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P R Æ S T E N S S P A LT E
Reformationsjubilæum
For præcis 500 år siden, den 31. oktober 1517, slog Martin
Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor
har den lutherske kirke verden over besluttet at markere
denne dag. Der vil være mange arrangementer i de lutherske kirker. Også her i Hedensted provsti vil reformationsjubilæet blive markeret.
I Øster Snede sogn har vi valgt at markere jubilæet søndag den 19. november, hvor vi får besøg af organist Ulrik
Damm og sanger Birgitte Sørensen fra Randers. De har
sammensat et program til en musikgudstjeneste, hvor vi
fejrer 500-året for reformationen. Gudstjenesten indeholder fællessalmer, solosang, orgelstykker, prædiken og nadver. Efterfølgende inviteres der til kirkefrokost.
I de seneste år er der udgivet mange bøger om Martin Luther. Bøgerne behandler forskellige sider af Luthers virke
og reformationen og dens betydning gennem de 500 år,
der er gået. På DR2 har jeg set indtil flere Deadline-udsendelser, hvor nogle af disse udgivelser og synspunkter har
været drøftet og endevendt.

Men hvad er det vi fejrer og holder 500-års-jubilæum for?
Vi fejrer: evangeliet – evangeliets frihed!
Luther havde opdaget evangeliets frihed, og derfor ville
han med sine teser (teologiske udsagn) kæmpe mod afladshandlen. Aflad handlede om, at man kunne købe sig
selv eller sine slægtninge til en kortere tid i Skærsilden.
Man kunne ved hjælp af penge eller gode gerninger skyde
en genvej til frelsen hos Gud.
Hele reformationen blev båret frem af ét bestemt udsagn:
Troen alene. Et menneske frelses alene ved troen på Jesus
Kristus; ved i tro at tage imod det, som Jesus ved sin død
har gjort til vores frelse. Han har derved betalt alt, hvad der
skal gøres til et menneskes frelse.
En af reformationens hovedsætninger kan derfor udtrykkes
således: Et menneske frelses alene ved tro - uden gerninger. Aflad eller et bestemt fromhedsliv gavner ikke i den sag.
Det er troen alene, der frelser. Frelsen skyldes Jesus alene.
Og frelsen i Jesus Kristus gives af nåde alene, uden gerninger; som en gave fra Gud. Fundamentet under disse evangelisk befriende udsagn er Skriften alene. De er begrundede i Bibelen.
Jesus alene; troen alene og nåden alene er forankret i Skriften alene.
Disse ”alene-lære-sætninger” har været med til at forme og
danne den teologi, der har præget den evangelisk lutherske kirke igennem 500 år. Og det er der i allerhøjeste grad
grund til at være taknemlig for og at fejre.
Derfor på Gud og ej på mig
jeg alt mit håb vil bygge,
mit hjerte skal husvale (trøste) sig
udi hans nådes skygge;
den blev mig tilsagt ved hans ord,
det er min trøst, på det jeg tror,
deri mig intet rokker. DDS 496,3
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Forskønnelse af parkeringspladsen
I maj måned blev bedet mellem parkeringsplads og kirkegårdsdige omlagt. Beplantningen af rød snebær mellem parkeringsplads og kirkegårdsdige blev erstattet
med nyt anlagt græsareal. Beplantningen af rød snebær
var meget svær og arbejdskrævende at holde ren for
ukrudt og dækker tillige for kampestensdiget.
Menighedsrådet glæder sig over frilægningen af det
smukke kirkegårdsdige.
Samtidig blev den nuværende græsplæne mod øst
omlagt til en ny plæne på grund af store ujævnheder og
dominans af mos og ukrudt.
Af billederne kan man se, hvordan det så ud før og efter
omlægningen.
VRN

Konfirmandundervisning flyttes fra 7. klasse til
8. klasse fra 2021
Gennem et par år har der været en drøftelse blandt
provstiets præster om, hvorvidt vi skulle ændre
konfirmationsundervisningen fra 7. klasse til 8. klasse.
Synspunkterne omkring hvorvidt det ville være en god
idé eller ikke, har været mange og meget forskellige. Et
af de afgørende argumenter for at flytte tidspunktet for
konfirmationsundervisning til 8. klasse har været troen
på, at konfirmanderne er mere modne og reflekterende i
forhold til den kristne troslære og etik.
Der har også været ført forskellige samtaler med kommuneskolerne, og der er opbakning fra deres side.
Konfirmationerne afholdes i de kommende år på følgende klassetrin:
I 2018 og 2019 er der konfirmation af elever fra 7. klasse.
I 2020 er der ingen konfirmation.
I 2021 er der konfirmation af det første hold elever fra 8.
klasse.
AD

