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P r æ s t e n s s pal t e
At leve med årets rytme – årstiderne!
”Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et
tidspunkt”, siger Prædikeren i Det Gamle Testamente. Gud har
lagt det sådan til rette, at alt har sin tilmålte tid; sin stund; sit
øjeblik. Intet i tilværelsen varer altid; kun troens liv med Jesus
har evigheden i sig.
Året har sin rytme og sine tider; og hver tid sine udfordringer, charme og skønhed; der er en årstid til vinter og kulde
og en tid til sommer, sol og varme. En årstid til forårstravlhed
og såning; en tid til høsttravlhed og efterårsarbejde. Naturen
gemmer i sin rytme en tid til spiring, til vækst, til modning, til
høst og til hvile.
Gud har fra skabelsens hånd lagt naturens gang så vist til rette,
så der efter vinter kommer sommer og efter såtid kommer høst.
En af landets mest anerkendte restauranter ”NOMA” har slået
sig op på at servere nordisk mad og så vidt muligt afstemt efter
årstidens afgrøder. Naturens rytme har indflydelse på menukortet. På den måde kommer naturens rigdom og mangfoldigheder til udfoldelse; til glæde for gæsterne.

Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et
tidspunkt. Kun Jesus har evigheden, og i følgeskab med ham
får også vi del i evigheden. Som mennesker bliver vi igen og
igen mødt af årets og livets mange tider. Men størst af alt er,
at vi må hvile i at alle vore tider er i Guds hånd; i tillid til hans
førelse og omsorg.
I går var hveden moden,
i dag står skoven hvid;
om lidt vil lærker kvidre
om sol og forårstid.
Der råbes mellem grave
om nu’ets evighed,
mens vinden lægger støvet
til ro et ukendt sted.
DDS 717,1 & 5

Om alle vore drømme
forsvinder i det blå,
og skyggerne blir lange,
og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.
AD

Også kirkeåret har sine tider og sin rytme; efter advent kommer jul - en tid til forventning og en tid til
opfyldelse og glæde. Efter faste kommer påske - tid
til bod og tid til forsoning. Efter pinse kommer trinitatis - en tid til fornyelse og en tid til vækst.
Midt i den lange trinitatistid fejrer kirken skaberværkets højtidsfest. Vi kalder højtiden for ”høstgudstjeneste”, hvor vi med taknemlighed takker for Guds
mange gaver, som han år efter år lader vokse på
marken og i vore haver. Og vi benytter lejligheden
til at takke for arbejde, helbred og sundhed, fred og
trygge kår at leve under, familie og hjem; ja, vi takker
for livet fra vugge til grav.
Men livet bliver fattigt, hvis vi kun har øje for det, der
hører tiden til. Derfor peger høsthøjtiden også frem
mod høsten i Guds rige; en taknemlighed ”for ordet
og for livet” - det evige liv.
Den største af alle gaver er troens gave, som Gud giver af nåde til enhver, der i tro vil tage imod frelsen
fra Jesus.

