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P R Æ S T E N S S P A LT E
Noget nyt begynder!
Noget nyt begynder, og alligevel er det blot noget velkendt, slidstærkt og prøvet, der begynder forfra. Der er
noget trygt ved at møde det kendte med forventning om
at det rummer nye og måske endda ukendte aspekter.
Jeg tænker på, at vi første søndag i advent skal begynde på
et nyt kirkeår. Gennem århundreder er kirkeåret begyndt
forfra. De bibelske beretninger er igen og igen blevet læst
og prædiket. Nogle gange har teksterne givet ny frimodighed, trøst, glæde og velsignelse til menighederne. Det
var det gamle, kendte og slidstærke, der på ny blev NYT
og livgivende.
Kirkeåret bliver ofte afbildet ved en cirkel eller et hjul, hvor
pilen og løberetningen altid peger fremad, og det vil den
blive ved med, så længe kirken består.

Den første halvdel af kirkeåret handler om de store begivenheder i frelseshistorien: om Jesu fødsel, om Jesu død
og opstandelse og om Helligåndens komme til verden.
Det er sagt om denne tid af kirkeåret, at den skal være
med til at lære os ”at tro på Jesus Kristus”. Opmærksomheden rettes altså mod troens grundlag.
Den sidste halvdel af kirkeåret handler om at leve som
kristen; om hvordan Jesus kommer og møder mennesker
i dagligdagen; kommer med sin hjælp, trøst, opmuntring
og vejledning. Denne del af kirkeåret skal lære os ”at leve
med Jesus Kristus”.
Kirkeåret er så viseligt og pædagogisk opbygget, at der er
forberedelsestid forud for hver af de store højtider, så menighederne ikke skal møde højtiden uforberedt. Advent,
som vi begynder på nu, er forberedelse til Jesu fødsel; fasten er forberedelsestid til påsken og tiden efter påske er
forberedelse til pinsen.
Sidste del af kirkeåret er en lang indføring i at leve kristenlivet og en forberedelse til at møde døden og evigheden
med herligheden som målet.
Der er noget målrettet over kirkeåret. Kirkeårets mange
bibeltekster har som formål at holde os vågne og skærpe
opmærksomheden, så vi altid må være forberedt på at
møde det, der kommer.
Jeg vil nævne to ting, som kan øge fortroligheden med
kirkeåret.
For det første kirkegang. Ved den regelmæssige kirkegang
vil kirkeårets rytme åbne sig og vil sætte spor i vores liv - til
tro og handling.
For det andet andagtsbøger. Højskoleforstander Robert
Bladt har skrevet to læseværdige andagtsbøger, som er
daglige refleksioner over kirkeårets tekster til henholdsvis
1. og 2. tekstrække. Bøgernes titler er: Anno Domini (Herrens år) og Anno Gratiae (Nådeår).
AD
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Nyt menighedsråd
Ved det nye kirkeårs begyndelse den 1. søndag i advent
træder det nye menighedsråds funktionsperiode i kraft
for de følgende fire år.
Efter fristens udløb den 27. september 2016 kl. 19.00
var der ikke indleveret andre gyldige kandidatlister
end den liste, som blev udarbejdet på orienterings- og
opstillingsmødet den 13. september 2016.
Det betyder, at de opstillede kandidater er valgt som
medlemmer af menighedsrådet med virkning fra den 27.
november 2016.
Det nye menighedsråd har på et møde den 25. oktober
2016 konstitueret sig således:

Steen Boel Stidsen, kirkeværge.

Verner Rud Nielsen, formand, kontaktperson og
medlem af kirkebladsredaktionen.

Graver Steen Madsen deltager i menighedsrådets møder som medarbejderrepræsentant.

Klaus Hyldborg Sørensen, næstformand, kasserer,
sekretær og formand for valgbestyrelsen.

