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PRÆSTENS HJØRNE

NYT & GAMMELT
Mikael Holst
Kongensholm

Den opmærksomme læser
vil nok have opdaget, at kirkebladet ser noget anderledes ud, end det plejer. Det
har fået nyt layout, flere farver og flere billeder. Det var
vist på tide, at det blev opdateret lidt. Hvis I har kommentarer til udseende og
indhold, så send mig endelig
en mail. Et nyt fast element i
bladet er, at en person fra et
af sognene fortæller om sin
yndlingssalme. I sidste nummer fortalte Lotte Kragh om
sin yndlingssalme »Du, som
har tændt millioner af stjerner«
og i dette nummer er det så
Erene Vestergaards tur. Hun
fortæller fint om, hvorfor hun
holder særligt af »Se, nu stiger solen«.
Det er sjovt og lærerigt at
høre, hvilke salmer folk holder særligt af. Jeg har også
nogle som betyder noget
særligt for mig, men jeg opdager også hele tiden nogle
nye salmer, som kan noget
særligt og sætter ord på kristendom og tro på en rammende måde.

For tiden kører otte af sognene i Gl. Kjellerup Kommune et fælles kristendomskursus. Der er der rigtig god
mulighed for at lytte til andre
og lære af dem og samtidig
have et trygt fællesskab, hvor
man kan lufte sine egne tanker om tro og liv. En af deltagerne sagde til Midtjyllands
Avis: »Det er et spændende nyt
tilbud at snakke om det man
tror på eller ikke tror på sammen med andre. En gudstjeneste har et fast program. I det her
tilfælde er der plads til dialog.
Jeg havde håbet, at der var en
bred repræsentation af forskellige mennesker som deltagere.
Og mit håb er imødekommet«.

Det er svært at tro
alene. Vi har brug for
fællesskabet med
hinanden...

Vi har nok alle vores yndlingselement af kristendommen, den særlige del, som
vi holder særligt af. Et særligt bibelvers, måske vores
konfirmationsord. Eller et
helt bestemt billede af Gud,
f.eks. Gud som en kærlig far.
Andre er mere optagede
af Jesus eller af Guds Ånd,
Helligånden. Til et kristendomskursus får vi mulighed
for at studere hele billedet.

De sider af kristendommen,
vi kender godt, og de sider, vi
kender knap så godt. Vi præster lærer en del ved at holde
oplæggene, og deltagerne
har åbne samtaler i grupper,
som forhåbentligt giver anledning til, at alle får noget at
tænke over.
Vi afholder et kristendomskursus, fordi vi tror, at kristendommen stadig er vigtig. At den stadig har svar på
de spørgsmål, som vi mennesker går og tumler med.
Spørgsmål som »Hvad skal
jeg med mit liv?«, »Hvad sker
der efter døden?«, »Hvem er
Gud?«, »Hvorfor fejler jeg?”«og
mange andre spørgsmål.
Nogle spørgsmål finder vi ret
tydelige svar på i Bibelen og i
den kristne tradition. F.eks. at
Jesus er Guds søn, som døde
for vores skyld, at mennesket
er en sær blanding af mørke
og lys, og at Gud besejrede
døden ved at lade Jesus opstå fra de døde.
Andre spørgsmål finder vi
knapt så entydige svar på.
Så her er det virkelig vigtigt,
at vi deler vores tro og tanker om Gud med hinanden.
»Hvordan virker Gud i vores
liv?«, »Hvordan passer vi bedst
på skaberværket?«, »Hvordan
ser et liv som kristen ud i år
2018?«, »Kan vi mærke Gud?«.

