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For nu
efterhånden
nogle år siden,
var jeg på
Færøerne for at
tømme mine
forældres hus,
da de begge var
gået bort. I
mellem mange
forskellige ting,
var der en
Kristus figur, en
kopi af
Thorvaldsens
model, som står
i Vor Frue Kirke,
den hvor Jesus
står med en åben favn.
Når man sådan skal tømme et hjem for
ting og sager, kom denne figur også forbi
mine hænder. Spørgsmålet? Skal den
beholdes eller smides ud.
Kan man i hele taget smide Kristus ud,
sammen med alt det andet som vi trods
alt ikke ville tage med til Danmark.

Nu står den inde på mit arbejdsværelse,
og minder mig om to ting:
”den der kommer til mig vil jeg aldrig vise
bort” Johs. 6,37
”kom til mig alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer
hvile” Matt. 11,28
Det er fantastisk at møde dette hver ny
dag, at vide, at sådan er den Jesus, som
jeg tror på. Uanset hvordan min dag er,
hvordan jeg har det, eller hvad jeg føler.
Så er det disse ord som står ved magt og
som gælder.
Med dette vil jeg byde dig velkommen til
vores møder i Missionshuset – et
fællesskab som byder på noget til hele
familien.
Hilbert Dam
Formand

Tekst til forsidebillede:
”Da tiden blev moden - i tidens fylde - da Gud havde flettet tidens løse ender
sammen til den ønskede stjerne, så satte han den op på himlen, så alle kunne se
den. Den skinnede ned over en stald og en mark i Betlehem - og markerede
fødslen af ham, der fik en uløselig sammenhæng med det kors, Gud havde tænkt
helt fra tidens begyndelse. Han fik navnet Jesus.”

Indre Mission er en bevægelse indenfor Folkekirken, med tilbud
til alle aldersgrupper, og enhver er hjertelig velkommen.

Opslagstavlen
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Kunst i missionshuset
I denne periode udstiller
Helle Noer
Chr. Kellersvej 15, Brejning
www.galleri-noer.noernet.dk

”Jeg har malet i mange år og er lige nu meget optaget af, hvad der sker,
når man blander den vandbaserede acrylmaling med spraymaling. De to
kan absolut ikke lide hinanden – modsætninger mødes og smukke
baggrunde opstår af deres kamp.
Motivvalget er ofte hænder, fordi de kan udtrykke så mange forskellige
ting. Især er de et godt billede på den ellers usynlige Gud, fordi han er en
Gud, der handler.”

Tre gange Mad & Møde!
3 eksperimenterende møder, hvor der er mulighed for at
komme nemt om ved aftensmaden og som samtidig giver
lejlighed til at mødet kan begynde og slutte tidligere. Dermed
håber vi at imødekomme et ønske fra dem, der gerne vil
tidligere hjem.
Omsorgsudvalget og bestyrelsen håber, at I vil tage godt
imod denne mødeform og modtager meget gerne ris og ros.
Torsdag d. 26. oktober v/Sune Skarsholm, Løsning. Om Luther
Torsdag d. 23. november v/Sprint, Børkop. Kirkens kamp, nederlag og sejr i
verdenshistorien
Torsdag d. 14. december v/Christian Rasmussen, Løsning. Retfærdighed ved tro på
Jesus Kristus.
kl. 17.45 enkel aftensmad (voksen 25 kr. /børn 10 kr.) tilmelding ikke nødvendig
kl. 18.30 sang/lovsang for børn og voksne
kl. 18.50 pause
kl. 19.00 aftenmødet starter
kl. 21.00 tak for i aften
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5
Oktober

November

Onsdag d. 4.
Kl. 19:30 Efterårstema i Klippen, Øster
Snede.”Hvad vil det sige at være
Luthersk?” v/sognepræst Jakob
Valdemar Olsen, Emdrup.

Torsdag d. 2.
Kl. 19:30 "Jesus som løve og lam midt i
tilbedelsen" Johs. Åb. v/Sprint,
undervisningskonsulent, Børkop.

Torsdag d. 5.
Kl. 19:30 Efterårstema i Klippen, Øster
Snede. ”Korsets teologi - det at vi
ser Gud bagfra” v/sognepræst
Karsten Christensen, Harboøre.
Fredag d. 6.
Kl. 10:00 Formiddagscafé
Torsdag d. 12.
Kl. 19:30 Luther v/Sune Skarsholm
Torsdag d. 19.
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 20.
Kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v/Svend Erik
Sørensen, Bredballe
Tirsdag d. 24.
Kl. 19:30 Efterårsmøde i Stouby v/formand
for IM Hans-Ole Bækgaard, Viby J
Torsdag d. 26.
Kl. 17:45 Mad & Møde. Luther v/Sune
Skarsholm. Se mere om aftenens
program andetsteds i bladet.

