Hinge-Vinderslev

Til den frihed har Kristus
befriet os. Stå derfor fast, og
lad jer ikke atter tvinge under trælleåg.
(Gal. 5,1)
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Midt i et vadested
I Hinge og Vinderslev Sogne byder den kommende tid på en
række væsentlige forandringer. Konsekvenserne heraf er i skrivende stund ikke fuldt ud afklarede, men en række forhold ligger fast.

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.
Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har
givet,
løft dit hoved, og tak for livet!
J. Chr. Hostrup 1881/1884
DDS 129, v. 3-4

For det første er Mikael Holst Kongensholm pr. 1. maj 2017
ansat som ny sognepræst. Sognene vil dermed kunne se frem
til fra dette tidspunkt igen at få en fastansat sognepræst, der vil
komme til at bo i den nybyggede præstegård i Hinge, når denne
måtte stå færdig. Aktuelt er Mikael vikar i Levring og Hørup, så
han er allerede godt kendt med lokalområdet.
For det andet har jeg selv fået en fast præstestilling i Aarhus Stift
og holder derfor i sognene ved udgangen af november i år. Det
er for mit vedkommende blevet til næsten to år som konstitueret sognepræst i Hinge og Vinderslev, og det har været en tid,
jeg har været taknemmelig for. I kan læse mere om både dette
og jeres nye præst på de kommende sider.
Midt i et sådant vadested er det først og sidst væsentligt at sikre
sig, at den kristne frihed også i de kommende måneder vil blive
forkyndt i både Hinge og Vinderslev, at evangeliets trøst kan
blive rakt til mennesker i nød, at de døde vil blive begravet, at
børnene kan blive døbt, og at de elskende kan blive viet.
Alt dette er der heldigvis taget god hånd om. Arbejdsopgaverne
vil således i en overgangsperiode blive delt mellem områdets øvrige præster, ligesom der vil blive trukket på pensionerede præster, hvor det ellers ikke ville være muligt at få enderne til at nå
sammen.

I denne overgangsperiode, hvis udstrækning
ikke er endelig afklaret, vil der være færre
gudstjenester i pastoratet end hidtil, ligesom
gudstjenestetidspunkterne vil kunne være
anderledes end ”normalt”. Mest bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng er nok tidspunkterne juleaftensdag, men I alle tilfælde vil
det være en god idé at nærlæse gudstjenestelisten bagerst i kirkebladet.
I stedet for at begræde de aktuelle ændringer
kan de ses som en kærkommen lejlighed til at
møde områdets præster og høre dem prædike,
ligesom det vil åbne op for at krydse sognegrænser og følges ad til gudstjeneste i pastoratets anden kirke. Jeg skal lægge jer på sinde
at sørge for dem, der ikke kan transportere sig
selv, så ingen, der ønsker at komme i kirke,

ikke får muligheden. For at foregribe unødige
bekymringer skal det i samme ombæring understreges, at allerede indgåede aftaler om dåb
mv. står urokkeligt fast, men blot vil kunne
blive varetaget af en anden præst.
Det er aftalt, at Mikael Holst Kongensholm i
de kommende måneder er kontaktperson og
således vil varetage koordineringen af den pastorale betjening i sognene. Det er derfor Mikael, I i første omgang skal kontakte, hvis I har
behov for at tale med en præst, men ikke nødvendigvis derfor ham, I efterfølgende vil få besøg af. I finder kontaktoplysninger på Mikael
på næstsidste side i indeværende kirkeblad.
Søren Peter