DET SKER I HINGE SOGN

ÆLDREUDFLUGT
Det er svært at tro alene.
Vi har brug for fællesskabet
med hinanden, vi har brug
for nogle at vandre gennem
troens glæder og kampe
med.
Vi afholder også et kristendomskursus, fordi andre religioner og tilgange til livet
vokser. Vi møder islam, ateisme og forskellige former
for hinduisme og buddhisme
oftere og oftere. Nogle gange i tydelig form med klar
indholdsfortegnelse på. Andre gange er det mere uklart
hvilket verdensbillede, som
ligger bag. I den situation
er det vigtigt at kende sine
rødder. Kende sin tradition
og tro. For alt er ikke bare
lige gyldigt og ens. Jeg tror,
der er forskel. Vigtig forskel.
Kun i kristendommen møder vi Gud som helt nådig,
helt kærlig og helt realistisk
om vi menneskers tilstand.
Gud blev menneske i Jesus
Kristus. Så langt rækker hans
kærlighed til os, ja, længere
endnu. Jesus døde for vores
skyld og opstod igen. Det
havde vi brug for. I Jesu død
og opstandelse er der håb og
liv for enhver. Det er til alle
tider kristendommens helt
særlige budskab.

HINGE SOGN - DEN 12. JUNI

Udflugt for de ældre med tilknytning til Hinge Sogn bliver i år tirsdag den 12. juni. Turen går til det historiske
Jelling, hvor vi får en rundvisning i området ved kirken,
gravhøjene og runestenene. Der bliver også mulighed
for at se det moderniserede og nyindrettede museum
på stedet.
Udførligt program følger i næste kirkeblad.

FASTEAFTENSANG
HINGE SOGN
Fastetiden vil i år blive markeret på en særlig måde i
Hinge Kirke. Der vil 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 en af aftensangene være en decideret aftengudstjeneste af lidt længere varighed.
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
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MIN YNDLINGSSALME

VI SKAL GLÆDE OS
over livet hver dag
Nr. 754 i salmebogen: »Se, nu stiger solen af havets skød« er min
yndlingssalme.
Jacob Knudsens populære
morgensalme er i salmebogen
sat under kategorien: Menneskelivet, og bliver sunget til
både bryllupper og begravelser. Den malende beskrivelse af solopgangen minder mig om en stregtegning af solopgangen i min
sangbog fra folkeskolen. Der var ingen farver på
den tegning, men ligesom i Jakob Knudsens salme
fornemmede jeg både lys og glæde strømme imod
mig. Selv om Jakob Knudsen også omtaler død og
mørke dage.
Når vi synger den til begravelser, synes jeg altid
stemningen løfter sig, og glæden ved livet, trods
alle sorger, vender tilbage. Der er meget håb og
glæde i den salme trods alle livets genvordigheder.
Dertil hjælper melodien også (Oluf Ring 1915) vi har sunget salmen adskillige gange i Midtjysk
Kor - og det er en meget dejlig melodi, som også
løfter ordene.
Vi skal glæde os over livet hver dag, og når vi ser
solen stå op, løfter det vist stemningen hos de fleste, men vi skal også tage imod de udfordringer,
som dagen bringer: ”Oh, at jeg tør favne dig skære
dag”
De andre salmer, Jacob Knudsen skrev, er også
med udgangspunkt i naturen. »Tunge mørke natteskyer« (DDS nr. 785) og »Vi pløjed og vi så’de« (DDS
nr. 730). Takkesange over naturens kredsløb, dag
til nat til dag osv, og årstidernes gentagne kredsløb. Jacob Knudsen gør os opmærksom på naturens fænomener, men også at vi skal huske at
glæde os over dem.
Erene Vestergaard

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst
!
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød
,
at mig dagen fryder, trods synd og død
.
Takke ham, som gav mig, når sol står
op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!
O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls beh
ag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!
Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgne
ns vind,
ret som om det ånded af lyset ud o du milde Fader, min skaber, Gud!
Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav
:
Livets Gud mig skærmer, jeg er han
s barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn
.
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
Jakob Knudsen 1891.

DET SKER

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 forårsmånederne:

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.
Fredag d. 16. marts kl. 17.30 			
i Hinge Kirke
Efter en vinterpause er vi igen klar med en familiegudstjeneste i Hinge Kirke. Kort gudstjeneste i
børnehøjde, gratis aftensmad og spændende kreativ aktivitet i stalden bagefter.
Palmesøndag d. 25. marts kl. 10.30 		
i Vinderslev Kirke
Til denne familiegudstjeneste vil vi markere afslutningen på minikonfirmandundervisningen.
Minikonfirmanderne vil vise os noget af det, de
har lært igennem onsdagenes kombination af
sang, leg, bibelfortælling, drama og udforskning af
kirkerummet. Udover et par indslag fra minikonfirmanderne skal vi synge børnesange og salmer,
høre en fortælling helt i børnehøjde og efterfølgende er der spisning for alle i sognehuset.

