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PRÆSTENS HJØRNE

FORANDRING
Mikael Holst
Kongensholm

Det er sommertid. Om alt
går vel, tiden for varme, is
og strandtur. Ferie og andre
gode ting forstyrrer på velkommen vis vores vante hverdag. Sommertid er også ofte
forandringstid i vores liv. Fra
arbejdsliv til studieliv. Fra studieliv til arbejdsliv. Fra det ene
arbejde til det andet. Måske
endda flyttetid. Måske for første gang egen lejlighed. Eller
børnene flytter hjemmefra, og
der bliver ekstra plads i huset.
Måske forandrer en sommerlejr eller en bog vores liv.

FREMTIDENS
UVISHED
Vi kan ikke undgå dem, disse
forandringer. På et tidspunkt
melder de sig og gør larmende opmærksom på sig selv.
De er ikke altid rare. De kan
endda være irriterende, hvis
man er glad for det trygge,
for dagligdagen og for de vel-

strukturerede rammer. Vi vil
gerne vide, hvad fremtiden
bringer. Vide, hvor vi ender,
hvad vi ender som, og hvem vi
ender sammen med. Vi længes efter slutningen på historien og har utrolig meget lyst til
at læse foran i vores livs bog.
Vi har brug for at vide, at det
ender godt. Hvordan skulle vi
ellers kunne slappe af eller
finde hvile midt i den utrygge
forandring?
Vi kan ikke kontrollere
alt og ikke forhindre,
at livet rammer os med
alt, hvad det er...

HUNDEN PÅ STIEN
For nogle år siden havde jeg
et weekendjob på et plejehjem og cyklede på en sti
noget af turen derhen. Jeg
mødte ofte en mand og hans
arrige schæferhund. Hunden
gøede af mig og løb efter mig,
når jeg overhalede dem. Jeg
kunne heldigvis køre fra den,
men næste gang var den der
igen. Jeg prøvede at overhale
dem hurtigere, men det blev
hunden bare mere arrig af.
Jeg begyndte at frygte mødet
med hunden og tænkte onde

tanker om manden, som ikke
havde styr på sin hund. På et
tidspunkt fik jeg dog den idé
at prøve at overhale dem i lav
fart. Til min overraskelse fungerede det godt. Hunden løb
ikke efter mig, men passede
sin morgensnusning, og jeg
lærte - måske - noget om hundepsykologi.
Forandringer kan være som
en arrig schæferhund, vi frygter at møde. Vi prøver at undgå dem eller at ræse forbi dem
med høj fart. Vi vil gerne have
dem overstået hurtigst muligt
og komme trygt til målet. I forandringen møder vi frygten,
og i særlig grad vores egen
sårbarhed. Vi kan ikke kontrollere alt og ikke forhindre, at
livet rammer os med alt, hvad
det er. Og der findes ingen garanti for, at der venter ren lykke på den anden side. Vi kan
håbe og bede. Vi kan vente og
udholde. Og fortsætte stille og
roligt frem ad stien.

LØFT BLIKKET
Når man er i forandring, er det
utroligt let at blive optaget af
sig selv. Fremtidsdrømmene,
frygten og sårbarheden bliver
meget nærværende. Vi er hele
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tiden på udkig efter tegn, som
kan give os bare den mindste
antydning af, hvor vi er på vej
hen. Spejlet og det indre barometer tjekkes ofte.
Når vi er i forandring, kan det
være godt at løfte blikket. Forsøge at blive opmærksom på
noget andet end det, der ændres i vores liv. Fokusere på
andre mennesker og Gud.
Derfor kan vi også trygt
fortælle Jesus om vores
forandringsangst. Han
lytter. Han kender. Han
går med.

Og Gud? Han kender selv
til forandringer. Jesus forlod
sin himmelske herlighed hos
Gud Fader og blev menneske
med alt, hvad det indebærer
af angst, valg og sårbarheder.
Større forandring er det svært
at forestille sig. Derfor kan vi
også trygt fortælle ham om
vores forandringsangst. Han
lytter. Han kender. Han går
med.
Glædelig sommer!
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MIN YNDLINGSSALME
1. I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
2. I sommer nattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Her ren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Her res pris.
3. Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
r,
4. Det volder alt den Ånd, som dale
r,
det virker alt den Ånd, som tale
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.
5. Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Her rens bord
nu menighedens fulde kor!
6. I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.
7. Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.

