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Jeg tænkte: 
Måske er det dig, som skal gøre noget 
for denne familie. Så jeg tog kontakt!

Foto: Lars Grønvang Stilling
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ØV. Sommerferien er slut
For mig er september altid en lidt underlig 
måned. For på den ene side glæder jeg mig 
over, at septembers himmel er så blå, og at 
der stadig er lidt rester af sol og varme til-
bage. Men på den anden side rammes jeg 
også ofte af sådan en følelse af vemod, fordi 
sommeren er på hæld. For mens juli måned 
rimer på sommerferie, afslapning og sol, så 
rimer september lidt mere på leverpostej, 
arbejde og et snigende efterår. Og mon 
ikke flere af os sidder og tænker tilbage på 
sommerferien. Forhåbentlig tænker man 
med glæde tilbage på gode oplevelser, 
afslapning og kvalitetstid sammen med 
venner og familie. Men det kan også være, 
man tænker tilbage på forventninger og 
drømme, der ikke blev indfriet. Måske satte 
sygdom en stopper for ferien, eller det stod 
ned i stænger på feriestedet. Eller måske 
var der en af hverdagens konflikter, der  
sneg sig med i kufferten. Men lige meget  

 
om det er glæden eller skuffelsen, der fyl-
der herefter sommerferien, så kan begge 
dele fremkalde en følelse af vemod. Enten 
over det, der ikke blev, eller over det, der 
blev, men som nu er forbi. 
Jeg tænker egentlig, at ferierne ofte bliver 
svaret på en dyb længsel i os. En længsel 
efter lykke, glæde, afslapning, tid og nær-
vær. En længsel efter at være sammen med 
dem vi elsker og holder af. En længsel efter 
at være et sted, hvor bekymringer, sygdom 
og stress ikke fylder. Problemet er bare, at 
ferien aldrig helt kan indfri disse længsler. 
For det, vi egentlig længes efter, er en lykke 
og glæde, som både er fuldkommen, og 
som ikke hører op igen. Faktisk en længsel 
som har noget paradisisk over sig. Vi læn-
ges efter noget mere og noget andet, end 
ferien kan give os. Vi har en længsel i os, der  
går helt tilbage til Paradisets have, og  
som ikke kun strækker sig mod den næste  

 
sommerferie men helt hen til det himmelske  
Paradis. Og den længsel kan ikke mættes  
på ferien. Men det kan den i kirken, hvor vi 
møder den Jesus, der vil indfri vores længs-
ler og omdanne dem til det håb, vi synger 
om i efterårssalmen:  “Nu falmer skoven 
trindt om land”: 

Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.

Filip Torp 
Kildeholm

Sognepræst

Kordegn - kirkekontor
Else Laursen
Tlf.: 7579 0014
Mail: el@km.dk
Kirkecenteret, Vestergade 42A, Løsning

Kontortider:
mandag  kl. 13.00-17.00
onsdag kl. 10.30-12.30
fredag  kl. 10.00-12.00
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Der er meget personligt at tale 
om, så det skal være trygt at 
være sammen”

 Hilbert Dam
 

 Side 6.  

Det har været nogle gode og 
hyggelige aftener, hvor man 
har lyst til at komme igen” 

Ellen Margrethe Mejer Nielsen

Side 9.  
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Løsning kirkeklokke fylder 
50 år - foredrag ved Erik Kure
I år er det 50 år siden, at vi i Løsning fik 
en ny kirkeklokke. Det er den, vi hører, 
ringe solen op og ned hver morgen og 
aften - og når der er gudstjeneste, vielse 
og begravelse. 
I den forbindelse får vi besøg af organist/
klokkenist og foredragsholder Erik Kure 
onsdag d. 5. oktober kl 19.00 i Løsning 
kirkecenter.

Erik vil fortælle om både den nye kir-
keklokke og dens tilblivelse og om den 
gamle klokke fra 1594. Men også om den 
funktion kirkeklokker har haft og stadig 
har i landsbyer som vores.
Kom og vær med til en spændende aften 
med en medlevende fortælling.  
Aftenen koster 50 kr inkl. kaffe og kage.

Organist og klokkenist Erik Kure fortæller om Løsning kirkeklokke.

Juniorkirke
"I efteråret vil der være juniorkirke lige så 
ofte som børnekirke, dvs. at hver gang 
vi har en 10.30 gudstjeneste i Løsning 
Kirke, er der 3 hold børne- og juniorkirke. 
Juniorkirke er for børn, der går i 4.-6. kl. og 
her i efteråret vil de sammen med frivillige 
juniorkirke-ledere snakke om centrale 
historier fra det Gamle Testamente ud fra 
en tidslinje, som skal give juniorerne større 
forståelse for sammenhængen i de bibel-
ske tekster. Juniorkirke foregår ligesom 
børnekirke under prædiken og kirkebøn." 

