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P R Æ S T E N S S P A LT E
Men det skete i de dage
I en nytårssang hedder det: ”I nat skal for- og fremtid mødes
ved kirkeurets tolvte slag; et år skal dø, et andet fødes, … Om
mest jeg taber eller vinder ved tidens gang, det ved jeg ej”!
Ved et årsskifte placeres vi på tærsklen mellem et år, der er
gået, og et år der kommer; mellem noget kendt og noget
ukendt.
Året, der gik, satte spor. Vi satte spor i vort eget og andres
liv; andre (ja verden omkring os) var med til at sætte spor i
vores liv. Sporene kom til at præge året, der gik.
Nogle af sporene er vi glade og taknemmelige for, og de
giver os forventning om at opleve noget spændende i det
kommende år, mens andre spor har skabt bekymring og
ængstelse for, hvordan vi skal møde fremtiden.
Forskellige begivenheder placerer os mellem det, der var,
og det der kommer. Det kan være begyndelse eller afslutning af en uddannelse; nyt arbejde eller det at forlade arbejdsmarkedet; akut sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie. Disse og andre begivenheder er skelsættende
i vores liv.

Ånd gør ordet levende i vore hjerter, så skabes der tillid til
Gud og tro på Jesus, som vores frelser; ordet giver trøst og
glæde; ordet giver kraft og frimodighed i kristenlivet.
Jesus Kristus sætter spor i os; ikke stillestående spor, men
spor der sætter os i bevægelse, så vi med ord og liv tilbeder
Gud og lovsynger hans navn og lader hans kærlighed og
tjenersind komme til udfoldelse gennem os i tjeneste for
evangeliet og i kærlighedens gerninger mod vores medmennesker.
Budskabet om det, der skete i de dage, vil aldrig lade os
uberørte: det sætter spor og sætter os i bevægelse.
Selvom alt kan forandre sig, så er Jesus Kristus den samme,
i går og i dag og til evig tid.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

AD

Den mest skelsættende begivenhed i historien var det, der
skete i de dage, da der udgik en befaling fra kejser Augustus
om at holde folketælling. I de dage indtraf der en afgørende
begivenhed i Betlehem. Maria fødte sin førstefødte; hun
svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Maria fødte Jesus
Kristus, Guds enbårne søn, verdens frelser. Vores frelser.
Det skelsættende var og er, at den evige og almægtige
Gud i himlen iklædte sig et menneskes skikkelse og lod
sig føde som et lille barn. Jesu fødsel var og er så skelsættende, at tiden og verdenshistorien blev opdelt i et før og
et efter Kristi fødsel.
Jesu fødsel, liv, død og opstandelse satte spor; spor der fører og leder til frelse hos Gud.
Budskabet, om det der skete i de dage, skulle forkyndes til
hele verden. Og når dette glædelige budskab om Jesus bliver forkyndt for os, så sætter det spor i vores liv. Når Guds
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Tak til sognepræst Peter Krabbe-Larsen
For ca. fire år siden blev Øster Snede og Sindbjerg sogne
knyttet tættere sammen. Dette kom til at betyde, at
sognepræst Peter Krabbe-Larsen fra Sindbjerg har haft
en del tjenester i Øster Snede, hvilket mange har haft stor
glæde af.
Peter Krabbe-Larsen har fået nyt embede og skal fra den 1.
december være sognepræst i Struer.
Fra Øster Snede menighed, menighedsråd og kirkens
ansatte skal der lyde en stor tak for den tjeneste, som Peter
Krabbe-Larsen har udført i Øster Snede sogn. Peter har
været en rigtig god kollega, som jeg sætter stor pris på og
som jeg vil komme til at savne.
Vi ønsker ham tillykke og Guds velsignelse i det nye
arbejde.
AD

Enhver ændring i en middelalderkirke som Øster Snede
Kirke forudsætter stiftets godkendelse efter indhentning
af udtalelser fra Nationalmuseet og Den Kongelige Bygningsinspektør. Ansøgningen om etablering af gelænderet
er blevet positivt modtaget og godkendt. Arbejdet er
blevet udført af lokale håndværkere. Menighedsrådet
glæder sig over det færdige resultat.
Omlægning af chausséstensbelægning
Den mere end 30 år gamle, smukke chausséstensbelægning
foran våbenhuset og i gangarealet mellem våbenhuset og
graverhuset har længe trængt til at blive lagt om.
Belægningen har over tid sat sig, så der er blevet ujævnheder
og fordybninger, således at der står vand flere steder, når
det har regnet.
Menighedsrådet besluttede derfor at få belægningen
lagt om, så det igen kan holde i en længere årrække. Det