PÅSKEGUDSTJENESTER
Påske er kirkens højtid og derfor har vi i påsketiden en del gudstjenester for at få anledning til
at leve os ind i påskens budskab om Jesus, som
døde for vores skyld og opstod igen påskemorgen.
Udover gudstjenesterne har vi i år et par særlige
tiltag:

SKÆRTORSDAGSSPISNING
Skærtorsdag mindes vi, at disciplene mødtes med
Jesus til hans sidste måltid, hvor han indstiftede
nadveren. Det foregik om aftenen, og derfor er vores gudstjenester skærtorsdag også om aftenen.
Inden gudstjenesten i Hinge Kirke skærtorsdag
d. 29. marts kl. 19.00 vil vi forsøge at leve os
lidt ind i stemningen og spise sammen. Det foregår kl. 17.30 i K-Huset, og det koster 50 kr. at spise
med. Undervejs vil vi synge en salme eller to og
høre lidt om Jesu sidste måltid. Kl. 19.00 begynder selve gudstjenesten i Hinge Kirke. Tilmelding
til skærtorsdagsspisning kan ske til Svend Erik
Laursen på svende-laursen@hotmail.com eller 27
29 24 59 senest søndag d. 25. marts.

PÅSKEMORGENSANG
Påskedag, søndag d. 1. april, er der påskemorgensang i Vinderslev. Vi mødes kl. 7.30 ved kirken (hvis vejret er til det, ellers mødes vi i kirken)
og synger nogle af påskens dejlige salmer. Efter
morgensangen er der morgenkaffe og rundstykker
i sognehuset og god tid til en snak, inden selve
påskegudstjenesten begynder kl. 9.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE
PÅ VINDERSLEVHOLM
Igen i år mødes vi på Vinderslevholm 2. pinsedag, d. 21. maj, til en gudstjeneste i det fri med
udsigt til hinanden, til sø og til skov. Gudstjenesten
er et fælles arrangement mellem Hinge og Vinderslev sogne. Det er en oplagt mulighed for at
møde nogle, man ikke lige deler kirkebænk med
hver søndag, og for at opleve de skønne omgivelser ved Vinderslevholm. Bagefter nyder 		
vi sammen vores medbragte mad, 			
udsigten og fællesskabet med 			
hinanden. Husk et tæppe
eller en stol at sidde på.
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KORT NYT

HINGE SOGN
INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag d. 11. marts er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Hinge Sogn. Vi håber at
kunne komme forbi alle husstande, så alle får mulighed for at give et bidrag. Derfor er der brug for
indsamlere. Kontakt koordinator Karen Enggård på
karen.enggaard@fibermail.dk eller 87247070, hvis du
har lyst til at være med til at samle ind.

DÅBSTRÆF
Søndag den 22. april kl. 14.00-16.30 indbyder Hinge og Grønbæk sogne i fællesskab til
dåbstræf for børn af årgang 2012 og 2013. Hinge
og Grønbæk sogne udgør tilsammen Ans skoledistrikt, så børnene fra de to sogne møder hinanden
i flere sammenhænge, og derfor er det oplagt at
arrangere dåbstræf i fællesskab.
I Grønbæk Sogn har de afholdt dåbstræf i mange
år, men det er første gang, dåbstræffet planlægges
i samarbejde med os i Hinge Sogn. Vi håber, at
arrangementet bliver godt modtaget af børn og
forældre fra begge sogne.

