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PRÆSTENS HJØRNE

GRÅDIGE MENNESKE
Mikael Holst
Kongensholm

I skrivende stund her i slutningen af oktober er der stor omtale i medierne af »Mændene
der plyndrede Europa«. Det
er titlen på et dokumentarprogram på Danmarks Radio.
Det viser, hvordan en gruppe
finansfolk, nogle advokater og
en række banker tilsyneladende har plyndret europæiske
statskasser for mindst 410
milliarder kroner ved hjælp

af smarte metoder med udbytteskat. Det er på mange
måder ufatteligt. Ufatteligt
mange penge. 410000000000
kr. Det er ufatteligt, hvordan
det kunne lade sig gøre, uden
at skattevæsenerne i de enkelte lande opdagede det. Det er
ufatteligt, at skattevæsenerne
i de enkelte lande ikke delte
deres mistanke med hinanden. Lidt samtale over landegrænserne ville have hjulpet
meget.

GRÅDIGHED
ÆDER SINDET
Det er også ufatteligt, at finansmændene, advokaterne og
bankerne har haft samvittighed til det. De har søgt egen
lykke og rigdom; de er blevet

Jeg tror, grådigheden
bor i os alle. Hvad
stiller vi op med den?
Hvordan undgår vi, at
den styrer os, tager
magten fra os, æder
vores sind?

grådige, og det har efter alt at
dømme ført til bedrageri. Ingen er dømt endnu, så vi skal
ikke være for hurtige med at
fælde domme. Men det virker som om, at grådigheden
har taget magten fra de mennesker. Som en af de medvirkende advokater i bedrageriet
udtrykte det i dokumentaren:
»grådighed æder sindet«. Og
man kunne tilføje: grådighed
æder tilsyneladende også enhver tanke på, hvad pengene
ellers skulle have været brugt
til, hvis ikke de var endt i bankers, advokaters og finansfolks
store lommer: skoler, sygehuse, plejehjem, veje, udvikling
af lokalsamfund og meget
andet.

GRÅDIGE MIG
Det er ret let af blive forarget
på de mennesker. Men samtidig må jeg erkende, at den
samme grådighed bor i mig.
Jeg har ikke forstand på smarte skattefiduser, men jeg mærker en sær glæde indeni, når
jeg ser, at der igen er kommet
en lønseddel på e-boks. Jeg
køber ikke biler til en million
kr. eller drikker dyr champagne, men jeg bliver stolt over at
kigge på mine cd-reoler eller
bogreoler. Jeg føler slet ikke,
jeg er færdig med at fylde
dem op (selvom de er fyldte!).

PRÆSTENS HJØRNE

ER - GAVMILD GUD
Jeg studerer ikke landenes
skatteregler for at finde gavmilde huller, men jeg studerer
alt for grådigt, hvor mange der
»synes godt om« mine opslag
på facebook.
Jeg tror, grådigheden bor i os
alle. Hvad stiller vi op med
den? Hvordan undgår vi, at
den styrer os, tager magten fra
os, æder vores sind?

GAVMILDE GUD
En af måderne er at se på,
hvordan Gud handler. Han
er ikke grådig. Han er gavmild. Det gennemstrømmer
hele hans væsen og viser sig
blandt andet i, at han skabte
universet, dyr og mennesker.
Han giver os stadig i dag liv
og muligheder for at virke og
skabe. Vi ser det også ved,
at han gennem sine profeter
i gammel tid lovede at sende
en frelser og befrier, selvom
mennesker var mest optagede
af deres eget. Og vi ser det
stærkest i julen, hvor vi mindes, at Gud lod sin søn føde på
jord. Han gav ham til os. Det
mest dyrebare, han havde,
netop det gav han. Han holdt
ham ikke tæt på sig og knugede ham begærligt til sig. Han
sendte ham til os. Han tilbød
ham til os.