Søndagsmiddag på Korning Kro 
 d. 20. november 2022

Efter gudstjenesten kl. 10.30 indbyder Korning  menighedsråd til at gå med over på 
Korning Kro, hvor vi spiser middag sammen. Alle er velkomne! 

Prisen er: 110 kr. pr. person + drikkevarer. 
Tilmelding senest den 13. november til Eva

mail: evalausten45@gmail.com eller mobil 60 240 580

Som noget nyt har vi nu også spa-
ghettigudstjenester i Korning. Det er 
flettet sammen med børneklubbens 
program, som fremover vil være om 
tirsdagen i hver anden uge (ca.) De to 
spaghettigudstjenester er d. 6/9 og d. 
8/11 i Korning Kirke kl. 16.30. 
Spaghettigudstjenesten er en kort 
og børnevenlig gudstjeneste med en 
præst, en skattekiste, sang og fagter 
- og Palle Panda! Efter gudstjenesten 
spiser vi sammen i Korning Missions-
hus (Spaghetti og kødsovs) ca. kl. 17.00.  
Ingen tilmelding - alle er velkommen.

Kirkens aktiviteter for børnefamilier 
foregår som noget nyt om tirsdagen. 
Der veksles mellem legestue (Kirke-
frø) og spaghettigudstjenester. Her i 
efteråret har vi også en koncert med 
"Englesang" fra Kolding, som synger 
kristne børnesange, som man også 
kan se og høre på deres YouTube-
kanal. Vi glæder os til at høre dem 
live og synge med på deres sange 
i Løsning Kirke d. 27. september 
kl. 16.30! Det er en god ide at lytte 
til deres sange på YouTube hjemme, 
så børnene er klar til at synge med. 
Der er gratis entre og efter koncerten 
er der mulighed for nem og billig 
aftensmad - spaghetti og kødsovs, 
grøntsager og brød for 20 kr pr vok-
sen og 10 kr. pr barn. Tilmelding ikke 
nødvendig. Alle er velkommen!
Der vil ca. 1 gang om måneden være 
fællesspisning (uden tilmelding) for 
børnefamilier, enten i forbindelse 
med spaghettigudstjenester, koncert 
eller Kirkefrø PLUS. (en aften fra kl. 
16-19 med udvidet legestue med 
oplæg for forældre og børnepasning 
imens). Se alle datoerne i aktivitets-
kalenderen på side 11. Bemærk for-
skellen i tidspunkter alt efter hvilken 
aktivitet det er. Hvis du gerne vil have 
en påmindelse om aktiviteterne, så 
meld dig ind i vores facebook-gruppe 
"Det' for børn i Løsning Kirke".

Høstgudstjeneste bliver IKKE 
en familiegudstjeneste, men blot en 

almindelig høstgudstjeneste. 
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Susanne takker af efter  
21 år på kirkegården
Fra og med oktober må vi undvære Su-
sanne Madsen på Løsning og Korning 
kirkegårde og ved gudstjenesterne, da 
hun går på efterløn efter 21 år ved Løs-
ning kirkegård. 
Derfor vil vi gerne sige Susanne en stor 
tak for hendes arbejdsomhed, gemytlige 
væsen og ikke mindst store viden om 
planter, som både kollegaer og alle vi an-
dre har kunnet nyde godt af. 
Susanne har efter eget udsagn plantet 
mindst 80.000 blomster og lagt mindst 
30.000 tons gran igennem årene foruden 
alt det øvrige arbejde, så vi ønsker Su-
sanne en god og afslappende tid frem-
adrettet.
Menighedsrådene er i gang med at finde 
en ny gravermedhjælper pr. 1. oktober, 
som vil blive annonceret på lkkirker.dk
Susanne har det seneste år været på del-
tid, og i den periode har Anette Winther  

Jørgensen også været deltidsansat. Der-
for også en stor tak til Anette for hendes 
indsats på kirkegården.
På vegne af Løsning og Korning menig-
hedsråd, Jacob Honoré Broberg

Bibel&Burger er endnu 
engang på menuen
Fredag den 28. oktober kl. 18 
afholder vi endnu en omgang 
Bibel&Burger, som er en aften kun for 
mænd. Menuen består af lækre bur-
gere, snacks, godt selskab og oplæg 
fra Bibelen. Vi får denne gang besøg 
af Niels Hankelbjerg Mortensen og 
Jakob Byskov Lind fra Herning, der 
sammen laver podcastserien "Bibler 
og biler”. Det er en podcastserie, hvor 
de snakker om stort og småt, ugens 
reservehjul og Bibelen. 
Prisen en 65 kr inkl. burger, kaffe og 
snacks, og man kan tilmelde sig via 
hjemmesiden. 

Velkommen til Julekor 2022
Vi mødes hver onsdag i november i 
Løsning Kirke kl. 19.00-21.30:
2. november
9. november
16. november
23. november
27. november (Første søndag i advent).  
Vi afholder to koncerter i år:  Kl. 16.00 og 
kl. 19.00. 