Gelænder i korbuen
For at komme fra kirkens skib til koret må man træde et
trin op. Menighedsrådet har ønsket at opstille et gelænder
til de, som måtte have behov for noget at støtte sig til, når
man går op i koret og ned igen.
Menighedsrådet har lagt vægt på et diskret gelænder, som
naturligt falder ind i kirkerummet. For at undgå at montere
gelænderet i kvadderstensmurværket, er gelænderet fastgjort i et støbt fundament under gulvklinkerne.
Chaussésten før omlægning

Chaussésten efter omlægning
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er sket med opbygning af et nyt fundament i form af en
bund på 40 cm. Chausséstenene genbruges. Arbejdet er
udført i begyndelsen af oktober. Det er nu muligt også på
regnvejrsdage at komme tørskoet til kirke. Menighedsrådet
glæder sig over det pæne resultat.
Dåbsklude
Anne-Dorthe Hansen, Kragelund, har tilbudt at strikke
dåbsklude til Øster Snede Kirke. Dette tilbud har menighedsrådet med glæde og tak
taget imod.
Dåbskluden er en strikket
klud af hvidt bomuldsgarn
med kristne symboler som
kors, kirke, døbefont, hjerte,
anker mv., som dåbsforældrene får med hjem, når
barnet er blevet døbt – og barnets hoved et blevet tørret
med kluden.
Forud for dåben ligger dåbskluden klar på døbefonten klar til brug. Dåbskluden er et godt minde
om dagen til påmindelse om dåben og dens betydning.
Idéen til dåbskluden
kommer fra sognepræst Ann Maj Lorenzen, ThorsagerBregnet-Feldballe
Kirke på Djursland.
Det er også Ann Maj
Lorenzen, som har
designet mønstre til
dåbsklude.
Mange kirker har
taget idéen til sig, og
dåbsklude anvendes
nu rundt omkring i
hele landet.

Besøgstjeneste
Menighedsrådet ønsker at kunne tilbyde formidling af
besøgstjeneste ud fra Øster Snede Kirke ud fra forventning
om, at det vil kunne blive til velsignelse for såvel den som
får besøg og for den, som kommer på besøg.
En besøgsven er knyttet til en bestemt person, som ønsker
besøg. Det nærmere omfang og indhold af besøg aftales
mellem besøgsven og den, der modtager besøg. Det kunne
være en time om ugen eller hver 14. dag. Indholdet kan
være almindeligt samvær, oplæsning, et spil, en gå- eller
køretur eller hvad besøgsværten har lyst til. En besøgsven
har tavshedspligt med de oplysninger, vedkommende
kommer i besiddelse af gennem besøgene.
Første skridt i at etablere en besøgstjeneste er at få
kontakt med personer, som ønsker en besøgsven, og
med personer, som vil tilbyde sig som besøgsven. Derfor
opfordres interesserede til at kontakte sognemedhjælper
Lisette Vestergaard, tlf. 24 42 76 09 eller sognepræst
Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11.
Nyvalg til provstiudvalg
Hvert 4. år er der valg til provstiudvalg. Efter orienteringsmødet den 23. august 2017 for alle menighedsråd
i Hedensted Provsti blev der opstillet en liste til valg af
provstiudvalgsmedlemmer. Da der efterfølgende ikke er
indkommet flere lister, blev afstemningsvalget aflyst, og
følgende indtræder i provstiudvalget for de kommende
fire år gældende fra den 1. november 2017:
Henning Nielsen, Ølsted
Henrik Birch-Rasmussen, Rårup-Skjold
Jette Heller, Aale-Linnerup
Niels-Otto Dalsgaard, Hedensted-St. Dalby
Verner Rud Nielsen, Øster Snede
Provst Hanne-Birgitte Kristiansen er født medlem af
provstiudvalget, og sognepræst Ulrik Dige, Glud-Hjarnø, er
valgt af provstiets præster som medlem af provstiudvalget
Henrik Birch-Rasmussen og Niels-Otto Dalsgaard er
nyvalgte medlemmer efter Kjell Palmelund Laursen og
Søren Kallestrup, som efter en længere årrække som
medlemmer af provstiudvalget ikke ønskede at genopstille.
Øvrige medlemmer blev genvalgt.
VRN
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Redaktionen har udfordret nogle personer i Øster Snede
Sogn til at fortælle om traditioner og tanker, der præger
dem ved nytårstide.