3

S t o r t o g s m åt f r a s o g n e t
Kirken den er et gammelt hus
Der er i Danmark ca. 2000 kirker opført i 1100-1200 tallet.
Det er helt enestående, at der ikke bare i Danmark, men
også på verdensplan findes så mange og velbevarede
bygninger, der er 800-900 år gamle. Bygningerne henstår
ikke som ruiner fra en svunden tid, men er i brug og
vedligeholdes som kirker. Der ligger megen historisk viden
gemt i disse bygninger, hvilket er det, Nationalmuseet søger
at afdække. Som omtalt i seneste udgave af kirkebladet har
Nationalmuseet i 2014 foretaget en grundig gennemgang
og beskrivelse af Øster Snede Kirke.
Øster Snede Kirke hører til blandt de største landsbykirker.
Kirken er bygget i slutningen af 1100-tallet og har sandsynligvis
erstattet en trækirke fra 900-tallet på samme plads. Dvs. at
Guds ord har lydt i Øster Snede Kirke fra prædikestol, ved
døbefont og nadverbord i mere end 1000 år.
Den oprindelige kirke bestod af skib, kor og apsis (rund
tilbygning ved koret). Byggestilen var romansk med runde
buer og bjælkeloft. I år 1400-1500 er kirken blevet udvidet
med tårn og våbenhus samt et sakristi (lille tilbygning ved
korets nordside). Efter år 1500 er kirkens træloft blevet
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erstattet af hvælvinger. Herefter er kirken blevet udvidet
med korskirken. Denne korsarm har oprindelig været
bygget til kapel, men har næppe været taget i brug hertil.
Senere er såvel apsis som sakristi blevet nedrevet.
Det ældste inventar i kirken er granitdøbefonten fra 1100tallet. Altertavlen er fra ca. år 1500 og er blevet ombygget og
omforandret i flere omgange, senest i 1935. Prædikestolen
er fra 1641. Krucifikset i korskirken har oprindeligt været
placeret i korbuen. Øster Snede Kirke rummer kun få
bevarede kalkmalerier. Krigeren i korbuen 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.
Øster Snede Kirke har i sin lange historie tilhørt den romerskkatolske kirke indtil reformationen i 1536. I de efterfølgende
knap 500 år har Øster Snede Kirke været evangelisk-luthersk
og en del af den danske folkekirke.
Eksempler på kirkens udsøgte og værdifulde inventar
er gengivet på forsiden med et udsnit af altertavlen,
døbefonten og alterkalken.

S t o r t o g s m åt f r a s o g n e t
Danmarks Kirker er Nationalmuseets store grundlæggende
værk om de danske kirker. Første bind udkom i 1933. Siden
dengang er kirkerne i Østdanmark og i store dele af Jylland
og Fyn blevet beskrevet. Arbejdet fortsætter mange år
endnu, indtil alle kirker er blevet beskrevet.
I september 2013 blev alle udgivelser tilgængelige online.
Digitaliseringen giver mulighed for, at man kan læse om
samtlige kirker, som indtil nu er blevet beskrevet i Danmarks
Kirker. Søg på http://danmarkskirker.natmus.dk.
Nationalmuseet har udgivet et hæfte med beskrivelse
af kirkerne i Hornstrup, Bredballe, Øster Snede og Grejs.
Hæftet kan købes i boghandelen for 175 kr. Beskrivelsen af
Øster Snede Kirke kan også læses på kirkens hjemmeside
www.østersnedekirke.dk under menuen Kirken.

Carl Chr. Knudsen ny gravermedhjælper
Til afløsning af Svend
Erik Lauridsen som gravermedhjælper har menighedsrådet ansat Carl Chr.
Knudsen, som tiltrådte pr.
15. august 2015.
Der har været stor interesse for stillingen som gravermedhjælper ved Øster
Snede Kirke, idet menighedsrådet har modtaget i
alt 46 ansøgninger.

Oplysninger om gravsteder
Øster Snede Kirke har lagt
oplysninger om gravsteder
ind i et gravstedssystem til
lettelse af det administrative arbejde. Systemet
giver mulighed for søgning via kirkens hjemmeside på alle gravsteder, der
er i brug.
Det er de samme oplysninger, som står på gravstenene: navn, fødselsdag
og dødsdag.
Søgemuligheden fås ved
at gå ind på kirkens hjemmeside og aktivere Find gravsted under menuen Kirkegården.
Istandsættelse af P-plads ved præstegården
Der er i juni måned gennemført en tiltrængt istandsættelse
af P-pladsen ved præstegården. Pladsen er blevet rettet op,
så overfladevand ledes til brøndene, og der er lagt et nyt
lag ral. Flisegangen til præstegården er tillige blevet fornyet.
Herefter kan P-pladsen benyttes uden risiko for at træde i
vand eller få snavset fodtøj.
VRN

