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P r æ s t e n s s pal t e
Lad de små børn komme til mig!
Et barn er født. Forældrene har med stor glæde taget imod
deres lille barn, der er kommet til verden. Hurtigt melder
spørgsmålet sig om, hvornår barnet skal døbes; så bliver der
rettet henvendelse til præsten, og der aftales et tidspunkt for
samtale forud for dåben. I en sådan samtale kommer det ofte
frem, at forældrene ønsker dåben, både fordi det er en god
tradition, men mest af alt fordi de har et ønske om at betro
deres barn i Guds hænder - til én der er større end dem selv.
I Øster Snede Kirke har vi ofte den glæde at fejre dåb ved søndagens gudstjenester. Ved dåben lytter vi med glæde til Jesu
kærlige invitation: ”Lad de små børn komme til mig, det må I
ikke hindre dem i, for Guds rige er deres”. Og han tog dem i favn
og velsignede dem.
Det er kirkens hellige tro, at Gud gennem dåben lukker døren
op ind til Guds rige. Jesus har selv sagt, at ingen kan se Guds
rige eller komme ind i det uden ved at blive født på ny af vand
og Ånd – dvs. døbt. Den kristne kirke har fået en dobbelt opgave: 1) at forkynde for menighederne at dåben er vejen ind
til Guds rige; at dåben er nødvendig til frelse og 2) at praktisere dåben; at udføre den efter Jesu
befaling i den treenige Guds navn.
Opgaven er givet af Gud, derfor er
kirken både bundet til og forpligtet
på opgaven. Men Gud er ikke selv
bundet; han er større end sine befalinger; hans frelsesmuligheder er
større end dem, vi kender.

Uden ånd (ilt) er der intet liv, der kan leve; heller ikke det nye
liv som er født i dåben. Derfor giver Gud sin Helligånd til den,
der bliver døbt. Det er Helligåndens opgave at lære den døbte
at kende Jesus som sin frelser, vejlede i det kristne liv og udruste til tjeneste.
Siden Adam og Eva blev ført uden for Paradiset som en følge
af deres synd, er ethvert menneske født uden for Paradiset. I
dåben giver Gud det, der skal til, for at døren kan lukkes op
ind til Guds rige. Han giver syndernes forladelse, som er nøglen, der lukker døren op på ny til Paradiset.
Det liv, som et hvert menneske har fået her på jorden, er begrænset af tid og sted. Men det liv, som Gud giver i dåben, har
evigheden i sig. Det begynder ved døbefonten og videreføres
efter dette liv i herligheden hos Gud.
Men forældrene og kirken har i fællesskab fået en opgave
mere, nemlig at lære de døbte om Jesus og om det kristne liv
og gå vejen sammen med dem.
AD

Hvad er det, Jesus giver det barn,
som bliver døbt? Jeg vil blot trække
nogle få punkter frem.
Fra undfangelsen i moders liv er ethvert lille barn en Guds skabning og
kendt af ham, men i dåben bliver barnet noget mere, nemlig et Guds barn.
Gud bliver barnets far, og derved får
det barnekår og arveret til alt det, der
tilhører Gud.
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S t o r t o g s m åt f r a s o g n e t
Nationalmuseets beskrivelse af Øster Snede Kirke
Øster Snede Kirke har i 2014 haft besøg af Nationalmuseet
som led i arbejdet med beskrivelse af alle landets kirker.
Først på året udkom et hæfte med beskrivelse af kirkerne
Hornstrup, Bredballe, Øster Snede og Grejs. Hæftet kan
købes i boghandelen for 175 kr. Beskrivelsen af Øster Snede
Kirke kan også læses på internettet ved at åbne linket på
kirkens hjemmeside under menuen Kirken.
Øster Snede Kirke rummer kun få bevarede kalkmalerier.
Krigeren i korbuen, som er vist på forsiden, er et kalkmaleri
i særklasse. Nationalmuseet har ikke kunnet fastslå, hvem
det forestiller. Gennem tiderne har mange peget på den
bibelske Samson som en mulighed. På forsiden kan man
tillige se en roset i korskirkens hvælv og et bomærke i
skibets hvælv.
Kirkens historie vil i store træk blive beskrevet i næste
udgave af kirkebladet.

