Hinge-Vinderslev

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var
ved at komme til verden.
(Johannesevangeliet 1,9)

Du skal ej heller klage,
at du ham ej kan få,
han kommer selv at tage
dig ud af jammers vrå;
han kommer selv, han kommer
at dæmpe al din ve
og gør en liflig sommer
af al din trængsels sne.
(Den Danske Salmebog
nr. 86, vers 6)
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Lys på lys
I skrivende stund er det Allehelgen. Til gudstjenesterne i Hinge
og Vinderslev Kirker var der mulighed for at tænde et lys for at
mindes eller som en stille bøn.
Derudover har jeg lige haft to familiegudstjenester om Lille lys,
som gik ud i verden. Og vi har endnu mere lys at se frem til.
Inde i bladet kan du læse Lotte Kraghs fine tanker om hendes
yndlingssalme, ”Du, som har tændt millioner af stjerner”. Også
den salme handler om lys i mørket.
Der er Lucia-familiegudstjeneste med det klassiske Lucia-optog.
Det er nok med elektrisk lys og ikke med de til tider lidt for
levende lys som i de gode gamle dage.

Der er adventstiden med håb og forventning
og stigende lys i adventskransen.
Der er selve julen med de lysende juletræer
og strålende ansigter. Måske får vi endda hvid
sne til at lyse op i år? Derudover har vi også
en stillegudstjeneste til Kyndelmisse i begyndelsen af februar at se frem til. Kyndelmisse
betyder egentlig lysmesse, så der vil der også
være masser af lys.
Hvorfor går vi så meget op i lys i kirken? Det
er der i hvert fald tre grunde til.
En grund er, at lys spreder hygge og stemning.
Ligesom når vi tænder stearinlys hjemme i
stuen. Vi har det elektriske lys, som kan lyse
stuen mere end rigeligt op. Men vi tænder alligevel de levende lys. De spreder hygge. To lys
på et bord, så er stemningen sat.
En anden grund er, at der er noget rituelt over
at tænde et lys. Vi tænder lys på alteret, når
gudstjenesten går i gang. Vi tænder et lys på
en grav for at mindes. Når der har været store
terrorhandlinger i verden, samles folk i kirker
og på gader for at tænde lys. Vi føler os magtesløse over for livet; det der sker i verden og
måske endda i os selv, så vi tænder et lys. Det
føles rigtigt, og så gør vi da et eller andet. Et
enkelt lys redder ikke verden. Men det spreder
lidt varme og lys. Og i endnu højere grad håb.
Vi har nærmest en instinktiv fornemmelse af,
at mørket er noget skidt, det er lyset, som skal
frem. Så vi tænder et lys.
Den tredje og vigtigste grund er, at vi tror
på Jesus, verdens lys, som blev født under en
stjerne. Det klassiske juleevangelium fortæller,
at de vise mænd fra Østerland fulgte en stjerne
for at finde kongen. Deres aflæsning af stjernehimlen fortalte dem nemlig, at en konge
var født. De ledte efter ham og fandt ham i
Betlehem. Verdens frelser, verdens lys, lå i en
krybbe i et halvdunkelt hjørne af et hus.

