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P r Æ s t e n s s P A Lt e
Julen varer lige til påske!
I den kendte julevise ”Nu er det jul igen”
synger vi om, at julen varer helt til påske, men ”Nej det er ikke sandt, for ind
imellem kommer fasten”!
Visen danner i nogle hjem en afslutning på sangene, der synges om juletræet juleaften. Ofte tager man hinanden i hænderne og danner en lang
kæde og løber rundt i hele huset, mens
sangen synges igen og igen.
I mange forretninger begynder julen
midt i oktober og afsluttes tredje eller
fjerde juledag med, at mange af julens
gaver byttes. I mange hjem begynder
julen med første søndag i advent, og
julestemningen vokser dag for dag i
december måned. Der er traditioner,
der skal gøres år efter år; gamle jule
cd’er bliver fundet frem og lagt i afspilleren; adventskrans, der skal tændes;
juletræet, der skal pyntes. Det hele skal
gøres klar til juleaften. Og julen bliver
så fejret i juledagene, men til nytår er juletræet oftest sat
udenfor, og noget af julepynten er pakket ned og gemt væk
til næste år.
Julen er forbi!
For mange år siden fejrede man jul frem til helligtrekonger
den 6. januar. I mit hjem var juletræet tændt med nye lys helligtrekongers aften, og vi sang ”Dejlig er den himmel blå”, som
handler om de tre vise mænd, alt imens vi gik omkring træet.
Vi skulle passe på, at stearinlysene ikke antændte de tørre
grene på træet, men lys skulle der være til for at minde om
den store stjerne, der lyste på himlen, da Jesus blev født.
I min studietid mødte jeg en præst, som fortalte, at man i kirken fra gammel tid havde sunget mindst en julesalme hver
søndag i helligtrekonger tiden, og vi studenter blev opfor-

dret til at bevare den gode tradition
for derigennem at fastholde, at det er
Jesus – Guds søn – vi fejrer i helligtrekonger tiden.
Jeg har i min præstetid forsøgt at efterleve det gode råd – nogle gange
med mere held end andre.
Men hvordan er det så: Varer julen
så den lange tid frem til påske? Nej,
ikke i vores tid – hverken i samfundet,
hjemmet eller kirken. Men juletidens
længde er egentlig lige så lang, som
den var i gamle dage. Juletiden er blot
placeret før jul - dermed bruges tiden
op til jul til at være i forventning til julehøjtiden, mens man for mange år siden brugte tiden efter jul til refleksion
og eftertanke over julens budskab –
om at Gud i Jesus Kristus blev menneske for at frelse syndere fra fortabelse.
For mig er det ikke afgørende, om vi
bruger tiden før eller efter jul til at
være i forventning eller i eftertænksomhed. Det afgørende er, at vi både er i forventning til og
reflekterer over: hvorfor det blev jul på jord; hvorfor Jesus
blev født.
Julesalmer forsøger at give et svar på, hvorfor det blev jul. I en
af dem beskrives det på denne måde:
Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.
DDS 114,2

AD
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s t o r t o g s m åt f r A s o g n e t
AV-udstyr i kirken
Menighedsrådet har i længere tid arbejdet på at finde
løsninger til dækning af behovet for nutidig formidling
i kirken gennem brug af fladskærme, kameraer og
optageudstyr.
Med fladskærme i kirken vil det være muligt, udover
erstatning af nuværende nummertavler, at inddrage sange
og salmer, som ikke står i salmebogen, vise billeder, filmklip
mv.
Med kameraer og optageudstyr vil gudstjenester og
kirkelige handlinger kunne vises på Øster Snede Plejecenter,
ligesom der vil kunne opnås adgang til gudstjenester via
internettet.
Fra korsarmen og fra siddepladserne bagest i kirken er
indkigget til koret ikke særlig godt. Med opsætning af
skærme vil det blive muligt at følge med i handlingerne i
koret fra hele kirken.
Det har i arbejdet været
været vigtigt
vigtigt at
at
finde frem til en løsning,
løsning, som
som kan
kan
indpasses skånsomt
skånsomt og
og diskret
diskret ii
kirkerummet,
og som
som har
har kunnet
kunnet
kirkerummet, og
godkendes af den kongelige
kongelige bygbygningsinspektør
ningsinspektør og
ogafafNationalmuseet.
NationalmuseDet
er nu
sket,
hvorfor
AV-udstyr
er
et. Det
er nu
sket,
hvorfor
AV-udstyr
blevet
monteret
i kirken
i november
er blevet
monteret
i kirken
i novemmåned.
ber måned.

