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Jeg fik kun en enkelt  
taske med mig fra Ukraine
Tetiana Kryvorucho fortæller  
om sin flugt, side 6-7.

Nye medarbejdere 
for børn og unge i Korning, 

side 9.
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Elsk dine begrænsninger
“There is a crack in everything - that’s 
how the light gets in”. Sådan lyder det 
i en sang af den nu afdøde canadiske 
sanger og sangskriver, Leonard Cohen. 
Oversat til dansk lyder det: Der er en 
sprække i alting – det er sådan, lyset 
kommer ind.
Jeg kan godt lide den sætning, fordi den 
udfordrer den perfekthedskultur, mange 
af os mærker til i det daglige. Man skal 
toppræstere, have en top-tunet krop og 
helst stræbe efter et job med topskat. 
Opgaverne skal ikke bare løses tilfreds-
stillende, men også uden at der kan 
sættes en finger på dem. Kravet om det 
perfekte og succesfulde liv, med de per-
fekte børn, den perfekte ægtefælle, de 
perfekte ferier, det perfekte hjem og det 
perfekte job, kaster mange af os ind i et 
hamsterhjul, hvor vi forsøger at komme 
den utilstrækkelighed til livs, som hele 

tiden minder os om, at vi ikke er der end-
nu. At vores liv endnu ikke er perfekte.
Det er her, jeg vender tilbage til Leonard 
Cohen: Der er en sprække i alting – det 
er sådan, lyset kommer ind. Ofte ser vi 
vores utilstrækkelighed som et problem, 
der minder os om, at vi er mislykkede. 
Men virkeligheden er, at vores utilstræk-
kelighed alene minder os om, at vi er 
mennesker. For det er menneskeligt at 
fejle. Vi kan ikke alt – og vi skal heller 
ikke.
Når vi ser vores utilstrækkelighed i øj-
nene, bliver vi langt nådigere og over-
bærende over for os selv, og formentlig 
også over for andre mennesker.
Det er også sådan, jeg håber, vi alle må 
opleve det, når vi er i kirke. Her er et fri-
rum, hvor vi må se vores utilstrækkelig-
hed, fejl og svigt i øjnene, og samtidigt 
mødes af et kærligt blik fra ham, der er 

verdens lys. Gud bruger vores sprækker 
– vores ufuldkommenhed og utilstræk-
kelighed - til at møde os med sit nåde-
fulde lys. Det lyser gennem vores spræk-
ker. Han minder os om, at vi har brug for 
ham og hinanden. Og det er langt bedre 
at leve sit liv i den frihed et nådigt blik 
kaster på et utilstrækkeligt menneske, 
end at leve sit liv i det slaveri et døm-
mende blik kaster på et menneske, som 
forsøger at blive perfekt. Derfor: Elsk 
dine begrænsninger.

Af Filip Torp  
Kildeholm

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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Benjamin Kjærhus Landkildehus
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Jeg havde aldrig forestillet 
mig, at Rusland ville angribe 
Ukraine”.  

Tetiana Kryvoruchko
Side 6

Foto:  
Lasse Vestergaard Kobbersmed
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Besøgsven
Løsning og Korning sogne har en 
besøgstjeneste for dig, som ønsker 
at få besøg eller som gerne vil gå på 
besøg.

Har du lyst til at få et besøg en gang imel-
lem, 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? 

Er familien travlt optaget, bor de langt 
væk, eller har du kun meget lidt eller slet 
ingen familie? 

Har du mistet mange af dine jævnaldren-
de venner?

Er du ikke længere så godt gående - kom-
mer du sjældent ud blandt andre menne-
sker?

Besøgstjenesten giver små glæder i dag-
ligdagen og kontakt til din omverden.
Besøgstjenesten giver noget til både be-
søgsvært og besøgsven.

Er du interesseret i at få en besøgsven, 
så er du velkommen 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 Besøgstjenesten 
i begge kirker eller ved at ringe til sogne-
medhjælperen. Du kan læse om besøgstje-
nesten på vores hjemmeside: 
lkkirker.dk/besøgstjeneste 

Sommerudflugt
Besøgsvennerne og Aften for en-
lige inviterer alle til sommerudflugt:  
Onsdag d. 7. juni 2023.
Med liftbus går turen til Jelling og 
Vejle Ådal. Chauffør, Per Frost, vil 
igen i år køre os ad smukke og måske 
ukendte veje i området og med sine 
mange fortællinger gøre os klogere 
på både fortid og nutid.
Kaffen serveres på Skovdal kro, som 
har en skøn udsigt over søen.