Lyset var ved at komme til verden. Johannesevangeliet omtaler det som: ”Lyset, det sande
lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at
komme til verden.” Jesus blev født, og hans
opgave var at lyse. Han skulle oplyse os mennesker, så vi ser sandheden om os selv. At vi
er højt elskede af Gud, og at vi ofte er alt for
optagede af os selv. At vi minder om Gud, ja,
ligner ham, men at vi samtidig slet ikke lever
op til Guds perfekthed. Vi fejler, vi synder, vi
magter ikke at leve liv, som gavner andre mennesker. Lyset afslører os, det fortæller sandheden om os. Både vores skønheder og vores
skrøbeligheder. Det, vi lykkes med, og det, vi
mislykkes med.
Så Jesus, verdens lys, skulle oplyse alle mennesker. Men han skulle også oplyse Gud. Ikke
fordi Gud har brug for at vide noget mere om
sig selv. Men fordi vi har brug for at vide noget om Gud. Vores gudsbilleder kan ofte være
dunkle og forfejlede. Vi kan lægge alle mulige
sande og falske begreber og forestillinger i ordet ”Gud”. Vi er forskellige som mennesker.
Vi har forskellige historier og er skruet forskelligt sammen. Så det er forståeligt, at vi har
forskellige opfattelser af livet og af Gud. Men
i Jesus ser vi Gud helt klart. I ham kan vores
dunkle og lidt for hjemmestrikkede gudsopfattelser blive oplyst og rettet til. Som Jesus er,
sådan er Gud. Vil vi kende Gud, ja, så må vi
kende Jesus Kristus, Guds søn, verdens lys.
Han ønsker stadig at oplyse verden. Han ønsker stadig at oplyse os og vise os vej til Gud og
gode veje at gå i livet. Glædelig lystid!
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- Mikael Holst Kongensholm

Min yndlingssalme
Jeg har valgt: Du, som har
tændt millioner af stjerner.
(Den Danske Salmebog nr.
787)
Det er først og fremmest en smuk melodi,
skrevet af Erik Sommer.
Johannes Johansen har her skrevet en salme,
som er smuk og vedkommende. Den er som
en bøn.
Den har været på repertoiret i Midtjysk Kor
flere gange i løbet af årene. Det er en af de salmer, der altid er populær hos publikum.
Salmen har vi sunget ved mange lejrbål dengang, da jeg var leder hos spejderne i Vinderslev. Den var allerbedst, når vi sad tæt sammen ved bålet og slappede af ovenpå en lang
dags aktiviteter. Det var nu, at man sad varme
i kinderne og kiggede ind i bålet, mens kulden kom snigende bagfra, så det var en god idé
med en bålkappe over skuldrene. Her kunne
vi sidde og snitte en pind og bage snobrød,
mens vi sang og hyggede os. Det var her man
faldt til ro, og sidst på aftenen sang vi “Du,
som har tændt millioner af stjerner”. Og når
man kiggede op, var der ca. en million stjerner, og når man kiggede rundt på de andre i
flokken, takkede man for den lysende dag, der
var gået. Det var passende at bede om tilgivelse
for det, vi ikke fik nået og det onde, vi fik gjort
eller sagt. Der er vel altid noget, man kunne
have gjort anderledes, og mens man beder om
tilgivelse, kan man passende tænke på, om der
er nogen, man selv bør tilgive. Var der måske
noget, som man misforstod eller kunne den
anden bare ikke gøre for det. Videre i salmen
takker vi for hver glæde og beder om hjælp til
at bære hver byrde og smerte. Her tænker jeg
på dejlige oplevelser med familie og venner og

glædes over, at vi har hinanden. Dernæst minder salmen mig om, at vi er skrøbelige og kan
blive syge og miste dem, vi har kær.
Så takker jeg for de mennesker, som har støttet
mig. Det er rart at man har familie, venner og
kollegaer, der kan hjælpe. Det er desværre ikke
alle forundt.
Og så vil jeg selvfølgelig gerne kunne hjælpe
andre. Man skal jo dele ud af sit overskud og
bruge sine ressourcer på andre end sig selv –
engang imellem. Når man hjælper andre, føler
man selv en glæde ved det. Det skal være mine
sidste ord.
- Lotte Kragh
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Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.
Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!
Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!
Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.
Johannes Johansen 1981 og 1982.