Carl Chr. Knudsen er 55
år, gift med Inge-Lise
Knudsen, bosat i Løsning, og har arbejdet som gravermedhjælper og kirkegårdsgartner i en længere årrække.
Menighedsrådet byder Carl Chr. Knudsen velkommen som
medarbejder ved Øster Snede Kirke og ser frem til et godt
samarbejde.
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S e p t e m b e r s hi m m e l e r s å bl å
Redaktionen har bedt enkelte om at reflektere over den kendte, smukke sensommersang ”Septembers himmel er så blå”.
Anna og Andreas Bryld Hansen, Båstrup
September er efterårets første måned, og selvom den kan være
lys og varm, minder den os alligevel om, at høsten nærmer sig
sin afslutning.
Vi kan dog i september nyde godt af de frø, som vi såede i foråret. Hen over sommeren er det lille frø vokset sig stor til en flot
plante, frugt eller andet, som vi kan nyde på mange forskellige
måder.
Frøet vokser i jorden, fordi det får kraften til det. Frøet gror ikke
kun, fordi vi vander det. Guds skaberværk vokser uanset, men
vi kan gøde og vande for at forbedre avlen.
Det samme gør sig gældende for vores tro. Det lille frø, som
bliver sået i os i dåben, skal også gødes og vandes for at bære
frugt.

Birgitte og Erik Laursen, Soleskov
For Erik handler september om at høste frugter og om at gå på
jagt – en dejlig tid.
For Birgitte er det en sørgmodig tid, der minder om, at sommeren er ved at være slut, og nu kommer den mørke efterårstid.
Naturen har ydet sit. Afgrøderne smider sine frø og dør for at
skabe liv igen.
Det minder os begge om at så frø - som et billede på det at vise
andre mennesker hen til Jesus.
Vi ved ikke, hvilke af de frø vi smider, der bliver til liv i andre
menneskers liv. Vi skal rundhåndet “smide Guds ord” uden at
skele til, om det kan betale sig, men i tillid til, at det er Gud, der
har ansvaret for væksten.
En kvinde sagde engang: “Vi skal altid pege på Jesus med vores
liv – og om nødvendigt bruge ord”.

Vi må til stadighed lytte og tage imod Guds ord, for at troen kan
vokse i os. Kun gennem ham kan vi bære frugt, den evige frugt,
som han har lovet alle, der tror på ham gennem Jesus Kristus.

Birgitte og Erik
Mette Bertelsen, Krollerup
Jeg bliver af og til lidt paf over naturen – forundret, er nok det
rigtige ord. For mig bliver Guds storhed tydelig på en helt visuel måde, og jeg fyldes af følelsen af at være en meget lille brik
i en kæmpe verden, men også glad over at Gud har skabt det
hele – og mig med.
Anna og Andreas
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Andreas, vores søn på 5 år, kigger ud af bilruden en morgen på

S e p t e m b e r s hi m m e l e r s å bl å
vej til børnehaven og spørger mig, om ikke fuglene kan flyve
helt op til Gud? Jeg svarer lidt hurtigt med et mistroisk – tror
du? (jeg tænkte, at fuglene ville få iltmangel, jo højere de kom
op) men Andreas siger straks ”Ja, det tror jeg, de kan!”. Jeg lod
den stå der og kom til at tænke på, hvor tit jeg selv kommer til
at tænke Gud som én, der
kun virker i den verden, jeg
selv synes er fysisk mulig –
og rimelig.

Mette

Jeg bliver let distraheret i
min hverdag og glemmer
Guds storhed – glemmer,
at Gud kan gøre det umulige! – og jeg har lov til at
bede ham om det! Når
mejetærskerne ruller over
markerne, så dufter detog minder mig om Guds
storhed.

Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.
Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.
Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.
De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.
At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.
Alex Garff 1949
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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 (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 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 B ET
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.
September
Tirsdag den 8. kl. 19.30
Søndag den 20.
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Undervisningsaften med Nubia og Ulrik
Corneliussen, lederpar på Sjellebro
Udflugt til byen Christiansfeld, optaget
på UNESCO’s verdensarvsliste. Rundvisning ved redaktør Henri Nissen.
Program for dagen følger

Oktober
Tirsdag den 6. kl. 19.30
Tirsdag den 27. kl. 19.30
November
Tirsdag den 17. kl. 19.30

Undervisningsaften med generalsekretær Bodil Skjøtt, Aarhus
Undervisningsaften med Niels Kristian
Kristensen, Gl. Sole
Undervisningsaften med pensioneret
sognepræst Jens Fischer-Nielsen, Kolding. Emne: Gavebaseret tjeneste

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 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 Daniel Solgaard, tlf. 21 39 39 94,
danielsolgaard@hotmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus

September
Torsdag den 3.
kl. 17.00 og 19.00

Stormøde ved lærer på Dansk BibelInstitut Nicolai Techow. Emne: Tolderen
Levi møder Jesus

Torsdag den 10. kl. 19.00 Møde sluttende med kaffe ved generalsekretær i KLF Kirke & Medier Mikael
Arendt Laursen. Emne: Kristen og medier
Torsdag den 24.

Møde med netværkssamlinger ved
landssekretær i Ordet & Israel Torben
Mathiesen. Emne: Jeg ved, hvor du bor
(Åb. 2,12-17)

Oktober

September
Tirsdag den 1. kl. 19.30

Mandag den 7. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 22. kl. 19.30

Høstfest og Indre Missions fødselsdagsfest. Tale ved pastor Børge Terp,
Ejstrupholm

Oktober
Mandag den 5. kl. 9.30
Tirsdag den 6. kl. 19.00

Gudstjeneste i Øster Snede Kirke,
ved vicegeneralsekretær Peter Nord
Hansen, Fredericia. Derefter møde
og kaffe i Kragelund Missionshus

Onsdag den 7. kl. 19.30 Møde i Kragelund Missionshus ved
journalist Jørgen Hedager Nielsen,
Børkop
Fredag den 9. til
søndag den 11.

Fælleslejr på Sydvestjyllands Efterskole. Nærmere information kan fås
ved henvendelse til Birgit Iversen, tlf.
61 28 32 20

Torsdag den 15. kl. 19.00 Filmaften
Torsdag den 22. kl. 19.00 Møde med netværkssamlinger ved
regionsleder Niels Jørgen Holm
Larsen, Region Aarhus
November
Torsdag den 5.
Stormøde ved fritidsforkynder
kl. 17.00 og 19.00
Svend Erik Petersen, Ringkøbing.
Emne: En fangevogter bliver frelst
Torsdag den 19. kl. 19.00 Bibelen Live – recitation af Davids
Salmer ved Klaus Laursen, Gjern

Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund

Gudstjeneste i Øster Snede Kirke,
ved vicegeneralsekretærPeter Nord
Hansen, Fredericia. Derefter møde
og kaffe i Kragelund Missionshus

Onsdag den 7. kl. 19.30 Møde i Kragelund Missionshus ved
journalist Jørgen Hedager Nielsen,
Børkop
Tirsdag den 13. kl. 18.00

Fællesspisning. Kl. 19.00 møde ved
indremissionær Elna Thisgård Olesen,
Tommerup

Tirsdag den 27. kl. 19.30

Bibelen under Lup ved rejsepræst Leif
Andersen, Hvidovre.
Emne: ”Korset før korset”

Torsdag den 29. kl. 19.30

Efterårsmøde i Stouby Missionshus ved
tidligere sognepræst Frede Møller, Ans

November
Mandag den 2. kl. 9.30

Formiddagscafé

Missionsuge
Tirsdag den 3. kl. 19.30

Indremissionær Villy Sørensen,
Hammel, og Hedensted Koret

Onsdag den 4. kl. 19.30 Indremissionær Villy Sørensen,
Hammel, og Hedensted Koret
Tirsdag den 24. kl. 19.30

K r a g e lu n d i m

Formiddagscafé.