© Mikkel Østergaard

Dåbstræffet vil i år foregå i og ved Hinge kirke
og de lokaler, som findes i præstegårdens gamle
staldbygninger. Børnene og deres familier får en
skriftlig invitation, og både forældre, søskende og
bedsteforældre er velkomne til at deltage.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 22. marts kl. 19.30 i K-Huset
(budget- og regnskabsmøde)
Torsdag d. 12. april kl. 19.30 			
hos Bjarne Jacobsen, Nørskovlundvej 49.
Torsdag d. 19. maj kl. 19.00 i K-Huset
(kirkesyn)

KONFIRMATION
Lørdag d. 5. maj kl. 10.00 konfirmeres 		
i Hinge Kirke:
Eirik Korsåsen
Kristian Sigvard Døssing

DET SKER

NYT FRA

I HINGE

ONSDAGSAKTIVITETER
Bedegruppe kl. 17.00-18.00: 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.
Fællesspising kl.18.00-19.00: Husk tilmelding på: 				
https://doodle.com/poll/ymwcsmu8hg5b8vq4.
Caféen i K-huset kl.19.00-21.00: 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. 19.00-21.00: 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 »værksteds-snak«, 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..
Aftensang og -afslutning kl. 21.00 i K-huset: For dem der har lyst, er 			
det mulighed for at slutte aftenen sammen med en aftensang og fadervor.

ANDRE
AKTIVITETER
Bibelstudiegrupper: Vi har 3 grupper, hvor vi mødes og taler 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:
Onsdag d. 14. marts: Film/litteraturaften.
Torsdag d. 26. april:
Løvspringtur med efterfølgende varme hveder.
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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KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER

SOGNEAFTEN

Onsdag d. 14. marts kl. 18.00 			
i Vinderslev Sognehus 			
(regnskabs- og budgetmøde).

Torsdag d. 8. marts kl. 19.30 i Vinderslev
Sognehus v. Hans Jørgen Lysholm: »Vinderslev kirke med udblik til kirke i Midtjylland«.

Torsdag d. 15. maj kl. 17.00 			
i Vinderslev Sognehus (kirkesyn)

Det er i vore kirker, at forgangne generationers
liv og virke møder os. Kirkerne fortæller om byggekunst, stenhuggerkunst, bibelhistorie, centrale
emner fra det kristne evangelium, legender, mindesmærker og meget mere. Vore kirker er fyldt med
symboler, men kan vi stadig tyde dem?

KONFIRMATION
Søndag d. 29. april 10.30 			
konfirmeres i Vinderslev Kirke:
Lasse Grene Friis
Mark Stenholt Winkler
Tessa Johanna Franciska ljdema

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUE
Foråret nærmer sig, og det er igen tid for kirkemusikalsk legestue i Vinderslev Kirke. Første
gang er onsdag d. 11. april kl. 9.30-10.30.
Kirkemusikalsk legestue er for børn i alderen 1-3
år. Vi vil synge lidt børnesange og salmer sammen, bevæge os, bruge sanserne og lege. Så hvis
du er dagplejer eller hjemmegående, er du meget
velkommen til at kigge forbi kirken med et eller
flere børn.
Der er kirkemusikalsk legestue i Vinderslev Kirke på følgende onsdage: 11. april, 25. april, 9.
maj, 23. maj, 6. juni og 20. juni.

Der er mange spændende kirkebygninger i Midtjylland, og Vinderslev kirke er en af de mest spændende. Vi skal se en del udvalgte billeder - billeder, som
gør os klogere, og som fortæller en interessant historie.
Hans Jørgen Lysholm er født
i 1947, uddannet lærer og har
arbejdet som lærer og efterskoleforstander.
Entré, kaffe og kage: 25 kr.

Kirkemusikalsk legestue
i Vinderslev Kirke

DET SKER

BØRNEHJØRNET

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

EAT & MEET

Eat & Meet er et par hyggelige timer for børn i 3.-8.-klasse. Det er med gratis
spisning, fællesskab, sang, leg og bibelfortælling. Næste Eat & Meet er fredag d.
6. april kl. 17.30-20.00 i Vinderslev Sognehus.
For flere oplysninger, kontakt: Helle Frølund: 51890574
Anne Marie Najbjerg: 61777454

ETHIOPERKREDSEN
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.