Vær velkommen
I dag har jeg løbet en halv maraton, cyklet 40
kilometer, trænet armmuskler i fitnesscenteret, fremstillet hjemmelavet blommemarmelade samt serveret nybagte boller for børnene.
Sådan skrev en yngre kvinde på Facebook forleden. Og hun indkasserede ”likes” som aldrig
før. Facebook-bekendtskaberne stod i kø for at
synes godt om hendes aktiviteter.
Kun få opfattede, at det hele var en joke. Den
unge kvinde havde hverken løbet eller trænet
eller syltet eller bagt. Hun havde blot haft lyst
til at punktere de glansbilleder af menneskers
liv og præstationer, som findes i så rigt mål på
de sociale medier.
Hermed ikke sagt et ondt ord om Facebook
som sådan. Brugt ordentligt kan Facebook
sikkert være et fornuftigt ”mødested”. Men

det er selvsagt altid en redigeret virkelighed,
vi møder dér.
Trods de mange ord og billeder er det kun en
lille del af den menneskelige virkelighed, vi
ser. Det er begrænset, hvad der på Facebook
siges om, hvordan vi får modet til at være de
mennesker, vi er. Og det var sådan set i al sin
enkelthed det, kvinden med sin humoristiske
tilgang formåede at udstille.
Vender vi os i stedet til præst og psykoterapeut, Bent Falk, siger han, at modet til at være
menneske, atter og atter i praksis viser sig at
være modet til at udholde skam og skyld. Det
er modet til at leve med risiko for tab af kærlighed, betydning og mening, når facaden krakelerer.
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Det er bestemt ikke moderne at vedgå hverken
skam eller skyld – ikke desto mindre fylder
både skyld og skam meget i vores tilværelse.
Mange psykologer mener, at der er for meget
skam i vort samfund, mens mange sociologer
siger, at der er for lidt.
Skyld og skam kan ligne hinanden, men det
er ikke uden betydning at kunne skelne mellem dem. Skam har med vores væren at gøre.
Skammen vedrører det, vi er. Skyld retter sig
derimod mod vores gøren. Skylden har fokus
på det, vi gør eller – og det er måske endnu
mere udtalt – det, vi undlader at gøre, selv om
vi godt véd, at vi burde gøre det.
I en (selv)iscenesat virkelighed som den, vi
møder på de sociale medier, siges der ikke
meget om skam og skyld. I hvert fald ikke direkte. Men når vi er så optagede af at tage os
ud til vores fordel, er det så for at dække over,
hvad vi bærer på af skam og skyld? Hvor kan
vi være med alt det, vi bærer på – uafkortet og
ubeskåret? Og hvor kan vi få lov at lægge det
fra os og ikke bare gemme det væk?
Går vi til Det nye Testamente, hører vi ikke, at
vi først kan komme til den gode Gud, når vi lever op til diverse idealbilleder. Faktisk kommer
det slet ikke an på, hvad vi er, eller hvad vi måtte
være i stand til at præstere af ”rigtige” handlinger eller særlige følelser. Hos den Gud, som vi
kun kender i mennesket, Jesus af Nazareth, er vi
ikke først velkomne, når vi har løbet og trænet i
fitnesscentret og er blevet slanke og stærke.
Jesus siger noget helt andet. Han siger: ”Kom
til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” (Mattæus 11,28). Her skal vi ikke først demonstrere vellykkethed. Her må vi være, som vi nu
engang er.

at løfte det hele selv. Det selvbillede, som kan
blive ethvert menneskes afgud, skal vi i mødet
med Guds historie ikke længere klamre os til.
Vores forhold til den gode Gud er ikke underlagt de samme betingelser, som vi kender fra
Facebook. Det, vi skammer os over, kan aldrig
skille os fra ham.
Første søndag i advent begynder et nyt kirkeår. I kirken byder vi det nye år velkommen
ved at synge ”Vær velkommen Herrens år…”
(nr. 74 i salmebogen). Denne salme samler
kristentroens grundmotiver for os: At Jesus
fødes i mørket julenat, at han opstår fra de
døde påskemorgen, og at Guds Ånd kommer
herned pinsedag, fordi Gud aldrig igen vil lade
sig skille fra os. Her begynder vi i vinterens og
nattens mørke og går via forår og morgen frem
til sommer og dag. Vi bevæger os længere og
længere frem i lyset.
Når lyset er fra Gud, skal hverken skyld eller
skam gemmes væk i mørket. Skylden skal frem
i lyset, så den kan tilgives. Skammen skal ikke
længere holdes hemmeligt, men elskes bort.
En god måneds tid efter det nye kirkeårs begyndelse begynder det nye kalenderår. 2017
bydes velkommen med en anden salme på
samme melodi og et vist tematisk sammenfald: ”Vær velkommens herrens år…” (nr. 712
i salmebogen)
I den salme kaldes Gud for Sandheds Gud,
Nådens Gud, Fredens Gud og Fader-Gud.
Gud er netop vores himmelske far ved midt
i al ufred at sende os sin fred. Ved at ville os
uden at se til vores skyld og skam. Ved på trods
af alt det, der er vores, alligevel altid at se til
os i sin kærlighed. Det giver os mod til at leve
livet, som det nu en gang er. Det skænker os
mod til at leve, som vi nu en gang er.

