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PRÆSTENS HJØRNE

PÅ VEJ MOD FREMTID
Mikael Holst
Kongensholm

Jeg blev far for et par måneder siden og tænker meget på,
hvordan livet mon bliver for
min lille pige. Hvordan bliver
hendes verden? Hvad venter
der på hende om 10, 20, 30
eller 50 år? Hun er på vej mod
fremtiden, ligesom vi alle er.
Hvad mon den bringer?
Er den her hedebølge, som i
skrivende stund hærger Danmark, et tegn på stigende
klimaforandringer og på, at
vejret fremover vil gå endnu
mere amok?
Hvad skal vi stille op, når præsidenter som Trump, Putin og

Erdogan gør deres bedste for
at ændre den verdensorden,
vi lige havde vænnet os til, og
som har givet os tryghed de
sidste par årtier?
Hvad med den teknologiske
udvikling? Vi mennesker kommer tættere og tættere på hinanden via internettets mange
muligheder, men nogle gange
virker det til, at det eneste, vi
kommer tættere på, er vores
skærme. Kan vores skrøbelige
sind holde til det i længden?
Er et virtuelt hjerte sendt via
nettet det samme som et ægte
knus, vi kan mærke over hele
kroppen?
På det etiske område viser
der sig hele tiden nye muligheder i horisonten for selv at
bestemme over liv og død for

Jeg tror ikke, de nævnte tegn lover godt for
fremtiden. Jeg tror, vi
er på afveje på mange
måder. Så når jeg tænker på fremtiden, bliver
jeg bekymret.

både ufødte børn og for ældre
mennesker. Skal vi stole på
os selv og vores evner til at
vælge klogt? Endda på andres
vegne?
Og hvad med køn, seksualitet
og identitet? Antallet af køn
er meget højere end to, mener nogle. Det er også blevet
muligt at skifte juridisk køn
ved at udfylde et kort skema,
hvis man oplever at tilhøre det
andet køn. Men giver det os
grundlæggende bedre liv? Eller er det bare endnu et tegn
på, at vi mennesker er på vej
bort fra de rammer, som Gud
har sat om vores liv?

TIDENS TEGN
Verden, som vi kender den,
er under forandring, men er
det til noget bedre eller noget værre? Ja, hvad mener
du? Hvordan tolker du tidens
tegn?
Jeg tror ikke, de nævnte tegn
lover godt for fremtiden. Jeg
tror, vi er på afveje på mange
måder. Så når jeg tænker på
fremtiden, bliver jeg bekymret.
Hvordan undgår vi at blive
fanget i bekymringer? Vi kan
selvfølgelig forsøge at fordybe

PRÆSTENS HJØRNE

DEN
os så meget i nuet, at vi glemmer fremtiden og bare tager
én dag af gangen. En time, et
minut, et øjeblik af gangen.
Men alt det, vi gør i dag, er jo
med til at forme vores liv og
verdens udseende i morgen,
så vi kan ikke bare fortrænge
fremtiden. Den melder sig altid, minder os stædigt om sin
eksistens.

HOLDBAR GLÆDE?
Vi kan også forsøge at se på
alt det, som der er at glæde sig
over. De mange bier, som bekymringsfrit summer løs dagen lang. Den skønne duft af
høstede marker. Når vi føler os
forstået af en ven. Fællesskab
med andre mennesker i de
mange forskellige foreninger.
Der er virkelig meget at glæde sig over. Men igen sniger
bekymringen sig så let ind. Er
der ikke noget med, at mange
bier dør? Hvordan mon det
skal gå alle landmændene, når
høsten ikke blev så god i år?
Hvorfor bor mange af mine
venner så langt væk? Mon der
er nogen til at holde liv i vores
foreninger om 10-20 år?

Findes der en glæde, som er
så holdbar, at den kan overleve alle vores bekymringers angreb? Ja, er der noget, som er
sikkert og som står fast?

