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P R Æ S T E N S S P A LT E
Fra påskemåltid til nadver
Ny Testamente beretter, at Jesus var i Jerusalem sammen
med sine disciple for at fejre den jødiske påske. Det var en
højtid, som strakte sig over flere dage, og højdepunktet var
selve påskemåltidet.
Ved påskemåltidet blev fortællingen om udfrielsen af Israels
folk fra Egypten fortalt og mindet gennem skriftsteder, sange, bønner, velsignelser og de særlige retter af mad, som hver
havde sin symbolske karakter.
Påskemåltidet bestod af
• Bitre urter dyppet i saltvand, som symboliserer det jødiske
folks trængsler og tårer i fangenskabet.
• Selleri dyppet i charoset (en mos af hakkede æbler og nødder med citron, honning og kanel), som skal forestille den
mørtel, israelitterne brugte til at bygge huse for egypterne.
• Et hårdkogt æg, som et symbol på håbet om at kunne vende tilbage til deres eget land.
• Lam, som fra det slagtede dyrs blod, der frelste israelitterne
fra dødens engel.
• Usyret brød (brød uden gær), som spises, fordi israelitterne
ikke havde tid til at lade det hæve.

vin tager Jesus det usyrede brød og beder takkebønnen over
det og indvier det til at være sit legeme og byder disciplene
at spise det ”til min ihukommelse”.
Efter takkebønnen ved slutningen af måltidet løftes det tredje bæger (velsignelsens bæger), og i forbindelse hermed indvier Jesus dette bæger til at være den nye pagts blod – ”mit
blod som udgydes for jer til syndernes forladelse” og byder
dem at drikke det ”til min ihukommelse”.
Når ordene ”min ihukommelse” bruges, så rummer det flere
betydninger: 1) at vi mindes Jesu lidelse og død på korset. 2)
at vi skal regne os for delagtige i Jesu død; at vores synder
blev naglet til korset sammen med Jesus og døde med ham.
3) at Gud husker på sit løfte om, at han vil se blodet og lade
dommen og døden gå forbi.
I nadverens brød og vin er Jesus skjult tilstede med sin nåde,
tilgivelse og frelse. Nadveren forkynder, at den, der spiser og
drikker Jesu legeme og blod, har fællesskab med Jesus og bliver skjult i ham. Og der er ingen fordømmelse for dem, der er
i Kristus Jesus.
AD

Hertil kom, at man drak vin fortyndet med vand,
fire bægre vin, som enten blev ledsaget af bibellæsninger, takkebønner eller lovsange. Påskemåltidet er et ritual, hvor der både smages,
lugtes, lyttes og tales. Et pædagogisk ritual, som
har til hensigt at fastholde mindet om jødernes
udfrielse af Egypten. Et ihukommelsesmåltid!
Da Jesus er i færd med at fejre påskemåltidet
med sine disciple, giver han dem (og os, som
kristen menighed) en helt fantastisk gave, nadvermåltidet. Begivenhederne dén påske for
mere end 2000 år siden er grundlaget for, at vi i
dag kan gå til nadver.
Den kristne kirkes nadver er et ihukommelsesmåltid!
I forbindelse med påskemåltidets andet bæger
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Familiegudstjeneste juleaftensdag
Gennem de seneste 6-7 år har vi lavet en
familiegudstjeneste om formiddagen juleaften, som særlig henvender sig til børnefamilierne.
I år havde vi valgt temaet fra Disneyfilmen Frost.
Vi ville forsøge at fortælle julens glade budskab
gennem sang og musik, filmklip, kulisser og
udklædning samt optrin og forkyndelse.
Første filmklip viste, hvordan prinsesse Anna
havde fået frost i sit hjerte, og at dørene til
slottet Arndal blev lukket. Hertil blev der
forkyndt om syndefaldet, hvor de første
mennesker syndede mod Gud (fik frost i hjertet)
og blev ført uden for Paradiset, og døren blev
lukket bag dem.
Det andet klip viste, hvordan prinsesse Anna leder efter sin
søster Elsa. I forkyndelsen hertil blev lignelsen fortalt om
hyrden, der leder efter det bortkomne får og om, at Jesus er
hyrden, der leder efter os.
Det tredje klip viste, hvordan Anna sammen med sin gode
ven Kristoffer søger hen til det sted, hvor hun kan få hjælp til
at få tøet isen op i sit hjerte, inden hun selv fryser til is. Her
blev der forkyndt om, at Jesus tager imod og hjælper alle
dem, der kommer til ham.
Fjerde og sidste klip viste, hvordan en ægte kærlighedsgerning kan optø et frossent hjerte. Anna ofrer sit liv for at
redde sin søster Elsa, og ved dette offer tøes frosten op i
hendes eget hjerte, og dørene til Arndal åbnes og skal aldrig
mere lukkes. Forkyndelsen til det afsnit peger på, at Jesus i en
ægte kærlighedsgerning ofrede sig for os på korset for vore
synders skyld, hvorved han åbnede døren ind til Paradiset.
Målet med hele gudstjenesten var at sige, at Gud gennem
Jesu kærlighedsgerning har åbnet døren ind til Paradiset,
og at den aldrig mere skal lukkes.
					
