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Deltagere oplevede, at Bibelen blev nærværende, levende 

og en troværdig historisk kilde.
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Hvem lytter til musikken?
En januardag for 15 år siden gik en mand 
ned i metroen i Washington, pakkede sin 
taske op, tog en violin frem og begyndte at 
spille en lille times tid. Tusindvis af menne-
sker myldrede forbi på vej til arbejde. Efter 
nogle minutter stoppede en mand op, lyt-
tede lidt og gik så videre. Et minut senere 
lagde en kvinde én dollar i violinkassen, 
uden dog at stoppe op. Hun gik bare vide-
re. Nogle minutter senere standsende end-
nu en person op og lyttede i kort tid. Den, 
der var mest betaget, var en treårig dreng, 
men han blev hevet videre af sin mor. 

I den lille times tid manden spillede på sin 
violin standsede blot seks personer op og 
lyttede. Omkring 20 personer lagde penge 
i hans violinkasse - i alt 32 dollars. Da man-
den stoppede med at spille, lagde ingen 
mærke til det, ingen klappede, ingen roste 
ham.

Ingen vidste, at violinisten hed Joshua Bell, 
et af de allerstørste navne i den klassiske 
musikverden. Han er toppen af toppen, 
og har spillet i de allerfineste koncertsale 
med de allerstørste orkestre og dirigenter. 
To dage før havde han spillet for fulde sale, 
og billetterne havde gennemsnitligt ko-
stet 500 kr. Ingen vidste, at han stod nede i 
metroen og spillede på en stradivarius, alle 
violiners Rolls Royce til en værdi af måske 
20 millioner kroner.

Der var guldtoner og himmelsk musik lige 
foran folk i metroen, men de kunne ikke 
høre det, de gik udenom. De kunne være 
vidne til en sensation, som senere er blevet 
set af millioner af mennesker på Youtube. 
Men de havde travlt, de skulle på arbejde, 
de skulle videre, de havde en anden dags-
orden.

Fortællingen minder mig ikke så lidt om, 
hvordan mange mennesker har det med 
evangeliet om, at Gud lod sin søn føde som 
et menneskebarn julenat. Gud blev men-
neske – født ind i vores beskidte og urolige 
verden. Et ufatteligt under, som sprænger 
alle vore forestillinger om verdens og uni-
versets sammenhæng – om historiens be-
gyndelse og afslutning.

Men vi har en anden dagsorden og travlt – 
ikke mindst op til jul. Hvem standser op og 
lytter til guldtonerne 
og den himmelske 
musik? 

Sune Skarsholm
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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Det, at vi kommer rundt med julehjælpen, er med til at skabe håb, 
glæde og taknemmelighed rundt om i familierne.” 

Randi Hummelmose 
Side 6.  

Vi må aldrig blive os selv nok. 
Vi må som kirke have øje for 
dem i vores by, der har brug 
for vores hjælp.” 

Randi Hummelmose
Side 6.  
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Julekoncert med Vox Mariæ
Velkommen til stemningsfyldt julekon-
cert med Vox Mariæ d. 20. december kl. 
19 i Løsning kirke. 
Vox Mariæ er et ambitiøst arbejdende 
klassisk kor for kvinder i alderen 20-35 år. 
Koret har base i Skt. Lukas kirke i Aarhus 
og ledes af dirigent Severin Korsgaard. 
Koret har siden det blev stiftet i 2012, ud-
viklet sig til at være blandt de dygtigste 
amatørkor i Aarhus. Kendetegnende for 
Vox Mariæ er en klar nordisk klang, selv-
om koret synger musik af både danske, 
skandinaviske og internationale kompo-
nister. 
Musikken er a capella for kvindestemmer 
fra forskellige perioder – dog har koret en 
forkærlighed for den danske sangskat, 
samt nordiske værker fra det 20. og 21. 

