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PRÆSTENS HJØRNE

BONUSORDNING FOR
menneske, hvis indsats skaber
så meget værdi.

Andreas
Østerlund
Nielsen

Efteråret er tiden for landmænd og haveejere til at høste frugten af årets slid på
markerne og i haverne. Først
må man yde, og så kan man
nyde. Men der er også noget
ufortjent over udbyttet af vores slid. Både afgrøderne og
livet i det hele taget vokser jo
af sig selv.
Der er også andre end landmænd og haveejere, der
høster et rigt udbytte. Med
jævne mellemrum skaber
topdirektørernes millionlønninger, astronomiske bonusordninger og gyldne håndtryk
overskrifter i aviserne. Vi andre forarges, og politikerne
vil lægge loft på løjerne. Erhvervslivet selv minder om,
at det ikke er godgørenhed,
når virksomhederne forgylder
topdirektørerne. Det er ren
markedslogik: De dygtigste får
kun, hvad de er værd, for at
de ikke skal stikke af til udlandet. Men selv økonomer må
efterhånden indrømme: Det
er ufortjent. Der er ikke noget

Til den anden side slås politikerne om, hvornår et menneske har slidt nok til at kunne
oppebære sin offentlige pension. Hvem skal afgøre, hvornår
man er nedslidt, og hvornår
man har fortjent sin pension
og nogle gode år til at høste
frugten af sit slid? Vi har ikke
råd til at sænke pensionsalderen for nogle grupper, advarer
økonomerne. Men har vi råd
til at lade være? For et ulige
samfund er et ulykkeligt samfund - for både fattige og rige.

... fordi de første
mennesker ikke ville
tage imod livet som
en gave fra Gud, blev
arbejdet forbandet.
Ressourcerne blev
begrænsede, og behovene blev uendelige.

Der er ingen simple svar eller
løsninger på de store økonomiske spørgsmål - hverken til
højre eller til venstre.
Bibelen fortæller den store historie om at arbejde og slide i
det og om at høste og dele. Vi
kan kalde det Bibelens økonomiske helhedsparadigme:

Gud har skabt himlen og jorden. Gud skabte også mennesket og gjorde os til forvaltere
af Guds jord. Vi er skabt til at
bebo jorden og dyrke og gøre
brug af jorden. Vi har økonomi, for at vi kan gøre det sammen.
Bibelen fortæller, at fordi de
første mennesker ikke ville
tage imod livet som en gave
fra Gud, blev arbejdet forbandet. Ressourcerne blev begrænsede, og behovene blev
uendelige.
Alting tilhører Gud. Som vi
synger: »den mark, som blev
min, var altid dog din«. Men
Gud har betroet os ressourcer
og evner, for at vi skal bruge
dem til det fælles bedste. Vi er
Guds forvaltere, som bygger
videre på skaberværket, skaffer os selv og vores nærmeste det daglige brød og elsker
vores næste. Det er derfor, vi
skal arbejde. Ikke for at blive
velhavende.
I Fadervor beder vi: »Giv os i
dag vort daglige brød«. Vi kan
kalder det for »det daglige brøds
økonomi«. Vi bliver faktisk ikke
lykkeligere af det, som ligger
ud over det nødvendige. Hvis
vi lever efter det daglige brøds
økonomi, lærer vi at stole på
Gud og at være taknemmelige
for det, Gud betror os. Så kan
vi også opleve den velsignelse

PRÆSTENS HJØRNE

R DE NEDSLIDTE?
fra Gud, at vi får lov til at høste og glæde os over frugten
af vores slid.
Og vigtigst af alt. Guds nåde
- nåde betyder »gratis« - er en
bonus, som går ud over alt,
hvad vi kan slide eller gøre
os fortjent til. Guds nåde er,
at vi er hans elskede børn, og
derfor tilbyder han os, at vi en
dag, når vi trækker os tilbage,
kan få udbetalt vores arv: Et
evigt liv på den nyskabte jord
uden »strid og møje«.
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MIN YNDLINGSSALME
,
1. Nu falmer skoven trindt om land
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
2. Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
3. Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.
4. Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
5. Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
6. Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
7. Og når engang på Her rens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
8. Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
9. For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Her re Jesus Krist
vor Fader ville være!
,
10. Hans Ånd, som alting kan og ved
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
N.F.S. Grundtvig 1844.