Før

Efter
4

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Salmetekster på skærme til gudstjenester
Efter ønske fra kirkegængere og fra personer, som ser
gudstjenester fra Øster Snede via kirkens hjemmeside, har
menighedsrådet besluttet, at salmetekster fremover vises
på skærmene til gudstjenester. Det har hidtil været gjort, når
der var så mange i kirke, at salmebøgerne ikke kunne slå til.

I februar blev Lutherfilmen vist i Klippen, Øster Snede
Missionshus.
I Øster Snede deltager vi i sangstævnet om reformationen
lørdag den 30. september i Løsning Kirke, se opslagstavlen
side 11.
Alle elever i 4. klasse i skolerne i Hedensted Provsti er
inviteret til Luther-fortælling ved entertaineren Sigurd
Barret torsdag den 8. november.
Reformationsfejringen afsluttes i Øster Snede med
musikgudstjenesten søndag den 19. november kl. 10.30
med efterfølgende kirkefrokost, se omtalen nedenfor.
VRN

Det at teksterne nu vises på skærmene betyder ikke, at
salmebøgerne herefter er overflødige. Mange ønsker
fortsat at synge efter salmebogen frem for efter teksten
på skærmene, og salmebogen giver også mulighed for at
følge med i tekstlæsningerne undervejs i gudstjenesten.
VRN
Markering af 500 års reformationsjubilæum
I 2017 markeres på forskellige måder
den begivenhed, som antændte
reformationen og den lutherske
kirke. Det skete, da Martin Luther den
31. oktober 1517 slog sine 95 teser op
på kirkedøren i Wittenberg om, hvad
der ud fra hans studier af bibelen
skulle være kirkens lære og praksis
I Øster Snede har vi deltaget og deltager fortsat i
markeringen af denne vigtige begivenhed.
I kirkehøjskolen i november 2016 var Martin Luther og
reformationen emnet for foredrag af professor Kurt
Larsen, Aarhus.

Fejring af reformationsjubilæet
søndag den 19. november kl. 10.30

Menighedsrådet inviterer til fejring af 500 års reformationsjubilæet søndag den 19. november med
musikgudstjeneste kl. 10.30. I gudstjenesten medvirker organist Ulrik Damm og sanger Birgitte Sørensen, Randers, med fællessalmer, solosang, orgelstykker samt fortælling om reformationen Sognepræst Anders Dalgaard er prædikant og forretter altergangen.
Efter gudstjenesten er der arrangeret frokost i
Konfirmandhuset, hvor alle er velkomne. Pris for
frokost er 45 kr. for voksne og 15 kr. for børn.
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ARVEN FRA LUTHER
I Øster Snede sogn bor der mange, som har haft Luthers
skrifter tæt inde på livet i hjem og skole. I forbindelse med
reformationsjubilæet har vi talt med nogle af dem for at
høre, hvordan det har påvirket deres liv og tro.
Erna Jensen fortæller, at de skulle lære katekismus, men
hun husker ikke, at det havde noget med Luther at gøre.
De skulle lære de ti bud, trosbekendelsen og Fadervor og
Luthers forklaringer til dem. Senere skulle de lære Pontoppidans forklaringer til katekismen, og det var langt sværere.
Både Erna og hendes mand Ernst husker, hvordan deres
mødre terpede forklaringerne med dem, for der skulle
læres en side med skriftsteder og forklaringer til hver dag.
Deres mødre sagde ofte: ”Tænk dog på, hvad du læser..”,
når sætninger skulle gentages for mange gange, før de var
lært udenad.
I hjemmene blev der om søndagen læst en prædiken af
Luther. Erna fortæller: ”Det var mange sider, og jeg fik nok
ikke så meget ud af det, men fik lært at sidde stille og lytte
til Guds ord. Der var ingen malebøger! Om aftenen sang vi
Kingos og Brorsons salmer, og det formede nok mere troen
end prædikenen gjorde.”