Den store liftbus gør det muligt for 
alle at komme med. Chaufføren hjæl-
per gerne med at stige på og af bus-
sen

Afgang fra Løsning kirkes  
parkeringsplads kl. 13.00
Hjemkomst forventes kl. 17.30

Tilmelding: senest tirsdag 23. maj 
(af hensyn til liftbus) til kirkekontoret 
v. Else Laursen på tlf. 7579 0014 eller 
email: el@km.dk 
Ved tilmelding oplys venligst  
ønske om plads til kørestol/ 
rollator og kosthensyn, fx diabetes.

Pris: 130 kr. for hele turen. 
Betaling ved påstigning i bussen

Vel mødt til en rigtig smuk tur, hvor 
alle er hjerteligt velkomne!

Randi Hummelmose
Sognemedhjælper
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Aften  
for enlige
Spisning, fællesskab,  
sang og hygge.

Der kan være mange grunde til at 
være alene. Kom som du, med alt 
det som er dig og vær med, ung 
som gammel, i Løsning Kirkecenter.

Aftenen koster 70 Kr. + drikke-
varer

I første halvdel af 2023 mødes vi: 
21. marts, 18. april, 23. maj, og d. 
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 Midt trafik på 87 40 83 00 (tast 
2). Bestil gerne dagen før. 

Vi håber at se dig!
Sognemedhjælper  
Randi Hummelmose

Der inviteres  
endnu engang til 
mandeaften med 
Bibel og burgere
Fredag den 17. marts kl. 18 afholder 
vi endnu en omgang Bibel&Burger, 
som er en aften for mænd. Menuen 
består af lækre burgere, snacks, 
godt selskab og oplæg fra Bibelen. 
Vi får denne gang besøg af Morten 
Højlund Wibe, som både siger noget 
om sin passion for fiskeri og nogle 
tanker om Gud fra kysten. Prisen er 
65 kr inkl. burger, kaffe og snacks, og 
man kan tilmelde sig via hjemmesi-
den.

Kirkehøjskoleaften
med Christen Væver d. 27. marts
Mandag d. 27. marts kl 19.00 kan du 
være med til den tredje og sidste kirke-
højskoleaften i Løsning Kirkecenter, hvor 
Christen Væver kommer og holder fore-
drag.
Overskriften for aftenen er:  
“Til dig, der elsker den gode,  
humoristiske historie.”
Christen Væver er uddannet styrmand, 
senere jurist med søret som speciale. Læ-
ste tillige teologi og virkede derefter som 
sognepræst i Danmark og præst i USA og 
Spanien. Christen skriver om foredraget:
Det er et causeri til dig, der elsker den 
gode historie, der fremkalder latter og 
det glade smil, men som også giver lidt 
at tænke over. Kom og hør nogle af mine 
bedste historier og anekdoter, som jeg 
har samlet på gennem livet. Jeg tror, at 
den sunde latter forlænger livet, fordi vi 

ikke skal bruge vores muskler, når vi ler.
Det bliver ikke historier, hvor det er hån 
eller sarkasme, der ikke fremkalder den 
gode stemning. Her bliver det den ven-
lige humor – den humor, som giver glæde 
og kan virke som en stødpude og måske 
modvirke konflikter. Det onde kommer let 
til at herske der, hvor latteren ikke findes.

Christen Væver kommer og fortæller til kir-
kehøjskole i Løsning Kirkecenter

Kvindeaftener
Som noget nyt er vi en lille gruppe kvin-
der ud fra Løsning Kirke, der gerne vil ar-
rangere nogle aftener for kvinder i alle 
aldre. Planlægningen er i sin spæde start, 
så indhold og form ligger ikke helt fast, 
men aftenerne vil i hvert fald indeholde 

lidt god mad, samtale og mulighed for at 
dele liv omkring det at være kvinde.
Vi glæder os SÅ meget, så sæt et stort X 
ved fredag d. 14. april.
Nærmere information følger senere på 
kirkens hjemmeside og Facebook.
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v. Sune Skarsholm