Ejvind Jakobsen og Anders Due er valgt som suppleanter til menighedsrådet.
VRN

Hans Ove Kristensen, formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget og medlem af valgbestyrelsen.
Vibeke Meier, medlem af udvalget for Kirkehøjskolen,
medlem af valgbestyrelsen og praktisk ansvarlig.
Therkel Gamst, medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget
Sognepræst Anders Dalgaard er født medlem af menighedsrådet og er valgt til medlem af Kirke- og
kirkegårdsudvalget.

Udvidelse af kirkens orgel
Det har meget længe været et ønske at udvide orglet
i Øster Snede Kirke. Orglet, der er fra 1969, er på 8
stemmer, hvilket ikke svarer hverken til kirkerummets
eller menighedens størrelse.

Bageste række fra venstre: Anders Dalgaard, Klaus Hyldborg,
Therkel Gamst, Steen Boel Stidsen
Forreste række fra venstre: Verner Rud Nielsen, Hans Ove
Kristensen, Vibeke Meier
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Det nuværende orgel er velfungerende med gode
stemmer og er på ingen måde kassabelt, men det kan
ikke udbygges. På denne baggrund har menighedsrådet
arbejdet på en såkaldt hybrid løsning, som består i
en uændret bevarelse af det nuværende orgel, som
suppleres med digitale stemmer. Der opsættes et nyt
spillebord, hvorfra såvel pibestemmer som digitale
stemmer betjenes. Pibeorglet vil fortsat uændret kunne
bruges, som det er.
Udbygningen af orglet med 30 digitale stemmer er
udført i efteråret 2016 og tages i brug, så snart organist
Lissy Jakobsen er blevet fortrolig med at arbejde med de
nye muligheder til glæde for gudstjenestelivet i Øster
Snede Kirke.
VRN
Tilslutning til fælles regnskabskontor
Syv menighedsråd i Hedensted Provsti er gået
sammen om at etablere et fælles regnskabskontor som
regnskabsfører for de enkelte menighedsråd.
Menighedsrådet for Øster Snede Kirke har besluttet at
overføre regnskabsføringen til det nye regnskabskontor pr.
1. oktober 2016 ud fra en vurdering af, at det langsigtet er en
stabil og god løsning på regnskabsføringen uanset aktuel
sammensætning af menighedsrådet. Beslutningen blev
taget trods det, at kasserer Klaus Hyldborg i seneste menighedsrådsperiode har varetaget hvervet som regnskabsfører på forbilledlig måde.

num, Ølsted, Øster Snede. Samarbejdet er åbent for
tilslutning af flere menighedsråd i de kommende år.
Borebiller
I foråret blev det konstateret, at kirkens tagkonstruktion
og undertag var blevet angrebet af borebiller. Al
træværk over skib, kor og korsarm, herunder undertag
er angrebet. Disse ubudne gæster vil kunne svække
tagkonstruktionen i løbet af en årrække, hvis der ikke
foretages behandling mod angrebet.
Menighedsrådet besluttede at iværksætte en behandling
og overlod behandlingen i juli måned til et firma, som
er specialiseret i den type arbejde. Da der blev anvendt
giftstoffer i behandlingen, måtte medarbejderne benytte
beskyttelsesdragter.
Der blev efterfølgende givet 30 års garanti for
behandlingen. Hvis der inden for garantiperioden opstår
nyt angreb af borebiller, vil fornyet behandling blive
udført uden beregning.
VRN

De samarbejdende menighedsråd om
fælles Regnskabskontor har ansat Laila
Søgaard som regnskabsfører pr. 1. juni
2016. Laila Søgaard har specifik erfaring inden for kirkeregnskab, FLØS
mv. samt en bred, allround erfaring
inden for regnskab og administration i
erhvervslivet.
Følgende menighedsråd er med fra
starten: Barrit, Glud, Nebsager-BjerreStenderup, Rårup-Skjold, Stouby-Hor5

H V A D D E R D E T, D E R G Ø R J U L T I L N O G E T S Æ R L I G T
Redaktionen har bedt tre familier fortælle om deres tanker
om sidste års nye julesang ”Hvad er det der gør jul til noget
særligt?” og om, hvad der i deres familie gør jul til noget
særligt:

og som får os til at tænke videre fra Jesu fødsel til påsken,
hvor Jesu død på korset gav os den største julegave af alle:
Nåden, der gør, at vi kan leve vores liv i taknemlighed til
Gud og i tryghed vide, at Han har styr på det hele.