AD
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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.
Tidligere menighedsråd har i årene op til 2008 sparet
op til udvidelse af orglet. I tilslutning til den tiltrængte
opførelse af en konfirmandbygning i 2008 blev det
besluttet at omprioritere således, at den opsparede kapital
til orgeludvidelse blev anvendt til delvis finansiering af
konfirmandhuset. Det var en rigtig god beslutning, idet
Konfirmandhuset er blevet et stort aktiv for kirkens liv.
Siden da har behovet for udvidelse af orglet stået uløst
tilbage.
Menighedsrådet har sammen med kirkeministeriets
orgelkonsulent vurderet muligheder for udbygning af
orglet. Konsulenten vurderer det nuværende orgel som
velfungerende med gode stemmer og på ingen måde

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
kassabelt. Det er konsulentens vurdering, at orglet ikke kan
udbygges med flere stemmer.
Et nyt pibeorgel på 18-20 stemmer må vurderes at ligge
uden for økonomisk rækkevidde.
På denne baggrund anbefaler orgelkonsulenten, at der
vurderes 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 kan
aktiveres. Pibeorglet vil fortsat uændret kunne bruges, som
det er.

20.000 i kirke og konfirmandhus sidste år!
Siden 1. søndag i advent 2014 har antal kirkegængere og
deltagere i kirkelige handlinger og arrangementer været
talt. Det var biskop Marianne Christiansen, som iværksatte
tællingen, som skulle gennemføres godt et år frem til 1.
februar 2016.
Det var bl.a. formålet med kirketællingen, at denne 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.
Det kommer næppe bag på nogen, at der i Øster Snede er
stor opbakning om kirken og deltagelse i gudstjenester,
kirkelige handlinger og arrangementer i øvrigt.
I perioden 1. december 2014 frem til 31. december 2015
har der været 20.705 deltagere i alt, fordelt med 13.584
til gudstjenester, 2.237 til kirkelige handlinger (bryllup,
bisættelse, begravelse) og 4.884 til arrangementer i øvrigt.
Der har i perioden været afholdt 80 gudstjenester med 165
deltagere i alt i gennemsnit. Det er ganske imponerende tal,
som afspejler et rigt og varieret kirkeliv.
VRN

Det er blevet den løsning, som menighedsrådet har valgt.
Efter grundige undersøgelser og vurderinger af alternative
leverandører, har menighedsrådet efter provstiets
velvillige opbakning i efteråret afgivet bestilling til Svensk
Orgelkonsult AB om levering af udvidelse/supplering af
nuværende orgel med 31 digitale stemmer fra Allen Organs
i USA med forventet installation i sommeren 2016.
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A LT E R G A N G F Ø R O G N U
Redaktionen har ønsket at sætte fokus på altergang før i tiden og i dag. Vi har bedt forskellige om at belyse det.
I dag er det almindeligt, at de fleste deltagere i søndagens
gudstjeneste også er med til nadver. Sådan har det ikke altid
været. Hvis vi går 50 år tilbage, var det at gå til alters ikke
bare noget man gjorde, fordi man var til gudstjeneste.