Tetiana Kryvoruchko fortæller om sin 
flugt fra Ukraine i dagene efter Ruslands 
overfald på landet den 24. februar 2022. 
Jeg har fået lov til at interviewe hende 
om de dramatiske dage for et år siden og 
om det liv, som hun nu forsøger at skabe 
sig i Løsning med sin døtre, Daria på 11 år 
og Arina på 5 år.
Vi sætter os ind i køkkenet, hvor Tetiana 

byder på en god kaffe og chokolade. Et 
hjerte af rørperler, gult i bunden og blåt 
foroven som de ukrainske farver, ligger 
i vindueskarmen. Et hjørne af hjertet er 
faldet af, som om nogen har taget en bid 
af det. På bordet står et dansk flag på halv 
stang. Lidt ilde til mode spørger jeg for-
sigtigt, om nogen er død. Tetiana ryster 
på hovedet. Jeg forklarer betydningen af 
et flag på halv stang i Danmark. Tetiana 
skynder sig at sætte flaget på hel. 
– I dag er en god dag, smiler hun.

Et godt liv i Ukraine
I Ukraine boede Tetiana, Illya og deres 
børn i et stort og dejligt hus i to etager, 
som Illya byggede for 11 år siden. Om-
kring huset er en stor have med masser af 
frugttræer, gynger og legeplads for bør-
nene. Huset ligger i Zhytomyr, en større 
by med 250.000 indbyggere i den nord-
vestlige del af Ukraine ca. 200 km. fra 
Kyev. Tetiana arbejdede som økonomian-
svarlig i et byggemarked. Illya er mekani-
ker og er ferm til al slags håndværk.
- Min mand og jeg havde et liv med gode 

jobs, venner og vores forældre, som bor 
få kilometer fra vores eget hus. 
Tetiana viser et billede af hende selv og 
hendes mand i festtøj. – I er et flot par, 
siger jeg. Tetiana smiler og kvitterer med 
tak. Hun behøver ingen oversættelse af 
det. Et par gange om ugen er Tetiana på 
en online sprogskole og hun kan efter-
hånden en del danske ord. Vores samtale 
sker med hjælp fra en tolk fra Kirgisistan, 

Jeg fik kun en enkelt taske  
med mig fra Ukraine
- Jeg forestillede mig bare, at jeg kunne tage ud på landet med ungerne, og så vende hjem efter et par dage.

 - Jeg er ked af ikke at 
have mine forældre og 
min mand med mig. 
Alt andet er bare lig-
egyldige ting og kan 
erstattes.

Tetiana Kryvoruchko

Tetiana Kryvoruchko i køkkenet i Løsning med sine to døtre, Daria og Arina. Fotograf: Lars Grønvang Stilling.

Familiens hus i Zhytomyr, hvor Illya, Tetia-
nas mand, bor alene nu.
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Illya og Tetiana.

som Tetiana taler russisk med. Et sprog 
de begge har lært i skolen. 

Vågnede ved høje eksplosioner
- Jeg havde aldrig forestillet mig, at Rus-
land ville angribe Ukraine. Men pludse-
lig skete det alligevel. Den 24. februar 
vågnede min mand og jeg klokken 4 om 
morgenen af høje eksplosioner. Vi bor 
ikke langt fra lufthavnen, der også har 
militære anlæg, som russerne bombede. 
I mørket kunne vi se høje flammer, og da 
solen stod op, kunne vi se røgen derfra 
på himlen.
Tetiana viser en video på sin telefon, 
som hun har optaget et par dage efter. 
Jeg kan høre flystøj og folks stemmer 
omkring hende er tydeligvis chokerede. 
Russerne har bombet igen; denne gang 
et strømforsyningsanlæg få hundrede 
meter væk fra huset. Krigen er rykket helt 
tæt på.

Flugten til Danmark
- Vi blev ringet op af min mands familie, 
som opfordrede os til at flygte. Eksplo-
sionerne var nu så tæt på, at de vi kunne 
mærke rystelserne. Børnene sov til klok-
ken 8 og havde ikke hørt noget. Jeg hav-
de ikke vækket dem, for de skulle jo bare 
i skole og børnehave den dag. Jeg havde 
lavet morgenmad til dem og stod og va-
skede op, da min mand bad mig om at 
stoppe med det samme og se at komme 
afsted i en fart.
På spørgsmålet om hun ærgrer sig over 
noget, som hun ikke fik med sig fra Ukra-
ine, svarer Tetiana:  - Jeg er ked af ikke at 
have mine forældre og min mand med 
mig. Alt andet er bare ligegyldige ting og 
kan erstattes.
I første omgang flygtede Tetiana og pi-
gerne til venner, som boede i et område, 
der ikke var under angreb. Her opholdt 
de sig i 10 dage. Men så rykkede krigen 
igen tæt på.
- Min mand ringede og sagde, at jeg skul-
le flygte ud af landet og tage til Danmark. 
Vi rejste i en minibus med 6 voksne og 7 
børn, som blev kørt af en af forældrene. 

