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PRÆSTENS HJØRNE

ROBUSTHED
Mikael Holst
Kongensholm

Mange virksomheder søger
robuste medarbejdere. En
hurtig søgning på jobnet.dk
giver mange hundrede hits på
ordet »robust«. Nogle mener,
at når virksomheder søger
robuste medarbejdere, er det
for at slippe for alt for meget
brok og bøvl med dem, som
er skrøbelige og bliver stressede. Virksomhederne vil hellere have nogen, som de kan
presse til at arbejde lidt mere,
uden at de bukker under.
Andre argumenterer imod og
siger, at virksomheder altid

har søgt efter medarbejdere, som var robuste. Man har
bare kaldt det noget andet.
Og vi kan vel ikke forlange, at
virksomheder skal søge efter
skrøbelige og sårbare mennesker?
Man kan nemlig godt
tale om, at den kristne
tro gør os mere
robuste. Den giver
os gode rødder ...

Der er også en del tale om, at
børn skal være robuste. Forældre skal ikke beskytte deres
børn mod al modgang, som
nogle mener, at de såkaldte
»curling-forældre« gør. I stedet skal børnene lære at tackle svære situationer og komme godt igennem et nederlag.

KRISTEN 		
ROBUSTHED?
Der er altså en del debat om
robusthed i aviser og på nettet
i disse år. Hvad med i forhold
til troen? Kan man tale om
kristen robusthed? Kan en tro
være robust? Føler du, at din
tro er robust? Eller er det nærmere din tvivl, der er stædig
og stærk?
På den ene side, hvis vi i en
del år har holdt fast i troen
på, at Gud findes, og at han
vil noget med vores liv, også i
dag, så er troen vel robust. Så
har den vist sig holdbar. For
der er nok af mennesker og
tendenser i vores tid, som vil
have os til at glemme Gud, eller som måske ligefrem synes,
at gudstro er middelalderligt
og mørkt.

PRÆSTENS HJØRNE

Men når vi kigger tilbage, kan
de fleste af os på den anden
side også meget let komme i
tanke om tider med tvivl og
skrøbelig tro. I mødet med
meningsløshed. I tider med
sorg. I perioder med uvished
om Guds vilje med vores liv.

. En vigtig del af en
kristen robusthed er
netop fællesskabet
med andre, som
tror på Gud.

STYRKE I AFMAGTEN
En af de store forfattere i Bibelen, Paulus, taler om, at når
han er magtesløs, så er han
stærk. Umiddelbart er det en
sær tanke. For når vi føler os
magtesløse i mødet med sygdom eller en uvis fremtid, føler vi os nærmere svage. Men
Paulus’ tanke er, at når han
ikke selv har magten, så kan
Gud komme til. Så bliver han
nødt til at stole på Gud. Nødt
til at stole på, at Gud har magten, at Gud vil gribe ind, hvis
der skal gribes ind. Så kan han
endda finde en styrke og ro i,
at Gud har styr på det hele.

Alligevel handler det ikke kun
om, at vi skal være skrøbelige, svage og magtesløse. Vi
er det, men vi skal ikke forblive det. Gud ønsker at styrke og hjælpe os. Han ønsker
at helbrede det, som er såret
og gøre det stærkere, som er
blevet svagt. Og så er vi ved at
være tilbage ved robustheden.
Man kan nemlig godt tale om,
at den kristne tro gør os mere
robuste. Den giver os gode
rødder og gør, at vi ikke bliver
forvirrede over alle de muligheder, vi har med vores liv.
Den danner os og hjælper os
til at leve som mennesker, der
takker Gud og hjælper vores
medmennesker med de behov, de har. Og sidst, men ikke
mindst, så lærer den kristne
tro os, at vi har brug for fællesskabet.

ROBUST 		
FÆLLESSKAB
Da Jesus kaldte mennesker til
at følge sig, kaldte han dem
enkeltvis, men de kom med i
en flok. Et fællesskab. En vigtig del af en kristen robusthed
er netop fællesskabet med
andre, som tror på Gud. I kirken eller når vi andre steder
er sammen med andre kristne, kan vi dele glæden over
de gange, hvor Gud greb ind
i vores liv. Vi kan dele smerten over de gange, hvor han
ikke gjorde det. Vi kan være
stærke sammen. Vi kan være
svage sammen. I et robust
fællesskab deler man både de
lette og hårde ting. Det bliver
fællesskabet stærkere af.
Lad os være skrøbelige
sammen. Lad os blive
robuste sammen.
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MIN YNDLINGSSALME

