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PRÆSTENS HJØRNE

BRÆKKEDE RYGGE
Mikael Holst
Kongensholm

Når vi har en bil, er vi bange
for, at den bliver ridset eller
stjålet.
Når vi har et job, er vi bange
for at blive fyret eller at blive
træt af det.
Når vi har et venskab, er vi
bange for at ødelægge det.
Når vi har en god dag, er
vi bange for at vågne af en
drøm.
Når vi har elskede mennesker i vores liv, er vi bange
for, at de dør.
Når vi har fundet Gud, er vi
bange for, at han bliver væk
igen.

Når vi har en stærk og fast
teologi, er vi bange for, at
den smuldrer.
Når vi har penge, er vi bange
for at løbe tør.
Når vi har en pæn bog, er vi
bange for, at den knækker i
ryggen.

LÅN
Hvad gør det ved os, at
have? Det kan gøre os glade
og lykkelige. Og det er godt.
Men det kan også meget let
føre til bekymringer. Både
fordi vi får lyst til at have
endnu mere, og fordi vi er
bange for at miste det, vi har.
Vi er ikke skabt til at have
ejerfornemmelser, men nærmere lånefornemmelser. Alt,
hvad vi har, er i sidste ende
en gave fra Gud og noget, vi
har til låns.

BRÆKKEDE BØGER
På et tidspunkt, da jeg arbejdede i en boghandel, fik
vi ved en fejl nogle bøger fra
England. Vi kontaktede distributøren, og gjorde dem
opmærksomme på fejlen. De
behøvede ikke at få bøgerne
retur, vi skulle bare ødelægge dem og sende et billede
af de ødelagte bøger til dem.
Så det gjorde vi. Det var en
speciel oplevelse at stå og
ødelægge bøger, især for en
bogelsker som mig. Bagefter
tapede jeg nogle af bøgerne
sammen og tog dem med
hjem. Der var noget smukt
og sandt over det. Disse bøger, med deres brækkede og
sammentapede rygge, kunne nu blive læst, uden at jeg
behøvede være bange for, at
de blev ridsede og beskadigede i tasken. Nu kunne jeg
få et mere afslappet forhold
til dem.

PRÆSTENS HJØRNE

SUND OG 		
AFSLAPPET
Måske er det på samme
måde med det, vi har? Måske er det nemmere at få et
afslappet forhold til bilen,
når den har fået ridser? Måske bliver venskabet bedre,
når jeg indser, at vennen (og
jeg!) nogle gange opfører sig
dumt? Måske får vi en sundere tro, når vi accepterer,
at det nogle gange kan føles, som om Gud skjuler sig?
Måske får vi i det hele taget
et sundere forhold til tingene, når vi accepterer deres
brækkethed, midlertidighed
og lånestatus?

DE SAMLEDE 		
BRIKKER
Jeg tror det. Og vi får også et
sundere forhold til os selv og
vores eget liv, når vi indser, at
vi er knækkede og skrøbelige. Det er godt og vigtigt at
kende sandheden om os selv.
Men det fører til mismod og
mindreværd, hvis vi kun stirrer på det hele tiden.
De gode nyheder er, at der
både er en, som kender os
helt, som vi er, og som samtidig ønsker at samle os.

Måske får vi i det hele
taget et sundere forhold til tingene, når vi
accepterer deres brækkethed, midlertidighed
og lånestatus...

Tape de brudte brikker sammen, hele vores sår. Det er
Gud. Gennem sin søn Jesus,
som både var helt menneske
og helt Gud, kender han alt
til det menneskelige liv. Han
kender det endda fra sin
egen krop, for Jesus blev selv
knækket, ja, knækket til døden. Det skete for os. For at
vise os, hvor stor Guds kærlighed er til os. For at betale
prisen for, at vores liv ikke
lever op til Guds standarder,
uanset hvor meget vi selv
prøver at finpolere og pudse
dem.

HÅB
Jesus opstod fra de døde,
og dermed viste Gud, at der
er håb for det knækkede og
skrøbelige, det dødelige.