Tro og Liv
– kristendomskursus for voksne
Hvad kan vi egentlig vide om Gud? Hvem
var Jesus? Hvordan skal jeg leve mit liv? Disse
og andre afgørende spørgsmål tages der livtag
med, når vi efter nytår har seks aftner med kristendomsundervisning for voksne. Hver aften
vil være en kombination af fordybelse i centrale emner inden for den kristne tro samtidig
med, at der bliver plads til at bringe sin egen
tro og tvivl i spil i sin egen lille faste samtalegruppe.
En aften vil typisk se sådan ud:
17.30 Aftensmad i samtalegrupperne i lokale
private hjem i Hinge eller Vinderslev
Sogn (man forpligter sig ikke til selv at
lægge hus til!)

Kurset finder sted på alle onsdage i lige uger
fra nytår indtil påsken og koster 150 kr. pr.
person, hvilket inkluderer studiemateriale
samt aftensmad. Beløbet betales ved første
mødegang onsdag d. 10. januar.
De seks aftner med tilhørende temaer ser sådan ud:
Onsdag d. 10. januar:
Hvad ved vi egentlig om Gud?
Onsdag d. 24. januar:
Hvem var Jesus?
Onsdag d. 7. februar:
Hvad er et menneske værd?

19.00 Opstart med fællessang i Hørup Kirkecenter

Onsdag d. 21. februar:
Hvad gør Helligånden?

19.10 Undervisning i dagens tema ved én af
omegnens præster

Onsdag d. 7. marts:
Gør bøn en forskel?

19.45 Temaet debatteres videre i samtalegrupperne

Onsdag d. 21. marts:
Hvordan kan jeg leve?

20.40 Fælles kaffe

Tilmelding sker til Mikael Holst Kongensholm på telefon 86 88 60 05 / 21 60 60 05
eller mail mik@km.dk senest søndag d. 31.
december.

21.15 Fælles oprydning
21.30 Tak for i aften

-4
2-

Gudstjenester
En gudstjeneste er ikke bare en gudstjeneste.
Godt nok ligner en del af gudstjenesterne hinanden, men vi har alligevel en del forskellige
typer gudstjenester på programmet. Her er
lidt om, hvad vi kan se frem til i vintermånederne:

Stillegudstjenester
Normalvis er der masser af ord i kirken til
gudstjenester. Det er rart. Ord er gode og vigtige. Men indimellem er det godt med stilhed.
Især i vores tid i dag, hvor der hele tiden sker
meget, og vi sjældent har rolige øjeblikke. Så
denne vinter prøver vi noget nyt i Vinderslev
Kirke. Vi lader ordene ligge uden for kirken,
og lader stilheden dominere kirkerummet.
Vi giver god tid til eftertanke, til bøn og til
at bruge kirkerummet på andre måder, end
vi plejer. Der er stillegudstjeneste følgende to
dage:
Søndag d. 7. januar kl. 19.30 i Vinderslev
Kirke. Kirkekaffe i sognehuset bagefter
Fredag d. 2. februar kl. 19.30 i Vinderslev
Kirke. Denne dag er kyndelmisse, vi markerer, at vi snart kan se en ende på vinteren. Fra
gammel tid er der tradition for at holde en
lysmesse denne dag, og til denne stillegudstjeneste vil vi lade både lysene og stilheden fylde.

Der er noget givende over at følge kirkeårets
forskellige tider, og derfor vil fastetiden i år
blive markeret på en særlig måde i Hinge
Kirke. Dels ved en askeonsdagsgudstjeneste
onsdag d. 14. februar kl. 19.30. Her indledes fasten, og der er fra gammel tid tradition
for, at man til denne gudstjeneste får tegnet af
askekors i panden som en påmindelse om, at
vi er støv, at vi er dødelige.
Dels vil der de fleste søndage i fastetiden frem
til påske være en lille kort aftensang søndag
aften i Hinge Kirke. Et par salmer, et par meditative sange, stilhed, en kort refleksion og
en bøn. Til aftensangen sidder vi oppe i koret
øverst i kirkerummet.
Aftensangen er ikke en erstatning for gudstjenesten søndag formiddag, men et ekstra tilbud
for dem, som har tid og lyst. Dog vil enkelte
af aftensangene være en decideret aftengudstjeneste af lidt længere varighed.
Askeonsdagsgudstjeneste onsdag d. 14. februar kl. 19.30
Aftengudstjeneste søndag d. 25. februar kl.
19.30
Aftensang søndag d. 4. marts kl. 19.30
Aftengudstjeneste søndag d. 11. marts kl.
19.30
Aftensang søndag d. 18. marts kl. 19.30
Aftensang søndag d. 25. marts kl. 19.30

