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P R Æ S T E N S S P A LT E
Nye muligheder!
”Stilstand er tilbagegang” - sådan bliver det ofte sagt. I
mange tilfælde tror jeg, at det er sandt.
Øster Snede kirke er ca. 800 år, og som kirkebygning har
den gennemgået store forandringer gennem tiderne. Træloftet blev udskiftet med hvælvinger; gulvet blev lagt om;
der kom bænke og orgel; elektrisk lys og varmeanlæg; lydanlæg og sidst fladskærme.
De fleste fællesskaber i livet er under forandring og i proces. Sådan er det også, når det gælder kirkens liv i Øster
Snede sogn og menighed.
I de år, hvor jeg har været her i sognet, har jeg oplevet, at
arrangementer er blevet lukket ned. De havde udlevet sig
selv. Det gælder f.eks. midnatsgudstjenesten nytårsaften
og fastegudstjenesten, og mere kunne vel nævnes.
Jeg har set gode tiltag spire frem og forsvinde igen, som
f.eks. lovsangsgudstjeneste nogle søndag aftener og rytmiske eftermiddagsgudstjenester. Det var både gode og

meningsfyldte tiltag og var til glæde for mennesker en tid.
Behovene er der måske stadigvæk. Og måske får de nyt liv
på et senere tidspunkt.
Meget er forblevet intakt og dog med en vis fremadskridende udvikling; nogle gange er det gået hurtigt – andre
gange langsomt. Søndagshøjmessen, som har været holdt
i mere end 800 år her i sognet, har også haft sin udvikling. I
visse perioder gik det hurtigt som f.eks. ved reformationen,
mens der har været lange perioder i historien, hvor der ingen forandring skete. Og dog er der sket en langsom udvikling, f.eks. er der kommet en tekstrække mere til (så der
nu er to), og der er også plads til en læsning fra Det Gamle
Testamente. Og her i sognet begyndte vi for få år siden at
synge under altergangen, som i øvrigt ofte afvikles ”kontinuerligt”. Familiegudstjenesterne har gennem de seneste år
været i en god udvikling til glæde for mange børnefamilier.
Det afgørende har altid været ønsket om at få evangeliet
om frelsen ved tro på Jesus Kristus bragt ud til mennesker.
Det nyeste skud på stammen i disse bestræbelser her i sognet er, at det nu ved hjælp af moderne teknik kan lade sig
gøre at ”streame” søndagsgudstjenesterne og sende dem
til plejehjemmet, ud i sognet, ja ud til alle,
der har adgang til internettet. Derved bliver
gudstjenesten fra Øster Snede set og hørt af
mange, som ikke kunne være med i kirken.
Jo, forandring og proces er nødvendig. Kirken har altid en forpligtelse til at forsøge at
nå mennesker med budskabet om Jesus –
også gennem tidens muligheder.
Forkyndelsen skal til enhver tid formuleres
med nye ord og udtryk, men budskabet er
det samme, for den har kun et sted at hente
sin kraft og indhold fra, nemlig fra Biblens
ord og den kristne troslære. ORDET om Jesus er det samme; det er uforanderligt. For
”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og
til evig tid”! Hebr. 13,8.
AD
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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 juleaftensdag, som særligt
henvender sig til børnefamilierne.
Temaet over årets familie-julegudstjeneste var: ”Krybbespil
version 2,0”. Øster Snede kirke var omdannet til ”stalden”
i Betlehem. Målet med gudstjenesten var gennem små
optrin, korte videoklip, billeder samt sange og forkyndelse
at fortælle budskabet om Jesu fødsel på en enkel og
børnevenlig måde.
Hvem var det, der havde set, at Jesus blev født? Jo, det var
dyrene i stalden. Derfor lod vi også tre dyr – et æsel, en ko
og et lam – fortælle om det, de så og oplevede den nat, da
Jesus blev født.
Æslet bar Maria, som bar Jesus-barnet. Koen gav plads, så
Jesus kunne fødes i dens bås, og fodertruget blev til en
vugge, og lammet varmede Jesus med sin varme pels.
En af pointerne var, at de alle sammen havde været med til
at gøre det godt for Jesus; de fik lov til at blive brugt, som
de var.
Og en af forkyndelsens pointer var, at Jesus kom for at
frelse os, sådan som vi er. Og i hans tjeneste vil han gøre
brug af os med det, vi kan.
AD
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Flittig brug af kirkens hjemmeside
Øster Snede Kirke har siden efteråret 2014 haft sin egen
hjemmeside på adressen: www.østersnedekirke.dk.
Hjemmesiden er i efteråret blevet tilpasset med såkaldt
responsivt design, så den nu er optimeret til læsning på
tablets og smartphones.
Der kan registreres et stigende brug af hjemmesiden. I
oktober og november 2016 har der været opslag på siden
over 600 gange, hvoraf mere end en tredjedel er helt nye
brugere. I gennemsnit har brugerne af hjemmesiden pr.
gang set på 2,6 sider i 3 minutter og 3 sekunder.
De mest besøgte sider er Forsiden, Se søndagens
gudstjeneste, Kirkebladet og Kalenderen.
Det er hurtigt og let at søge svar på sine spørgsmål som
f.eks.
• er gudstjenesten på søndag kl. 9.00 eller 10.30?
• hvor kan jeg læse tidligere udgaver af kirkebladet?
• hvornår er der konfirmationer i de kommende år?
• hvor kan jeg se programmet for kirkehøjskolen?