Berit og Keld Kjærgaard, Øster Snede

Nadveren var tæt forbundet med skriftemålet, hvor man bekender og angrer sine synder. Hvis man en søndag ville til
nadver, mødte man i kirke en halv time før gudstjenesten og
gik til skriftemål. Her holdt præsten en kort tale, og derefter
gik man op til alteret og knælede. Præsten gik så rundt og
tilsagde den enkelte syndernes forladelse, mens han lagde
hånden på hovedet af hver enkelt knælende.

Da vi som nytilflyttede havde dåbssamtale med Anders Dalgaard, snakkede vi lidt med ham om, hvad han tænkte om
det at tage børnene med til nadverbordet i Øster Snede Kirke. Da vi mærkede åbenheden overfor det, var det helt naturligt for os, at hele familien gik til alters sammen. Vi syntes,
at det var vigtigt at introducere det for børnene, allerede
som små, så det bliver en naturlig del af deres kirkegang.

Bagefter gik man ned i kirken og satte sig, og de øvrige
gudstjenestedeltagere kom ind i kirken. De havde indtil da
stået udenfor kirkedøren og ventet på, at skriftemålet sluttede.

Når vi går til alters, har vi ladet vores børn få nadverbrødet,
men ladet dem springe nadvervinen over. Det synes vi har
fungeret godt for os. På denne måde er de med til måltidet,
men de venter med at få vin, til de bliver lidt større. Vores
ældste Camilla går nu til konfirmationsforberedelse, og her
har Anders Dalgaard introduceret nadvervinen for konfirmanderne. Vi synes, at det er et meget naturligt tidspunkt
for børnene at begynde at modtage nadvervin.

Nu kunne den egentlige gudstjeneste begynde. Når man
nåede til altergangen, gik de mennesker, som havde været
til skriftemål, til alters, og resten af menigheden blev enten
siddende eller forlod kirken.
Børn deltog ikke i altergangen, før de var blevet konfirmeret. Der blev indbudt til konfirmandaltergang en søndag
kort efter konfirmationen.
Alle, vi har talt med, husker højtidsstemningen, men det
har været forskelligt fra hjem til hjem, hvor ofte man gik til
alters. Fælles for alle har været, at man gik til gudstjeneste
langt oftere, end man deltog i nadveren.

Knud Knudsen, Båstrup
Knud Knudsen fortæller, at det i hans hjem var almindeligt
at gå til alters tre til fire gange om året. Det var noget, der
blev talt meget om i ugen op til og ved morgenbordet om
søndagen. Man forberedte sig.
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Knud Knudsen husker, at der var en speciel højtid i hjemmet
de søndage, hvor man deltog i skriftemål og nadver. Efter
gudstjenesten gik de, der havde deltaget i nadveren rundt
og ønskede hinanden ”til lykke med velsignelsen”.

A LT E R G A N G F Ø R O G N U
Vi har snakket med børnene om, hvad det betyder, når vi går
til alters, og det er jo dybest set lidt svært at forklare et barn,
hvad det er, der sker. Vi prøver at forklare dem, at ved at deltage i nadvermåltidet får vi del i de gode ting, som Jesus
har gjort for os. Det gode, Jesus har gjort, bliver nu en del af
os, fordi brødet ved nadveren er ”Jesu Kristi legeme”. Efterhånden som børnene er blevet større, har vi gradvist kunnet
sætte flere ord på, hvad det var, Jesus gjorde, og hvad det
betyder for os i dag.