AV-laug
Til betjening af AV-udstyret under
gudstjenester og kirkelige handlinger oprettes et AV-laug af frivillige.
Det er endnu ikke bestemt, i hvilket
omfang gudstjenester og kirkelige
handlinger skal understøttes af AVudstyret.
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Har du lyst til at hjælpe med denne opgave og være med
til at udvikle brugen af AV-udstyret i kirken, så henvend dig
til Verner Rud Nielsen, tlf. 40 80 32 34 – mail: vrn@fibermail.
dk. Vi vil gerne have 5-6 personer til at betjene udstyret, så
opgaven bliver meget overkommelig for den enkelte.

ny varmestyring i kirken
Det nuværende anlæg til styring af varmen i kirken er blevet
udskiftet i oktober måned. Det nye anlæg har til formål
dels at opnå en bedre komfort i kirken og dels at opnå en
energibesparelse.
Det nye styringsanlæg skal alene have besked om start- og
sluttidspunkter for tjenester i kirken, hvorefter systemet selv
beregner den tid, der skal bruges til opvarmningen, styring
af varme under tjenesten og nedlukning.

s t o r t o g s m åt f r A s o g n e t
Styringsanlægget er web-baseret, således at det kan
betjenes fra en computer med adgang til internettet.
Styringsanlægget registrerer tillige fugtigheden i kirken til
brug for løbende overvågning heraf.

Efter gudstjenesten bydes der på dejlig varm suppe i
Konfirmandhuset.

Lejlighedskor
Lysgudstjeneste 31. januar

Kom og vær med til at synge i kor til lysgudstjenesten
søndag den 31. januar kl. 16.00.
Alle, der har lyst, indbydes til at synge i kirken ved denne
lejlighed. Der øves forud tre onsdage den 13., 20. og 27.
januar kl. 19.00 – 20.30 i Konfirmandhuset. Lejlighedskoret
ledes af organist Lissy Jakobsen og sognemedhjælper
Lisette Vestergaard.
Vær frisk på at prøve noget nyt. Tilmelding til Lissy Jakobsen,
tlf. 40 57 28 46 – mail: lissyjakobsen@gmail.com eller Lisette
Vestergaard, tlf. 24 42 76 09 – mail: lisettevestergaard61@
gmail.com.
VRN

Som noget nyt vil vi i Øster Snede Kirke markere Kyndelmisse
med en lysgudstjeneste søndag den 31. januar kl. 16.00.
Kyndelmisse, der også kaldes Kjørmes-Knud, betyder
lysmesse eller lysgudstjeneste, som fejres den 2. februar,
som er den dag, hvor Jomfru Maria sammen med Josef
bringer Jesus til templet, hvor de møder den gamle Simeon,
der udbryder: ”Herre, nu lader du din tjener gå bort med
fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du
har beredt for alle folk.”
Kyndelmisse har fra gammel tid markeret tidspunktet, hvor
vi er nået halvvejs igennem vinteren. Det er stadig mørkt
udenfor, hvorfor vi har brug for lys, mens vi venter på forårets
komme. Lysgudstjenesten vil have et meditativt præg og
handler om Jesus som det lys, der sejrer over mørket.
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I n s P I r At I o n t I L g o d e A d V e n t s t r A d I t I o n e r
Redaktionen har bedt tre familier om at fortælle om deres adventstraditioner til eventuel inspiration for andre familier.
bente og Anders Jakobsen, Kragelund

For os er adventstiden en vente- og forberedelsestid, som
strækker sig fra 1. søndag i advent og frem til 24. december
Det vil sige, at vi ikke har pyntet hele huset op til 1. december.
Adventstiden bliver markeret med få enkle ting.

Vi har valgt ikke at hænge julepynt op 1. december, den kommer først op ca. 1 uge før jul. Vi synes, det er ærgerligt, hvis vi
skulle nå at blive træt af den inden jul. Vi har ligeledes valgt,
at det julepynt, der kommer op i vores hjem, skal have noget med Jesu komme at gøre - ikke stjæle fokus fra det, julen
egentlig drejer sig om.