TAKKER FOR ALT,
HAN HAR GIVET...
Min yndlingssalme er ubetinget Nu
falmer skoven trindt om land.
På opfordring af en præstekollega,
som bad N.F.S Grundtvig skrive en
efterårssang til en høstgudstjeneste, skrev han salmen. Melodien
blev fra den gamle kendte »Jeg ved
et evigt Himmerig«. I 1889 skrev organist Johan Henrik
Nebelong den nu mest brugte.
Jeg elsker sangen som høstsalme med de skiftende tider og ikke mindst de sidste 4 vers, hvor livet ophører
og derfor passer til begravelse.
Når Grundtvig skriver »nu falmer skoven«, er det ikke
kun en betegnelse for skovens farve, men også en
betegnelse for, at livet har et efterår, hvor livet er på
retur.
Vi takker for alt, hvad han har givet, for ordet og for
livet. Ligesom vi har fået kornet at leve af, har vi også
ordet på det evige liv.
»Og når engang på Herrens bud, vort timeglas udrinder…« er betegnelsen på det evige liv, vi håber på.
»Da høste vi som fugle nu, der ikke så og pløje, da komme aldrig mer i hu, vi jordens strid og møje« er skrevet
i fremtid. »komme«, det er forventning og håb om
det evige liv.
Efter lovprisning af Gud, Jesus, slutter salmen med
Helligånden, der ledsager os til himlen med tro, håb
og kærlighed.
Nebelongs noder til salmen kom først med i noderne til Den Danske Salmebog i 1994. Det er langt
den bedste med en lysere klang. Men andre, der
bestemmer mere, har uden tvivl syntes, at »Jeg
ved et evigt himmerig« er bedre; måske fordi den
salme har nogenlunde samme tema. Men for mig
er melodien mere trist.
Flemming Grønkjær

KORT NYT
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KALKNING AF 			
VINDERSLEV KIRKE

FAMILIEGUDSTJENESTER

Vinderslev menighedsråd har endelig fået de
nødvendige tilladelser til en tiltrængt kalkning
af kirken indvendig. Senest er hele kirkerummet kalket i 1961. Dengang var det murermester Edmond Lundgård og Emil Christensen,
begge Pederstrup, som stod for afdækning af
inventar og kalkning af kirken. Det kostede
den nette sum af 6000 kr.
Koret blev pletmalet i 1978, efter at der var
monteret barduner. Samme år blev kalkmalerierne også renoveret. De fremtræder i dag i fine
og klare farver og kan klare mange år endnu.
Dansk Kirkekalk skal denne gang stå for afdækning og kalkning af kirken med kyndig
vejledning af konservator Kurt Nedergaard, og
vi forventer at lukke kirken d. 16. september,
hvorefter de vil gå i gang.
Det forventes, at de er færdige i første halvdel
af november.
Under lukningen vil de to lysekroner i skibet
blive taget ned og sendt til en gørtler for at blive renoveret.
Så længe kalkningen af Vinderslev Kirke er i
gang, vil vi i stedet holde gudstjenester i sognehuset. Da der er noget mindre plads i sognehuset end i kirken, vil det ikke være muligt at
have dåb i sognehuset. Det vil heller ikke være
muligt med vielse eller begravelse. Vi henviser
til Hinge Kirke i de par måneder, kalkningen
forventeligt varer. Det er dog stadig muligt at
få en jordfæstelse på kirkegården i Vinderslev
efter begravelsesceremonien i Hinge Kirke,
hvis man ønsker det.

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 stille kan lege og læse under
gudstjenesten.

Jens B. Larsen og Mikael Holst Kongensholm

VELKOMMEN
TIL BITTEN
Pr. 1. juni har Vinderslev
Kirke ansat Bitten Møller
Hansen som ny graver ved
Vinderslev Kirke. Vinderslev Menighedsråd byder Bitten varmt velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

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. I efteråret har vi familiegudstjenester på følgende dage:
Onsdag d. 4. september
kl. 17.30 i Hinge Kirke.
Søndag d. 15. september
kl. 10.30 i Vinderslev Kirke
(høstgudstjeneste med 		
gratis frokost bagefter)
Onsdag d. 13. 				
november kl. 17.30
i Hinge Kirke.