århundrede. Vox Mariæ arbejder mod et 
modent, kreativt og seriøst udtryk; både 
i forhold til klang, repertoire, musikalitet 
og det visuelle udtryk. Gennem årene 
har Vox Mariæ samarbejdet med instru-
mentalister fra det århusianske musikliv, 
sunget koncerter rundt om i Danmark, 
været på koncertturné i udlandet og 
indspillet flere satser, som kan findes på 
diverse streamingtjenester. Heriblandt 
nogle af de 5 julesange, som koret senest 
har indspillet, og som udgives på diverse 
streamingtjenester løbende i december. 
Til denne koncert vil man opleve et bredt 
julerepertoire med både danske og inter-
nationale juleklassikere.
Fri entré!

Styrk  
parforholdet
Det er vigtigt en gang imellem at 
køre parforholdet i pit til et serviceef-
tersyn. Dette er muligt, når vi igen 
afholder Pitstop for Par, som består af 
en foredragsaften tirsdag d. 7. marts 
2023 kl. 19-21.15.
Underviser er psykoterapeut, par- og 
familieterapeut Steen Kruse fra Aar-
hus. Emnet er: Parforholds-tilfreds-
hed, kærlighed og tilknytning i det 
lange parforhold. 
Pitstop for Par henvender sig til alle 
par og afvikles i Løsning Kirkecenter.
Tilmelding til randi@lkkirker eller 
kontakt kirkekontoret senest onsdag 
d. 1. marts. Pris: 50 kr. pr. person. Be-
tales ved indgangen på MobilePay.

Hjælp trængte  
børnefamilier  
i Løsning og  
Korning Sogne
Løsning og Korning Sogne udde-
ler julehjælp til et antal økonomisk 
hårdt trængte børnefamilier med 
hjemmeboende børn under 18 år. 
Julehjælpen består af enten koloni-
alvarer og gavekort til indkøb af kød, 
børnetøj, legesager mv. Du kan være 
med til at støtte disse familier, når der 
indsamles penge til gudstjenesterne 
sidst i november og først i december. 
Datoer kan fås ved henvendelse til 
kirkekontoret. Du kan også benytte 
dig af MobilePay, nr. 18906 mærk: 
Julehjælp. Din hjælp er med til at 
sprede glæde i flere hjem.

Kvinder fra Bibelen  
dramatiseres  
til Kyndelmisse
Onsdag d. 1. februar får vi besøg af Lisbeth 
Filtenborg, som holder et spændende og 
dramatiseret foredrag om syv af Bibelens 
kvindeskikkelser - i lyst og nød. Lisbeth 
vil på et og samme tidspunkt fortælle om 
disse kvinder og deres historie og samti-
digt agere som dem.
Kom og vær med til denne medlevende 
fortælling, som en del af kyndelmissefej-
ringen i Løsning kirke. Til kyndelmisse fej-
rer vi lysets komme, både med vinterens 
afslutning og med Jesu komme til jord, 
som historierne om kvinderne i Bibelen 
også peger hen på.
Aftenen begynder med andagt i Løsning 
kirke ved Sune Skarsholm efterfulgt af 
fællesspisning og foredrag i kirkecente-

ret. Pris og nærmere info vil fremgå på  
lkkirker.dk. 
Tilmelding senest fredag d. 27. januar til 
kirkekontoret: 75790014 / el@km.dk

Lisbeth Filtenborg fortæller om Bibelens 
kvinder til Kyndelmisse
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Menighedshøjskole 
i Hedensted Provsti
Menighedshøjskole er et tilbud til 
alle, der gerne vil fordybe sig i den 
kristne tro. Det er teologi for læg-
folk, hvor ”præsten og professoren” 
rykker ud for at give øget indsigt, 
perspektiv og udrustning til at leve 
som kristen i dagens Danmark.

Menighedshøjskole  arrangeres af 
Menighedsfakultetet sammen med 
Løsning og Korning kirker og en 
hel række øvrige kirker og Indre 
Missions fællesskaber i Hedensted 
provsti. Det er fem onsdage fra kl 
17:00-21:15 med undervisning og 
fællesspisning: 25/1, 8/2, 22/2, 8/3 
og 22/3.

