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PRÆSTENS HJØRNE

GIVET
Mikael Holst
Kongensholm

Der er formodentlig en del
danskere, som har været til en
gudstjeneste med dåb og undret sig over, hvorfor præsten
dog fandt sådan en mærkelig
og mørk bibeltekst om dom
eller Djævel at sige noget ud
fra. Kunne han ikke have valgt
en mere hyggelig og lys tekst,
når der nu lige var lagt op til
en hyggelig dag med dåb i kirken og fest derhjemme bagefter?
Til en dåbssamtale for et par
år siden gik det nemlig op for
mig, at alle ikke ved, at der er
knyttet bestemte bibeltekster
til bestemte søndage i kir-

keåret. Præsten vælger ikke
selv; de er givet. Indimellem
passer de utroligt godt til anledningen, andre gange kan
man som præst godt være lidt
irriteret på den bibeltekst, der
skal prædikes over om søndagen. Men det hjælper ikke så
meget. Teksten er givet.

Hvordan vi får det
bedste ud af det. Om vi
udnytter de gode muligheder, der er i det,
der er givet os.

MEGET ER GIVET
På samme måde er det med
meget i livet. Vores forældre
er givet. Vores søskende - hvis
vi har nogen - er givet. Vores
slægt er givet. Alt det kan
der ikke laves om på. Man
kan have et godt eller dårligt
forhold til sine forældre og

søskende, bedsteforældre og
oldeforældre, men man kan
ikke vælge andre. De er givet.
De er en del af ens ophav og
historie.
Vores fødested er givet, hvad
enten vi blev født på et tæppe på stuegulvet derhjemme
eller på en fin fødestue med
badekar og masser af plads
og komfort. Vores fødeland er
givet, hvad enten det er Danmark, Ukraine eller Syrien. Vi
kan flytte til et andet land og
slå nye rødder der. Vi kan elske eller hade det land, hvor
vi blev født. Men vi kan ikke
vælge et nyt fødeland.
Vores tradition og vores historie som danskere er også
givet. Vi har en fortid som
slagfærdige og nysgerrige vikinger. Vi har en fortid som et
hedensk folk, der blev kristnet.
Vi har en fortid som et land
med meget magt og et stort
territorium, og i andre tider ef-
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ter krigsnederlag har vi været
en lilleputnation. Vi kan være
stolte af dele af vores historie
og være flove over andre dele.
Men vi kan ikke ændre på vores historie. Den er levet, den
er givet.

KØN ER GIVET
Vores biologiske køn er også
givet. Bortset fra en meget
lille gruppe mennesker, som
er født som interkønnede/
tvekønnede, så er vi alle biologisk set en mand eller en
kvinde. Det er givet. Vi kan
godt være trætte af det køn,
vi har. Vi kan godt have lyst til
at ændre det. Men det tror jeg
ikke, der kommer noget virkelig godt ud af. Vi er skabt som
mand og kvinde, og vi må som
kirke og samfund både rumme

hinandens forskellige måder
at være mand og kvinde på
og hjælpe dem, som har det
svært med det biologiske køn,
de har.
Og jeg kunne fortsætte. Der
er meget, som er givet på forhånd, Noget er vi glade for, noget er vi trætte af. Men vi kan
ikke lave om på det, som er
givet os. Spørgsmålet er nærmere, hvordan vi forholder os
til det. Hvordan vi får det bedste ud af det. Om vi udnytter
de gode muligheder, der er i
det, der er givet os.

ET BARN ER GIVET
I juletiden bliver vi mindet om
noget vigtigt, som også er givet. Til mange gudstjenester
juleaften lyder det blandt andet:

»For et barn er født os,
en søn er givet os«
(Esajas’ Bog kapitel 9 vers 5).
Jesus er givet til os. Hans liv er
levet, et viist, kærligt og perfekt liv. Han er død for vores
synder og vores skam. Han
er opstået og har vundet over
døden. Alt det kan der ikke laves om på. Det er givet. Givet
til os. Som en varig og stærk
kilde til håb. Som en gave fra
Gud, som vi kan forholde os
til på mange måder. Tro på.
Tvivle på. Håbe stærkt på.
Fornægte. Men vi kan ikke
lave om på den. Den er givet.
Han er givet. Af Gud. Til os.
Til håb og trøst, til lys og liv.
Glædelig jul!
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MIN YNDLINGSSALME

MIN YNDLINGSSALME
- eller en af mine favoritter. For
jeg har det som med (yndlings-)
farver, livretter og andre ting;
dem er der mange af ! Skal jeg nu
vælge én, bliver det - efter at have
bladret hele salmebogen igennem og til sidst være
nået til aftensalmerne - B.S. Ingemanns »Fred hviler
over land og by«.
Med det privilegium at bo med udsigt til Hinge sø,
falder salmen mig jævnligt ind, når »søen blank og
rolig står«. Hele teksten er lagret dybt, for jeg husker som noget af det tidligste, at min mor sang
den for mig, når jeg skulle sove. - På Rudolph Bays
melodi fra 1827.
For mig er melodien vigtig for en tekst, og ofte forbinder jeg de to ting uløseligt. Derfor er jeg heller
ikke vild med, når man laver nye tekster på andre
teksters melodi. Lige som man altså heller ikke behøver at lave nye melodier til tekster, der i forvejen
har en fin og velfungerende melodi. Og så alligevel… - er her en af undtagelserne: Thomas Laubs
melodi fra 1922 er også et fint bud til teksten. Og
endelig har Niels La Cour i 1987 lavet en meget
smuk melodi, som jeg har været med til at synge
i kor.
Og ja, somme tider får man bare øje på nogle nye
vinkler og billeder i en tekst, når man hører den
på en anden fin melodi.

Fred hviler over land og by,
ej verden larmer mer;
fro smiler månen til sin sky,
til stjerne stjerne ser.
Og søen blank og rolig står
med himlen i sin favn;
på dammen fjer ne vogter går
og lover Her rens navn.
Der er så stille og så tyst
i himmel og på jord;
vær også stille i mit bryst,
du flygtning, som dér bor!
Slut fred, o hjerte, med hver sjæ
l,
som her dig ej forstår!
Se, over by og dal i kvæld
nu fredens engel går.
Som du han er en fremmed her,
til Himlen står hans hu;
dog i det stille stjerneskær
han dvæler her som du.
O, lær af ham din aftensang:
Fred med hver sjæl på jord!
Til samme Himmel går vor gang,
adskilles end vort spor.
Fred med hvert hjerte, fjer n og nær
,
som uden ro mon slå!
Fred med de få, som mig har kær
,
og dem, jeg aldrig så.

Alle tre melodier underbygger fint den stemning,
teksten udtrykker. Den stille idyl, hvor aftenfreden
B.S. Ingemann 1822
sænker sig, naturen ånder fred og lydene trænger
gennem stilheden; fuglene i haven og over søen,
får, der bræger i det fjerne, - sindet, der synker ind i eftertanke.
Men også en bøn om fred for dem, der har svært ved at finde fred med sig selv og den verden, vi
lever i. En bøn om fred for og med os selv og vores medmennesker, fjern og nær.
Karen Enggård

DET SKER

RESULTAT AF MENIGHEDSRÅDSVALG
Tirsdag d. 15. september var der valgforsamling i Hinge og Vinderslev Sogne.
Navnene på de valgte følger herunder i alfabetisk rækkefølge.
Hinge Sogn:
Bjarne Jacobsen
Gerda Hjorth
Hanne Bitsch
Inger Døssing
Mogens Jensen

Vinderslev Sogn:
Jens Benner Larsen
Knud Friis
Lars Mathiasen
Lisbeth Nyrup Christensen
Søren Holm

De to nye menighedsråd konstituerer sig i slutningen af
november og begynder deres fire-årige periode 1. søndag i advent.

JULEGUDSTJENESTER
Juleaften i kirken er en fast tradition for mange danskere. Det vil der
også blive rig mulighed for i år, selvom corona-situationen vil gøre det
lidt anderledes. Vi kan ikke være så mange i kirkerne, og derfor laver vi
ekstra julegudstjenester d. 24. december og to d. 23. december. Derudover er der selvfølgelig også gudstjenesterne juledag d. 25. december,
som før i tiden var den »rigtige« julegudstjeneste.
Alle gudstjenester bliver uden tilmelding, men vi håber alligevel, at ingen vil opleve at gå forgæves til en fyldt kirke. I så fald beder vi om
jeres overbærenhed og forståelse for, at det er sære og besværlige tider,
vi lever i.
Alle gudstjenester bliver også kortere end sædvanligt (færre salmer,
kortere prædiken), så der kan være tid til at rengøre kirkerummet inden
næste gudstjeneste. Desuden bliver der ikke en decideret familiejulegudstjeneste i Vinderslev, som der plejer, men alle julegudstjenester i både Hinge og Vinderslev vil
indeholde et børneindslag.
Jeg tror, vi har brug for at mødes og synge julesalmer og høre om det lille barn, som giver os håb
midt i vores situation her ved udgangen af et mærkeligt år. Vi har brug for at markere, at nogle ting
er så vigtige, at de ikke bare skal aflyses.
Det bliver jul, og med de ekstra gudstjenester sikrer vi, at der er plads til alle i kirkerne og plads
til, at vi kan holde den nødvendige gode afstand til hinanden og passe på hinanden.
Se gudstjenestetiderne bag på kirkebladet.

INGEN GUDSTJENESTE 2. JULEDAG
I år falder juledagene sådan, at julesøndag er d. 27. december, altså dagen efter 2. juledag. Dermed
vil der i udgangspunktet være hele fire juledage i træk med gudstjeneste. Biskop Henrik Stubkjær
har derfor givet tilladelse til, at man enten undlader at have gudstjeneste 2. juledag eller julesøndag.
I Hinge og Vinderslev Kirker undlader vi derfor at have gudstjeneste 2. juledag. Hvis man gerne vil
til gudstjeneste den dag, henviser vi til Grønbæk Kirke, hvor der er gudstjeneste 2. juledag kl. 10.30.
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DET SKER

VIKAR FOR MIKAEL
Mikael Holst Kongensholm er på forældreorlov fra og med uge
7 til og med uge 19 i 2021. Herluf Christensen bliver vikar for
Mikael i hele perioden og kan kontaktes på hsc@km.dk og på
Mikaels arbejdsnummer 21 60 60 05 fra uge 7. Menighedsrådene
i Hinge og Vinderslev byder Herluf varmt velkommen og ser frem
til et godt samarbejde med ham. Han præsenterer sig selv her:
Mit navn er Herluf Christensen, jeg er 61 år og uddannet cand.
theol. fra Århus Universitet i 1989. Jeg er gift med Inger, der er
børnehaveklasseleder i Randers. Vi bor i Bjerringbro, dels i en lejet lejlighed og dels i vores sommerhus i Skibelund lige uden for
Bjerringbro.
Jeg blev i efteråret 1989 ansat som sognepræst i Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne i det daværende Sydvesthimmerlands
provsti i Viborg stift. I 2016 blev min stilling ændret, så jeg også blev sognepræst (33%) i Støvring,
Sørup og Gravlev sogne. I sommeren 2019 besluttede vi, at tiden i Rørbæk præstegård havde varet
længe nok, og jeg blev ansat i et barselsvikariat i Sahl-Gullev og Bjerringbro pastorater fra 9. september 2019, og vi flyttede til Bjerringbro. Og fra 1. juli til 31. december i år er jeg tilbage i Rebild provsti
som præst på fuld tid i et vikariat i Støvring, Sørup og Gravlev sogne.
Jeg har i min tid som præst især været engageret i det kirkelige arbejde blandt børn og juniorer, dels
i en stor juniorklub med en stor del af sognenes børn, som Inger og jeg stod for i præstegården i
Rørbæk (2001- 2019), og dels igennem engagement i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler på
landsplan, hvor jeg i 2006-2011 var landsformand. Et andet væsentligt fokuspunkt for mig har været
mødet med mennesker ved dåb, vielser og begravelser. Og som en rød tråd igennem det hele har
været ønsket om at forkynde det kristne budskab nærværende og vedkomende i vores tid.
Jeg ser frem til at afløse Mikael og møde nye sogne og mennesker.

ADVENTSAFTENSANG
Advent er en særlig tid. Vi tænder flere og flere lys i
adventskransen og ser frem mod jul. I år vil der som
noget nyt være fire aftener med adventsaftensang i
ugerne op til jul. Advent er noget andet og mere end
en ubetydelig forløber for jul. Advent har sine egne
særlige temaer: Forventningsglæde, men også stille
eftertanke. Er vi klar til at modtage det stærke og afslørende lys fra ham, som kommer?
Til en adventsaftensang vil der være salmer, men også meditative sange fra andre kirkelige traditioner.
Der vil være mulighed for lystænding og stilhed, for eftertanke og for at lytte til de tre bibeltekster,
som hører til den kommende adventssøndag, dog uden at der knyttes en refleksion eller en prædiken
til teksterne. Hver adventsaftensang tager en halv times tid.
Fredag d. 27. november kl. 20 i Hinge Kirke
Fredag d. 4. december kl. 20 i Vinderslev Kirke
Fredag d. 11. december kl. 20 i Hinge Kirke
Fredag d. 18. december kl. 20 i Vinderslev Kirke

KORT NYT

HINGE SOGN
SYNG JULEN IND
Der er så mange skønne advents- og julesalmer,
at vi sjældent når at synge dem alle. Derfor holder vi »Syng julen ind« i Hinge Kirke søndag
d. 20. december kl. 19.30 og synger en hel
bunke.

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. De første to aftener blev afviklet i efteråret, den næste er torsdag d. 11. februar
og den er sidste tirsdag d. 11. maj. Man er
meget velkommen til at dukke op til aften nr. tre
eller fire, også selvom man ikke har været med
fra begyndelsen.
Tilmelding kan ske til Dorte Hougaard Madsen
på dhm@kfum-kfuk.dk eller 60 21 44 08.

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN

GUDSTJENESTER
PÅ MALMHØJ

12.-13. december: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59

Så længe corona-virus hærger vores land, er gudstjenesterne på Malmhøj kun for beboere på plejehjemmet.

18.-24. januar: Jørgen Løvstad joelo@km.dk · 53 29 69 35
15.-18. februar: Anders Bo
Engrob Jørgensen · abj@km.dk ·
24 88 53 54

Tirsdag d. 1. december kl. 14.30 			
v. Mikael Holst Kongensholm
Tirsdag d. 5. januar kl. 14.30 			
v. Mikael Holst Kongensholm
Tirsdag d. 2. februar kl. 14.30 			
v. Mikael Holst Kongensholm
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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
Januar
Tirsdag d. 12. januar kl. 19.30 i Hinge Kirke: Evangeliske Alliance Bedeuge.
Efterfølgende er der kaffe til medbragte rester af julekonfekt og -småkager.
Onsdag d. 27. januar kl. 19.00 i K-Huset: Filmaften.
Torsdag d. 28. januar: »10 år for de hellige, 10 år for de rige og 10 år for de fattige«
v. Morten Aagaard. Et spændende foredrag, hvor du får indsigt i hver tiårsperiode, som
refererer til perioderne i Morten Aagaards arbejdsliv som henholdsvis generalsekretær i
Det Danske Bibelselskab, direktør for LEGO Fondene og korshærspræst v. Kirkens Korshær
i Aarhus. Aftenen er en voksenaften i distriktet og foregår i Enghavehuset, Enghavevej 4,
8600 Silkeborg. Pris: 50 kr.

Februar
Torsdag d. 11. februar kl. 19.30 i K-Huset: Temaaften nr. 3
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!

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
FAMILIEGUDSTJENESTER
I VINDERSLEV

TEMAAFTEN OM
FORFULGTE KRISTNE

Torsdag d. 10. december kl. 16.30 i Vinderslev Kirke: Luciagudstjeneste.

Torsdag d. 4. februar kl. 19.30

Familiegudstjeneste med børnesange, børnefortælling og det stemningsfulde Lucia-optog.
Søndag d. 14. februar kl. 14.30 i Vinderslev Kirke: Fastelavnsgudstjeneste
Velkommen til en
festlig fastelavnsgudstjeneste. Kom
gerne udklædt og
vær med i kirken til
børnesange, børnefortælling, bevægelse og fagter. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i skolegården og fastelavnsboller mm.
i sognehuset eller udenfor, alt efter hvordan corona-situationen ser ud på det tidspunkt.

MINIKONFIRMANDER
I VINDERSLEV
Så er det igen tid til minikonfirmandundervisning. Det er et tilbud til alle børn i 3. klasse. Vi
starter op onsdag d. 13. januar 2021 kl.
14.15 og mødes så hver onsdag kl. 14.15-16.00
i Vinderslev Sognehus indtil påske, bortset fra
uge 7, hvor vi holder vinterferie. Der er afslutning på minikonfirmandforløbet torsdag d.
25. marts kl. 16.30 i Vinderslev Kirke til
en festlig familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker og viser noget af alt det,
de har lært. Har du spørgsmål til forløbet, så kontakt sognepræsten.

Kristne er den religiøse gruppe, der oplever
mest forfølgelse rundt om i verden. Open Doors Danmark hjælper kristne i over 60 lande,
der oplever vold og diskrimination på grund af
deres tro.
Maria Serner-Pedersen fra Hjerm gæster
Vinderslev Sognehus og
vil fortælle om arbejdet
med at styrke kirken i
de mest fjendtlige områder, sådan at de kristne
får styrke til at tilgive og
mod til at række ud i deres lokalområde med Guds kærlighed. Maria
har arbejdet for Open Doors i over 10 år og har
selv været på flere rejser til lande med kristenforfølgelse.
Foredrag, kaffe og kage for 25 kr.

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 og
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 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. december kl. 19.30:
Møde ved tidligere missonær Henri Jensen,
Silkeborg. Emne: Advent: Allerede - endnu ikke.
Tirsdag d. 8. december kl. 19.30:
Soldatervennefest ved tidligere soldaterhjemsleder Ester Kofoed.
Onsdag d. 9. december kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde ved sognepræst Mikael
Holst Kongensholm hos Hanna Bjerre,
Liljevej 11.
Tirsdag d. 15. december kl. 19.30:
Pynte juletræ og hygge i Missionshuset.
Tirsdag d. 29. december kl. 19.30:
Juletræsfest ved missionær Heri Elttør, Aulum.
Evangelisk Alliance bedeuge i missionshuset på følgende dage kl. 19.30:
Mandag d. 11. januar, tirsdag d. 12. januar (ved Finn Najbjerg), onsdag d. 13. januar
og torsdag d. 14. januar.
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.30:
Samtalemøde hos Anne Grethe & Jens Larsen,
Mausing Skolevej 13.
Mandag d. 25. januar kl. 19.30:
Promissio-møde hos Anne Marie & Finn
ajbjerg, Krokusvej 15.

Tirsdag d. 26. januar kl. 19.30:
Generalforsamling.
Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30:
Møde ved pensioneret missionær Søren
Grysbæk, Horsens.
Torsdag d. 11. februar kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde ved missionær Bent Kjær
Andersen, Kibæk.
Torsdag d. 18. februar:
Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus,
Nørregade 21.
Kl. 14.00: Møde ved vicegeneralsekretær
Peter Nord Hansen, Fredericia.
Kl. 19.30: Møde ved Rolf Weber Jørgensen
fra »Ordet og Israel«.
Mandag d. 22. februar kl. 19.30:
Promissio-møde hos Vita & Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22.
Tirsdag d. 23. februar kl. 19.30:
Sangaften ved Kirsten Najbjerg Damtoft, Holstebro.

INFO

SIDEN SIDST
BEGRAVEDE/BISATTE
VINDERSLEV
08.07 Else Bjerre-Hansen, Vinderslev
Begravet fra Vinderslev Kirke
03.09

Edith Kristiansen, Kjellerup
Begravet fra Vinderslev Kirke

17.09

Ellen Møller, Kjellerup
Bisat fra Vinderslev kirke

HINGE
15.09 Else Appel, Kjellerup
Begravet fra Hinge Kirke
01.10

Ove Rasmussen, Kjellerup
Bisat fra Hinge Kirke

DÅB

Sognepræst Mikael Holst Kongensholm
tlf. 86 88 60 05 / 21 60 60 05 · mik@km.dk
Mandag er fridag.
Orlov fra uge 7-19: I den periode er Herluf Christensen vikar: hsc@km.dk og 21 60 60 05
Kordegn Jonna Schmidt Jensen tlf. 24 88 53 52
jsj@km.dk · Træffes på kirkekontoret, 			
Kirkebakken 8, Kjellerup
HINGE SOGN (sogn.dk/hinge)
Menighedsrådsformand ?
Kasserer ?
Kirkeværge ?
Det nye menighedsråd konstituerede sig efter deadline
Graver Morten Laier Bitsch
tlf. 64 63 29 22 / 50 41 39 63
graverhinge@gmail.com

Organist Marianne Skrydstrup
tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com
VINDERSLEV SOGN (www.vinderslevsogn.dk)
Lea Maria

VIELSE
VINDERSLEV
08.08 Cheri Bahn og
Klaus Ammitzbøll, Pederstrup
15.08

KONTAKT

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

VINDERSLEV
06.09 Lea Maria
Petersen,
Vinderslev
HINGE
16.08 Caroline
Ekberg-Bjerre,
Frausing

11

Nanna Rahbek og
Andreas Harritz Jensen

Menighedsrådsformand ?
Kasserer ?
Kirkeværge ?
Det nye menighedsråd konstituerede sig efter deadline
Graver og kirketjener Bitten Møller Hansen
tlf. 86 88 81 91 / 29 40 81 91
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

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. marts.
Deadline på materiale til det er fredag d. 8. januar, og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk.

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

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

27. nov,

Fredag

20.00 Adventsaftensang

Fælles med Hinge

29. nov.

1. s. i advent

9.00

10.30 (skriftemål 10.15)

4. dec.

Fredag

Fælles med Vinderslev

6. dec.

2. s. i advent

10.30

10. dec

Torsdag

Fælles med Vinderslev

16.30 Luciafamiliegudstjeneste

11. dec.

Fredag

20.00 Adventsaftensang

Fælles med Hinge

13. dec.

3. s. i advent

18. dec.

Fredag

Fælles med Vinderslev

20.00 Adventsaftensang

20. dec

4. s. i advent

19.30 Syng julen ind

10.30

23. dec.

Onsdag

14.00 Julegudstjeneste

15.30 Julegudstjeneste

24. dec.

Juleaften

14.30 + 16.00

10.00 + 11.30 + 13.00

25. dec.

Juledag

26. dec

2. juledag

Ingen. Læs mere s. 5

Ingen. Læs mere s. 5

27. dec.

Julesøndag

10.30

Fælles med Hinge

1. jan.

Nytårsdag

10.30 Med kransekage

13.00

3. jan.

Helligtrekonger

Fælles med Vinderslev

10.30

10. jan.

1. s. e. H3K

10.30

14.00

17. jan.

2. s. e. H3K

14.00 Med kirkekaffe

24. jan.

S. s. e. H3K

31. jan.

Septuagesima

10.30

7. feb.

Seksagesima

Fælles med Vinderslev

10.30 (skriftemål 10.15)

14. feb.

Fastelavn

10.30

14.30 Familiefastelavnsgudstjeneste

21. feb.

1. s. i fasten

10.30 v. Herluf Christensen

Fælles med Hinge

28. feb.

2. s. i fasten

9.00 v. Herluf Christensen

9.00 inkl. nadver v. Erik Bjørn

9.00 inkl. nadver

20.00 Adventsaftensang
9.00

Fælles med Hinge

10.30

9.00

9.00 (inkl. nadver) v. Jørgen Løvstad 10.30 Degnegudstj. v. Finn Najbjerg
9.00

10.30 v. Herluf Christensen

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

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

INDSAMLING

Juledag d. 25. december: Kirkens Korshær
Nytårsdag d. 1. januar: Det Danske Bibelselskab
Fastelavn d. 14. februar Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