Vi, der så stærkt erfarer os
som brudte, vi har noget
godt at se frem imod. Det
er i hvert fald Guds stærke
ønske og det, han tilbyder.
Spørgsmålet er bare, om vi
vil tage imod det og tro på,
at han kan samle os og genoprette os?
Det vil han gøre i livet før
døden. Gud ønsker gennem
sin Ånd at give os skorpe på
såret, lime os sammen og
gøre os til mere hele mennesker. Stadig med ar og mærker, men nu også med Guds
ånd i os, som hver dag kærligt skubber til os og giver os
mod.
Men Gud tilbyder os også
noget godt at se frem imod i
livet efter døden. Vi har håb
om at blive helt samlede, ja,
genskabte og genfødte i nye
kroppe. Det sker på den nye
jord hos Gud, hvor vi aldrig
mere skal være bange for at
miste det, vi har, men kun
glæde os over at være helt
tæt på Gud.
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MIN YNDLINGSSALME

DEJLIG ER JORDEN
– også på en gråvejrsdag!
Når man bliver bedt om
at finde en yndlingssalme,
kommer jeg på overarbejde,
for der er flere salmer, jeg
holder meget af. Det kunne
også sagtens være en af de
to salmer som tidligere er
beskrevet i kirkebladet (»Du,
som har tændt millioner af stjerner« og »Se, nu
stiger solen«). Én af de salmer, jeg sætter stor
pris på, er dog salmen »Dejlig er jorden« af B.S.
Ingemann. De fleste kender den sikkert som
julesalme, og det bliver da heller ikke rigtig jul
hos os, hvis vi ikke har sunget dejlig er jorden,
men salmen bruges også tit i forbindelse med
begravelser.
Selvom det en kort salme, synes jeg, den rummer mange ting og kommer rundt om hele tilværelsen fra slægterne før os til håbet om opstandelse og paradis. Derudover synes jeg, at
den lidt storladne melodi gør at salmen altid
virker vedkommende, uanset om det er i Gasolins version eller det er pigekoret, som synger
den.
Vi bliver mindet om jordens skønhed og hele
skaberværkets storhed samtidig med, at der peges frem mod håbet om paradis. I vers 2, hvor
der står at slægt skal følge slægters gang, bliver
vi selvfølgelig mindet om vores egen forgængelighed, men når det så i næste linje fremgår,
at aldrig forstummer tonen fra himlen, er der
alligevel ikke så meget at frygte. Jeg har flere
gange oplevet, at salmen er brugt i forbindelse
med begravelser, når kisten sænkes ned, hvilket
i sig selv er en trist situation, men når man samtidig kan synge med på 3. vers af salmen, der
slutter med:

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann 1850.

Fred over jorden
Menneske fryd dig
os er en evig frelser fød!
så løfter det alligevel fokus fra tristheden og
savnet til et håb om opstandelse, og jeg synes
næsten, det kan blive helt livsbekræftende.
Salmen er en påmindelse om, hvor fantastisk
jorden faktisk er - både i julen og måske især
her om foråret, hvor alt spirer og gror - men
også på en trist og tåget dag i november.
Lars Overvad Mathiasen

DET SKER

SOMMER I KIRKERNE
Sommerperioden er ferietid. Mange mennesker
tager på ferie til udlandet, på camping, festival
eller på opdagelse i det danske sommerland. I
sommerperioden oplever vi gerne noget nyt og
spændende.
Hvis man kigger på gudstjenestelisten på bagsiden af det her kirkeblad, kan man også se, at
sommeren er i fuld gang. Ofte er der kun gudstjeneste enten i Hinge eller Vinderslev Kirke.
Dels skal jeg have tre ugers ferie, hvor mine
præstekollegaer fra nabosognene så har én
gudstjeneste her i sognene. Dels skal jeg i andre
uger tilsvarende have gudstjenester i nabosognene, mens mine kollegaer har ferie.
Sommerperioden er derfor en oplagt mulighed
for at tage på gudstjenesteudflugt til en anden
kirke. En god chance for at opleve et andet kir-

kerum og dele kirkebænk med nogle andre, end
de sædvanlige. Mine præstekollegaer er dygtige
og har noget på hjerte og nabosognenes kirkegængere er hyggelige og gode mennesker. Så
der er masser af gode grunde til at sætte sig på
cyklen eller ind i bilen og tage på gudstjenesteudflugt!
Mikael Holst Kongensholm