Hver gang går en lokal præst sam-
men med en lærer fra Menighedsfa-
kultetet i Aarhus om at undervise to 
lektioner hver. Hver undervisnings-
dag serveres der efter de to første 
lektioner på bedste højskolemanér 
aftensmad, og der bliver mulighed 
for, at deltagerne kan bidrage med 
spørgsmål og kommentarer.

Læs mere og tilmeld dig på 
lkkirker.dk/menighedshøjskole. 
Tilmelding senest 4. januar

Familie laver julekoncert 
i Korning Kirke
Den sangglade og velsyngende familien 
Rugager giver koncert i Korning kirke 
søndag den 11. december kl. 19.00. Fri 
entré. Ved koncerten medvirker de fl e-
ste af familiens voksne, et par børnebørn 
samt pianisten Henrik Tjagvad. 
De synger en god blanding af kendte 
og  mindre kendte julesange og -sal-
mer. Sangene er på dansk og engelsk, 

lige fra fl otte ballader til swingende go-
spel. Koncerten er for alle, og de frem-
mødte vil også blive inddraget i sangen 
undervejs. Glæden over julens budskab 
vil klart skinne igennem og forhåbentlig 
overstråle decembermørket!  “Vi glæder 
os til at fylde kirken med herlig sang og 
musik”, udtaler ensemblets dirigent, or-
ganist Jens Erik Rugager Kristensen.
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Af Filip Torp Kildeholm

Julen er en højtid, som mange forbinder 
med fest, gaver, traditioner, glæde, hygge 
og god mad. Men for flere er julen også 
en tid med ekstra mange bekymringer, 
fordi pengene måske ikke rækker til, at 
der bliver nogen julefejring. Derfor sam-
ler kirkerne i Løsning og Korning hvert år 
penge ind til julehjælp, som går til mad, 
gaver, lækkerier og legetøj til økonomi-
ske hårdt trængte børn og voksne i sog-
nene. 

Julehjælpen gør en forskel
Randi Hummelmose, som er sognemed-
hjælper i Løsning og Korning kirker, har i 
mange år været med til at koordinere ju-
lehjælpen, og hun oplever hvert år, hvor 
stor en forskel julehjælpen kan gøre. ”Der 
er børn, som kommer i børnehaven eller 
i skolen, som hver dag er sammen med 
andre børn, der glæder sig helt vildt til 
jul. Men det er ikke sikkert, de selv glæ-
der sig, for barnet ved simpelthen ikke 

rigtig, om der overhovedet bliver råd til 
noget som helst under træet.”
Her betyder det meget for Randi Hum-
melmose, at kirken kan række ud med 
en hjælpende hånd. ”Det, at vi kommer 
rundt med julehjælpen, er med til at ska-
be håb, glæde og taknemmelighed rundt 
om i familierne. Jeg kunne godt tænke 
mig, at de mennesker, som har været 
med til at give penge eller donere gaver 
til julehjælpen, kunne få lov til at se, hvor 
stor en glæde, det bringer i de hjem, vi 
besøger med julehjælpen.”

Det kan være skamfuldt
For flere kan det være en stor overvindel-
se at søge julehjælpen. ”Nogle er meget 
skamfulde over at søge julehjælp. Men 
oftest er det jo sådan, at det ikke er ens 
egen skyld, at man er havnet i en svær 
situation. Det kunne have været mig og 
hvem som helst, der var i samme situa-
tion. Der er ikke ret langt fra succes, til 
at livet pludselig slår kolbøtter og bliver 
noget andet end det, man havde håbet. 
Derfor siger jeg også til folk, at de skal 
søge med stor frimodighed. Det er ikke 
skamfuldt at ansøge om julehjælp”.