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
• hvor kan jeg læse referater af menighedsrådsmøder?
• hvad er babysalmesang?
Gå på opdagelse på hjemmesiden – gør den gerne til din
startside.
VRN
Deltagerstatistik Øster Snede Kirke
I perioden fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016 er antal
kirkegængere og deltagere i kirkelige handlinger og
arrangementer i Øster Snede Kirke blevet talt.
Det var biskop Marianne Christiansen, som iværksatte
tællingen gældende for et år i Haderslev Stift. Formålet
med kirketællingen var primært at 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.
Som led i forberedelserne til arbejdet har det nyvalgte
menighedsråd set lidt nærmere på deltagerstatistikken
for Øster Snede Kirke. En deltagerstatistik opregner alene,
hvor mange, der har deltaget i gudstjenester, kirkelige

handlinger og arrangementer i øvrigt, men statistikken
afdækker i sagens natur ikke noget om værdien af kirken
for det enkelte menneske og for samfundet.
I deltagerstatistikken for Øster Snede Kirke er der blevet
opregnet i alt 271 aktiviteter i løbet af året med deltagelse
af i alt 17.840. Den største aktivitet er gudstjenester i
kirken. Der er afholdt 62 gudstjenester med 180 deltagere i
gennemsnit. Den største deltagelse fandt sted juleaftensdag
med i alt 1.202 deltagere fordelt på 3 gudstjenester.
Der har været 9 begravelser/bisættelser med 83 deltagere
i gennemsnit. Af vielser var der 11 med 125 deltagere i
gennemsnit.
Dertil kommer plejehjemsgudstjenester, konfirmander,
minikonfirmander, babysalmesang, musikalsk legestue,
juleafslutninger, eftermiddagsmøder, kirkekor, kirkehøjskole mv.
Alt i alt viser deltagerstatistikken, at rigtig mange tager imod
indbydelser til arrangementer i kirke og konfirmandhus.
Menighedsrådet vil arbejde for at fastholde og gerne
udvide de gode rammer for kirkelivet i de kommende år.
VRN