Simon, Martin, Maria, Allan og Lene. I december snakker
vi om nogle af de oplevelser, vi har fået i året, som er gået, og siger Gud tak for, at han har været en del af det.

Lone Laursen, Gl. Sole, skriver: Vi har gennem mere end 30
år været velsignet ved at kunne
fejre nytårsaften sammen med
den samme flok venner.

Omkring nytår tænker vi på, hvad det nye år mon vil bringe. Vi har håb om, at et dejligt år er i vente. På Simons værelse høres ofte denne sang fra CD-afspilleren: ’Det er min
ABCDEFG, at Jesus han er med i alt, hvad der kan ske’ (fra
CD-en Fuldstændig fri af Gospel-kids).

Omkring nytår og særlig nytårsaften tænker vi tilbage og drøfter, hvad der er hændt os i året,
der er gået. Vi er enige om, at vi
har meget at være taknemmelige for, men ingen af os fatter,
at tiden går så hurtigt, som den
gør. Det var jo næsten i går, at vi
fejrede nytår sammen med alle Lone Laursen
vore børn. Bevidstheden om, at
vores liv kun er et sekund af evigheden kan virke skræmmende, men tanken om at evigheden møder os nytårsaften er stor.
Lene og Allan Hedevang, Øster Snede, udtrykker deres nytårstanker således: Vi er en familie på fem personer:

Ja, vi ved ikke, hvad det nye år bringer af glæder og måske
sorger, men vi tror på, at Jesus er med i vores liv.
Merete og Lars Jepsen, Båstrup, fortæller: Nytåret fejrer vi hvert år sammen med et hold gode venner og traditionen begynder allerede til middag, hvor vi spiser frokost
sammen. Derefter går vi i gang med aftenens forberedelser. Mændene står for gourmet maden og kvinderne for
borddækning, oppyntning og børnepasning.
Selve aftenen begynder med Dronningens nytårstale. Derefter spiser vi, laver nytårsløjer, ser 90 års fødselsdag, rådhusklokker og fyrer fyrværkeri af. Vores gæster overnatter
hos os, og festen slutter først til middag den 1/1, efter at vi
har ryddet op og fået rester.
Vi forbinder nok ofte nytåret med traditioner. Det er trygt
og forudsigeligt, og børnene nyder også, at de ved, hvad
der skal ske og glæder sig fra år til år. Også til at kunne
være længe oppe, som jo også er en del af nytåret. Mange
af vore traditioner har vi haft med fra vore hjem og mærker
nu glæden ved at kunne give det videre.
En anden tradition hos os i forbindelse med nytåret er at se
tilbage på det år, som er gået og frem mod det næste. Det
gør vi blandt andet ved at skrive nogle mål ned for året,
som både kan være personlige mål, familiemål, feriemål
eller ting, som vi gerne vil have ordnet i løbet af det kommende år. Omkring nytår ses sidste års mål igennem, og på
den måde lærer vi også at sætte realistiske mål fra år til år.
Nogle mål går også videre fra år til år.

Lene og Allan Hedevang
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Nytåret kan indimellem være svært at forstå. Det er, som

TA N K E R V E D N Y TÅ R
om der sker meget i løbet af et døgn. Inden nytåret er det
jul, højtid og familiebesøg, som fylder og så kommer nytåret. Så er julen ovre, og hverdagen skal til at i gang igen.
Et nyt ubrugt år venter, og man skal vænne sig til, at nu
begynder datoerne forfra og med nyt årstal.