SAMTALEMØDE/BIBELKREDS
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.
Kontakt til grupperne:
Brokhuskredsen: tlf. 86 88 84 45 | Mausingkredsen: tlf. 86 86 74 76
Bibelkreds 1: tlf. 86 88 82 49 | Bibelkreds 2: tlf. 61 33 88 18
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DET SKER

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 kl. 19.30.
Torsdag d. 1. marts
Samtalemøde over Apostlenes Gerninger
kapitel 18 hos Lissy og Børge Stenholt,
Liljevej 41.
Tirsdag d. 6. marts
Samtalemøde over Salmernes Bog kapitel 23
hos Edith Eriksen, Tøndborgvej 43.
Torsdag d. 8. marts
Sogneaften i Sognehuset ved Hans Jørgen
Lysholm. Emne: Vinderslev kirke med udblik til
kirke i Midtjylland.
Mandag d. 12. marts kl. 14.30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset
ved missionær Svend Taulborg, Struer.
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Thorning Missionshus
ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm
og Snejbjergkoret.
Tirsdag d. 20. marts
Møde i Vinderslev Missionshus v. lærer Simon
Skals, Gjern. Emne: »Luddovne tjenere + curling
kristne«.

Tirsdag d. 24. april
Temamøde i Vinderslev Missionshus
ved James P. Matthew, Viborg.
Mandag d. 30. april
Ethioperkreds hos Emma Sørensen,
Anemonevej 4.
Tirsdag d. 1. - onsdag d. 2. maj
Seniorstævne på Kjelsø, se specielt program.
Tirsdag d. 8. maj
Samtalemøde over Apostlenes Gerninger
kapitel 20 hos Tove og Johannes Lauritsen,
Tulipanvej 7.
Tirsdag d. 15. maj
Samtalemøde over Salmernes Bog kapitel 18
hos Elly & Jens Stenholt, Mausingvej 39.
Torsdag d. 17. maj kl. 14.30
Eftermiddagsmøde over søndagens
prædikentekst hos Anne Marie &
Finn Najbjerg, Krokusvej 15.
Lørdag d. 19. - mandag d. 21. maj
Pinsecamping i Haderup.

Torsdag d. 5. april
Samtalemøde over Apostlenes Gerninger
kapitel 19 hos Lisbeth & Laurits Christensen,
Anemonevej 6.

Tirsdag d. 22. maj
Møde i Vinderslev Missionshus ved tidligere
missionær Ingrid Markussen, Christiansfeld.
Emne: »Safari - en rejse i Guds plan«

Tirsdag d. 10. april
Storkredsmøde i sømandsmissionen i
Vinderslev Missionshus ved Jørgen Bech
Knudsen, Mårslet.

Mandag d. 28. maj
Ethioperkreds hos Else Bjerre-Hansen,
Vinderslevholmvej 5.

Tirsdag d. 17. april kl. 18.00
Fællesspisning i Vinderslev Missionshus og
efterfølgende møde ved Ruth Worm, Silkeborg.

Tirsdag d. 29. maj
Udflugt arrangeret af soldatervennerkredsen.
Program følger.

INFO

SIDEN SIDST

VEJVISER

DØDSFALD

Sognepræst Mikael Holst Kongensholm
tlf. 86 88 60 05 / 21 60 60 05
mik@km.dk · Mandag er fridag.

VINDERSLEV
24.11 Birgit Mølgaard, Malmhøj, Vinderslev,
begravet fra Sjørslev Kirke 30.11
29.11 Kristian Pedersen, Malmhøj, 		
Vinderslev, bisat fra Thorning 		
Kirke 06.12.
13.12 Verner Bech Vinding, Malmhøj 		
Vinderslev, bisat fra Funder 		
Kirke 20.12
23.01 Gerda Eriksen, Malmhøj, Vinderslev,
begravet fra Sjørslev Kirke 03.02
HINGE
06.11 Lilian Vejlin, Nørskovlund, 		
bisat fra Hinge Kirke 11.11
01.01 Ester Magda Petersen, Kjellerup, 		
begravet fra Hinge Kirke 06.01
07.01 Frederik Laier Bitsch, Kjellerup, 		
begravet fra Hinge Kirke 17.01

