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PRÆSTENS HJØRNE

HVOR VAR

DU?

SMÅ OG STORE
BEGIVENHEDER

Mikael Holst
Kongensholm

Da Danmark vandt EM i fodbold d. 26. juni 1992, var jeg
på en kristen børnesommerlejr tæt på Vesterhavet. Jeg
spiste Kims Snackchips (de
originale gule, de bedste) og
jublede sammen med de andre over Faxes og Vilforts mål.
Da flyene fløj ind i World
Trade Center d. 11. september 2001, var jeg på arbejde
i en børnehave i Vestjylland.
En forælder, som hentede sit
barn, fortalte, at der var sket
noget vildt i USA.
Da Mette Frederiksen om aftenen d. 11. marts i år meddelte, at noget af Danmark snart
ville lukke ned, var jeg ude at
bowle med nogle andre præster i Tønder.

De små og ikke så vigtige begivenheder, som vi lige var
midt i, brænder sig fast i hukommelsen, når noget stort og
forandrende sker. Hvor var du,
da de tre begivenheder skete?
Eller hvor var du, da der skete noget andet vigtigt i verden? Besættelsen? Befrielsen?
Mordet på John F. Kennedy?
Murens fald? Måske kan du
huske det. Verden blev forandret. Måske kan du også huske, hvor du var, da der skete
noget smerteligt i dit eget liv.
Da du fik en telefonopringning
om et dødsfald i den nære familie. Da andre sårede dig så
dybt, at du stadig har ar på
sjælen. Da en nær relation gik
helt i stykker.

... brænder sig fast
i hukommelsen, når
noget stort og
forandrende sker ...

HVOR VAR DU, GUD?
Når vi kommer ud for noget
svært, noget, som gør ondt,
kan vi have lyst til at råbe til
Gud: »Gud, hvor var du, da
ulykken ramte?«. »Gud, svar
mig!”«.
I Jobs Bog i Det Gamle Testamente møder vi Job, som råbte det samme. Job kommer ud
for en masse modgang. Han
mister sine dyr, sin rigdom,
ja, endda sine børn. Han klager til Gud. Han råber til Gud.
Han vil have Gud i tale, han
vil gå i rette med Gud, for det
hele føles så uretfærdigt.

HVOR VAR DU,
MENNESKE?
Til sidst får Job Gud i tale.
Men Gud svarer ikke på Jobs
spørgsmål. Derimod spørger
Gud Job: »Hvor var du, da jeg
grundlagde jorden?«. Og så
fortsætter Gud ellers med at
nævne alt det, han har skabt.
Gud viser forskellen på sig
selv og på Job. Gud er Gud.
Stærk, almægtig og evig. Job
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er et menneske. Værdifuld, men meget
mindre end Gud. Derfor forstår Job ikke
alt. Ja, måske er det endda bedst, hvis
Job ikke forstår alt.

LÆR AF JOB
Vi kan lære to ting af Jobs Bog, når vi
kommer ud for coronakrise, dødsfald, ensomhed, arbejdsløshed, skilsmisse eller
andre svære ting.
Den ene ting er, at det er helt okay at klage til Gud, ja, endda at skælde ham ud.
Han er Gud. Han er stor og stærk. Han
kan holde til det. Vi mennesker kan have
det svært med, at andre skælder os ud. Så
tager vi det nært og får lyst til at give igen
med hårde ord. Gud kan holde til vores
klage og skældud uden at blive småfornærmet. Han er altid kærligt lyttende.
Det andet, vi kan lære af Jobs Bog, er, at
der er spørgsmål, vi aldrig får svar på. I
hvert fald ikke på denne side af døden.
Vi må stille dem til Gud, når vi engang
møder ham i det evige liv. Det kan være
hårdt at acceptere, for vi længes så meget efter en mening og en sammenhæng
i det, der sker. Både i det gode og i det
onde.
Der kan dog også være en befrielse i at
acceptere, at noget bare er meningsløst.
I hvert fald for os små mennesker. Det er
ikke alt, vi skal forstå. Det er ikke alt, vi
skal forklare. Vores opgave er at vende os
mod Gud. Vores opgave er at stole på, at
vi er i hans stærke hånd. Vores opgave er
at takke ham for det gode og klage over
det onde og så gøre vores til, at der bliver
mere af det gode i vores sære og skønne
verden.