Maria, Jesu mor, forstod noget af det. Hun forstod i hvert
fald, at Gud havde en opgave
til hende og store planer med
hendes søn, Jesus, som også
var Guds søn. De fattige hyrder forstod måske lidt af det,
efter at englene havde sunget
for dem på markerne og ledt
dem hen til stalden. Vismændene havde måske også en idé
om, at her var noget særligt.
Noget kongeligt. Noget guddommeligt. Så de bøjede sig
for barnet, gav det gaver og
tilbad det.
Både de fattige i samfundet og
de vise og magtfulde bøjede
sig for Jesus-barnet. De gav
tid og opmærksomhed, gaver
og smil til Guds søn. Jeg ved
ikke, om de blev mindre grådige resten af deres liv end gen-

nemsnittet. Men jeg tror det.
Det gør noget ved os at opleve andres stærke gavmildhed.
Det gør noget ved os, når vi
forstår alt det, Gud har givet
og stadig giver.
Må din juletid blive fyldt med
kærligt fællesskab med andre.
Må den blive fyldt med smittende gavmildhed, som stammer fra Guds største gave,
barnet i krybben som skulle
blive til hele verdens frelser.
For når vi giver gaver, tid, opmærksomhed og kærlige ord
til hinanden eller giver penge
til godgørende organisationer,
så efterligner vi Guds gavmildhed. Så er der chance for,
at grådigheden ikke får magten over os.
Glædelig gavmild jul!
(når vi når dertil)
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MIN YNDLINGSSALME

EN DEL AF NOGET STØRRE
Skal jeg vælge en yndlingssalme må det blive
»I østen stiger solen op«. Blandt mange gode
salmer er det ubetinget den, der har haft størst
betydning for mit liv. Jeg øvede den intenst før
jeg i 2. klasse kom til optagelsesprøve på Sankt
Annæ Gymnasium, der også
er kendt som Københavns
Kommunes Sangskole.
Jeg bestod sangprøven og
begyndte efter sommerferien i 1976 på kommuneskolen, der optog elever fra
3. klassetrin. Her blev vi sat
sammen i klasser på 28 elever. Vi kom fra hele
Storkøbenhavn og fra alle samfundslag. Skolens
altoverskyggende profil er sang og musik, både
i folkeskolen og i gymnasiet. Her er flere dygtige
kor.
Efter et par års intensiv sangundervisning blev
vi drenge indlemmet i Københavns Drengekor,
der som del af Det Kongelige Kantori betjener
kongehuset ved statsbesøg, udlandsrejser og
royale begivenheder. »I østen stiger solen op«
var ikke kun adgangsgivende til en skoletid fuld
af klassisk kormusik - og rytmisk musik. Den
var også korets signatur-salme. Hver gang jeg
synger den, minder den mig om min skolegang.

professionalisering, disciplin og samarbejde var
helt nødvendigt for at det fælles projekt skulle
lykkes.
Sang er forløsende, fællesskabsfremmende og
godt for krop og sjæl. Musik betyder meget i mit
liv. Og heldigvis har mine børn også interesse
for god rytmisk musik. Som barn nød jeg at synge i kirken, og den glæde har jeg stadig.
Og det hele begyndte for mit vedkommende
med »I østen stiger solen op«.
Adam Haff
I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.
Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.
Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjer nen over Betlehem,
som østens vise fandt.

Og det var en god tid. Vi havde fire-fem timers sangundervisning hver uge. Og jeg sang
også hver anden søndag til gudstjenester i Københavns Domkirke. I ugerne op til koncerter
havde vi aftenprøver i skolens koncertsal. Det
krævede noget at opøve timelange korværker,
som fx. Verdis Requiem, Carl Orffs Carmina
Burana, eller Bachs Juleoratorium. Oveni kom
så transporttiden og opvarmningerne forud for
koncerter rundt i landets kirker og koncertsale,
hvor vi optrådte i korets uniform, sømandstøjet.

Og alle stjer ner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjer ne lig,
der stod ved Betlehem.