Efterårs temamøder. Emne: Helligånden taler

Efterårs temamøder. Emne: Helligånden taler
Tirsdag den 6. kl. 19.00

Bibelen under Lup ved journalist
Anette Ingemansen, Fredericia. Emne:
1. Johs. brev

Terminsmøde og missionshusets
fødselsdag ved sognepræst Anders
Dalgaard

Eftermiddagsmøder
Møder holdes i Kragelund Missionshus

9

September
Mandag den 21. kl. 14.00

Oktober
Mandag den 19. kl. 14.00
November
Mandag den 16. kl. 14.00

Eftermiddagsmøde ved Birthe og Verner Rud Nielsen, Kragelund. Emne:
Danmission i Indien i 150 år
Eftermiddagsmøde ved tidl. indremissionær Jens Mortensen, Fredericia
Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Svend Erik Sørensen, Bredballe

m i s s i o n a f r ika
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
September
Mandag den 14. kl. 14.00

Møde hos Inga Sørensen, Lindvedvej
20A, Øster Snede

danmission
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41,
bn60@fibermail.dk
September
Tirsdag den 1. kl. 10.00
Oktober
Tirsdag den 6. kl. 10.00
November
Tirsdag den 3. kl. 10.00

Møde hos Anna Knudsen, Th.
Jensensvej 16, Øster Snede
Møde hos Frida Hessellund,
Bredalvej 11, Øster Snede
Møde hos Inga Sørensen, Lindvedvej
20A, Øster Snede

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

September
Mandag den 28. kl. 19.30 Møde hos Birgitte og Svenning
Jensen, Fælledvej 12B, Bøgballe
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Kirkehøjskole
Mandag den 19. oktober kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved sygeplejerske, cand.scient.san, Ph.d, Hanne
Jensen, Region Syddanmark
Emne: De nødvendige beslutninger ved livets afslutning.
Med behandlingsmetoder som f.eks. respiratorbehandling kan man redde en række patienter, der tidligere
døde af deres sygdom, men man kan også forlænge livet
uden at kunne helbrede. Hvem skal have tilbudt behandlingerne? - hvornår skal man stoppe, hvis man ikke kan
helbrede? Hvad må lægerne, og hvilke rettigheder har
man som patient og pårørende?
Mandag den 16. november kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved sognepræst Heinrich W. Pedersen, Nørup.
Emne: Kristendommens jødiske rødder
Kristendommen har ikke blot sit udgangspunkt i Jerusalem og det, der skete med jøden Jesus. Den har også sine
rødder i den jødiske tro og historie, og den bliver rodløs,
når disse rødder glemmes. De Jesus-troende menigheder/kirken startede som en jødisk bevægelse. Nok er dåb
og nadver kristne sakramenter, men deres betydning må
ses i lyset af Israels historie i Det Gamle Testamente.
Nadvergudstjeneste
Onsdag den 28. oktober 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.
Menighedsrådsmøder
Onsdag den 16. september kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 21. oktober kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 17. november 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

o p s la g s t avl e n

Høstgudstjeneste
og fællesspisning
Efter høstgudstjenesten søndag den 20. september inviterer
menighedsrådet til fællesspisning i Spejderhuset. Prisen for
frokost er 45 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Tilmelding er
ikke nødvendig, men husk bestik. Under frokosten sælges de
grønsager, som børnene havde med til gudstjenesten.
Der er i kirkebladet indlagt en konvolut til brug for årets
høstgave, som fordeles af menighedsrådet til forskellige kirkelige
organisationer. Ved ønske om at støtte et bestemt formål anføres
dette på konvolutten tillige med ønske om kvittering.
Ved brug af MobilePay 51 24 22 24 anføres ønske om bestemt
formål og kvittering i feltet Skriv besked.
På forhånd tak for enhver høstgave!

Kristendomskursus for voksne

Øster Snede Kirke tilbyder i samarbejde med Øster
Snede
Indre Mission et undervisningsforløb over 10 aften
er med
grundlæggende præsentation af den kristne tro.
Hver aften indeholder fællesspisning, videoklip, oplæ
g
og samtale. Kurset er for alle, der ønsker mere indbl
ik i
den kristne tro. Der kræves ingen forudsætninger,
kun lidt nysgerrighed.
Kurset holdes mandag kl. 18.30 – 21.00 fra den 14.
september til den 23. november i Klippen, Ribevej
60,
Øster Snede.
Kurset er gratis. Maden koster 30 kr. pr. aften.
Tilmelding senest den 4. september til Anders Dalga
ard,
tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk eller Gurli Solgaard,
tlf. 76 75 81 81, mail gurli.solgaard@skolekom.dk

7 aftener i godt selskab! 7 dates for par!