HUSKER VI AT VÆ
DET I HVERDDAGE
»I al sin glans nu stråler solen«
er en salme, jeg husker fra
min barndom. En smuk og
glad melodi, som jeg forbinder med gudstjenester i
Hørup Kirke, men også fra
mine bedsteforældres hjem,
hvor der ofte blev sunget,
mens mormor spillede klaver.
For mig repræsenterer teksten min tro og mange af mine nøgleværdier som glæden over
naturens skønhed, taknemmelighed, tillid, tro,
kærlighed, lyset og Ånden i os alle.
Grundtvig hylder i salmen glæden over livet, lyset og sommerens komme, der bringer balance
mellem det åndelige og de fysiske glæder, som
for mig er en vigtig del af min hverdag. Han
beskriver malerisk og farverigt naturens påvirkning på alle vores sanser; duft, vindens sus i løvet, lyset, lyden af fuglene og vandet, der risler,
og fører mig ind i en følelse af ro, velvære og
taknemmelighed. Taknemmelighed over, at vi
allerede har paradiset på jorden. Men husker vi
at værdsætte det i hverdagen?
At dagligt huske taknemmeligheden giver mig en glæde og styrke til at kunne tackle
de tunge ting. Fokuserer jeg på det negative, ser
jeg ikke alt det smukke omkring mig. Og omvendt, jo mere jeg værdsætter de små glæder
omkring mig, jo flere positive ting ser jeg, sorgerne blegner, og jeg kan sprede glæden videre
til andre.
Grundtvig understreger noget af det, jeg ser
som det vigtigste her i livet: Kærligheden og
overgivelse til Ånden. Tilliden til at Ånden
taler gennem og til os alle. I vores samfund,
hvor krig eller ufred stadig er en stor del af
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ÆRDSÆTTE
EN?
hverdagen mange steder, ser jeg det som
vigtigt at møde andre
mennesker med kærlighed, tillid og uden
fordomme, som Jesus
»Menneskets forsoner« lærte os. Vi er
alle skabt i Guds billede, af samme Ånd,
og derfor ser jeg alle
mennesker som en
del af Gud, uanset
hvilken baggrund vi
har - »Hedninger som
Jøder«. I Guds øjne er
der ingen forskel på
os. Når vi kan lære at
mødes med forståelse
og respektere hinanden i ubetinget kærlighed, »da blomstrer
rosen i Guds rige« og vi
kan nyde det Paradis,
vi har fået her på Jorden i fred.
Lene Korsåsen

SOMMERTID I KIRKERNE
Fem søndage i sommerferietiden er der kun gudstjeneste i en
af kirkerne i pastoratet. På den måde er det lettere for præst,
gravere, kirkesangere og organist at få holdt ferie.
Brug anledningen til at lytte til den nabopræst, som kommer på
besøg i en af vores kirker, til at tage på besøg i en af nabokirkerne eller til at finde en gudstjeneste et sted i det danske eller
udenlandske sommerland.

FARVEL TIL HEIDI
Graver ved Vinderslev Kirke, Heidi Jensen, har fået andet arbejde, som passer bedre til hendes familieliv. Vinderslev Menighedsråd siger stor tak til Heidi for hendes tid hos os. Vi ønsker
hende alt godt og Guds velsignelse fremover.
Vi er i skrivende stund i gang med at søge en ny graver, som vi
håber at kunne præsentere i næste nummer af kirkebladet.

FORÆLDREORLOV
Fra uge 30-42 skal jeg på forældreorlov. Jeg ser frem til at få god
mulighed for at være sammen med Elin og Lise. Imens passer
Andreas Østerlund Nielsen embedet. Glæd jer til at møde ham
og byd ham godt velkommen! Han er en spændende og venlig
person.
Andreas vil kunne kontaktes på 21 60 60 05 fra d. 28. juli. Hans
e-mailadresse er ikke helt afklaret på nuværende tidspunkt. Den
vil fremgå af vinderslevsogn.dk og sogn.dk/hinge, når hans arbejde her begynder.
Mikael Holst Kongensholm

PRÆSENTATION AF ANDREAS
Andreas er 47 år gammel og bor i Aarhus
sammen med sin kone Trine og deres to
børn. Andreas var i efteråret 2016 vikar i
Hørup-Levring sogne i tre måneder, så han
kender allerede en del til det midtjyske,
også fra sin opvækst i Brandstrup. Andreas har en ph.d.-grad i teologi, har arbejdet
som forsker og underviser og arbejder nu
som freelance-teolog. Han er stærkt optaget af, hvordan troen
og kristendommen får betydning og relevans for vores helt daglige liv med hinanden som mennesker, kirke og samfund.