Tilmelding og evt. spørgsmål til Mette Chri-
stensen, senest den 30. oktober på mobil-
nummer: 21461222 eller på Facebook-
gruppen Løsning Julekor. Løbende info på 
kirkens hjemmeside: lkkirker.dk og kirkens 
facebookside facebook.com/lkkirker
 
Vi synges ved - jeg glæder mig! Kærlig Korhilsen 
Line - organist ved Løsning og Korning Kirker

Nu anlægges plads  
foran Løsning kirke
Efter lang ventetid og forsinkelser kan vi nu endelig 
se frem til anlæggelsen af parkeringsplads, kirke-
torv og ”kirkehave” med græs og beplantning på 
den gamle præstebolig-grund foran Løsning kirke.
Entreprenør Ejvind Laursen står for projektet, som 
er gået i gang henover sommeren. Med omlægnin-
gen bliver der bedre plads til parkering, samt dejlig 
god plads foran kirken til bl.a. kirkekaffe efter guds-
tjenesterne, samt andre arrangementer. Cykelpar-
kering bliver også genetableret.
Du kan se detaljerede skitser, billeder og holde dig 
orienteret om processen på lkkirker.dk og kirkens 
Facebook-side. Her annonceres også dato for ind-
vielse af pladsen. 
Skitseforslaget er udarbejdet af Møller og Fauerskov 
Landskabsarkitekter i samarbejde med Løsning  
menighedsråd.

Susanne går på efterløn efter at have arbej-
det på Løsning kirkegård de sidste 21 år.

Skitseforslag til plads foran Løsning kirke med hhv. belægning og beplantning.

Det bliver igen i år muligt  
at søge om...

Julehjælp
Ansøgning om julehjælp til trængte 
børnefamilier i Løsning og Korning 
sogne. 
Se flere detaljer på kirkens hjemmeside: 
lkkirker.dk/julehjælp. Ansøgningsfristen 
er mandag d. 21. november kl. 9.00. 
Der indsamles blandt andet i kirkerne i 
november og december måned. Det er 
også muligt hele året at donere på Mo-
bilePay: 54 519 mrk. Menighedsplejen. 

Tak for alle gaver – små som store. 
Randi Hummelmose. Sognemedhælper.
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Af Sune Skarsholm

”Det ramte mig lige i hjertet at se bille-
det af det flotte par og deres tre børn i 
Hedensted Avisen og læse, at ingen hav-
de budt dem velkommen i Løsning. Jeg 
tænkte: Måske er det dig, som skal gøre 
noget for denne familie. Så jeg skrev til 
avisen”.

Fra Syrien til Danmark
Hilbert Dam ser tilbage på, hvordan han 
og hans kone Ara for fire år siden fik kon-
takt med en kurdisk familie, som de siden 
har opbygget et nært venskab med.
”For 20 år siden kom Ara og jeg til Løs-
ning fra Færøerne uden at kende nogen 
her. Dengang oplevede vi, hvordan gode 
folk tog imod os, og vi fik venner. Jeg 
skrev derfor til avisen og gav dem mit 
navn og sagde, at den kurdiske familie 
kunne kontakte mig, hvis de var interes-
seret. Siden har vi mødtes næsten hver 
uge”.
Den kurdiske familie består af Jamila og 
Dilsher Ahmad og deres tre børn. De 
flygtede fra borgerkrigen i Syrien, først til 
Libanon og for 7-8 år siden til Danmark. 
Dilsher kom først og fik et år senere fami-
liesammenføring med resten af familien. 
”Vi kommer fra Afrin i Syrien, et område 
tæt på storbyen Aleppo”, siger Dilsher. 
”De tyrkiske myndigheder har beslaglagt 
min fars ejendom og ødelagt plantagen 
med oliventræer. Tyrkiet hjælper dem, 
der er arabere og de vil gerne kurderne 
til livs. De lægger pres på os og hele om-
rådet er hårdt ramt af borgerkrigen. De 
fredelige forhold mellem naboer med 
forskellig religion og kultur er helt forbi”.

Interview i Hedensted Avisen
Jamil er Dilshers kone, en lattermild og 
smilende kvinde først i 40’erne. Hun for-
tæller, hvordan familiens historie endte i 
Hedensted Avisen. 
”I Danmark boede vi først i Rask Mølle. Vi 
blev godt modtaget og fik mange ven-
ner og bekendte, også blandt danskerne. 
Men en flytning til Løsning betød en for-
andring til det værre. I mere end et halvt 
år oplevede vi, at der ikke var ét eneste 
menneske, som besøgte os eller blot hil-
ste på os i Løsning. Vi kendte ingen. Bør-
nene mistrivedes og savnede Rask Mølle”.

Via avisen fik Dilsher nummeret til Hilbert 
og kontaktede ham. De bliver enige om 
at mødes.