Det er vigtigt, at kirken hjælper
Randi Hummelmose glæder sig over 
at kunne hjælpe andre mennesker i en 
vanskelig situation og ser det som en 
vigtig opgave for kirken. Kirken svigter 
sin pligt ifølge Randi Hummelmose, hvis 
den lukker øjnene for dem, der har brug 
for hjælp. ”Det er vigtigt for os som kirke 
at være opmærksomme på, at der findes 

Julehjælp fra kirkerne bringer 
glæde i hjemmene

Vi må aldrig blive os 
selv nok. Vi må som 
kirke have øje for dem 
i vores by, der har brug 
for vores hjælp.

Randi Hummelmose

Julehjælpen står klar til at blive delt ud i hjemmene
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mennesker i vores by, som faktisk ikke har 
så mange midler at gøre godt med. Vi må 
aldrig blive os selv nok. Vi må som kirke 
have øje for dem i vores by, der har brug 
for vores hjælp. Vores trosliv skal gerne få 
”ben at gå på”, så det også fører til hand-
ling.”
Derfor skeler Randi Hummelmose heller 
ikke til, om folk er medlemmer af folke-
kirken eller ikke, når de søger hjælp. ”Når 
mennesker henvender sig om hjælp, så 
bør vi hjælpe det, vi formår, og der hvor 
det giver mening. Jesus gik heller ikke og 
spurgte folk: ’tror du på mig, eller tror du 
ikke på mig’, før han hjalp. Han hjalp uan-
set hvem, der henvendte sig til ham.”
Og for Randi Hummelmose er der meget 
i Jesu eksempel, som motiverer hende i, 
hvordan kirken skal forsøge at hjælpe an-
dre. ”Ligesom Jesus hjalp dem, der bad 

ham om hjælp, sådan skal kirken også 
gerne række ud og møde mennesker, der 
hvor de er i livet – også der hvor det ople-
ves, at livet er gået i stykker”

Hjælp hele året rundt
Derfor er det heller ikke kun i december 
måned, kirken skal række ud. ”Vi har me-
nighedsplejen, hvor det også er muligt 
at søge om hjælp til andre ting. Det kan 
eks. være at søge et økonomisk tilskud 
til konfirmationsfesten. Vi har også lidt 
konfirmationstøj, man kan få, hvis man 
har brug for det. Og vi har tidligere haft 
folk fra menigheden, der har stillet sig til 
rådighed for at varte op til festen. Derud-
over vil vi gerne hjælpe med samtaler el-
ler praktisk hjælp i løbet af året”. 

Nu skal julehjælpen pakkes
For Randi Hummelmose og menigheds-
plejeudvalget går den kommende tid nu 
med at indkøbe mad, lækkerier og lege-
tøj, for herefter at pakke og gøre det klar 
til at blive afleveret hos folk inden jul. Og 
så håber Randi Hummelmose, at det bud-
skab om glæde, julen hilser os alle med, 
også kan mærkes i de hjem, der modta-
ger julehjælpen. ”Det er en fest for kirken 
at fejre jul og glæde sig over, at Jesus kom 
til vores jord. Og det budskab kan vi med 
stor glæde være med til at dele ud af, så-
dan at mennesker også mærker, at julens 
budskab rækkes til os alle. Det er for hele 
byen.” 

FAKTA:
Op til julen 2021 fik 23 familier 
glæde af julehjælpen. Pengene 
indsamles bl.a. fra gudstjenester 
og gennem donationer fra orga-
nisationer og lokale forretninger. 
Menighedsplejen modtager også 
gaver fra frivillige (eks. hæklede 
bamser, glaskunst og LEGO), som 
er blevet uddelt sammen med ju-
lehjælpen.
Da der er mange, der ønsker 
hjælp, behandler menighedsple-
jeudvalget alle ansøgningerne 
og tildeler hjælpen, hvor den gør 
størst gavn. 
Alle kan være med til at støtte 
julehjælpen økonomisk ved at 
overføre penge via MobilePay til 
18906. Mærk overførslen ”Jule-
hjælp” i kommentaren. 

Randi Hummelmose klargør julehjælpen

Det, at vi kommer rundt 
med julehjælpen, er 
med til at skabe håb, 
glæde og taknem-
melighed rundt om i 
familierne.