Lone og bjarne henriksen, gl. sole

Det første vi hænger op er en stjerne i vinduet til at minde os
om, at vi har en ledestjerne. Det er også det sidste, der tages
ned, da den bliver hængende til morgenen efter helligtrekongers aften.
Generelt hygger vi os med levende lys i advents- og juletiden.
Der er adventsdekoration, kalenderlys og andre stearinlys.
Der kommer også ofte et juletræ med lys op ude i haven. Vores adventsdekoration bliver kun tændt om søndagen. Jesus
beskrives som lyset, der er kommet til verden, og det er det, vi
ser frem imod. Det er en hyggestund for hele familien, hvor vi
kan være sammen som familie og nyde hinanden, og måske
er der lidt ekstra godt til kaffen.
Børnene får adventsgaver hver søndag på den adventskalender, der hænger i stuen.
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I vores hjem er december de store forventningers og faste
traditioners måned. Nogle traditioner har vi mest for hyggens
skyld, mens andre i høj grad understreger julens budskab om
Jesu fødsel.

I n s P I r At I o n t I L g o d e A d V e n t s t r A d I t I o n e r
Dette gælder bl.a. vores sangjulekalender, der hvert år fra den
1. december hænger centralt i huset. I de 24 små engle og
stjernedekorerede poser er der gemt en julesang til hver dag,
som børnene skiftes til at trække efter aftensmaden. Dette må
ske efter nøje aftalte retningslinjer, da det regnes for et stort
privilegium.

For os herhjemme
er advent forbundet med lys, hygge
og tid til hinanden.
Det første sikre tegn
på, at adventstiden
er begyndt er, når
stjernen er hængt
op i køkkenvinduet
lørdag før 1. søndag
iFor
advent.
os herhjemme
er advent forbunVi
også
vodetfinder
med lys,
hygge
res
julehæfter
frem
og tid
til hinanden.
med
sange
ogtegn
salDet første
sikre
mer,
vi herpå, at som
adventstiden
hjemme
gerne
er begyndt
er, synnår
ger
i adventsog
stjernen
er hængt
juletiden.
Vi blev
op i køkkenvinduet
træt
lørdagafførforskellige
1. søndag
sangbøger
i advent. og lavede derfor et hæfte
med
bådeogså
børneVi finder
vosange,
lovsangefrem
og
res julehæfter
julesalmer.
med sange og salmer, som vi herIhjemme
stedet for
familieandagt
læser vi en julekalenderbog, én
gerne
synuden
men med
ger inisser,
adventsog fokus på julens budskab. Vi har i mange
år
læst: 30 dage
med Maria og Josef. Det er en bog, der varer
juletiden.
Vi blev
hele
Der er ikke låger, der skal åbnes, men klistertræt december.
af forskellige
mærker
derog
skallavesættes på, så de til sidst danner et landskab
sangbøger
med
krybbe,
de derfor
etæsler,
hæfteengle, hyrder, stjernen osv.
med både børneDe
fire lovsange
søndage tænder
vi adventskransen, imens vi synger
sange,
og
sangen:
Nu tænder vi det første lys. Det sidste vers i sangen,
julesalmer.
som vi synger 4. søndag lyder sådan:
I stedet for familieandagt læser vi en julekalenderbog, én
Nu
tænder
det med
fjerdefokus
lys, på julens budskab. Vi har i mange
uden
nisser,vimen
og
natten
tilmed
dag. Maria og Josef. Det er en bog, der varer
år læst:
30bli’r
dage
Vi
venter
på en frelsermand
hele
december.
Der er ikke låger, der skal åbnes, men klisterfor
alle folkeslag.
mærker
der skal sættes på, så de til sidst danner et landskab
med krybbe, æsler, engle, hyrder, stjernen osv.
Glædelig advent!
De fire søndage tænder vi adventskransen, imens vi synger
sangen: Nu tænder vi det første lys. Det sidste vers i sangen,
som vi synger 4. søndag lyder sådan:

I n s P I r At I o n t I L g o d e A d V e n t s t r A d I t I o n e r

Efterhånden som børnene er blevet større, er repertoiret
gradvist ændret til sværere sange og salmer med flere vers,
og færre sange bliver gentaget i løbet af måneden. I de ca. 10
år,
vi har
haft denne
tradition,
har børneneder
derfor
lært
Dette
gælder
bl.a. vores
sangjulekalender,
hvert
år et
frastort
den
antal
julesange
og salmer,
og vii har
sammen
kunnet
glædeog
os
1. december
hænger
centralt
huset.
I de 24
små engle
over
at synge sammen
os til
medtildens
stjernedekorerede
poserog
er glæde
der gemt
enjulen
julesang
hver rette
dag,
dybde
og budskab.
som børnene
skiftes til at trække efter aftensmaden. Dette må
ske efter nøje aftalte retningslinjer, da det regnes for et stort
privilegium.