Samme humor
Det er fire år siden nu, og det er tydeligt, 
at parrene kender hinanden godt. Selvom 
samtalen foregår på gebrokkent dansk, 
når ingen af dem helt at færdiggøre en 
sætning, før en anden slår en latter op. 
Som gode venner er de tydeligvis forbe-
redt på, hvad den anden vil sige.
”Selvom jeg er fra Færøerne og Dilsher er 
fra Syrien, så har vi samme humor”, siger 
Hilbert. Ara bryder ind. ”Det vil sige, at 
Hilbert driller Dilsher, og det kan han vist 
godt lide”. Alle ler højt, så tårerne triller.
Jamila og Ara har også fundet sammen 
som gode veninder. ”Ara kommer og besø-
ger mig, så vi har tid til at være alene med 
hinanden og kan tale om kvindeemner, 
som vores mænd ikke er involveret i”, siger 
Jamila og sender et smil til Ara hen over 
sofabordet.

Praktisk venskab
Det er en krævende opgave for en hel fa-
milie at komme til Danmark og skulle lære 
et nyt sprog, kultur og system at kende. 
Børnene er nu flydende på dansk, men for-
ældrene har udfordringer. 
”Vores venskab handler derfor meget om 
praktisk hjælp med papirer fra det offent-
lige. Der er mange papirer og formularer, 
der skal udfyldes i det danske system. Det 
er en kæmpe udfordring, hvis man ikke be-
hersker dansk tilstrækkeligt”, siger Hilbert. 
”Så skriver jeg til Hilbert og spørger, om 
han har tid til at komme forbi, og så kom-
mer han. I 6 måneder var jeg uden arbejde 
og havde en masse skriverier med Jobcen-
ter og A-kasse. Det var rigtig svært at hitte 
rundt i, og her fik jeg stor hjælp”, fortæller 
Dilsher.
Trykket med de mange papirer er lettet nu, 
efter at Dilsher har fået fast arbejde hos 
JYSK på det store lager i Uldum. Jamila føl-
ger undervisning på VUC i Horsens og vil 
tage en uddannelse som SOSU-assistent. 
Men Hilbert aflægger fortsat familien et 
besøg næsten hver uge. Den praktiske 
hjælp er blevet til et personligt venskab 
med hele familien. 
”Min datter, Kristin på 7 år, kalder Hilbert 
for ’min farfar’”, fortæller Jamila. ”Ja, og 

hun har også bedt ham om at hente hende 
fra skole, og det har han gjort”, supplerer 
Dilsher. 
Ara ser eftertænksom ud. Hun og Hilbert 
har selv børnebørn. ”Jeg tror, at det er vig-
tigt for Kristin at opleve, at hun også har 
en farfar, der kommer og henter hende, 
som hun har set andre børn blive hentet af 
deres bedsteforældre”.

Rigeligt med mad
Jamila har dækket kaffebord og serverer 
hver eneste kop kaffe med en elegance og 
ynde, som afslører mange års erfaring som 
værtinde. Til lejligheden har hun bagt små 
boller med indbagt ost serveret på et fad 
og en fromage-lignende kage med pista-
cie og frugt. Der er virkelig meget mad på 
bordet til fem personer, og jeg bliver igen 
og igen nødt til at tage mere af det lækre 
bagværk.

Vi er venner og har samme humor

Foto: Lars Grønvang Stilling
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”Der er altid rigeligt med mad på bordet 
her. Sådan er det i deres kultur”, fortæller 
Ara. 
”Jamila har dog vænnet sig til, at jeg kom-
mer forbi på et kort visit og derfor takker 
nej til at spise eller drikke noget”, siger 
Hilbert. Jamila fniser. ”Når der så er gået 
et øjeblik, henter jeg alligevel lidt kaffe til 
ham”. Hilbert genkender situationen. ”Ja, 
og tre minutter senere har du sat en kage 
på bordet, og før jeg får set mig om, så er 
bordet dækket”. ”Så tager jeg et billede af 
Hilbert, der spiser og sender det til Ara som 
en forklaring på, hvorfor han ikke kommer 
hjem til aftensmad”, klukler Jamila.

På rejse i troens verden
De to par følger sammen et undervisnings-
forløb, som Hilbert leder. Kurset hedder Al 
Massirah, som på arabisk betyder ’Rejsen’. 
Det er en introduktion til den kristne tro 
gennem centrale bibelske fortællinger. 
Formen er, at parrene samles på skift i 
hjemmene til videooplæg, dialog og so-
cialt samvær. Videooplægget er med ara-
biske stemmer og norske undertekster. Et 
ægtepar fra Iran deltager også i forløbet. 
De taler farsi og ikke arabisk, og følger der-

for oplægget parallelt på en computer og 
med høretelefoner. Når samtalen begyn-
der, er dansk det eneste fælles sprog. 
”Min tanke med at invitere til dette kursus 
var naturligvis at dele det kristne budskab 
med andre”, forklarer Hilbert. ”Men det var 
også en væsentlig pointe at få en dialog 
på dansk, så alle øver sig i at bruge spro-
get. Det er ikke nemt, og vi må ofte bruge 
værktøjer som ’Google oversæt’ til at over-
sætte begreber og ord”.

