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P r æ s t e n s s pal t e
Giv med glæde!
I Øster Snede Kirke har vi ved gudstjenesterne holdt fast i den
gode skik, som det er at bede om en gave (en kollekt) til et
kirkeligt eller diakonalt formål. Pengene er traditionelt blevet
lagt i indsamlingsbøsserne ved udgangen eller nogle få gange om året som offergang på kirkens alterbord.
Traditionen går helt tilbage til Det Gamle Testamente, hvor
Gud befalede sit folk at tage sig af de fattige og nødlidende
samt at bringe gaver/ofre til templet, så det åndelige liv i folket kunne udfolde sig.
I Det Nye Testamente videreføres den samme tanke.

ingen penge på lommen; tager du imod betalingskort eller MobilePay.” Og tidligere har jeg måtte sige: nej, vi tager hverken
imod betalingskort eller MobilePay. Men den tid er forbi nu!
Øster Snede kirke har nemlig fået oprettet en MobilePay-konto til brug ved gudstjenestens indsamlinger.
Det jeg gerne vil udtrykke med præstens spalte er: Lad det
blive en god skik, at du/I altid har lidt med i lommen, som du
kan lægge i kirkebøssen; og har du ikke det, så brug gerne din
mobiltelefon til formålet. Gør det med glæde! Det kirkelige og
diakonale arbejde har brug for din støtte.
AD

Jesus sad engang ved tempelblokken. Her så han, hvordan
en enke lagde nogle få mønter (til en værdi af et par øre) i
indsamlingsbøssen. Han glædede sig over det og sagde om
hendes gave, at den var stor, fordi hun gav af sin fattigdom.
Apostlen Paulus formanede de nystiftede menigheder til at
samle en pengegave sammen, som han kunne tage med til de
fattige menigheder i Jerusalem; og han tilskyndede dem til at
give med glæde, for ”Gud elsker en glad giver”.
Gennem flere år har jeg ofte, i forbindelse med indsamlinger i
kirken sagt, at ”hvis du har en 20’er i lommen, så læg den glad
og gerne i indsamlingsbøssen.”
En søndag gjorde en kirkegænger mig opmærksom på, at når
jeg ”kun” bad om 20 kr., så kunne det tolkes som om, at det,
der blev samlet ind til, ikke var så betydningsfuldt.
Hertil vil jeg sige, at det ikke har været min tanke, at jeg ville
tale nogle af indsamlingsprojekterne ned. På ingen måde!
Tværtimod!
Når jeg har bedt om en 20’er, så var det blot for at italesætte,
at hvis du har nogle penge i lommen, så giv af dem med glæde. Og når jeg gentagne gange har nævnt det, så er det for at
tilskynde menigheden til altid at have en 20’er i lommen til
gudstjenestens indsamling.
Hvis blot hver familie, der er repræsenteret ved gudstjenesten, havde en ”20’er” med, så vil det såmænd blive til en del
penge. Mange bække små bliver som bekendt til en stor å.
Ofte er jeg blevet mødt med ordene: ”Præst vi har desværre
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s t o r t o g s m åt f r a s o g n e t
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Familiegudstjeneste juleaftensdag
Der var også i julen 2014 en juleaftensgudstjeneste i Øster Snede Kirke om formiddagen tilrettelagt som familiegudstjeneste særligt for børn.
Der var så godt og vel fuldt hus, idet 425 personer var mødt
frem. De oplevede at møde folketællere, romerske vagter,
syngende engle og en rejse i tidsmaskine tilbage til stalden
i Betlehem. Hr. Skæg og Rosa fra Rouladegade kiggede også
forbi stalden, hvor en hyrde fortalte, hvad der skete dengang
for mange år siden, da stjernen viste sig for hyrderne på
marken. Hr. Skæg fandt bogstaver rundt om i kirken, der
tilsammen dannede navnet på barnet, der blev født: Jesus,
og Rosa havde selvfølgelig bagt en fødselsdagskage, som
hun havde med til Josef og Maria.
Der bliver også i 2015 familiegudstjenester i Øster Snede
Kirke; i år med et tema om at rejse. Vi skal blandt andet ud
at flyve i flyvemaskine - mød selv op og bliv overrasket!
Tidspunkter for familiegudstjenester kan ses i kirkebladet
og på hjemmesiden. Næste familiegudstjeneste er
palmesøndag den 29. marts.