Jeg stod over for en beslutning om større investeringer i
landbruget mod i stedet at reducere landbruget og tage et
arbejde. Der er stor frihed i at være selvstændig landmand,
men man er til gengæld bundet alle ugens 7 dage, når der er
en besætning af passe. Jobbet som gravermedhjælper var
et oplagt job for mig med meget udearbejde svarende til at
være landmand modsat et job i en fabrikationsvirksomhed,
hvor man typisk arbejder inde.
Hvad har været det bedste som gravermedhjælper – og hvad
har bare skullet gøres?
Jeg kan ikke fremhæve den ene arbejdsopgave frem for
den anden. Jeg trives ved såvel arbejdet på kirkegården,
renholdelse af kirken og øvrige bygninger samt kirketjenesten ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Selvom det er en lille arbejdsplads, har det været rart at
have kolleger i dagligdagen, herunder ikke mindst Steen

Afsked med Svend Erik Lauridsen
Gravermedhjælper Svend Erik Lauridsen har opsagt
sin stilling pr. 1. september 2015 for at gå på pension.
Redaktionen har i anledning heraf opsøgt Svend Erik på
kirkegården for at stille nogle spørgsmål:
Det må have været et stort spring, da du som landmand
for 17 år siden solgte besætningen og blev ansat som
gravermedhjælper. Har det været bedre end at drive sit eget
landbrug?
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Svend Erik Lauridsen

S t o r t o g s m åt f r a s o g n e t
som graver. Med mange dage på kirkegården har jeg været
tæt på at opleve naturens gang gennem skiftende årstider.
Dog er grandækning i november i rusk og regn ikke det,
som jeg kommer til at savne. Jeg har haft den glæde at have
kontakt med mange brugere og besøgende på kirkegården.
Det har gennem årene givet stort kendskab til familier og
familierelationer.
Og så det obligatoriske spørgsmål til den kommende
pensionist: Hvad vil du få tiden til at gå med fremover?
Jeg har ikke på forhånd bestemt mig for helt nye ting, jeg vil
foretage mig. Jeg vil nyde den større frihed og se tiden an.
Det at være formand for Øster Snede IM fylder en del. Dertil
kommer haven og bygningsvedligeholdelse hjemme. Jeg
vil glæde mig over at få lettere ved at være med til at tage
mig af vore børnebørn, når der er brug for det. Jeg håber
også, at vi kommer til at rejse lidt mere, da der er meget, jeg
gerne vil opleve.

Gravermedhjælper søges
Til afløsning af Svend Erik Lauridsen søges en gravermedhjælper på fuld tid til ansættelse pr. 15. august
2015. Stillingen byder på varierede og selvstændige arbejdsopgaver på kirkegården, i kirkens bygninger og
med kirketjeneste.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graver
Steen Madsen, tlf. 21 29 86 28 og menighedsrådsformand
Verner Rud Nielsen, tlf. 40 80 32 34.
Se stillingsopslaget på kirkens hjemmeside:
www.østersnedekirke.dk

Menighedsrådets tak til Svend Erik Lauridsen
Svend Erik Lauridsen har beklædt stillingen som gravermedhjælper siden marts 1998, dvs. i godt 17 år.
Ikke nok med det. Svend Erik har været medlem af
menighedsrådet i næsten lige så lang tid, nemlig fra 1992 til
2008, dvs. 16 år. Dertil kommer, at han har varetaget hvervet
som regnskabsfører for menighedsrådet fra 2000 til 2012,
dvs. i 12 år.
Det er en meget vedholdende og usædvanlig lang tjeneste
for Øster Snede Kirke, som menighedsrådet herved vil
udtrykke sin store anerkendelse og tak for. Svend Erik er
kendt for sin beskedne fremtoning, for arbejdsomhed, ordholdenhed og evnen til at møde mennesker på kirkegården og i kirkedøren på en positiv måde. Svend Erik er
god til at finde brugbare løsninger på opståede problemer
og vanskeligheder. Det har altid været trygt at have Svend
Erik til stede ved udførelsen af de forskellige opgaver.
Menighedsrådet ønsker Svend Erik og familie al godt og
Guds velsignelse i det kommende nye livsafsnit med stor
tak for det samlede virke for Øster Snede Kirke.
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forkyndelse for børn
Redaktionen har bedt landsleder for Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler, Bent Molbech Pedersen, om at skrive et indlæg
om forkyndelse for børn.
De larmer – men de er kirkens fremtid!
Hvem er blevet ringet op ½ time før en gudstjeneste og fået
spørgsmålet: ”Hey – kan du lige lave noget for de voksne i dag?
Bare find på noget… !” Nej vel! Nogle gange er det faktisk den
virkelighed, vi serverer for vores børn. Men de har krav på meget mere end det.