Marianne og Palle Hedegaard

Merete og Lars Jepsen
Marianne og Palle Hedegaard, Gl. Sole, fortæller, at de
hver nytårsaften siden 1974 har samles med gode venner
(seks familier). Som årene er gået, er flokken blevet mindre;
børnene er ikke med mere, og nogle er døde.
Når vi samles, så diskuterer vi ikke de negative ting i verden, men vi synger nogle sjove og muntre sange om året,
der gik, som en i flokken har digtet.
Vi tænker tilbage på året, som gik. Vi glæder os over at have
et godt helbred, og at vi kan være aktive; vi har ikke længere behov for at lægge de store planer for året, der kommer.
Samtalen slutter med nogle overvejelser over nogle af de
onde ting, der sker i verden.

Judy og Per Aggebo, Gl. Sole, udtrykker deres nytårs tanker således:
Januar er ofte den måned, hvor vi beslutter os for, at nu
skal det være anderledes. Ud med de gamle dårlige vaner
og i gang med alt, det vi har lovet os selv. Men hurtigt løber
vi panden imod muren: Det er ikke så nemt at forbedre sig
selv.
“Det nye år - Guds gamle nåde” hedder det i en salme. Det
glade budskab er, at i forhold til Gud kan vi ikke forbedre
os selv og det behøver vi heller ikke. Guds nåde og Jesu
død på korset bringer frikendelse og tilgivelse for alle vore
synder i fortid og fremtid.
Det nye år kan bringe kampe eller tvivl, men Guds nåde vil
stadig være der og hjælpe os.

Palle siger, at de er ikke bange for fremtiden, fordi de tror
på, at Gud har styr på tiden. Vi har tillid til, at Gud har tiden
– både nutiden, fremtiden og endetiden – i sin hånd.
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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

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.
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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 Elisabeth Stubkjær Jørgensen, tlf. 61 77 45 46,
estubkjaer@gmail.com
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.
CAFE KLIPPEN
Kaffe/the i Klippen tirsdag i ulige uger kl. 14.30 – 16.30.
Et uformelt mødested med plads til kreative udfoldelser, spil,
snak efter deltagernes ønsker.
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
Tirsdag den 5. kl. 14.30
Torsdag den 7. kl. 10.00

Café Klippen
Adventsmøde ved fritidsforkynder
Henning Hansen, Give

Torsdag den 14. kl. 19.00 Møde ved sognepræst Kristoffer
Bruun Simonsen, Fredericia.
Emne: Fællesskabet (brødrene)
Torsdag den 28. kl. 19.00 Julefest for alle ved lokale kræfter
Januar
Tirsdag den 2. kl. 14.30
Tirsdag-fredag 9. – 12.

Café Klippen
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se opslagstavlen side 11

Fredag den 12. kl. 18.00

Spisning. Derefter bedemøde kl.
19.00 for hele familien

Tirsdag den 16. kl. 14.30

Café Klippen

Torsdag den 18. kl. 19.00 Møde ved sognepræst Sune Skarsholm, Løsning
Torsdag den 25. kl. 18.00 Stormøde ved Sprint Aagaard Korsholm, Børkop
Tirsdag den 30. kl. 14.30
Februar
Torsdag den 8. kl. 19.00

Tirsdag den 13. kl. 14.30

Tirsdag den 9. kl. 19.30

Bedemøde

Tirsdag d. 23. kl. 19.30

Møde ved indremissionær Heri Elttør,
Aulum

Februar
Mandag den 5. kl. 9.30
Tirsdag den 6. kl.19.30

Spørgsmålsaften ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia spørgsmål afleveres senest 23/1

Mandag den 19. kl. 14.00

Eftermiddagsmøde ved indremissionær
Finn Najbjerg, Kjellerup

Onsdag den 21. kl. 19.30

Forårstema i Løsning Missionshus ved
generalsekretær i Ordet og Israel Ole
Andersen , Frederikssund

Torsdag den 22. kl. 19.30

Forårstema i Løsning Missionshus ved
generalsekretær i Ordet og Israel Ole
Andersen , Frederikssund

Café Klippen
Møde ved konsulent i Foreningen af
Kristne Friskoler, Torben Mathiesen.
Bibelundervisning
Café Klippen

Torsdag den 15. kl. 19.00 Filmaften
Onsdag den 21. kl. 19.30

Bibelkursus i Løsning Missionshus
ved sekretær i Ordet og Israel, Ole
Andersen

Torsdag den 22. kl. 19.30 Bibelkursus i Løsning Missionshus
ved sekretær i Ordet og Israel, Ole
Andersen
Tirsdag den 27. kl. 14.30

Café Klippen

Formiddagscafé

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund
December
Mandag den 4. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 5. kl. 19.30

Adventsfest ved pensioneret indremissionær Søren Grysbæk, Horsens

Fredag den 29. kl. 19.30

Julefest ved pensioneret indremissionær, Henri Alex Jensen, Silkeborg

Januar
Mandag den 8. kl. 9.30
Tirsdag-fredag 9. – 12.