I BLEV SKABT
SOM MAND
OG KVINDE
Da min mand David og
jeg skulle vies for 10
år siden, fortalte min
veninde Alice om en
smuk salme, hun elskede, som hedder »I
blev skabt som mand og
kvinde«. Jeg kendte ikke
selv salmen og måtte derfor høre og læse
den igennem flere gange og kunne straks
mærke, at denne salme var speciel.
Jeg elskede, at den fortalte, at vi som
mand og kvinde er skabt af samme skaber med samme ånd, men alligevel er
forskellige, med hver sin krop og hver sin
gåde, at forskellen som regn og sol og
vind alligevel kan gøre os til en.
At man skal bære sin egen byrde og slippe
den anden fri, men at man altid kan læne
sig op ad hinanden, når byrden bliver for
svær og stå hinanden nær. At hvis man intet bærer for den anden, når det bliver for
svært, vil man visne som det golde strå.
Derfor pris ham, mand og kvinde, underet
med jer er sket, kærlighed kan sammen
binde, så I bliver fuldkommen et, kærlighed gør intet halvt, håber og udholder alt.
Med disse ord kunne jeg mærke, at teksten talte til mig, at man som ægtepar elsker hinanden og vælger livet sammen, at
man nu bliver to om alt, at kærligheden
giver os mulighed for at støtte og hengive
os til den, man elsker. Man skal ikke stå
(fortsættes på næste side)
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alene med det, der er for svært, men at man
som par støtter hinanden, ellers vil man ikke
kunne leve sammen, og forholdet ville dø. At
selvom man er forskellige, finder man plads og
rum til dette, da Gud har givet os muligheden
for at elske det, der er og lade det gro.
Og især det sidste vers fortæller så smukt om,
at kærligheden overvinder alt, man skal stå hinanden bi og støtte og holde af hinanden igennem alt og give plads til det, der kommer.
Da jeg var færdig med at forstå salmen, måtte
jeg indvie min mand i den, så han også kunne godtage, at vi skulle synge den i kirken. Og
som mig var der flere, der desværre ikke kendte
denne salme, men også som mig fandt den interessant. Efterfølgende har jeg altid anbefalet
den til andre, og glædes, hver gang jeg hører
den. Kærligheden under en vielse er i sig selv
hellig og stor, men at kunne samles og glædes
med en dejlig salme skaber og knytter os alle i
rummet sammen for evigt i dette øjeblik.
Rebecca Kidmose

I blev skabt som mand og kvinde
af den samme skaberhånd,
I fik sang og sol i sinde,
optændt af den samme ånd,
ja-tak har I begge sagt
til den gave, Gud har rakt.
Hver sin krop og hver sin gåde,
I fik også hver sit sind.
Denne forskel er en nåde
li’som regn og sol og vind,
intet svælg er Gud for bredt,
han kan gøre to til ét.
Egen byrde skal I bære,
så den anden slipper fri,
men er byrder ne for svære,
skal I stå hinanden bi,
den, som intet bærer på,
visner som det golde strå.
I sit billed han os skabte,
han kom selv i kød og blod,
han, som tar imod fortabte,
han gør al vor uret god,
han, som ingen støder bort,
lægge selv sit sind i vort.
Du, som troner i det høje,
kom med kærlighed og tro,
ene du kan sammen føje,
helt forene disse to,
to, der vandrer hver for sig,
Her re, led dem samme vej!
Derfor pris ham, mand og kvinde,
underet med jer er sket,
kærlighed kan sammen binde,
så I blir fuldkommen ét,
kærlighed gør intet halvt,
håber og udholder alt.
Johannes Johansen 1977 og 2001
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CORONA-USIKKERHED
Det har været et mærkeligt forår og en sær påske. Kirkebygningerne har været lukkede. Gudstjenester og kirkelige arrangementer har været
aflyste. Desværre! Mange længes efter at mødes
igen. Det er hårdt at undvære de mange gode
fællesskaber. Så vi håber, at vi snart kan komme
i gang igen. På nuværende tidspunkt (slut-april)
ved vi ikke, hvornår det igen bliver muligt at afholde gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
Måske må nogle af de arrangementer, som er
nævnt i dette kirkeblad, også aflyses. Eller der
kan være særlige måder, de skal afvikles på.
Derfor er det godt at holde sig orienteret i aviser, på kirkernes hjemmesider (vinderslevsogn.dk
og sogn.dk/hinge) og på kirkens facebook-side
(https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/). Hvis du er i tvivl om noget i den anledning,
er du også altid velkommen til at kontakte sognepræsten.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2020-21
Fra d. 1. april til d. 30. september er det muligt
at tilmelde sig elektronisk til den næste omgang
konfirmationsforberedelse.
Tilmelding foregår på: https://www.folkekirken.
dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Konfirmationen finder sted søndag d. 2. maj
2021 kl. 10.30 i Vinderslev Kirke. I næste
kirkeblad, som udkommer til september, kan du
læse mere om opstart på konfirmandforløbet.
Har du spørgsmål, så kontakt sognepræsten.

