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PRÆSTENS HJØRNE

ÆBLER OG EVIGHED
te noget i jorden, som sandsynligvis vil give frugt. Og så
kunne landmandssønnen vel
være tilfreds og glad.
Mikael Holst
Kongensholm

En februarstorm væltede et af
æbletræerne i præstegårdshaven. Endda et af de rigtig
gode, et Filippa-æbletræ, hvis
æbler både er lækre at spise
direkte fra træet og gode at
lave æblemos og andet godt
af.
Jeg gik i gang med at researche lidt på æbletræer, for jeg
ville gerne plante et nyt æbletræ, som erstatning for det,
som faldt. Da der også er et
andet Filippa-æbletræ i haven, skulle det være en anden
sort. Jeg spurgte mig for hos
venner og bekendte, og valget
faldt på et Elstar-træ. Jeg købte et i det lokale plantecenter
og plantede det. Det føltes
godt at plante noget, at sæt-

ÆBLETANKER
Men tankerne fortsatte. Mon
jeg ville nå at få gavn af det?
Mon det når at blive rigtig godt
og give meget frugt, mens jeg
arbejder her som præst? Det
tager jo tid for et træ at blive
stort.
Jeg mærkede også en længsel
efter at få helt mit eget sted.
En præst er lejer i sin embedsbolig og i sin have (og har bestemt rigtig gode forhold, det
skal siges!). Når jeg en dag går
på pension, må jeg flytte og
kan ikke tage træet med mig.
Jeg misundte dem, som bor i
eget hus eller på egen gård og
kan bo der længere tid, end de
er på arbejdsmarkedet. Tænk
at have sit eget æbletræ til næsten evig tid.

Jeg forsøgte at trøste mig
med, at jeg jo med min
træplantning giver noget videre til kommende generationer
og præstefamilier, ligesom jeg
nyder godt af de mange træer rundt om huset, som en
af mine forgængere plantede
engang i 1800-tallet. På grund
af hans træplantning er der et
rigt fugleliv og dyreliv helt tæt
på. En stor glæde!
At give noget videre er en
fin og opbyggelig tanke. Men
længslen var der stadig. Det
føltes stadig lidt forkert ikke
at kunne bo et sted for altid,
ikke at kunne være det samme
sted for evigt.

DET TRÆ
Mine tanker blev forstyrret af
et rådyr, som i løbet af natten
spiste nogle af de friske skud
på mit nyplantede æbletræ.
Arrgghgh. Søde er de, rådyrene, men behøvede de lige
spise af det træ?
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Rådyret mindede mig om,
at selv hvis jeg kunne bo det
samme sted hele mit liv, er der
ingen garanti for, at æbletræet
kommer til at give god frugt.
Der er mange trusler mod et
træ. Selv med hønsenet mod
harer, god vanding og gødning
og mange kærlige blikke og
beskæringer, er der ingen garanti for, at det ikke lige pludselig vælter i en storm eller
dør på anden vis.
Jeg tror egentlig, at min længsel efter at bo et sted for altid
ikke bare er en fjollet fornemmelse. Den længsel er lagt i
mig, i os, af Gud. Den peger
mod, hvordan det hele skulle have været. Vi skulle have
levet for evigt her på jorden.
Men Adam og Eva spiste af
frugten fra det forbudte træ,
og livets evighed forsvandt.
Døden kom til. Uro og rystelser blev en del af hverdagen.
Vi mærker det. Adam og Eva
var da sikkert søde, det er de
i hvert fald i børnebiblerne,
men behøvede de lige at spise
af det træ?

LÆNGSLEN EFTER
EVIGHED
Siden Adam og Evas æblerov
har vi mennesker længtes. Vi
længes efter at slippe væk fra
midlertidigheden. Vi længes
efter stabilitet. Vi længes efter
noget konstant, noget varende. Ja, noget evigt.

Vi længes efter at
slippe væk fra
midlertidigheden.
Vi længes efter
stabilitet.