Den røde tråd i Al Massirah er at følge 
mennesker, der oplever Guds indgreb i de-
res liv og konkrete ledelse. Selvom Jamila 
og Dilsher er kulturmuslimer af opvækst, 

kender de fortællingerne. Under opholdet 
i Libanon begyndte de at gå i kirke. De for-
tæller, at mange af deres kurdiske familie-
medlemmer og bekendte er blevet kristne 
under den syriske borgerkrig. En særlig op-
levelse blev også et vendepunkt for Jamila. 
”I en lang periode var jeg plaget af meget 
stærke smerte i min venstre underarm. Jeg 
havde ikke råd til at få armen ordentligt 
undersøgt eller opereret. På et tidspunkt 
kom der en gruppe kristne fra Egypten i 
min kirke i Libanon. De bad om helbredel-
se for mig. Og så skete miraklet. Smerterne 
forsvandt fuldstændig fra min arm fra det 
ene øjeblik til andet. Det er 9 år siden nu, 
og jeg har ikke haft ondt i armen siden. Da 
forstod jeg, at Jesus er virkelig, og jeg skal 
tro på ham”.
Efter sommerferien skal parrene afslutte 
kurset. Men hvis andre er interesserede i 
at være med, er gruppen parat til at køre 
kurset igen. Hilbert forklarer, at det er vig-
tigt at samle en gruppe, hvor deltagerne 
er venner og har tillid til hinanden. ”Det 
er meget personligt at tale om tro, især 
når man mødes med nogen, som har en 
anden religion. Det skal være trygt at 
være sammen”.

Det er meget personligt 
at tale om tro, så det 
skal være trygt at være 
sammen.

Hilbert Dam
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Formiddagscafé
i Korning Missionshus, Klaks Møllevej 13, Korning.

Formiddags-café er tiltænkt seniorer, men alle, der har tid og lyst er velkommen!

Det foregår fra kl. 9.30 – 11.30 på følgende tirsdage i efteråret 2022: 
Tirsdag, den 6. september l Tirsdag, den 4. oktober l Tirsdag, den 1. november

Tirsdag, den 6. december, Julehygge med pakkeleg!
Hver gang serveres kaffe og rundstykker.  Pris kr. 10,-  

Vi synger et par sange, og hører "dagens tanke".
Kom og vær med til et par timers snak  
og spil og hyggeligt samvær.
Kontaktperson: Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949

Foredrag ved 
Ivar Brændgaard og 

Erik Bjergager
I efteråret begynder en ny sæson med 3 

kirkehøjskoleaftener i oktober, november 
og marts – et samarbejder mellem Løsning, 

Korning, Ølsted og Øster Snede sogne.  
Læs mere på lkkirker.dk/kirkehøjskole

Onsdag d. 26. oktober kl 19:00 i Ølsted 
Kirkehus, Ivar Brændgård fortæller ud fra 

emnet: ”Et levet liv set i bakspejlet”. 
Fra roehakker over sprogofficer til højskole-
forstander og senere TV-direktør, pensionist 

og endelig sognepræst.

Mandag d. 21. november kl 19:00 i Øster 
Snede Missionshus, Erik Bjergager fortæller 

ud fra emnet: ”Gud og hvermand  
– et foredrag om danskernes tro”. 

Erik Bjergager er i foråret 2022 stoppet 
som chefredaktør og direktør på Kristeligt 

Dagblad efter 28 år og har tidligere skrevet 
bogen ”Gud bevare Danmark”.

Menighedsdag 
Lørdag den 5. november 2022 

kl. 14.00 – ca. 21.00
i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42 A, 

8723 Løsning.

Det bliver en dag, hvor vi sætter fokus på 
vores fællesskab i og omkring Korning Kirke, 

og det gælder både folk der bor i Korning, 
og alle andre som kommer udefra til 

gudstjenester i Korning Kirke.

Vores idé er, at det vil være givende for os alle 
med et arrangement, hvor vi har god tid til at 
snakke sammen, og måske lære nye menne-
sker at kende, som vi ellers kun ser i kirken. 

Dagens program bliver en blanding af møder, 
snak, kaffe, fællesspisning, gåtur, spil og 

hyggeligt samvær. Og så får vi besøg af vores 
tidligere sognepræst Erik Nikolajsen, der vil 

sige noget om ”Fadervor og bønhørelse”

Nærmere program kommer senere.
Velkommen til en spændende dag, der er 
arrangeret af Korning Menighedsråd og 

Korning Indre Mission.

Menighedsmøde 
i Løsning Kirke

Søndag d. 9. oktober efter 10.30 guds- 
tjenesten afholdes det årlige menighedsmøde  

i Løsning Kirke med overskriften “Din Kirke”.
Kom og vær med til en fælles snak!

Der vil blive serveret et let traktement. 
Mere information følger på lkkirker.dk

Velkommen.
Løsning Menighedsråd.