I mødet med dette ene menneske, der på den
samme tid er Gud selv, behøver vi ikke længere
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Velkommen til Marianne
I de to menighedsråd har vi den store glæde at
byde velkommen til vores nye organist, Marianne Skrydstrup. Vi har allerede i et stykke
tid haft glæde af Mariannes dygtighed, store
musikalitet og indlevelse i gudstjenestens rum.
Nu glæder vi os over ikke længere kun at nyde

godt af dine evner som lejlighedsvis vikar, men
som vores nye fastansatte organist. Vi ser meget frem til samarbejdet og byder dig med stor
glæde velkommen som vores nye organist.
Menighedsrådene i Vinderslev og Hinge

Ny organist
Jeg hedder Marianne Marie Skrydstrup, er 52
år og bor i Birgittelyst sammen med Torben.
Vi har tilsammen fire børn i alderen 19-25 år.
Torben og jeg har været sammen i 11 år og
forventer at flytte til Serup i foråret 2017 sammen med gravhunden Ika.
Jeg har spillet kirkeorgel, siden jeg var 13 år og
var ansat i to kirker på hjemegnen i Himmerland, indtil jeg var 20 år. Herefter er der gået
30 år, hvor jeg har arbejdet for Post Danmark.
De fleste af årene som leder og chef. Det blev
ikke til meget orgelspil i disse år, men af og til
tog jeg ud som vikar.
For to år siden stoppede jeg i Post Danmark
og genoptog straks mit orgelspil. Det har hele
tiden rumsteret som en drøm for mig, og nu
var lejligheden der til at virkeliggøre den. Aktuelt går jeg på andet år på Vestervig Kirkemusikskole på linjen "Orgel og korledelse", der
svarer til den tidligere PO-uddannelse. Derfor
er det også fantastisk at få fast ansættelse i to
kirker, der har så gode og store orgler, at jeg
vil kunne spille al den musik, som vi arbejder
med på skolen.
Ud over ansættelsen ved Vinderslev og Hinge
Kirker har jeg arbejde på Herning Lufthavn,
hvor jeg dels laver regnskab for to selskaber

og dels vikarierer for flyvepladslederen. Jobbet
passer meget fint sammen med organistjobbet.
Samtidig er der plads og tid til at studere og
vikariere i andre kirker, når det kan passe ind.
Fritid og arbejdstid opdeler jeg normalt ikke.
Jeg har det nemlig godt med, at de to ting bare
er ét liv! Vores familier betyder meget og selv
har jeg en stor familie med fem søskende. Jeg
læser en del bøger. Torben og jeg er begge fritidspiloter og har haft mange gode og spændende oplevelser sammen.
Jeg glæder mig til at bidrage til det kirkelige
og musikalske liv i Hinge og Vinderslev og ser
frem til at hilse på jer undervejs.
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Marianne