Julen hjemme hos os er som i så mange andre familier lig
med hygge, god mad og drikke, adventspakker, julepynt,
julebagning, samvær med familie og venner, julegudstjeneste osv. Nogle rigtig gode traditioner.

Laura, Signe, Kristian, Esther og Allan Christensen, Bøgballe

Sidste jul fik vores familie lært sangen ”Hvad er det, der
gør jul til noget særligt?”. Vores børn blev rigtig glade for
sangen, som selvfølgelig skulle synges, da vi gik rundt om
juletræet juleaften. Og det skal den med garanti igen i år.
Sangen minder os om, at julen er så meget mer’, end hvad
vi normalt forbinder med jul.
Jesu fødsel julenat er så meget større end alt det andet julen indeholder. Jesus kom til verden fordi, han ønsker at
være en del af vores liv og vores familie. Vi skal blot byde
ham ”indenfor” - også i julen.
Gustav, Johan, Carl, Henriette og
Klaus Kristensen, Øster Snede
Det, der gør jul til noget særligt på vores lille gård i Bøgballe,
er, når hverdagens travlhed med arbejde, fritidsinteresser
og diverse julearrangementer stopper, og julen bliver til
hjemmeferie, ro, afslapning, nærvær og eftertænksomhed.
Det er, når oldemor kommer på besøg juleaften og fortæller om dengang, hun som barn holdt jul her på gården. Det
er, når tiden næsten går i stå, som vi har oplevet det, når
der er kommet et lille nyt barn i familien.
I julen er det det lille barn i krybben, som sætter tiden i stå,
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Det, som gør sangen så nærværende, er, at den stiller
spørgsmål til videre refleksion. Sangen peger på, at julen
er meget mere end de ting, jeg føler, gør, og det jeg omgiver mig med. Der sker noget, når jeg ser ”det barn i krybben er så meget mer”.
Overvej hvad du kommer til at tænke på, når du hører sangens spørgsmål.
Her i familien er vores jul noget særligt, når der er plads til
nærvær med masser af hygge med stearinlys, julekalender,
pebernødder m.m.
Noget af det vi er glade for, er julens sange og salmer. Vi
synger ofte en julesang ved aftensmaden i december,
samt når vi tænder adventskransen på adventssøndage. Vi
øver os i at sætte tempoet ned i december, for at holde fokus på det, der betyder noget for os blandt andet det, som
julesangen peger på. Glædelig jul til alle fra os.
Amalie, Kasper, Mona og
Ejvind Oehlenschläger, Gl. Sole

H V A D D E R D E T, D E R G Ø R J U L T I L N O G E T S Æ R L I G T
Redaktionen har bedt forfatteren til ”Hvad er det, der gør jul
til noget særligt?”, Svend Erik Petersen, Ringkøbing, om at
fortælle om sangens baggrund og de tanker, der ligger bag:
I sensommeren 2015 sad jeg en morgen
uskyldigt med kaffen og lyttede til P2 klassisk, som jeg plejer. Da blev der annonceret, at man ville udskrive en konkurrence
om en ny julesang. Spøjs idé, tænkte jeg
og pønsede straks på, om Peter Sander
Andersen og jeg skulle prøve forsøget. Vi
har før lavet noget sammen, og jeg elsker
Peters fine melodier.
Det var Peter med på, og vi undersøgte så konkurrencebetingelserne nærmere. Der var frit slag, bare
sangen var selvskrevet, var sangbar og handlede om jul.
Det måtte også gerne være en salme.
OK, sagde vi, det skal handle om julens centrum, Jesus. Jeg
prøver at skrive en tekst, som du sætter melodi til, Peter.
Jeg valgte en enkel, firelinjet strofeform, formuleret som 2
X 2 spørgsmål, med et ”svar” i et simpelt to-linjet omkvæd.
Rim, rytmer og ordenes betoninger skulle være i orden –
det gør det lettere at synge. I de to første strofer begynder
omkvædet med ”Nej,...” som svar på, at alt det nævnte i sig
selv ikke er jul. I sidste strofe er omkvædet vendt til et ”Ja,...”
for at markere den rette sammenhæng, men også for at
give den syngende lejlighed til en lille bekendelse til Jesus
som julens mening.
Derudover skulle sangen indeholde hentydninger til julens ingredienser, samtidig med, at den skulle være lidt
provokerende. Derfor spørgsmålene: Hvad drejer julen sig
egentlig om? Det svares der på i omkvædet: Barnet i krybben. End ikke Jesu navn er nævnt, men alle ved forhåbentlig, at det drejer sig om ham.
Hensigten med sangen er trefoldig:
- En påmindelse om at tænke over, hvad det egentlig er,
vi fejrer i julen: At Jesus blev født. Han kom til verden for at
blive vores frelser.
- En invitation til at tage fødselsdagsbarnet med til festen
og ikke udelukkende lade det gå op i hygge, mad og gaver (hvor godt det end er og ikke skal forklejnes!).
- En opfordring til at reflektere over, hvad barnet i krybben