Vi havde et stærkt fællesskab i Københavns
Drengekor, som vi blev fortalt var blandt de
bedste i verden. Vi var omgivet af dygtige og
dedikerede sang- og musiklærere. Vi vidste,
vi var del af noget større, og tidligt lærte vi, at

Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!
B.S. Ingemann 1837.

Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

DET SKER

FÆLLES OM KIRKEN
Kirke er noget, vi er sammen, for kirke handler om
fællesskab. Fællesskab mellem Gud og mennesker. Fællesskab mellem os mennesker forskellige,
som vi er, med hver vores skønheder, særheder og
evner. Vi bruger vores evner i mange forskellige
sammenhænge, og en del bruger allerede deres
evner i kirken. F.eks. til familiegudstjenester, degnegudstjenester, i menighedsrådsarbejde, i børneklub og andre steder.
Måske er der flere, som har lyst til at være med?
I hvert fald er der god mulighed for det. I det nye
kirkeår, som begynder 1. søndag i advent d. 2. december begynder et nyt tiltag i kirkerne i Hinge
og Vinderslev. Kirkebønnen vil fra da af blive bedt
af en af dem, som er til gudstjeneste den dag.
Kirkebønnen bliver normalvis bedt af præsten fra
prædikestolen eller alteret. Men da kirkebønnen
egentlig er kirkens bøn for verden, for dem, som
har særlig brug for Guds hjælp, er det kun naturligt, at det er en fra kirkens fællesskab, som beder

den bøn. For vi er fælles om kirken og fælles om
at være en del af kirkens mission og opgave her i
verden. Når en fra kirkens fællesskab beder kirkebønnen, vil det ske fra korbuen. Hvis du har lyst til
at være med til at bede kirkebønnen indimellem,
så kontakt mig. Du vil få den sendt på e-mail fredag eller lørdag, så du har tid til at øve den et par
gange derhjemme.
Fordi kirke handler om fællesskab, kunne det også
være fint, at der oftere efter gudstjenesten bliver
mulighed for kirkekaffe eller kirkefrokost. Hvis du
har lyst til stå for en kirkefrokost indimellem, så
kontakt også gerne mig eller en fra menighedsrådene. Det skal ikke være noget fint og fornemt
måltid, gerne bare rugbrød og pålæg. Det vigtigste er, at der bliver god tid til en snak med hinanden, fællesskab omkring måltidet og måske en
fællessang.
Mikael Holst Kongensholm

STYRK OS I DET INDRE MENNESKE
Overskriften er en del af bønnen i forbindelse med
nadveren. I vores dagligdag lever vi rigtig meget i
vort udvendige menneske, om man så må sige. Vi
går i fitnesscenteret for at styrke kroppens muskler - flad mave og muskuløs fremtræden betyder
så meget, at vi er parat til at lide for sagen. Spiser
sundt for at få en ren og ungdommeligt udseende
hud, bruger den rette sminke og de rette parfumer.
Når de ting er på plads, skal vi gerne virke intelligente, morsomme, kvikke, empatiske, vidende og
… Hvad med det indre menneske? Hvordan står
det til?
Vi - 4 af de 5 folkekirkepræster i gammel Kjellerup Kommune - vil sætte fokus på, at du kan blive
styrket i dit indre menneske. Formuleringen er taget fra Paulus’ brev til menigheden i Efesus: Derfor
bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om,
at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at
styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus
ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og
grundfæstede i kærlighed.

