at se
det som er dig og vær med, ung som gammel, 1.
i Løsning
Kirkecenter
juni - UDFLUGT
Pris: 70 kr. + drikkevarer.

6. september, 11. oktober,
8. november, 6. december

Datoer for resten af 2022:
5. april, 3. maj, 1. juni - UDFLUGT
Tilmelding til kirkekontoret, tlf.: 75
6. september, 11. oktober, 8. november, 6. december
79 00 14 / el@km.dk, senest fredag

før.
Tilmelding til kirkekontoret, tlf.: 75 79 00 14 /ugen
el@km.dk,
senest fredag ugen før.
Kontoret har åbent mandag 13-17 onsdag 10.30-13 og fredag 9.30-12.
Vi håber at se dig!
Sognemedhjælper,
Kirkebil kan rekvireres. Bestil FLEXTUR 87 40 83 00 (tast 2), gerne
dagen før og senest en time før afrejse, og få beløbet refunderetRandi
mod foHummelmose
revisning af kvittering på kirkekontoret eller ved at aflevere til Randi.
Vi håber at se dig!

Artikel
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Frivillige musikere
skaber glæde
ved gudstjenesten
Af Sune Skarsholm
I efteråret 2022 vil Løsning kirke lejlighedsvis afholde gudstjenester med en anden instrumentering end orgel. En række
frivillige musikere vil i stedet akkompagnere sange og salmer i varierende musikalske arrangementer. Forløbet (liturgien)
i gudstjenesterne vil være velkendt fra de
almindelige gudstjenester, som der fortsat er langt flest af.
Musikalske tilflyttere
Ønsket om at fremme en større musikalsk mangfoldighed ved gudstjenesterne kommer fra menighedsrådet i Løsning. Rådet ser en mulighed for at involvere flere musikere på frivillige basis. Den
seneste tid har menigheden oplevet en
stor tilflytning af primært unge familier,
som gerne vil bidrage musikalsk til gudstjenesterne.
Maja og Jesper Rugager Jessen hører med
til den gruppe. De har i deres studietid
været grundstammen i lovsangsteamet
ved Aarhus Bykirke og ved andre større
musikalske events som henholdsvis sanger og trommeslager.
- Vi vil meget gerne være med til at bidrage, som det er muligt. Det bliver spændende med nye initiativer i gudstjenesten.
Vi kommer netop i folkekirken, fordi vi er

glade for rammerne, liturgien
og orgelet, som er med til
at give stabilitet i en hektisk
hverdag. Vi vil nødigt være
nogle af delene foruden!
Mads Skov Hjorth er også
flyttet hertil fra Aarhus med
sin kone Sissel og parrets lille
søn. Hans primære instrumenter er guitar og bas. Han ser frem
til lidt oftere at spille med til gudstjenesterne:
- Jeg synes, at det er fantastisk at spille
med de ansatte og frivillige i Løsning kirke. Det giver et godt sammenhold at spille
sammen. Og jeg er helt vild med, at der
af og til kommer andre instrumenter på til
de normale gudstjenester. For mig giver
det mere liv til gudstjenesten.
Flere kan spille med
Det er menighedsrådets ønske, at de
mange musikere også bidrager ved lovsangen under altergangen til de almindelige gudstjenester. Håbet er, at flere musikere vil være med i gruppen af frivillige,
som medbringer deres instrumenter, stiller sig frem og spiller med. Den idé falder
i god jord hos Maja og Jesper, der har tre
små børn:
- Vi oplever, at der er højt til loftet og plads
til os i kirken. Vi glæder os over at være
kommet til en kirke, hvor det også er til-

Mange nye frivillige musikere skal spille med til gudstjenesterne i Løsning

ladt, at vi kan have vores børn med i tjenesten med musik. Det er en gave at kunne
give dem, så musikken bliver en del af deres vækst i kirken og i troen. Menigheden
er virkelig gode til at give udtryk for deres
begejstring og taknemmelighed, når vi
har været med. Det betyder meget!
Prioriteringen af musikalsk variation i
gudstjenesten betyder, at de hidtidige
lovsangsgudstjenester søndag eftermiddage kl. 16 indstilles fra efteråret 2022. Og
der er flere musikalske tiltag under forberedelse. Line Nikolajsen, organist ved
kirken, er sammen med Linda Klitlund
tovholdere for en arbejdsgruppe, der skal
planlægge arrangementer med fokus på
lovsang, bøn og vidnesbyrd. Line byder
gruppen af frivillige musikere varmt velkommen:
- Det er skønt med så mange gamle såvel
som nye frivillige i menigheden, som vil
bidrage til musikalsk mangfoldighed og
glæde ved gudstjenesterne!

10

Kirkelige foreninger

Løsning Indre Mission

Korning Indre Mission

Løsning Spejderne

losning-im.dk

korning.indremission.dk

loesningspejder.dk

Torsdag d. 2. juni:
17:00 Rengøring/vedligehold af
missionshuset

onsdage kl. 16.30-18.00:
- Smutter, piger i 2.-3 klasse,
- Ulve, drenge i 2.-3. klasse,

Fredag d. 3. juni:
09:30 Fredags-Café

Torsdag d. 2. juni:
Afgang fra Korning missionshus kl.
18.30. Vi kører til Mørkholt Strand Camping for at mødes i Karen Birthe og Villys
campingvogn. Der serveres kaffe og
aftenen rundes af med andagt.

Torsdag d. 9. juni:
17:00 Møde og mad v/Henrik Dideriksen

Torsdag d. 16. juni:
Bibelkreds i hjemmene.