Indvielse af kirkens orgel
I det sene efterår blev kirkens orgel med 8 pibestemmer
udvidet med 30 digitale stemmer. Der blev opsat
et nyt spillebord, hvorfra der kan spilles på såvel
pibestemmerne som på de digitale stemmer. Der kan
fortsat spilles på pibeorglet som hidtil.
Efter intonation af orglerne har organist Lissy Jakobsen
gjort sig fortrolig med de nye muligheder til glæde for
gudstjenestelivet i Øster Snede Kirke.
Menighedsrådet ønsker at markere indvielse/ibrugtagning af udvidelsen af kirkens orgel med digitale
stemmer. Det sker ved gudstjenesten søndag den 9.
april kl. 10.30. Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved et let traktement i Konfirmandhuset.
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S T R E A M I N G A F G U D S TJ E N E S T E R
Gudstjenester fra Øster Snede kirke har i nogen tid kunnet
ses på nettet. Det var tænkt som en service for plejehjemmets
beboere, der nu har mulighed for at se gudstjenesten sammen i dagligstuen samtidig med, at den finder sted i kirken.
Ordningen er blevet omtalt flere steder, og menighedsrådet og præsten har fået mange positive tilkendegivelser om, at denne mulighed bliver brugt og det ikke kun
i sognet, som artiklen vil vise. Vi har valgt at lade nogle af
brugerne komme til orde her i bladet; forhåbentligt til inspiration for andre.
En gave til sognet
Den første, vi taler med, tøver ikke
med at bruge store
ord om ordningen.
Elna Gamst fra
Øster Snede kalder
det ”den største
gave til sognet”.
Hun fortæller, at
hun altid ser gudstjenesterne mindst
én gang. Hun fortæller med et glimt
i øjet, at det kan
være svært at huske prædikenen, når
man når op i hendes alder. Derfor sætter hun sig godt tilrette med strikketøj
og iPad allerede søndag eftermiddag eller en aften i løbet
af ugen for at gense gudstjenesten.
Da jeg spørger hende, om optagelsen kan gå i stedet for at
gå i kirke, svarer hun uden betænkning ”nej”! Hun nævner
fællesskabet som den første grund. Det at være i kirkerummet sammen med de andre er stort for hende. En anden
vigtig grund er, at hun gerne vil være med til alters. Så med
mindre Elna er på besøg andet steds i landet, vil gudstjenesteoptagelsen fortsat tjene som en god repetition for
hende; aldrig som en erstatning.
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Til samme gudstjeneste
Karin Brixen, der bor på Uldum Hedevej, fortæller, hvordan
hendes mor kom til at se gudstjenester fra Øster Snede:
”Min mor, der er dårligt gående, og derfor har svært ved
at komme i kirke, fortalte mig, at man kunne se gudstjeneste på fællesantennen i Skjern. Hun kunne bare ikke se det.
Det var hun ked af, for hun savnede sin kirkegang.” Karin
undersøgte sagen og fandt ud af, at moderens fjernsyn var
for gammelt.
Karin fortalte sin mor, at hun kunne komme til gudstjeneste i Øster Snede. Karin lavede en genvej på moderens
computer, så hun bare skulle trykke et enkelt sted for at
finde gudstjenesten. På samme måde lavede hun en lille
manual, der viste, hvordan hun skulle komme ud igen. Det
hører med til historien, at Karins mor er 89 år.
Et par søndage efter ringede de sammen. ”Ved du, hvad
jeg har lavet i dag?” sagde moderen stolt. ”Jeg har været
til gudstjeneste i Øster Snede”. På den måde havde mor og
datter været til samme gudstjeneste og dermed en del af
det samme fællesskab.