De forskellige aftener foregår i sognehuse rundt
om i Gl. Kjellerup Kommune på følgende dage fra
kl. 19.30-21.30:
Onsdag 9/1: Anders Bo Engrob Jørgensen:
Discipelskab. Ans Sognehus, Søndermarksgade 2.
Onsdag 23/1: Erik Lippert Bjørn: Tro, håb og
kærlighed. Vium Sognehus, Marie Curtz’ Vej 4.
Onsdag 6/2: Mikael Holst Kongensholm:
Tilgivelse. Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8.
Torsdag 21/2: Jørgen Løvstad: Hellighed og
ånd. K-Huset i Hinge, Tingskrivervej 28.
I løbet af aftenen vil der være foredrag, sang,
kaffe og snak i grupper om aftenens emne.
Pris: 100 kr. for alle fire aftener. Man kan også
dukke op til en enkelt aften, og så koster det 50
kr. pr. aften.
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FAMILIEGUDSTJENESTER
Børn er meget velkomne til alle gudstjenester
i kirkerne. I både Hinge og Vinderslev Kirke
er der rygsække med bøger, legetøj mm, som
børnene kan tage med ind i kirken. I Vinderslev Kirke er der også 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:
Søndag d. 9. december kl. 16.00 i Vinderslev Kirke (Luciagudstjeneste) med spisning
bagefter.
Søndag d. 24. december kl. 13.00 i Vinderslev Kirke (familiejulegudstjeneste).
Søndag d. 3. marts kl. 14.00 i Vinderslev Kirke (fastelavnsgudstjeneste) med tøndeslagning og fastelavnsboller bagefter
Familiegudstjenesterne i Hinge Kirke holder
vinterferie, men vender tilbage til foråret, nu
om onsdagene kl. 17.30. De næste datoer
bliver: Onsdag d. 27. marts kl. 17.30 og
onsdag d. 15. maj kl. 17.30

GUDSTJENESTER PÅ MALMHØJ
Gudstjenesterne på Malmhøj skifter ugedag.
Fra og med december bliver det den første
tirsdag i måneden kl. 14.30. Januar er dog
en undtagelse fra den regel, da den første
tirsdag er nytårsdag. Se tidspunkterne for
gudstjenesterne bagerst på kirkebladet.

Der bliver fremover også en kop kaffe og
kage efter gudstjenesten, og vi slutter af
med et par fællessange. Vi håber, at mange
beboere på Malmhøj og interesserede fra
lokalsamfundet vil slutte op om gudstjenesterne og hyggeligt fællesskab bagefter.

HINGE SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Spørg
menighedsrådsformand Svend Erik Laursen,
hvis du vil have besked, når de bliver fastlagt.

FARVEL TIL HEIDI
Vores graver i Hinge, Heidi Jensen, har sagt sit
arbejde op. Vi sagde farvel og tak for et godt samarbejde til hende d. 30. september i en flot høstpyntet kirke, som Heidi stod bag. Vi ønsker Heidi
alt godt fremover!

JULEKONCERT

MED HANS JØRN ØSTERBY OG
MAJ-BRITT VIBE DØRKEN
Søndag d. 16. december kl. 19.00 indbyder
Hinge Menighedsråd til årets julekoncert i Hinge Kirke. Vi får i år besøg af Hans Jørn Østerby
og Maj-Britt Vibe Dørken. Hans Jørn har spillet
musik og optrådt i mere end 35 år og er kendt
for at skrive sange, som rører dybt. Maj-Britt
har i de sidste 15 år både sunget med det store kor Opstand Gospel Choir og med orkestret
Himmelblå, som har turneret rundt i Danmarks

KORT NYT
kirker med deres inspirerende fortolkninger af
vores gamle salmer.
Sammen byder de på en intens, stemningsmættet, hjertevarm julekoncert med både de kendte
og elskede julesange og carols, men også med
noget af det knapt så kendte. Maj-Britt er leveringsdygtig i det smukke, højstemte og nænsomme, og Hans Jørn byder ind med viser og
sange om julen - også når den ses fra en anden
side end den mest almindelige.
Efter koncerten er der kaffe og kage i K-Huset. Koncert, kaffe og kage for 50 kr.

oplevelse. Til gengæld er det nedtur, hvis folk bliver skuffede og sure. Det sker heldigvis sjældent.
Hvor grønne er dine fingre?
Egentlig er de ofte mest sorte. Jeg døjer tit med
revnede hænder. Så nogle gange skal der skrappe
midler til for at få dem rene.
Hvilken årstid kan du bedst lide?
Jeg elsker de skiftende årstider i takt med kirkeårets gang. Hver årstid, sin charme… Men sommeren 2018 var for meget af det gode.