Når jeg går til alters oplever jeg også, at jeg kommer uden
noget og er helt afhængig af det, Gud gør, og at nåden gælder for mig i dag. Det gør mig glad og fylder mig med tak
over at må få del i alt det, Gud giver mig - både frelsen, men
også i livet.

For os som forældre er nadveren betydningsfuld og højtidelig, og vi tror faktisk på, at der i nadveren sker noget ganske
særligt. Vi er derfor også glade for, at vi har muligheden for
at dele dette med vores børn. Vi håber på, at de gradvist får
mere og mere forståelse for, hvad det er, der sker ved nadveren og i kirken i øvrigt, efterhånden som de bliver store.
Margrethe Sæderup Pedersen, Haurum
At det brød og vin, vi får ved nadveren, på samme tid både
er brød og vin og Jesu legeme og blod, kan være svært at
forstå. Men når jeg modtager det i tro, bliver Jesu betaling
for mine synder på korset mere konkret.
Når jeg modtager oblaten og vinen, bliver jeg mindet om,
hvor fantastisk en plan Gud satte i værk for at frelse os mennesker; hvor meget det kostede, og hvor heldig jeg er, at én
kan tilgive mig. Når jeg knæler, takker jeg for tilgivelsen og
forsøger bagefter at gå smilende derfra med oprejst pande
– for det er jo netop en glædelig og stor ting, der er sket.
Ole Gamborg, Øster Snede
Hvad betyder det for mig at gå til alters? Det er her, jeg på en
særlig måde oplever Guds nærvær og omsorg for mig. Her
får jeg lov til helt konkret at knæle for min Herre og Frelser
og lægge alt frem for ham.
Jeg synes, at der mangler noget vigtigt i gudstjenesten, hvis
der ikke er altergang, og jeg nyder også meget at have min
familie med og dele det med dem.
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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. 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 Bjarne Henriksen, tlf. 75 89 04 08,
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.
Marts
Tirsdag den 15. kl. 19.30
April
Tirsdag den 12. kl. 19.30
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Emneaften: ”Bøn i bevægelse”. Underviser: Lærer på KompetenceSilkeborg
Susanne Jensen, Aarhus
Emneaften: ”Stilhed, fordybelse og
retræte”. Underviser: Leder af Hellig
Kors Kloster Carsten Dalsgaard Hansen,
Daugård.

Maj
Tirsdag den 10. kl. 19.30

Emneaften: ”At høre Guds stemme”.
Oplæg ved Henrik Rasmussen, herefter
deler vi erfaringer, gennem vidnesbyrd
og kommentarer, med at høre Guds
stemme

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 Ulla Due Christensen, tlf. 25 71 06 30,
ullacc@hotmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Marts
Torsdag den 3. kl. 19.00

Generalforsamling med indsamling til
Øster Snede Indre Mission. Andagt ved
sognepræst Anders Dalgaard, Øster
Snede

Torsdag den 17. kl. 17.30 Påskemåltid ved generalsekretær i Israelsmissionen Bodil Skjøtt, Aarhus
Torsdag den 31.
kl. 17.00 og 19.00
April
Torsdag den 7.

Torsdag den 14.

Stormøde ved generalsekretær i Ordet
og Israel Ole Andersen
Emne: Jesus har magt over onde ånder
Møde med netværkssamlinger ved
missionær Henrik Dideriksen, Skive.
Emne: Den store kamp og Jesu syv
korsord
Forårsmøde i Horsens

Torsdag den 28. kl. 19.00 Møde ved bibelskolelærer Peder
Kølle, Børkop Højskole. Emne: Salme
51. Mødet slutter med kaffe
Maj
Torsdag den 12.
kl. 17.00 og 19.00

Stormøde ved rektor på Det
Kristne Gymnasium Karsten Hauge
Mortensen, Ringkøbing. Emne: Fra
træ til tro – om Zakæus

Torsdag den 26. kl. 19.00 Møde ved vicegeneralsekretær i Indre
Mission Peter Nord Hansen. Emne:
Salme 73. Mødet slutter med kaffe

Lørdag den 12.