Erna og Ernst fortæller, at mange ting har hængt ved fra
skolen og hjemmet og fået betydning for, hvordan de har
levet og opdraget deres børn. Erna slutter med at sige, at
Gud har givet os de ti bud som en vejledning for vort liv.
Luther skriver til hvert bud, at vi skal frygte og elske Gud.
Det er bedst for os selv, når vi retter os efter dem. Gud vil os
det bedste, men vi synder hver dag. Derfor har vi brug for
Guds tilgivelse og at sige ham tak for, at han gav os Jesus,
for at han kunne frelse os.
Erna glæder sig over, at Luthers katekismus er blevet opdateret, og at der har været nogle familieaftener i Klippen,
hvor budene er blevet uddybet, så børnene også får mulighed for at lære dem i 2017.
Når Ingolf Birkedahl Jensen skal
fortælle, hvad der gør, at han i
dag er kristen, tænker han først
på sit hjem; på andagter og aftenbøn. Han husker ikke skolens udenadslære som noget
positivt: ”Vi holdt ikke af at lære
forklaring og katekismus”, men
lærer Nicolajsen i Gl. Sole kunne fortælle bibelhistorie og om,
hvordan de skulle være sammen med Jesus i evigheden. I
ungdomstiden havde han pladser, hvor dagen var rammet ind Ingolf Birkedahl Jensen
af bibelord og bøn. Senere kom
han på bibelskole, hvor mange ting faldt på plads.
Ingolf slutter med at reflektere over, at Luthers lære sikkert har haft større betydning, end han var sig bevidst som
barn. Den var grundlaget for skolerne. Han husker fra sin
konfirmation, at det var vigtigt for ham at blive bevaret i
troen.

Erna og Ernst Jensen
6

På det seneste har han læst Luthers fortolkning til Jesu afskedstale i Johannes-evangeliet. Han er overrasket over,
hvor kontant Luther er i sit opgør med romerkirken og over
den klarhed, Luther understreger Guds løfter med.
AML

ARVEN FRA LUTHER
Katekismus
I 1529 udsendte Martin Luther Den lille Katekismus.
Det er en kort fremstilling af den kristne børnelærdom.
Den lille Katekismus har fem hovedafsnit: Luthers
forklaringer til de ti bud, trosbekendelsen, Fadervor,
dåben og nadveren.

Konfirmandtur til
Wittenberg
Mandag d. 13. marts drog
38 konfirmander og Anne
Lyster-Clausen fra Uldum,
Lisette, to fra Lindved skole og jeg til Wittenberg.
Vi skulle en tur ned og se,
hvor Luther havde boet
og virket og blive klogere
på reformationen og dens
følger.
Den første dag var vi i Wittenberg, hvor vi fik en guidet rundvisning i Lutherhuset. Det gjorde indtryk
at gå under de samme
hvælvinger, som Luther
beboede med sin familie
og et utal af venner, - og
det var fascinerende at
høre om livet og arbejdet i
et hus, efter at mennesker
med reformationen var
sat fri til at tro, tænke og
handle.
Den næste dag kom Pastor Thomas Meinhof til
Jugendherberge. Thomas
Meinhof er præst i Seyda
og 8 andre kirker i nærhe-

den af Wittenberg. Kirkelivet og kirkerne i det tidligere
DDR er nedslidt og medtaget af tiden med russisk dominans, men Thomas Meinhof er en ildsjæl, der kæmper
ihærdigt for at få levendegjort kirken igen.
Første stop på turen var den lille bindingsværkskirke i
Gentha. Den er rejst af den danske prinsesse Hedvig, den senere Kurfyrstinde, som var datter af Frederik d. 2.
Her blev turens tema anslået, da Kurfystinden kunne ses
på alterbilledet sammen
med Jesus og hans disciple. Temaet – der er plads til
alle ved Jesu bord.
Vi besøgte også Jüterbog,
byen, hvor den forhadte
Johan Tetzel solgte afladsbreve for paven og hvor
Luther erfarede, at Wittenbergs borgere rejste til for
at sikre sig en plads i himlen.
Der skete meget mere på
turen, der ikke er plads til
at skrive om her. Det var
taknemmelige og stolte
konfirmander, der vendte
hjem til Danmark. De var
bevidste om, at de havde
fået en enestående mulighed for at opleve historiens vingesus på åstedet for
reformationen og møde
andre unge. For både børn
og voksne var det skønt at
være sammen på rejse og
det endda i det smukkest
tænkelige forårsvejr.
Peter Krabbe-Larsen
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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
September
Torsdag den 7. kl. 19.00