Naboerne ser også med
Elisabeth Jensen, Krollerup, fortæller, at hun bruger gudstjenestetransmissionen som et supplement til kirkegang.
Hun arbejder nogle søndage, og ser det måske når hun er

S T R E A M I N G A F G U D S TJ E N E S T E R
kommet hjem, og
hendes mand Jens,
ser det direkte de
søndage.
Hendes mor Gudrun
og moster Gerda,
det bor i Skive og i
Thy, ser også gudstjenesten. Gudrun
brækkede et ben
og sad i kørestol og
kunne ikke komme
til gudstjeneste. Hun
er 89 år og meget
dus med sin iPad, og
samtalen med hende foregår på Skype.
Hun fortæller, at hun er glad for at kunne følge med i gudstjenesten ”dernedefra”. Det er gode prædikener, og det er
en god måde at være i kontakt med Elisabeth. For nylig lå
hun i sengen og så gudstjenesten, fordi hun ikke kunne
sove. Elisabeth har vist hende, hvordan hun kan spole over
den lange start, men hun kom i stedet til at se det to gange. Hun var først færdig kl. to om natten..

Gudrun var særlig glad for, at hun kunne se barnebarnet
Heidis bryllup. Det har hun vist til naboer og venner og
det samme med en særlig god prædiken. Gudrun fortæller: ”Jeg har en ven, der ikke er vant til at gå i kirke. Hun får
også lov at se gudstjenesten sammen med mig. Min søster
Gerda ser det også sammen med naboerne. Vi synes det er
fantastisk, at vi kan. Vi håber, at det bliver ved. At nogle vil
bruge tid på det.”
En god reserve
Elisabeth og Niels
Jørgensen bor i
Kragelund med deres tre drenge på 4,
7 og 9 år. Elisabeth
fortæller, at de normalt prioriterer at
komme af sted til
gudstjeneste som
familie.
Men som i alle
andre børnefamilier brænder det
somme tider på og
bliver urealistisk at
komme af sted sammen. Det kan være,
at børnene kom
for sent i seng aftenen før, eller der generelt har været for
meget på programmet. Måske tager den ene voksne så af
sted, og imens kan den anden så følge gudstjenesten på
skærmen. Da Niels som tekniker ved nogle gudstjenester
skal møde i god tid, kan det være svært som alenemor at
komme ud af døren med tre børn.
I de situationer er det også godt at kunne følge gudstjenesten direkte hjemmefra. Det er også en mulighed, at man
kan se gudstjenesten sammen på smart-TV, men senere
på dagen. Det er dog vigtigt for Elisabeth at understrege,
at web-udgaven ikke kan erstatte gudstjenesten for dem.
Men den er god som reserve.
AML
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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 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 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 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
Marts
Torsdag den 2. kl. 19.00

Generalforsamling. Indsamling til
Øster Snede Indre Mission

Torsdag den 16. kl. 19.00 Møde ved efterskoleforstander
Kristian Andersen, Tarm. Netværkssamlinger
Torsdag den 30. kl. 19.00 Stormøde ved daglig leder af
Kristent Pædagogisk Institut (KPI),
Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød.
Emne: Jesus frelser – en historie om
Martin Luther
April
Torsdag den 6. kl. 19.00 Møde ved sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede. Mødet slutter
med kaffe
Torsdag den 20. kl. 19.30 Forårsmøde i Horsens Missionshus
ved regionsleder Kurt Kristensen,
Brøndby Strand

Maj
Torsdag den 4. kl. 19.00

Møde ved sognepræst Morten
Mouritzen, Sørvad. Emne: Brønden
– et mørkt hul og/eller en livgivende
kilde. Netværkssamlinger

Torsdag den 18. kl. 19.00 Åbent hus. Sognepræst Jørgen
Johansen, Hejnsvig, medvirker

KRAGELUND IM

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
Marts
Mandag den 20. kl. 14.00
April
Mandag den 24. kl. 14.00
Maj
Mandag den 15. kl. 14.00

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

Formiddagscafé

Lørdag den 11. kl. 10.00

Samfundsdag i Kragelund Missionshus
ved indremissionær Bjarne Lindgren,
Ringkøbing. Program følger senere