Ny sognepræst
Navnet er allerede kendt af de fleste, og mange
har sikkert også set et billede af vores nye sognepræst i avisen. Det skal ikke hindre os i også
hér i kirkebladet at glæde os over, at Mikael
Holst Kongensholm pr. 1. maj 2017 er ansat
som sognepræst i Hinge og Vinderslev. Ud
over sit arbejde hos os vil Mikael også blive
et kendt ansigt i Thorning, Grathe og Vium,
hvor han kommer til at have en del arbejdsopgaver også. Som et godt afsæt for sit arbejde
kan vi derfor også kun glæde os over, at Mikael
er alle fem menighedsråds foretrukne blandt
de 11 ansøgere til stillingen.
Mikael, der er gift med Lise, vil præsentere sig
selv nærmere i et kommende kirkeblad. Hér

fra Hinge og Vinderslevs side kan vi kun sige,
at vi er glade for, at du har lyst til at være vore
nye sognepræst. Vi ser frem til at lære dig at
kende og glæder os til samarbejdet med dig i
de kommende år.

Tiden sætter sine spor
Tiden går ikke ubemærket hen. Da jeg begyndte som konstitueret sognepræst i Hinge
og Vinderslev, satte jeg et billede i kirkebladet
– ikke kun af mig selv, men af hele familien.
Jeg tænker, at det er passende at gøre det samme nu, hvor det er tid til at sige farvel. Blot
med et aktuelt billede; taget på efterårets tur til
Barcelona. Hvis man for et øjeblik skulle blive
i tvivl om, at tiden sætter sine spor, kan man
jo kaste et blik på det.

For mig er det både vemodigt og glædeligt, at
min tid som jeres sognepræst nu er kommet til
sin afslutning. Vemodigt, fordi der er meget,
jeg vil savne: Lejligheden til at komme tæt på
mennesker i sognene, muligheden for at præge
det kirkelige liv, samarbejdet med gode kollegaer og frivillige og ikke mindst anledningen
til at forkynde evangeliets frihed og fastholde
den nye livsmulighed, Guds fortælling åbner
op for os midt i vores verden.

Næsten to år blev det til. Det er lang tid for
en vikar. Nu blev det imidlertid så længe, at
jeg endog er kommet på præstetavlen i Hinge
som sognenes 23. sognepræst efter reformationen. For en konstitueret sognepræst er det en
usædvanlig anerkendelse, som jeg da også er
umådeligt taknemmelig for.

Og glædeligt, fordi jeg forlader jer for pr. 1.
december at begynde i et embede som fastansat sognepræst i Virring-Essenbæk-ÅrslevHørning, der er nogenlunde sammenfaldende
med Assentoft og omkringliggende sogne øst
for Randers. Hér ser jeg frem til at arbejde
sammen med min nye kollega, Inger Lise
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Gram, og glæder mig samtidig over, at stillingen er uden bopæl, så familien og jeg kan blive
boende i Ugelbølle.
Når jeg tænker tilbage på tiden, der gik, har
jeg meget at takke for. Jeg vil først og fremmest rette en afgrundsdyb tak til alle jer, der
har taget imod mig som jeres sognepræst. Jeg
er meget taknemmelig for den store tillid, I
har mødt mig med, når vi har mødtes i kirken
til gudstjenester og kirkelige handlinger, såvel
som ifm. samtaler i hjemmet. Det gælder både
de svære samtaler, når døden har krævet sit,
eller sygdom, sorg og tab af mening har trængt
sig på; og de glædelige ifm. dåb og vielse. Jeg
vil gerne takke både nuværende og tidligere
konfirmander og minikonfirmander for gode
samtaler om livet, kærligheden, troen og tviv-

len. Tak også til de to menighedsråd, der undervejs har været en stor hjælp i mit arbejde.
Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg gerne
takke mine kollegaer ved de to kirker. Jeg er
jer stor tak skyldig for opbakning, bistand og
tillid undervejs.
Tiden sætter sine spor. Nu er det tid til at
rette blikket fremad. Jeg glæder mig over, at
sognene allerede har valgt min afløser, Mikael
Holst Kongensholm, der begynder til maj. Fra
Kjellerup kender jeg Mikael som en dygtig,
samvittighedsfuld og engageret præst. Jeg håber, at I vil tage godt imod ham, støtte ham i
hans arbejde og møde ham med den samme
tillid og åbenhed, som mange af jer har mødt
mig med.
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Søren Peter