TIL VERDENS ENDE
- OG VIDERE
Jeg tror det. Jeg overlever på,
at Jesus har lovet, at han vil
være med os hver dag indtil
verdens ende. Det var hans
sidste ord til sine disciple, inden han vendte tilbage til det
himmelske liv hos Gud. Hvis
ikke Guds søn skulle holde,
hvad han lover, hvem skulle
så? Han er med os hver dag.
Det betyder ikke, at vi forstår
alt. Det betyder ikke, at det
hele altid går op, at mening
vil flyde i en stærk strøm til os
hver dag, eller at vi kun møder
glæder i livet.
Men det betyder, at der er
noget, som står fast. Jesus
har ikke opgivet verden. Som
Guds søn er han ikke bundet
af tid og rum. Han viste ikke

kun sin kærlighed til os ved,
at han døde for vores skyld
og besejrede døden, da han
opstod til liv igen. Men også
ved at række os sig selv i dag.
I dåben. I nadveren. I fællesskabet i kirken. I et smil fra en
lille nyfødt eller venlige ord fra
en tilfældigt forbipasserende
på Vinderslevvej eller Taskebjergvej.
Han er med os. Ikke mod de
andre. Men sammen med os
alle. Han opmuntrer os til at
forsøge at gøre verden til et
bedre sted at leve.
Og når det ikke lykkes - for det
vil det i sidste ende aldrig - når
verden en dag får en ende, så
slutter han ikke med at være
med os. Når vi kender ham, og
han kender os, så vil vi leve for
evigt hos ham.
Vi er på vej mod fremtiden. En
fremtid med Guds søn. Uden
bekymring. Fyldt med glæde.
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MIN YNDLINGSSALME

At fortælle om sin yndlingssalme er ikke særlig svært.
Det svære er, hvilken man
skal vælge. Mon ikke de
fleste mennesker har mange salmer, de holder af. Når
jeg nu skal vælge en, tager
jeg nr. 786 »Nu går solen sin
vej«. En nyere salme fra 1980, skrevet af Holger
Lissner med melodi af Erik Sommer. Salmen
handler om solen, der går ned, dagen som er
gået - og måske også livet!
Vers 1: Nu går solen sin vej for at skinne på
andre - vi har alle brug for den livgivende sol,
uden den er der ingenting, alle klodens skabninger har brug for dens påvirkning.
Vers 2: Nu går landet til hvile, og travlheden
dæmpes - dagens gøremål slutter med solnedgang. Nu er det livet i familien og hjemmet, det
drejer sig om, men vi må ikke glemme de ensomme, der har det tungt, og dem, der sørger
for at holde samfundet i gang om natten - som
det står i salmen »slider sig træt på fabrik« - der
er vist ikke mange salmer, der indeholder ordet
»fabrik«. Jeg synes, det gør salmen dejlig jordnær og vedkommende, og det er i øvrigt det,
der præger hele salmen: at den er skrevet i et
let forståeligt sprog, men det skyldes selvfølgelig også, at den er skrevet i vor tid, hvor vi har
et andet ordvalg.
Vers 3: Nu er timen til stilhed, til bøn og eftertænksomhed - lad dine ord åbne os, så vi kan
værdsætte og glædes over livet og freden, du
bringer til os.
Vers 4: Nu er timen, hvor Gud dømmer og tilgiver - der er vel ikke mange dage, hvor vi ikke
kunne have opført os lidt bedre, ikke mindst
overfor andre, men uanset vore fejl er Gud parat til at tilgive os og siger: »Kom og vær tryg
hos mig«.
Vers 5: Nu forsvinder solen, men vær ikke bange for mørket. Vi kan sove trygt, for Gud våger
over os.

En dejlig og umiddelbart forståelig tekst, som
med Erik Sommers velklingende melodi gør
den let at synge. Og lad mig tilføje: 5-6 vers er
det ideelle i en salme. En del har mange flere.
Det skyldes ikke mindst, at de er knyttet til en
bibeltekst, som man kan bruge mange vers på
at genfortælle. Jeg mener, at opmærksomheden
på salmens indhold svækkes med mængden af
vers, og en kort og klar fremlægning både i tale
og vers giver den største forståelighed.
Svend Niær Kristensen
Nu går solen sin vej
for at skinne på andre,
for alle på jorden har brug for dens lys,
og de håber og venter
på dagen, du skaber,
for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.
Nu går landet til hvile,
og travlheden dæmpes,
og hjemmene fyldes af aftnens mus
ik.
Vær med den, kære Gud,
der må sidde alene,
og den, der nu slider sig træt på fabr
ik!
Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver
et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.
Nu er timen, hvor du
dømmer alt det, vi gjorde,
som vendte os bort fra vor næste og
dig.
Nu er timen, hvor du
sletter alt det, der skiller,
hvor du siger: Kom, og vær hjemme
hos mig!
Nu går solen sin vej,
men vi er ikke ene,
for du, Her re, lever og vender vor fryg
t,
så når du er i mørket,
er det ikke mørke,
når du er iblandt os, da sover vi tryg
t.
Holger Lissner 1980.