Møde med netværkssamling ved
fritidsforkynder Thue Thomsen,
Hvide Sande. Emne: Ordet (bibelen)

Torsdag den 21. kl. 19.00 Møde der slutter med kaffe ved sognepræst Sune Skarsholm, LøsningKorning. Emne: Nadver (brødet)
Oktober
Onsdag den 4. kl. 19.30
Kredsens efterårs-temamøde i Klippen, Øster Snede, ved sognepræst
Jakob Valdemar Olsen, København
NV. Emne: Hvad vil det sige at være
luthersk?

Torsdag den 5. kl. 19.30

Kredsens efterårs-temamøde i Klippen, Øster Snede, ved sognepræst
Karsten Christensen, Harboøre.
Emne: Korsets teologi – det at vi ser
Gud bagfra

Onsdag den 4. kl. 19.30

Kredsens efterårs-temamøde i Klippen,
Øster Snede, ved sognepræst Jakob
Valdemar Olsen, København NV. Emne:
Hvad vil det sige at være luthersk?

Fredag den 13. –
Søndag den 15.

Klippens fælleslejr på Sydvestjyllands Efterskole. Nærmere
information følger

Torsdag den 5. kl. 19.30

Kredsens efterårs-temamøde i Klippen,
Øster Snede, ved sognepræst Karsten
Christensen, Harboøre. Emne: Korsets
teologi – det at vi ser Gud bagfra

Tirsdag den 24. kl. 19.30

Efterårsmøde i Stouby Missionshus,
ved Indre Missions formand,
pastor Hans Ole Bækgaard, Aarhus

Tirsdag den 10. kl. 18.00

Torsdag den 26. kl. 18.00 Stormøde ved daglig leder af
Kristent Pædagogisk Institut (KPI),
Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød.
Emne: En historie om den første
pinsedag

Fællesspisning. Møde kl. 19.00 ved sognepræst Leif Nielsen, Horsens.
Emne: Den Aronitiske velsignelse.
Indsamling til Søndagsskolerne

Tirsdag den 24. kl. 19.30

Efterårsmøde i Stouby Missionshus ved
Indre Missions formand, pastor Hans
Ole Bækgaard, Aarhus

November
Torsdag den 9. kl. 19.00

Tirsdag den 31. kl. 19.30

Bibelen under Lup, v. pensioneret journalist, Jørgen Hedager Nielsen, Børkop.
Emne: 1.Thessalonikerbrev 4,13-18.

Møde med netværkssamlinger ved
kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing. Emne: Dåben (badet)

Torsdag den 23. kl. 18.00 Stormøde ved generalsekretær i
Indre Mission Jens Medom Madsen,
Fredericia.
Emne: Emmausvandrerne

KRAGELUND IM

November
Mandag den 6. kl. 9.30
Tirsdag den 7. kl. 19.30

Missionsuge/mødeaftener ved pensioneret indremissionær Villy Sørensen,
Hammel. Hedensted Koret medvirker.
Arrangeres i samarbejde med Korning
Indre Mission

Onsdag den 8. kl. 19.30

Missionsuge/mødeaftener ved pensioneret indremissionær Villy Sørensen,
Hammel. Hedensted Koret medvirker.
Arrangeres i samarbejde med Korning
Indre Mission

Tirsdag den 28. kl. 19.30

Terminsmøde og fødselsdagsfest. Tale
ved sognepræst Anders Dalgaard,
Øster Snede

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

Formiddagscafé

Tirsdag den 5. kl. 19.30

Bibelen under Lup, v. pens. journalist,
Jørgen Hedager Nielsen, Børkop.
Emne: Tegnene i de sidste tider,
Matt. 24

Tirsdag den 26. kl. 19.30

Høstfest og Indre Missions fødselsdagsfest. Tale ved sognepræst Peter
Krabbe-Larsen, Sindbjerg.

