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Jeg har i mange år vidst, at
den amerikanske musiker
Bruce Springsteen fandtes.
Hans musik blev spillet i
radioen her og der i min
barndom og ungdom, og
jeg har vel i mange år kunnet nynne med på et par
numre. Men jeg har haft
svært ved at finde vej ind
i hans univers. Jeg brød
mig ganske enkelt ikke om
saxofonerne i hans musik.
De var alt for 80’er-agtige
i mine ører. Jeg fornemmede, at Bruce Springsteens
univers var godt og stort
og fint, men ikke for mig.
Det ændrede sig en weekend i november for godt
8 år siden. Jeg var taget
i sommerhus med nogle
studiekammerater for at
forberede mig på en kirke-

historieeksamen. Der var en
pladespiller og nogle plader i
det lånte sommerhus. Gammelt stads. Gammelt musik.
Vist nok noget Abba og meget
andet, jeg ikke husker. Og så
en plade med Bruce Springsteen fra 1978: Darkness on
the Edge of Town. Vi satte
den på. Det lød da okay.

Jeg hørte sangen
igen og igen, og den
blev min vej ind i
hans univers.

Vi nåede til sidste sang på den
første side: Racing in the Streets. Sangen ramte mig. Dybt.
Der var en vild intensitet i
dens stille fremdrift. Der var
så meget følelse i hans stemme - han sang til mig. Sangen
ramte min melankoli lige på
kornet. Jeg hørte sangen igen
og igen, og den blev min vej
ind i hans univers. Siden da
har jeg endda lært at holde af
de der saxofoner.

KRISTENDOMMENS UNIVERS
Mange danskere har det
med kristendommen, som
jeg havde det med Bruce
Springsteen. De kender da
lidt til kristendommen; alt
det med kirke, Gud, Jesus
og tro. Mange har også en
fornemmelse af, at det er
et fint univers, som der er
meget godt at sige om, og
som har haft en stor betydning for vores land. Men ligesom der var nogle saxofoner i Bruce Springsteens
musik, som holdt mig på
afstand, kan der også være
nogle ting, som holder en
på afstand af kristendommen. F.eks. at gudstjenesten føles fremmed. Hvornår skal jeg rejse mig op?
Hvornår skal jeg synge
et eller andet? Eller at de
kristne virker så sære, så
ekstreme eller modsat, så
almindelige og ordinære.
Måske virker Bibelen stor
og uoverskuelig; hvor skal
man starte? Eller det hele
føles bare så gammeldags,
»hallo, vi lever jo i 2020«.
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VEJE IND I
KRISTENDOMMEN
Kristendommens univers er
stort. Fantastisk. Rigt. Fyldt
med håb. Fyldt med glæde.
Fyldt med mening. Min påstand er, at det er et univers,
hvor alle kan føle sig hjemme.
Et univers, hvor alle kan have
gavn og glæde af at være. Ja,
faktisk påstår kristendommen,
at vi allerede alle sammen lever i Guds univers.
Det handler bare lige om at
finde vej ind, at lade sig ramme
og blive en del af det. Der er

mange veje ind i kristendommen. Gå i kirke hele påsken. I
et kvartal. Eller et helt år, og se,
om det hele ikke bliver mere
hjemligt og forståeligt. Spørg
de vante kirkegængere, når
noget virker sært. De vil elske
at svare på dine spørgsmål eller undre sig lidt sammen med
dig. Eller find en vej ind ved at
læse Markusevangeliet eller
Johannesevangeliet, alt efter
om du er til hurtig action eller
til et lidt mere mystisk og poetisk sprog.
Eller bed en bøn hver aften i
en måned eller et halvt år. For-

tæl Gud, hvad du har tænkt og
gjort i dagens løb, hvad du har
glædet dig over, hvad du har
grædt over, hvad du bekymrer dig for, hvad du takker for,
hvad du er mindre stolt af. Jeg
tror, det vil gøre noget ved
dig. Forandre dig. Eller find en
præst, en kirkelig ansat, eller
en der slider på kirkebænkene
og spørg, hvorfor de bruger
deres tid på kirke og Gud.
God fornøjelse. Jeg håber, du
finder en god vej ind i kristendommens univers.
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MIN YNDLINGSSALME