FAMILIEGUDSTJENESTER

Børn er meget velkomne til alle gudstjenester i kirkerne. I Hinge Kirke er der
rygsække med bøger, legetøj mm, som de
kan tage med ind i kirken. Det samme er der
i Vinderslev Kirke, hvor der også er et
område bagerst i kirken, hvor børn kan
være og stille lege og læse
under gudstjenesten.
8-10 gange om året har vi familiegudstjenester, som på en særlig måde foregår på
børnenes vilkår. Her er der blandt andet
børnesange med bevægelse og fagter, bibelfortælling helt i børnehøjde og der sker tit et
eller andet helt uventet. Ofte er der fællesspisning efter gudstjenesten.

De næste familiegudstjenester:
• Fredag d. 15. juni kl. 17.30 i Hinge Kirke
• Fredag d. 31. august kl. 17.30 i Hinge Kirke
• Søndag d. 23. september kl. 10.30
i Vinderslev Kirke (høstgudstjeneste)
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KORT NYT

HINGE SOGN
TELTGUDSTJENESTE 		
I NØRSKOVLUND
Det er trygt og velkendt at holde gudstjeneste
i kirken. Men indimellem er det godt at skifte
rammerne ud. Derfor er der igen i år teltgudstjeneste i Nørskovlund. Det er i forbindelse med
Egns- og Sportsugen, og det foregår søndag d.
10. juni kl. 11.00. Efter gudstjenesten er der
grillpølser og tilbehør. Kom og vær med til en
gudstjeneste i uvante rammer og med god tid
til en hyggesnak bagefter.

ÆLDREUDFLUGT
Udflugt for ældre med tilknytning til Hinge sogn
er i år tirsdag d. 12. juni. Der er afgang fra
Nørskovlund ved forsamlingshuset kl. 9.15 og
fra Brogade, Kjellerup kl. 9.30.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 23 august kl. 19.30 hos Mogens
Jensen, Taskebjergvej 19.

Turen går til Kongernes Jelling, hvor vi får en
rundvisning mellem gravhøje, runesten, skibssætning og palisader med fortællinger fra Jellings fantastiske fortid om Gorm den Gamle,
Thyra Danebod og Harald Blåtand. Derefter
besøg i Jelling kirke.
Kl. ca. 12.00 er der middag på Jelling kro, der
ligger lige ved højene, og efter middagen er der
tid til at besøge det flotte, nyindrettede museum
på egen hånd - der er fri entre.
Kl. ca. 14.15 fortsætter turen gennem naturparken Vejle Ådal, og vi slutter med besøg på
Bindeballe Købmandsgård, der er et levende
museum ført tilbage til dets oprindelige stil fra
1897. Der er mulighed for at købe den lokale
Bindeballe »Bjesk«. I kaffehuset serveres kaffe
og lagkage.
Kl. 16.00 går turen hjemad, og vi forventer at
være hjemme kl. 17.30.
Det koster 150 kr. at deltage.
Tilmelding til Gerda Hjorth, 8688 6633 eller Svend
Erik Laursen, 2729 2459 senest den 5. juni 2018.