så betyder. Jesus er andet og mere end det lille nuttede
barn i krybben. Han voksede op til at dø på et kors – for dig
og mig. Han er min Herre og den, der frelser mig fra synd,
død og Djævel.
Peter Sanders melodi er tæt på at være genial, synes jeg:
Enkel, sangbar, harmonisk – og lidt uforudsigelig. Især er
jeg vild med hans markering af ”det barn”, der gør, at omkvædets første linje trækkes over i anden linje, hvilket betoner sangens centrum.
Da sangen havde vundet konkurrencen, blev den godt
modtaget af de fleste. En meget from bekendt syntes, der
var for meget jul og for lidt Jesus – det mener jeg ikke selv.
En musikhistorisk forsker sablede både tekst og melodi
helt ned og spåede sangen en meget kort levetid. Jeg kan
give ham ret med hensyn til teksten, der jo er ret banal og
fortærsket, men jeg er dybt fornærmet på komponistens
vegne – Peters melodi er fantastisk, og overlever sangen
mere end den første sæson, bliver det hans fortjeneste.
Noder til sangen skal købes hos Wilhelm Hansens Forlag.
Svend Erik Petersen
Hvad er det, der gør jul til noget særligt
Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
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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.
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. 21 65 02 01,
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. 21 65 02 01,
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
Tirsdag den 6. kl. 19.30 Julesange og –salmer med vidnesbyrd
Januar
Tirsdag-fredag 10.-13. Evangelisk Alliances Bedeuge. Se opslagstavlen side 11
Tirsdag den 17. kl. 18.00 Spisning med efterfølgende generalforsamling. Tilmelding til spisning til Irena, tlf.
26 83 32 05
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Februar
Tirsdag den 7. kl. 19.30 Undervisning ved Henrik Højlund, Løsning.
Emne: Den kristne opstandelse

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 Helena Kjeldahl Hansen, tlf. 60 64 56 75,
helena_thomasen@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 Anne 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 Rasmus Schelde Torp, tlf. 28 94 77 03,
rstservice80@gmail.com
Tid og sted: Tirsdag kl. 19.30 - 21.15 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Teenklub for 7. - 9. kl.
ØSTER SNEDE LEKTIECAFE
Kontaktperson: Rikke D. Nielsen, tlf. 60 87 79 99,
dirchsen.nielsen@gmail.com
Onsdag kl. 14.00-15.30 i Klippen
Lektiecafe for 4. – 6. kl.
ØSTER SNEDE – INDRE MISSIONS UNGE (IMU)
Kontaktperson Signe Hjort Jensen, tlf. 42 19 39 46,
signe.hj@hotmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus

December
Torsdag den 8. kl. 19.00

Onsdag den 28. kl. 19.00
Januar
Torsdag den 5. kl. 19.00

Tirsdag-fredag 10. – 13.

