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P R Æ S T E N S S P A LT E
Kirken holder ikke ferie!
Et af H. C. Andersens berømte citater er: ”At rejse er at
leve”! Mange mennesker oplever stor glæde ved at rejse;
enten det blot er den årlige ferie i Danmark, til udlandet
eller det er på en længere oplevelsesrejse. Rejserne kan
have forskellig karakter; enten for at se og opleve til egen
opbyggelse og afslapning eller også for at komme ud i
verden for at hjælpe og gøre noget godt for andre mennesker.
I min ungdom sang vi ofte sangen:
”Tag Jesus med, hvorhen du længes, da bliver du så let i sind, og
hvor din frelser ude stænges, der
skal du ikke selv gå ind”. Sangen
rummer en åndelig enfoldighed og en ligefremhed, som
talte stærkt til den ungdomsflok, som jeg var en del af.
Ofte tænker jeg tilbage på
sangen og har den med i min
bagage, som en påmindelse
til mig i de valg og dispositioner og (rejser), som jeg
gør mig i mit liv. I forbindelse
med, at jeg skulle skrive ”præstens spalte”, kom jeg igen til
at tænke på denne sangstrofe.
Jeg synes, at det er vigtigt at
have kristentroen med mig på
mine rejser - at bibel og/eller
salmebog/sangbog er med i
kufferten, når vi rejser på ferie,
og at vi i ferien lytter til den
kristne forkyndelse; både på
ferie i Danmark og andre steder i verden.
Jeg vil opfordre til, at vi på udlandsrejser tager del i søndagens gudstjenester; for gen-

nem de ukendte omgivelser, det fremmede, sproget og
den anderledes liturgi kan det ske, at både kirkerummet,
liturgien og ikke mindst Guds Ånd kan tale til os på en ny
og berigende måde. Så vi kommer til at sanse det åndelige mere end blot, at vi hører.
Det skal derfor være min opfordring, at vi også på ferien
dagligt holder fast ved vores åndelige forplejning, og at vi
lader os inspirere af det, vi ser og møder.
Bibelen har mange fortællinger om mennesker, der enten rejste frivilligt eller blev ført som fanger til et fremmed land. Vidnesbyrdene om mange af dem er, at de
fastholdt deres gudsdyrkelse og tilbedelse af den
levende Gud.
Profeten Daniel er én af dem.
Efter et krigsnederlag til Babylons konge bliver Daniel taget
med som fange for at tjene
kong Nebukaneser. På et tidspunkt, hvor Daniel stod i den
største krise, står der om ham:
”I tagværelset havde han åbne
vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen
knælede han og bad til sin Gud
og takkede ham; sådan havde
han altid gjort”. Dan. 6,11.
Må Daniels vidnesbyrd minde
os om at have et ”vindue” åbent,
der er vendt mod Gud og minde
os om at søge Gud under alle
forhold.
Kirken holder aldrig ferie. Gudshusets dør står altid åben: Her
taler Gud til os gennem ord, atmosfære, stemning og Ånd.
AD
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Voksenkor
Kom og vær med til at synge i kirkens nye voksenkor.
Deltagere i lejlighedskoret til kyndelmisseguds-tjenesten
den 31. januar har været samlet og besluttet at fortsætte
som kirkens voksenkor under ledelse af Birthe Nielsen og
Anna Marie Lauridsen.
Voksenkoret vil være en del af det lejlighedskor, som
sammensættes til særlige lejligheder under ledelse af
organist Lissy Jakobsen og sognemedhjælper Lisette
Vestergaard.
Koret vil øve ca. 2 gange om måneden, dog holde
øvefri i månederne juni, juli, august og december. Koret
forventer at medvirke i enkelte gudstjenester i løbet af
året.
Kirkens voksenkor glæder sig til at byde alle sangglade
velkommen til 2. halvår 2016, hvor der øves første gang
den 14. september kl. 19.00 – 20.30 i Konfirmandhuset.
Velkommen – kom frimodigt!
					