VELKOMMEN TIL MORTEN
Vi har ansat en ny graver i Hinge pr. 1. december. Det er Morten Bitsch, som tidligere har været
graver ved Vinderslev Kirke. Hinge Menighedsråd
byder Morten varmt velkommen og ser frem til
et godt samarbejde. Vi har bedt Morten besvare
fem spørgsmål for at gøre os lidt klogere på, hvem
han er.
Hvorfor vil du gerne være graver i Hinge?
Da min forgænger fortalte, at hun havde sagt op,
kunne jeg mærke, det trak voldsomt i mig. Jeg er
født og opvokset i Hinge. Ens barndomskirke vil
nok altid betyde noget særligt. Jeg synes, det er
et hyggeligt lille sted. Jeg har haft fem gode år i
Vinderslev, så det skulle lige vendes nogle gange.
Hvad kan du bedst lide ved graverjobbet?
Graverjobbet er et servicefag. Det er dejligt, når
besøgende på kirkegården og i kirken får en god

Har du en yndlingsplante eller blomst?
Jeg har ikke nogen speciel yndlingsblomst. Jeg
kan bedst med planter og blomster, der kvitterer
for pleje og pasning.

FAKTA
• Født i Hinge 10. november 1964.
• Skolegang i Nørskovlund, Ans og 		
Nr. Nissum Efterskole.
• Faglært landmand 1986.
• Voksenudlært maskinsnedker 2005.
• Graver i Vinderslev 2013-2018.
• Gift med Lene 1986
• Børn: 4 stk, 4 svigerbørn og 9 børnebørn.
• Bor i Bøgild på en lille ejendom med 		
lidt jord og kræ.
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NYT FRA I HINGE
www.facebook.com/kfumogkfukihinge

ONSDAGSAKTIVITETER

Det sker hver onsdag (dog ikke i ferier) i K-Huset og stalden, 		
Tingskrivervej 28:
17-18: Bedegruppe.
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
December

Lørdag d. 8. Julefrokost i K-Huset. Kontakt: Tove Kirkegaard 2963 5799.
Januar
Tirsdag d. 8. International Bede- og Fællesskabsuge. Hinge Kirke kl. 19.30 og derefter kaffe
til medbragte rester af konfekt og småkager i K-Huset.
Onsdag d. 16. kl. 19.30 Distriktsvoksenaften: Steen Andreassen, diakonipræst »Magtesløshedens styrke - et billedforedrag« på KFUM og KFUK i Viborg, Rughavevej 4, 8800 Viborg.
Pris: 50 kr.
Onsdag d. 30. kl. 19.00 Filmaften i K-Huset.
Februar
Fredag d. 22. Generalforsamling i K-Huset. Tidspunkt kommer senere.
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!

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

FARVEL TIL MORTEN
I Vinderslev sogn har vi måttet sige farvel til vores
graver, Morten Bitsch, som har fået stillingen som
graver ved Hinge Kirke. Vinderslev Menighedsråd
siger mange tak til Morten for et godt samarbejde
i 5 år, og vi ønsker ham alt godt fremover. Vi regner med at kunne præsentere en ny graver i næste
nummer af kirkebladet.

minikonfirmandforløbet palmesøndag d. 14. april
kl. 10.30 i Vinderslev Kirke til en festlig familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker og viser noget af alt det, de har lært. Har du
spørgsmål til forløbet, så kontakt sognepræsten.

MIT MØDE MED LISE MUNK
Torsdag d. 31. januar kl. 19.30
Januar 2019 er 75-året
for Kaj Munks død. I den
anledning har vi inviteret
lærer og foredragsholder Anna Saarup Brinth,
Bording, på besøg i Vinderslev Sognehus.