voksne, men det bør også være på dagsordenen, når vi skal forkynde for børnene.
Og – så er der rigtig meget rigdom at hente hos børnene – de
er tændte på at høre om Gud og suger til sig. Samtidig kan deres måde at fortælle om troen på eller leve den ud være et stort
vidnesbyrd for os voksne.
Bent Molbech Pedersen

Børns åndelige liv er lige så vigtigt som de voksnes. Ikke mere.
Men heller ikke mindre. Det åndelige liv næres i den kristne
familie, i kristne institutioner og i menigheden. Hvor læringen
ikke sker, er livet i fare for at visne. Undersøgelser for år tilbage gav indtryk af at ca. 80% af de, der som voksne kalder sig
kristne, har hørt evangeliet som børn. Derfor er børnene måske
kirkens vigtigste arbejdsplads?
Børnene er kirkens nutid og fremtid. Men de får ikke betydning
for kirken i fremtiden, hvis de ikke har betydning for kirken i
dag. Eller – hvis de ikke synes at kirken/evangeliet har betydning for dem. Derfor – når vi fortæller børnene om Jesus, gør
vi det ikke kun med fokus på fremtiden men i allerhøjeste grad
med fokus på børnenes åndelige liv her og nu. Gud og Jesus
skal med hjem!
Ved dåben byder vi det lille barn velkommen i menigheden.
For nogle er det blot et hyggeligt indslag i gudstjenesten,
men det bør for alle være en afgørende begivenhed, som afføder en reflekteret og planlagt indsats. Det kalder nemlig på
menighedens ansvar for at bringe evangeliet videre til næste
generation. Og det gælder fra dag ét. Derfor skal børnene have
lov at være børn i menigheden med den respekt, det afføder.
Ikke at de skal forgudes, men at de har krav på kristen oplæring
ligesom unge og voksne, og det kræver en reflekteret og kvalificeret indsats.
Svesken på disken! Hvor er det vigtigt, at vi som voksne påpeger, fastholder og udbreder børnenes ret og de voksnes pligt
til at levere varen! Vi skal være optaget af hvilket gudsbillede
børnene får samt hvilken plads dåben, nadver, synd og frelse
har i forkyndelsen for børnene. Det optager os i forhold til de
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Bent Molbech Pedersen

forkyndelse for børn
Børnekirke i Øster Snede kirke
Bag på kirkebladet står der under nogle gudstjenester ordet
”Børnekirke”. Dette dækker over, at der de pågældende søndage
under prædikenen er en særlig aktivitet for børn i Konfirmandhuset. Børn skal også opleve, at det er dejligt at komme i kirken.
Redaktionen besøgte børnekirken påskedag, hvor der var 56
børn i alderen 0-12 år. Vi interviewede nogle af dem.
Amalie Oehlenschlæger,
11 år: ”Jeg kommer her
hver gang, der er børnekirke, tror jeg. Det er sjovere end at sidde i kirken
– man kan læse om Jesus
på en god måde; en børneagtig måde.”

Rasmus Kring, 6 år: ”Det
er fint at være til børnekirke. Det er sjovere end
at være i kirken, fordi man
også må lege, mens man
er her. Jeg kommer her tit.”