VRN

Menighedsrådsvalg
Der er valg til menighedsrådet den 8. november 2016.
Menighedsrådet indbyder til orienteringsmøde tirsdag
den 13. september 2016 kl. 19.00 i Konfirmandhuset.
På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets
arbejdsopgaver, om arbejdet i menighedsrådet de
seneste fire år og om tanker for arbejdet i de kommende
år. Efter orienteringen kan der afholdes opstillingsmøder
for lister til menighedsrådsvalget.
Menighedsrådet består af syv valgte medlemmer tillige
med sognepræsten, som er født medlem. Siden valget i
2012 er antal folkekirkemedlemmer i Øster Snede Sogn
faldet fra lidt over 2000 til lidt under 2000, hvilket betyder,
at antal valgte medlemmer af det nye menighedsråd
falder fra syv til seks plus sognepræsten.
Af de nuværende valgte medlemmer af menighedsrådet
er Verner Rud Nielsen, Hans Ove Kristensen og Klaus
Hyldborg villige til at genopstille til menighedsrådsvalget,
mens Anne Jensen, Jens Seerup Nielsen, Christen
Christensen og Elisabeth Jørgensen ikke ønsker at
genopstille.
					
VRN
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Brug af AV-udstyr i kirken
De seks fladskærme er det mest synlige af det AV-udstyr,
som blev monteret i kirken i slutningen af november
2015.
Brugen af udstyret til gudstjenester og kirkelige
handlinger er indkørt på det foreløbigt ønskede niveau.
Menighedsrådet har besluttet, at tekster til salmer, der
står i salmebogen, ikke vises på skærmene, hvorfor
salmebøger fortsat benyttes i kirken. For at tilgodese
den ønskede ro under altergang, vil kameraer ikke være
tændte herunder.
Udover nummertavle vises tekster på skærmene til
sange og salmer, som ikke står i salmebogen. Der kan
vises billeder og filmklip for eksempel til børne- og
familiegudstjenester. Kameraer viser alter, døbefont og

prædikestol på skærmene, så alle i kirken kan se, hvad
der foregår, uanset hvor i kirken man sidder.
Der er etableret et AV-laug, som på skift betjener udstyret
under gudstjenester og kirkelige handlinger.
Det, man kan se på skærmene i kirken, transmitteres
direkte til dagligstuen på Øster Snede Plejecenter, hvor
beboerne nu ikke alene har mulighed for at høre, men
også at se gudstjenesten fra den lokale kirke.
Der arbejdes på at lægge videooptagelser fra gudstjenester på kirkens hjemmeside, som man efterfølgende
kan se. Denne mulighed vil blive søgt udvidet med
muligheden for at følge gudstjenester direkte fra Øster
Snede Kirke via et link på hjemmesiden.
VRN
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FERIETIPS
Redaktionen har bedt forskellige personer om tips og
idéer til gode ferieaktiviteter og –oplevelser.
Astrid og Troels Berg, Hornstrup
Når vi planlægger sommerferie, er der en uge, som ligger fast - familiecamping på Mørkholt. Det er ferie for os.
Her er der tid til både at være familie, være sammen med
venner og deltage i teltmøderne.
Vi er flere vennepar, som tager af sted sammen og bor på
samme vej. Det er en fornøjelse at kunne dele den uge
med hinanden. Det giver noget særligt til vores venskaber at have en camping-hverdag sammen. Den indeholder bl.a. leg, madlavning, badning og åndeligt fællesskab.
Samtidig giver denne ferieform også en oplevelse af, at vi
er en del af noget større. Der er mange børn og voksne,
som holder ferie her. Der er gode og spændende møder
for både børn og voksne – og frihed til at sammensætte
programmet så det passer til den enkelte familie.
Vi glæder os til sommer – og til familiecamping.
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Sara Brixen, Bøgballe
”Go out” handler om at rejse ud. Ikke bare for rejsens og
oplevelsernes skyld, men også for at gøre gavn for andre.
I sommeren 2015 rejste 25 unge til Tanzania for at bygge
to legepladser – den ene på et børnehjem og den anden
tilknyttet en førskole.
Gruppen blev delt op i to, da vi skulle bygge legepladserne. Jeg var med gruppen som tog til landsbyen Namanzi,
for at bygge ved førskolen der.
Vores tomandstelte midt i byen, var ofte omkredset af
nysgerrige børn, da vores blege ansigter vakte stor opmærksomhed. Vi brugte en uge i landsbyen på at bygge
legepladsen, dekorere væggene i førskolen og være med
til undervisning og leg i førskolen.
Det var en spændende udfordring at prøve at leve i en
komplet anden kultur, med alt hvad det har at byde på.
Vi spiste den lokale mad, med fingrene selvfølgelig, vi
brugte skolens toilet, som var et hul med bliktag over
og brusebad var der heller ikke noget af, så vi tog shampooen med ned til søbreden og vaskede os der. Det åndelige fællesskab var også en stor del af vores rejse, hver
aften samledes vi om andagt, sang og bøn. Det var trygt
at vide, at selv i en fremmed kultur passer vores himmelske far på os.