Adventsmøde ved indremissionær
Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus.
Fælles kaffebord og eftermøde
Julefest med stjernespil
Møde med netværkssamlinger ved
indremissionær Egild Kildeholm,
Rønde
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se opslagstavlen side 11

Torsdag den 26. kl. 19.00 Stormøde ved daglig leder af
Kristent Pædagogisk Institut (KPI),
Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød.
Februar
Torsdag den 9. kl. 19.00

Møde der slutter med kaffe ved
forstander Robert Bladt, Børkop
Højskole

Januar
Mandag den 2. kl.9.30
Tirsdag-fredag 10. – 13.

Evangelisk Alliances Bedeuge. Se
opslagstavlen side 11

Tirsdag den 24. kl. 19.30

Bibelen under lup ved pensioneret
missionssekretær Johan Schmidt
Larsen, Fredericia. Emne: Bjergprædikenen, Matt. kapitel 5-7

Februar
Mandag den 6. kl. 9.30

Onsdag den 22. kl. 19.30

Kredsens bibelkursus i Kragelund
Missionshus ved landssekretær Niels
Andersen, Menighedsfakultetet.
Emne: Joh. 1, 1-18 ”Gud tog bolig
iblandt os”
Kredsens bibelkursus i Kragelund
Missionshus ved landssekretær Niels
Andersen, Menighedsfakultetet.
Emne: Joh. 3, 1-21 ”I samtalerum
med Jesus”

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund
December
Mandag den 5. kl.9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 6. kl. 19.30

Adventsfest ved pastor Holger Haldrup, Lunderskov

Torsdag den 29. kl. 19.30

Julefest ved lærer Palle Møller, Lindved.
Emne: Engle som Guds sendebud

Formiddagscafé

Tirsdag den 7. kl. 19.30

Spørgsmålsaften ved sognepræst Anders Dalgaard. Spørgsmål kan afleveres
i missionshuset senest den 24. januar

Tirsdag den 21. kl. 19.30

Kredsens bibelkursus i Kragelund Missionshus ved landssekretær Niels Andersen, Menighedsfakultetet. Emne: Joh. 1,
1-18 ”Gud tog bolig iblandt os”

Onsdag den 22. kl. 19.30

Kredsens bibelkursus i Kragelund Missionshus ved landssekretær Niels Andersen, Menighedsfakultetet. Emne: Joh. 3,
1-21 ”I samtalerum med Jesus”

Torsdag den 16. kl. 19.00 Filmaften
Tirsdag den 21. kl. 19.30

Formiddagscafé

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
December
Mandag den 12. kl. 14.00
Januar
Mandag den 16. kl. 14.00
Februar
Mandag den 27. kl. 14.00

Adventsmøde i Præstegården ved Per
Søgaard, Erritsø
Møde ved generalsekretær i
Israelsmissionen Bodil Skjøtt, Aarhus
Møde ved Birthe og Verner Rud
Nielsen, Kragelund

MISSION AFRIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07, elsaogthomas@
gmail.com
Februar
Mandag den 13. kl. 14.00

Møde hos Lis Lindved, Th. Jensensvej
24, Øster Snede
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DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41, bn60@fibermail.dk

December

Tirsdag den 6. kl. 10.00
Januar
Tirsdag den 10. kl. 10.00
Februar
Tirsdag den 7. kl. 10.00

Møde hos Grete Kristensen,
Torupvænget 29, Hedensted
Møde hos Erna Thomasen,
Nedergårdsvej 30, Øster Snede
Møde hos Irene Gregersen, Skovvej 21,
Kragelund

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk

Januar

Mandag den 2.

Møde hos Anna Marie og Svend
Erik Lauridsen, Bøgballevej 35,
Bøgballe

Tak for høstgave

Mange tak for den store gave til kirkelige, humanitære og sociale formål, som blev givet i tilslutning til høstgudstjenesten
den 18. september. Gaven, der var på i alt 76.526 kr., er fordelt
til 27 forskellige modtageres arbejde. Oversigt over fordelingen af gaven er fremlagt i våbenhuset.