EN GOD VEN LIGE VED HÅNDEN
Det har ikke været en let opgave at finde en
yndlingssalme, der er så mange gode salmer.
Jeg har brugt lang tid på at høre salmer igennem, fra jeg blev spurgt første gang til denne
opgave, som jeg sagde ja til. Der har været flere
salmer i spil, både »Op al den ting, som Gud har
gjort« til »Hvad er det, der gør jul til noget særligt«.
Dog måtte jeg tilbage til salmen »Tak, Gud, for
denne lyse morgen« flere gange. Jeg kunne mærke, hvordan den vakte gamle følelser, minder og
stemning frem i mig hver gang den igen blev
spillet. Så derfor blev det til denne.
Som del af KFUM-spejder, både nu og gennem
hele min barndom, sang vi mange salmer. »Tak,
Gud, for denne lyse morgen« er en af de salmer,
jeg tidligt i spejderlivet blev introduceret til. Den
blev sunget til gruppens andagter, andagterne
havde vi på alle lejre både weekendture og længere varende lejre. Jeg husker det som, at det
var den, vi brugte til at afslutte andagten med.
Jeg husker en særlig lejr, gruppetur ved spejderhuset med alle spejderne i TH. Langs gruppen
som jeg dengang hørte til. Jeg har nok været
omkring 8-10 år, træt efter 2 dage med gang
i, og vi skulle starte søndagen med andagt på
»bananen« (en græsbakke formet som en halv
måne). Vejret havde ikke været helt med os,
men denne morgen skinnede solen ned på alle
os unger, der sad trætte, forventningsfulde samt
spændte på en ny dag på bakken i regnbukser
og uniform. Denne dag startede vi andagten
med netop denne sang, for at hylde at solen/
vejret endelig vil være med os på den sidste
dag.
Denne weekend blev vi ulveunger også udfordret i sammenhold, samarbejde og udholdenhed. Op gennem spejderlivet har vi børn/unge
været udfordret meget på sammenhold og
samarbejde, men altid haft en god ven lige ved

hånden. Det er noget spejderlivet har givet mig
troen og styrken i. Det har siden hen haft stor
betydning for mig, hvordan jeg har lært spejderens værdier at kende og som er blevet en del
af mig. Da jeg fik børn, som startede til spejder
ved Windirerne her i Vinderslev og blev spurgt,
om jeg kunne hjælpe lidt til, var der ikke lang
betænkningstid. Jeg ville gerne være med til at
give mine spejderfølelser, minder og spejderlivet videre til andre børn.
Mette Lundgaard

1. Tak, Gud, for denne lyse morgen
,
tak, Gud, for denne nye dag.
Tak, Gud, for kærlighed og varme
jeg kan leve af.
2. Tak, Gud, for mine gode venner,
tak, Gud, at nogen elsker mig.
Tak, Gud, at også mine fjender
elsket er af dig.
3. Tak, Gud, for evner og for kræfter,
tak, Gud, for hver ide jeg fik.
Tak, Gud, for ord at lytte efter
og for skøn musik.
4. Tak, Gud, for glæden ved at slide
,
tak, Gud, for leg og dovneri.
Tak, Gud, når jeg hver dag kan vide
at jeg har værdi.
5. Tak, Gud, selv når det hele ramler,
tak, Gud, du holder fast ved mig.
Tak, Gud, når du af stumper samler
meningen hos dig.
6. Tak, Gud, for det dit ord har sagt
mig,
tak, Gud, for hjælp når jeg er svag.
Tak, Gud, for glæden ved at leve
denne lyse dag.
Mar tin G. Schneider 1963
Oversættelse: Ingrid Schrøder-Hansen
1983
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PÅSKEARRANGEMENTER
Påsken er en særlig tid. Et af højdepunkterne i
kirkens liv. Derfor markerer vi påsken med en del
traditionelle gudstjenester, for der er mange gode
påskesalmer, der skal synges, og store begivenheder, vi skal mindes om. I år har vi desuden to særlige påskearrangementer, som er fælles for både
Hinge og Vinderslev Sogn.

SKÆRTORSDAGSPISNING

Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste måltid med
sine disciple. For at leve os ind i det, vil der i
år være fællesspisning i K-Huset i Hinge
skærtorsdag d. 18. april kl. 17.15. Man kan
tage med til gudstjeneste i Hinge Kirke kl. 16.00
og deltage i måltidet bagefter. Eller man tage måltidet først og så køre til gudstjenesten i Vinderslev
Kirke kl. 19.00.
Måltidet koster 50 kr. Tilmelding senest d. torsdag d.
11. april til Mikael på mik@km.dk eller 86886005 /
21606005. Der er max plads til 40, så meld dig til med
det samme, hvis du ved, du kan komme.