Ældregudstjeneste  
og høstfest for  

besøgstjenesten
og alle andre interesserede

Onsdag den 14. september kl. 14.00  
i Løsning Kirke. Vi fortsætter i  

Kirkecentret og slutter kl. 16.00.
I skøn forening går vi først til gudstjeneste 
med nadver og derefter er der høstfest i 

kirkecentret, hvor vi vil lytte til beretningen:  
“Et fiskerliv ved vestkysten” af Tage Grønkjær.
Vi i besøgstjenesten glæder os til fællesska-

bet med alle interesserede og til hygge, sang 
og dejligt kaffebord.
Kom og vær med!

Alle er hjertelig velkommen
Randi Hummelmose, sognemedhjælper.

Vær med til en spændende aften om  
Korning Kirkes arbejde
Onsdag den 12. oktober klokken 19.00 

inviterer Korning Menighedsråd  
til orienteringmøde i  

Løsning Kirkecenter, Vestergade 42.  
Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet, der 

gøres i Korning, og hvordan vi prioriterer i 
forhold til økonomi og ressourcer.

Vi får besøg af vores sognemedhjælper  
Randi Hummelmose. Hendes emne er:  

Diakoni i vores område.
Der vil være mulighed for spørgsmål og  

drøftelse efter indlæggene, ligesom menig-
hedsrådet byder på kaffe med lidt sødt.

Velkommen.
Korning Menighedsråd.

Velkommen til babysalmesang hver 
anden torsdag kl. 10 i Løsning Kirke.  

Vi synger og hygger med de små i  
ca. 40 min. Derefter er der mulighed for  

at få kaffe, saft, brød og hyggesnak i  
kirkecentret. Det er gratis. Datoer kan  
ses på kirkens hjemmeside: lkkirker.dk 

Tilmelding til kirke- og kultur- 
medarbejder Linda Klitlund. 
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Aftener for enlige tilbyder fællesskab 
med plads til både  
sorg og glæde
Af Filip Torp Kildeholm

”Når der skabes et rum for et fællesskab 
med nogen, der har oplevet eller står i 
det samme, som én selv, så kan det være 
med til at styrke os og gøre, at vi vokser og 
træder nye skridt”. Sådan siger sognemed-
hjælper Randi Hummelmose, når hun skal 
forklare, hvorfor der bliver afholdt aftener 
for enlige ca. en gang i måneden. 

“Aften for enlige” er en aften for både 
unge og gamle, der af den ene eller anden 
grund lever alene. Nogen har aldrig været 
gift, mens mange har mistet en ægtefælle. 
Og selvom flere stadig mærker sorgen tæt 
på, så ser Randi Hummelmose det ikke 
som en hindring for at være med. ”Når 
man har mistet, så kan man godt putte 
sig lidt for sig selv, men sorgen kan også 
leves i fællesskab med andre, som har væ-
ret igennem noget af det samme”, udtaler 
Randi Hummelmose.

Selvom det for flere kan være en overvin-
delse at komme afsted, så oplever Randi 
Hummelmose, at der både er en munter 
stemning og stor snakkelyst. ”Jeg ople-
ver en tryg og hyggelig atmosfære, når 
vi samles til “aften for enlige”. For nogen 
kan det være svært at komme afsted, fordi  

 
 
 
man pludselig skal afsted 
selv. Men når det så lyk-
kes, så har man overvun-
det noget. Når vi mødes 
med andre i en tryg at-
mosfære, så fornemmer 
jeg, at glæden og lysten 
til at snakke og have fæl-
lesskab med andre stille 
bobler frem.” 
Det genkender Ellen 
Margrethe Mejer Niel-
sen, som har været med 
til flere “aften for enlige” 
arrangementer, siden 
hun mistede sin mand, 
Kaj, i juni sidste år. ”Jeg 
oplever, at jeg får en in-
dre ro ved at deltage i 
sådan et arrangement. 
Nu, hvor jeg ikke har min mand, så synes 
jeg, det er rigtig dejligt at komme med til 
sådan nogle aftener. Også at kunne være 
sammen med andre, der har mistet.”

Ellen Margrethe Mejer Nielsen synes, der 
er et godt program for aftenerne, hvor der 
både er mulighed for at få nye input og 
nye relationer. ”Det har været nogle gode 

og hyggelige aftener, hvor man har lyst til 
at komme igen. Man spiser sammen, og 
så kommer der typisk én og holder et lille 
foredrag. Eks. var der for nylig én fra Tysk-
land, som kom og fortalte om sit liv. Så 
synger man lidt og hygger lidt sammen, 
slutter med et stykke fra Bibelen, beder 
fadervor og synger en aftensang. Så det 
er et sted, jeg har lyst til at komme igen.”

●  Næste “Aften for enlige” er tirsdag 
den 6. september (se øvrige datoer 
her på siden). Tilmelding onsdagen 
før til kirkekontoret

● Pris: 70 kr + drikkevarer. 