Fredag d. 3.
Kl. 10:00 Formiddagscafé
Fredag d. 10.
Kl. 17:00 Fredagsfællesskab. "Gud finder dig"
v/Bent Molbech, forstander. Stor
Mortens aftenfest - se omtalen
andetsteds i bladet.
Torsdag d. 16.
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 17.
Kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v/Hans Jørgen
Hedegård
Torsdag d. 23.
Kl. 17:45 Mad & Møde. Johs. Åb. "Kirkens
kamp, nederlag og sejr i
verdenshistorien" v. Sprint,
undervisningskonsulent, Børkop. Se
mere om aftenens program
andetsteds i bladet.
Torsdag d. 30.
Kl. 19:30 Egen aften, opfølgning på aftnerne
med Sprint
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December

Januar

Fredag d. 1.
Kl. 10:00 Formiddagscafé

Torsdag d. 4
Kl. 19:30 Møde v/Ole Solgaard, Kragelund,
redaktør af "Budskabet"

Torsdag d. 7.
Kl. 19:30 Adventsfest v/Robert Bladt,
forstander på IMB.
"Advent – Herrens komme"

Fredag d. 5.
Kl. 10:00 Formiddagscafé

Torsdag d. 14.
Kl. 17:45 Mad & Møde. "Retfærdighed ved tro
på Jesus Kristus" Rom. 3, 21-26
v/Christian Rasmussen, Løsning.
Generalsekretær i KFS.
Se mere om aftenens program
andetsteds i bladet.
Torsdag d. 21.
Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 28.
Kl. 14:30 Julefest v/Preben Skoven
Kl. 19:00 Julefest for hele familien v/Anders
Solgaard, teologistuderende
København

Uge 2 (mandag d. 8. - fredag d. 12.)
Evangelisk Alliances bedeuge,
program følger
Torsdag d. 18.
Bibelkreds i hjemmene
Fredag d. 19.
14:30
Eftermiddagsmøde v/Anders
Dalgaard
Fredag d. 19. – søndag d. 21.
Menighedslejr på Frøstruphave
Efterskole. Program følger
Torsdag d. 25.
19:30
"Diakoni" v/sognepræst Peter
Krabbe-Larsen, Sindberg

Fra hjerte til mund

Du kan kontakte Linda Klitlund eller Randi
Hummelmose, hvis du har brug for hjælp eller
kender nogen der har. Du kan også kontakte
Har du brug for denne hjælp?
dem hvis du kunne tænke dig at lave mad til
I nogle situationer kan det være vanskeligt at
madbanken.
overskue sit liv og bare det at få mad på
bordet virker uoverskueligt! Det kan
Sognemedhjælper
eksempelvis være ved sygdom, fødsel,
Linda Klitlund: 51 16 08 45
operation eller ulykke.
Et samarbejde mellem Løsning og Korning
Sognemedhjælper
Kirker og Løsning Indre Mission tilbyder nu
Randi Hummelmose: 51 16 09 60
en madordning for mennesker i Løsning og
Korning sogne som kan have glæde af det i
Diakon og efterlønner
en kortere periode, typisk i 1-2 uger.
Erik Kofod: 30 69 08 70

Kunne du tænke dig at lave maden?
Har du lyst og overskud til at lave mad til Se mere på Løsning sogns hjemmeside:
”mad-banken” i kirkecentrets fryser.
http://www.losnkornsogn.dk
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Torsdag d. 1.
Kl. 19:30 "Jonas - en ulydig profet og en
nådig Gud" v/Frank Kristensen,
ELM-konsulent
Fredag d. 2.
Kl. 10:00 Formiddagscafé
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Marts
Torsdag d. 1.
Kl. 19:30 Generalforsamling
Fredag d. 2.
Kl. 10:00 Formiddagscafé
Torsdag d. 8.
Kl. 19:30 Villy Sørensen, Hammel.
Pensioneret missionær

Fredag d. 9.
Kl. 17:00 Fredagsfællesskab. "Kirken som
et profetisk, kongeligt præsteskab" Torsdag d. 15.
Bibelkreds i hjemmene
v/Jòn Poulsen, frimenighedspræst,
Gjern
Fredag d. 16.
Kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v/Sune Skarsholm
Torsdag d. 15.
Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 22.
Kl. 19:30 Påskefest. "Øjenåbner" v/sognepræst
Onsdag d. 21.
Morten Mouritsen, Vinding/Sørvad,
Kl. 19:30 "Murbrud, falske profeter og Guds
medlem af IM´s hovedbestyrelse.
stærke ønske" (Ezekiel 13) v/Ole
Andersen, Frederikssund
Torsdag d. 22.
Kl. 19:30 "Løven af Juda og Guds stærke
trøst" (Ezekiel kap. 19) v/Ole
Andersen, Frederikssund.
Fredag d. 23.
Kl. 14:30 Eftermiddagsmøde v/Knud
Dalsgaard

Hvad koster det?
Prisen for en torsdag aften med indhold er kr. 20,- og inkluderer kaffe.
Det er muligt at betale for hele perioden indtil 22. marts – det udløser lidt rabat og koster
derfor kun kr. 300,-.
Overfør til reg. nr. 7030 kontonr. 1691575 eller MobilePay på 6173 8723.
Skriv ”Kaffepenge” og dit navn.

DET SKER I LØSNING IM

LØSNING INDRE MISSIONS BESTYRELSE

Løsning Indre Mission, Løsning Missionshus, Sneppevej 40, 8723 Løsning.
Reg. nr. 7030 kontonr. 1691575 - MobilePay 61738723 - CVR-nr. 31316715