Budt velkommen i Danmark
- Vi ankom til Ikast, hvor min mand havde 
nogle bekendte, som bød os velkomne 
og tilbød os at blive boende. Men plad-
sen var trang til os og dem. Gennem præ-
sten og folkekirken i Ikast fik jeg nys om 
et par i Løsning, som gerne ville modtage 
en flygtningefamilie. 
Den 24. april 2022 flyttede Tetiana og 
hendes døtre til Løsning og blev ind-
kvarteret privat. Siden juli har de boet i 

en lejlighed i Løsning. Familien forsøger 
at opretholde en god hverdag. Daria går 
på Løsning skole og Arina er i børneha-
ven Tippen. Begge piger synger med i 
Gospel-Kids i Løsning kirke og er hurtige 
til at lære at tale dansk. Tetiana arbejder 
i Røde Kors’ genbrugsbutik i Hedensted.

Situationen i hjembyen
Illya, Tetianas mand, er fortsat i Ukraine. 
Efter krigsudbruddet blev han rekrutte-
ret til hæren og fik træning i våbenbrug. 
Han bor igen i huset i Zhytomyr. Parret er 
dagligt i kontakt med hinanden via Viber 
eller Messenger. Tetiana kontakter også 
næsten dagligt sine forældre, som er for 
gamle og syge til at flygte ud af landet. 
Zhytomyr er kun i begrænset omfang 
ramt af krigshandlinger og har forholds-
vis få ødelagt huse. Men et par af Tetia-
nas arbejdskolleger er omkommet. Be-

folkningen er foruroliget over at have 
fundet masser af pile og refleksmærker 
på bygninger, træer og vejskilte, som de 
antager russiske spioner eller sympatisø-
rer har sat, for at soldater kan orientere 
sig i mørket under et muligt forestående 
angreb. 

Finder ro i kirken
Tetiana og pigerne kommer til gudstje-
neste i Løsning kirke næsten hver eneste 
søndag.
- Jeg kan godt lide at komme der og for-
søger at følge med i, hvad der bliver sagt 
med hjælp fra en oversættelses-app. I kir-
ken oplever jeg at få det lidt bedre og så 
har jeg mulighed for at bede. Jeg takker 
Gud for, at min familie er i live og har det 
godt. Jeg beder om, at krigen snart må 
slutte for alle de berørte, både ukrainere 
og russere.

Daria og Arina med legetøj, som de 
har fået i Danmark.
Fotograf: Lars Grønvang Stilling

- Jeg forestillede mig, 
at jeg bare kunne tage 
ud på landet med un-
gerne, og så vende 
hjem efter et par dage. 
Derfor fik jeg kun en 
enkelt taske med mig.

Tetiana Kryvoruchko
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Formiddagscafé
i Korning Missionshus, Klaks Møllevej 13, Korning.

Vi mødes tirsdag formiddag fra kl. 9.30 – 11.30 på flg. datoer: 
7. marts, 4. april og den 9. maj. Bemærk den ændrede dato i maj!

Vi begynder hver gang med at drikke kaffe/the og hertil serveres  
der rundstykker. Pris: 15,-
Derefter synger vi et par sange, og hører "dagens tanke".  
Efter kaffen fortsætter vi med hyggeligt samvær,  
snak, spil, strik m.m. 
Arrangementerne er tiltænkt seniorer, men alle er velkommen! 
Kontaktperson: Villy Nørgaard, tlf. 2143 3949

Fredagscafe 
i Løsning Missionshus kl. 9.30-11.30.
Følgende datoer: 3/3 - 31/3 - 28/4 - 2/6
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.
Alle er velkomne. 
Kontaktperson: Poul Erik Hansen 
(20416323)

Møde og mad
i Løsning Missionshus kl. 17.00.
Følgende datoer: 9/3 - 13/4 - 11/5
Først et møde med forkyndelse og 
lovsang. 
Under mødet arrangeres aktiviteter for 
børn i et andet lokale.
Derefter aftensmad. Senere er der kaffe 
til alle, der har lyst at fortsætte med hyg-
gesnak og samvær.