Oktober
Mandag den 2. kl. 9.30

Formiddagscafé

Formiddagscafé
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EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
September
Mandag den 18. kl. 14.00
Oktober
Mandag den 16. kl. 14.00
November
Mandag den 20. kl. 14.00

Eftermiddagsmøde ved
fritidsforkynder Arne Olesen, Fredericia
Eftermiddagsmøde ved pastor Svend
Erik Langdahl, Øster Snede
Eftermiddagsmøde ved konsulent for
mission, Bjarne Gertz Olsen, Fredericia

MISSION AFRIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
Oktober
Mandag den 9. kl. 14.00

Møde hos Else Hansen, Centerparken 1,
Løsning

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

September

Tirsdag den 5. kl. 10.00
Oktober
Tirsdag den 3. kl. 10.00
November
Tirsdag den 7. kl. 10.00

Møde hos Edith Nielsen, Bøgballevej
57, Bøgballe
Møde hos Grete Kristensen,
Torupvænget 29, Hedensted
Møde hos Erna Thomasen,
Nedergårdsvej 30, Øster Snede

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

November

Onsdag den 22. kl. 19.30
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Møde hos Susanne og Karsten
Sæderup, Bjerremosevej 13

Kirkehøjskole

Mandag den 9. oktober kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter,
Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved generalsekretær Bodil F. Skjøtt,
Israelsmissionen.
Emne: Bibelen på 60 minutter.
Bibelen rummer en række historier - om David og Goliat, Moses i sivkurven og Daniel i
løvekulen. Men selv er Bibelen også en samlet fortælling om, hvordan det forbandede
flammesværd forsvandt, så fællesskab og
samtale med Gud igen blev muligt. Vi følger
den røde tråd gennem Bibelens store historie på 60 minutter.
Mandag den 13. november kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved Korshærspræst Morten Aagaard, Aarhus.
Emne: Ti år for de hellige, ti år for de rige og
ti år for de fattige
Morten Aagaard vil fortælle om sit arbejdsliv som generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, som direktør i LEGO Fondene
og som leder af Kirkens Korshær i Aarhus.

Nadvergudstjeneste

Onsdag den 11. oktober kl. 14.00 vil der være en eftermiddagsgudstjeneste, hvor nadverfejringen er det centrale.
Gudstjenesten henvender sig særligt til ældre, gangbesværede og handicappede, der har svært ved at komme til alters
ved en almindelig søndags gudstjeneste. Nadveren vil derfor
blive uddelt i kirkebænkene. Efter gudstjenesten er der kaffebord i konfirmandhuset.

Ferie/kursus

Embedet varetages fra den 2. til den 10. september og fra
den 6. til den 12. november af sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Sindbjerg, tlf. 26 18 63 33.

Menighedsrådsmøder

Onsdag den 20. september kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 11. oktober kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 15. november kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen
i kirkens våbenhus og på kirkens hjemmeside under punktet
”Menighedsråd”: www.østersnedekirke.dk

O P S L AG S TAV L E N

Voksenkor

Reformationsjubilæum
for sangglade

onsdag den 6. september
Kirkens voksenkor glæder sig til at byde alle sangglade
velkommen til 2. halvår 2017, hvor der øves første gang den
6. september kl. 19.00-20.30 i Konfirmandhuset.
Koret øver ca. 2 gange om måneden, dog ikke i
sommermånederne og december. Koret medvirker i enkelte
gudstjenester i løbet af året.

Reformationen markeres med en sang- og musikdag
i Løsning
Kirke lørdag den 30. september.
Der øves i tidsrummet kl. 13.00-16.00,
hvorefter der er koncert, hvortil alle er inviteret.
Til forberedelse af sang- og musik-dagen afholdes
øveaften
i Øster Snede Konfirmandhus
onsdag den 20. september kl. 19.00-20.30.
Kom og vær med til at fejre reformationen med sang
og musik.

Høstgudstjeneste og
fællesspisning

Lovsangsgudstjeneste
med Arvid Asmussen

Efter høstgudstjenesten søndag den 17. september
inviterer menighedsrådet til fællesspisning i Spejderhuset.
Prisen for frokost er 45 kr. for voksne og 15 kr. for børn.
Tilmelding er ikke nødvendig, men husk bestik.