DET SKER

OASEHØJSKOLEN

Det er ikke hver dag, der opstår nye kulturelle
og kirkelige muligheder i vores område. Men i
2019 sker der noget spændende. Oustruplunds
flotte gamle bygninger bliver rammen om en
kristen højskole.
Efter planen vil godt 30 unge d. 13. januar indtage stedet. Jeg håber og tror, at der på mange

forskellige måder kan blive et godt og berigende samarbejde mellem højskolen og kirkerne
i området. Som et første skridt i den retning
indbyder forstanderparret Ulla og Steen Balle
Kristensen os alle til en kop kaffe, en snak og en
rundvisning. Det bliver søndag d. 9. september kl. 14.00. De vil starte med at fortælle
lidt om højskolen, og vi vil møde nogle af de
første elever, som vil fortælle om, hvorfor de tager på højskole her. Solen skinner forhåbentlig,
så vi kan drikke kaffe i parken. Senere vil Ulla
og Steen vise rundt på det historiske sted. Vil du
allerede nu vide lidt om højskolen, så kig ind på
www.oasehøjskolen.dk
Mikael Holst Kongensholm

ALLEHELGENSDAG

Søndag d. 4. november er det allehelgensdag.
Det markerer vi også i år i Hinge og Vinderslev Kirker.
Ved gudstjenesterne læser vi navnene op
på dem, som er døde siden sidste allehelgen.
Der bliver tid til stilhed og til at tænde et lys og mindes.
Pårørende får invitation med posten, og alle er
velkomne til stemningsfulde gudstjenester
med plads til både sorg og håb.
Søndag d. 4. november kl. 10.30 i Hinge Kirke
Søndag d. 4. november kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.
Kirkekaffe i sognehuset bagefter.

BABYSALMESANG I HINGE KIRKE
Så er det tid til babysalmesang i vores to sogne. Babysalmesang
er for babyer på ca. 2-8 måneder og deres mødre/fædre. 		
Vi vil synge, se, lytte, lege, danse og være sammen i kirkens
rum tirsdage kl. 10.30-11.00. Derefter er der kaffe og boller 		
i K-huset tæt på kirken. Forløbet er på otte gange med start
d. 11. september og vil blive ledt af Lise Holst Kongensholm.
Pris: 100 kr. for hele forløbet. Tilmelding og spørgsmål til Lise på
20477762 eller liseholstnielsen@gmail.com

5

6

DET SKER

10-ÅRS JUBILÆUMSFEST
I BØRNEHJØRNET I VINDERSLEV
Tirsdag d. 18. september kl. 15.30-18.30
er sognehuset og Vinderslev Kirke åben for alle,
der gerne vil være med til at feste sammen med
Børnehjørnet. Børnehjørnet fylder 10 år, og det
er værd at fejre!
• Kl. 15.30 »Drop-ind-hygge« med 		
kagemand, saft og kaffe.
• Familieleg ved Karsten Hankelbjerg 		
Nielsen fra Horsens.
• Indslag ved børnekonsulent, Randi Taulborg
og »Kloge Åge« fra Aulum.

• Sang og Bibelfortælling i kirkerummet.
• Kl. 17.45 Pizza til alle børn og voksne 		
i sognehuset.
Når det igen bliver hverdag i Børnehjørnet, mødes vi hver tirsdag kl. 16.15-17.30 i Vinderslev
Sognehus. Vi begynder altid med lidt frugt og
saft. Vi hører små fortællinger fra Bibelen, synger, maler og leger. Børnehjørnet er lukket i skolernes ferie.
Ledere: Helle Frølund: 51890574
Anne Marie Najbjerg: 61777454

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. Der er fællesspisning efter gudstjenesten.
De næste familiegudstjenester:
31. august kl. 17.30 i Hinge Kirke.
23. september kl. 10.30 i Vinderslev
Kirke (høstgudstjeneste).
16. november kl. 17.30 i Hinge Kirke.