Lejlighedskor

Kom og vær med til at synge i kor til lysgudstjenesten søndag
den 5. februar kl. 16.00.
Alle, der har lyst, indbydes til at synge i kirken ved denne lejlighed. Der øves forud tre onsdage den 18., 25. januar og 1. februar
kl. 19.00 – 20.30 i Konfirmandhuset. Lejlighedskoret ledes af organist Lissy Jakobsen og sognemedhjælper Lisette Vestergaard.
Vær frisk på en oplivende sangoplevelse.
Tilmelding til Lissy Jakobsen, tlf. 4057 2846 – mail: lissyjakobsen@gmail.com eller Lisette Vestergaard, tlf. 2442 7609 – mail:
lisettevestergaard61@gmail.com.

Ferie/kursus

Embedet varetages fra den 13. – 19. februar af sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg, tlf. 26 18 63 33
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Kirkehøjskole

Mandag den 23. januar kl. 19.30 i Øster Snede Missionshus, Ribevej 60, Øster Snede, 8723 Løsning
Foredrag ved professor, dr.jur. Hans GammeltoftHansen, Folketingets Ombudsmand 1987-2012
Emne: Stat – folk – kirke. Kan kirke, folk og fællesskab overleve? Og hvordan?
Emnet om staten, kirken og folket er i disse år et
brandvarmt politisk emne. Her blæser forandringens vinde også. Skal stat og kirke skilles, som det
f.eks. er sket i Sverige. Kan vi overhovedet bevare
det nuværende unikke forhold mellem stat, kirke og
folk, når samfundet i stigende grad bliver multikulturelt og religiøst?
Mandag den 27. februar kl. 19.30 i Ølsted Sognegård, Skolevænget 20, Ølsted, 8723 Løsning
Foredrag ved fængselspræst i Enner Statsfængsel,
Jesper Dupont
Emne: Dagligt liv i Nordeuropas mest sikrede
fængsel
Som præst for fangerne i Nordeuropas mest sikrede fængsel er jeg dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser,
og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få måneder til forvaring og livstid. I foredraget fortæller jeg
om den ofte barske hverdag i fængslet, om det kirkelige arbejde,
om skyld og straf, om håb og længsel.
Spørgsmål af enhver art fra tilhørerne er velkomne.

Lysgudstjeneste 5. februar kl. 16.00

Øster Snede Kirke markerer Kyndelmisse den 2. februar med en lysgudstjeneste søndag den 5. februar kl. 16.00.
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.
Efter gudstjenesten bydes der på dejlig varm suppe i Konfirmandhuset.

Menighedsrådsmøder

Onsdag den 14. december kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 18. januar kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 22. februar 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 L AG S TAV L E N

Fastelavnsfest

Børnenes
juleafslutninger i kirken

Søndag den 26. februar kl. 13.00
i hallen ved Øster Snede Skole

Vuggestuen, dagplejen og alle øvrige børn
med forældre op til 3 år:
Tirsdag den 6. december kl.10.00

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.

Børnehaven Bøgehaven:
Onsdag den 7. december kl. 10.00
Børnehaven Øster Snede Børnehus:
Torsdag den 8. december kl. 10.00
Kragelund Efterskole:
Mandag den 19. december kl. 21.00
Øster Snede Skole torsdag den 22. december kl. 9.45
Bøgballe Friskole torsdag den 22. december kl. 11.45

Bedeuge
i dagene den 10. til 13. januar
Evangelisk Alliance bedeuge er et fælles arrangement
for hele sognet
Tirsdag den 10. kl. 19.30 i Kragelund Missionshus
Onsdag den 11. kl. 19.00 i Øster Snede Kirke (sognepræst)
Fredag den 13. kl. 19.00 i Klippen, Øster Snede Missionshus
(familiebedemøde)
Indbydere er Øster Snede Indre Mission, Kragelund Indre Mission
og sognepræst Anders Dalgaard.
Alle er velkomne.