Efterhånden som børnene er blevet større, er repertoiret
gradvist ændret til sværere sange og salmer med flere vers,
og færre sange bliver gentaget i løbet af måneden. I de ca. 10
år, vi har haft denne tradition, har børnene derfor lært et stort
antal julesange og salmer, og vi har sammen kunnet glæde os
over at synge sammen og glæde os til julen med dens rette
dybde og budskab.
Pia og Peder Lauridsen, båstrup

Pia og Peder Lauridsen, båstrup
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sPeJderne
de grønne pigespejdere (smutter)
Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf. 61 62 78 15,
birgitte@kurios.dk
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 - 20.00 i Spejderhuset
Alder 2. kl. - 4. kl.

Undervisning med lærer Irene L.
Sørensen, Herning. Emne: Stilhed,
fordybelse og retræte

Øster snede Im

de grønne pigespejdere (spejdere)
Kontaktperson Kirsten Kjær Andersen, tlf. 26 14 44 52,
jekika45@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter

Kontaktperson Svend Erik Lauridsen, tlf. 75 89 33 69,
svenderiklauridsen@gmail.com - Hjemmeside www.klippenim.dk
Møder holdes i Klippen, Øster Snede Missionshus, Ribevej 60,
Øster Snede

KfUm-spejderne (Ulveunger)
Kontaktperson Brian Simonsen, tlf. 21 82 05 19,
brianogingrid@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 20.30 i Spejderhuset
Alder 2. kl. - 3. kl.

Øster snede bØrneKLUb »KLIPPehULen»
Kontaktperson Pernille Nielsen, tlf. 30 24 80 12,
fam.seerup@gmail.com
Tid og sted: Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen, Øster Snede Missionshus.
Børneklub for 4 år - 0. kl.

KfUm-spejderne (Junior)
Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf. 75 89 04 08,
5xhenriksen@mail.dk
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 20.30 i Spejderhuset
Alder 4. kl. - 5. kl.
KfUm-spejderne
Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf. 75 89 04 08,
5xhenriksen@gmail.dk
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 6. kl. og opefter

K e r n e fÆ L L e s s K A b e t
KernefÆLLessKAbet
Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf. 23 72 08 40,
fris@fibermail.dk
Hjemmeside www.kernefaellesskabet.dk.
Møder holdes i Spejderhuset, Lindvedvej 41, Øster Snede.
december
Søndag den 6. kl. 13.30

Julehygge i Spejderhuset. Eftermiddag
med adventshygge, juleklip, julegløgg,
æbleskiver og meget mere

Januar
Søndag den 24. kl. 12.30 Frokost i Spejderhuset med generalforsamling
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februar
Tirsdag den 23. kl. 19.30

Øster snede bØrneKLUb »KLUb KLIPPen»
Kontaktperson Astrid Berg, tlf. 60 16 75 66,
smastrid@hotmail.com
Tid og sted: Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus.
Børneklub for 1. - 3. kl.
Øster snede JUnIorKLUb
Kontaktperson Anna Kathrine Kristensen, tlf. 29 39 75 14,
susvej@mail.dk
Tid og sted: Mandag kl. 19.00 - 20.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Juniorklub for 4. - 6. kl.
Øster snede teenKLUb
Kontaktperson Helena Kjeldahl Hansen, tlf. 60 64 56 75,
helena_thomasen@hotmail.com
Tid og sted: Tirsdag kl. 19.30 - 21.15 i Klippen, Øster Snede Missionshus
Teenklub for 7. - 9. kl.
Øster snede – Indre mIssIons Unge (ImU)
Kontaktperson Ulla
Cecilie
Due Christensen,
tlf. 25 71 06 30,
Daniel
Solgaard,
tlf. 21 39 39 94,
ullacc@hotmail.com
danielsolgaard@hotmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
december
Torsdag den 3. kl. 19.00

Stormøde ved skoleleder Hans Ulrik
Munk, Agerskov. Emne: Advent

Torsdag den 10. kl. 19.00 Møde med netværkssamling ved missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg
Mandag den 28. kl. 19.00 Julefest med krybbespil

Lørdag den 23.
kl. 10.00 – 17.00
Tirsdag den 26. kl.19.30

Januar
Søndag-tirsdag 10. – 12. Evangelisk Alliances bedeuge. Se
opslag side 11
Torsdag den 14.
kl. 17.00 og 19.00
Lørdag den 23.
kl. 10.00 – 17.00