10 - 12. juni:
Indre Missions Årsmødefestival
på Mørkholt Strand Camping.
Se ”festival.indremission.dk”

Torsdag d. 23. juni:
Sct. Hans fest på pladsen ved åen. Arr.
sammen med Borgerforeningen.
Båltale ved sognepræst Sune Skarsholm.

Børne/teenklubber

Torsdag d. 16. juni:
Bibelkreds i hjemmene

Juli:
Der er ingen møder i missionshuset,
men der er mulighed for at deltage i de
forskellige bibelcampings, som arrangeres rundt i landet.
lystruphave-bibelcamping.dk
bibelcampingmørkholt.dk

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

Fredag d. 17. juni:
14:30 Eftermiddagsmøde
v/Egild Kildeholm
Juli:
Her er der sommerferie i missionshuset.
I stedet henvises til Bibelcampings
rundt i landet.
Se ”Bibelcamping-indremission.dk”
Torsdag d. 18. august:
19:30 Inspirationsaften til Bibelkredse
v/præsterne

Søndag d. 14. august:
Kirkekaffe med rundstykker efter gudstjenesten i kirken kl. 9.00.
Torsdag d. 18. august:
Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 25. august:
Grill-aften kl. 18.30 i missionshuset.

Fredag d. 19. august:
14:30 Eftermiddagsmøde
v/Villy Sørensen
Torsdag d. 25. august:
19:30 Møde v/Frans Thusholt

KFUM og K i
Hedensted-Løsning
Hedensted.kfum-kfuk.dk
Torsdag d. 9. juni:
19:00 Udflugt til mindestuen: De Stærke
Jyders Privatskole i Gammel Sole
Torsdag d. 23. juni:
Sct. Hans fest

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed

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

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

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”)

11

Kirkernes aktivitetskalender
HVER UGE (undtagen ferier og helligdage)
Tirsdag

08.00 – 08.20 Løsning Kirke

Kort liturgisk morgengudstjeneste
(dog ikke i skolernes ferie)

Torsdag

10.00 Løsning Kirke

Babysalmesang (Opstart 18.8.)

s. 8

Hver 2. fredag

15.00-16.30 Korning Skole

Korning Børneklub

s. 5

1.

13.00-17.30

Sommerudflugt

s. 4

9.

19.30-21.30 Løsning Kirkecenter

Åbent Bibelstudie

21.

16.30-18.00 Løsning Kirke

Spaghettigudstjeneste

11.

19.30-21.30 Løsning Kirkecenter

Åbent Bibelstudie

16.

16.30-18.00 Løsning Kirke

Spaghettigudstjeneste

23.

16.00-17.00 Løsning Kirkecenter

Kirkefrø

30.

16.00-17.00 Løsning Kirkecenter

Kirkefrø

JUNI

s. 8

JULI
Sommerferie
AUGUST

KIRKEBIL – FLEXTUR

s. 8

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)

GUDSTJENESTELISTE
LØSNING

KORNING

5. juni
Pinsedag
Kollekt: Promissio

9.00 (FK)

10.30 (FK)

6. juni
Anden pinsedag
Kollekt:

10.30 (FK)

9.00 (FK)

12. juni
Trinitatis søndag
Kollekt: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler

10.30 (SS)
Familie- og friluftsgudstjeneste på Skærven

9.00 (SS)

15. juni

14.00 (SS)
Hverdagsgudstjeneste

19. juni
1. s. e. trinitatis
Kollekt: Agape

9.00 (FK)

10.30 (FK) Familiegudstjeneste ved åen

26. juni
2. s. e. trinitatis
Kollekt: KFUMs Soldatermission

10.30 (SS)

9.00 (SS)

3. juli
3. s. e. trinitatis
Kollekt:

9.00 (SS)

10.30 (SS)

10. juli
4. s. e. trinitatis
Kollekt:

(Peter Bertelsen)
10.30 (SS)

(Peter Bertelsen)
9.00 (SS)

17. juli
5. s. e. trinitatis
Kollekt:

14.00 (Anders Dalgaard)

24. juli
6. s. e. trinitatis
Kollekt: Tværkulturelt Center

9.00 (FK)

10.30 (FK)

31. juli
7. s. e. trinitatis
Kollekt:

10.30 (FK)

9.00 (FK)

7. august
8. s. e. trinitatis
Kollekt: Åbne Døre

9.00 (FK)

10.30 (FK)

14. august
9. s. e. trinitatis
Kollekt: Dansk Bibel-Institut

10.30 (SS)

9.00 (SS)
Kaffe i missionshus efter gudstjenesten

17. august

14.00 (FK)
Hverdagsgudstjeneste

21. august
10. s. e. trinitatis
Kollekt: Israelsmissionen

10.30 (FK)
Konfirmandindskrivning

9.00 (FK)
Konfirmandindskrivning

28. august
11. s. e. trinitatis
Kollekt: Høstgave

10.30 (SS)
Høst- og familiegudstjeneste

9.00 (SS)

4. september
12. s. e. trinitatis
Kollekt: Høstgave

9.00 (FK)

10.30 (FK)
Høst og familiegudstjeneste

Ved 10.30 gudstjenesterne i Løsning er der i udgangspunktet børnekirke under prædiken. (I skolernes sommerferie er der ikke børnekirke.)
*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)
FK=Filip Kildeholm, SS=Sune Skarsholm Rød = Ændret ift. trykt udgave