BESØG FRA DANSK
BIBEL-INSTITUT
Til gudstjenesten i Vinderslev sognehus d. 6. oktober kl. 9.00 vil
en studerende fra Dansk Bibel-Institut stå for prædikenen, mens Andreas Østerlund Nielsen har selve
gudstjenesten. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe og orientering om
Dansk Bibel-Institut, som er et privat teologisk uddannelsessted i København.
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HINGE SOGN
JESPER GRØNKJÆR OM NORDKOREA
Torsdag d. 12. september kl. 19.30 arrangerer Beboerforeningen for Hinge Sogn og Hinge
Menighedsråd et foredrag med Jesper Grønkjær i Nørskovlund Forsamlingshus.
Jesper er gammel Kjellerup-dreng, tryllekunstner, foredragsholder og rejser kloden rundt for at skabe smil. Særligt er han kendt for sine anmelderroste bøger, hvor han begiver sig ind i lukkede miljøer.
Han har besøgt massemordere i Latinamerika, kannibaler på Ny Guinea og munke i Tibet.
Denne aften vil han fortælle og vise billeder og videooptagelser fra sit besøg i verdens mest lukkede
land: Nordkorea.
Entré, kaffe og kage for 50 kr.
Gerne tilmelding til Svend Erik Laursen på tlf. 2729 2459 eller mail: svende-laursen@hotmail.com

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 19. september kl. 19.30 			
hos Svend Erik Laursen, Illervej 21.
Torsdag d. 7. november kl. 19.30 			
hos Inger Døssing, Lundmosevej 7.

KORT NYT

NYT FRA I HINGE

Voksenprogram KFUM og KFUK i Hinge Et væld af spændende og gode tilbud - se mere på:
www.facebook.com/kfumogkfukihinge ... kan ses af alle!

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 (Film og litteraturaftner: se i program).
21:
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

August
Torsdag d. 28. Sæsonopstart v. Frans Pedersen, præst i Borgerkirken, Silkeborg. »Hvordan holder vi gnisten i live?«. K-Huset kl. 19.30. Kaffe m.m. ved bibelgruppe 1.

September
Torsdag d. 12. Distriktsvoksenaften: Den lille prins - også for voksne v. Kirsten Vindum. Glemmer vi det barnlige - det skæve? Den lille prins hjælper os til at se og huske, hvad der er det væsentlige, nemlig at man kun kan se med hjertet. Den lille prins, er Antoine de Saints-Exupérys
meget alternative bud på en selvbiografi. Derfor er det også en alternativ historie, som vi her
får indblik i. Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg kl. 19.30.
Fredag d. 27. Retro-sangaften v. Henrik Bjerregaard og Henrik Astrup. Velkommen til en
sangaften kun med sange fra den sorte Teensangbog. Der vil i løbet af aftenen være rig mulighed for at ønske sange. Suppler gerne med en lille historie, der fortæller, hvorfor sangen er
speciel. Tag gerne din egen Teensangbog med. Medbring 80’er kage til fælles kagebord. Vi giver
kaffen/te. Aftenen er gratis, men det vil være muligt at give en gave til Ten Sing 7.

Oktober
Søndag d. 6. Jubilæumsfest og -hygge. KFUK i Hinge fylder 120 år… og det skal fejres. Alle
der har været en del af KFUM og KFUK i Hinge er velkommen. Vi starter med gudstjeneste
i Hinge kirke kl. 10.30 og derefter frokost m.m. i stalden. Mere info senere.
November
Torsdag d. 28. Adventsfest v. Andreas Østerlund Nielsen, teolog og tidligere vikar for sognepræst i Kjellerup og kommende vikar i Hinge-Vinderslev i efteråret: FN´s klimamål, hvordan forholder i os som kristne til dem, - nærmer vi os de sidste tider? K-huset kl. 19.30.
Aktiviteter/møder foregår i K-Huset, Tingskrivervej 28, Hinge, hvis der ikke står andet.
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!
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VINDERSLEV SOGN
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2019-20

SOGNEAFTEN

Som noget nyt er der nu elektronisk tilmelding
til konfirmationsforberedelse. Tilmelding foregår via:

Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30 		
i Vinderslev Sognehus

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
onsdag d. 25. september kl. 8.00. Konfirmationsforberedelsen foregår i Vinderslev Kirke
og i Vinderslev Sognehus. Enkelte gange er vi
sammen med andre konfirmander i Kjellerup 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.