gudstjenester der er på en søndag, hvor mange der deltager
i dem, hvilke hverdage der især er andre gudstjenester,
hvilken slags, og hvor bredt det øvrige kirkeliv, sognene står
for, er, og hvordan det bliver brugt.
Intentionen med kirketællingen er at kunne sætte tal på
kirkens virkelighed over for en offentlighed, som ikke altid
kender den, og hvor der kan være en del fordomme om
kirken, gudstjenester og sognenes arrangementer.
Tællingen kan altså bidrage til formidlingen af folkekirkens
synlige virkelighed, sætte tal på kirkelivet bredt og vise
mangfoldigheden i kirkens gudstjenesteliv, undervisning,
musikliv og menighedsliv.
Tællingen er et kvantitativt redskab, ikke et kvalitativt, og
en kirketælling kan udtrykke et fragment af, men ikke tegne
et fuldgyldigt billede af et sogn. Det usynlige kan den ikke

Skæg og Rosa

Kirketællere juleaftensdag

Kirketælling 2015
Fra første søndag i advent begyndte kirkerne i Haderslev Stift
at tælle kirkegængere og deltagere i kirkelige handlinger
og arrangementer. Tællingen gennemføres i ét år. Biskop
Marianne Christiansen oplyser, at tællingen vil give indblik
i, hvordan kirker og sognehuse bliver brugt; hvor mange

måle, og en stor del af kirkens liv er netop det usynlige.
Tællingen kan ikke måle betydningen af en gudstjeneste,
antallet af og dybden i de personlige samtaler, glæden ved
vielsen, trøsten i begravelsen, sjælesorgen og de private
skriftemål. Det er vigtigt også at have for øje i analysen af
tallene, siger Marianne Christiansen.

s t o r t o g s m åt f r a s o g n e t
I Øster Snede Kirke har vi gennemført tælling af deltagere
i gudstjenester og andre arrangementer siden 1. søndag i
advent. Det kan for den første måneds tælling oplyses, at i
december 2014 har 3.845 personer deltaget i gudstjenester
og andre arrangementer i kirken, heraf 1.085 til de tre
gudstjenester juleaftensdag.
Forskønnelse af parkeringsplads
De gamle træer langs parkeringspladsen ud til Lindvedvej
nærmest kirken havde det efterhånden ikke så godt. Det
var ikke så pænt et syn med uensartet vækst samt udgåede
grene og visne blade.
Træerne blev i november 2014 fældet og erstattet af
nyplantede lindetræer, som svarer til de lindetræer, der er
plantet langs parkeringspladsen ved Spejderhuset.
Det har alt i alt givet en forskønnelse af parkeringspladsen
og åbnet for bedre indsigt til den smukke kirkebygning.
Samtidig er der flyttet om på parklamper, således at der nu
er bedre lys på parkeringspladsen langs kirkegårdsdiget og
ved præstegården.

Træplantning på kirkegården
Som led i tilpasning til fremtidens kirkegård, hvor en større del af kirkegården bliver
udlagt i græs, er der i november 2014 blevet plantet 16
søjleegetræer. Disse slanke
træer vil efterhånden som de
gror til give kirkegården et lidt
mere parkagtigt præg samtidig med, at de ikke vil give for megen skygge til beplantningen på gravstederne.

Søjleegetræer
MobilePay
Siden juleaftensdag har det været muligt at give et
beløb til indsamlinger i kirken ved hjælp af elektronisk
betalingsoverførsel.
Mange har i dag ikke kontanter på sig. Det eneste, man
skal gøre, er at hente app'en MobilePay til sin smartphone.
Så kan man ved at indtaste telefonnummer 51 24 22 24
overføre et beløb til søndagens indsamling. De beløb, som
overføres i løbet af ugen, lægges til den forgangne søndags
indsamling.
Det er glædeligt, at menigheden allerede har taget den nye
teknologiske landvinding i brug. I hele december blev der til
indsamlingerne i kirken givet i alt 5.262 kr. til Fremtidsbørn
under Danmission, heraf blev 1.454 kr. givet via MobilePay
i dagene fra den 24. til den 31.
december.