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsmøde

Menighedsrådet inviterer til det årlige menighedsmøde i
Konfirmandhuset søndag den 15. januar efter gudstjenesten,
hvor menighedsrådet under kirkekaffen vil orientere om regnskab
2016 og budget 2017 samt aktuelt om menighedsrådets arbejde.
Alle er velkomne

Søndag den 12. marts deltager Øster Snede Kirke i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling til de mest udsatte mennesker i verden.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, så der kan blive mange indsamlere
og givere. Koordinator er Robert Simonsen, tlf. 75 89 33 58.

JULEKONCERT
TIRSDAG DEN 6. DECEMBER

Årets julekoncert i Øster Snede Kirke er
tirsdag den 6. december kl. 19.00
med Herning Kirkes Drengekor.
Arrangør er Gudenåen Y’s Men’s Club.
Billetter á 195 kr. kan købes i kiosken
i SuperBrugsen Hedensted, i Bøger &
papir Tørring, i Bog & idé Vejle og hos
Britta Jensen, Kragelund,
tlf. 2014 3417.

TE
STOF TIL NÆS
KIRKEBLAdDNielsen

ner Ru
10. januar til Ver
k
vrn@fibermail.d

11

GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag den 4.
2.s. i advent
Luk. 21,25-36
Søndag den 11.
3.s. i advent
Matt. 11, 2-10
Søndag den 18.
4.s. i advent
Johs. 1,19-28
Lørdag den 24.
Juleaften
Luk. 2,1-14
Søndag den 25.
Juledag
Luk. 2,1-14
Mandag den 26.
2. juledag
Matt. 23,34-39
JANUAR
Søndag den 1.
Nytårsdag
Luk. 2,21
Søndag den 8.
1.s.e.h.3k.
Luk. 2,41-52
Onsdag den 11

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: *
Børnekirke
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: *
kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling: *
kl. 10.30 (særligt for børn), kl. 14.30 og
kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling: *
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: *
kl. 9.00: Janus Faaborg, Tørring
Indsamling: *

kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling: Bibelselskabet
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: **

kl. 19.00: A. Dalgaard – stillegudstjeneste rum for eftertanke og meditation
Søndag den 15. kl. 9.00: A. Dalgaard
2.s.e.h.3k.
Indsamling: **
Johs. 2,1-11
Menighedsmøde efter gudstjenesten
Søndag den 22. kl. 10.30: A. Dalgaard
3.s.e.h.3k.
Indsamling: **
Matt. 8,1-13
Børnekirke
Søndag den 29. kl. 10.30: A. Dalgaard
4.s.e.h.3k.
Børnekirke
Matt. 8,23-27
Indsamling: **

FEBRUAR
Søndag den 5.
Sidste s.e.h.3k.
Matt. 17,1-9

kl. 16.00: A. Dalgaard
Lysgudstjeneste i forbindelse med
kyndelmisse (se omtale side 10)
Indsamling: Kirkens korshær
Søndag den 12. kl. 10.30: A. Dalgaard
Septuagesima
Børnekirke
Matt. 20,1-16
Indsamling: KFUM’s soldatermission
Søndag den 19. kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Seksagesima
Mark. 4,1-20
Søndag den 26. kl. 10.30: A. Dalgaard
Fastelavn
kl. 13.00: A. Dalgaard (se omtale side 11)
Matt. 3,13-17
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler
MARTS
Søndag den 5.
1.s. i fasten
Matt. 4,1-11

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke

* I december måned indsamles der til projekt ”Fremtidsbørn”,
som har fokus på at hjælpe vanskeligt stillede børn i fattige
u-lande. Det er Danmission, der formidler det indsamlede.
** I januar måned indsamles der til Ydre Mission – gaven
fordeles mellem forskellige missionsselskaber.
PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
DECEMBER
Onsdag den 7. kl. 15.00 (altergang)
Fredag den 23. kl. 10.30
JANUAR
Onsdag den 11. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 25. kl. 15.00
FEBRUAR
Onsdag den 1. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 22. kl. 15.00