Formiddagscafé
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se opslagstavlen side 11

December
Mandag den 11. kl. 14.00
Januar
Mandag den 22. kl. 14.00
Februar
Mandag den 19. kl. 14.00

Adventsmøde i Præstegården ved
pastor emeritus Holger Haldrup,
Kolding
Møde ved pensioneret indremissionær
Søren Grysbæk, Horsens
Møde ved indremissionær Finn
Najbjerg, Kjellerup

MISSION AFRIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
December
Mandag den 4. kl. 14.00

Møde hos Elsa Christensen,
Nedergaardsvej 13, Øster Snede
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DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk

December

Tirsdag den 5. kl. 10.00
Januar
Tirsdag den 9. kl. 10.00
Februar
Tirsdag den 6. kl. 10.00

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

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

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 76.885 kr., er fordelt til 28 forskellige
modtageres arbejde. Oversigt over fordelingen af
gaven er fremlagt i våbenhuset.

Lysgudstjeneste 4. februar kl. 16.00

Øster Snede Kirke markerer Kyndelmisse den 2.
februar med en lysgudstjeneste søndag den 4. 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
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Onsdag den 13. december kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 10. januar kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 21. 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

Kirkehøjskole

Mandag den 22. januar kl. 19.30 i Ølsted Sognegård, Skolevænget 20, Ølsted, 8723 Løsning
Foredrag ved præst og foredragsholder Flemming Rishøj, Esbjerg.
Flemming Rishøj har teologisk
uddannelse fra Norge, har været
missionær i 10 år i Tanzania, sognepræst i Esbjerg og har været på
kortere ophold i Grønland samt
fungeret som rejseleder.
Emne: Lykke – er der en vej til
det gode liv. Hvad er lykken ?
Hvad forstår vi ved at leve et lykkeligt liv? Kan vi selv gøre noget for
at leve et lykkeligt liv, eller er det ”skæbnebestemt?” Det danske
folk er et af verdens lykkeligste folk,-men hvorfor er vi det så
ikke? Et humoristisk/alvorligt foredrag om mennesker, der jagter lykken.
Mandag den 26. februar kl. 19.30 i Øster Snede Missionshus, Ribevej 60, Øster Snede, 8723 Løsning
Foredrag ved Niels Jørgen Cappelørn, professor, dr.theol. h.c.,
København
Emne: Længslen efter Gud. Når
livet ikke lykkes, opstår der en
længsel. Men hvad er det, vi længes efter, når vi har en følelse af
at have tabt noget og en fornemmelse af at savne noget? Er det en
længsel efter mening? Efter lykke?
Kærlighed? Eller er det en længsel
efter Gud? Disse og mange andre
spørgsmål kan vi finde svar på i Søren Kierkegaards kristne
tænkning.

Lejlighedskor

Kom og vær med til at synge i kor til lysgudstjenesten søndag
den 4. februar kl. 16.00.
Alle, der har lyst, indbydes til at synge i kirken ved denne lejlighed. Der øves forud tre onsdage den 17., 24. og 31. januar 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.

O P S L AG S TAV L E N

Børnenes juleafslutninger
i kirken

Vuggestuen, dagplejen og alle øvrige børn op til 3 år
med forældre: tirsdag den 5. december kl.10.00
Børnehaven Bøgehaven: onsdag den 6. december kl. 10.00
Børnehaven Øster Snede Børnehus:
torsdag den 7. december kl. 10.00
Kragelund Efterskole tirsdag den 19. december kl. 20.00
Bøgballe Friskole onsdag den 20. december kl. 8.20
Øster Snede Skole onsdag den 20. december kl. 9.45

Fastelavnsfest
Søndag den 11. februar kl. 13.00
i hallen ved Øster Snede Skole

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.