Stormøde ved formand for Indre Mission, Hans Ole Bækgaard,
Aarhus
Temadag i Hedensted Missionshus
ved psyko- og familieterapeut
Steen Palmqvist. Emne: Vitaminer til
parforholdet

februar
Mandag den 1. kl. 9.30

Temadag i Hedensted Missionshus ved
psyko- og familieterapeut
Steen Palmqvist. Emne: Vitaminer til
parforholdet
Møde med missionær Egil Kildeholm
Jensen, Rønde
Formiddagscafé

Tirsdag den 9. kl. 19.30

Møde ved pensioneret rejsesekretær
Arne Olesen, Fredericia. Emne: De
sidste tider og Himlen

Tirsdag den 23. kl. 19.30

Møde ved forstander René Brorson,
Grejsdalens Efterskole og efterskolens
lille kor

Torsdag den 28. kl. 19.00 Møde
februar
Torsdag den 11. kl. 19.00 Møde med netværkssamlinger ved
missionær Finn Najbjerg, Kjellerup.
Emne: Salme 22
Torsdag den 18. kl. 19.00 Mix-aften

KrAgeLUnd Im
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund
december
Tirsdag den 8. kl.19.30

Tirsdag den 29. kl.19.30

Januar
Mandag den 4. kl.9.30
Søndag-tirsdag 10. – 12.

Adventsfest ved Indre Missions
tidligere formand, Christian Poulsen,
Herning
Julefest ved indremissionær Henri Alex
Jensen, Silkeborg. Emne: Med os han
bytter så inderlig
Formiddagscafé
Evangelisk Alliances bedeuge. Se
opslag side 11

eftermIddAgsmØder
Møder holdes i Kragelund Missionshus
december
Mandag den 7. kl.14.00
Januar
Mandag den 18. kl.14.00
februar
Mandag den 15. kl.14.00

Adventsmøde i præstegården ved
pastor emeritus Frede Møller, Ans
Eftermiddagsmøde ved hovedbestyrelsesmedlem Metha Sørensen, Vejle
Eftermiddagsmøde ved pastor emeritus Kresten Christensen, Fredericia

mIssIon AfrIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
november
Mandag den 30. kl. 10.00
februar
Mandag den 8. kl. 10.00

Møde hos Elsa Christensen,
Nedergaardsvej 13, Øster Snede
Møde hos Lis Lindved, Th. Jensensvej
24, Øster Snede
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Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41,
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41,
bn60@fibermail.dk
bn60@fibermail.dk
december
december
Tirsdag den 1. kl. 10.00
Tirsdag den 1. kl. 10.00
Januar
Januar
Tirsdag den 5. kl. 10.00
Tirsdag den 5. kl. 10.00
februar
februar
Tirsdag den 2. kl. 10.00
Tirsdag den 2. kl. 10.00

Møde hos Grete Kristensen,
Møde hos Grete Kristensen,
Torupvænget 29, Hedensted
Torupvænget 29, Hedensted
Møde hos Erna Thomasen,
Møde hos Erna Thomasen,
Nedergaardsvej 30, Øster Snede
Nedergaardsvej 30, Øster Snede
Møde hos Edith Nielsen, Bøgballevej
Møde hos Edith Nielsen, Bøgballevej
57, Bøgballe
57, Bøgballe
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(Tidligere Dansk Ethioper Mission)
(Tidligere Dansk Ethioper Mission)
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk

Januar
Januar
Mandag den 4.
Mandag den 4.

Møde hos Helga og Anders DalgaMøde hos
hosHelga
Helgaogog
Anders
DalAnders
Dalgaard, Lindvedvej 34
gaard,
Lindvedvej
ard, Lindvedvej
3434