Fasteaftensang
I dag er det de færreste, som markerer fasten
udover fastelavnssøndag med tøndeslagning
og udklædning. Men fasten har dybe rødder i
kirkens historie og er traditionelt set en tid til
eftertanke, til syndsbekendelse og til at undvære noget mad og drikke. Lade noget fylde
mindre, så Gud kan fylde mere.
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Familiegudstjenester
Både i Hinge og Vinderslev Kirke er der jævnligt gudstjenester, som på en særlig måde er for
hele familien. De indeholder en blanding af
salmer og børnesange, en bibelfortælling helt i
børnehøjde og andre indslag, som ikke plejer
at være i en normal højmesse. Typisk er der
også noget godt at spise efter gudstjenesten.
I løbet af vinteren har vi familiegudstjeneste
to gange:
Søndag d. 10. december kl. 16.00 i Vinderslev Kirke: Lucia
Ved denne familiegudstjeneste vil vi lade lyset
fylde. Det traditionelle Lucia-optog vil holde
sit indtog i kirken og sprede lys og glæde. Vi
vil synge børnesange og salmer og høre en
spændende fortælling. Efter gudstjenesten er
der spisning for alle i Vinderslev Sognehus.
Søndag d. 11. februar kl. 14.00 i Vinderslev
Kirke: Fastelavn
Fastelavn er en af de mest spraglede og kreative fester. Igen i år har vi en festlig fastelavnsgudstjeneste for hele familien. Vi skal synge
salmer og børnesange, og høre en fortælling
helt i børnehøjde. Kom gerne udklædt, for ef-

ter gudstjenesten er der tøndeslagning og til
sidst fastelavnsboller, kaffe og saftevand i sognehuset.
Den næste familiegudstjeneste i Hinge Kirke
er til marts. Læs mere i næste kirkeblad.

Hinge
De næste menighedsrådsmøder er i skrivende
stund ikke fastlagte. Dagsordener offentliggøres i skabet ved kirken.
Julekoncert søndag d. 10. december kl.
19.00 i Hinge Kirke
Denne aften vil John Nielsen (fra Astrup) og
hans musikalske venner føre os et skridt nær-

mere julen. Vi skal forbi nogle af de kendte
julesalmer og nogle nyere julesange, som vi
kender fra radioen. Det bliver både på dansk
og engelsk, og rent musikalsk kommer vi også
på en god rundtur.
Efter koncerten er der kaffe og kage i K-Huset.
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Hinge KFUM & K
Nyt fra KFUM og KFUK i Hinge
Onsdagsaktiviteter:

Cafeen i K-huset kl. 19-21: Her vil der altid være kaffe på kanden, og så er det ellers op til jer der
kommer, hvad der skal ske. Det kan f.eks. være noget kreativt, strikkerier, masser af snak, spille,
male på strandsten m.m. Kort sagt, så kan man bare komme og slappe af, eller man kan lave/gøre
noget sammen med de andre der er der. Tanken er at man kan komme som barn og voksen/familie,
eller bare som voksen.
Stalden kl. 19-21: Her vil der også være kaffe på kanden, og derudover er der bare masser af muligheder. Dem, der dukker op, kan selv være med til at forme dem. Det kan være en god ”værkstedssnak”, en bil der skal fikses, en cykel der skal lappes, en stol der skal limes……. Kort sagt alt der
skal fikses… Også her er det tænkt, at man kommer barn og voksen/familie, eller bare som voksen.
Bedegruppe kl. 17-18: Her mødes man til en lille time hvor der vil være tid og ro til at bede sammen med andre og alene. Det kan være for dig selv, en du holder af eller noget helt andet.
Aftensang og -afslutning kl. 21 i K-huset: For dem der har lyst, er det mulighed for at slutte
aftenen sammen med en aftensang og fadervor.
Lørdag den 27. jan. kl. 9.30 – 11.30 er der Åbent hus i Stalden og Cafeen på Tingskrivervej
28. Her er alle velkomne til at komme og se på lokalerne og få en snak om hvilke tilbud og
muligheder der er.