Træer før

VRN
Træer efter
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Ry t m i s k e g u d s t j e n e s t e r
Nærvær, lovsang og aktuel forkyndelse er nogle af kendetegnene ved de rytmiske gudstjenester i Øster Snede Kirke.
Gudstjenesten er en værdifuld kombination af kirkerummets
højtidelighed og ro og indeholder samtidig lovsang fra og med
bandet med en ungdommelig og rytmisk karakter. Vores vision
med gudstjenesterne er at udvide målgruppen, og at flere må
møde Jesus igennem forkyndelse, sange, bøn mm., fortæller
Astrid Berg, som er med til at
tilrettelægge rytmiske gudstjenester i Øster Snede Kirke.
Til gudstjenesten er der flere frivillige fra menigheden i gang.
Der er for eksempel nogle, der
byder velkommen, nogle der
er hjælpere til nadver, andre er
læsere af tekster og andre igen Astrid Berg
beder bønner. Det er en unik
mulighed, hvor vi som menighed kan lære hinanden bedre at
kende og skabe en fælles gudstjeneste.
Astrid Berg håber, at gudstjenesten med sin anderledes facon
må tale til flere mennesker, som har lyst til at komme og fejre
gudstjeneste i Øster Snede Kirke.

Hvordan er det at være frivillig til denne opgave?
Det er rigtig givende, fordi man har en oplevelse af, at man
er med til at gøre kirke-oplevelsen i Øster Snede god for flere
mennesker. Herudover betyder det også meget for mig, at jeg
har mulighed for at være med til at sprede budskabet om Gud.
Hvorfor har du valgt at bruge din tid til disse gudstjenester?
Fordi det giver mig meget igen både åndeligt og socialt, - og
fordi jeg gerne vil være med til at lave et godt arrangement,
som også rammer den målgruppe, jeg selv er en del af.
Hvad giver det dig at deltage i gudstjenesterne?
Det giver mig lyst til at bruge energi på at lave en god gudstjeneste med god lovsang.
Det giver mig et specielt sammenhold med de andre, der
også spiller og synger til de rytmiske gudstjenester.
Det giver mig mulighed for at høre Guds ord på en måde, der
for mig er mere i øjenhøjde.
Anna Kathrine og Hans Ove Kristensen
Vi har talt med Anna Kathrine og Hans Ove Kristensen om,
hvad de tænker om at komme til rytmisk gudstjeneste.
Det mærkes straks, når man kommer ind i kirken, at det er en
anderledes form for gudstjeneste. Der er, inden gudstjenesten
begynder, musik ved bandet, og der bliver sagt goddag til hver
enkelt. Det er med til at give en hyggelig og uformel stemning.

Line Laursen
Vi har interviewet Line, som er lovsangsleder i bandet og med
til planlægningsmøderne i forbindelse med gudstjenesterne.
Hvorfor er det vigtigt med denne
type gudstjenester i Øster Snede?
For mig er det vigtigt, fordi
gudstjenesterne tiltrækker nogle af IMU’erne (Indre Missions
Ungdom) og andre unge i Øster
Snede blandt andet på grund
af den lidt anderledes lovsang,
men nok også fordi gudstjenesten ligger senere på dagen.
Line Laursen
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Anna Kathrine og Hans Ove Kristensen

Ry t m i s k e g u d s t j e n e s t e r
Tidspunktet for gudstjenesten er kl. 16, hvilket giver Anna
Kathrine mulighed for at nå i kirke, selvom hun har været på
arbejde, og det er ligeledes også nemmere at få sine teenagere med, som ynder at sove længe i weekenden. Familien
benytter sig også af tilbuddet om at spise pizza sammen efter
gudstjenesten. Det er nemt og et hyggeligt samvær.

Familien Brixen
Familien Brixen: Mary-Anne, Knud Erik, Tobias, Sara og Sofie
synes alle, at disse gudstjenester er dejlige at deltage i. De
nyder også den uformelle form, gudstjenesten har og sætter pris på afvekslingen i både indhold og sange, med nyere
sange, og så er det dejligt at synge med musik fra bandet.

Anna Kathrine og Hans Ove synes, det er et fint gudstjenestekoncept. Uformelt, men med samme gode indhold. Præsten
bliver på gulvet, men prædikenen er den samme. Sangene er
lettere og mere nutidige.