GÅ-GUDSTJENESTE
2. PÅSKEDAG

2. påskedag begynder noget nyt.
Påsken er ovre, og det nye liv, hvor døden har fået
sit første knæk, skal leves ud i verden. Der er veje,
der skal gås, skridt der skal tages. Bønner, der skal
bedes, salmer, der skal synges. Prædiketeksten 2.
påskedag er i år om to af Jesu venner, som gik fra
Jerusalem til Emmaus. De troede, Jesus var død,
men møder ham på vejen og finder ud af, at han
er opstået og lever.
I år vil vi prøve at gå en gudstjeneste. Vi vil tage
på en lille vandretur og leve os ind i de to mænds
stemning. Undervejs vil der være salmer, bøn, bibellæsninger og ord til eftertanke. Vi går fra Hinge
Kirke ad den gamle kirkesti til Præstegårdsskoven, hvor vi går en lille runde og samles på en
åben plet i skoven. Der vil vi afslutte gudstjenesten og derefter sammen nyde en gang kirkekaffe
i skoven.
Vi mødes i Hinge Kirke 2. påskedag d. 22.
april kl. 13.30, hvor der bliver intro og opstart
af gåturen. Hvis bentøjet ikke er til en gåtur på et
par km., kan man også møde de andre ved indgangen til Præstegårdsskoven ved Stegsdalvej kl.
14.30 og få den sidste del af gudstjenesten og kirkekaffen med.
Mikael Holst Kongensholm

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Igen i år samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp i
Hinge og Vinderslev sogne. Det foregår søndag
d. 10. marts. Indsamlingen i år går til de mange millioner mennesker rundt om i verden, som
på grund af klimaforandringer er truet af sult og
oversvømmelser.
Vi har gudstjeneste kl. 9.00 i Vinderslev Kirke,
hvor der bliver indsamling. Hvis man vil ud at gå
en tur i sognet med indsamlingsbøssen, kan man
melde sig som indsamler via blivindsamler.dk

I Hinge Sogn kan man også tilmelde sig hos Karen
Enggaard på 87 24 70 70. I Hinge Sogn er der opstart med kaffe og intro i K-Huset kl. 9.45.
Mikael Holst Kongensholm
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PROVSTIVOLONTØR
Er du ung og vil gerne ud at rejse et par måneder? Vil du gerne hjælpe mennesker et andet
sted i verden? Er du nysgerrig på kirkeliv andre
steder i verden? Så var det måske en mulighed
at blive provstivolontør - volontør for din hjemegns kirke.
Herning Nordre, Søndre og Ikast-Brande
Provstier, har gennem projekt Kirke til Kirke,
sendt provstivolontører ud til opgaver i kirker i
Afrika og Asien siden 1996.
Som volontør arbejder du tæt sammen med det
missionsselskab, som sender dig til en kirke i
Afrika eller Asien.
Opgaverne kan bestå i sprogundervisning eller
arbejde, der har med børne-, unge- eller sundhedsområdet at gøre.
Volontørperioden er opdelt i 3-4 måneder i udlandet (fra september til december) og derpå 3
måneder i Danmark. Her går opgaven blandt andet ud på at medvirke ved konfirmandundervis-

ning og møder i kirkelige sammenhænge, hvor
du fortæller om det arbejde, du har været engageret i som volontør.
Vi søger næste års volontører, så hvis du føler,
at det kunne være noget for dig, modtager vi
gerne din ansøgning - senest 15. maj 2019 - til
én af nedenstående adresser.
Provst Poul Erik Knudsen
e-mail: pekn@km.dk, mobil: 5129 5995 eller
For yderligere information:
Projektkoordinator Jens Kristian Egedal
e-mail: jkegedal@gmail.com, mobil: 3029 9175.