Andre aktiviteter:

Bibelstudiegrupper: Vi har 3 grupper, hvor vi mødes og snakker og diskuterer om hvad kristendommen kan sige os i dag. Grupperne ændres hvert 3. år og mødes som udgangspunkt på skift
hjemme hos deltagerne. Her er altid plads til nye og man kan også bare være med på en prøve.

Voksenaftner:

December:
Lørdag d. 9. Julefrokost

Januar 2018:

Tirsdag d. 9. International bede- og fælleskabsuge. Vi starter i Hinge Kirke kl. 19. Derefter er der
kaffe i K-huset til medbragte rester af julekonfekt og -småkager.
Onsdag d. 24: Litteratur-/filmaften
Lørdag d. 27. ”Åbent hus i Stald og Cafe” 9.30 – 11.30

Februar 2018:

Tirsdag d. 13. Herretur til Jysk Brandmuseum i Kjellerup – nærmere info. Senere.
Mandag d. 26. Generalforsamling

Flere oplysninger kan fås hos:

Formand Dorte Hougaard Madsen, 60214408, dhm@kfum-kfuk.dk
Næstformand Bjarne Jacobsen, 30276331, l-b@fibermail.dk
Eller følg os på facebook på https://www.facebook.com/kfumogkfukihinge/
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Vinderslev
De næste menighedsrådsmøder er i skrivende
stund ikke fastlagte. Dagsordener offentliggø-

res på kirkens hjemmeside:
www.vinderslevsogn.dk

Minikonfirmandundervisning
Så er det igen tid til minikonfirmandundervisning. Det er et tilbud til alle børn i 3. klasse.
Vi mødes onsdage kl. 13.30-15.15 i Vinderslev Sognehus. Vi begynder onsdag d. 10. januar og mødes så hver onsdag indtil påske,
bortset fra uge 7, hvor vi holder vinterferie.

Der er afslutning på minikonfirmandforløbet
Palmesøndag d. 25. marts kl. 10.30 i Vinderslev Kirke til en festlig familiegudstjeneste,
hvor minikonfirmanderne medvirker og viser
noget af alt det, de har lært.

Farvel til Helle
Med udgangen af september måned sagde vi
farvel til Helle, vores gode gravermedhjælper
ved Vinderslev Kirke gennem 4½ år, som har
fået andet arbejde.
Helle har udover gravermedhjælper også været
kirketjener for både sogne- og valgmenighed,
været igangsætter af kirkemusikalsk legestue og
en drivkraft i minikonfirmandundervisning.

Hun har også arbejdet
med kirkens hjemmeside
og med kreativ blomsterpyntning her og der.
Vinderslev Menighedsråd
siger mange tak for godt samarbejde og ønsker
hende alt godt fremover.