FERIETIPS
Andre steder af Tanzania skulle selvfølgelig også opleves, men intet slår indvielsesfesten af legepladsen og de
nydekorerede vægge i førskolen. Både forældre og især
også børn var utrolig begejstrede, og det er en glæde
som plantede sig dybt i mig.

Birthe Nielsen, Kragelund
Det er altid godt at have bøger med på ferie.
En aktuel bog, som kan anbefales, er romanen ”Dronningen af Saba & Kong Salomon”
af Anne Lise Marstrand-Jørgensen, som også
er forfatteren til romanerne Hildegard I og II.

Lene og Poul Thomsen, Øster Snede
Når vi tager på ferie forsøger vi at lægge besøget i den lokale kirke om søndagen. På den måde kan vi deltage i den
lokale gudstjeneste. Det være sig i Reykavik, Trondheim,
Berlin, på Lesbos eller et sted i Danmark. Det kan være den
lille landsbykirke eller den majestætiske domkirke.

I romanen får man en fremragende skildring af en kvindes farefulde liv og vilkår
i oldtidens samfund for ca. 3000 år siden
i det nuværende Etiopien og samtidig
modsætningen hertil, livet ved hoffet i
Jerusalem, og om hvordan Dronningen
af Saba og Kong Salomons veje krydses.

At gå ind og nyde med øjne, ører og hjerte og på den
måde tage stemningen til sig føles berigende. Vi forstår
nogle steder kun det halve og i Grækenland - ingenting. Vi oplever disse steder, at vi holder vores egen stille
gudstjeneste og er en del af en global kristen menighed.
I kirken oplever vi, at det ikke kun er det talte ord, der
”taler” til os.
Der er ikke den formelle guidede rundvisning, men vi får
ofte mulighed for at samtale med lokale og for at få deres
fortælling om kirken. Hermed en stor opfordring til at opsøge kirken, der hvor I holder jeres sommerferie.

I romanen hører vi om, hvordan det er gået til, at Pagtens
Ark med stentavlerne nu befinder sig i Etiopien.
Bibelfortællingerne i Første Kongebog kap. 10 og Anden
Krønikebog kap. 9 bliver lyslevede i romanen. En spændende læseoplevelse fra først til sidst.
Vejkirker
Der er i Danmark over 2000 kirker, hvoraf mange er bygget i middelalderen for 800-1000 år siden. De er hver især
unikke og et besøg værd på ferie rundt omkring i landet.
I kirken kan du
- sidde i stilhed, bede, læse i salmebogen mv.
- opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie
- deltage i gudstjenester, andagter og koncerter
- blive orienteret om kirkens liv i de fremlagte materialer
Oversigt over vejkirker kan søges i Kirkefondets brochurer:
en for Jylland og en for øerne. Brochurerne kan læses på
www.kirkefondet.dk og er tillige fremlagt i mange kirker.
I sommerperioden er der tillige en del friluftsgudstjenester.
Oplysning om gudstjenester fås let i Kirkekalenderen på
www.folkekirken.dk. Kirkekalenderen kan også hentes som
app til din smartphone. Der er let adgang til oplysninger
om sogne på www.sogn.dk.
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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.
Juni
Fredag den 17. kl. 18.00
August
Fredag den 19. kl. 18.00
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Sommerafslutning i Spejderhuset
Vi begynder efterårets program med en
grillaften.