Menighedsrådet indbyder til lovsangsgudstjeneste
søndag den 1. oktober kl. 19.30 under ledelse af sangskriver,
musiker og lovsangsleder Arvid Asmussen med band.

Der er i kirkebladet indlagt en konvolut til brug for årets høstgave,
som fordeles af menighedsrådet til forskellige kirkelige organisationer.
Ved ønske om at støtte et bestemt formål anføres dette
på konvolutten tillige med ønske om kvittering.

Repertoiret i lovsangsgudstjenesten vil være en god blanding af
Arvid Asmussens eget materiale fra de seneste albums ”Nye salmer
fra dagligstuen” og ”Vers for vægtere” samt andet godt fra den
danske salme- og lovsangstradition. Det er Arvid Asmussens ønske,
at lovsangsgudstjenesten må blive fyldt med fælles lovsang.

Ved brug af MobilePay 51 24 22 24 anføres ønske om
bestemt formål og kvittering i feltet ”Skriv besked”.
På forhånd tak for enhver høstgave!

Julekoncert

tirsdag den 5. december
Sæt kryds i kalenderen til årets julekoncert i Øster Snede
Kirke tirsdag den 5. december kl. 19.30 med sangeren
Jette Torp. Arrangør er Gudenåen Y’s Men’s Club.
Der opkræves entré.
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GUDSTJENESTER
NOVEMBER
Søndag den 5. kl. 10.30: A. Dalgaard
Alle Helgen
Indsamling: Danske Sømands- og
Matt. 5,1-12
Udlandskirker
Børnekirke
kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission Søndag den 12. kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
22. s. e. trin.
Børnekirke
Matt. 18,21-35
kl. 10.30: A. Dalgaard
Søndag den 19. kl. 10.30: A. Dalgaard
Høstgudstjeneste
23. s. e. trin.
Musikgudstjeneste med fokus på
Indsamling med mulighed for at lægge
Matt. 22,15-22 reformationsjubilæet
sin pengegave på altret
Kirkefrokost (se side 11)
Børnekirke
Søndag den 26. kl. 10.30: A. Dalgaard
Søndag den 24. kl. 10.30: A. Dalgaard
15. s. e. trin.
Indsamling: Kristent Pædagogisk Institut Sidste søndag Indsamling: Indre Mission i Danmark
i kirkeåret
Børnekirke
Matt. 6,24-34
(KPI)
Matt. 25,31-46
Børnekirke
OKTOBER
DECEMBER
Søndag den 1. kl. 19.30: A. Dalgaard
16. s. e. trin.
Musikgudstjeneste med Arvid Asmussen Søndag den 3. kl. 10.30: A. Dalgaard
1. s. i advent
Familiegudstjeneste
Luk. 7,11-17
med band
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
Søndag den 8. kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
søndagsskoler
17. s. e. trin.
Kirkekaffe
Luk. 14,1-11			
Onsdag den 11. 14.00: A. Dalgaard
PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
Nadvergudstjeneste (se side 10)
SEPTEMBER
Søndag den 15. kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
Onsdag den 13. kl. 15.00 (altergang)
18. s. e. trin.
Indsamling: Menighedsfakultetet
Onsdag den 27. kl. 15.00
Matt. 22,34-46 Børnekirke
Søndag den 22. kl. 10.30: A. Dalgaard
OKTOBER
19. s. e. trin.
Indsamling: Norea Radio
Onsdag den 4. kl. 15.00 (altergang)
Mark. 2,1-12
Børnekirke
Onsdag den 25. kl. 15.00
Søndag den 29. kl. 10.30: A. Dalgaard
NOVEMBER
20. s. e. trin.
Familiegudstjeneste
Onsdag den 1. kl. 15.00 (altergang)
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler
Onsdag den 15. kl. 15.00

SEPTEMBER
Søndag den 3.
12. s. e. trin.
Mark. 7,31-37
Søndag den 10.
13. s. e. trin.
Luk. 10,23-37
Søndag den 17.
14. s. e. trin.
Luk. 17,11-19

kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
Kirkekaffe