DET SKER

NYT FRA

I HINGE

ONSDAGSAKTIVITETER
Åbne onsdage ... det er det vi kalder vore onsdage i KFUM og KFUK i Hinge.
Det betyder at der er åbent for alle i lokalerne v. præstegården. I stalden er der folk i gang
med at hamre, skrue, slibe og meget mere. I Cafeen snakkes, strikkes, grines og hygges der.
Målet er et sted, hvor man kan komme og lave hvad man har lyst til. Det kan være at fikse
sin cykel, skrue i sin gamle bil, traktor, havetraktor eller alt muligt andet. Der vil også blive et
»træ-værksted«, hvor der f.eks. kan fikses et gammelt møbel, laves fuglekasser og alt muligt
andet. Man kan komme og lave ingenting eller arbejde på et eller andet »projekt«. Der vil
helt sikkert være nogle der kan give gode og måske knap så gode råd … der vil være plads
til snak og godt samvær.
Der ud over er der en gang i kvartalet et tilbud om litteraturaften. Her kan man mødes og
diskutere en bog, som er besluttet senest en mdr. før, så der er tid til at få den læst.
Vi har også 3 studiegr upper af 8-10 personer, som mødes ca. en gang om mdr. og diskuterer tekster og emner m. fokus på hvad Kristendommen har at sige ind i vores hverdag i
2018. Grupperne laves om hver 3. år, og der er altid plads til nye, og man kan selvfølgelig
starte og slutte, når man vil.
Herre-arrangementer: Ca. en gang i kvartalet er der et arrangement kun for mænd,
hvor man kører ud og ser/oplever et eller andet sammen.
Hvis man har lyst til at vide mere om foreningen og vore aktiviteter, kan man kontakte:
Dorte Hougaard Madsen, formand. dhm@kfum-kfuk.dk 60214408
Bjarne Jacobsen, næstformand. L-b@fibermail.dk 30276331
Åbne onsdage (dog nok ikke i ferier) i K-huset og stalden, Tingskrivervej 28
17-18: Bede-time. Tid til at mødes og bede sammen for hvad der trænger sig på.
19-21: Aktiviteter i Stald og Caféen (Film og litteraturaftner: se i program).
21.00: Fællesaftenafslutning i Caféen.
Man kan deltage i det hele eller bare være med til en enkelt programpunkt alt			
efter, hvad man har lyst og tid til.

PROGRAM
Juni
Fredag d. 22. Grillaften v. programudvalget - nærmere info om tid og sted følger.
August
Torsdag d. 23. Fælles opstart af bibelstudiegrupperne. K-huset kl. 19.00.
September
Fredag d. 9.
Høstfest. K-huset kl. 19.30.
Onsdag d. 26. Litteraturaften i K-huset kl. 19.00.

VI SES!
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KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag d. 22. august kl. 19.00
hos Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19.

OPSTART AF NYT
KONFIRMANDHOLD
I VINDERSLEV
Så blev det endelig konfirmationstid i Vinderslev
Kirke. Det er altid en festlig dag, når vi fejrer de

Konfirmander 2018

unge bekræfte det ja, deres forældre sagde på deres
vegne i dåben. Og næste klassetrin kan godt begynde at glæde sig. Et par uger efter sommerferien
starter vi op med et nyt hold konfirmander igen.
Alle i den relevante alder vil få omdelt invitationer,
men notér allerede nu datoen for opstarten. Vi
begynder med en gudstjeneste i Vinderslev Kirke
søndag d. 2. september kl. 10.30, hvorefter
vi mødes i sognehuset til lidt praktiske informationer.

DET SKER
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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 tlf. 51 89 05 74 | Anne Marie Najbjerg 		
tlf. 61 77 74 54

Bør nehjør net 20

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. 8. juni kl. 17.30-20.00 i Vinderslev Sognehus.
For flere oplysninger, kontakt: Helle Frølund tlf. 51 89 05 74
Anne Marie Najbjerg tlf. 61 77 74 54

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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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.
Fredag d.1. - søndag d. 3. juni
Mørkholt Årsfestival m. særskilt program.
Tirsdag d. 5. juni kl. 19.30
Lovsangsaften i Vinderslev Missionshus ved
koret SHINE fra Holstebro. Derudover info om
Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg Kommune ved projektleder Ulla Kristensen.
Torsdag d. 7. juni kl. 19.30
Samtalemøde over Apostlenes Gerninger kapitel 21 hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41.
Tirsdag d. 12. juni kl. 19.30
Møde i Vinderslev Missionshus ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm.
Emne: »Gudsfravær og Gudsnærvær«.

Tirsdag d. 31. juli kl. 19.30
Samtalemøde over Apostlenes Gerninger kapitel 22 hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9.
Tirsdag d. 7. august kl. 18.00
Fællesspisning og opstart efter ferie i Vinderslev Missionshus. Videomateriale til samtale v.
Brian Madsen, Vejle: »Vort håb er i himlen, vort
liv er på jorden«.
Tirsdag d. 14. august kl. 19.30
Møde i Vinderslev Missionshus med missionær
Finn Najbjerg. Emne: »Vær modig og stærk«.
Mandag d. 20. august kl. 19.30:
Ethioperkredsmøde hos Vita & Svend Erik
Pedersen, Oustrupvej 22.