Hinge
Nyt menighedsråd
Efter aftalevalg består det nye menighedsråd i Hinge af:
Inger Døssing (genvalg)
Gerda Hjort (genvalg)
Bjarne Jacobsen (nyvalg)
Mogens Jensen (nyvalg)
Svend Erik Laursen (genvalg)
Det nye råd konstituerer sig i slutningen af november. Der skal lyde en stor tak til Hanne
Bitsch og Godtfred Appel for en stor og mangeårig indsats i menighedsrådet i Hinge Sogn.

Tak
Vi har haft den glæde at have Søren Peter Villadsen ansat som vikarpræst i Hinge og Vinderslev Sogne i næsten to år. Som menighedsråd og ansatte ved Hinge Kirke har det været
en stor fornøjelse at samarbejde med dig! Vi
har haft rigtig mange gode og indholdsrige
gudstjenester! Du har stille og roligt prøvet at
forny lidt på det liturgiske, og du har sat nye
tiltag i gang såsom en udendørs gudstjeneste
på Vinderslevholms store græsplæne i pinsen
2016.
Skønt du hele tiden har vidst, at det ikke blev
en livstidsstilling her hos os, har du formået at
engagere dig i sognet og beboerne her. Mange

er kommet til at kende dig, og du har efterhånden fået en god fornemmelse for, hvem vi
er. Du sagde ja til at holde talen Sankt Hansaften 2016 og gjorde det på din måde med humor og alvor og lidt filosofi puttet ind.
I menighedsrådet har du absolut været en ressource, og uden at ”overrule” har du hjulpet
os, når vi var i tvivl om noget. Vi vil ønske dig
tillykke med det nye præstejob på Djursland
og sender med dette mange hilsener og tanker
til dig og din familie fremover!
Menighedsrådet i Hinge Sogn.

Folkekirkens nødhjælp
Søndag d. 12. marts 2017 er der indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp. Mere info følger i

næste kirkeblad, men reservér gerne allerede
nu dagen.
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KFUM og KFUK i Hinge
Lørdag d. 3/12: Julefrokost. Nærmere
program følger

købet én man bliver klog af og som rører
ved én liv? Bibelhistorie for voksne.

Uge 2 2017: Evangelisk Alliances afholder
bedeuge over hele Danmark. I den anledning er alle velkomne i Hinge Kirke tirsdag d. 10. januar kl. 19.00, hvor KFUM
OG KFUK inviterer. Aftenen vil veksle
mellem stilhed, bøn og musik/sang. Bagefter er der kaffe, og man må gerne tage
resterne af julens småkager med.

Lisbeth Holm Filtenborg er præst, og har i
en årrække fortalt bibelhistorie for voksne,
hvor man som tilhører får lov til at spejle
sine egne erfaringer og levede liv i de gamle
fortællinger. De bibelske fortællinger er historier om uperfekte menneskers erfaringer med Gud – fulde af længsel og håb.
Vel mødt i K-huset i Hinge, Tingskrivervej
28. Foredrag og kaffebord koster 50 kr.

Mandag den 6/2-2017 kl. 19.30: Hvem
elsker ikke en god historie? – og oven i

Vinderslev
Nyt menighedsråd
Ved opstillingsmødet til menighedsrådet d.
14. september i Vinderslev Sognehus blev
opstillet en liste. Da der ikke indkom flere
lister inden fristens udløb, er følgende valgt:

Det nye råd konstituerer sig i slutningen af
november. Der skal samtidig lyde en stor tak
til Johannes Lauritsen og Martin Poulsen for
en stor og mangeårig indsats i menighedsrådet i Vinderslev Sogn.