Randi Hummelmose
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Formiddagscafé
i Korning Missionshus, Klaks Møllevej 13, Korning.

Det foregår den 1. tirsdag i måneden fra kl. 9.30 – 11.30:
Tirsdag den 6. december 2022: 
Julehygge – medbring en lille pakke til pakkeleg.
I begyndelsen af 2023 mødes vi tirsdag den 3. januar og den 7. februar.
Hver gang begynder vi med at drikke kaff e/the og hertil serveres der 
rundstykker m.m. for kr. 15.00. 
Derefter synger vi et par sange, og hører "dagens tanke". 
Efter kaff en fortsætter vi med hyggeligt samvær, snak, spil, strik 
m.m. Caféen er tiltænkt seniorer, men alle der har tid og lyst 
er hjertelig velkommen!
Kontaktperson: Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949

Besøgstjenesten 
inviterer til 
hverdagsgudstjeneste 
og adventsfest
Igen i år inviterer vi indenfor til hverdags-
gudstjeneste sammen med Besøgstje-
nestens adventsfest.
I skøn forening går vi først til gudstje-
neste og derefter til adventsfest i 
kirkecenteret. Vi kan glæde os til fælles-
skab, risalamande, sang, julehistorie og 
enoverraskelse. 

Adventsfesten er onsdag d. 30. no-
vember kl. 14.00 i Løsning Kirke. 
Vi fortsætter festlighederne i kirke-
centeret til kl. 16.30. 

Alle er hjerteligt velkommen.
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.

Aftenen koster 70 kr. + drikkevarer.

I første halvdel af 2023 mødes vi: 
24. januar, 28. februar, 21. marts, 
18. april, 23. maj, og 
7. juni er der UDFLUGT.

Tilmelding til kirkekontoret, 
tlf.: 75 79 00 14 / el@km.dk, senest onsdag 
ugen før. 
Kontoret har åbent mandag 13-17 onsdag 
10.30-13 og fredag 9.30-12.

Flextur kan rekvireres indenfor Korning og 
Løsning sognegrænse ved Midttrafi k på 
87 40 83 00 (tast 2). Bestil gerne dagen før. 

Vi håber at se dig!
sognemedhjælper Randi Hummelmose

Fredagscafe 
i Løsning Missionshus kl. 9.30-11.30. 
Følgende datoer: 2/12 2022 samt 
6/1 og 3/2 2023
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.
Følgende datoer: 8/12 2022 
og 9/2 2023
Mødet starter 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 kr. Gratis for 0 - 17 år. 
Ingen tilmelding.
Alle er velkomne.

Fælles bøn i uge 2
Vi vil i Løsning og Korning igen begynde det 
nye år med at samles i bøn, når vi ligesom 
kirker overalt i Danmark og verden holder 
bedeuge i uge 2.  Overskriften i år er ”Glæde”. 
Velkommen til alle, der har lyst til at mødes 
for at lægge det nye år over i Guds hænder.

Tirsdag d. 10/1 kl 19:30 i Løsning spejderborg
Onsdag d. 11/1 kl 19:30 i Løsning kirkecenter
Torsdag d. 12/1 kl 19:30 i Løsning missionshus
Søndag d. 15/1 kl 19:00 i Løsning kirke

Mandag d. 9/1 kl 19:30: Bøn i Korning kirke
Tirsdag d. 10/1 kl 19:30: Liturgisk andagt og 
bøn i Korning kirke v/Sune Skarsholm
Fredag d. 13/1 kl 19:30: En aften med bøn hos 
Karen og Knud Persson, Korning Nr. Mark 13.