MINIKONFIRMANDER
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. 23. januar 2019 og
mødes så hver onsdag indtil påske, bortset fra uge
7, hvor vi holder vinterferie. Der er afslutning på

Hun kender Lise Munk
(Kaj Munks kone) fra flere besøg i hendes hjem i
Vedersø gl. præstegård, og hun har en mangeårig
interesse for Kaj Munks liv og digtning.
Munk, kaffe og kage for 25 kr.

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: Anne Marie Najbjerg: tlf. 61 77 74 54
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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. december kl. 19.30
Soldatervennefest ved tidligere soldaterhjemsleder Anders Nielsen, Randers.

Mandag d. 28. januar kl. 19.30
Promissio-møde hos Birgit & Poul Erik Mogensen, Lindevej 24 Kjellerup

Tirsdag d. 11. december kl. 14.30
Julehygge hos Hanna Bjerre v. Finn Najbjerg.

Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Eriksen, Tøndborgvej
43. Emne: Salmernes Bog kapitel 27.

Tirsdag d. 18. december kl. 19.30
Der pyntes juletræ og hygges i optakt til julen.
Lørdag d. 29. december kl. 19.00
Juletræsfest for alle aldre ved gymnasielærer
Majbrith Borg Andersen.
Evangelisk Alliance Bedeuge		
»ÅNDELIGT VENSKAB«
Alle aftener begynder kl. 19.30
Mandag d. 7. januar
Mausing / Vinderslevkredsen i 		
missionshuset.
Brokhuskredsen hos Lisbeth & Laurits,
Anemonevej 6.
Tirsdag d. 8. januar
Fælles for alle i missionshuset ved Finn
Najbjerg.
Onsdag d. 9. januar
Vinderslevkredsen i missionshuset
Brokhuskredsen: Tove & Johs. Lauritsen,
Tulipanvej 7.
Mausingkredsen: Lene & Martin Poulsen,
Charlottenlundvej 26.
Torsdag d. 10. januar
Fælles for alle i missionshuset.
Tirsdag d. 15. januar kl. 19.30
Møde ved fritidsmissionær og landmand
Jørgen Vind Sand, Hammerum.
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30
Generalforsamling.

Mandag d. 4. februar kl. 14.30
Eftermiddagsmøde: Dansk International
Nødhjælp ved Bent Kristensen.
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30
Møde ved pastor Allan Graugaard Nielsen,
Silkeborg.
Torsdag d. 7. februar kl. 19.30
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt, Liljevej 41. Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 26.
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30.
Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt, Mausingvej 39.
Torsdag d. 21. februar Kredsforårsmøde i Kjellerup Menighedshus.
Kl. 14.00 ved tidligere provst Knud Erik
Nissen, Viborg: »Korsets gåde«
Kl. 15.30 ved Knud Erik Nissen: »Bliver vi
frelst ved tro eller gerninger?«
Kl. 19.30 ved sognepræst Peter Fischer-Nielsen, Højbjerg: »Mission er kirkens
hjerteslag og åndedrag«.
Mandag d. 25. februar kl. 19.30
Promissio-møde hos Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30
Møde ved pensioneret missionær Jens Jørgen
Hedegård, Brande.

INFO

SIDEN SIDST
DØDSFALD
VINDERSLEV
30.07 Gerda Birgit Andersen, Malmhøj, 		
Vinderslev. Begravet fra Ans Kirke 03.08
08.08 Edith Lysgaard Nielsen, Malmhøj, 		
Vinderslev. Begravet fra Alderslyst 		
Kirke 14.08
23.09 Richardt Viktor Christensen, Tøndborg. Bisat fra Vinderslev Kirke 29.09
HINGE
24.08 Henrik Møller Nielsen, Hinge. 		
Bisat fra Øster Snede Kirke 31.08
01.09 Inger Merethe Storgaard Kloster, Iller.
Bisat fra Grønbæk Kirke 07.09