Lisbeth Christensen, Anemonevej 6 (genvalg)
Knud Friis, Vinderslevholmvej 50 (nyvalg)
Søren Holm, Mausing Skolevej 12 (genvalg)
Jens Larsen, Mausing Skolevej 13 (nyvalg)
Jens Stenholt, Mausingvej 39 (genvalg)
Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19 (genvalg)
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Tak
I forbindelse med at Søren
Peter Villadsen har fået embede ved Assentoft, vil vi fra
Vinderslev Sogn sige ham tak
for de næsten to år, han har
vikarieret her. Det har været
rigtig godt for sognet med
en fast vikar, både ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, ligeså
ifm. konfirmandundervisningen mm.
Du har trofast deltaget i livet i sognet, selv om
det har betydet mange kilometer på landevejene og afsavn fra familien. Vi ønsker dig tillykke med dit nye embede, som ligger så nær
på dit hjem.

Konfirmander
og minikonfirmander
Konfirmandforberedelsen er godt i gang. I år
har vi et stort hold konfirmander i Vinderslev.
Som tidligere foregår undervisningen i Kjellerup Kirkecenter. Det er planen, at konfirmanderne fortsætter hér, når undervisningen
starter op igen i det nye år
I slutningen af januar begynder årets forløb for
minikonfirmander, der afsluttes med en fælles gudstjeneste omkring påske. Eleverne i den
nuværende 3. klasse på Vinderslev skole får en
direkte invitation med oplysninger om forløbet. Vi glæder os til at se jer!

Menigheden i Vinderslev

Kommende kirkeblad
Næste kirkeblad udkommer
omkring 1. marts 2017.
Deadline på materiale til næste kirkeblad
tirsdag d. 31. januar 2017.
Materialet kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på
mik@km.dk

i
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Hver tirsdag kl. 16.15 - 17.30 i Vinderslev Sognehus.
For alle børn fra tre år og opefter. Forældre er altid velkommen til atBørnehjørnet
være med.

er tilsluttet

Vi begynder med lidt frugt og saft. Vi hører små fortællinger fra Bibelen,
synger maler og leger.

Børnehjørnet er tilsluttet:

Ledere er: Anne Marie Vejen Najbjerg, tlf.nr. 86 88 97 77 og
Helle Braüner Frølund, tlf.nr. 51 89 05 74.
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Arrangementer i og omkring Vinderslev Sogn
Torsdag d. 1. december kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej
41. Ap.G. 7. v. 1-29
Tirsdag d. 6. december kl. 19.30
Soldatervennefest i Vinderslev Missionshus v. Dorthe Lundgaard Jeppesen, Aulum
Mandag d. 12. december kl. 14.30
Eftermiddagsmøde hos Hanna Bjerre Liljevej 11 v.
Finn Najbjerg
Tirsdag d. 20. december kl. 19.30
Vi pynter juletræ og der er ”før-julehygge” i Vinderslev Missionshus
Tirsdag d. 27. december Kl. 19.00
Juletræsfest i Vinderslev Missionshus v. Johannes
Ettrup Larsen, Gjern
Mandag d. 3. januar kl. 19.30
Samtalemøde hos Elly og Jens Stenholt. Mausingvej
39. Mark. 14, 32–72

Tirsdag d. 24. januar kl. 19.30
Generalforsamling i og for Vinderslev Missionshus
Mandag d. 30. januar kl. 19.30
Ethioperkreds hos Anne Marie og Finn Najbjerg,
Krokusvej 15
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30
Sogneaften i Sognehuset v. sygehuspræst
Ruth Østergaard Poulsen, Ålborg
EMNE: Hvordan hjælper vi bedst os selv og
hinanden, når livet gør ondt?
Torsdag d. 2. februar kl. 19.30
Samtalemøde hos Tove og Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7. Ap.G. 7 v. 30–60
Mandag d. 6. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Vinderslev Missionshus v. Erik
Bertelsen, Thorsø. Emne: ” Luther - der forandrede
verden.”
Kredsstævne i Kjellerup Missionshus
Torsdag d. 23. februar:
V. valgmenighedspræst Daniel Lind, Aarhus.
Kl. 14.00: ”Gudsbilleder i Bibelen ”
Kl. 15.30: ”Gudsbilleder i sangtradition ”
Kl. 19.30: ”Tro og tvivl” v. informationsmedarbejder Michael Nygaard, Aarhus.