Pris: Voksen 40 kr. Gratis for 0 - 17 år. 
Ingen tilmelding.
Alle er velkomne.

De to sidste aftener af  
Menighedshøjskolen
Du kan stadig nå at være med til de 
sidste to aftener i menighedshøjskolen i 
denne omgang.

Onsdag d. 8. marts taler Thomas Bjerg 
Mikkelsen og Hans Jørgen Hansen under 
overskriften: I verden har I trængsel  
– om åndsfrihed for kristne. 

Onsdag d. 22. marts taler Morten Hør-
ning Jensen og Sune Skarsholm under 
overskriften: Hvad er evangeliet, og 
hvad satte det i gang?

Begge aftener er fra kl 17:00-21:15.  
Læs mere og tilmeld dig her (senest en 
uge før, hvis du vil spise med):

Søndagsmiddag på 
Korning Kro
d. 26. marts 2023

Efter gudstjenesten kl. 10:30 indbyder 
Korning menighedsråd til middag på 
Korning Kro, hvor vi spiser sammen og 
hygger os med at synge et par sange.

Alle er velkomne!

Prisen er 110 kr. pr. person + drikkevarer.

Tilmelding senest d. 19. marts til Eva 
Lausten Hansen
Mail: evalausten45@gmail.com eller 
mobil 60 240 580

PÅSKELEJR  
for børn i 0. - 3. klasse
Lejren afholdes lørdag til søndag  
d. 1. og 2. april 2023 på Ølsted Skole. 

Find programmet i kirken eller på  
lkkirker.dk/påskelejr
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To nye medarbejdere i Korning: 

Børn og unge i Korning  
skal opleve sig set og hørt
”Der er gang i den”, siger Benjamin Kjærhus Landkildehus med et grin, når han skal fortælle,  
hvordan det er at være leder i Korning børnklub og teenklub.

Af Filip Torp Kildeholm

Sammen med sin hustru, Christina Kjær-
hus Landkildehus, er de nye børne- og un-
gemedarbejdere i Korning kirke. De havde 
første arbejdsdag i begyndelsen af januar, 
og ser meget frem til at komme godt i 
gang med arbejdet. Benjamin har tidligere 
været frivillig leder i børneklubben i Kor-
ning, hvilket han var meget glad for. Der-
for var det også naturlig for ham at søge 
stillingen sammen med Christina.

Vi får noget nem sparring
Benjamin og Christina glæder sig over, at 
de kan være i stillingen sammen som æg-
tepar. ”Vi får noget nem sparring af hin-
anden”, siger Benjamin, ”og så er det rart 
at have en medspiller, som man kender 
godt”. Det er Christina meget enig i. ”Vi er 
sammen hver dag, så hvis den ene får en 
idé, så kan man hurtigt lige høre, hvad den 
anden tænker”.

Et sted, hvor man bare kan være
Begge brænder for at give børnene og 
teenagerne et godt sted, hvor de bare kan 
være. Og så er det vigtigt for dem, at bør-
nene og de unge oplever sig set og hørt. 
”I børneklubben er der altid et spørgsmål, 
som børnene skal svare på, mens de andre 
lytter”, forklarer Christina. ”Det kan være, 
hvad de har lavet i dag. Og så får børnene 
lov til at svare på spørgsmålet, så de alle 
oplever at være blevet set og hørt.”

Der er gang i den
Både Christina og Benjamin nyder at være 
sammen med børnene, men de indrøm-
mer også, at man godt kan være lidt træt i 
hovedet efter at have været i klub. ”Det er 
gang i den”, siger Benjamin med et grin, og 
Christina griner med, ”der kan godt være 
larm, men det er også altid sjovt.” 

Et alsidigt program med indhold
Det er lidt forskelligt, hvad der sker fra 
gang til gang. I børneklubben bliver der 
serveret kage, der bliver sunget nogle 
sange, holdt en andagt fra Bibelen, og så 
er der en form for aktivitet. ”Det kan være 

en navneleg eller noget kreativt, og ofte er 
vi også nede i hallen, hvis der er nogle, der 
skal have brændt noget krudt af”, fortæl-
ler Benjamin. I teenklubben er der også 
en andagt, sang og en aktivitet. ”Det kan 
være en konkurrence, hvor to holder dy-
ster mod hinanden. Det kan også være 
mørkegemmeleg, fotoløb, fastelavnsfest 
eller bare en almindelig hyggeaften, hvor 
de kan være sammen. Så det er meget for-
skelligt, men altid noget aktivt, hvor alle 
kan være med”.