KIrKehØJsKoLe
KIrKehØJsKoLe
mandag den 1. februar kl. 19.30 i Ølsted sognegård,
mandag den 1. februar kl. 19.30 i Ølsted sognegård,
skolevænget 20, Ølsted, 8723 Løsning
skolevænget 20, Ølsted, 8723 Løsning
Dialogforedrag ved salmedigter Iben Krogsdal og sognepræst
Dialogforedrag ved salmedigter Iben Krogsdal og sogMorten Skovsted, Hjortshøj. Emne: Livets store spørgsmål.
nepræst Morten Skovsted, Hjortshøj. Emne: Livets store
Iben Krogsdal og Morten Skovsted holder debatskabende og
spørgsmål.
øjenåbnende dobbeltforedrag om livets store spørgsmål. De
repræsenterer hver deres livsanskuelse/verdensbillede og giver
Iben Krogsdal og Morten Skovsted holder debatskapå den måde tilhørerne chancen for at overveje, hvor de selv står.
bende og øjenåbnende dobbeltforedrag om livets store
spørgsmål.
De22.repræsenterer
deres
mandag den
februar kl. 19.30hver
i Øster
snedelivsanskuelse/
missionshus,
verdensbillede
ogsnede,
giver på
denLøsning
måde tilhørerne chancen for
ribevej 60, Øster
8723
at
overveje,
de Ph.d,
selv står.
Foredrag
vedhvor
teolog,
forsker og forfatter Jørn Henrik Olsen,
Gilleleje. Emne: Sorg som kærlighedens dyreste pris.
Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte og sorg.
Mandag
22. februar
kl.
19.30
mandag
februar
kl.mærker
19.30ivi,
iØster
Øster
snede
missionSærlig vedden
adskillelse
og tab
hvorSnede
hårdt viMissionskan blive
hus,
60,
Snede,
shus,
ribevej
60,Øster
Øster
snede,
8723Løsning
Løsning kommer sorg.
ramt.Ribevej
Med
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nærhed
og8723
tilstedeværelse
Foredrag
ved teolog,
Ph.d, forskerog
ogtilknytningens
forfatter Jørn dybeste
Henrik
Sorg er blevet
kaldt kærlighedens
Olsen,
Gilleleje.
Emne:
Sorg
som kærlighedens
dyreste
pris. Som
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kan
vi opleve
at miste det, vi
absolutpris.
ikke
Livet
skalatåbenbart
svært.ikke
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er nemlig
problem,
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Livet
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være
Det
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på
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og
sorg.
Særlig
ogalle
tab
mærker
vi,
hvor
hårdt
vi
men et
liv åbenbart
derved
skaladskillelse
leves.
Vi svært.
skal
dø
en dagtit
– men
alle
andre
kan
ramt.
kærlighed,
nærhed
ogvi,
tilstedeværelse
sorg.
Særlig
vedMed
adskillelse
og tab
mærker
hvor hårdt vi
dageblive
skal
vi
leve!
kommer
blevet kaldt
kærlighedens
og tilknytkan blivesorg.
ramt.Sorg
Mederkærlighed,
nærhed
og tilstedeværelse
ningens
pris.
mennesker
kan vi opleve
miste
kommerdybeste
sorg. Sorg
erSom
blevet
kaldt kærlighedens
ogattilknyttak for høstgave
det,
vi absolut
ikke
kan
tålemennesker
at miste. Sorg
eropleve
nemligatikke
et
ningens
dybeste
pris.
Som
kan vi
miste
Mange tak for den store gave til kirkelige, humanitære og sociale
problem,
der skal
menatetmiste.
liv derSorg
skal er
leves.
Vi skal
det, vi absolut
ikkeløses,
kan tåle
nemlig
ikkealle
et
formål, som blev givet i tilslutning til høstgudstjenesten den 20.
dø
en dagder
– men
andre
leve!
problem,
skalalle
løses,
mendage
et livskal
derviskal
leves. Vi skal alle
september. Gaven, der var på i alt 73.870 kr., er fordelt til 31 fordø en dag – men alle andre dage skal vi leve!
skellige foreningers arbejde. Oversigt over fordelingen af gaven
er fremlagt i våbenhuset.
tak for høstgave
Mange
tak for den store gave til kirkelige, humanitære og
menighedsmøde
sociale
formål, som
blevtilgivet
i tilslutning
til høstgudstjenMenighedsrådet
inviterer
det årlige
menighedsmøde
i Konfiresten
den 20.
september.
på i alt 73.870
kr.,
mandhuset
søndag
den 28. Gaven,
februar der
eftervar
gudstjenesten
kl. 9.00,
er
fordelt
til 31 forskellige
over
hvor
menighedsrådet
underforeningers
kirkekaffen arbejde.
orientererOversigt
om regnskab
fordelingen
af gaven
fremlagt
våbenhuset.
2015 og budget
2016 er
samt
aktuelti om
menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne
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menighedsmøde
menighedsrådsmøder
Menighedsrådet
inviterer
til deti Konfirmandhuset
årlige menighedsmøde i
Onsdag den 9. december
kl. 19.00
Konfirmandhuset
søndag
deni Konfirmandhuset
28. februar efter gudstjenOnsdag den 20. januar
kl. 19.00
esten
kl.den
9.00,
menighedsrådet
under kirkekaffen oriOnsdag
24.hvor
februar
kl. 19.00 i Konfirmandhuset
enterer
regnskab 2015 og budget
2016på
samt
aktuelt omi
Referat om
af menighedsrådsmøder
kan læses
opslagstavlen
menighedsrådets
arbej-de.
kirkens våbenhus og
på kirkens hjemmeside under punktet ”MeAlle
er velkomne
nighedsråd”:
www.østersnedekirke.dk