VELKOMMEN TIL ANDREAS
Hinge og Vinderslev Menighedsråd byder varmt velkommen til
Andreas. Vi ser frem til samarbejdet med dig og glæder os til at
lære dig at kende.
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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.
Familiegudstjenesterne holder sommerpause og
vender stærkt tilbage til efteråret.

TELTGUDSTJENESTE
Pinsesøndag d. 9. juni kl. 11.00 slutter vi
igen Egns- og Sportsugen i Nørskovlund af med
en teltgudstjeneste på sportspladsen. Kom og
vær med til den første af to gudstjenester uden
for kirkens rum. Efter gudstjenesten giver menighedsrådet grillpølser og tilbehør.

GUDSTJENESTE PÅ VINDERSLEVHOLM
Efter en gudstjeneste i teltet i Nørskovlund pinsedag rykker vi endnu længere ud i det fri dagen
efter. 2. pinsedag mandag d. 10. juni kl.
11.00 har vi nemlig igen friluftsgudstjeneste på
Vinderslevholm.

Efter gudstjenesten sørger menighedsrådene
for en grillpølse og tilbehør til alle. Så bliv hængende efter gudstjenesten og nyd en frokost i
det grønne, søudsigten og fællesskabet med
hinanden.

Gudstjenesten er fælles for Hinge og Vinderslev
sogne. Alle er velkomne til en dejlig gudstjeneste i det fri.

Husk tæppe/stol at sidde på.

KORT NYT

HINGE SOGN
UDFLUGT FOR ÆLDRE MED TILKNYTNING TIL HINGE SOGN
Tirsdag den 4. juni er der udflugt for ældre med
tilknytning til Hinge sogn.
I år går turen ad små veje over Rønde langs
Kalø Vig til Knebel, hvor vi besøger den gamlesmukt beliggende Knebel kirke. Kirken har en
meget speciel alterudsmykning. En lokal fortæller lidt om kirken og dens historie. Undervejs
serveres kaffe i bussen.
Derefter går turen videre gennem Nationalpark
Mols Bjerge via Fuglsø, igen ad smukke veje
forbi Femmøller til Ebeltoft. I hjertet af Ebeltoft, kun få meter fra det gamle rådhus, ligger
Restaurant Mellem Jyder, hvor vi nyder en dejlig middag. Restauranten er indrettet i en af de
ældste ejendomme i Ebeltoft og kan skrive historie helt tilbage til 1610.

Efter middagen er der tid på egen hånd i den
hyggelige gamle købstad. Der er kort afstand til
museum Farvergården, der er et intakt farveri
med bolig og avlsbygninger. Der er også en skøn
have og museumsbutik. (Der er fri adgang). Inden vi forlader Ebeltoft, køres til Karen Køkken,
ved siden af Fregatten Jylland, hvor der er en
flot udsigt over havnen. Her får vi kaffe med
lagkage, inden vi igen kører hjemad.
Der er afgang fra Nørskovlund forsamlingshus
kl. 9.00 og fra Brogade, Kjellerup, p-pladsen bag
brugsen kl. 9.15. Forventet hjemkomst kl. ca.
17.30.
Pris for turen er 150 kr. pr. person. Tilmelding senest onsdag den 29. maj til Gerda Hjorth, 86 88 66
33 - hinge2019@gmail.com eller Svend Erik Laursen 27 29 24 59 - svende-laursen@hotmail.com
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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 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
Juni
Fredag den 7. juni: Grillaften.
Der kommer et par arrangementer mere, men de er ikke endelig fastlagt endnu. De bliver
offentliggjort på facebooksiden: KFUM og KFUK i Hinge, som alle kan gå ind og kikke på,
uanset om man selv er på facebook eller ej.

Oktober
Søndag den 6. oktober fejrer vi KFUK´s 120 års jubilæum, hvor vi vil starte med
gudstjeneste og bagefter vil der være frokost m.m. Det vil være dejligt at se en masse
nuværende og tidligere medlemmer til fest, snak og hygge. Der vil også komme mere information om det senere.
Hvis du har lyst til at vide mere om foreningen og aktiviteterne, kan du kontakte: 			
formand Dorte Hougaard Madsen på mail: dhm@kfum-kfuk.dk eller tlf. 60 21 44 08.

VI SES!
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 8. august kl. 19.30 		
hos Mogens Jensen, Taskebjergvej 19.