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 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 Vibeke Nyholm Grønkjær, tlf. 31 39 40 60,
vibekehg@me.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Juni
Torsdag den 9. kl. 19.00

Møde med netværkssamlinger ved
missionær Heri Elttør

Torsdag den 16. kl. 19.00 Møde ved missionær Bjarne Lindgren
Christensen. Emne: Jeg kender din
trængsel (Åb. 2, 8-11)
Juli
Torsdag den 14. kl. 19.00 Sommermøde i haven hos Anna
Kathrine og Hans Ove Kristensen,
Susvej 5, Kragelund

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
August
Mandag den 22. kl. 14.00		 Sommerfest i Præstegården

August
Torsdag den 11. kl. 19.00 Hyggeaften i Klippen
Torsdag den 18. kl. 19.00 Møde ved sekretærJakob Swartz,
Promissio. Emne: Global mission
Torsdag den 25.
kl. 17.00 og 19.00

Stormøde ved sognepræst Jan
Mortensen, Kolding. Emne: Den
blinde Bartimæus

MISSION AFRIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
Juni
Mandag den 13. kl. 14.00
August
Mandag den 8. kl. 14.00

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund
Juni
Mandag den 6. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 7. kl. 19.30

Terminsmøde og generalforsamling.
Sognepræst Anders Dalgaard medvirker

Torsdag den 23. kl. 20.00

Skt. Hans fest hos Hanne og Willy Gamborg, Bjerremosevej 20

Juli
Tirsdag den 12. kl. 19.30

August
Mandag den 1. kl. 9.30
Tirsdag den 16.

Sommermøde. Vi begynder i missionshuset, derefter kaffe hos Erna og Erik
Thomasen, Nedergårdsvej 30, Øster
Snede

Møde hos Olga Hansen,
Nedergårdsvej 5, Øster Snede
Møde hos Else Hansen, Centerparken 1,
Løsning

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41, bn60@fibermail.dk

Maj
Tirsdag den 31. kl. 10.00 Møde hos Nora Christensen, Mejsevej 29, Øster Snede
August
Tirsdag den 23. kl. 13.15 Udflugt med afgang fra kirkepladsen

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

Formiddagscafé
Vi starter efter ferien med fællesspisning kl. 18.00 og møde kl. 19.00 ved
missionær Knud Dalsgaard, Aarhus.
Emne: Bøn. Jakobs Brev 5,13-16
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O P S L AG S TAV L E N

ni 2016
Bibelvandring den 3.Deju
stærke jyders land

gi
Bibelselskabet inviterer til bibelvandrin
Kirke til Løsning Kirke.
de
Sne
r
Øste
fra
6
fredag den 3. juni 201
de Kirke kl. 16.30.
Bibelvandringen begynder i Øster Sne
om De stærke jyder.
Andagt og kort præsentation af historien
ervejs vil der blive
Und
e.
Herefter bibelvandring mod Løsning Kirk
De stærke jyder,
for
g
dnin
bety
læst bibeltekster, som har haft særlig
ægelsen har betydet for
ligesom der vil blive fortalt om, hvad bev
v mv.
kristen tro, kirkesyn, skolevæsen, familieli
r W. Bertelsen,
Pete
or
past
dahl,
Medvirkende er pastor Svend Erik Lang
og
sen
Niel
d
rlun
pastor Johannes Øste
.
tidligere viceborgmester Margit Sørensen
ing Kirkecenter á 75 kr.
Efter vandringen er der spisning i Løsn
Afslutning i Løsning Kirke kl. 20.00.
ge til Øster Snede Kirke.
Der vil blive arrangeret transport tilba
til spisning til Inge Møller,
Alle er velkomne. Tilmelding af hensyn
64 eller 91 15 09 03
mail: immm@stofanet.dk – tlf. 75 52 72
6.
201
maj
senest den 27.