o P s L Ag s tAV L e n

Børnenes
juleafslutninger i kirken
Vuggestuer, dagplejere og alle øvrige børn med forældre
op til 3 år: tirsdag den 8. december kl.10.00
Børnehaven Bøgehaven: onsdag den 9. december kl. 10.00
Børnehaven Øster Snede Børnehus: fredag den 11. december kl. 10.00
Kragelund Efterskole torsdag den 17. december kl. 21.00
Øster Snede Skole fredag den 18. december kl. 9.45
Bøgballe Friskole fredag den 18. december kl. 11.45

Bedeuge

i dagene den 10. til 12. januar
Evangelisk Alliance bedeuge er et fælles arrangeme
nt for
hele sognet
Søndag den 10. kl. 19.00 i Øster Snede Kirke (sogn
epræst)
Mandag den 11. kl. 19.00 i Klippen, Øster Snede
Missionshus
Tirsdag den 12. kl. 19.30 i Kragelund Missionshus
Indbydere er: Øster Snede Indre Mission, Kragelund
Indre
Mission og sognepræst Anders Dalgaard
Alle er velkomne

menighedsmøde
Menighedsrådet inviterer til det årlige menighedsmøde i Konfirmandhuset søndag den 28. februar efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet
under kirkekaffen vil orientere om regnskab 2015 og budget 2016 samt aktuelt om menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne

fastelavnsfest

søndag den 7. februar kl. 13.00 i hallen ved Øster snede skole
Eftermiddagen
indledes med
en familiegudstjeneste,
som børnegudstjenesteudvalget er med
til at skabe.
Derefter er der tøndeslagning i hallen, som spejderne står for.
Øster Snede Borgerforening står for salg af eftermiddagskaffe.

SoGneindSamlinG til
FolkekirkenS nødhjælp

Søndag den 13. marts samler vi penge
ind til de mest udsatte i verden. Det sker
med mottoet ”Giv os i dag…”, som leder
tankerne hen på det mest nødvendige:
mad, vand, husly, klæder mv. Sæt kryds i
kalenderen allerede nu, så vi kan få mange indsamlere
og meget i indsamlingsbøsserne. Koordinator er Robert
Simonsen, tlf. 75 89 33 58.

Stof til næSte
kirkeblad

10. januar til Verner Rud Nielsen
vrn@fibermail.dk
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gUdstJenester
DECEMBER
deCember
Søndag den 6.
søndag
2.s. i advent
Matt. 25,1-13
Søndag
søndag den 13.
3.s. i advent
Luk. 1,67-80
Søndag
søndag den 20.
4.s. i advent
Johs. 3,25-36
Torsdag
torsdag den 24.
Juleaften
Luk. 2,1-14
Fredag den 25.
Juledag
fredag den 25.
Johs.
1,1-14
Juledag
Lørdag
den 26.
Johs. 1,1-14
2.
juledag
Lørdag
den 26.
Matt.
10,32-23
2. juledag
Søndag
den 28.
Matt. 10,32-23
Julesøndag
søndag den 28.
Matt.
2,13-23
Julesøndag
Matt. 2,13-23
JANUAR
Onsdag
JAnUArden 1.
Nytårsdag
onsdag den 1.
Matt.
6,5-13
Nytårsdag
Søndag den 3.
Helligtrekonger
søndag den 3.
Matt.
2,1-12
Helligtrekonger
Søndag
den 10.
Matt. 2,1-12
1.s.e.h.3k.
søndag den 10.
Johs.
12,23-33
1.s.e.h.3k.
Johs. 12,23-33
Søndag den 17.
Sidste s.e.h.3k.
Søndag den 24.
Septuagesima
Matt. 25,14-30