Alt visner og forgår. Vores liv:
vi skal dø en dag. Vores relationer: døden bryder dem en
dag. Vores huse, vores frugthaver, vores bogsamlinger,
vores biler, vores karrierer, alt
det, vi er stolte af og henter
glæde og identitet i, det skal
en dag visne og forgå. Falme
og forsvinde.
Men midt i den efterårsstemning og midt i den lidt fjollede
melankoli over, at jeg ikke kan
passe mit nyplantede æbletræ
for evigt, er der pludselig en
stemme, som bryder igennem:
Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær’.
(»Dybt hælder året i sin gang«,
DDS 732, vers 6).
Efterårssalmer som netop
»Dybt hælder året i sin gang«
eller »Nu falmer skoven« peger på, at midt i alt det midlertidige og alt forfaldet er der
håb. Efter død kan der komme
liv. På grund af det, som Jesus
gjorde på korset, og det, han
gjorde med graven (efterlod
den tom), så kan vi have håb
om evigt liv. Et håb om en
dag at skulle være et sted, det
samme sted, et godt sted, for
evigt og altid.
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MIN YNDLINGSSALME

Ingen er så tryg i fare
som Guds lille bør neskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

INGEN ER SÅ
TRYG I FARE
Denne salme minder mig meget om min skoletid som barn. Jeg er af den årgang, hvor vi havde salmevers for til sangtimerne, et vers til hver
time, som vi skulle kunne udenad (husker det til
tider kunne være et mareridt), hvorefter vi lærte
melodien til salmen og sang den. Jeg har siden
syntes, at det er en god salme og en køn melodi.
Sange og salmer, som jeg lærte til salmevers i
skoletiden, vækker minder i dag om lærer og
klassekammerater, som var sammen om det.
Salmen »Ingen er så tryg i fare« har også ført
tankerne på denne coronatid; en virus, som vi
alle har skullet forholde os til, hvor vi har været
utrygge og bekymrede, da det har været noget
ukendt for os. Det har betydet en indskrænket
frihed, fare for alle, og det har påvirket hele verden.
Jeg synes, at indholdet i hvert vers i salmen siger så meget om fare, tryghed og en evig fryd
i livet.
Jeg vil ønske alle et trygt efterår.
Erna Petersen

Her ren selv på Zions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.
Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bort skal rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.
Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.
Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
bar nets sande vel at tjene.
Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjender ne til jorden falde.
Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.
Lina Sandell-Berg 1856

DET SKER

DÅBSTRÆF
Lørdag d. 31. oktober kl. 14.00-16.30 indbyder
Hinge, Vinderslev og Grønbæk sogne i fællesskab til
dåbstræf for børn af årgang 2014 og 2015. For to år
siden holdt vi det i Hinge, og denne gang foregår det i
Ans Kirke og sognehus. Vi får besøg af musiker og tryllekunstner Hans Jørn Østerby, som vil synge, fortælle
og vise lidt af, hvad han kan. Derudover skal vi bruge tid
på at tale om dåb, Gud og tro.
Børnene og deres familier får en skriftlig invitation, og
både forældre, søskende og bedsteforældre er velkomne til at deltage.

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUE STARTER OP IGEN
Forårets forløb med kirkemusikalsk legestue i Vinderslev Kirke blev aflyst på grund af corona-virus.
Derfor prøver vi igen her i efteråret. Første gang er onsdag d. 26. august kl. 9.45-10.30. Kirkemusikalsk legestue er for børn i alderen fra knap 1 år til 3 år. Vi vil synge 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: 26. august, 2. september, 16. september, 23. september og 30. september.

MENIGHEDSRÅDSVALG
Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådene, og det er igen blevet tid. Valgforsamlingen (som
det nu hedder) foregår tirsdag d. 15. september kl. 19.30 i Nørskovlund Forsamlingshus
(Hinge Sogn) og i Vinderslev Sognehus (Vinderslev Sogn). På de to møder opstilles først
kandidater. Derefter præsenterer kandidaterne sig, og der bliver mulighed for
debat.
Til sidst er der en skriftlig afstemning
om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet for de kommende fire år.
Mød op, hvis du vil stille op til menighedsrådet i et af sognene. Mød op, hvis
du vil vise din opbakning til det kirkelige liv. Mød op, hvis du vil være med til
at påvirke og forme det kirkelige arbejde fremover.
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DET SKER

ALLEHELGENSDAG
Søndag d. 1. november er det allehelgensdag.
Det markerer vi også i år i Hinge og Vinderslev Kirker. Ved gudstjenesterne læser vi navnene op på
dem, som er døde siden sidste allehelgen.
Der bliver tid til stilhed og til at tænde et lys og
mindes.
Pårørende får invitation med posten, og alle er velkomne til stemningsfulde gudstjenester med plads
til både sorg og håb.
Søndag d. 1. november kl. 10.30 		
i Hinge Kirke.
Søndag d. 1. november kl. 14.00 		
i Vinderslev Kirke. Kirkekaffe i sognehuset
bagefter.