Fastelavnsgudstjeneste på Løsning Skole kl. 10 og Korning Skole kl. 14 søndag 
d. 19. februar. Begge steder er der efterfølgende tøndeslagning, kåringer og salg af 
fastelavnsboller mm. Kom og vær med til en festlig fastelavnsfejring for “store og små!"
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Jesus har gået - lige her!
Af Sune Skarsholm

I efteråret fra 17.-29. oktober rejste en 
gruppe på 35 personer fra Løsning og Kor-
ning på menighedsrejse til Israel. Udover 
forventning om sol og varme, badning 
og afslapning var turens formål at give 
deltagerne en oplevelse og forståelse af 
landets geografi, kultur og historie. 
Turen rundt var tilrettelagt med under-
visning undervejs og besøg på en række 
bibelske lokaliteter. Vigtige steder og be-
givenheder i Det gamle Testamente blev 
besøgt og berørt, som kong Davids ind-
tagelse af Jerusalem som sin hovedstad 
og hans søn kong Salomos bygning af det 
prægtige tempel. Deltagerne fulgte i Jesu 
fodspor til de mange begivenheder, der 
er knyttet til området omkring Genesaret 
sø i Galilæa. Turen sluttede i Cæsaræa ved 
Middelhavet, hvorfra apostlen Paulus sej-
lede til Rom for at indanke sin sag for den 
romerske kejser.

Bibelen er historisk troværdig
Birgit og Erik Kofod fra Løsning deltog på 
menighedsrejsen og fortæller, at menig-
hedsrejsen har styrket deres tillid til Bib-
len.
- De bibelske beretninger blev meget 
mere levende og nærværende. Jeg kunne 

mærke, at det, vi læser i Bibelen er rigtigt. 
Det skete virkelig. og det skete lige her, 
fortæller Birgit.  - Jeg har også fået lyst til 
at grave dybere i Bibelen. Det vi har set og 
blevet undervist i på turen har givet mig 
inspiration til at læse mere og komme 
bedre ind i teksterne. Og når jeg støder på 
et konkret sted, hvor vi har været, vil jeg 
have billeder i hovedet af bjergene, land-
skabet, luften og duftene, supplerer Erik.
Israels ruiner og jordlag dækker over en 
meget gammel historie, som går tusindvis 
af år tilbage i tiden. Rejseholdet besøgte 
derfor også en del arkæologiske udgrav-
ninger, fortæller Erik

- Vi har set mange gamle sten og fået at 
vide, at de underbygger det, som står i Bi-
belen. Det har gjort Bibelen mere trovær-
dig for mig som historisk kilde til Jesus.

Kristen tro fik ny aktualitet
Opholdet i Israel var ikke alene et møde 
med fortiden for Birgit og Erik. Den kristne 
tro fik ny aktualitet for dem begge.
- Vi fik en perlerække af gode oplevelser. 
Men det blev særligt meget levende for 
mig at stå der ved Genesaret sø, hvor Pe-
ter rensede sine fiskegarn, da Jesus kom-
mer forbi og kalder ham til at følge efter 
sig og blive hans discipel. Senere oplever 
Peter en gentagelse, efter at han har be-
gået sit store fejltrin og har forrådt Jesus. 
Peter er tilbage som fisker ved Genesaret 
sø, da Jesus møder ham igen og gentager 
sit ”følg mig!” til ham. Da jeg stod der, kun-
ne jeg se det hele så levende for mig. Det 
talte til mig, når jeg står med mine egne 
fejltrin. Jesus kalder mig på ny til at følge 
sig, siger Erik. 
- Det var en glæde og stærkt at rejse sam-
men med folk, som vi kender mere eller 
mindre godt fra menigheden. Det har 
styrket en oplevelse af at høre sammen. 
Vi valgte at tage på denne rejse sammen 
med menigheden fremfor at afholde en 
70-års fest for Erik, fordi de mennesker be-
tyder så meget for os, fortæller Birgit.
Mange kristne fra hele verden rejser til 
Israel for at se de kendte bibelske lokali-
teter. Mødet med dem gjorde indtryk på 
Birgit: 
- Vi mødte folk fra andre lande, som natur-
ligvis talte, bad og sang på andre sprog, 
som vi måske ikke forstod. Alligevel var 
det en oplevelse af et fælles brus af tilbe-
delse og lovsang til den samme Gud, for 
hvem han er, hvad han har gjort og stadig 
gør.

Birgit og Erik Kofod ved en sten, som den der lå foran Jesu grav.