Samfundsdag i Kragelund Missionshus
kl. 10.00 – 18.00 ved indremissionær
Søren Grysbæk, Horsens. Program
kommer senere

Tirsdag den 22. kl. 19.30

Møde ved tidligere konsulent Henning
Hansen, Give.
Emne: Påskevandring

April
Lørdag den 2. kl. 19.00
Mandag den 4. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 5. kl. 19.30

Møde ved afdelingschef Holger Skovenborg, Gårslev. Emne: Hvad betyder
det for os, at Jesus stod op af graven?

Torsdag den 14. kl. 19.30

Forårs-kredsmøde i Horsens Missionshus ved rektor Karsten Hauge
Mortensen, Det Kristne Gymnasium,
Ringkøbing

Tirsdag den 26. kl. 19.30

Møde ved leder af Cafébussen, Kristian
Lindholm, Brabrand. Emne: ”Ud på
dybt vand”

Maj
Mandag den 2. kl. 9.30

Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund
Marts
Mandag den 7. kl. 9.30

Formiddagscafé

Formiddagscafé

Tirsdag den 10. kl. 19.30

Bibelen under lup ved tidligere højskolelærer Svend Åge Jacobsen, Haderslev. Emne: Johannes Åbenbaring.

Tirsdag den 31. kl. 19.30

Bibelen under lup ved tidligere højskolelærer Svend Åge Jacobsen, Haderslev. Emne: Johannes Åbenbaring

EFTERMIDDAGSMØDER

Møder holdes i Kragelund Missionshus
Marts
Mandag den 21. kl. 14.00

KRAGELUND IM

”Syng sammen aften” med Hedenstedkoret i Hedensted Missionshus

April
Mandag den 18. kl. 14.00
Maj
Mandag den 23. kl. 14.00

Eftermiddagsmøde i Præstegården
ved pastor Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder. Emne: Optakt til påsken.
Eftermiddagsmøde ved pensioneret
lærer Gert Grube, Gårslev. Emne:
Troens hvile, midt i troens kamp.
Eftermiddagsmøde ved pastor
emeritus Jørgen Bækgaard Thomsen,
Beder
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MISSION AFRIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
April
Mandag d. 4. kl. 14.00

Møde hos Vita og Dora Jakobsen,
Sneppevej 6S, Løsning

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 75 89 31 41,
bn60@fibermail.dk
Marts
Tirsdag den 1. kl. 10.00
April
Tirsdag den 5. kl. 10.00
Maj
Tirsdag den 3. kl. 10.00

Møde hos Irene Gregersen, Skovvej
21, Kragelund
Møde hos Maren Hansen,
Kærvænget 7, Gl. Sole
Møde hos Birthe Nielsen, Fælledvej
60, Kragelund

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

April
Mandag den 25. kl. 19.30 Møde hos Susanne og Karsten
Sæderup, Bjerremosevej 13

Konfirmander Løsning/Øster Snede 2015
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KONFIRMATIONER

Søndag den 1. maj kl. 10.00
Tia Simone Lave Christensen
Sidsel Winther Hansen
Rebekka Søndergaard Henriksen
Maria Althoff Jakobsen
Camilla Kildedal Kjærgaard
Anne Sofie Ruggaard Krogh
Sara Jedig Nielsen
Casper Søgaard Andersen
Lasse Brødsgaard
Mathias Fransberg Christensen
David Kjær Kruse
Mike Saleela Nielsen
Thomas Koefoed Nielsen
Jakob Rhiger Pedersen
Asmus Thomsen
Søndag den 8. maj kl. 10.00
Amalie Nørregaard Boutrup
Thilde Bollerup Eriksen
Karoline Hedensted Jespersen
Matilde Hedensted Jespersen
Julie Breinbjerg Jørgensen
Malene Strunge Kristensen
Matilde Lehmann Mathiassen
Anne Katrine Lerche Munk
Sara Marie Svanberg Nielsen
Camilla Christiansen Nybro
Caroline Saurto Hylleberg Odgaard
Rebekka Rathleff
Kevin Borup Jensen
Christina Mølby Sørensen
Jacob Lerche
Cecilie Terkelsen
Jonas Kristensen Nørgaard
Sebastian Elkjær Bülow
Frank Hyldgaard Zusman
Oliver Darmann
Jacob Hyldgaard Zusman
Nikolaj Grøntved Isaksen