De synes, det er godt, at så mange er involveret i gudstjenesten og i tekstlæsninger mm. De synes også, at det er dejligt
med velkomst i døren og mulighed for socialt samvær efterfølgende med aftensmad.
LT

Hanna Nyholm Jørgensen
Hanna er en aktiv del af lovsangsbandet, hvor hun spiller
klaver. Vi har interviewet hende om hendes engagement i
gudstjenesterne.
Hvorfor er det vigtigt med den
type gudstjenester i Øster Snede?
Det er rart, at man både kan
synge salmer og nyere sange,
hvilket også kan hjælpe med
at motivere unge til at deltage
Hanna Nyholm Jørgensen
i gudstjenesten.
Hvordan er det at være frivillig til denne opgave
Det er en fornøjelse at være frivillig sammen med andre fra
IMU, da vi hygger os samtidig med, at vi forbereder gudstjenesten.
Hvorfor har du valgt at bruge din tid til disse gudstjenester?
Jeg elsker at spille musik og ønsker at tjene Gud med den gave,
han har givet mig.
Hvad giver det dig at deltage i gudstjenesterne?
Det er nogle gode gudstjenester med meget relevante emner. Jeg interesserer mig meget for musik, og derfor føler jeg
mig godt tilpas i en rytmisk gudstjeneste.

Familien Brixen

FAKTA
Der afholdes rytmisk gudstjeneste i Øster Snede Kirke
søndag kl. 16.00 seks til otte gange om året. Gudstjenesterne tilrettelægges af sognepræst Anders Dalgaard
sammen med udvalget for rytmiske gudstjenester, som
for tiden består af Astrid Berg, Henrik Jakobsen, Rasmus
Schelde Torp, Line Laursen og Hans Ove Kristensen.
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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

K ERNEF Æ L L ESS K A BET
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.
Marts
Søndag den 8. kl. 12.30

Tirsdag den 24. kl. 19.30
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Frokost i Spejderhuset. Medbring mad
til ta’ selv bord. Signe Fris fortæller om
hendes tur til Albanien i 2014
Undervisningsaften med ledere af
FatherHeart.dk, Bodil og Hans Fhær,
Græsted

April
Tirsdag den 28. kl. 19.30

Undervisningsaften med underviserparret Linda og Trivor Galpin, NZ

Maj
Søndag den 31. kl. 13.45 ved Avisen Udfordringen i Christiansfeld. Udflugt til Christiansfeld med
rundvisning i byen af redaktør Henri
Nissen

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.
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

Marts
Torsdag den 5. kl. 19.00

Generalforsamling med indsamling
til Øster Snede IM. Andagt ved Anders Dalgaard

Torsdag den 12.
kl. 17.00 og 19.00

Stormøde ved fritidsforkynder Villy
Jakobsen. Emne: Adam og Jesus

Torsdag den 26. kl. 19.00

Møde med netværkssamlinger ved
fhv. landssekretær i Ordet & Israel Per
Weber. Emne: Din første kærlighed
(Åb. 2, 1-8)

Søndag den 29. kl. 11.45
April
Torsdag den 9. kl. 19.00

Torsdag den 23. kl. 19.00

Maj
Torsdag den 7. kl. 17-20
Torsdag den 28. kl. 19.00

Tirsdag den 24. kl. 19.30

April
Tirsdag den 14. kl. 19.30

Møde ved generalsekretær i Israelsmissionen Bodil F. Skjøtt, 		
Aarhus. Emne: Optakt til påske
Møde ved indremissionær Heri Elttør,
Aulum. Emne: ”Påskens eftervirkning
på mig”

Torsdag den 16. kl. 19.30

Forårs kredsmøde i Horsens missionshus ved generalsekretær i Israelsmissionen Bodil F. Skjøtt, Aarhus

Kirkefrokost i Klippen

Tirsdag den 28. kl. 19.30

Bibelen under lup ved fritidsforkynder Henning Hansen, Give.		
Emne: Esajas

Møde, der slutter med kaffe, ved
regionsleder i Indre Mission Thorkild
Vad. Emne: Glæde – kortvarig eller
evig

Maj
Mandag den 4. kl. 9.30

Møde med netværkssamlinger ved
missionær Søren Grysbæk, Horsens.
Emne: Da skal glæden bryde frem
Åbent Hus (nærmere oplysninger
følger)
Møde med netværkssamlinger ved
ungdomskonsulent i Indre Mission
Daniel Præstholm

Formiddagscafé

Tirsdag den 12. kl. 19.30

Møde ved fhv. søndagsskolekonsulent
Inger Nørgaard, Hoptrup		
Emne: Giv det videre
			
Tirsdag den 26. kl. 19.00
Vi besøger IM’s hus i Fredericia.
Rundvisning ved økonomichef Finn V.
Larsen. Afgang fra Kragelund Missionshus kl. 19.00. Tilmelding senest 12. maj

Eftermiddagsmøder
Møder holdes i Kragelund Missionshus

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
Marts
Mandag den 2. kl. 9.30

Formiddagscafé

Bibelen under lup ved fritidsforkynder Henning Hansen, Give. 		
Emne: Esajas.
			