Den nødvendige samtale

Vi får besøg af hospicechef
Herdis Hansen fra Anker
Fjord Hospice i Hvide Sande
i Vestjylland. Hun vil inspirere os til at blive mere bevidste
om at leve livet her og nu, så
vi ikke har en lang liste med
fortrydelser, når døden nærmer sig.
Herdis har været leder af Anker Fjord Hospice
siden 2006, har erfaring som afdelingssygeplejerske på Holstebro Sygehus og været medlem
af Det Etiske Råd siden 2017.
Foredrag, kaffe og kage for 25 kr.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00 		
hos Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13.
Torsdag d. 21. november kl. 19.00 		
hos Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19.

KORT NYT

JULEKONCERT MED GRUNDFOS-KORET
Torsdag d. 28. november kl. 19.00 i Vinderslev Kirke
I år er det Grundfos-korets tur til at bringe os i advents- og julestemning. Grundfos-koret er et rytmisk kor med 27 medlemmer og et meget alsidigt repertoire. De blev dannet i 1992 og har base på
Grundfos i Bjerringbro. Glæd dig til at høre et dygtigt og velsyngende kor!
Efter koncerten er der kaffe i sognehuset.
Koncert, kaffe og kage er gratis.

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

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. Mere info kan fås ved kontakt til Ruth Borg på tlf.		
86 88 85 18 eller rhborg1976@mail.tele.dk. Du kan få nedenstående kalender på din mobil ved kontakt
til Steen: famlange@live.dk
Tirsdag d. 3. september kl. 19.30:
Samtalemøde hos Edith Eriksen, Tøndborgvej 43. / Samtalemøde hos Tove & Johannes
Lauritsen, Tulipanvej 7.
Tirsdag d. 10. september kl. 19.30:
Fødselsdagsfest ved pensioneret missionær
Preben Hansen, Nibe.
Tirsdag d. 17. september kl. 19.30:
Emne: »Køn & Identitet« ved pastor Jon Poulsen,
Gjern.
Tirsdag d. 24. september kl. 19.30:
Møde ved fritidsforkynder Peter Bo Christensen, Bording.

Missionsuge
Mandag d. 21. oktober kl. 19.30:
Pensioneret missionær Søren Grysbæk,
Horsens.
Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.30:
Missionær Anders Medom Madsen,
Brabrand.
Torsdag d. 24 oktober kl. 19.30:
Pastor Jon Poulsen, Gjern.
Fredag d. 25. oktober kl. 19.30:
Fritidsmissionær Andreas Lind Pedersen,
Viborg.

Fredag d. 27. september kl. 14.30:
Rengøringsdag i missionshuset. Opstart med
kaffe!

Mandag d. 28. oktober kl. 19.30: 		
Promissio-møde hos Vita & Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22.

Mandag d. 30. september kl. 19.30:
Promissio-møde hos Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5.

Torsdag d. 31. oktober kl. 19.30:
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits Christensen, Anemonevej 6.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.30:
Tema: »Værdier & prioriteringer i familien« ved
Steen Møller Laursen.

Tirsdag d. 5. november kl. 19.30:
»Sange vi aldrig glemmer«. Lovsangsaften ved
missionær Henrik Dideriksen, Skive.

Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30:
Oktobermøde i Levring Kirke og Missionshus ved pastor Lars Morthorst Christiansen,
Brandstrup.

Tirsdag d. 12. november kl. 19.30:
Promissio-møde ved tidligere missionærer i
Etiopien Anne & Per Rasmussen, Silkeborg.

Mandag d. 7. oktober kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde ved missionær Henrik
Dideriksen, Skive.
Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.30:
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt,
Liljevej 41. / Samtalemøde hos Elly & Jens
Stenholt, Mausingvej 39.

Tirsdag d. 19. november kl. 19.30:
Samtalemøde hos Alise & Uffe Hansen, Hesselskovvej 11.
Torsdag d. 21. november kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde ved pensioneret missionær
Christian P. Olesen, Ejstrupholm.
Tirsdag d. 3. december kl. 19.30:
Soldatervennefest ved tidligere soldaterhjemsleder i Irak Hanna Najbjerg, Århus.

INFO

SIDEN SIDST
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KONTAKT

BEGRAVEDE/BISATTE

Vikarierende sognepræst (uge 30-42)
Andreas Østerlund Nielsen tlf. 21 60 60 05
Mail: Vil kunne findes på vinderslevsogn.dk og		
sogn.dk/hinge når dette blad udkommer.