Vi har også talt med to af de voksne, Anita Plagborg og Helle
Høllsberg, om deres oplevelse af at stå for børnekirke.
Det er en rigtig fin mulighed og fungerer godt. Vi deler tegninger og farver ud, synger en sang eller to og fortæller en historie
fra Biblen, så børnene får et lille indblik i søndagens tekst gennem ord og billeder. Det kan gøres helt i børnenes tempo.
Det er dejligt at være sammen med børnene og opleve deres glæde over at få et lille frikvarter. De store børn snakker,
spiller, tegner og hygger sig med hinanden. De mindste leger
med legetøjet med far eller mor. Her oplever børnene at være
en del af et kristent fællesskab, og de mødes med deres kammerater fra børnehaven og skolen. Der deltager fra ca. 5 - 60
børn i alderen 1 til 12 år.
Der er mulighed for at tale med børnene om Gud, og de er
ofte ret gode til at komme med input til teksten. Det kan også
være, at de har en historie, de gerne vil fortælle eller et bud på
en sang, de gerne vil synge.
Anita og Helle er enige om, at opgaven med at stå for børnekirke er god og overskuelig. Alt hvad der er brug for er til rådighed
i Konfirmandhuset. Det kræver ingen særlige forudsætninger.

Thilde Plagborg, 9 år og Savannah Blond, 10 år, ”Det er
sjovt at være til børnekirke, fordi man får lov til at høre om
Gud og tegne på samme tid, og det hele er for børn. Her forstår man bedre, hvad de siger.”

Har man lyst til at stå for børnekirke et par søndage om året, kan
man henvende sig til Lene Skovgaard på tlf. 61 65 60 57. Pt. er
der en del forældre på listen, som har relativt store børn, så der er
behov for et generationsskifte.
MSJ
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Sp e j d e r n e
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.
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
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.
KFUM-Spejderne (Juniorer)
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 Emil Christensen, tlf. 30 42 68 56,
emil.h.christensen@gmail.com og Anders Sejr
Thomsen, tlf. 30 26 58 94, anderssejrthomsen@gmail.com
Tid og sted Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 6. kl. og opefter

KERNEF Æ L L ESSK A BET
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Øster Snede im
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
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.
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 Thomasen, 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.

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.

ØSTER SNEDE – INDRE MISSIONS UNGE (IMU)
Kontaktperson Daniel Solgaard, tlf. 21 39 39 94,
danielsolgaard@hotmail.com
Tid og sted Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus

Juni
Søndag den 21. kl. 12.30 Sommerfest med grill, lovsang og familieaktiviteter
August
Fredag den 21. kl. 17.00 Spis-sammen-aften med lovsang
og opstart af efterårets tema ”Guds
ledelse”

Juni
Torsdag den 11.
kl. 17.00 og 19.00
August
Torsdag den 13.
kl. 19.00

Stormøde ved fritidsforkynder Villy
Jakobsen. Emne: Adam og Jesus
Opstartsmøde

K r a g e lu n d i m
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund
Juni
Mandag den 1. kl. 9.30

Formiddagscafé

Mandag den 9. kl. 19.30

Terminsmøde og generalforsamling.
Anders Dalgaard medvirker
			
Tirsdag den 23. kl. 20.00 Skt. Hans fest hos Hanne og Willy
Gamborg, Bjerremosevej 20
Juli
Tirsdag den 14. kl. 19.30
August
Lørdag den 1. kl. 14.00

Sommermøde hos Hanna og Kurt
Thomsen, Højmarksvej 13

danmission
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41,
bn60@fibermail.dk
Juni
Tirsdag den 2. kl. 10.00
August
Tirsdag den 25. kl. 13.15

Møde hos Birthe Nielsen, Fælledvej
60, Kragelund
Udflugt med afgang fra kirkepladsen

promissio
(Tidligere Dansk Ethioper Mission)
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk

Rengørings- og arbejdsdag i missionshuset

Mandag den 3. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 18. kl. 18.00
& 19.00

Vi starter igen efter ferien med fællesspisning. Møde ved tidligere generalsekretær i Promissio (DEM) Sune
Skarsholm, Odense

Eftermiddagsmøder
Møder holdes i Kragelund Missionshus
August
Mandag den 17. kl. 14.00

Sommerfest i Øster Snede Kirke og
Præstegård

mission afrika
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
Juli
Mandag den 13. kl. 14.00

Møde hos Olga Hansen, Nedergårdsvej 5
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Tak for bidrag til lindring
af nød i verden
Ved sogneindsamlingen
til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 8. marts indkom
der i alt 18.184 kr. Der er god
grund til at sige tak til de
mange bidragydere og til
indsamlerne for det flotte bidrag til at lindre nød i verden
gennem Folkekirkens Nødhjælps arbejde. På landsplan
indkom der 14 mio. kr. til dette vigtige formål.