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2019-20
Som noget nyt er der nu elektronisk tilmelding
til konfirmationsforberedelse. Tilmelding foregår via: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Konfirmationsforløbet begynder med en gudstjeneste i Vinderslev Kirke søndag d. 1. september 2019 kl. 10.30 for forældre og kommende konfirmander. Efter gudstjenesten er
der et kort informationsmøde i sognehuset.
Selve konfirmationsforberedelsen begynder i
september. Nærmere info følger, når det er af-

talt med skolen. Konfirmationsforberedelsen
foregår i Vinderslev Kirke og i Vinderslev Sognehus. Enkelte gange er vi sammen med andre
konfirmander i Kjellerup eller Viborg til større
arrangementer.
At »gå til præst« er lidt som at gå til fodbold,
spejder eller dans. Vi mødes en gang om ugen
og har små to timer sammen. Du kommer til at
lære om den treenige Gud, om kirkens historie og traditioner, om hvad det vil sige at være
menneske. Vi taler sammen, vi synger salmer,
vi laver forskellige kreative aktiviteter, vi læser
i Bibelen og prøver at forstå noget af den, vi
lærer at be’ en bøn, vi ser filmklip, vi tager ud og
besøger mennesker og meget andet.
Ud over konfirmationsforberedelsen skal du
deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 22. august kl. 19.00 		
hos Jens Stenholt, Mausingvej 39.

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: 61 77 74 54
Lise Holst Kongensholm: 20 47 77 62
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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. 28. maj kl. 18.15 præcis:
Afgang fra missionshuset. Turen går
til Bogtryksmuseet Officinet Viborg.
Spændende sted med de gamle maskiner,
hvoraf enkelte vises i brug. Rundvisning
1 - 1½ time alt efter spørgelyst. Herefter
køres ud i det grønne til et smukt sted
med udsigt ved Vedsø, hvor kaffen nydes
ved bord, bænke og medbragte stole. Der
er rig mulighed for gåtur ved søen.
Pris 50 kr. inkl. kaffe. Tilmelding til Ruth
Borg senest d. 21. maj på mobil 40 60 04 53
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.30:
Møde v. missionær Brian Madsen, Vejle.
Tema: »Helligåndens tjeneste«.
Lørdag d. 8. - søndag 10. juni:
Pinsecamping i Haderup. Særskilt program.
Tirsdag d. 11. juni kl. 19.30:
Samtalemøde hos Anna Grethe & Jens Larsen,
Mausing Skolevej 13.
Torsdag d. 13. juni kl. 19.30:
Samtalemøde hos Agnete Jensen, Tulipanvej 9.
Tirsdag d. 18. juni kl. 19.30:
»Skt. Hansaften« på Mausing Sportsplads v.
sognepræst Mikael Holst Kongensholm. Der er
kaffe, brød, snobrød og pølser for små penge.
Tirsdag d. 25. juni kl. 19.30:
Møde v. tidligere skoleleder Kurt Nielsen,
Holstebro. Emne: »Når mit livsbyggeri lykkes«,
Lukasevangeliet kapitel 6, vers 49.

Mandag d. 24. - Fredag d. 28. juni:
Seniorlejr / bibelcamping i Haderup.
Tirsdag d. 16. juli kl. 18.30:
Lystruphave bibelcamping med fælleskørsel
for fremmødte fra missionshuset.
Tirsdag d. 13. august kl. 18.00: Fællesspisning med tilmelding til Anna Grethe på tlf. 23
39 19 66 senest d. 6. august. Pris: 75 kr.
kl. 19.30: Info om Kristelig Arbejde Blandt
Blinde og det at leve med synshandicap v.
Martha Marie & Johannes Kloster.
Tirsdag d. 20. august kl.19.30:
Møde ved pensioneret præst Ole Larsen,
Århus.
Torsdag d. 29. august
Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus.
kl. 14.00: Krista Rosenlund Bellows, 		
Videbæk. Emne: »Prisen for
efterfølgelse«.
kl. 15.30: Krista Rosenlund Bellows,		
Videbæk. Emne: »Mission, 		
flugt og migration«.
kl. 19.30: Missionær Heri Elttør, 		
Aulum: »Så bærer I mere 		
frugt«.

INFO

SIDEN SIDST
BEGRAVEDE/BISATTE
VINDERSLEV
26.01 Lillian Else Line Manly Jensen, 		
Silkeborg. Begravet fra Vinderslev 		
Kirke 02.02.