ALTID FREJDIG, NÅR DU GÅR
Hvad er det, der gør en salme til noget særligt? Jeg tror,
at det er bundet op på følelser, stemninger og oplevelser
med den salme. Jeg har valgt
»Altid frejdig, når du går«
som min yndlingssalme.
Da jeg var barn, havde jeg nogle ret heftige
tandlægebesøg. Engang fik jeg en stor kobberbøjle på nogle af mine kindtænder. Når jeg så
mig i spejlet om morgenen, var det første, jeg
så, min store bøjle, men så kom jeg til at tænke på salmen ”Morgenstund har guld i mund”.
Der synger vi i 3. vers, at »morgenstund har guld
i mund, og guld betyder glæde« og så blev det
faktisk vendt til noget godt, så i 6 måneder af
mit barneliv vågnede jeg op til en god start på
dagen.
Til et andet af disse tandlægebesøg fik jeg lov
af min mor efter endt besøg at komme op i
Fastrups papirhandel og helt selv vælge en poesibog, som jeg brændende ønskede mig på det
tidspunkt. Jeg var 8 år, for det står skrevet på
første side i min poesibog. Jeg valgte en elfenbensfarvet poesibog med et lille sort broderi, og
jeg var lykkelig.
Den første, der fik den ære at skrive i min poesibog, blev min far. Man kan vist godt sige, at
jeg var det, man kalder »fars pige«. Han valgte at skrive første vers af »Altid frejdig, når du
går«, og det fik stor betydning i mit liv. Han tog
mig på skødet og lærte mig, hvad det vil sige at
møde livet frejdigt, og det blev en stor del, både
af min opdragelse, men også af min måde at
møde livet på. Det har for mig lukket uendeligt
mange døre op at møde andre frejdigt. Jeg har
slået ordet frejdig op, og her står der, at man
muntert og ubekymret møder livet. At man har
en uforfærdet tillid til sig selv og sit eget held.
Jeg har så vidt muligt forsøgt at tage det med
i min opdragelse af mine egne børn, og sågar

i mit virke som børnehaveklasseleder forsøger
jeg at vise børnene, hvilken gave det er, hvis de
kan møde verden frejdigt. Salmen er positiv i sit
udtryk. Salmen taler til min lidt naive barnetro,
og dog er der mange dybder i salmen. »Aldrig
ræd for mørkets magt, stjernerne vil lyse« - det er
da virkelig ord, vi har brug for at læne os op ad,
når vi læser om al den ufred, der er rundt om
i verden.
Vi gennemgår alle en udvikling gennem livet vi går fra barndommen ind i ungdommen, for
senere at nå til den del af livet, der omhandler
det at være forældre - alle nye livsfaser giver
os ny viden om os selv og dem, vi har kær, og
måske når vi først ved verdens ende at være
den gode person, vi alle gerne vil være? Jeg er
nu nået til den livsfase, det er at få børnebørn,
og sikke en glæde og lykke det giver i livet. Og
netop i denne fase bliver ordene »Kæmp for alt,
hvad du har kært, dø, om så det gælder!« meget
levende.
Poesibogen har jeg stadig, og jeg glædes stadig
ved en gang imellem at bladre den igennem og
læse små hilsner fra familie og venner - det er
de små ting, der kan få stor værdi her i livet.
Marit Hughes
Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!
Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Chr. Richardt 1867

DET SKER

TEMAAFTEN OM
BEFRIELSEN I 1945
Tiden går. Mandag d. 4. maj er det 75 år siden, at Danmark igen blev frit efter at have været
besat af Tyskland i godt 5 år. Det var en stor
begivenhed dengang og noget, som vi stadig bør
huske på. Derfor arrangerer vi en temaaften om
befrielse for begge sogne. Først er der en kort
gudstjeneste i Hinge Kirke kl. 19.00, og derefter fortsætter aftenen i K-Huset. Der vil vi lytte
til små historier fra befrielsens øjeblik fortalt af
mennesker fra vores to sogne, som kan huske,
hvad der skete for 75 år siden. Arrangementet,
inkl. kaffe og kage, er gratis.