Lørdag den 14.
Samfundsdag i Kragelund Missionskl. 10.00 -18.30
hus. Program kommer senere

Marts
Mandag den 16. kl. 14.00

April
Mandag den 20. kl. 14.00

Tirsdag den 3. kl. 19.30

Maj
Mandag den 18. kl. 14.00

Eftermiddagsmøde i Præstegården ved
sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg,
Gauerslund. Lisbeth vil på fineste måde gennem en spændende dramafortælling skildre syv af bibelens kvindeskikkelser
Eftermiddagsmøde ved pens. indremissionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm
Eftermiddagsmøde ved organist og
sognemedhjælper Lisette Vestergaard,
Hedensted.

9

m i s s i o n a f r ika
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
Marts
Mandag den 9. kl. 19.30
April
Mandag den 13. kl. 14.00

Kredsmøde i Hedensted Kirkecenter
Møde hos Vita og Dora Jakobsen,
Sneppevej 6S, Løsning

danmission
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41,
bn60@fibermail.dk
Marts
Tirsdag den 10. kl. 10.00
April
Tirsdag den 7. kl. 10.00
Maj
Tirsdag den 12. kl. 10.00

Møde hos Irene Gregersen, Skovvej
21, Kragelund
Møde hos Maren Hansen, Kærvænget 7, Gl. Sole
Møde hos Nora Christensen, Mejsevej 29, Øster Snede

promissio
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk
April
Mandag den 27. kl. 19.30

Møde hos Erna og Ernst Jensen,
Mølleparken 53, Øster Snede

Konfirmationer

Søndag den 3. maj kl. 10.00:
Laura Grube Bennetzen
Mette Tange Vibenholm Christensen
Annesofie Ankjær Engbo
Johanne Hjort Jensen
Caroline Lund Karoliussen
Ida Koefoed Nielsen
Miriam Eva Dirchsen Nielsen
Victoria Morthorst Nielsen
Kathrine Elmgaard Sørensen
Rikke Kirkeby Sørensen
Casper Lind Christoffersen
Daniel Gamst
Tobias Rohde Jensen
Marcus Buch Kring
Jacob Dahl Plagborg
Gustav Simonsen
Magnus Velling
Søndag den 10. maj kl. 10.00:
Karoline Thorup Hermansen
Ida-Marie Eis Dahl Jensen
Sarah Stjernholm Sharp Mathiasen
Line Graulund Nielsen
Jesper Vibenholm Christensen
Frederik Egedal Jensen
Morten Krebs
Viktor Meyer Lisberg
Emil Madsen
Rasmus Mikkelsen
Albert Anton Olsen
Markus Benjamin Vakalis

Ferie
Embedet varetages fra den 2. marts til den 8. marts af
sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg, tlf. 26 18 63 33.
Menighedsrådsmøder
Onsdag den 11. marts kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 25. marts kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 5. maj 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

10

Konfirmander 2014

o p s la g s t avl e n

Menighedsmøde

Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde
i Konfirmandhuset søndag den 22. marts 2015
efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet
under kirkekaffen vil orientere om regnskab
2014 og budget 2015 samt aktuelt om menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne

Generalforsamling i Klf
Kirke & Medierklf kirke &

Mandag den 9. marts Kl. 19.30 afholder
rsamling i
medier i øster snede og omegn generalfo
kirke & medier
konfirmandhuset. Landsformanden i klf
et ”kirke og
henning bjerg mikkelsen vil tale over emn
”
.
kristendom i medierne

Musikgudstjeneste
med Lise Petersen

Sangerinden Lise Petersen medvirker med sit faste band ved gudstjenesten
søndag den 15. marts. Lise Petersen er kendt som solist og musikalsk leder i
mange sammenhænge og har udgivet CD’er, som er solgt i store oplag

Nadvergudstjeneste

Onsdag den 29. april kl. 14.00 vil der være en eftermiddagsgudstjeneste,
hvor nadverfejringen er det centrale.
Gudstjenesten henvender sig særligt til de ældre og
gangbesværede og handicappede, der har svært ved at komme til alters ved
en almindelig søndags gudstjeneste. Nadveren vil derfor blive uddelt i kirkebænkene. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Konfirmandhuset.