Konfirmander Bøgballe 2015

O P S L AG S TAV L E N

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 13. marts samler vi penge ind
til at hjælpe verdens fattigste kvinder.
Meld dig som indsamler.
Ring til koordinator er Robert Simonsen, tlf. 75 89 33 58.

Nadvergudstjeneste

Onsdag den 27. april kl. 14.00 vil der være en
eftermiddagsgudstjeneste, hvor nadverfejringen
er det centrale. Gudstjenesten henvender sig særlig
t til de
ældre og gangbesværede og handicappede,
der har svært ved at komme til alters ved en almin
delig
søndags gudstjeneste.
Nadveren vil derfor blive uddelt i kirkebænkene.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i konfirmandhus
et.

Ferie & kursus
Embedet varetages fra den 11. til 17. april og
fra den 9. til 14. maj af sognepræst Peter Krabbe-Larsen,
Sindbjerg, tlf. 26 18 63 33.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag den 16. marts kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 18. 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

STOF TIL NÆSTE
KIRKEBLAD

10. april til Verner Rud Nielsen
vrn@fibermail.dk
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GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag den 6.
Midfaste
Johs. 6,24-35
Søndag den 13.
Maria bebudelse
Luk. 1,46-55
Søndag den 20.
Palmesøndag

kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Kirkens korshær
Børnekirke
kl. 9.00: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler
kl. 19.00: A. Dalgaard		
Indsamling: Ydre Mission

Torsdag den 24.
Skærtorsdag
Johs. 13,1-15
Fredag den 25.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Langfredag
Indsamling: Ydre Mission
Fra lidelseshistorien Børnekirke
Søndag den 27.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Påskedag
Indsamling: Ydre Mission
Matt. 28,1-8
Børnekirke
Mandag den 28. kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
2. påskedag
Indsamling: Ydre Mission
APRIL
Søndag den 3.
1. s. e. påske
Johs. 21,15-19
Søndag den 10.
2. s. e. påske
Johs. 10,22-30
Søndag den 17.
3. s. e. påske
Johs. 14,1-11
Fredag den 22.
Bededag
Matt. 7,7-14
Søndag den 24.
4. s. e. påske
Johs. 8,28-36
Onsdag den 27.

MAJ
Søndag den 1.
5. s. e. påske
Johs. 17,1-11
Torsdag den 5.
Kristi himmelfart
Luk. 24,46-53
Søndag den 8.
6. s. e. påske
Johs. 17,20-26
Søndag den 15.
Pinsedag
Johs. 14,15-21
Mandag den 16.
2. pinsedag
Johs. 6,44-51
Søndag den 22.
Trinitatis s.
Matt. 28,16-20

kl. 10.00: A. Dalgaard
Konfirmation
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Folkekirkens Mission
kl. 10.00: A. Dalgaard
Konfirmation
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 29.
1. s. e. trin.
Luk. 12,13-21

kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Folkekirkens Mission
Kirkekaffe

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke

JUNI
Søndag den 5.

kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: KFS
Børnekirke
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Kirkekaffe

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
MARTS
Onsdag den 2. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 16. kl. 15.00

kl. 10.30: A. Dalgaard
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Agape
Børnekirke
kl. 14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 11)

APRIL
Onsdag den 6. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 20. kl. 15.00
MAJ
Onsdag den 4. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 18. kl. 15.00