ORIENTERINGSMØDE OM
MENIGHEDSRÅDSVALG
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30
Til efteråret, tirsdag d. 15. september, er der
igen valg til menighedsrådene, som der er hvert
fjerde år. Som forberedelse hertil arrangerer
menighedsrådene i Hinge og Vinderslev sogne
en orienteringsaften hver. Der vil menighedsrådene fortælle om, hvad der er sket i de forløbne
knap 4 år, og hvad der er planlagt fremover. De
vil orientere om datoer og regler for det kommende menighedsrådsvalg. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til kirkens liv og til,
hvordan det er at sidde i et menighedsråd.
Det er en oplagt aften at møde op, hvis man
gerne, helt uforpligtende, vil snuse lidt til menighedsrådsarbejdet og se, om man kunne have
lyst til at stille op til menighedsrådet.
For Vinderslev Sogn foregår det i Vinderslev Sognehus. For Hinge Sogn foregår det i K-Huset.

INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
Søndag d. 8. marts
samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp. Lige som
sidste års indsamling, er fokus i år på de fattige, som
bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. Hjælpen kan
f.eks. være i form af træplantning, nye dæmninger, sikring
af huse og veje, vandpumper
og nye tørkeegnede afgrøder. Alt
dette for at undgå at flere sulter,
at der opstår flere konflikter, at
flere mennesker ender på flugt,
og for at mange års bæredygtig udviklingshjælp
ikke går tabt.
Vær med til at samle ind i Hinge Sogn ved at
kontakte Karen Enggård, tlf. 87 24 70 70, eller
via www.blivindsamler.dk
Vi mødes til en kop kaffe og intro i K-huset kl.
9.30, hvorefter vi går ud på ruterne.
Mht. Vinderslev Sogn, så bliver der indsamling under gudstjenesten i Vinderslev Kirke kl.
10.30. Hvis man vil ud at gå en tur i sognet med
indsamlingsbøssen, kan man melde sig som
indsamler via www.blivindsamler.dk

KIRKEMUSIKALSK
LEGESTUE

Det er forår, og det er igen tid til kirkemusikalsk
legestue i Vinderslev Kirke. Første gang er onsdag d. 22. april kl. 9.30-10.30. Kirkemusikalsk legestue er for børn i alderen fra knap 1 år til 3 år.
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DET SKER

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: 22. april, 29. april, 6.
maj, 20. maj og 27. maj.

Torsdag d. 2. april kl. 17.30 			
i Vinderslev Kirke
Til denne familiegudstjeneste medvirker både
minikonfirmanderne og Børnehjørnet. Glæd jer
til en festlig familiegudstjeneste, hvor vi vil forsøge at leve os ind i påskens stemning og budskab.
Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning i
sognehuset.
Onsdag d. 3. juni kl. 17.30 i Hinge Kirke
Kort gudstjeneste med salmer og sange, børnefortælling og bevægelse i kirkerummet. Derefter
er der gratis fællesspisning i K-Huset.

UDENDØRS
GUDSTJENESTE
PÅ OASEHØJSKOLEN

BABYSALMESANG
I VINDERSLEV KIRKE

Så er det igen tid til babysalmesang i vores to
sogne. Babysalmesang er for babyer på ca. 2–8
måneder og deres mødre/fædre. Vi vil synge, se,
lytte, lege, danse og være sammen i kirkens rum
onsdage kl. 10.30-11.00 på følgende datoer: 22.
april, 29. april, 6. maj, 13. maj, 20. maj
og 27. maj. Derefter er der kaffe og brød i sognehuset ved siden af kirken. Forløbet er gratis og
vil blive ledt af Lise Holst Kongensholm.
Tilmelding og spørgsmål til Lise på 20 47 77 62 eller
liseholstnielsen@gmail.com

FAMILIEGUDSTJENESTER
Onsdag d. 18. marts kl. 17.30 i Hinge Kirke
Kort gudstjeneste med salmer og sange, børnefortælling og bevægelse i kirkerummet. Derefter
er der gratis fællesspisning i K-Huset.