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 uventet. Der er
fællesspisning efter gudstjenesten.
De næste familiegudstjenester:
Søndag d. 3. marts kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Velkommen til en festlig fastelavns- og familiegudstjeneste
med børnesange, salmer og børnefortælling i en flot pyntet kirke. Børn
er meget velkomne til at komme udklædte. Efter gudstjenesten er der

tøndeslagning i skolegården og fastelavnsboller i
sognehuset.
Onsdag d. 27. marts kl. 17.30 i Hinge Kirke. Med årets første familiegudstjeneste i Hinge
prøver vi en ny ugedag. Familiegudstjenesten er
helt i børnehøjde, som den plejer, og der er gratis
mad i K-Huset efter gudstjenesten. Efter maden
er der spil, hygge og fri leg i »stuen i stalden«.
Søndag d. 14. april kl. 10.30 i Vinderslev
Kirke. Til denne
familiegudstjeneste palmesøndag
medvirker minikonfirmanderne
og viser noget af,
hvad de har lært
i løbet af deres
minikonfirmandforløb. Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i sognehuset.
Onsdag d. 15. maj kl. 17.30 i Hinge Kirke.

KORT NYT

HINGE SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 i K-Huset
Regnskabsmøde.
Torsdag d. 25. april kl. 19.30 		
hos Bjarne Jacobsen, Nørskovlundvej 49.
Torsdag d. 23. maj kl. 19.00 i K-Huset
Kirkesyn.

ASKEONSDAGSGUDSTJENESTE

Velkommen i Hinge
Kirke onsdag d. 6.
marts kl. 19.30 til en
			
anderledes gudstjeneste med god tid til stilhed,
eftertanke, bøn og lystænding. Til denne gudstjeneste er der også gammel tradition for at få
tegnet et askekors i panden som en påmindelse
om, at vi er dødelige og kun har begrænset tid
at leve i.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i K-Huset.

Askeonsdag er onsdag efter fastelavn og indledningen til fastetiden, hvor vi ser frem mod påsken.

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 café.
Man kan deltage i det hele eller bare være med til en enkelt programpunkt alt			
efter, hvad man har lyst og tid til.

PROGRAM
Marts
Onsdag d. 27. kl. 19.00: Litteraturaften i K-Huset.
April
Mandag d. 8. kl. 19.30: Distriktsvoksenaften: Hans Jørn Østerby: Foredrag og koncert.
Enghavehuset, Enghavevej 4, Silkeborg. Pris: 50 kr.
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!
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VINDERSLEV SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 i Vinderslev sognehus: Regnskabsmøde.
Torsdag d. 9. maj kl. 17:00: Kirkesyn.

KONFIRMANDER
I skrivende stund skal vi til at starte
op med konfirmandforberedelsen
igen efter en lang julepause. Konfirmationsdagen nærmer sig.
Følgende 21 unge mennesker
bliver konfirmeret i Vinderslev Kirke søndag d. 5. maj
kl. 10.30:
Anna Juliane Johannesen
Camilla Hedegaard Mathiasen
Dina Kjær Vibjerg
Emil Reinhold Haahr
Filip Frederiksen Petrovic
Freja Elisa Thomsen
Iben Melek Nordstrøm
Jacques Buus
Jane Grene Friis
Jeppe Smedegaard Inan
Karla Døssing Kristensen
Klaus Døssing Kristensen
Lasse Rodal Sloth
Lucas Hingkjær Danielsen
Maya Aagaard Nielsen
Mikkeline Rendell Ravn Kristensen
Mille Marie Xin Øgård Hemmingsen
Nicoline Kisbye Holdgaard
Penille Emilia Skov Pedersen
Signe Ammitzbøll
Thomas Rolle Møller

KIRKEMUSIKALSK 		
LEGESTUE STARTER OP IGEN
Det er forår, og
det er igen tid til
kirkemusikalsk
legestue i Vinderslev Kirke.
Første gang er onsdag d. 24. april kl. 9.4510.30. Kirkemusikalsk legestue er for børn i alderen fra knap 1 år til 3 år. Vi vil synge lidt børnesange og salmer sammen, bevæge os, bruge
sanserne og lege. Så hvis du er dagplejer, har
privat pasningsordning eller er 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: 24. april, 1. maj,
15. maj, 29. maj og 12. juni.

SANGAFTEN OM 		
FORÅR OG PÅSKE
Torsdag d. 7. marts kl. 19.30
Efter en lang vinter ser vi frem mod forårets
lys. Nyt liv spirer frem. Håb om nye muligheder
og vækst. Påsken bærer samme budskab. Efter
død og mørke langfredag og lørdag kommer
der lys, opstandelse og nyt liv påskedag, hvor
Jesus vandt over døden. Denne aften vil vi gennem sang og ord bevæge os tættere på foråret
og påsken, på livet og lyset.
Organist Marianne Skrydstrup og
sognepræst Mikael
Holst Kongensholm har sammen
tilrettelagt aftenen.