UDENDØRS GUDSTJENESTE PÅ OASEHØJSKOLEN
Mandag d. 1. juni kl. 11.00
På den første officielle sommerdag, 1. juni, 2.
pinsedag, afholder en lang række sogne i Gl.
Kjellerup kommune en fælles, udendørs gudstjeneste på Oasehøjskolen på Oustruplund.
I den store park vil sognenes præster stå for
gudstjenesten. 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.

NB: For dette arrangement gælder det
også, at det er godt at holde sig opdateret i dagene op til for at se, om det kan
afvikles.
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ORIENTERINGSMØDE OM
MENIGHEDSRÅDSVALG
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 tirsdag d. 9. juni
kl. 19.30. 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.

UDENDØRS
GUDSTJENESTE I SKOV
OG PÅ SPORTSPLADS
Det er godt at være ude i det fri. Derfor vil der
være to udendørs gudstjenester i sommerperioden.

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.
Orienteringsmøderne var tidligere planlagt til d. 12. maj, men på grund af corona-krisen vil de nu afvikles d. 9. juni i
stedet.

Søndag d. 28. juni kl. 14.30 er der gudstjeneste i præstegårdsskoven i Hinge. Benyt indgangen til skoven fra Stegsdalvej. Vi mødes på
den åbne plads et lille stykke inde i skoven. Følg
strømmen. Eller du kan parkere på kirkens parkeringsplads og tage turen op til skoven ad den
gamle kirkesti. Der vil blive sørget for bænk/stol
at sidde på under gudstjenesten og bagefter.
Søndag d. 16. august kl. 14.30 er der gudstjeneste på sportspladsen i Mausing på Dalbakkevej, tæt på Mausing Forsamlingshus. Til den
gudstjeneste må du gerne selv medbringe en
stol/tæppe til at sidde på.
Efter begge gudstjenester er der gratis kirkekaffe.
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HINGE SOGN
FAMILIEGUDSTJENESTE
I HINGE KIRKE
Onsdag d. 3. juni kl. 17.30 er igen familiegudstjeneste. Vi måtte desværre aflyse den
i marts, men vi håber at være klar denne gang.
Først er der en kort gudstjeneste med salmer
og sange, børnefortælling og bevægelse i kirkerummet. Derefter er der gratis fællesspisning i
K-Huset.

UDFLUGT FOR ÆLDRE
MED TILKNYTNING TIL
HINGE SOGN
I år er udflugten planlagt til tirsdag d. 2. juni.
Der er afgang fra Nørskovlund Forsamlingshus
kl. 9.15 og fra Brogade, Kjellerup, kl. 9.30.
Turen går først til Grove kirke, hvor vi af sognepræsten får en rundvisning i kirken og i området
med de mange flygtningegrave fra 2. verdenskrig. Derefter kører vi til Søbyhus, hvor vi nyder
en god middag.
Efter middagen besøger vi Søby Brunkulsmuseum og får historien om brunkulsperioden
fra 1940 til 1970. Rundvisningen er med lokal
guide både i og uden for museet, der består af
flere bygninger, efterfulgt af busrundtur i området. Vi skal ud at se de største brunkulslejer.

TELTGUDSTJENESTE 		
I NØRSKOVLUND
Søndag d. 16. august kl. 11.00 slutter vi
igen Egns- og Sportsugen i Nørskovlund af
med en teltgudstjeneste på sportspladsen. Efter
gudstjenesten giver menighedsrådet grillpølser
og tilbehør.

Efter rundvisning er der tid til at gå en tur gennem mindelunden. Der er også mulighed for at
besøge købmandsbutikken på stedet.
Derefter går turen hjemover med stop til eftermiddagskaffe. Vi er hjemme mellem kl. 17.30
og 17.45. Vi håber turen kan gennemføres som
planlagt - ellers evt. på en senere dato.
Pris for turen er 150 kr. pr. person.
Tilmelding senest onsdag den 27. maj til: Gerda
Hjorth: 86 88 66 33 - hinge2019@gmail.com eller
Svend Erik Laursen: 27 29 24 59 - svende-laursen@
hotmail.com

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 13. august kl. 19.30 hos Mogens Jensen, Taskebjergvej 19.
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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
På grund af coronavirus og på grund af sommermånederne, er der ikke noget på programmet endnu ud over de faste onsdagsaktiviteter.
Følg med på www.facebook.com/kfumogkfukihinge eller kontakt Dorte Hougaard Madsen på
dhm@kfum-kfuk.dk eller 60 21 44 08

Byggeriet af den nye præstebolig i Hinge skrider stille og roligt fremad. Der er blevet gravet
jord væk og stampet sand. Der er blevet bygget
et fundament, lagt isolering og rør til gulvvarme
og derefter beton til gulv. De dygtige håndværkere er nu godt i gang med murene, og det begynder efterhånden at ligne et hus. Følg løbende
med i byggeriet på kirkens facebookside: https://
www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 20. august kl. 19.00 hos Søren
Holm, Mausing Skolevej 12.