Solopgang og morgenbadning i Genesaret sø. 
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Løsning Indre Mission 
losning-im.dk 

DECEMBER:
Torsdag d. 1. 
19:30 Møde v/Torben Mathiesen
Fredag d. 2. 
09:30 Fredags-Café
Torsdag d. 8.  
17:30 Møde og mad. Adventsfest 
 v/Tage Rasmussen
Torsdag d. 15.  
Bibelkreds i hjemmene
Onsdag d. 28.   
14:30 Eftermiddagsmøde. Julefest  
v/Hilbert Dam
19:00 Julefest for alle aldre 
v/Lisbeth og Christian Rasmussen 

JANUAR:
Torsdag d. 5. 
19:30 Møde v/Sprint
Fredag d. 6. 
09:30 Fredags-café
Torsdag d. 12.  
19:30 Bedeuge i missionshuset
Torsdag d. 19.   
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d.  20. 
14:30 Eftermiddagsmøde  
v/Tage Grønkjær
Torsdag d. 26. 
19:30 Møde v/Sprint

FEBRUAR:
Torsdag d. 2.  
19:30 Møde v/Finn Rønne
Fredag d. 3.
09:30 Fredags-Café
Torsdag d. 9.  
17:00 Møde og mad v/Hanne Pedersen
Torsdag d. 16. 
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 17. 
14:30 Eftermiddagsmøde  
v/Arne Nørgaard
Torsdag d. 23. 
19:30 Forårstema i Klippen, Øster Snede

Korning Indre Mission 
korning.indremission.dk

DECEMBER:
Torsdag d. 1.
Adventshygge i missionshuset.
Torsdag d. 8.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Tirsdag d. 13.
Adventsfest på Korning Kro arrangeret af 
Menighedsrådet og Borgerforeningen.
Se omtale andet sted.

JANUAR: 
Søndag d. 8. kl. 14.00  
Hellig 3 Kongers-gudstjeneste i kirken, 
hvor Knud Elmo Knudsen, BDM  med-
virker. Efterfølgende samvær og kaffe i 
missionshuset.
Mandag d. 9. 
Evangelisk alliance: Bøn i Korning kirke 
Tirsdag d. 10.       
Evangelisk alliance: Liturgisk andagt og 
bøn i Korning Kirke v/Sune Skarsholm.
Fredag d. 13. 
Evangelisk alliance: En aften med bøn hos 
Karen og Knud Persson,  
Korning Nr. Mark 13.
Torsdag d. 19.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Onsdag d. 25.
Menighedshøjskole i Løsning Kirkecenter.  
Se omtale andet sted.
Aftenens tema: ”Guds menighed er  
jordens største under”.

FEBRUAR:
Onsdag d. 8.
Menighedshøjskole i Løsning Kirkecenter.
Tema: ”Vores forestillinger om Gud”.
Fredag d. 10.
Hyggeaften med fællesspisning kl. 18.30
Torsdag d. 16.
Bibelkredsene mødes i hjemmene.
Onsdag d. 22.
Menighedshøjskole i Løsning Kirkecenter
Tema: Kristen med hoved og hjerte.
Torsdag d. 23.
Forårstema i Ø. Snede missionshus v/Jens 
Medom Madsen.

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”)

I efteråret har vi haft 16 dejlige minikonfirmander fra Løsning Skoles 4.a og 
4.b. Forløbet blev afsluttet ved gudstjenesten d. 13. november.
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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) 

Tirsdag  (hver anden) 14.30-16.00 Korning Skole Korning Børneklub 

Torsdag  (hver anden) 10.00 Løsning Kirke Babysalmesang  

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

Torsdag 18.30-20.30 Klubhuset i Korning Korning Teenklub 
 
NOVEMBER    

29. 19.00 Løsning Kirke Fællessang 

30. 14.00 Løsning Kirke Hverdagsgudstjeneste og Adventsfest s. 8 
     
DECEMBER    

6. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige - Adventsfest 

11. 19.00 Korning Kirke Julekoncert med familien Rugager s.  5

13. 17.00-19.30 Korning Kro Adventsfest for hele Korning s.  5

15. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

20. 19.00 Løsning Kirke Julekoncert med Vox Mariæ s.  4

 
JANUAR    

Uge 2 19:30 Løsning og Korning Bedeuge s.  8

5. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

17. 16.30 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste 

24. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s.  8

25. 17.00-21.15 Løsning Kirkecenter Menighedshøjskole s.  5

26. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben  bibelstudiegruppe s.  5