DÅB
VINDERSLEV
26.08 Magnus Schmidt
Nielsen, Fårvang
23.09 Tjalfe Grundvad 		
Hald, Elkær
23.09 Bjørk Damgaard 		
Hansen, 			
Vinderslev

VEJVISER
Sognepræst Mikael Holst Kongensholm
tlf. 86 88 60 05 / 21 60 60 05
mik@km.dk · Mandag er fridag.
Kordegn Jonna Schmidt Jensen tlf. 24 88 53 52
jsj@km.dk · Træffes på kirkekontoret på kirkebakken
8 i Kjellerup
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 Morten Laier Bitsch tlf. 64 63 29 22
graverhinge@gmail.com
Kirkesanger Knud Erik Nebel
tlf. 86 88 61 98 · nebel@energimail.dk

Magnus

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

Tjalfe

HINGE
12.08 Ella Birkjær, 		
Frausing

VIELSER

11

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 ?

Bjørk

VINDERSLEV
26.07 Lene Nielsen og 		
Peder Møller 		
Andersen, 		
Pederstrup
Ella
11.08 Jacqueline 		
Hangaard 				
Andersen og Martin Smedegaard 		
Vinkler, Voer
18.08 Anne Fogh Rasmussen og Martin 		
Kragelund Hansen, Pederstrup
01.09 Lonnie Würtz Petersen og Kasper 		
Ginnerup, Tøndborg

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

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1.
marts. Deadline på materiale til det er fredag
d. 18. januar, og det kan sendes til
Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk
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Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

2. dec.

1. s. i advent

9.00 m. kirkekaffe

10.30

9. dec.

2. s. i advent

10.30

16. dec.

3. s. i advent

19.00 Julekoncert (se side 6-7)

23. dec.

4. s. i advent

9.00

10.30

24. dec.

Juleaften

14.30

13.00 Familie-julegudstjeneste
16.00 Alm. julegudstjeneste

25. dec.

Juledag

9.00 m. nadver

10.30

26. dec.

2. juledag

Fælles med Vinderslev

30. dec.

Julesøndag

10.30 v. Jørgen Løvstad

1. jan.

Nytårsdag

12.30 m. kransekage og bobler 10.30

6. jan.

Helligtrekonger

10.30

16.00 Lucia-familiegudstj. + spisning
9.00 v. Jørgen Løvstad

9.00
Fælles med Hinge
9.00

13. jan.

1. s. e H3K

9.00

20. jan.

2. s. e. H3K

10.30 v. Frede Møller

27. jan.

3. s. e. H3K

9.00 m. kirkekaffe

3. feb.

4. s. e. H3K

10.30

19.00 m. kirkekaffe

10. feb.

S. s. e. H3K

Fælles med Vinderslev

10.30

17. feb.

Septuagesima

10.30 m. kirkefrokost

24. feb.

Seksagesima

10.30 (skriftemål 10.15) + kirkefrokost

9.00 v. Frede Møller

9.00 v. Frede Møller
Fælles med Hinge

9.00 m. kirkekaffe
10.30 v. Frede Møller

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

INDSAMLING

Juledag d. 25. december: Kirkens Korshær
Nytårsdag d. 1. januar: Det Danske Bibelselskab

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
15.-16. dec. Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53296935
14.-20. jan. Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53296935
23.-24. feb. Anders Bo E. Jørgensen · abj@km.dk · 24885354
25.-28. feb. Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53296935
1. marts Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30828059

GUDSTJENESTER PÅ MALMHØJ
Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre fra lokalområdet, 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. Efter gudstjenesterne er der kaffe, kage og et par fællessange.
Tirsdag d. 4. dec. kl. 14.30 v. Mikael H. Kongensholm.
Tirsdag d. 18. dec. kl. 14.30 v. Mikael Holst 		
Kongensholm (Julegudstjeneste).
Tirsdag d. 8. januar kl. 14.30 v. Kristoffer Garne.
Tirsdag d. 5. februar kl. 14.30 v. Mikael Holst 		
Kongensholm.