En del af kirken
Både Benjamin og Christina er meget 
bevidst om, at klubberne er en del af kir-
kens arbejde, og de håber, at børnene og 
de unge oplever en kirke i øjenhøjde. ”Vi 
tror, det er vigtigt, at de lærer, at kirken 
ikke nødvendigvis er noget kedeligt og 
ældgammelt noget, men at det også bare 
handler om at være sammen som menne-
sker i et fællesskab, hvor vi giver plads til 
troen på Jesus. Det skal være et sted, hvor 
alle er velkomne, og hvor der er plads til, 
at man kan stille alle spørgsmål – både de 
store og små spørgsmål i livet”, afslutter 
Benjamin. 

YDERLIGERE INFORMATION 
OM KLUBBERNE:

• Korning børneklub er for børn 
i alderen 4-10. De mødes hver 
anden tirsdag kl 14:30-16:00 
på Korning skole.

• Korning teenklub er for teen-
agere, der går i 5.-9. klasse. De 
mødes hver torsdag kl. 18.30-
20.30. Teenklubben drives i et 
samarbejde mellem Korning 
kirke og Korning Borgerfor-
ening

• Hvis man ønsker at være le-
der i en af klubberne, er man 
meget velkommen til at kon-
takte Benjamin og Christina 
for mere information. Men be-
høver ikke at bo i sognet for at 
være leder. 

• Se mere info om klubberne  
under Børn og Unge på 
 lkkirker.dk

Christina Kjærhus Landkildehus er ved at 
forklare aftenens aktivitet i teenklubben.

Benjamin Kjærhus Landkildehus holder 
andagt.
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Løsning Indre Mission 
losning-im.dk 

MARTS:
Torsdag d. 2. marts 
19:30 Løsning IM under lup
Fredag d. 3. marts 
09:30 Fredagscafe
Torsdag d. 9. marts 
17:00 Møde og mad v/Heri Elttør
Torsdag d. 16. marts  
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 17. marts
14:30 Eftermiddagsmøde v/Georg 
Kjeldsen
Torsdag d. 23. marts 
19:30 Forårsfest
Torsdag d. 30. marts 
19:30 Generalforsamling
Fredag d. 31. marts 
09:30 Fredags-Café

APRIL:
Torsdag d. 13. april
17:00 Møde og mad v/Frank Fyhn
18. - 21. april
19.30 Møderække i Horsens og 
Hedensted
Torsdag d. 20. april  
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d.  21. april 
14:30 Eftermiddagsmøde v/Arne Olesen
Torsdag d. 27. april 
19:30 Møde v/Soldatermissionen
Fredag d. 28. april 
09:30 Fredagscafé

MAJ:
Torsdag d. 4. maj 
17:00 Rengøring/vedligehold af 
missionshus
Torsdag d. 11. maj 
17:00 Møde og Mad v/Leif Andersen
Fredag d. 12. maj 
14:30 Eftermiddagsmøde v/Niels Jørgen 
Kobbersmed
Torsdag d. 25. maj 
19:30 Møde v/Brian Madsen

Korning Indre Mission 
korning.indremission.dk

MARTS:
Torsdag d. 2. 
Generalforsamling
Onsdag d. 8. 
Menighedshøjskole i Løsning Kirkecenter
Torsdag d. 16. 
Bibelkreds i hjemmene
Onsdag d. 22. 
Menighedshøjskole i Løsning Kirkecenter.

Torsdag d. 30. 
Møde v/ Erik E. Dahl Hansen.

APRIL:
Torsdag d. 13.  
Bibelkreds i hjemmene
Tirsdag – onsdag d. 18.-19.  
Møde i Hedensted missionshus v/Jens 
Jensen. Norge
Torsdag – fredag d.  20.-21. 
Møde i Horsens missionshus v/Jens Jen-
sen, Norge
Torsdag 27.  
Møde v/Frank Fyhn.