HØSTGUDSTJENESTER
Det er godt at øve sig i at takke. Det er godt at øve sig i at give noget godt til andre. De fleste gør nok
begge dele allerede, men vi kan alle tåle at blive mindet om det igen og igen. Årets høstgudstjeneste
er netop en sådan påmindelse. I festligt pyntede kirker takker vi for det, som markerne og haverne
har givet os de sidste måneder. Vi minder hinanden om, at alle gode gaver kommer ovenfra, fra Gud.
Derfor er det også en god øvelse for os at give noget af det meget, vi har fået, videre til andre. Af den
grund er der til høstgudstjenesterne mulighed for at give en gave til forskelligt velgørende og/eller
kirkeligt arbejde.
Årets høstgudstjenester finder sted:
Søndag d. 20. september kl. 10.30 i Vinderslev Kirke (familiegudstjeneste)
Søndag d. 27. september kl. 10.30 i Hinge Kirke
Der plejer at være gratis frokost efter høstgudstjenesterne. I skrivende stund er det usikkert, om det
er en realistisk mulighed at tilbyde det til september. Hold øje med sognenes hjemmesider og kirkens
facebook-side i ugen op til høstgudstjenesten.

KORT NYT

HINGE SOGN
TEMAAFTENER OM 		
ET LIV I GLÆDE
En nyere dansk salme hedder »Du, som gir os
liv og gør os glade«. Gud giver os både et liv at
leve og glæde i livet. Det betyder ikke, at vi altid
er glade. Det betyder heller ikke, at livet altid er
let. Men det betyder at liv og glæde, at Gud og
glæde, at tro og glæde hører sammen.
De sammenhænge vil vi udforske ved at have
fire temaaftener om et liv i glæde. Hver aften vil
have fokus på et hjørne af glæden, og vi vil hver
aften tage udgangspunkt i et kapitel af Paulus’
brev til Filipperne fra Det Nye Testamente. Et
brev, som netop handler meget om glæde. Ikke
en løs og flagrende glæde, men en dyb og varende glæde. Vi vil forsøge at bringe Paulus’
tanker i forbindelse med vores hverdag og se,
hvad de kan skabe af glæde, mening og tro der.
Hver aften vil indeholde et oplæg på en halv
time ved Mikael Holst Kongensholm, snak
i grupper ud fra aftenens tema, kaffe og kage
og til sidst mulighed for snak i fællesskab og
spørgsmål.
Temaaftenerne arrangeres af Hinge KFUM&K
og Hinge Kirke, og kaffe og kage koster 20 kr.
Alle er velkomne, uanset om du kender meget
eller knap så meget til Gud og glæde.
Temaaftenerne begynder kl. 19.30 og
foregår i K-Huset i Hinge på følgende
datoer:

FAMILIEGUDSTJENESTE
I HINGE KIRKE
Onsdag d. 11. november kl. 17.30 er igen
familiegudstjeneste. Først er der en kort gudstjeneste med salmer
og sange, børnefortælling og
bevægelse i
kirkerummet.
Derefter er der
gratis fællesspisning i K-Huset.

Torsdag d. 3. september
Tirsdag d. 17. november

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Torsdag d. 11. februar
Tirsdag d. 11. maj

Torsdag d. 1. oktober kl. 19.30 		
hos Svend Erik Laursen, Illervej 21.

Tilmelding kan ske til Dorte Hougaard Madsen på
dhm@kfum-kfuk.dk eller 60 21 44 08.