Ny gravermedhjælper
Vinderslev Menighedsråd byder varmt velkommen til vores nye gravermedhjælper,
Uffe. Vi ser frem til et godt samarbejde. Han
præsenterer her sig selv:
Mit navn er Uffe Ingemann Hansen. Jeg er
ansat pr. 1. oktober 2017 som gravermedhjælper. Jeg har været kirkesangerafløser ved Vinderslev kirke siden 2002. Det fortsætter jeg
med, og dermed er jeg på samme tid den nyansatte, og den, der har været der længst. Jeg

er 53 år, bor i Frederiksdal
med min hustru Alise. Vi
har 4 voksne børn, som
alle er døbt i Vinderslev
kirke. Jeg har de seneste
godt 26 år været ansat hos entreprenør Martin
Poulsen, nu Hvam Maskinstation. Jeg glæder
mig til arbejdet på kirkegården og i kirken og
håber, det vil blive til velsignelse for alle.
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Sogneaftener

BØR

Onsdag d. 31. januar kl.
19.30 i Vinderslev Sognehus: Vejen til Viborg
Biskop i Viborg, Henrik
Stubkjær har været vidt
omkring i verden og har
erfaring fra mange forskellige arbejdssammenhænge. Denne aften vil han fortælle om arbejdet med diakoni – som præst, forstander, generalsekretær og nu som biskop i en tid, hvor
diakonien på en helt ny måde presser sig på i
forhold til kirken. Der er nok af mennesker,
som har brug for en hjælpende hånd.

NEHJØRNET

Hver tirsdag kl. 16.15 - 17.30 i Vinderslev
Sognehus
For alle børn fra tre år og opefter. Forældre er
altid velkomne til at være med. Vi begynder
med lidt frugt og saft. Vi hører små fortællinger fra Bibelen, synger, maler og leger.
Ledere:
Helle Frølund:
51890574
Anne Marie Najbjerg:
61777454

Børnehjørnet er tilsluttet:

Kaffe og foredrag koster 25 kr.

Indre Mission i Vinderslev/Mausing
Indre Missions aktiviteter består af møder i Vinderslev Missionshus, Ethioperkredsen og samtalemøder i private hjem. Enhver er velkommen til at være med. Hvor ikke andet er nævnt, er
møderne i Vinderslev Missionshus kl. 19.30.
December:
Tirsdag d. 5. Soldatervennefest v. tidligere
soldaterhjemsleder i Afghanistan - Jens Arne
Skjøtt, Århus.
Torsdag d. 7. Samtalemøde over Apostlenes
Gerninger kapitel 16 - hos Lissy & Børge
Stenholt, Liljevej 41.
Onsdag d. 13. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde
og julehygge hos Hanna Bjerre v. Finn Najbjerg.
Tirsdag d. 19. Juletræspyntning og ”før-julhyggeaften”.
Onsdag d. 27. kl. 19.00 Juletræsfest v. Torben A. Knudsen, Silkeborgvej 113

Januar:
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Evangelisk Alliance bedeuge: ”På vejsom pilgrim, fremmed og flygtning”
Mandag d. 8. - i missionshuset
+ hos Karin & Henrik Pedersen, Charlottenlundvej 37
+ hos Lisbeth & Laurits Christensen,
Anemonevej 6
Tirsdag d. 9. Fællesmøde i missionshuset
Onsdag d. 10. - i missionshuset
+ hos Kirsten & Knud Kristensen, Pederstrupvej 32
+ hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9
Torsdag d. 11. Fællesmøde i missionshuset.

Tirsdag d. 16. Møde ved tidligere missionær
Henry T. Christensen, Ålestrup. Emne: Paulus
- hedningernes apostel - Efeserbrevet kapitel 3.
Torsdag d. 23. Den årlige generalforsamling.
Mandag d. 29. Ethiopermøde hos Anne Marie & Finn Najbjerg, Krokusvej 24.
Tirsdag d. 30. Samtalemøde over Salmernes
Bog kapitel 22 hos Anna Grethe & Jens Larsen, Mausing Skolevej 13.
Onsdag d. 31. Sogneaften i sognehuset v. biskop Henrik Stubkjær, Viborg. Emne: ”Vejen
til Viborg”
Februar:
Tirsdag d. 6. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde v.
bedemand Dorthea Nedergaard, Silkeborg.
Torsdag d. 8. Samtalemøde over Apg. 17 –
hos Tove & Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7