Tirsdag d. 19. juni kl. 19.30
Midsommerfest på Mausing sportsplads ved
Uffe Hansen, Frederiksdal.

Tirsdag d. 21. august kl. 19.30
Lovsangsaften med Hedenstedkoret i
Vinderslev Missionshus.

Tirsdag d. 26. juni kl. 19.30
Møde i Vinderslev Missionshus ved tidligere
provst John Ørum Jørgensen, Gjellerup.

Tirsdag d. 28. august kl. 19.30
Samtalemøde i Mausingkredsen.
Nærmere senere.

Mandag d. 25. - fredag d. 29. juni
Seniorbibelcamping i Haderup.

Torsdag d. 30. august
Sensommerstævne i Kjellerup Menighedshus
ved tidligere generalsekretær Bodil Skjøtt,
Århus
Kl. 14.00 »Jesus i lyset af jødiske fester«.
Kl. 15.30 »Når jøder og messianske 		
jøder fester«.
Kl. 19.30 Tale ved tidligere provst Børge
Terp, Stensballe.

Tirsdag d. 24. juli
Samlet tur til Haderup Bibelcamping. Afgang
fra Vinderslev Missionshus præcis kl. 18.30.
Mødet er kl. 19.15 i Haderup.

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
06.03 Sonja Jakobsen, Malmhøj, Vinderslev,
bisat fra Kragelund Kirke 13.03
10.03 Per Bo Jensen, Malmhøj Vinderslev,
bisat fra Silkeborg Vestre Kapel 15.03
10.03 Bente Hornshøj Naurholm, Vinderslev,
bisat fra Silkeborg Vestre Kapel 17.03
14.03 Kristine Hansen, Malmhøj, Vinderslev,
ingen kirkelig handling
28.03 Cecilie Marie Sørensen, Malmhøj, 		
Vinderslev, bisat fra Serup Kirke 04.04
08.04 Knud Thobo-Carlsen, Malmhøj, 		
Vinderslev, bisat fra Hørup Kirke 12.04
09.04 Børge Rasmussen, Vinderslev, 		
bisat fra Lemming Kirke 14.04
HINGE
10.03 Johan Sigurd Dyg Skovborg, Kjellerup,
bisat fra Hinge Kirke 16.03

DÅB
VINDERSLEV
22.04 Silas Møller, Pederstrup

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. 22 45 66 81 · 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 og kirketjener 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
Afløser: Nis Petersen

HINGE
Ingen

Organist Marianne Skrydstrup tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com

VIELSER
VINDERSLEV
Ingen
HINGE
Ingen
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KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1
september. Deadline på materiale til det er
fredag d. 20. juli, og det kan sendes til
Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

3. juni

1. s. e. trin.

10.30

9.00

10. juni

2. s. e. trin.

11.00 (teltgudstjeneste
i Nørskovlund)

9.00 Højmesse + kirkekaffe

15. juni

Fredag

17.30 Familiegudstjeneste

17. juni

3. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

24. juni

4. s. e. trin.

9.00

1. juli

5. s. e. trin.

10.30

8. juli

6. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

15. juli

7. s. e. trin.

22. juli

8. s. e. trin.

29. juli

9. s. e. trin.

9.00
10.30 (Skriftemål 10.15)
9.00

9.00 v. Erik Bjørn
Fælles med Vinderslev
9.00

10.30 v. Jørgen Løvstad
Fælles med Hinge
19.00 v. Jens Bisgaard
Fælles med Hinge

5. august

10. s. e. trin.

13.00 Kirkekaffe ved søen

10.30

12. august

11. s. e. trin.

9.00

Fælles med Hinge

19. august

12. s. e. trin.

9.00 v. Jørgen Løvstad

10.30 Degnegudstjeneste
v. Nis Petersen

26. august

13. s. e. trin.

10.30

31. august

Fredag

17.30 Familiegudstjeneste

9.00 Kirkekaffe

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

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
2-15. juli: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
16-20. juli: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35
21-22. juli: Jens Bisgaard
jbi@km.dk · 30 27 96 29
19. august: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35

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. 7. juni kl. 15.00
Mikael Holst Kongensholm
Ingen i juli
Torsdag d. 2. august kl. 15.00
Mikael Holst Kongensholm