31. 19.00 Løsning Kirke Fællessang 

 
FEBRUAR    

1. 18.00 Løsning Kirke Kyndelmisse v/Lisbeth Filtenborg s.  4

7. 16.30 Korning Kirke Spaghettigudstjeneste 

8. 17.00-21.15 Løsning Kirkecenter Menighedshøjskole s.  5

16. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

19. 10.00 Løsning Skole Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning s.  8

19. 14.00 Korning Skole Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning s.  8

22. 17.00-21.15 Løsning Kirkecenter Menighedshøjskole s.  5

28. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s.  8

     
MARTS    

7. 19.00-21.15 Løsning Kirkecenter Pitstop for Par v/Steen Kruse s.  4

8. 17.00-21.15 Løsning Kirkecenter Menighedshøjskole s.  5

9. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

14. 16.30 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste 

21. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s.  8

22. 17.00-21.15 Løsning Kirkecenter Menighedshøjskole s. 5



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

30. november 14.00 (SS) Hverdagsgudstjeneste og 
 adventsfest for besøgstjenesten

4. december 10.30 (SS) 9.00 (SS)
2. s. i advent International gudstjeneste
Kollekt: Menighedsplejen  

11. december 9.00 (FK) 10.30 (FK)
3. s. i advent 

18. december 10.30 (SS) 9.00 (SS) nadver
4. s. i advent 

24. december 11.00 (FK) Familiegudstjeneste 15.00 (SS)
Juleaften 13.30 (SS)
Kollekt: Børnesagens Fællesråd 15.00 (FK)

25. december 9.30 (FK) 11.00 (FK)
Kristi fødselsdag 

26. december 10.30 (SS) 9.00 (SS)
Skt. Stefansdag
Kollekt: Dansk Europamission 

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

4. januar 14.00 (FK)
 Hverdagsgudstjeneste

8. januar  10.30 (FK) 14.00 (FK) Missionsfest efter 
Helligtrekongers søn.   gudstjeneste i missionshuset
Kollekt: Missionsprojekt 

15. januar 9.00 (SS) 10.30 (SS)
2. s. e. H3K 19.00 (SS) Afslutning på bedeuge i
Kollekt: Evangelisk Alliance Evangelisk Alliance

22. januar 10.30 (FK) 9.00 (FK) nadver
3. s. e. H3K
Kollekt: Mission blandt hjemløse 

29. januar 9.00 (SS) 10.30 (SS)
Sidste søndag e. H3K
Kollekt: Y`s men 

1. februar 14.00 (SS)
 Hverdagsgudstjeneste

5. februar 10.30 (FK) 9.00 (FK)
Septuagesima
Kollekt: Kirkens korshær 

12. februar 9.00 (SS) 10.30 (SS)
Seksagesima 

19. februar 10.00 (SS) Familiegudstjeneste på 14.00 (SS) Familiegudstjeneste på
Fastelavn Løsning skole (aulaen) Korning skole (gymnastiksal)
Kollekt: Danmarks folkekirkelige søndagsskoler 

26. februar 10.30 (FK) 9.00 (FK) nadver
1. s. i fasten
Kollekt: : KLF-kirke og medier 

1. marts 14.00 (FK)
 Hverdagsgudstjeneste

1. marts 19.00 (SS)
Askeonsdag 

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 Flextrafi k app’en eller ring til Flextur hos 
Midttrafi k på nr. 87408300  (tast 2)  

FK=Filip Kildeholm, SS=Sune Skarsholm