VINDERSLEV
18.05 Hanne Birkholt, Pederstrup
Bisat fra Vinderslev Kirke

Sognepræst Mikael Holst Kongensholm
tlf. 86 88 60 05 / 21 60 60 05 · mik@km.dk
Mandag er fridag.

HINGE
26.04 Hilda Balle Hjorth, Kjellerup
Begravet fra Hinge Kirke

DÅB
VINDERSLEV
Ingen
HINGE
05.05 Bastian Leth Møller, 			
Nørskovlund
30.05
23.06

Magnus Holbech Hyllested, 		
Hingeballe
Merle Mondrup Vinther, 			
Nørskovlund

KIRKELIG VELSIGNELSE
VINDERSLEV
15.06 Trine Grundvad Hald og 			
Anders Visti Grundvad Hald
HINGE
15.06 Majbrit Blohm Straagaard			
og Michael Blohm 			
Rathey-Straagaard

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 · hinge2019@gmail.com
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 SOGN (www.vinderslevsogn.dk)
Menighedsrådsformand Birgit Thomsen
tlf. 61 38 33 60 · migogbirgit@hotmail.com
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 Bitten Møller Hansen
tlf. 86888191/29408191 · vinderslevkirke@mail.dk
Gravermedhjælper, kirketjener, 		
kirkesanger m.m. Uffe Hansen
tlf. 20 63 89 38 · vinderslevkirke@gmail.com

INDSAMLING

Kirkesanger Finn Najbjerg
tlf. 27 47 34 98 · finn.najbjerg@indremission.dk

15. sept. kl. 10.30 i Vinderslev: Høstindsamling
22. sept. kl. 10.30 i Hinge: Høstindsamling.
24. november kl. 9 og 10.30: Indre Mission.

Afløser: Nis Petersen
Organist Marianne Skrydstrup
tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com

KOMMENDE KIRKEBLAD: Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. december. Dead-

line på materiale til det er mandag d. 7. oktober , og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på
mik@km.dk

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

1. sep.

11. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

10.30 v. AØN

4. sep.

Onsdag

17.30 Familiegudstj. v. AØN

Fælles med Hinge

8. sep.

12. s. e. trin.

10.30 v. Frede Møller

15. sep.

13. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

22. sep.

14. s. e. trin.

10.30 Høstgudstj. v. AØN
+ frokost

9.00 (sognehuset) v. AØN

29. sep.

15. s. e. trin.

10.30 v. Frede Møller

9.00 (sognehuset) v. Frede Møller

6. okt.

16. s. e. trin.

10.30 v. AØN

9.00 (sognehuset) v. AØN. Læs s. 6

13. okt.

17. s. e. trin.

10.30 v. AØN

20. okt.

18. s. e. trin.

27. okt.

19. s. e. trin.

10.30 v. ?

9.00 v. Frede Møller
10.30 Familiehøstgudstj. v. AØN
+ frokost

Fælles med Hinge

9.00 v. AØN + kaffe

10.30 (sognehus) v. AØN
9.00 (sognehus) v. ?

3. nov.

Allehelgen

10.30 v. ?

14.00 (sognehus/kirke) v. ? + kaffe

10. nov.

21. s. e. trin.

10.30 v. ?

9.00 (sognehus/kirke) v. ? + kaffe

13. nov.

Onsdag

17.30 Familiegudstj. v. MHK

Fælles med Hinge

17. nov.

22. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

10.30 v. MHK

24. nov.

S. s. i kirkeåret

9.00 v. Erik Bjørn (+ nadver)

10.30 Degnegudstj. v. Finn Najbjerg

Sognepræst Mikael Holst Kongensholm er benævnt MHK, vikarpræst Andreas Østerlund Nielsen AØN.
Der er nogle gudstjenester med spørgsmålstegn ud for.
Det skyldes, at Mikael forventeligt skal på 14-dages far-orlov med barn nr. 2 i slutningen af oktober.
Følg med på vinderslevsogn.dk og sogn.dk/hinge for at se, hvem der har gudstjenesterne.

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
(ANDREAS/MIKAEL)
7.-8. september: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
28.-29. september: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
12. november: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35
19.-24. november: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59

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. 3. september kl. 14.30:
Andreas Østerlund Nielsen
Tirsdag d. 1. oktober kl. 14.30:
Andreas Østerlund Nielsen
Tirsdag d. 5. november kl. 14.30:
Kristoffer Garne