Årsmøde Israelsmissionen

Israelsmissionen afholder sit årsmøde i Klippen, Øster Snede Missionshus,
lørdag den 14. marts fra kl. 13.00. Alle er velkomne

Årsmøde Mission Øst

Mission Øst afholder sit årsmøde i Klippen, Øster Snede
Missionshus, søndag den 26. april fra kl. 12.30.
Alle er velkomne

dse elkredse fra
belkre
Nye bibib
etter nye bib
opr
Vi
s?
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elk

Har du lyst til at være med i en
malt hver
svis jævnaldrende personer nor
august. Her mødes 8-10 forhold
Bibelen.
og
en
tro
er at samtale om livet,
tredje uge i private hjem. Idéen
16 14,
r Birgitte Schelde Torp, tlf. 24 27
Kontakt bibelkredskoordinatore
mail:
31,
02
r Bente Jakobsen, tlf. 59 29
d
mail: begotte@hotmail.com elle
me
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væ
vil
du
ne inden 1. april, hvis
bente.althoff@skolekom.dk ger

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 8. marts kl. 11-14 samler
vi penge ind til at hjælpe
verdens fattigste. Tag godt imod, når
indsamlerne kommer til
din dør, så Øster Snede sogn kan give
en god gave til dette
vigtige arbejde. Der er brug for flere
indsamlere. Meld dig til
indsamlingsleder Robert Simonsen,
tlf. 75 89 33 58.
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gudstjenester
marts
Søndag den 1.
2.s. i fasten
Matt. 15,1-16
Søndag den 8.
3. s. i fasten
Luk. 11, 14-28
Søndag den 15.
Midfaste
Johs. 6,1-15
Søndag den 22.
Maria bebudelse
Luk.1,26-38
Søndag den 29.
Palmesøndag

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Kirkens Korshær
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 10.30: Christian Rasmussen, Jerusalem
Musikgudstjeneste med Lise Petersen med
band
Indsamling: Israelsmissionen
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard – Børnekirke –
Indsamling: KFS
kl. 16.00: A. Dalgaard - Rytmisk
gudstjeneste
kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler

april
Torsdag den 2.
kl. 19.00: A. Dalgaard		
Skærtorsdag
Indsamling: Ydre Mission
Matt. 26,17-30
Fredag den 3.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Langfredag
Indsamling: Ydre Mission
Fra lidelseshistorien Børnekirke
Søndag den 5.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Påskedag
Indsamling: Ydre Mission
Mark. 16,1-8
Børnekirke
Mandag den 6.
kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
2. påskedag
Indsamling: Ydre Mission
Luk. 24, 13-35
Søndag den 12.
kl. 16.00: Peter Krabbe-Larsen
1. s. e. påske
Rytmisk gudstjeneste
Johs. 20,19-31
Søndag den 19.
kl. 10.30: A. Dalgaard
2. s. e. påske
Børnekirke
Johs. 10,11-16
Søndag den 26.
kl. 10.30: A. Dalgaard
3. s. e. påske
Indsamling: Mission Øst
Johs. 16., 16-22
Børnekirke

Onsdag den 29.
maj
Fredag den 1.
Bededag
Matt. 3,1-10
Søndag den 3.
4. s. e. påske
Johs. 16,5-15
Søndag den 10.
5. s. e. påske
Johs. 16,23b-28
Torsdag den 14.
Kristi himmelfart
Mark. 16,14-20
Søndag den 17.
6. s. e. påske
Johs. 15,26-16,4
Søndag den 24.
Pinsedag
Johs. 14,22-31
Mandag den 25.
2. pinsedag
Johs. 3,16-21
Søndag den 31.
Trinitatis s.
Johs. 3,1-15
juni
Søndag den 7.
1. s. e. trin.

kl. 14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 11)
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
kl. 10.00: A. Dalgaard
Konfirmation
kl. 10.00: A. Dalgaard
Konfirmation
kl. 10.30: Peter Nord Hansen, Fredericia
Indsamling: Folkekirkens Mission
Børnekirke
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Folkekirkens Mission
Kirkekaffe
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler
kl. 16.00: Peter Krabbe-Larsen
Rytmisk gudstjeneste

Plejehjemsgudstjenester
marts
Onsdag den 11.
kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 25.
kl. 15.00
APRIL
Onsdag den15.

kl. 15.00 (altergang)

MAJ
Onsdag den 6.
Onsdag den 20.

kl. 15.00 (altergang)
kl. 15.00