DÅB
VINDERSLEV
21.01 Mie Bonde Jepsen
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HINGE SOGN
Hjemmeside: www.hingesogn.dk
Menighedsrådsformand
Svend Erik Laursen tlf. 27 29 24 59
svende-laursen@hotmail.com
Kasserer Gerda Hjorth
tlf. 86 88 66 33 · hinge@post.opasia.dk
Kirkeværge Bjarne Jacobsen
tlf. 30 27 63 31 · l-b@fibermail.dk
Graver Heidi Jeremiassen Jensen
tlf. 23 82 18 45 · jeremiassenjensen@hotmail.com
Kirkesanger Knud Erik Nebel
tlf. 86 88 61 98 · nebel@energimail.dk
Organist Marianne Skrydstrup
tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com
VINDERSLEV SOGN
Hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk
Menighedsrådsformand Jens Stenholt
tlf. 61 26 81 33 · elly-jensstenholt@mail.dk
Kasserer Jens Benner Larsen
tlf. 40 94 07 33 · mausingskolevej13@gmail.com
Kirkeværge Søren Vindum Holm
tlf. 86 88 82 24 · ielh@dlgpost.dk
Graver Morten Bitsch
tlf. 86 88 81 91 / 29 40 81 91
vinderslevkirke@mail.dk
Gravermedhjælper, kirketjener, 		
kirkesanger m.m. Uffe Hansen
tlf. 20 63 89 38 · vinderslevkirke@gmail.com
Kirkesanger Finn Najbjerg
tlf. 27 47 34 98 · finn.najbjerg@indremission.dk

HINGE
19.11 Christian Bøgeskov Madsen

Afløser: Nis Petersen
Organist Marianne Skrydstrup tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com

VIELSER
VINDERSLEV
09.12 Louise Horup og Jan Bøgh Jørgensen
(valgmenigheden)
HINGE
Ingen

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. juni
2018. Deadline på materiale til det er onsdag
d. 18. april, og det kan sendes til Mikael
Holst Kongensholm på mik@km.dk

GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Hinge

4. marts

3. s. i fasten

10.30

11. marts

Midfaste

19.30 v. Jørgen Løvstad
Inds. Folkekirkens Nødhjælp

16. marts

Fredag

17.30 Familiegudstjeneste

18. marts

Mariæ bebud.

10.30

25. marts

Palmesøndag

9.00

29. marts

Skærtorsdag

30. marts

Langfredag

19.00 m. spisning kl. 17.30
9.00
10.30
Inds. KFUM & K

Vinderslev
9.00 m. kirkekaffe
10.30 Degnegudstjeneste v. Finn
Najbjerg Inds. Folkekirkens Nødhjælp
9.00
10.30 Familiegudstjeneste
20.30
10.30 m skriftemål kl. 10.15

1. april

Påskedag

2. april

2. påskedag

9.00

Fælles med Hinge

8. april

1. s. e. påske

10.30

9.00 m. kirkekaffe

15. april

2. s. e. påske

22. april

3. s. e. påske

Fælles med Vinderslev

10.30

27. april

Store Bededag

10.30

19.00 m. kirkekaffe

29. april

4. s. e. påske

9.00 v. Erik Bjørn

9.00 m. kirkekaffe

5. maj

Lørdag

10.00 Konfirmation

6. maj

5. s. e. påske

10.30 v. Frede Møller
Inds. KLF: Kirke og medier
9.00

9.00 (Påskemorgensang 7.30 +
morgenkaffe) Inds. KFUM & K

Fælles med Hinge

10.30 Konfirmation

9.00 v. Frede Møller
Inds. KLF: Kirke og medier

10. maj

Kr. Himmelfart

13. maj

6. s. e. påske

Fælles med Vinderslev

20. maj

Pinsedag

10.30

21. maj

2. pinsedag

11.00 Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm

27. maj

Trinitatis

9.00 m. kirkekaffe

10.30
10.30
9.00
10.30

Hvor intet andet navn er nævnt, er gudstjenesten ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
26/2 - 2/3: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
10/3 - 11/3: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35
14/4 - 15/4: 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 på tlf. 86 88 82 58.
Torsdag d. 1. marts kl. 15.00: Erik Bjørn
Torsdag d. 5. april kl. 15.00: Johan Christian Nord
Torsdag d. 3. maj kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm

