Hinge-Vinderslev

Vend vor skæbne, Herre,
som strømme i Sydlandet!
De, der sår under tårer, skal
høste med jubel.
Salmernes Bog 126, 4-5

Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
(Den Danske Salmebog
nr. 729, vers 4-5)
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500 år

Tirsdag d. 31. oktober er det reformationsdag. Den dag er det
præcis 500 år siden, at Luthers 95 teser (korte og fyldige sætninger) blev slået op på døren til Wittenberg Slotskirke. Få havde
vel forventet, hvor stor ballade og forandring i det kirkelige liv i
Tyskland, ja, i hele verden, det ville skabe. Meget blev forandret,
også her i Danmark, og det er værd at markere.
Vi har derfor Luther-foredrag i Vinderslev Sognehus tirsdag d.
19. september, vi har reformationsgudstjenester med Luthersalmer søndag d. 29. oktober, og vi har reformationsaften med
ølsmagning i K-Huset i Hinge onsdag d. 15. november. Også
der bliver der god mulighed for at synge Luthers salmer.
Hvad kan vi bruge Martin Luther til i dag? Er han ikke bare en
forældet stemme fra en mørk middelalder, som talte lige lovligt

sort om menneskets syndighed? Og var det
ikke også ham, som var hård ved både bønder
og jøder?
Luther har bestemt sine fejltrin, ligesom han
havde sine genialiteter. Luther var nok, som vi
mennesker er flest, en blanding af både godt
og ondt.

alligevel. For tro og frelse og et evigt liv hos
Gud efter døden er noget, som gives til os.
Gratis. Helt uafhængigt af vores egne præstationer. Vi slår ikke til. Men Jesus Kristus slog til,
han levede det perfekte liv. Han gik i døden
for os og opstod igen. Dermed grundlagde
han nådens økonomi. Der får vi alt tilbudt.
Gratis. Liv, tro og håb. Vi skal bare tage imod.

Luther kæmpede med at finde en nådig Gud.
For Luther var klar over, at han ikke slog til.
Han vidste alt for godt, at han ikke var perfekt. Men han troede, at for at blive frelst, for
at undgå Guds straf efter døden, så var han
nødt til at leve et perfekt liv. Et liv, som Gud
godkendte. Og dermed var første del af Luthers liv fyldt med frygt og kamp for at leve op
til standarderne og kravene. Guds standarder
og krav.

Vi har brug for at genlære nådens økonomi.
At vi har fået alt gratis af Gud, også selvom vi
ikke slår til. Hverken overfor Gud, overfor os
selv eller overfor andre mennesker. Gud elsker
os og accepterer os ufortjent.

For mange mennesker i dag er det ikke Guds
straf efter døden eller en vred Gud, man tænker mest på. Men alle kender til følelsen af
ikke at slå til. Følelsen af at skulle leve mere
eller mindre perfekte liv for at leve op til standarderne og kravene. Egne og andres. På jobbet. I hjemmet. Foran spejlet. I fitnesscentret.
Og at vi kun kan elskes og accepteres, hvis vi
gør det.

Asger Chr. Højlund: Urimeligt godt nyt. Kolon forlag. 2017. Letlæst og velskrevet introduktion til Luther.

Luther opdagede på et tidspunkt, at det ikke
kom an på hans eget perfekte liv. Luther forstod, at han ikke kunne fortjene sig til Guds
kærlighed, og at han aldrig kom til at leve op
til Guds krav og standarder. Men der var håb

Det er værd at markere. Det er værd at fejre.
Glædelig reformationsår!
Forslag til læsestof om Luther:

Heinz Schilling: Martin Luther – rebel i en
opbrudstid. Kristeligt Dagblads forlag. 2014.
Grundig og meget lærerig indføring i Luthers
liv og tanker.
Asger Chr. Højlund, m.fl.: Luther stærke sager. Credo forlag. 2017. 10 Luther-tekster udvalgt og kommenteret af 10 danske teologer.
Mikael Holst Kongensholm
Mikael Holst Kongensholm

Når dette læses, er min kone Lise og jeg flyttet til Hinge.
Vi skal bo midlertidigt i den gamle forpagterbolig til
præstegården på Tingskrivervej 28A.
Vi er glade for endelig at flytte ud midt i sognene.
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Gudstjenester

sange, som alle kan være med på. Bagefter er
der fællesspisning i sognehuset.

En gudstjeneste er ikke bare en gudstjeneste.
Godt nok ligner en del af gudstjenesterne hinanden, men vi har alligevel en del forskellige
typer gudstjenester på programmet. Og der
kommer sandsynligvis flere slags fremover.
Her er lidt om, hvad vi kan se frem til i efteråret:

Fredag d. 27. oktober i Hinge Kirke kl.
17.30. Vi begynder med en kort gudstjeneste,
som hele familien kan være med i. Derefter er
der fællesspisning i K-Huset. Til sidst laver vi
kreative aktiviteter i den gamle forpagtergårds
lokaler.

Familiegudstjenester
Både i Hinge og Vinderslev Kirke er der jævnligt gudstjenester, som på en særlig måde er
for hele familien. De indeholder en blanding
af salmer og børnesange, en bibelfortælling
helt i børnehøjde og andre indslag, som ikke
plejer at være i en normal højmesse. Typisk er
der også noget godt at spise og en spændende
aktivitet efter gudstjenesten
Kirken er virkelig et hus for os alle. Og Jesus
sagde selv, at de små børn skulle komme til
ham, det må vi ikke hindre dem i. Hverken
ved at tænke at de ikke forstår noget, eller ved
at tænke, at vi hele tiden skal holde gudstjenester, som langt fra er på børnenes præmisser.
Så hvis du har et forslag til, hvordan vi kan
gøre mere for, at kirken bliver et godt sted for
børn og familier, så tag endelig en snak med
sognepræsten.
I efteråret har vi familiegudstjeneste tre gange:
Fredag d. 1. september i Hinge Kirke kl.
17.30. Efter familiegudstjenesten i Hinge
Kirke håber vi på, at vi denne aften kan være
en del tid nede ved Hinge Sø og nyde det allersidste af sommeren.
Søndag d. 17. september i Vinderslev Kirke
kl. 10.30. Til denne gudstjeneste sætter vi
særligt fokus på høsten, på frugterne, på taknemmeligheden. Det bliver gennem ord og

Høstgudstjenester
En fast årlig tradition er høstgudstjenester.
Når høsten er i hus, og vi begynder at have
høstet de fleste bær og frugter, så melder trangen til taknemmelighed sig. Vi får lyst til at
sige tak. Tak til hinanden. Tak til markerne og
træerne. Frem for alt, tak til Gud. Det gør vi
ved at synge de gode høstsalmer, og det gør vi
ved at have indsamling, hvor vi hver især kan
give et lille bidrag til et godt formål. Der er
mange, som på forskellig vis godt kunne trænge til lidt økonomisk hjælp og en varm tanke.
En af måderne at sige Gud tak for høsten og
alle hans gode gaver er netop ved at give noget
af det videre til andre.
Vi har høstgudstjenester følgende søndage:
17. september i Vinderslev Kirke kl. 10.30.
Denne gudstjeneste er også familiegudstjeneste, og der er fællesspisning i sognehuset bagefter.
15. oktober i Hinge Kirke kl. 10.30. Efter
gudstjenesten er der kirkefrokost i K-Huset.
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Aftengudstjenester
Fremover vil der indimellem være en aften
gudstjeneste. Dels fordi jeg også skal have
gudstjenester i Thorning-Grathe-Vium-pastorat 1-2 gange om måneden. Dels fordi det
giver andre muligheder at mødes om aftenen.
Det er som om, at aftenen lidt mere indbyder
til eftertænksomhed og stilhed. Så til aften
gudstjenester vil der ofte være tid til lystænding, stilhed, stille bøn og eftertanke. Det giver
os også mulighed for at synge nogle af de dejlige aftensange, vi har i salmebogen. Morgensalmerne har sin naturlige plads ved formiddagsgudstjenesterne, men aftensange er det
nogle gange lidt sværere at få sunget. De bliver
ofte sunget til begravelser, men det er vigtigt
at synge dem på andre tidspunkter også, så de
ikke forvandler sig helt til begravelsessalmer.

Den eftertænksomme stemning indbyder også
til en Taizé-sang, en meditativ kort sang, som
man gentager nogle gange, så både melodien,
stemningen og ordene rigtigt kan finde sine
veje til vores til tider urolige hjerter.
I efteråret har vi aftengudstjenester to gange:
15. oktober kl. 19.30 i Vinderslev Kirke
(kirkekaffe bagefter)
26. november kl. 19.30 i Hinge Kirke (kirkekaffe bagefter)
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Mikael Holst Kongensholm

Dåbsklude

Nørkleklubben

Et af de store hits i folkekirken det sidste års
tid er dåbsklude. En præst på Djursland fik
idéen for et lille års tid siden, og den er spredtes ret hurtigt. En dåbsklud er et lille stykke
strikket firkantet stof, hvor der er et kristent
symbol på. Det kan f.eks. være en døbefont eller kors, anker og hjerte for at symbolisere tro,
håb og kærlighed.

Mange steder i Danmark er det den lokale
strikkeklub/nørkleklub, som strikker dåbskludene. På den måde knyttes de strikkende kvinder sammen med dåbsfamilierne.

Til dåbssamtalen medbringer præsten så lidt
forskellige dåbsklude, som dåbsfamilien kan
vælge imellem. Til den første dåbssamtale,
hvor jeg medbragte dem, havde jeg lagt dem
forsigtigt op på bordet som en lille teaser i begyndelsen af samtalen. For hvem forventer at
præsten medbringer strikketøj?
Dåbsforældre tager som regel godt imod tilbuddet. Det er da også noget mere spændende
og højtideligt, at barnets hoved bliver tørret
med et stykke stof med et kristent symbol
på end med en papirserviet eller en helt hvid
klud.
På selve dåbsdagen bliver barnets hoved så
stille tørret med dåbskluden, evt. med hjælp
fra en storebror eller storesøster, efter at præsten har øst tre små håndfulde vand på barnets
hoved i Faderens, Sønnens og Helligåndens
navn. Familien får derefter dåbskluden med
hjem som et minde om dagen.

Sådan er det også i Hinge og Vinderslev Sogne, hvor Nørkleklubben i Vinderslev indtil
videre har leveret dåbskludene. Jeg behøvede
kun lige kort at nævne idéen, inden de hurtigt
fik strikket et par stykker.
Nørkleklubben mødes i Vinderslev Sognehus
mandage kl. 13-16. De har holdt pause henover sommerperioden, men starter op igen
mandag d. 2. oktober.
I Nørkleklubben er der cirka 5-10 personer, og
der er plads til mange flere. Udover dåbskludene hjælper man hinanden med de strikkeprojekter, man har gang i hver især. Alt imens
drikkes der en kop kaffe, og man skiftes til at
tage kage med til kaffen.
I Nørkleklubben er der både gang i hækling,
strikning, tunesisk hækling og orkis. De inspirerer og hjælper hinanden, hvis der er problemer med de forskellige teknikker eller opskrifter. De fortæller, at det giver ro og afslapning
at sidde i fællesskab med hinanden og strikke,
hækle og nørkle. Pulsen kommer helt ned.
Indtil videre er det mest kvinder, som mødes.
Men mænd er også velkomne til at møde op
og tage del i håndarbejdet eller spille forskellige spil, som Nørkleklubben har modtaget fra
en genbrugsbutik. Man kan også kigge forbi,
hvis man bare trænger til en god snak. For
man kan sagtens snakke, mens man nørkler.
Alle er velkomne. Vil du vide mere, så kontakt
Anna Grethe Larsen på 23391966, eller duk
op en mandag eftermiddag i Sognehuset, og
se, om det er noget for dig.
Mikael Holst Kongensholm
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Hinge
Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 28. september kl. 19.30 hos Svend Erik Laursen, Illervej 21.
Torsdag d. 9. november kl. 19.00.

Sogneaftener
Torsdag d. 12. oktober kl. 19.30 i Nørskovlund Forsamlingshus: Musik bag tremmer
Kan musikken nå ind bag murene og de barske facader hos de indsatte i Statsfængslet Østjylland? Det kan den, mener Kirsten Saurus
Mehlsen, som i 5 år har været musikmedarbejder ved fængslet.
Menighedsrådet og Beboerforeningen inviterer alle til at komme og møde Kirsten. Hun vil
sammen med tidligere indsat Søren Rønnehøj
fortælle om, hvad musik kan betyde, når man
sidder i fængsel. Det er ledsaget af billeder og
lydklip, og der bliver også god tid til, at vi kan
synge nogle af de sange, som fængslets fangekor holder særligt af.
Arrangementet kræver tilmelding. Tilmelding
til Svend Erik Laursen på 27292459 eller til
Inger Døssing på 40562029 senest d. 8. oktober. Arrangementet koster 50 kr. og er inkl.
kaffe og brød.

Onsdag d. 15. november kl. 19.30 i K-Huset: Reformationsaften med ølsmagning
Velkommen til en aften, hvor vi skal smage på
reformationen.
Vi får alle mulighed for at smage på Viborg
Bryghus’ tre reformationsøl – Luther, Dorothea og Tausen - som er brygget med inspiration fra vigtige personer i den tyske og danske reformation. Mens vi smager på øllene, vil
vi lære mere om personernes liv og hvad der
drev dem.
Det hele bliver tilsat masser af sange og salmer
om reformationen!
Bagefter er der kaffe og kage. Ølsmagning,
kaffe og kage koster i alt 50 kr. Tilmelding til
Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk –
21606005.
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Voksenprogram
KFUM og KFUK i Hinge
Et væld af spændende og gode tilbud
www.facebook.com/kfumogkfukihinge
• Onsdag aftner: Drøftes til Bibelstudieopstart den 29. aug.
• Som udgangspunkt er der bedegruppe og noget i stalden hver onsdag, Cafeen hver
eller hver anden onsdag og en Film/Litteraturaften om måneden.
• Der vil også komme et par herre-aftener i løber af perioden.
August
Tirsdag d. 29. Bibelstudiegruppeopstart v. Mikael Holst Kongensholm
September
Fredag d. 1
Torsdag d. 7.

17.30-20.00: Familiegudstjeneste
19.30: Voksenaften: ”Hvordan når kirken længere ud end til dem, der
normalt tænker, at den er noget for dem” v. biskop Henrik Stubkjær,
Viborg
Fredag d. 22. Høstfest
Onsdag d. 27. Film/Litteraturaften
Oktober
Mandag d. 2. 	Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Hærvejen kl. 19.00 i Menighedshuset i Kjellerup
Onsdag d. 25. Film/Litteraturaften
Fredag d. 27. 17.30-20.00: Familiegudstjeneste
November
Torsdag d. 2.
Onsdag d. 15.
Mandag d. 27.
Onsdag d. 29.

19.30: Voksenaften: Religion er en ressource v. journalist Svend Løbner
Menighedsrådet inviterer til Lutheraften i K-huset
Adventsfest
Film/Litteraturaften

December
Lørdag d. 9.

Julefrokost
-2
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Vinderslev
Menighedsrådsmøder
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00 hos Jens
Benner Larsen, Mausing Skolevej 13.

Torsdag d. 23. november kl. 19.00 hos Søren
Vindum Holm, Mausing Skolevej 12.

Sogneaftener
Tirsdag d. 19. september kl. 19.30 i Vinderslev Sognehus: Luther-foredrag
2017 er jubilæumsåret for den
lutherske reformation. For 500
år siden begyndte den i Tyskland, og selvom den først for
alvor kom til Danmark i 1536,
så markeres jubilæet på mange
måder i år. Tidligere biskop over Viborg Stift,
Karsten Nissen, kigger forbi Vinderslev Sognehus og vil gøre os lidt klogere på alt det med
Luther. Hvad var han for en? Hvad var hans
hovedtanker? Og hvad kan vi bruge ham og
hans tanker til i dag? Kaffe og foredrag koster
25 kr.
Torsdag d. 2. november kl. 19.30 i Vinderslev Sognehus: Sangaften
Hvad skal vi med november? Det spørgsmål
er vi mange, som indimellem har stillet os selv.
Især når de mørke dage overvælder os og lægger sig som en tung dyne over vores humør og
vores sind. Hvad kendetegner perioden mellem høst og advent? I høsten takker vi Gud
for alle hans gode gaver, i adventstiden venter
vi på at lyset for alvor bryder igennem til jul
med markeringen af Jesu fødsel. Men hvad
med november? Er der noget godt at sige om
den? Vores organist Marianne Skrydstrup har
udvalgt nogle af de trods alt smukke sange,
som findes om november, og sammen med

sognepræst Mikael Holst Kongensholm, som
bidrager med nogle ord, vil hun føre os trygt
igennem novembers mørke.
Velkommen til en sangaften, hvor vi i fællesskab vil synge os igennem november. Kaffe og
kage koster 25 kr.
Tirsdag d. 28. november kl. 19.00 i Vinderslev Kirke: Julekoncert
Adventstiden er lige om hjørnet og Silkeborgkoret vil denne aften hjælpe os med at komme
et skridt nærmere den. Silkeborgkoret er et
blandet 4-stemmigt kor med cirka 35 medlemmer. Koret blev oprettet af Niels Bystrup
i september 1974, så de har solid erfaring. De
synger en blanding af klassiske satser og danske og udenlandske sange, så vi kan se frem
til et varieret og stemningsfuldt program. Efter
koncerten i Vinderslev Kirke er der kaffe i sognehuset. Koncert, kaffe og kage koster 25 kr.
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Eat & Meet

BØR

NEHJØRNET

Velkommen til en junior-teen-hyggeaften i
Vinderslev Sognehus for børn fra 3. klasse til
og med 8. klasse.
Vi mødes fredag d. 29. september kl. 17.3020.00
En aften med: festmad, festleg, bibel-andagt,
hygge og ungdomssjov. Kom og vær med i et
spændende fællesskab sammen med andre.
Vi finder på sjove ting, og der bliver plads til
hygge, spil, leg, mm.

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.

Hvis du har gode ideer til andre junior-teenhyggeaftener, så tag dem endelig med, så vi
kan mødes flere gange til Eat & Meet.

Børnehjørnet er tilsluttet:

Hvis du vil vide mere, så kontakt:
Helle Frølund: 51890574
Anne Marie Najbjerg: 61777454
Eller se på kirkens hjemmeside.

Vi deltager i høstgudstjenesten d. 17. september kl. 10.30 i Vinderslev Kirke. Vi holder
efterårsferie i uge 42.

Ledere:
Helle Frølund:
51890574
Anne Marie Najbjerg:
61777454

Indre Mission i Vinderslev/Mausing
September
Tirsdag d. 5. kl. 19.30 Samtalemøde hos
Anna Mette Villadsen, Illervej 17. Emne: Salmernes Bog kapitel 11.
Torsdag d. 7. kl. 19.30 Samtalemøde hos Agnete Jensen, Tulipanvej 9. Emne: Apostlenes
Gerninger kapitel 13.
Tirsdag d. 12. kl. 19.30 Indre Missions fødselsdagsfest i Vinderslev Missionshus v. pastor
Erik Lippert Bjørn, Grønbæk.
Tirsdag d. 19. kl. 19.30 Sogneaften med emnet: ”Luther” i sognehuset v. tidligere biskop
Karsten Nissen, Åbenrå.
Mandag d. 25. kl. 19.30 Ethioperkreds hos
Vita & Sv. E. Pedersen, Oustrupvej 22.
Tirsdag d. 26. kl. 19.30 Høstfest i Vinderslev Missionshus v. missionær Finn Najbjerg,
Vinderslev.

Fredag d. 29. kl. 14.30 Rengøringsdag i missionshuset. Vi begynder med kaffe!!
Oktober
Torsdag d. 5. kl. 19.00
Oktobermøde i kredsen begyndende i
Vinderslev kirke v. pastor Jesper Hornstrup,
Skive.
Efterfølgende sammenkomst og kaffe i missionshuset.
Tirsdag d. 10. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde
i Vinderslev Missionshus v. Villy Sørensen,
Hammel. Emne: ”Min tid som Missionær”
Tirsdag d. 10. kl. 19.30 Samtalemøde hos
Elly & Jens Stenholt, Mausingvej 39. Emne:
Salmernes Bog kapitel 17.
Torsdag d. 12. kl. 19.30 Samtalemøde hos
Lisbeth & Laurits Christensen, Anemonevej
6. Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 14.
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Missionsuge i Vinderslev Missionshus
hver aften kl. 19.30:
Mandag d. 23. Møde v. missionær Egild
Kildeholm Jensen, Rønde
Tirsdag d. 24. Møde v. pastor Daniel Søgaard Lind, Århus Bykirke
Torsdag d. 26. Møde v. missionær Søren
Grysbæk, Horsens
Fredag d. 27. Møde v. Vagn Bodilsen,
Bjerringbro
Mandag d. 30 kl. 19.30 Ethioperkreds hos
Elsebeth & Per Hauge, Liljevej 13.
November
Torsdag d. 2. kl. 19.30 Sogneaften i sognehuset med ”Sang og Musik ” v. organist Marianne Skrydstrup.
Tirsdag d. 7. kl. 19.30 Møde i Vinderslev
Missionshus v. missionær Jørgen Bloch, Randers.

Torsdag d. 9. kl. 19.30 Samtalemøde hos
Tove & Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7.
Emne: Apostlenes Gerninger kapitel 15.
Tirsdag d. 14. kl. 19.30 Promissio-møde
(Ethioper-kredsen) i Vinderslev Missionshus
v. tidligere missionær Bjarne Carlsen, Herning. Emne: Liberia.
Tirsdag d. 21 kl. 14.30 Eftermiddagsmøde i
Vinderslev Missionshus v. tidligere missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Tirsdag d. 21. kl. 19.30 Samtalemøde hos
Alice & Uffe Hansen, Hesselskovvej 11.
Emne: Salmernes Bog kapitel 18.
Tirsdag d. 28. kl. 19.00 Julekoncert i Vinderslev kirke v. Silkeborgkoret. Efterfølgende
samvær og kaffe i Sognehuset.

Indre Missions aktiviteter består af møder i Vinderslev Missionshus, Ethioperkredsen og samtalemøder i private hjem. Enhver er velkommen til at være med.

Samtalemøde/bibelkreds

Ethioperkredsen

Et samtalemøde/bibelkreds er en aften, hvor
mennesker mødes i et privat hjem til samtale
og studie ud fra en tekst i bibelen. Det er også
en aften med vægt på socialt samvær, fortrolighed og venskab. Møderne går på skift i hjemmene.

Promissio (tidl. Dansk Ethioper Mission) forstår sig selv som en selvstændig organisation
inden for Den Danske Folkekirke, der varetager en del af kirkens globale missionsopgave
og ansvar. Promissio har missionærer i Etiopien og Liberia.

Kontakt til grupperne.
Brokhuskredsen : 86 88 84 45
Mausingkredsen : 86 86 74 76
Bibelkreds 1: 86 88 82 49
Bibelkreds 2: 61 33 88 18

Omkring 15 personer på tværs af Kjellerup,
Hinge og Vinderslev sogne samles ca. 8 gange om året for at være sammen om Promissios
arbejde. De fleste gange er møderne i private
hjem.
Det begynder med en bibeltime, hvorefter
der er nyhedsbreve fra en eller flere af de udsendte missionærer. En eller to gange om året
er der møde i missionshuset med en taler fra
Promissio.
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Kirkelige handlinger

Kirkelig vejviser

Dødsfald
Vinderslev
03.06 Helga Eriksen, Malmhøj, Vinderslev, bisat fra
Vestre Kapel, Silkeborg 09.06.
10.06 Ejnar Holdgaard, Bording, bisat fra Vinderslev
Kirke 17.06
26.06 Ingrid Theibel Jensen, Malmhøj, Vinderslev,
begravet fra Alderslyst Kirke 03.07.

Sognepræst
Mikael Holst Kongensholm - Tlf.: 21 60 60 05
Mail: mik@km.dk
Mandag er fridag.

HINGE SOGN

Hjemmeside: www.hingesogn.dk
Menighedsrådsformand
Svend Erik Laursen - Tlf. 27 29 24 59
Mail: svende-laursen@hotmail.com
Kasserer
Gerda Hjorth - Tlf.: 86 88 66 33
Mail: hinge@post.opasia.dk

Dåb

Kirkeværge
Bjarne Jacobsen - Tlf.: 30 27 63 31
Mail: l-b@fibermail.dk

Vinderslev
25.06 Ella Borg Konnerup
02.07. Maria Lucia Birkkjær

Graver
Heidi Jeremiassen Jensen - Tlf.: 23 82 18 45
Mail: jeremiassenjensen@hotmail.com

Hinge
04.06. Mynte Kjøge Jensen

Kirkesanger
Knud Erik Nebel - Tlf.: 86 88 61 98
Mail: nebel@energimail.dk

Vielser
Vinderslev
17.06 (velsignelse) Helle Kvistgaard Busk Jakobsen
og Lars Andreas Busk Jensen
24.06 (vielse) Maja Würtz Jensen og Tommi Skov

Organist
Marianne Skrydstrup – Tlf.: 24 92 18 92
Mail: msj1011@live.com

VINDERSLEV SOGN

Hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk
Menighedsrådsformand
Jens Stenholt - Tlf.: 61 26 81 33
Mail: elly-jensstenholt@mail.dk
Kasserer
Jens Benner Larsen - Tlf.: 40 94 07 33
Mail: mausingskolevej13@gmail.com
Kirkeværge
Søren Vindum Holm - Tlf.: 86 88 82 24
Mail: ielh@dlgpost.dk
Graver
Morten Bitsch - Tlf.: 86 88 81 91 / 29 40 81 91
Mail: vinderslevkirke@mail.dk

Kommende kirkeblad
Næste kirkeblad udkommer
omkring d. 1. december
Deadline på materiale til det er
mandag d. 30. oktober
og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på
mik@km.dk.

Kirketjener og gravermedhjælper m.m.
Helle Frølund - Tlf.: 51 89 05 74
Mail: vinderslevkirke@gmail.com
Kirkesanger
Finn Najbjerg - Tlf.: 27 47 34 98
Mail: finn.najbjerg@indremission.dk
Afløsere: Uffe Hansen og Nis Petersen
Organist
Marianne Skrydstrup – Tlf.: 24 92 18 92
Mail: msj1011@live.com
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Hinge

Fredag d. 1/9

17.30 – familiegudstjeneste

Vinderslev

3/9 12. søndag e. Trinitatis

10.30

9.00

10/9 13. søndag e. Trinitatis

9.00

10.30 – Degnegudstjeneste v. Finn
Najbjerg

17/9 14. søndag e. Trinitatis

9.00 – nadver

10.30 – høstgudstjeneste + indsamling
+ spisning

24/9 15. søndag e. Trinitatis

Fælles med Vinderslev

10.30 – Anders Bo E. Jørgensen

1/10 16. søndag e. Trinitatis

10.30

Fælles med Hinge
19.00 – Jesper Hornstrup - Indre Missions oktobermøde

Torsdag d. 5/10
8/10 17. søndag e. Trinitatis

9.00

10.30 – konfirmander medvirker

15/10 18. søndag e. Trinitatis

10.30 – høstgudstjeneste + indsamling
+ kirkefrokost

19.30 – aftengudstjeneste + kirkekaffe

22/10 19. søndag e. Trinitatis

Fælles med Vinderslev

9.00 + nadver – Jørgen Løvstad

Fredag d. 27/10

17.30 – familiegudstjeneste

29/10 20. søndag e. Trinitatis

9.00

10.30 (skriftemål 10.15)

5/11 Allehelgen

10.30

14.00 – kirkekaffe

12/11 22. søndag e. Trinitatis

9.00

10.30

19/11 23. søndag e. Trinitatis

9.00 – Erik Bjørn

10.30 – degnegudstjeneste v. Finn
Najbjerg

26/11 Sidste søndag i kirkeåret

19.30 – aftengudstjeneste + indsamling
+ kirkekaffe

9.00 + indsamling

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

Afløser for sognepræsten
23-24. september:
21-22. oktober:
Jørgen Løvstad
Anders Bo Engrob Jørgensen
joelo@km.dk
abj@km.dk
53 29 69 35
24 88 53 54

Gudstjenester på Malmhøj

Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre ældre,
der kunne have lyst til at være med.
Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf.: 86 88 82 58.

18-19. november:
Jørgen Løvstad
joelo@km.dk
53 29 69 35

Torsdag d. 7. september kl. 15.00: Johan Christian Nord
Torsdag d. 5. oktober kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm
Torsdag d. 2. november kl. 15.00: Mikael Holst Kongensholm

Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup, 8662 3321
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