HINGE SOGN
SOGNEAFTEN MED 		
ANDERS BONDE
Torsdag d. 25. oktober
kl. 19.30 indbyder Hinge
Menighedsråd og Beboerforeningen for Hinge Sogn til
en aften med Anders Bonde.
Anders har tidligere været
præst i Levring og Hørup
sogne, og han vil fortælle
om »Humor som sjælesorg«.
Anders er kendt som en sprudlende fortæller, og

vi kan se frem til et par spændende timer. Det
foregår i Nørskovlund Forsamlingshus.
Tilmelding til Svend Erik Laursen på 27292459 senest
d. 21. oktober. Foredrag, kaffe og kage for 50 kr.

JAGTGUDSTJENESTE
Lørdag d. 27. oktober
Jagtgudstjeneste er et forholdsvis nyt fænomen her
på egnen. Tidligere har
det været i Levring og
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Vium, og i år er det så blevet Hinge Sogns tur til
at lægge skov og kirke til. Lørdag d. 27. oktober
kl. 13.00 lyder startskuddet. Det begynder med en
jagt i præstegårdsskoven i Hinge og efterfølgende
jagtparade, hvor jægerne kan vise frem, hvad de
har ramt. Kl. 16.00 er alle, jægere såvel som ikke-jægere, velkomne til jagtgudstjeneste i Hinge
Kirke; en spændende og anderledes gudstjeneste
i jagtens tegn. Kl. 17 er der fællesspisning for alle i
K-huset ved siden af kirken. Spisning koster 50 kr.

Tilmelding til Svend Erik Laursen på 27292459 senest
d. 20. oktober.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 4. oktober kl. 19.30
hos Svend Erik Laursen, Illervej 21.
Torsdag d. 15. november kl. 19.00
hos Inger Døssing, Lundmosevej 7.

NYT FRA

I HINGE

ONSDAGSAKTIVITETER

Det sker hver onsdag (dog ikke i ferier) i K-Huset og stalden, 		
Tingskrivervej 28:
17-18: Bede-gruppe.
19-21: Aktiviteter i Stald og Caféen (Film og litteraturaftner: se i program).
21.00: Fælles aftenafslutning.
Man kan deltage i det hele eller bare være med til en enkelt programpunkt alt			
efter, hvad man har lyst og tid til.

PROGRAM
September

Tirsdag d. 18. Distriktsvoksenaften i Enghavehuset, Enghavevej 4, Silkeborg
kl. 18.30: Fællesspisning og foredrag v. Møltrup Optagelseshjem. Pris 100 kr.
Tilmelding senest 11.8. til ceb@kfum-kfuk.dk
Onsdag d. 26. Litteraturaften i K-Huset kl. 19.00.
Fredag d. 28. Høst- og sammenskudsgilde i K-huset. Søren Peter Villadsen, tidligere præst
i Hinge, taler.
November
Tirsdag d. 20. Distriktsvoksenaften i K-Huset i Hinge kl. 19.30: Sang og gode fortællinger
v. Anker Olsen. Pris: 50 kr.
Mandag d. 26. Adventsfest kl. 19.30 i K-Huset. m. Helene og Mogens Svendsen: Om voksne, der har været seksuelt misbrugte.
Onsdag d. 28. Litteraturaften i K-Huset kl. 19.00.
Hvis du har lyst til at vide mere om foreningen og aktiviteterne,
kan du kontakte: Dorte Hougaard Madsen, formand.
dhm@kfum-kfuk.dk - 60214408

VI SES!

7

8

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00
hos Lisbeth Nyrup Christensen, Anemonevej 6.
Torsdag d. 22. november kl. 19.00
hos Knud Friis, Vinderslevholmvej 50.

ÅBNINGSFEST 			
PÅ MALMHØJ

OPSTART AF NYT
KONFIRMANDHOLD
I VINDERSLEV
Til september 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. Selve konfirmandforberedelsen begynder først i uge 39, onsdag d. 26. september, og foregår igen i år i Vinderslev Sognehus
fra kl. 8.00-9.45.

EAT & MEET
Malmhøj, plejecentret i Vinderslev, bliver fremover
et profilplejehjem med en afdeling for mennesker,
som på forskellig vis har det psykisk svært. I den
anledning holder Malmhøj åbent hus og indbyder
alle til rundvisning, information og til lidt godt at
spise. Det hele foregår tirsdag d. 23. oktober
kl. 16.30-19.30. Datoen er på nuværende tidspunkt ikke endeligt bekræftet, så hold øje med avisen, når vi nærmer os.
Malmhøj har været og er et aktivt og åbent sted,
hvor mange mennesker mødes. Vinderslev Kirke
afholder gudstjenester på Malmhøj én gang om
måneden, se listen bag på kirkebladet. Fra kirkens
side ser vi frem til et fortsat godt samarbejde!