Udflugt
Den årlige sommerudflugt er
onsdag den 15. juni.
Udflugten går til Verdenskortet ved Klejtrup
Sø, hvor vi hører historien om verdenskortets
tilblivelse, og hvor vi spiser til middag.

Herfra går turen til Viborg Domkirke,
hvor vi hører om kirkens historie og
får en rundvisning.

Eftermiddagskaffen nydes ved Hald Sø.

Nyhedsmails fra
Øster Snede Kirke
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lse af nyheder
Det er muligt at tilmelde sig til modtage
sende en mail
blot
skal
Du
l.
mai
fra Øster Snede Kirke pr.
du lejlighedsvis
til Anders Dalgaard, adal@km.dk, så vil
heder mv.
iven
modtage mails om kommende beg

Kl. 9.00 er der afgang fra parkeringspladsen ved
Øster Snede Kirke.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. Pris 225 kr.
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

O P S L AG S TAV L E N

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 21. august kl.10.30 er der friluftsgudstjeneste ved
Spejderhuset. Efter gudstjenesten vil der frem til ca. kl. 12.30
være en familieaktivitet, som spejderne står for.
Herefter er der mulighed for at nyde den medbragte frokost i det
grønne. Husk madkurv.

Sommerfest i Præstegården

Tak for bidrag til at hjælpe
verdens fattigste kvinder

Ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 13. marts indkom der i alt 16.278 kr.
Der er god grund til at sige tak til de mange bidragyde
re
og til indsamlerne for det flotte bidrag til at hjælpe
verdens
fattigste kvinder gennem Folkekirkens Nødhjælps
arbejde.
På landsplan indkom der 13 mio. kr. til dette vigtig
e formål.

Alle i sognet inviteres til sommerfest mandag den 22. 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.

Orienterings- og opstillingsmøder til menighedsrådsvalg
Som omtalt i bladet afholder menighedsrådet orienteringsmøde i
Konfirmandhuset tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00.
Efter orienteringen kan der holdes opstillingsmøder
for lister til menighedsrådsvalget.

Ferie
Embedet varetages fra den 28. maj til den 5. juni,
fra den 1. - 17. juli og fra den 15. - 21. august af
sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg,
tlf. 26 18 63 33.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Torsdag den 11. august kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 21. 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

STOF TIL NÆSTE
KIRKEBLAD

10. juli til Verner Rud Nielsen
vrn@fibermail.dk
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GUDSTJENESTER
JUNI
Søndag den 5.
2. s.e. trin.
Luk. 14,25-35
Søndag den 12.
3. s.e. trin.
Luk. 15,11-32
Søndag den 19.
4. s.e. trin.
Matt. 5,43-48
Søndag den 26.
5. s.e. trin.
Matt. 16,13-26

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

JULI
Søndag den 3.
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
6. s.e. trin.
Matt. 19,16-26		
Søndag den 10. kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
7. s.e. trin.
Indsamling: Danmission
Matt. 10,24-31
Børnekirke
Søndag den 17. kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
8. s.e. trin.
Matt. 7,22-29
Søndag den 24. kl. 10.30: A. Dalgaard
9. s.e. trin.
Indsamling: Promissio
Luk. 12,32-48
Søndag den 31. kl. 10.30: A. Dalgaard
10. s.e. trin.
Børnekirke
Matt. 11,16-24

AUGUST
Søndag den 7.
11. s.e. trin.
Luk.7,36-50
Søndag den 14.
12. s.e. trin.
Matt. 12,31-42
Søndag den 21.
13. s.e. trin.
Matt. 20,20-28
Mandag d 22.
Søndag den 28.
14. s.e. trin
Johs. 5,1-15

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

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
JUNI
Onsdag den 8. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 22. kl. 15.00
JULI
Onsdag den 20. kl. 15.00 (altergang)
AUGUST
Onsdag den 10. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 31. kl. 15.00