Evangelisk Alliances bedeuge
Mandag d. 9. januar kl. 19.30: I Vinderslev
Missionshus + hos Agnethe Jensen, Tulipanvej
9 + hos Bodil og Jakob Lundgaard, Lundgårde
11
Tirsdag d. 10. januar kl. 19.30: Fællesmøde i
Vinderslev Missionshus v. Finn Najbjerg

Tirsdag d. 7. februar kl. 19.30
Samtalemøde hos Anne-Mette Villadsen, Illervej
17. Mark. 15

Onsdag d. 11. Januar kl. 19.30: I Vinderslev
Missionshus + hos Lisbeth og Laurits Christensen, Anemonevej 6 + hos Anna Grethe og
Jens Larsen, Mausing Skolevej 13

Mandag d. 27. februar kl. 19.30
Ethioperkreds hos Birgit og Poul Erik Mogensen,
Lindevej 24, Kjellerup

Torsdag d.12. januar kl. 19.39: Fællesmøde i
Vinderslev Missionshus v. Uffe Hansen
Torsdag d. 19. januar kl. 19.00
Menighedsrådsmøde hos Lisbeth og Laurits Christensen, Anemonevej 6
Tirsdag d. 17. januar kl. 19.30
Møde i Vinderslev Missionshus v. pastor Jørn Andreas Pedersen, Bjerringbro

Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30
Møde i Vinderslev Missionshus v. fritidsforkynder
Jørgen Vindum Sand, Hammerum
Torsdag d. 2. marts kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy og Børge Stenholt, Liljevej
41, Ap.G. 8
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Kirkelige handlinger

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Embedet er vakant

Dødsfald
Vinderslev
05.05 Kent Sørensen, Mausing, bisat fra Alderslyst
Kirke 11.05

Ved behov for pastoral betjening kan Mikael
Holst Kongensholm, konst. sognepræst i Levring og Hørup, kontaktes. Hvis han ikke selv har
mulighed for at træde til, vil han formidle kontakt
til en af områdets præster, der i fællesskab dækker embedet i vakanceperioden. Mikael træffes
på tlf.: 24 88 53 53 og mail: mik@km.dk

26.05. Jesper Thorsø Nielsen, Kjellerup, bisat fra
Vinderslev Kirke 31.05
27.07 Ejner Kristian Eriksen, Videbæk, begravet fra
Vinderslev Kirke 02.08

HINGE SOGN

04.08 Gerda Bro Jensen, Vinderslev, bisat fra Vinderslev Kirke 16.08

Hjemmeside: www.hingesogn.dk
Graver
Heidi Jeremiassen Jensen - Tlf.: 23 82 18 45
Mail: jeremiassenjensen@hotmail.com

03.09 Hartvig Sarius Andersen Viborg, Vinderslev,
bisat fra Hinge Kirke 09.09
12.09 Anders-Peter Wadsager, Vinderslev, bisat fra
Hørup Kirke 17.09

Organist
Marianne Skrydstrup – Tlf.: 24 92 18 92
Mail: msj1011@live.com

23.10 Karen Kirstine Vestergaard, Vinderslev, bisat
fra Vinderslev Kirke 27.10

Kirkesanger
Knud Erik Nebel - Tlf.: 86 88 61 98
Mail: nebel@energimail.dk

Hinge
08.08 Per Poulsen, Hvam, bisat fra Hinge Kirke
13.08

Konstitueringen af det nye menighedsråd
fremgår af næste kirkeblad. Indtil da henvises til hjemmesiden.