Torsdag d. 5. november kl. 19.30 		
hos Inger Døssing, Lundmosevej 7.
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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
September
Torsdag d. 3. september kl. 19.30 i K-Huset: Temaaften nr. 1.
Onsdag d. 16. september kl. 19.30 i K-Huset: Voksenaften i Distrikt Hærvejen ved
Hanne Jul Jacobsen, præst og forfatter: »Hjem, hjemmere, hjemmest«.
Onsdag d. 30. september kl. 19.00 i K-Huset: Litteraturaften. Læs mere på side 7.
November
Tirsdag d. 17. november kl. 19.30 i K-Huset: Temaaften nr. 2.
Onsdag d. 25. november kl. 19.00 i K-Huset: Litteraturaften. Læs mere på side 7.
Følg med på www.facebook.com/kfumogkfukihinge eller kontakt Dorte Hougaard Madsen på
dhm@kfum-kfuk.dk eller 60 21 44 08, hvis du vil vide mere.

VI SES!
JULEKONCERT 				
MED KØLKÆRKORET
Torsdag d. 26. november kl. 19.30
I år er det Kølkærkorets tur til at bringe os lidt
nærmere advents- og julestemningen. Det firstemmige kor gæster Vinderslev Kirke i ugen op
til første søndag i advent og vil fylde kirken med
glæde, sange og salmer. Glæd dig til at høre et
dygtigt og velsyngende kor! Efter koncerten er der kaffe i sognehuset. Koncert, kaffe og kage er gratis.

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2020-21 KOM OG VÆR MED!
Går du i 7. klasse, og vil du konfirmeres, så skal
du »gå til præst«. 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 Gud, om kirkens historie
og traditioner og 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.
Konfirmationsforløbet begynder med et kort
infomøde i Vinderslev Kirke for dig og dine forældre torsdag d. 17. september kl. 16.30.
Selve konfirmationsforberedelsen begynder
onsdag d. 23. september kl. 8.00. Det
foregår i Vinderslev Kirke og i Vinderslev Sognehus. Enkelte gange er vi sammen med andre
konfirmander i Kjellerup til større arrangementer.
Ud over konfirmationsforberedelsen skal du
deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation, som finder sted søndag d. 2. maj
2021 kl. 10.30 i Vinderslev Kirke.
Der er digital tilmelding på:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding

TEMAAFTEN OM 		
GUDSTJENESTE
Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30
Hvad er en gudstjeneste? Hvad betyder de forskellige dele af den? Hvorfor rejser vi os op?
Hvorfor vender præsten sig rundt? Ja, hvad
er egentlig meningen med det hele? Det vil
vi kigge nærmere på denne aften i Vinderslev
Sognehus, hvor sognepræst Mikael Holst Kongensholm først har et oplæg om gudstjenesten.
Derefter vil der blive samtale og diskussion ved
bordene, så alle får mulighed for at lufte sin
mening. Hvad er godt? Hvad er knap så godt?
Hvad kan ikke ændres? Hvad kan laves om?
Bliv klogere på gudstjenesten, få en god snak og
kaffe og kage for 25 kr.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 8. oktober kl. 19.00 hos Jens
Stenholt, Mausingvej 39.
Torsdag d. 19. november kl. 19.00 hos
Jens Benner Larsen, Mausing Skolevej 13.
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DET SKER

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
Tirsdag d. 1. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Edith Eriksen,
Tøndborgvej 43.

Tirsdag d. 10. november kl. 19.30
Promissio-møde ved Anne Grete og Per
Rasmussen, Silkeborg.

Tirsdag d. 8. september kl. 19.30
Møde ved missionær Finn Najbjerg.

Tirsdag d. 17. november kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved Leif Mortensen, Aulum.

Tirsdag d. 22. september kl. 19.30
Høstfest ved Henning Sørensen, Videbæk.

Torsdag d. 19. november kl. 19.30
Samtalemøder i hjemmene.

Onsdag d. 30. september kl. 14.30
Eftermiddagsmøde ved tidligere missionær
Henri Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 1. oktober kl. 19.00
Oktobermøde ved sognepræst Jesper
Hornstrup i Karup Kirke, og efterfølgende
kaffe og bibelforedrag i Karup Missionshus.

BØRNEHJØRNET

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19.30
Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt,
Mausingvej 39.