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.
Leder: Anne Marie Najbjerg: 61 77 74 54

NY KONFIRMATIONSDATO
På grund af coronakrisen blev konfirmationen, som var planlagt til d. 26. april, udskudt.
Ny dato er lørdag d. 1. august kl. 10.00 i
Vinderslev Kirke. Den dag bliver følgende 8
unge mennesker konfirmeret:
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
Vi planlægger, at der bliver videotransmission af konfirmationen i sognehuset, så flest muligt har mulighed for at
se med.
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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
Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30:
Møde/sangaften ved koret Shine On,
Holstebro.
Torsdag d. 4. juni kl. 19.30:
Samtalemøde hos Lisbeth & Laurits
Christensen. Anemonevej 6.
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30:
Møde ved Bjarne Lindgren Christensen,
Ringkøbing.
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30:
Offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i sognehuset.
Tirsdag d. 16. juni kl. 19.30:
Møde ved Svend Erik Petersen, Ringkøbing.
Emne: »Hjemkomst« - Lukasevangeliet 15,11-32.
Torsdag d. 25. juni kl. 19.30:
Midsommerfest på Mausing Sportsplads ved
Finn Najbjerg.

Tirsdag d. 28. juli:
Samkørsel fra missionshuset til Haderup
Bibelcamping. NB: bibelcampingen bliver
muligvis aflyst.
Tirsdag d. 11. august kl. 18.00:
Opstart med fællesspisning. Tilmelding til
spisning til Anne Grethe tlf. 23 39 19 66 - senest d.
5. august.
Kl. 19.30: Møde ved pensioneret missionær
Poul Erik Hansen, Løsning.
Tirsdag d. 18. august kl. 19.30:
Møde ved pastor Leif Mortensen, Aulum.
Torsdag d. 27. august
Sensommerstævne
i Kjellerup Menighedshus
Kl. 14.00: Bibeltime ved pastor Frede
Møller, Ans.
Kl. 15.30: »Når livet gør ondt« ved psykiater Inge Munk Møller.
Kl. 19.30: »Kristenlivet og det evige
håb« ved regionsleder Hilbert Dam,
Løsning.

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
27.03 Anna Kirstine Brink, Malmhøj, 		
Vinderslev
Begravet fra Vinderslev Kirke
HINGE
03.04 Svend Aage Jensen, Ans
Begravet fra Hinge Kirke

11

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

DÅB

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

VINDERSLEV
Ingen

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

HINGE
01.03 Evy Gylling
Jensen
Evy

VIELSE
Ingen vielser eller
velsignelser i Hinge
og Vinderslev

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

KOMMENDE KIRKEBLAD

Kirkeværge Søren Vindum Holm
tlf. 86 88 82 24 · ielh@dlgpost.dk

Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. september. Deadline på materiale til det er mandag d. 8. juni, og det kan sendes til Mikael
Holst Kongensholm på mik@km.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
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

31. maj

Pinsedag

Hinge

Vinderslev

9.00 inkl. nadver

10.30

1. juni

2. pinsedag

11.00 Oasehøjskolen. Se side 5.

3. juni

Onsdag

17.30 Familiegudstjeneste

7. juni

Trinitatis

10.30

9.00

14. juni

1. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

9.00 inkl. nadver v. Erik Bjørn

21. juni

2. s. e. trin.

28. juni

3. s. e. trin.

14.30 i skoven. Læs mere side 6.

5. juli

4. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

12. juli

5. s. e. trin.

10.30 v. Jørgen Løvstad

19. juli

6. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

26. juli

7. s. e. trin.

10.30

2. aug.

8. s. e. trin.

Fælles med Vinderslev

9. aug.

9. s. e. trin.

16. aug.

10. s. e. trin.

23. aug.

11. s. e. trin.

9.00

10.30

30. aug.

12. s. e. trin.

9.00 inkl. nadver v. Jørgen Løvstad

Fælles med Hinge

9.00

Fælles med Hinge

Fælles med Hinge
10.30
9.00 inkl. nadver v. Erik Bjørn
Fælles med Hinge
9.00 inkl. nadver v. Jørgen Løvstad
Fælles med Hinge

9.00

9.00
10.30 (skriftemål 10.15)

11.00 Teltgudstjeneste i
Nørskovlund. Læs mere side 7.

14.30 på Mausing sportsplads.
Læs mere side 6.

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

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
13.-14. juni + 29. juni - 5. juli:
Erik Bjørn · erbj@km.dk ·
tlf. 30 82 80 59
6.-19. juli + 24.-30. august
Jørgen Løvstad · joelo@km.dk ·
tlf. 53 29 69 35

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. 2. juni kl. 14.30 Kristoffer Garne
Tirsdag d. 4. august kl. 14.30 Mikael Holst Kongensholm