KORT NYT

VELKOMMEN TIL HEIDI

Vi har ansat en ny graver i Vinderslev pr. 1. december. Det er Heidi Jeremiassen Jensen, som
tidligere har været graver ved Hinge Kirke. Vinderslev Menighedsråd byder Heidi varmt velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Vi
har bedt Heidi svare på fem spørgsmål for at
gøre os lidt klogere på, hvem hun er.
Hvorfor vil du gerne være graver 		
i Vinderslev?
Jeg vil gerne være på en kirkegård, hvor der er
mere liv. Gerne en kirkegård i et byområde, og
det er Vinderslev jo.
Hvad kan du bedst lide ved graverjobbet?
Jeg kan lide det frie i jobbet, og at man skal tilrettelægge dagens arbejde selv.
Hvor grønne er dine fingre?
Jeg vil mene, de er meget grønne, da jeg er uddannet planteskolegartner tilbage i 2004. Jeg
har arbejdet på planteskole siden min læretid
og indtil 2011.

Hvilken årstid holder du mest af ?
Jeg holder både af sommer og vinter. Sommer
pga. varmen og alle blomsterne, der står i fuldt
flor. Vinteren pga. sne, hvis der ellers kommer
noget.
Har du en yndlingsplante?
Jeg er vild med Ginkgo Biloba - tempeltræet.
Jeg kan gang på gang blive fascineret af dens
blade, og hvad træet i sin tid har været brugt til.

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.
Børnehjørnet er lukket i skolernes ferier.
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. 5. marts kl. 19.30: Samtalemøde
hos Jakob Lundgaard, Solsikkevej 15 D.
Tirsdag d. 5. marts kl. 19.30:
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits Christensen,
Anemonevej 6.
Tirsdag. d. 12. marts kl. 19.30:
Temaaften v. landsleder i Indre Missions familiearbejde Gitte Rasmussen. Emne: »Engagement &
forpligtelse«.

Torsdag d. 25. april kl. 19.30:
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt,
Liljevej 41.
Mandag d. 29. april kl. 19.30:
Promissiomøde hos Vita & Svend Erik Pedersen,
Oustrupvej 22.
Tirsdag d. 30. april kl. 19.30:
Møde v. Maria Serner-Pedersen fra »Åbne Døre«.

Onsdag d. 13. marts kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde v. missionær Svend Taulborg,
Struer.

Tirsdag d. 7. maj kl. 19.30:
Møde med undervisning via video af sognepræst
Henrik Højlund. Emne: »Idet I døber dem«.

Torsdag d. 14. marts kl. 19.30:
Kredsforårsmøde i Ans Missionshus v. missionær
Finn Najbjerg, Vinderslev. Emne: »Drag ud på
troens vandring« 1. Mosebog 12, 1-4.

Tirsdag d. 7. & onsdag d. 8. maj:
Seniorlejr på Kjelsølejren. Se særskilt program.

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30:
Møde v. studerende fra Menighedsfakultetet
Anders Bjerregaard.
Tirsdag d. 26. marts kl. 18.00:
Fællesspisning med efterfølgende foredrag v.
tidligere missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg:
»Paulus - verdens betydeligste missionær«.
Tirsdag d. 2. april kl. 19.30:
Møde v. Henri Alex Jensen, Silkeborg:
Paulus-aften nr. 2.
Torsdag d. 4. april kl. 19.30:
Samtalemøde hos Tove & Johannes Lauritsen,
Tulipanvej 7.
Tirsdag d. 9. april kl. 19.30:
Møde v. fritidsmissionær Henning Hollesen,
Aulum.
Tirsdag d. 23. april kl. 19.30: Samtalemøde
hos Alise & Uffe Hansen, Hesselskovvej 11.

Tirsdag d. 14. maj kl. 19.30:
Temaaften v. Inger & Per Larsen (familierådgivere): »Kommunikation i ægteskabet«.
Torsdag d. 16. maj kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde hos Anne Marie & Finn Najbjerg, Krokusvej 15. Emne: søndagens tekst.
Tirsdag d. 21. maj kl. 19.30:
Møde v. fritidsmissionær, socialpædagog og psykofamilieterapeut Inger Lene Christensen, Ikast.
Emne: »At tage vare på hinanden i Guds familie«.
Lørdag d. 25. maj:
Årsmøde i Skive. Se særskilt program.
Mandag d. 27. maj kl. 19.30:
Promissio-møde hos Elsebeth & Per Hauge,
Liljevej 13.
Tirsdag d. 28. maj:
Udflugt. Mere info senere.