● Sted: Løsning Kirkecenter

●  Vil du gerne hentes eller følges 
med en, så kontakt sognemed- 
hjælper Randi Hummelmose

Ellen Margrethe Mejer Nielsen har siden hun mistede sin mand 
sidste år deltaget i aften for enlige.

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.

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

Pris: 70 kr. + drikkevarer.
6. september, 11. oktober,  
8. november, 6. december

Tilmelding til 
kirkekontoret,  

tlf.: 75 79 00 14
el@km.dk,  

senest fredag 
ugen før.

Vi håber at se dig!
Sognemedhjælper,

Randi Hummelmose

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 kr. + drikkevarer. 
 
Datoer for resten af  2022:  
5. april, 3. maj, 1. juni - UDFLUGT 
6. september, 11. oktober, 8. november, 6. december 
 
Tilmelding til kirkekontoret, tlf.: 75 79 00 14 / el@km.dk,  
senest fredag 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 (tast 2), gerne 
dagen før og senest en time før afrejse, og få beløbet refunderet mod fo-
revisning af kvittering på kirkekontoret eller ved at aflevere til Randi. 
 

Vi håber at se dig! 
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 

2022 
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Løsning Indre Mission 
losning-im.dk
Torsdag d. 1. september
19.30  Møde v/Steen Nielsen
Fredag d. 2. september
09.30  Fredags-Café
Torsdag d. 8. september
17.00  Møde og mad v/Jim Pfogner
Torsdag d. 15. september
19.30  Inspirationsaften til Bibelkredse  
v/præsterne
Fredag d. 16. september
14.30 Eftermiddagsmøde v/Hans Jørgen 
Hedegaard
Torsdag d. 22. september
19.30  Møde v/Egild Kildeholm Jensen
Torsdag d. 29. september
19.30 Efterårsfest v/Jan Mortensen
Tirsdag d. 4. oktober
19.30  Oktobermøde i Hedensted  
v/Peter Søes
Onsdag d. 5. oktober
19.30  Oktobermøde i Hedensted  
v/Peter Søes
Fredag d. 7. oktober
09.30  Fredags-Café
 Torsdag d. 13. oktober
17.00  Møde og mad v/Thomas Bjerg 
Mikkelsen
Torsdag d. 20. oktober
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 21. oktober
14.30 Eftermiddagsmøde v/Tage 
Grønkjær
Torsdag d. 27. oktober
19.30  Soldatermission v/Pia og Ivan 
Ælmholt
Torsdag d. 3. november
19.30  Møde v/Steen Søvndal 

Fredag d. 4. november
09.30  Fredags-Café
Torsdag d. 10. november
17.00  Møde og mad v/Katja Steffensen
Torsdag d. 17. november
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 18. november
14.30  Eftermiddagsmøde v/Peter 
Bertelsen
Torsdag d. 24. november
19.30  Møde v/Ellen Højlund Wibe

Korning Indre Mission 
korning.indremission.dk
Torsdag d. 1. september:
Bibelaften ved Filip Torp Kildeholm
Torsdag d. 8. september: 
Møde i Korning Genbrugsbutik ved 
Daniel Nørgaard Poulsen
Torsdag d. 15. september: 
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Fredag d. 23. september:
kl. 18.30: Høstfest med fællesspisning
ved Bente og Bent Møller.
Torsdag d. 29. september: 
”Refleksioner under en vandring” 
ved Lisa Oslo Jensen
Tirsdag d. 4. oktober: 
”Jesus som sand Gud” ved Peter Søes i 
Hedensted Missionshus.
Onsdag d. 5. oktober: 
”Jesus som sandt menneske” ved Peter 
Søes i Hedensted Missionshus.
 Torsdag d. 13. oktober:
”Når alt bliver nyt – både himmel og jord” 
ved Egild Kildeholm 
Torsdag d. 20. oktober:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Torsdag d. 27. oktober:
”Et liv i Guds hånd” ved Margit Skov. 
Besøg af Kragelund IM

Lørdag d. 5. november:
Menighedsdag i Løsning Kirkecenter ved 
Erik Nikolajsen.
Torsdag d. 10. november: 
Møde om Norea Radio ved Kasper 
Breindahl
Torsdag d. 17. november:
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Torsdag d. 24. november kl. 14.30: 
Eftermiddags-møde ved Henrik Klitlund.
Efter kaffen vil han fortælle og vise bil-
leder fra en tur til Rom.

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 tirsdag 14.30 - 16.00
(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 19.00 - 21.00
 (Facebookgruppe "Løsning teenklub”)
Teenklubben i Korning:
- Torsdag 18.30 - 20.30 
 (Facebookgruppe "Korning teenklub”)

Teleslynge/Lyd 
i Løsning Kirke
Der er udfordringer med lyden i 
Løsning Kirke for hørehæmmede, 
der anvender teleslynge. Der er gjort 
forskellige tiltag for at udbedre dette 
problem. Det bedste man selv kan 
gøre er at sætte sig på en af de 4 
yderste stole i stolerækken i enten 
højre eller venstre side af kirken, da 
lyden her er bedst.