KONTAKT
Sognepræst Mikael Holst Kongensholm
tlf. 86 88 60 05 / 21 60 60 05 · mik@km.dk
Mandag er fridag.
Vikarierende sognepræst (uge 30-42)
Andreas Østerlund Nielsen tlf. 21 60 60 05
(fra 28. juli og frem). Mail: Vil blive oplyst på vinderslevsogn.dk og sogn.dk/hinge til juli.
Kordegn Jonna Schmidt Jensen tlf. 24 88 53 52
jsj@km.dk · Træffes på kirkekontoret, kirkebakken 8,
Kjellerup

HINGE
Ingen

HINGE SOGN (sogn.dk/hinge)
Menighedsrådsformand
Svend Erik Laursen tlf. 27 29 24 59
svende-laursen@hotmail.com

DÅB
VINDERSLEV
10.02
Magne Herluf Mølgaard Olesen,
Vinderslev
24.03
Mille Marie
Xin Øgård 		
Hemmingsen,
Vinderslev
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Kasserer Gerda Hjorth
tlf. 86 88 66 33 · hinge2019@gmail.com
Kirkeværge Bjarne Jacobsen
tlf. 30 27 63 31 · l-b@fibermail.dk
Magne

Graver Morten Laier Bitsch tlf. 64 63 29 22 / 		
50 41 39 63 · 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

24.03
Naya Nygaard
Eskildsen, 		
Vinderslev

VINDERSLEV SOGN (www.vinderslevsogn.dk)
Menighedsrådsformand Birgit Thomsen
tlf. 61 38 33 60 · migogbirgit@hotmail.com
Naya

HINGE
Ingen

VIELSER
VINDERSLEV
Ingen
HINGE
20.04 Connie Elisabeth Jacobsen 		
og Jakob Birch

KOMMENDE KIRKEBLAD:

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

Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. september.
Deadline på materiale til det er fredag d. 14. juni, og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på
mik@km.dk

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

2. juni

6. s. e. påske

Fælles med Vinderslev

10.30

9. juni

Pinsedag

11.00 Teltgudstjeneste
i Nørskovlund

9.00 Højmesse

10. juni

2. pinsedag

11.00 Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm

16. juni

Trinitatis søndag

9.00 m. nadver v. Erik Bjørn

23. juni

1. s. e. trin.

10.30

30. juni

2. s. e. trin.

7. juli

3. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

14. juli

4. s. e. trin.

9.00 m. nadver
v. Simon Fuhrmann

21. juli

5. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

28. juli

6. s. e. trin.

10.30 v. AØN

4. aug.

7. s. e. trin.

9.00 v. AØN

11. aug.

8. s. e. trin.

18. aug.

9. s. e. trin.

9.00 v. AØN

25. aug.

10. s. e. trin.

10.30 v. AØN

Fælles med Hinge

1. sep.

11. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

10.30 v. AØN

10.30 Degnegudstj. v. Finn Najbjerg
9.00 m. nadver + kirkekaffe

9.00 m. kirkekaffe

Fælles med Hinge
9.00 m. nadver v. Erik Bjørn
Fælles med Hinge
9.00 m. nadver
v. Simon Fuhrmann
Fælles med Hinge
10.30 v. AØN (skriftemål 10.15)
+ kirkefrokost

10.30 v. AØN m. kirkefrokost

9.00 v. AØN
10.30 v. AØN

Hvor intet andet navn er nævnt, er gudstjenesten ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm.
Vikarpræst Andreas Østerlund Nielsen er benævnt AØN.

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
16. juni: Erik Bjørn
erbj@km.dk · tlf. 30 82 80 59
1.-7. juli: Erik Bjørn
erbj@km.dk · tlf. 30 82 80 59
8.-21. juli: Simon Fuhrmann
scf@km.dk · 21 92 75 84
22.-27. juli: Frede Møller
frede.hinge@gmail.com · 23 43 30 03
28.juli - 20. oktober: Andreas
Østerlund Nielsen. Læs mere s. 5.

GUDSTJENESTER PÅ MALMHØJ

Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre fra lokalområdet, som kunne have lyst til at være med. Efter
gudstjenesten er der kaffe, kage og fællessang. Kørsel for
beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til
Lissy og Børge Stenholt på tlf. 86 88 82 58.
Tirsdag d. 4. juni kl. 14.30: Kristoffer Garne
Ingen i juli
Tirsdag d. 6. august kl. 14.30: Kristoffer Garne