Kurset 7 dates for par tilbydes igen, kom og være med! Der er generelt så
meget liv og potentiale i et parforhold, men det sander nogen gange lidt til
i
hverdagens trummerum. 7 dates medvirker til at mand og kvinde stopper op
og blive børstet lidt af og får fornyet kontakten til sin partner.
Styrk dit parforhold med deltagelse i 7 aftener med følgende temaer: Opbyg
et solidt grundlag – Kunsten at kommunikere – Konfliktløsning – Tilgivelsens
kraft – Forældre og svigerforældre – Et godt sexliv – Kærligheden i funktion.
Kurset afholdes 7 onsdag aftener i vinterhalvåret med start den 21. oktober
i
Klippen, Ribevej 60, Øster Snede. Pris 700 kr. pr. par incl. forfriskninger, kaffe
og
materialer. Tilmelding inden 1. oktober (begrænset deltagerantal).
Arrangører er 4 par med relation til Øster Snede Indre Mission og Kernefællesskabet i Øster Snede. Tilmelding og yderligere information: Henrik Grove
Rasmussen, mail gammelgrove@gmail.com, mobil 40 44 25 33 eller Søren
Johan Nielsen, mail soeren.j.nielsen@skolekom.dk, mobil 22 83 69 63.
Se yderligere info og personlige erfaringer fra kurset på dette link: http://klippenim.dk/7-aftner-i-godt-selskab-7-dates-for-par/

Julekoncert

torsdag den 3. december
Sæt kryds i kalenderen til årets
julekoncert i Øster Snede Kirke
torsdag den 3. december kl. 19.30
med sangeren Ann-Mette Elten.
Arrangør er Gudenåen Y’s Men’s
Club. Der opkræves entré.

Stof til næste
kirkeblad

10. oktober til Verner Rud Nielsen
vrn@fibermail.dk
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gudstjenester
september
Søndag den 6.
14. s. e. trin.
Luk. 17,11-19
Søndag den 13.
15. s. e. trin.
Matt. 6,24-34
Søndag den 20.
16. s. e. trin.
Luk. 7,11-17
Søndag den 27.
17. s. e. trin.
Luk. 14,1-11
oktober
Søndag den 4.
18. s. e. trin.
Tirsdag den 6.

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Børnekirke
kl. 10.30: Svend Erik Langdahl
Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Høstgudstjeneste
Indsamling med mulighed for at lægge sin
pengegave på altret
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke

kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Kl. 19.00: Peter Nord Hansen, Fredericia
Skriftemålsgudstjeneste
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen

Søndag den 11.
19. s. e. trin.
Mark. 2,1-12			
Søndag den 18.
kl. 10.30: A. Dalgaard
20. s. e. trin.
Indsamling: Menighedsfakultetet
Matt. 22,1-14
Børnekirke
Søndag den 25.
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
21. s. e. trin.
Kirkekaffe
Johs. 4,46-53
Onsdag den 28.
14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 10)

november
Søndag den 1.
Alle Helgen
Matt. 5,1-12
Søndag den 8.
23. s. e. trin.
Matt. 22,15-22
Søndag den 15.
24. s. e. trin.
Matt. 9,18-26
Søndag den 22.
Sidste s. i kirkeåret
Matt. 25,31-46
Søndag den 29.
1. s. i advent

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Danske Sømands- og
Udlandskirker
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Dansk Flygtningehjælp
Børnekirke
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Indre Mission i Danmark
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

Plejehjemsgudstjenester
september
Onsdag den 2.
kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 16.
kl. 15.00
oktober
Onsdag den 7.
Onsdag den 21.

kl. 15.00 (altergang)
kl. 15.00

november
Onsdag den 4.
Onsdag den 18.

kl. 15.00 (altergang)
kl. 15.00