kl. 10.30: Peter W. Bertelsen, Korning
Indsamling*
Indsamling: “Fremtidsbørn” Danmission
Børnekirke
Matt. 25,1-13
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling*
Indsamling: “Fremtidsbørn” Danmission
Luk. 1,67-80
kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling*
Indsamling: “Fremtidsbørn” Danmission
Johs. 3,25-36
kl. 10.30 (særligt for børn – tema fra DisneyDisney-filmen
Frost)
filen Frost)
kl. 14.30: A. Dalgaard
kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling*
Indsamling: “Fremtidsbørn” Danmission
kl.
Luk.10.30:
2,1-14A. Dalgaard
Indsamling*
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: “Fremtidsbørn” Danmission
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling*
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: “Fremtidsbørn” Danmission
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling*
kl.
9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: “Fremtidsbørn” Danmission
kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling:
kl. 16.00: A. Bibelselskabet
Dalgaard
Indsamling: Bibelselskabet
kl.
10.30:
A. Dalgaard
Matt.
6,5-13
Indsamling**
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Ydre Mission
kl.
10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling**
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Ydre Mission
kl.
19.00: A. Dalgaard - stillegudstjeneste
Børnekirke
med
rum for
eftertanke- stillegudstjeneste
og meditation
kl. 19.00:
A. Dalgaard
kl.
10.30:
A. Dalgaard
med
rum for
eftertanke og meditation
Indsamling**
kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
Børnekirke
Indsamling:**

Søndag
kl. 16.00:
A. Dalgaard
søndag den 31.
24.
10.30: Peter
Krabbe-Larsen
Seksagesima
Lysgudstjeneste
i forbindelse med
Septuagesima
Børnekirke
Mark.
4,26-32
kyndelmisse
Matt. 25,14-30
Indsamling: Ydre Mission
(se
omtaleA.
side
5)
søndag den 31.
kl. 16.00:
Dalgaard
Indsamling:**
Seksagesima
Lysgudstjeneste i forbindelse med
Mark. 4,26-32
kyndelmisse
FEBRUAR
(se omtale side 5)
søndag den 7.
kl.
10.30: A.Ydre
Dalgaard
Indsamling:
Mission
Fastelavn
kl. 13.00: A. Dalgaard i hallen ved Øster
Luk.
18,31-43
Snede Skole
febrUAr
Indsamling:
søndag den 7.
kl. 10.30: A. Danmarks
Dalgaard Folkekirkelige
Søndagsskoler
Fastelavn
kl. 13.00: A. Dalgaard i hallen ved Øster
Søndag
den 14.
kl.
10.30:
A. Dalgaard
Luk. 18,31-43
Snede
Skole
1.s.e. i fasten
Børnekirke
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Luk. 22,24-32
Indsamling:
KFUM’s Soldatermission
Søndagsskoler
Søndag
kl. 9.00:
Krabbe-Larsen
søndag den 21.
14.
10.30:Peter
A. Dalgaard
2.s.
1.s.e.i fasten
i fasten
Børnekirke
Mark.
9,14-29
Luk. 22,24-32
Indsamling: KFUM’s Soldatermission
Søndag
kl. 9.00: A.
Dalgaard
søndag den 28.
21.
Peter
Krabbe-Larsen
3.s.
Kirkekaffe og menighedsmøde
2.s. i fasten
Johs.
Mark.8,42-51
9,14-29
søndag den 28.
kl. 9.00: A. Dalgaard
*3.s.
I december
indsamlesog
dermenighedsmøde
til projekt ”Fremtidsbørn”, som
i fasten måned Kirkekaffe
har
på at hjælpe vanskeligt stillede børn i fattige u-lande;
Johs.fokus
8,42-51
det er Danmission, der formidler det indsamlede.
**
I januar måned indsamles der til Ydre Mission – gaven fordeles
PLeJehJemsgUdstJenester
mellem
forskellige missionsselskaber.
deCember
Onsdag den 2. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 23. kl. 10.30
PLeJehJemsgUdstJenester
deCember
JAnUAr
Onsdag den
9.kl.
kl.15.00
15.00(altergang)
(altergang)
den6.
Onsdag den 23.
20. kl. 10.30
15.00
JAnUAr
febrUAr
Onsdag
den 6. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag
den 20.
3. kl.kl.15.00
Onsdag den
15.00(altergang)
Onsdag den 24. kl. 15.00
febrUAr
Onsdag den 3. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 24. kl. 15.00