INFO

SIDEN SIDST
DØDSFALD
VINDERSLEV
25.10 Anna Elise Madsen, 			
Bakkegården Thorning
Begravet fra Vinderslev Kirke 08.12.18
03.01 Villy Christensen, Malmhøj, Vinderslev
Bisat fra Linå Kirke 09.01.19
HINGE
20.11 Grethe Nørskov, Søvangen, Ans
Begravet fra Hinge Kirke 24.11.18
11.01 Christian Nørgaard Skov, Hinge
Bisat fra Hinge Kirke 19.01.19
18.01 Anders Kristian Pedersen, Søvangen,
Ans. Begravet fra Hinge Kirke 26.01.19

DÅB

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, kirkebakken 8,
Kjellerup
HINGE SOGN (sogn.dk/hinge)
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
Organist Marianne Skrydstrup
tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com

VINDERSLEV
28.10 Valdemar
Kongensholm
Tolstrup,
Aarhus
13.01 Isack Bechgaard Lund,
Mausing

Valdemar

VINDERSLEV SOGN (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

HINGE
04.11 Katrine 		
Wittrock
Jensen, 		
Nørskovlund
25.11 Lucas Brill
Jensen, 		
Nørskovlund

Isack

Graver og kirketjener Heidi Jeremiassen Jensen
tlf. 86888191/29408191 · 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

VIELSER

11

Katrine

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

VINDERSLEV
27.10 Susanne Antonette Uhrskov 		
		og Palle Søe Mikkelsen
HINGE
25.11 Henriette Brill Nielsen 			
og Brian Kristian Kjær Jensen

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1.
juni. Deadline på materiale til det er fredag
17. april, og det kan sendes til Mikael Holst
Kongensholm på mik@km.dk
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ID-nr.: 46879
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Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

3. mar.

Fastelavn

10.30 (Indsamling)

14.00 Familiegudstj. (Indsamling)

6. mar.

Askeonsdag

19.30 m. kirkekaffe

10. mar.

1. s. i fasten

Fælles med Vinderslev

17. mar.

2. s. i fasten

9.00 v. Jørgen Løvstad

10.30 Degnegudstjeneste
v. Finn Najbjerg

24. mar.

3. s. i fasten

19.30

10.30

27. mar.

Onsdag

17.30 Familiegudstjeneste

31. mar.

Midfaste

10.30

9.00

7. apr.

Mariæ bebud.

10.30

9.00

14. apr.

Palmesøndag

18. apr.

Skærtorsdag

16.00 (m. spisning kl. 17.15)

19. apr.

Langfredag

10.30

21. apr.

Påskedag

22. apr.

2. påskedag

13.30 Gå-gudstjeneste (se s. 5)

28. apr.

1. s. e. påske

Fælles med Vinderslev

5. maj

2. s. e. påske

12. maj

3. s. e. påske

Fælles med Vinderslev

15. maj

Onsdag

17.30 Familiegudstjeneste

17. maj

Store Bededag

10.30 m. kirkefrokost

19. maj

4. s. e. påske

10.30 v. Frede Møller

26. maj

5. s. e. påske

30. maj

Kr. Himmelfart

9.00

10.30 Familiegudstjeneste
19.00 (m. spisning i Hinge kl. 17.15)
9.00

9.00 (Indsamling)

9.00

10.30 (Indsamling)
Gå-gudstjeneste i Hinge (se s. 5)
9.00 v. Frede Møller (m. nadver)
10.30 Konfirmation

9.00 (Indsamling)
10.30

9.00 m. nadver (Indsamling)

10.30
19.00 m. varme hveder
9.00 v. Frede Møller
10.30 (Inds.) (m. skriftemål 10.15)
9.00 m. kirkekaffe

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

INDSAMLING

3/3: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler • 10/3 Folkekirkens Nødhjælp •
21/4 KFUM&K i Danmark • 26/5 KLF - Kirke og Medier

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
1+16.-17. marts: Erik Bjørn ·
erbj@km.dk · 30828059
27.-28. april: Anders Bo Engrob
Jørgensen · abj@km.dk · 24885354
18.-19. maj: Erik Bjørn ·
erbj@km.dk · 30828059

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.
5. marts kl. 14.30: Mikael Holst Kongensholm
2. april kl. 14.30: Mikael Holst Kongensholm
7. maj kl. 14.30: Mikael Holst Kongensholm