Tirsdag d. 20. Møde v. volontør Emma Bjerre. Emne: Oplevelser fra Cameroun.
Torsdag d. 22. kl. 14.00 Kredsmøde i
Kjellerup i Menighedshuset v. pastor emeritus Esper Thidemann, Aarhus. Emne:
Jakobsbrevet
kl. 19.30 v. landssekretær Niels Andersen fra Menighedsfakultetet.
Mandag 26. Ethiopermøde hos Birgit & Poul
Erik Mogensen, Lindevej 24, Kjellerup
Tirsdag d. 27. Temamøde ved Ernst Skipper, Hammerum, tidligere leder af et bo- og
uddannelsessted for unge med særlige behov.
Emne: Fokus på muligheder kontra forhindringer + ”næroplevelser” fra sit tidligere arbejde.

Samtalemøde/bibelkreds

Ethioperkredsen

Et samtalemøde/bibelkreds er en aften, hvor
mennesker mødes i et privat hjem til samtale
og studie ud fra en tekst i bibelen. Det er også
en aften med vægt på socialt samvær, fortrolighed og venskab. Møderne går på skift i hjemmene.

Promissio (tidl. Dansk Ethioper Mission) forstår sig selv som en selvstændig organisation
inden for Den Danske Folkekirke, der varetager en del af kirkens globale missionsopgave
og ansvar. Promissio har missionærer i Etiopien og Liberia.
Omkring 15 personer på tværs af Kjellerup,
Hinge og Vinderslev sogne samles ca. 8 gange om året for at være sammen om Promissios
arbejde. De fleste gange er møderne i private
hjem.
Det begynder med en bibeltime, hvorefter
der er nyhedsbreve fra en eller flere af de udsendte missionærer. En eller to gange om året
er der møde i missionshuset med en taler fra
Promissio.

Kontakt til grupperne.
Brokhuskredsen : 86 88 84 45
Mausingkredsen : 86 86 74 76
Bibelkreds 1: 86 88 82 49
Bibelkreds 2: 61 33 88 18
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Kirkelige handlinger
Dødsfald
Vinderslev
16.08 Benta Tougaard, Malmhøj, Vinderslev, bisat
fra Alderslyst Kirke, 21.08
09.09 Bodil Lundgaard, Mausing, begravet fra Vinderslev Kirke 15.09
18.09 Vagner Rod, Tjørring, bisat fra Vinderslev
Kirke 22.09
13.10 Poul Bjørn, Malmhøj, Vinderslev, begravet fra
Vinderslev Kirke 18.10.2017
Hinge
22.09 Marie Kristine Jacobsen, begravet fra Hinge
Kirke 27.09

Dåb
Vinderslev
13.08 Ella Lucia Hosbond Olesen
24.09 Mille Thorsø Bech
Hinge
20.08 Kay Magnus Witt
15.10 Malthe Funch Bro

Vielser
Vinderslev
23.09 Anna Jensen og Vagn Nielsen (valgmenigheden)
Hinge
20.08 Katrine Marie Henriksen og Simon Witt, København

Kommende kirkeblad
Næste kirkeblad udkommer
omkring d. 1. marts
Deadline på materiale til det er
mandag d. 30. januar
og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på
mik@km.dk.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Mikael Holst Kongensholm
Tlf.: 86 88 60 05 / 21 60 60 05
Mail: mik@km.dk
Mandag er fridag