18.08 Else Henriette Sørensen, Ans bisat fra Hinge
Kirke 23.08
03.09 Hartvig Sarius Andersen Viborg, Vinderslev,
bisat fra Hinge Kirke 09.09

VINDERSLEV SOGN

Hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk

Dåb

Graver
Morten Bitsch - Tlf.: 86 88 81 91 / 29 40 81 91
Mail: vinderslevkirke@mail.dk

Vinderslev
05.05 Mallie Kjær Neigaard Nielsen

Graver- og sognemedhjælper
Helle Frølund - Tlf.: 51 89 05 74
Mail: vinderslevkirke@gmail.com

18.09 Kristoffer Leth Møller
23.10 Maya Frigaard Jacobsen

Organist
Marianne Skrydstrup – Tlf.: 24 92 18 92
Mail: msj1011@live.com

Vielser
Vinderslev
06.08 Lissy Nedergaard og Peter Kristian Jensen

Kirkesanger
Finn Najbjerg - Tlf.: 27 47 34 98
Mail: finn.najbjerg@indremission.dk
Afløsere: Uffe Hansen og Nis Petersen

20.08 Isabella Wærnskjold Laursen og Alexander
Winter

Konstitueringen af det nye menighedsråd
fremgår af næste kirkeblad. Indtil da henvises til hjemmesiden.

Hinge
02.07 Jane Dahl og Erik Hugues Emmanuel Grube
17.09 Lise Rosenkvist og Bjarne CarlsenRie Jin Lee
og Marcel Valbjørn. Viet i Hinge Kirke d. 16/4
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Hinge

Vinderslev

4/12
Anden søndag i advent

19:30 Julekoncert med Silkeborg
Gospelkor.

9:00 (nadver) v. Erik Bjørn.

11/12
Tredje søndag i advent

19.30 ”Vi synger julen ind” v. Jørgen
Løvstad.

17:00 Lucia-gudstjeneste v. Anders
Bo Engrob Jørgensen. Efterfølgende
spisning i sognehuset.

18/12
Fjerde søndag i advent

10:30 (nadver) v. Poul Erik Knudsen.

Ingen gudstjeneste.

24/12 Juleaften

12:30 v. Mikael Holst Kongensholm.

14:00 v. Gunnar Andreassen.

25/12
Juledag

10:30 (nadver) v. Frede Møller.
Offergang: Kirkens korshær.

9:00 (nadver) v. Frede Møller.
Offergang: Kirkens korshær.

26/12
Anden juledag

Ingen gudstjeneste.

9:00 v. Mikael Holst Kongensholm.

1/1-2017
Nytårsdag

Ingen gudstjeneste.

16:00 v. Anders Bo Engrob Jørgensen.
Offergang: Det danske Bibelselskab.

7/1-2017

10:30 Dåbsgudstjeneste v. Erik Bjørn.

----

8/1-2017
1. søndag efter HTK

10:30 (nadver) v. Anders Bo Engrob
Jørgensen.

9:00 v. Anders Bo Engrob Jørgensen.
Kirkekaffe.

15/1
2. søndag efter HTK

9:00 v. Mikael Holst Kongensholm.
Kirkekaffe.

10:30 (nadver) v. Mikael Holst Kongensholm.

22/1
3. søndag efter HTK

10:30 (nadver) v. Frede Møller.

9:00 v. Frede Møller.

29/1
4. søndag efter HTK

9:00 v. Erik Bjørn.

Ingen gudstjeneste.

Gudstjenestetidspunkter for februar 2017 vil blive annonceret i Midtjyllands
Avis, ligesom de vil blive bekendtgjort i kirkerne.

Gudstjenester på Malmhøj

Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre ældre, der
kunne have lyst til at være med.
Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf.: 86 88 82 58.

Torsdag d. 1/12-16 kl. 15.00: Johan Christian Nord
Fredag d. 23/12-16 kl. 15.00: Erik Bjørn
Torsdag d. 5/1-17 kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm
Torsdag d. 2/2-17 kl. 15.00: NN (sognemenighed)
Torsdag d. 2/3-17 kl. 15.00: Johan Christian Nord
Torsdag d. 6/4-17 kl. 15.00: NN (sognemenighed)

Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup, 8662 3321

G UD S T JENE S T ER

Dag