På den første officielle sommerdag, 1. juni, 2.
pinsedag, afholder en lang række sogne i Gl.
Kjellerup kommune en fælles, udendørs gudstjeneste kl. 11.00 på Oasehøjskolen på Oustruplund. I den store park vil sognenes præster stå
for gudstjenesten, og Oasehøjskolens elever
medvirker med et musikalsk indslag og tilbyder
børnekirke for alle børn under prædikenen. Efter
gudstjenesten vil der være mulighed for spise de
medbragte madpakker eller tilberede medbragt
mad på en stor grill og nyde fællesskabet med
de andre i de smukke omgivelser. Så medbring
en stol/tæppe at sidde på, noget at spise og vær
med til gudstjeneste og fællesskab med mange
andre fra vores dejlige lokalområde.

KORT NYT

HINGE SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 12. marts kl. 19.00
i K-Huset (regnskabsmøde).
Torsdag d. 23. april kl. 19.30
hos Bjarne Jacobsen, Nørskovlundvej 49.
Torsdag d. 28. maj kl. 19.00
i K-Huset (kirkesyn).

DIALOG ELLER
KONFRONTATION
SKÆRTORSDAGSSPISNING DEN 9. APRIL
Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste måltid med
sine disciple. For at leve os ind i det, vil der
igen i år være fællesspisning i K-Huset i Hinge
skærtorsdag d. 9. april kl. 17.15. Man kan
tage med til gudstjeneste i Hinge Kirke kl. 16.00
og deltage i måltidet bagefter. Eller man kan
tage måltidet først og så køre til gudstjenesten i
Vinderslev Kirke kl. 19.00.
Måltidet koster 50 kr. Tilmelding senest d. torsdag
d. 2. april til Mikael på mik@km.dk eller 86 88 60
05 / 21 60 60 05. Der er max plads til 40, så meld
dig til med det samme, hvis du ved, du kan komme.

Kom og hør programvært og journalist Anders
Laugesen fra Danmarks Radio.
Vi er i en tid, hvor mange søger konfrontation
og siger mange negative ting om andre. Hvad
kan konsekvenserne blive, når kommunikationen bliver så barsk? Er det muligt at ændre på
det, så vi får dialog og samtale i stedet?
KLF, Kirke og Medier Netværk Midtjylland Øst
afholder årsfest og generalforsamling tirsdag
d. 17. marts kl. 19.30 på Café Gudenåhuset, Realskolevej 12, 8850 Bjerringbro. Alle er
velkomne - Medlemmer, som ikke-medlemmer!
Oplæg og kaffe for 50 kr., hvorefter der er generalforsamling.
KLF - Kirke og medier, Hinge
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KORT NYT

NYT FRA I HINGE
Voksenprogram KFUM og KFUK i Hinge Et væld af spændende og gode tilbud:
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).
21.00: Fælles aftenafslutning.

PROGRAM

Februar
Onsdag d. 19. februar: Herreaften: Besøg på det nye varmeværk i Kjellerup med Svend Erik Laursen som guide. Tilmelding til Jens Folmer 24630547
eller Jes Madsen 20996364. Dameaften: Lav flotte forårs-/påske dekorationer i
»Stalden« og bliv godt hjulpet af Bente Sørensen, Lystruphave. Tilmelding til Jytta Nebel
22866198 eller Dorte Hougaard Madsen 60214408. Der kommer flere info senere om tidspunkt og
pris. Hold øje med facebooksiden.
Mandag d. 10. februar kl. 19.00: Generalforsamling i KFUM og KFUK i Hinge i K-huset.
Søndag d. 23. februar kl. 14.00: Fastelavnsfest i forsamlingshuset.
Marts
Onsdag d. 25. marts kl. 19.00: Litteraturkreds i K-huset. Hvis du gerne vil være med, så
kontakt Lisbeth Jacobsen på 25140394 senest d. 15/2. Så bliver der bestilt en bog hjem til dig.
April
Tirsdag d. 21. april kl. 19.30: Foredrag: »10 år for de hellige, 10 år for de rige og 10
år for de fattige« v. Morten Aagaard der med foredragstittelen refererer til perioderne i
sit arbejdsliv som henholdsvis generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, direktør for
LEGO-fondene og korshærspræst ved Kirkens Korshær. Aftenen foregår i Enghavehuset,
Enghavevej 4, 8600 Silkeborg. og koster 50 kr.
Maj
Onsdag d. 27. maj. kl. 19.00: Litteraturkreds i K-huset. Hvis du gerne vil være med, så
kontakt Lisbeth Jacobsen på 25140394 senest d. 15/3. Så bliver der bestilt en bog hjem til dig.
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!