Ferie
Embedet varetages fra den 20. til 26. juli af Anette
Lyster-Clausen, Uldum, tlf. 75 67 80 51 og fra den 27.
juli til 9. august af Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg, tlf.
26 18 63 33

Menighedsrådsmøder
Onsdag den 17. juni kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 19. august kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 16. september kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i kirkens våbenhus og på kirkens hjemmeside
under punktet ”Menighedsråd”:
www.østersnedekirke.dk
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o p s la g s t avl e n

Sommerfest i
Præstegården
Alle i sognet inviteres til sommerfest
mandag den 17. august
i Øster Snede Kirke og præstegård.
Eftermiddagen indledes kl. 14.00 med en kort
gudstjeneste i kirken, hvor sognepræsten
prædiker. Derefter er der kaffebord og hyggeligt
samvær i Konfirmandhuset.
Vi glæder os til at se jer!
Det er menighedsrådet og præsteparret, der
indbyder til sommerfesten.

Udflugt

Onsdag den 10. juni er der sommerudflugt
Turen går til Christiansfeld, hvor vi hører om
Brødremenighedens og byens historie.
Middagen spises på Den Gamle Grænsekro.
Herfra går turen til Haderslev Domkirke,
hvor vi hører om kirkens historie og får en
rundvisning i området.
Eftermiddagskaffen nydes på Skamlingsbanken.
Kl. 9.00 er der afgang fra parkeringspladsen ved
Øster Snede Kirke.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30
Pris 200,00 kr. pr. person
Venlig hilsen udvalget & sognepræsten
Tilmelding senest den 5. juni til:
Hanne Gamborg, tlf. 75 67 31 48
Lilly Nielsen, tlf. 75 89 34 08
Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11

Friluftsgudstjeneste

Søndag den 23. august kl.10.30 er der
friluftsgudstjeneste ved spejderhuset. Efter
gudstjenesten vil der frem til ca. 12.30 være en
familieaktivitet, som spejderne står for. Herefter
er der mulighed for at nyde den medbragte
frokost i det grønne. Husk madkurv.

Stof til næste
kirkeblad

10. juli til Verner Rud Nielsen
vrn@fibermail.dk
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gudstjenester
JUNI
Søndag den 7.
1. s. e. trin.
Luk. 16,19-31
Søndag den 14.
2. s. e. trin.
Luk. 14,16-24
Søndag den 21.
3. s. e. trin.
Luk. 15,1-10
Søndag den 28.
4. s. e. trin.
Luk. 6,36-42
JULI
Søndag den 5.
5. s. e. trin.
Luk. 5,1-11
Søndag den 12.
6. s. e. trin.
Matt. 5,20-10
Søndag den 19.
7. s. e. trin.
Luk. 19,1-10
Søndag den 26.
8. s. e. trin.
Matt. 7,15-21

kl. 16.00: Peter Krabbe-Larsen
Rytmisk gudstjeneste
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Tværkulturelt Center
Børnekirke
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Mission Afrika
Børnekirke

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Promissio
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Danmission
Børnekirke
kl. 9.00: A. Dalgaard
kl. 10.30: Frede Møller, Ans

august
Søndag den 2.
9. s. e. trin.
Luk.16,1-9
Søndag den 9.
10. s. e. trin.
Luk, 19,41-48
Søndag den 16.
11. s. e. trin.
Luk, 18,9-14
Mandag d 17.
Søndag den 23.
12. s. e. trin.
Mark.7,31-37
Søndag den 30.
13. s. e. trin

kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Den danske Israelsmission
Børnekirke
kl. 14.00: A. Dalgaard
Sommerfest i præstegården
kl. 10.30: A. Dalgaard
Frilufts- og familiegudstjeneste
kl. 9.00: A. Dalgaard

Plejehjemsgudstjenester
juni
Onsdag den 3.
kl. 15.00 (altergang)
Torsdag den 24.
kl. 15.00
juli
Onsdag den15.

kl. 15.00 (altergang)

august
Onsdag den 12.
Onsdag den 26.

kl. 15.00 (altergang)
kl. 15.00