Hver tirsdag kl. 16.15 - 17.30
i Vinderslev Sognehus.

Torsdag d. 8. oktober kl. 19.30
Samtalemøde i Brokhus-kredsen.
Mandag d. 19. oktober kl. 19.30
Møde ved pensioneret rejsesekretær
Arne Olesen, Fredericia.
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30
Møde ved pensioneret missionær 			
Villy Sørensen, Hammel.
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30
Møde ved sognepræst Mikael Holst
Kongensholm.
Fredag d. 23. oktober kl. 19.30
Møde ved pensioneret missionær Simon
Overgaard Pedersen, Holstebro. 		
Emne: »Hør Guds stemme«.
Tirsdag d. 3. november kl. 19.30
Møde ved missionær Finn Najbjerg.

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

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
02.05 Henry Clausen Lund, Vinderslev
Bisat fra Vinderslev Kirke
09.05
20.06

Magny Jensen, Kjellerup
Bisat fra Vinderslev Kirke

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

Simon Stenholt, Kjellerup
Bisat fra Vinderslev Kirke

HINGE
21.05 Inger Helene Gaarde, Nørskovlund
Begravet fra Hinge Kirke
10.06

Niels Arne Larsen, Kjellerup
Begravet fra Hinge Kirke

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

DÅB
VINDERSLEV
31.05 Jeremias
Lange Bech

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

HINGE
Ingen

Menighedsrådsformand Birgit Thomsen
tlf. 61 38 33 60 · migogbirgit@hotmail.com

VINDERSLEV SOGN (www.vinderslevsogn.dk)

Kasserer Jens Benner Larsen
tlf. 40 94 07 33 · mausingskolevej13@gmail.com

VIELSE
Ingen vielser eller
velsignelser i Hinge
og Vinderslev.
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Kirkeværge Søren Vindum Holm
tlf. 86 88 82 24 · ielh@dlgpost.dk
Jeremias

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

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. december. Deadline på materiale til det er mandag d. 5. oktober, og det kan sendes til Mikael
Holst Kongensholm på mik@km.dk.

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

6. sep.

13. s. e. trin.

10.30

13. sep.

14. s. e. trin.

9.00 v. Frede Møller

20. sep.

15. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

27. sep.

16. s. e. trin.

10.30 Høstgudstjeneste

9.00

4. okt.

17. s. e. trin.

10.30

9.00

11. okt.

18. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

18. okt.

19. s. e. trin.

25. okt.

20. s. e. trin.

14.00 Kirkekaffe

1. nov.

Alle helgen

10.30

8. nov.

22. s. e. trin.

9.00

9.00 inkl. nadver v. Erik Bjørn

10.30 v. Frede Møller
10.30 Familiehøstgudstjeneste

10.30
Fælles med Hinge
9.00
14.00 Kirkekaffe

9.00 inkl. nadver v. Jørgen Løvstad

10.30 Degnegudstj. v. Finn Najbjerg

11. nov.

Onsdag

17.30 Familiegudstjeneste

Fælles med Hinge

15. nov.

23. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

10.30

22. nov.

S. s. i kirkeåret

10.30

Fælles med Hinge

29. nov.

1. s. i advent

9.00

10.30 (skriftemål kl. 10.15)

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

Følg med i kirkens liv på facebook: www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/

INDSAMLING

20. september kl. 10.30 i Vinderslev: Høstindsamling
27. september kl. 10.30 i Hinge: Høstindsamling
29. november kl. 9.00 i Hinge og kl. 10.30 i Vinderslev: Indre Mission

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN

GUDSTJENESTER PÅ MALMHØJ

7.-13. september: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35

Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre fra lokalområdet, som har lyst til at være med. Efter gudstjenesten er
der kaffe, kage og fællessang.

12.-18. oktober: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59

Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse
til Emma Sørensen på tlf. 86 88 84 36 / 60 49 22 00

24. oktober: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35

Tirsdag d. 1. sept. kl. 14.30 v. Mikael Holst Kongensholm

2.-8. november: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35

Tirsdag d. 6. okt. kl. 14.30 v. Mikael Holst Kongensholm
Tirsdag d. 3. nov. kl. 14.30 v. Kristoffer Garne