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER

KONFIRMANDER

Torsdag d. 19. marts kl. 18.00
i sognehuset, derefter regnskabsmøde kl. 19.00.

I skrivende stund skal vi snart
til at starte op med konfirmandforberedelsen igen efter
en lang julepause. Konfirmationsdagen nærmer sig også.
Følgende 8 unge mennesker
bliver konfirmeret i Vinderslev Kirke søndag d. 26.
april kl. 10.30:

Onsdag d. 27. maj kl. 17.00
i sognehuset (kirkesyn).

Amarens Elisabeth Ijdema
Andreas Skou
Madelene Basse Lundgaard
Mads Schmidt Farcinsen
Marcus Stefan Fisker Anckersen
Mie Bølcho Pedersen
Naja Juul Bay Sørensen
Tobias Møller Franck

BØRNEHJØRNET
Hver tirsdag kl. 16.15 - 17.30
i Vinderslev Sognehus.

DANMARKSBILLEDER
Onsdag d. 4. marts kl. 19:30
Lærer og tidligere forstander Hans Jørgen Lysholm fra Viborg kommer på besøg i Vinderslev
Sognehus og fortæller om »Danmarksbilleder«.
Han vil i ord og billeder lære os mere om udviklingen igennem de sidste ca. 150 år. Der er sket
meget: fra åben ildsted til komfur, andelsbevægelse, jordfordeling, tærskeværk, herregårde,
gårde og husmandssteder..
Foredrag, kaffe og kage for 25 kr.

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.
Leder: Anne Marie Najbjerg: 61 77 74 54
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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 på Vinderslevholmvej 8. Mere info kan fås ved kontakt 		
til Ruth Borg på 86 88 85 18 eller rhborg1976@gmail.com
Du kan få nedenstående kalender på din mobil ved kontakt til Steen: famlange@live.dk
Torsdag d. 5. marts kl. 19.30:
Samtalemøde hos Tove & Johannes Lauritsen,
Tulipanvej 7.

Tirsdag d. 14. april kl. 19.30:
Samtalemøde hos Edith Eriksen,
Tøndborgvej 43.

Tirsdag d. 10. marts kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde ved Pia Vestergaard Brauner,
Randers.

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30:
Møde ved pensioneret missionær
Hans Jørgen Hedegaard.

Torsdag d. 12. marts kl. 19.30:
Kredsforårsmøde ved sognepræst Bjarke
Nørholm Pihl, Skarrild.

Tirsdag d. 28. april kl. 19.30:
Møde ved pensioneret missionær
Hans Jørgen Hedegaard.

Tirsdag d. 17. marts kl. 19.30:
Møde ved missionær Simon Nielsen,
Hvide Sande.

Tirsdag d. 5. maj kl. 19.30:
Møde ved missionær Heri Elttør, Aulum.

Tirsdag d. 24. marts kl. 18.00:
Fællesspisning + video-mødeaften.
Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30:
Møde ved pensioneret præst Frede Møller, Ans.
Torsdag d. 2. april kl. 19.30:
Samtalemøde hos Lissy & Børge Stenholt,
Liljevej 41.

Torsdag d. 14. maj kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde hos Anne Marie og
Finn Najbjerg, Krokusvej 15.
Tirsdag d. 19. maj kl. 19.30:
Møde ved missionær Egil Kildeholm Jensen,
Rønde.
Tirsdag d. 26. maj:
Udflugt - program følger.

INDSAMLING I KIRKERNE
8. marts: Folkekirkens Nødhjælp
Påskedag d. 21. april: KFUM&K i Danmark
10. maj: KLF - Kirke og medier

INFO

SIDEN SIDST

KONTAKT

BEGRAVEDE/BISATTE

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

VINDERSLEV
23.11 Børge Rasmussen, Malmhøj, 		
Vinderslev
Bisat fra Vinderslev Kirke
11.01

Kordegn Jonna Schmidt Jensen tlf. 24 88 53 52
jsj@km.dk · Træffes på kirkekontoret, 			
Kirkebakken 8, Kjellerup
HINGE SOGN (sogn.dk/hinge)