Sig det endelig videre til dem, der 
måtte have behov. Ved spørgsmål 
kan kirketjeneren kontaktes.
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KIRKEBIL – FLEXTUR
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)  

 
HVER UGE (undtagen ferier og helligdage)

Tirsdag 08.00-08.20 Løsning Kirke Kort liturgisk morgengudstjeneste 

Tirsdag (ikke alle) 16.00-17.00 Løsning Kirkecenter Kirkefrø (se undtagelser på lkkirker.dk) s. 4

Tirsdag (hver anden) 14.30-16.00 Korning Skole Korning Børneklub s. 4

Torsdag (hver anden) 10.00 Løsning Kirke Babysalmesang  s. 8

Torsdag (hver anden) 14.30-15.30 Løsning Kirke Gospel-kids 

Torsdag 18.30-20.30 Klubhuset i Korning Korning Teenklub 

     
SEPTEMBER    

1. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

6. 16.30-18.00 Korning Kirke Spaghettigudstjeneste s. 4

6. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 9

9.-11.  Frøstruphave Efterskole Løsning menighedslejr 

14. 14.00-16.00 Løsning Kirke Høstfest s. 8

15. 19.30 Løsning Missionshus Opstart for bibelgrupper 

22. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

27. 16.30 Løsning Kirke Koncert med Englesang s. 4

     
OKTOBER    

4. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang i Løsning 

5. 19.00 Løsning Kirkecenter Foredrag om kirkeklokke v/Erik Kure s. 4

9. 12.00-13.00 Løsning Kirkecenter Menighedsmøde for Løsning Kirke s. 8

11. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 9

12. 19.00 Løsning Kirkecenter Orienteringsmøde for Korning Kirke s. 8

13. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

25. 16.30-18.00 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste s. 4

26. 19.00 Ølsted Kirkehus Kirkehøjskole v/Ivar Brændgaard s. 8

28. 18.00 Løsning Kirkecenter Bibel & Burger s. 5

     
NOVEMBER    

2. 19.00-21.30 Løsning Kirke Julekor øveaften s. 5

3. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

5. 14.00-21.00 Løsning Kirkecenter Korning menighedsdag s. 8

8.  16.30-18.00 Korning Kirke Spaghettigudstjeneste s. 4

8. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 9

9. 19.00-21.30 Løsning Kirke Julekor øveaften s. 5

16. 19.00-21.30 Løsning Kirke Julekor øveaften s. 5

20. 12.00 Korning Kro  Søndagsmiddag efter gudstjeneste s. 4

21. 19.00 Øster Snede Missionshus Kirkehøjskole v/Erik Bjergager s. 8

23. 19.00-21.30 Løsning Kirke Julekor øveaften s. 5

24. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter  Åben bibelstudiegruppe 

29. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang i Løsning 



GUDSTJENESTELISTE
 LØSNING KORNING

4. september 9.00 (FK) 10.30 (FK) Høstgudstjeneste 
12. s. e. trinitatis 
Kollekt: Høstgave 

11. september 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
13. s. e. trinitatis 
Kollekt:  

14. september 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste og høstfest 

18. september 10.30 (FK) 9.00 (FK) 
14. s. e. trinitatis 
Kollekt: 

25. september 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
15. s. e. trinitatis 
Kollekt: Norea Radio 

2. oktober 10.30 (FK) 9.00 (FK) 
16. s. e. trinitatis   Kaffe i missionshuset efter gudstjenesten 
Kollekt: 

5. oktober 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste 

9. oktober 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
17. s. e. trinitatis  Menighedsmøde i Kirkecentret efter gudstjenesten  
Kollekt: Blå Kors 

16. oktober 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
18. s. e. trinitatis 
Kollekt: Menighedsfakultetet (MF) 

23. oktober 10.30 (FK) 9.00 (FK) 
19. s. e. trinitatis 
Kollekt: 

30. oktober 9.00 (FK) 10.30 (FK)  
20. s. e. trinitatis 
Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission 

2. november 14.00 (FK) Hverdagsgudstjeneste 

6. november 10.30 (SS) 14.00 (SS) 
Alle helgens dag 
Viva-Impact 

13. november 10.30 (FK) Familiegudstjeneste 9.00 (FK)  
22. s. e. trinitatis 19.00 Aftengudstjeneste 
Kollekt Løsning: Menighedsplejen

20. november 9.00 (SS) 10.30 (SS)  
Sidste søndag i kirkeåret 
Kollekt: Indre Mission 

27. november 16.00 og 19.00 (FK)  10.30 (FK)  
1. s. i advent De ni læsninger og Julekoncert 
Kollekt Løsning: Menighedsplejen 

30. november 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste og adventsfest 
Kollekt: Høstgave 

 
 
 
 
Ved 10.30 gudstjenesterne i Løsning er der børnekirke og juniorkirke under prædiken. 
 
*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. 