Tirsdag den 21. kl. 19.30

Møde ved feltpræst Heinrich W. Pedersen, Nørup. Indsamling til Soldatermissionen

April
Mandag den 3. kl. 9.30
Tirsdag den 4. kl. 19.30

Torsdag den 20. kl. 19.30

Tirsdag den 25. kl. 19.30

Maj
Mandag den 1. kl. 9.30
Tirsdag den 23. kl. 19.30

Formiddagscafé
Bibelen under lup ved tidligere højskolelærer Svend Åge Jakobsen, Haderslev.
Emne: Johs. Åb.
Forårsmøde i Horsens Missionshus ved
regionsleder Kurt Kristensen, Brøndby
Strand

Møde ved generalsekretær i Promissio,
Frede Ruby Østergaard, Aarhus. Indsamling til Promissio

Møde ved pastor emeritus Kresten
Christensen, Fredericia
Møde ved sognemedhjælper Lisette
Vestergaard, Hedensted

MISSION AFRIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07, elsaogthomas@
gmail.com
April
Mandag den 10. kl. 14.00

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

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk

Marts

Tirsdag den 7. kl. 10.00
April
Tirsdag den 4. kl. 10.00
Maj
Tirsdag den 2. kl. 10.00

Bibelen under lup ved sognepræst
Sune Skarsholm, Løsning. Emne: Skabelsesberetningen – pejlemærke for
livet. 1. Mos, 1-3
Formiddagscafé

Møde i Præstegården ved pastor
emeritus Børge Terp, Horsens

Møde hos Birthe Nielsen, Fælledvej 60,
Kragelund
Møde hos Maren Hansen, Kærvænget
7, Gl. Sole
Møde hos Anna Knudsen, Th.
Jensensvej 16, Øster Snede

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

Maj

Mandag den 8. kl. 19.30

Møde hos Helga og Anders Dalgaard,
Lindvedvej 34, Øster Snede
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Voksenkoret

Voksenkoret er åbent for alle, der har lyst til at synge. Koret
øver kl. 19.00 – 20.30 i Konfirmandhuset følgende dage
onsdag den 8. marts
onsdag den 22. marts
onsdag den 5. april
onsdag den 19. april
onsdag den 3. maj
onsdag den 17. maj

Konfirmationer

Søndag den 7. maj kl. 10.00
Laura Ladegaard Christensen
Freja Hauge Hansen
Janne Karoline Møller
Jakobsen
Helene Väinø Jensen
Signe Eg Lorentzen
Rosalie Smila Saleela Nielsen
Signe Ryssel Pedersen
Cecilie Louise Tjagvad
Schmidt
Pernille Kirkeby Sørensen

Christian Noer Holmgaard
Simon Noer Holmgaard
Frederik Due Hüttel
Magnus Skovsbo Höllsberg
Jens Frederik Jensen
Timotej Kochjar
Laurits Kaas Mikkelsen
Simon Dahl Plagborg
Mathias Skovby Samberg
Filip Skovgaard-Jensen
Esben Velling

Søndag den 14. maj kl. 10.00
Daniella Mazanti Meyer
Nadja Gram Stokholm
Naja Gram Stokholm
Nanna Gram Stokholm
Joakim Uldal Boldt

Magnus Zeeberg Kjølhede
Hartvigsen
Aksel Jørgensen
Simon Tan Vinter Jørgensen
Alexander Valdemar Kjær
Kjeldgaard
Andreas Kristensen Nørgaard

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 26. april kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 17. 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

Konfirmander Løsning/Øster Snede 2016
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O P S L AG S TAV L E N

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
den 12. marts

Søndag den 12. marts deltager Øster Snede Kirke i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling til fordel for 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.

Møde
KLF Kirke & Medier den 13. marts

Årsmøde
Mission Øst
Søndag den 23. april
Mission Øst holder årsmøde i Øster Snede sønd
ag den
23. april med fokus på hjælpen til hundredtusindv
is af
ofre for Islamisk Stats terror i Irak. Årsmødet
indledes
med gudstjeneste kl. 10.30 i Øster Snede Kirke
. Efter
gudstjenesten serveres frokost i Klippen
for alle
interesserede. Årsmødet afholdes fra kl. 13.00 og forve
ntes
afsluttet ved 16.00-tiden.