MAJ:
Torsdag d. 4. 
Møde v/Anne Marie Hansen. 
Torsdag d. 11.  
Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d 25.  
Møde v/Carsten Mikkelsen

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”)

Foto: Lasse Vestergaard Kobbersmed
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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 s.  8

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

Torsdag (hver anden) 10.00 Løsning Kirke Babysalmesang  s.  4

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

Torsdag 18.30-20.30 Klubhuset i Korning Korning Teenklub 

 
MARTS    

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

8. 17.00-21.15 Løsning Kirkecenter Menighedshøjskole s. 8

9. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

12.  Løsning Kirkecenter Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 

14. 16.30 Løsning Kirke Spaghettigudstjeneste s. 5

17. 18.00 Løsning Kirkecenter Bibel & Burger s. 5

21. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 5

26. 12.00 Korning Kro Søndagsmiddag s. 8

22. 17.00-21.15 Løsning Kirkecenter Menighedshøjskole s. 8

27. 19.00 Løsning Kirkecenter Kirkehøjskole v/Christen Væver s. 5

30. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

 
APRIL    

1.-2.  Ølsted Skole Påskelejr – Alle tiders familie s. 8

11. 19.00-20.00 Løsning Kirke Fællessang  

14.  Løsning Kirkecenter Kvindeaften s. 5

18. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 5

20. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

 
MAJ    

2. 16.30 Korning Kirke Spaghettigudstjeneste s. 4

11. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

23. 18.00 Løsning Kirkecenter Aften for enlige s. 5

 
JUNI    

1. 19.30-21.30 Løsning Kirkecenter Åben bibelstudiegruppe 

7. 13.00 Skovdal kro Fælles sommerudflugt s. 4

18. 16.00 Løsning Kirke Koncert med Englesang s. 4



GUDSTJENESTELISTE
 LØSNING KORNING
1. marts 14.00 (FK) 
 Hverdagsgudstjeneste 

5. marts 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
2. s. i fasten 
Kollekt: Kristelig Handicapforening

12. marts 10.30 (SS) 9.00 (SS) Kaffe i missionshuset 
3. s. i fasten   efter gudstjenesten 
Kollekt: Folkekirkens nødhjælp 

19. marts 10.30 (FK) 9.00 (FK) nadver 
Midfaste søndag 
Kollekt: Kristelig forbund for studerende (KFS) 

26. marts 9.00 (SS) 10.30 (SS) Middag på kroen 
Mariæ bebudelsesdag   efter gudstjenesten 
Kollekt: Retten til liv

29. marts 14.00 (SS) 
 Hverdagsgudstjeneste 

2. april 10.30 (FK) 9.00 (FK) 
Palmesøndag 
Kollekt: Menighedsfakultetet 

6. april 19.00 (FK) 10.30 (FK) 
Skærtorsdag 

7. april 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
Langfredag 

9. april 10.30 (SS) 9.00 (SS) nadver 
Påskedag 
Kollekt: KFUM og K 

10. april 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Anden påskedag 

16. april 10.30 (SS) 9.00 (SS)  
1. s.e. påske 
Kollekt: Ordet og Israel 

23. april 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
2. s.e. påske 

26. april 14.00 (FK) 
 Hverdagsgudstjeneste 

30. april Konfirmationer Løsning skole 9.00 (FK) 
3. s.e. påske 9.00 (SS):  8.a 
 11.00 (FK): 8.b

5. maj 10.30 (FK) 9.00 (FK) nadver 
Bededag 
Kollekt: Evangelisk Luthersk Netværk 

7. maj Konfirmationer 10.30 Konfirmation (SS) 
4. s.e. påske 9.00 (SS):  G3&O3 Løsning skole 
 11.00 (FK): Bøgballe Friskole 

14. maj 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
5. s. e. påske 
Kollekt: Tværkulturelt center 

18. maj 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Kristi himmelfart 

21. maj 10.30 (FK) 9.00 (FK) nadver 
6. s. e. påske 

24. maj 14.00 (SS) 
  Hverdagsgudstjeneste

28. maj 9.00 (SS) 10.30 (SS) 
Pinsedag 

29. maj 10.30 (SS) 9.00 (SS) 
Anden pinsedag Friluftsgudstjeneste på Skærven*  

4. juni 9.00 (FK) 10.30 (FK) 
Trinitatis søndag   Friluftgudstjeneste ved åen 

* Hvis flaget ved kirken er hejst, afholdes gudstjenesten i kirkerummet. 
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 
 
 