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. 21. september
kl. 17.30-20.00 i Vinderslev Sognehus.
For flere oplysninger, kontakt:
Helle Frølund tlf. 51 89 05 74
eller Anne Marie Najbjerg tlf. 61 77 74 54
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SOGNEAFTENER
Onsdag d. 19. september kl. 19.30
Håb og håbløshed
Elli Kappelgaard besøger
Vinderslev Sognehus og
vil gøre os lidt klogere på
håb og håbløshed.
Når vi møder modgang,
er det ikke usædvanligt at
blive ramt af en følelse af
håbløshed. Hvordan bevarer vi håbet, når det synes
svært? Hvorfor er håb og mening så livsvigtigt set fra
et psykologisk perspektiv?

Til oktober kører de forbi Vinderslev Sognehus
og fortæller om fire måneder og 22.000 kilometer
rundt i Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe,
Lesotho og Swaziland.
Kom og lyt til deres møder med mennesker og natur og se nogle af deres skønne billeder.
Eventyr, kaffe og kage for 25 kr.

Tirsdag d. 27. november kl. 19.30
Julekoncert

Elli vil tage udgangspunkt i psykiateren Viktor
Frankl, der under sit ophold i kz-lejr blev optaget
af håbets kraft for os mennesker.
Elli er årgang 1983, uddannet psykolog og arbejder i Foreningen Agape i Silkeborg.
Håb, kaffe og kage for 25 kr.

Onsdag d. 31. oktober kl. 19.30
Familien på farten i Afrika

Når julen begynder at nærme sig, er det tid til den
årlige julekoncert i Vinderslev Kirke.
Denne gang får vi besøg af Henriette & Anders
Hald m.fl. Henriette er organist og Anders bruger
sin stemme, og de vil gøre deres allerbedste for
at gøre os klar til advent og til at se frem mod juletiden.
Efter koncerten i kirken er der kaffe og kage i sognehuset.
Julelyd, kaffe og kage for 25 kr.

»Familien på farten«, som består af Anne Grethe,
Helge og deres børn, har i mange år været på opdagelse i verden.
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INDRE MISSION

I VINDERSLEV & MAUSING
Indre Missions aktiviteter består af møder i Vinderslev Missionshus, 		
Promissio-kredsen og samtalemøder i private hjem. Enhver er velkommen til 		
at være med. Hvor ikke andet er nævnt, foregår møderne i Vinderslev Missionshus.
Tirsdag d. 4. september kl. 19.30
Missionær Vagn M. Christensen, Silkeborg.
Emne: »Kalder Gud dig til en tjeneste?«.
Torsdag d. 6. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Agnete Jensen, Tulipanvej 9.
Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 23.
Tirsdag d. 11. september kl. 19.30
Indre Missions fødselsdagsfest v. missionær
Chr. Olesen, Ejstrupholm.
Tirsdag d. 18. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Jakob Lundgaard, Solsikkevej 15 D. Emne: Salmernes Bog kapitel 29.
Mandag d. 24. september kl. 19.30
Promissio-møde hos Elsebeth & Per Hauge,
Liljevej 13, Vinderslev.
Tirsdag d. 25. september kl. 19.30
Høstfest v. missionær Simon Overgaard
Pedersen, Lemvig.
Fredag d. 28. september kl. 14.30
Rengøringsdag, som begynder med kaffe.
Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Tove & Johs. Lauritsen, Tulipanvej 7. Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 24.
Torsdag d. 4. oktober kl. 19.00
Oktobermøde i Hørup kirke v. pastor Allan
Graugaard Nielsen, Silkeborg. Efterfølgende
samvær og møde i Kjellerup Missionshus.
Tirsdag d. 9. oktober kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v. Hans J. Kærgaard, Farsø.