Lokale medlemmer af KLF Kirke & Medier inviterer til foredrag
i Konfirmandhuset, hvor etikchef i DR, Inger Bach,
taler over emnet: Hvorfor skal vi nu se det i fjernsynet?
Inger Bach vil fortælle om de mange valg,
der ligger bag de programmer, som DR sender.
Enhver er velkommen.

NADVERGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 26. APRIL KL. 14.00

vil der være en eftermiddagsgudstjeneste,
hvor nadverfejringen er det centrale.
Gudstjenesten henvender sig særligt til de ældre og
gangbesværede og handicappede, der har svært ved at komme til
alters ved en almindelig søndagsgudstjeneste.
Nadveren vil derfor blive uddelt i kirkebænkene.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i Konfirmandhuset.

TE
STOF TIL NÆS
KIRKEBLADielsen

Rud N
10.april til Verner
k
vrn@fibermail.d
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GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag den 5.
1. s. i fasten
Matt. 4,1-11
Søndag den 12.
2. s. i fasten
Matt. 15,21-28
Søndag den 19.
3. s. i fasten
Luk. 11,14-28
Søndag den 26.
Midfaste
Johs. 6,1-15

kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Kirkens Korshær
Børnekirke
kl. 9.00: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Foreningen Agape
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Kristeligt forbund for
Studerende (KFS)
Børnekirke

APRIL
Søndag den 2. kl. 10.30: A. Dalgaard
Maria bebudelse Familiegudstjeneste
Luk. 1,26-38
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Søndag den 9. kl. 10.30: A. Dalgaard
Palmesøndag
Indvielse af orgel
Matt. 21,1-9
Indsamling: Ydre Mission
Torsdag den 13. kl. 19.00: A. Dalgaard		
Skærtorsdag
Indsamling: Ydre Mission
Matt. 26,17-30
Fredag den 14. kl. 10.30: A. Dalgaard
Langfredag
Indsamling: Ydre Mission
Fra lidelseshistorien Børnekirke
Søndag den 16. kl. 10.30: A. Dalgaard
Påskedag
Indsamling: Ydre Mission
Mark. 16,1-8
Børnekirke
Mandag den 17. kl. 10.30: Svend Erik Langdahl
2. påskedag
Indsamling: Ydre Mission
Luk. 24,13-35
Søndag den 23. kl. 10.30: A. Dalgaard
1. s. e. påske
Indsamling: Mission Øst
Johs. 20,19-31
Børnekirke
Onsdag den 26. kl. 14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 11)

Søndag den 30. kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
2. s. e. påske
Johs. 10,11-16
MAJ
Søndag den 7.
3. s. e. påske
Johs. 16,16-22
Fredag den 12.
Bededag
Matt. 3,1-10
Søndag den 14.
4. s. e. påske
Johs. 16,5-15
Søndag den 21.
5. s. e. påske
Johs. 16,23b-28
Torsdag den 25.
Kristi himmelfart
Mark. 16,14-20
Søndag den 28.
6. s. e. påske
Johs. 15,26-16,4
JUNI
Søndag den 4.
Pinsedag
Johs. 14,22-31
Mandag den 5.
2. pinsedag
Johs. 3,16-21

kl. 10.00: A. Dalgaard
Konfirmation
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
kl. 10.00: A. Dalgaard
Konfirmation
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Mission
Børnekirke
kl. 10.30: Børge Terp, Horsens
Indsamling: Folkekirkens Mission
kl. 10.30: A. Dalgaard

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
MARTS
Onsdag den 1. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 22. kl. 15.00
APRIL
Onsdag den 5. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 19. kl. 15.00
MAJ
Onsdag den 3. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 17. kl. 15.00