Verner Brink, Vinderslev
Begravet fra Vinderslev Kirke

Menighedsrådsformand
Svend Erik Laursen tlf. 27 29 24 59
svende-laursen@hotmail.com

HINGE
02.11 Edith Kirstine Christensen, Kjellerup
Begravet fra Hinge Kirke

Kasserer Gerda Hjorth
tlf. 86 88 66 33 · hinge2019@gmail.com

03.01

Kirkeværge Bjarne Jacobsen
tlf. 30 27 63 31 · l-b@fibermail.dk

Bent Larsen, Kjellerup
Begravet fra Hinge Kirke

Graver Morten Laier Bitsch
tlf. 64 63 29 22 · graverhinge@gmail.com

DÅB
VINDERSLEV
01.12 Emily Fogh
Hansen

Kirkesanger Knud Erik Nebel
tlf. 86 88 61 98 · nebel@energimail.dk

HINGE
Emily
19.01 Anton Holst
Kongens-				
holm

VIELSE
Ingen vielser eller
velsignelser i Hinge
og Vinderslev
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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

Anton

Kirkeværge Søren Vindum Holm
tlf. 86 88 82 24 · ielh@dlgpost.dk
Graver og kirketjener Bitten Møller Hansen
tlf. 86888191/29408191 · vinderslevkirke@mail.dk

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. juni.
Deadline på materiale til det er mandag d. 13.
april, og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på mik@km.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

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

1. mar.

1. s. i fasten

10.30

8. mar.

2. s. i fasten

14.00 + kirkekaffe

10.30

15. mar.

3. s. i fasten

Fælles med Vinderslev

9.00 v. Jørgen Løvstad + kirkekaffe

18. mar.

Onsdag

17.30 Familiegudstjeneste

Fælles med Hinge

22. mar.

Midfaste

9.00 inkl. nadver

Fælles med Hinge

29. mar.

Mariæ bebud.

9.00

10.30 Konfirmander medvirker

9.00

2. apr.

Torsdag

Fælles med Vinderslev

5. apr.

Palmesøndag

10.30

9. apr.

Skærtorsdag

16.00 (fællesspisning 17.15)

10. apr.

Langfredag

17.30 Familiepåskegudstj. Se side 6.
9.00

9.00

19.00 (fællesspisning i Hinge 17.15)
10.30

10.30

9.00 inkl. nadver

12. apr.

Påskedag

13. apr.

2. påskedag

9.00 inkl. nadver

Fælles med Hinge

19. apr.

1. s. e. påske

9.00 inkl. nadver v. Jørgen Løvstad

10.30 Degnegudstj. v. Finn Najbjerg

26. apr.

2. s. e. påske

Fælles med Vinderslev

3. maj

3. s. e. påske

10.30

4. maj

Befrielsesaftenen

19.00 Gudstjeneste for begge sogne + fortælling i K-Huset. Se side 5.

8. maj

Bededag

10.30

19.00 + varme hveder

9.00

10.30 (skriftemål 10.15)

10. maj

4. s. e. påske

17. maj

5. s. e. påske

21. maj

Kr. Himmelfart

24. maj

6. s. e. påske

31. maj

Pinsedag

1. juni

2. pinsedag

3. juni

Onsdag

10.30 Konfirmation
9.00

Fælles med Vinderslev
9.00 inkl. nadver + kirkekaffe
10.30

9.00 inkl. nadver v. Erik Bjørn
Fælles med Hinge
9.00

9.00 inkl. nadver

10.30
11.00 Oasehøjskolen. Se side 6.

17.30 Familiegudstjeneste

Fælles med Hinge

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

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
9.-15. marts: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
14.-19. april: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35
16.-17. maj: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59

GUDSTJENESTER PÅ MALMHØJ
Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre fra lokalområdet, som har lyst til at være med. Efter gudstjenesten er
der kaffe, kage og fællessang. Kørsel for beboere i Vinderslev
kan arrangeres ved henvendelse til Emma Sørensen på tlf. 86 88
84 36 / 60 49 22 00.
Tirsdag d. 3. marts kl. 14.30 v. Mikael
Tirsdag d. 7. april kl. 14.30 v. Mikael
Tirsdag d. 5. maj kl. 14.30 v. Mikael