HINGE SOGN

Hjemmeside: www.hingesogn.dk
Menighedsrådsformand
Svend Erik Laursen - Tlf. 27 29 24 59
Mail: svende-laursen@hotmail.com
Kasserer
Gerda Hjorth - Tlf.: 86 88 66 33
Mail: hinge@post.opasia.dk
Kirkeværge
Bjarne Jacobsen - Tlf.: 30 27 63 31
Mail: l-b@fibermail.dk
Graver
Heidi Jeremiassen Jensen - Tlf.: 23 82 18 45
Mail: jeremiassenjensen@hotmail.com
Kirkesanger
Knud Erik Nebel - Tlf.: 86 88 61 98
Mail: nebel@energimail.dk
Organist
Marianne Skrydstrup – Tlf.: 24 92 18 92
Mail: msj1011@live.com

VINDERSLEV SOGN

Hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk
Menighedsrådsformand
Jens Stenholt - Tlf.: 61 26 81 33
Mail: elly-jensstenholt@mail.dk
Kasserer
Jens Benner Larsen - Tlf.: 40 94 07 33
Mail: mausingskolevej13@gmail.com
Kirkeværge
Søren Vindum Holm - Tlf.: 86 88 82 24
Mail: ielh@dlgpost.dk
Graver
Morten Bitsch - Tlf.: 86 88 81 91 / 29 40 81 91
Mail: vinderslevkirke@mail.dk
Gravermedhjælper,
kirketjener, kirkesanger m.m.
Uffe Hansen – 20 63 89 38
Mail: vinderslevkirke@gmail.com
Kirkesanger
Finn Najbjerg - Tlf.: 27 47 34 98
Mail: finn.najbjerg@indremission.dk
Afløsere: Nis Petersen
Organist
Marianne Skrydstrup – Tlf.: 24 92 18 92
Mail: msj1011@live.com
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Hinge

Vinderslev

3/12 1. søndag i advent

9.00 + nadver

10.30

10/12 2. søndag i advent

19.00 Julekoncert + kaffe

16.00 Lucia-familiegudstjeneste +
spisning

17/12 3. søndag i advent

10.30

9.00 (skriftemål 8.45)

24/12 Juleaftensdag

14.30

11.00 (familiegudstjeneste)
13.00

25/12 Juledag

10.30 (I)

9.00 (I)

26/12 2. juledag

9.00 + nadver

Fælles med Hinge

31/12 Julesøndag

9.00 + nadver

10.30

1/1 Nytårsdag

12.30 (I) + kransekage

10.30 (I)

7/1 1. søndag e. H3K

10.30

19.30 – stillegudstjeneste + kaffe

14/1 2. søndag e. H3K

9.00 v. Erik Bjørn

10.30 – degnegudstjeneste v. Finn
Najbjerg

21/1 Sidste søndag e. H3K

9.00 + nadver

10.30

28/1 Septuagesima søndag

14.00 + kaffe

9.00
19.30 - stillegudstjeneste

Fredag d. 2/2
4/2 Seksagesima søndag

9.00

10.30 (skriftemål 10.15)

11/2 Fastelavnssøndag

10.30 (I)

14.00 – familiegudstjeneste + kaffe og
tøndeslagning (I)

Onsdag d. 14/2

19.30 – Askeonsdag

18/2 1. søndag i fasten

Fælles med Vinderslev

9.00 v. Erik Bjørn

25/2 2. søndag i fasten

19.30 + kaffe

10.30

Hvor intet andet navn er nævnt, er gudstjenesten ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm.
Indsamlinger (I) til gudstjenester:
Juledag d. 25. december til Kirkens Korshær
Nytårsdag d. 1. januar til Det Danske Bibelselskab

Afløser for sognepræsten
13-14. januar:
Erik Bjørn, erbj@km.dk, 30 82 80 59

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 Lissy og Børge Stenholt, tlf. 86 88 82 58.

Fastelavnssøndag d. 11/2 til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

15-18. februar:
Erik Bjørn, erbj@km.dk, 30 82 80 59

Torsdag d. 7. december kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm
Torsdag d. 4. januar kl. 15.00: Johan Christian Nord
Torsdag d. 1. februar kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm

Sats & tryk: GD Gruppen, 8662 3321

G UD S T JE N E S T E R

Dag