Bedeuge

i dagene den 9 - 12. januar
Evangelisk Alliance Bedeuge er et fælles arrangemen
t
for hele sognet
Tirsdag den 9. kl. 19.30 i Kragelund Missionshus
Onsdag den 10. kl. 19.00 i Øster Snede Kirke (sognepræs
t)
Fredag den 12. kl. 18.00 i Klippen, Øster Snede Missio
nshus
(familiebedemøde)
Indbydere er Øster Snede Indre Mission,
Kragelund Indre Mission og sognepræst Anders Dalga
ard.
Alle er velkomne

Julekoncert

tirsdag den 5. december
Årets julekoncert i Øster Snede Kirke afholdes tirsdag den 5.
december kl. 19.30 med sangeren Jette Torp.
Arrangør er Gudenåens Y’s Men’s Club. Billetter á 195 kr.
kan købes i kiosken i SuperBrugsen i Hedensted,
i Bøger & papir i Tørring, i Bog & idé I Vejle samt hos
Britta Jensen, Kragelund, tlf. 20 14 34 17.

Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsmøde
Menighedsrådet inviterer til det årlige menighedsmøde
i Konfirmandhuset søndag den 14. januar efter gudstjenesten,
hvor menighedsrådet under kirkekaffen vil orientere om
regnskab 2017 og budget 2018 samt aktuelt om
menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne.

Søndag den 11. 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 Poul Thomsen, tlf. 75 89 34 32 - 50 89 34 32

TE
STOF TIL NÆS
KIRKEBLAdDNielsen

rner Ru
10. januar til Ve
k
vrn@fibermail.d
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GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag den 3. kl. 10.30: A. Dalgaard
1.s. i advent
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Søndag den 10. kl. 10.30: A. Dalgaard
2.s. i advent
Indsamling: *
Matt. 25,1-13
Børnekirke
Søndag den 17. kl. 16.00: A. Dalgaard
3.s. i advent
Indsamling: *
Luk. 1,67-80
Søndag den 24. kl. 10.30 (særligt for børn), 14.30 og
Juleaften
16.00: A. Dalgaard
Luk. 2,1-14
Indsamling: *
Mandag den 25. kl. 10.30: A. Dalgaard
Juledag
Indsamling: *
Johs. 1,1-14
Tirsdag den 26. kl. 10.30: A. Dalgaard
2. juledag
Indsamling: *
Matt. 10,32-42
Søndag den 31. kl. 10.30: Børge Terp, Horsens
Matt. 2,13-23
Indsamling: Bibelselskabet
JANUAR
Onsdag den 1. kl. 16.00: A. Dalgaard
Nytårsdag
Indsamling: Bibelselskabet
Matt. 6,5-13
Søndag den 7. kl. 10.30: A. Dalgaard
1.s.e.h.3k.
Indsamling: **
Mark. 10,13-16 Børnekirke
Onsdag den 10. kl. 19.00: A. Dalgaard – stillegudstjeneste
med rum for eftertanke og meditation
Søndag den 14. kl. 9.00: A. Dalgaard
2.s.e.h.3k.
Indsamling: **
Johs. 4,5-26		
Søndag den 21. kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen,
Sidste s.e.h.3k. Beder
Johs. 12,23-33 Indsamling: **
Børnekirke
Søndag den 28. kl. 10.30: A. Dalgaard
Septuagesima Indsamling: **
Matt. 25,14-30 Børnekirke

FEBRUAR
Søndag den 4. kl. 16,00: A. Dalgaard
Seksagesima
Lysgudstjeneste i forbindelse med
Mark. 4,26-32
kyndelmisse (se side 10)
Indsamling: Kirkens korshær
Søndag den 11. kl. 10.30: A. Dalgaard
Fastelavn
kl. 13.00: A. Dalgaard (se side 11)
Luk. 18,31-43
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Søndag den 18. kl. 10.30: Børge Terp, Horsens
1.s. i fasten
Luk. 22,24-32
Søndag den 25. kl. 9.00: A. Dalgaard
2.s. i fasten
Indsamling: KFUM’s Soldatermission
Mark. 9,14-29
MARTS
Søndag den 4. kl. 10.30: A. Dalgaard
3.s. i fasten
Børnekirke
Johs. 8,42-51
* 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 22. kl. 10.30
JANUAR
Onsdag den 10. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 24. kl. 15.00
FEBRUAR
Onsdag den 7. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 21. kl. 15.00