MISSIONSUGE

Mandag d. 22. oktober kl. 19.30
v. pastor Emeritus Frede Møller, Ans.
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.30
v. missionærprovst Leif H. Mortensen,
Aulum.
Onsdag - intet møde.
Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30
v. Erik Nikolajsen, Lind.
Fredag d. 26. oktober kl. 19.30
v. missionær Heri Elttør, Aulum.
Mandag d. 29. oktober kl. 19.30
Promissio-møde hos Else & Godtfred Appel,
Søndergade 35 C1, Kjellerup.
Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Alise & Uffe Hansen. Hesselskovvej 11. Emne: Salmernes Bog kapitel 36.
Torsdag d. 2. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41. Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 25.
Tirsdag d. 6. november kl. 19.30
Møde v. tidligere missionær Søren Skovenborg,
Ans.
Tirsdag d. 13. november kl. 19.30
Samtalemøde hos Anna Grethe & Jens Larsen,
Mausing Skolevej 13. Emne: Salmernes Bog
kapitel 46.
Onsdag d. 14. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde v. Alderslyst seniorgruppe:
»Den røde tråd fra skabelsen til opstandelseshåbet«.
Tirsdag d. 20. november kl. 19.30
Promissio-møde v. generalsekretær Frede
Ruby Østergaard, Hinnerup.

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
26.04 Søren Peder Jeppesen, Malmhøj, 		
Vinderslev, begravet fra Vinderslev
Kirke 04.05
10.05 Else Barner Thomsen, Malmhøj, 		
Vinderslev, bisat fra Grathe Kirke 		
15.05
12.06 Ketty Dichmann Andersen, Malmhøj,
Vinderslev, bisat fra Seest Kirke 22.06
20.06 Rosa Kirstine Jensen Torndahl, 		
Malmhøj, Vinderslev, begravet fra 		
Vinderslev Kirke 28.06
02.07 Johannes Madsen, Vinderslev, bisat
		fra Vinderslev Kirke 06.07
HINGE
29.04 Maria Storgård Vogelius, Ry, 		
bisat fra Hinge Kirke 04.05.2018

DÅB
VINDERSLEV
13.05 Sofia Benages 		
Holm, 			
København
03.06 Signe Jasmin 		 Sofia Benages Holm
Bidstrup 		
Thomsen, 		
Mausing
HINGE
06.05 Valdemar 		
Skjødt Mildahl 		
Hansen, 			
Signe Jasmin
Kjellerup
Bidstrup Thomsen
01.07 Elin Holst 		
Kongensholm, 				
Hinge
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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. 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
Organist Marianne Skrydstrup tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com

VIELSER
VINDERSLEV
Ingen
HINGE
Ingen

Elin Holst 		
Kongensholm

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1.
december. Deadline på materiale til det er
fredag d. 19. oktober, og det kan sendes til
Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk

SMP Magasinpost
ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

31. aug.

Fredag

17.30 Familiegudstjeneste

2. sept.

14. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

9. sept.

15. s. e. trin.

16. sept.

16. s. e. trin.

23. sept.

17. s. e. trin.

30. sept.

18. s. e. trin.

10.30 Høstgudstj. + frokost

7. okt.

19. s. e. trin.

10.30 v. Frede Møller

14. okt.

20. s. e. trin.

9.00

21. okt.

21. s. e. trin.

10.30

27. okt.

Lørdag

16.00 Jagtgudstjeneste

28. okt.

22. s. e. trin.

4. nov.

Allehelgen

11. nov.

24. s. e. trin.

16. nov.

Fredag

17.30 Familiegudstjeneste

18. nov.

25. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

25. nov.

S. s. i kirkeåret

9.00 v. Erik Bjørn
Fælles med Vinderslev
9.00

Fælles med Hinge
9.00
10.30 Familie-høstgudstj. + frokost
19.00
9.00 v. Frede Møller
10.30 - skriftemål kl. 10.15
9.00

9.00 med kirkekaffe
10.30

10.30
14.00 med kirkekaffe

9.00 v. Jørgen Løvstad

9.00

10.30

10.30 Degnegudstj. v. Uffe Hansen
9.00
10.30

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

INDSAMLING

23. september kl. 10.30 i Vinderslev: Høstindsamling
30. september kl. 10.30 i Hinge: Høstindsamling
25. november kl. 9 og 10.30: Indre Mission

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
8.-9. september: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
6.-7. oktober: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
5.-11. november:
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.
Tirsdag d. 4. september kl. 15.00:
Mikael Holst Kongensholm (bemærk ugedag!)
Torsdag d. 4. oktober kl. 15.00: Kristoffer Garne
Torsdag d. 1. november kl. 15.00:
Mikael Holst Kongensholm

