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P R Æ S T E N S S P A LT E
Juletravlhed – nej tak?

Juletravlhed – Ja tak!

Forældre henvender sig til sognepræst Anders Dalgaard
og aftaler tidspunkt for dåben. Samtidig aftales tidspunkt
for dåbssamtale, hvor der tales om dåbshandlingen,
barnets navn og faddere. Et barn skal navngives inden
seks måneder efter fødslen. Ønskes navngivning uden
dåb, sker det via www.borger.dk.

Julen nærmer sig, ja den har vel nærmest været over os
længe efterhånden. Allerede I ungernes efterårsferie stødte
jeg på årets første julepyntede butik. Jeg bliver lige utilfreds
hvert år og synes, at det da er for galt – og i øvrigt var det
slet ikke sådan, da jeg var dreng. Men det er ikke sikkert,
det lige står til at ændre. Jeg kunne selvfølgelig overveje at
stifte et politisk parti og gå til kamp mod julepyntning før
december, men der er måske nok vigtigere slag at kæmpe.

Bryllup
Det kommende brudepar henvender sig til sognepræst
Anders Dalgaard og aftaler tidspunkt for vielsen.
Samtidig aftales tidspunkt for samtale om vielsen.
Vielseskontoret i bopælskommunen kontaktes for
udstedelse af prøvelsesattest, som sendes til sognepræsten senest en måned før vielsen.

Op mod jul kan jeg af og til blive ramt af tanken: ”I år gider
jeg ikke have travlt i december – jeg vil nyde det, finde ro,
dvæle. Jeg dropper familieræset, de mange advents- og
julearrangementer og så vil jeg sætte mig og holde advent
– altså vente på Ham, hvis komme vi fejrer i julen”.
Det skulle vel nok kunne lade sig gøre med de rette prioriteringer.

Alt det, det vil jeg gerne have travlt med i december –
travlt med at række Guds kærlighed videre til dem, jeg
omgås, travlt med at modtage, travlt med at være til stede
og travlt med at vente på Ham, som kommer – travlt med
at huske på, at det liv, vi lever nu, også har med Gud at gøre.
Frelse er noget på den anden side af døden, men det er også,
at befries fra vores eget navlepilleri her og nu – og i stedet
leve i meningsfuldt fællesskab med andre og med Ham,
som kom til os den første gang, det blev jul.

Begravelse/bisættelse
Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten i
afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Det er ofte bedemanden, som anmelder dødsfaldet. Tidspunkt for begravelse/bisættelse fra Øster
Snede Kirke aftales med sognepræst Anders Dalgaard
tillige med tidspunkt for samtale med pårørende om
begravelsen/bisættelsen om valg af salmer mv. Aftale
om valg af gravsted og pyntning af kirke aftales med
graver Steen K. Madsen.

Skal jeg være ærlig, er det aldrig lykkedes endnu – og måske
ønsker jeg det heller ikke helt, selv om tanken godt kan
strejfe?

Benjamin Kobborg

Og dog?
Forleden kom jeg til at tænke over, hvad det er vi venter på
i tiden op til jul. At Kristus blev født som verdens frelser, der
gennem sit liv på jorden, sin død og sin opstandelse viste
mig vejen til Gud. En vej og et fællesskab, som ikke bare
har med livet efter døden at gøre, men så sandelig også
livet før døden!
Det venter vi på i adventstiden og fejrer i julen – og det
stemmer jo godt overens med, at vi i julen samler os om
vores familier – husker på de menneskelige fællesskaber
som vi er en del af, dyrker dem. Jesu komme til verden
markerede netop, at Gud ønsker at være en del af vores
dagligdag, vore familier, vore relationer, vore liv. Det med
Gud handler ikke kun om, når vi dør. Det er lige såvel nu og
her, når vi rækker ud til hinanden, hjælper hinanden, støtter
hinanden, beder en bøn for og med hinanden, læser en
salme, går i kirke.
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Middag og fællesskab for
enlige
I foråret inviterede menighedsrådet i Øster Snede alle
enlige til at være med i ”Middag og fællesskab for enlige”
tre aftener i foråret. Og initiativet er blevet taget godt
imod og har været godt
besøgt. Derfor har vi gentaget
det med tre aftener i efteråret. Jeg har spurgt et par af
deltagerne om, hvordan det
har været at deltage i et sådant arrangement, hvor man
spiser og hygger sig sammen.

Renoveringsar

bejde

Mette Lindhardtsen

Mette Lindhardtsen glæder
sig over samværet og synes,
at det er hyggeligt. Dejligt at møde mennesker, som hun
ikke lige kender, og det er i særdeleshed dejligt at møde
”gamle forældre” til børn, som hun tidligere har undervist.
Gerda Ernstrøm synes også, at det er hyggeligt at være
med. Hun glæder sig over god mad og den megen sang
(jeg elsker at synge) og den dejlige musik, som organist
Lissy Jakobsen spiller under
Gerda Ernstrøm
middagen.
Begge to er de glade for at
møde andre mennesker. Det
er altid godt og inspirerende
at få sat ansigt og stemmer på
nye personer. Til slut spørger
jeg dem, om de vil sætte tid
af til at komme igen, og hertil lyder svaret: Ja – absolut!
Vi kommer gerne igen. Og
Gerda føjer til, at hun plejer
at følges med sin nabo.
AD
4

Middag og fællesskab for enlige
Renovering af P-plads
Overfladebelægningen på kirkens P-plads var nedslidt,
hullet og revnet. Menighedsrådet havde søgt provstiet og
fået bevilget midler til renovering af P-pladsen.
Det var et større arbejde, som blev udført hen over
sommermånederne. Først skulle pladsen rettes op og
forsynes med et nyt slidlag af asfalt. Herefter blev der
udlagt en tjærelignede lim, så et lag af majssten kunne
udlægges til forstærkning og forskønnelse, så pladsen
ikke fremstår som en stor sort flade.
Der er samtidig markeret en handicap-P-plads ved diget
mod Præstegården. Menighedsrådet glæder sig meget
over det flotte resultat af renoveringen.
VRN
Nedslidt overfladebelægning
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JULEKALENDER
18. 1. 11. 6.

JULEKALENDEREN er tænkt som ord til glæde, trøst,
eftertanke og forberedelse til julens komme.
Den kan evt. hænges et synligt sted, så du/I får et
ord med fra dagens begyndelse.

"Julebudet til dem,
der bygge, her i mørket
og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig
slukt, jager det stigende
mulm på flugt, åbner
udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem
grave”. DDS 129

19. 9. 21. 4.
5. 24. 13. 20. 2. 7. 23. 12.
8. 15. 3. 22. 14. 16. 10. 17.

”Jeg løfter mine øjne
mod bjergene,
hvorfra kommer min
hjælp? Min hjælp
kommer fra Herren,
himlens og jordens
skaber”. Salme 121
i Bibelen.

Læs en historie om
"Jerikos rose",
der blomstrer midt
i ørkenen.
Søg på biblioteket
eller på nettet.
Skriv "Jerikos rose" i
søgefeltet.

Besøg én,
som sidder alene,
og tag dig tid til en
god snak.
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Giv dig tid til at
lave noget kreativt
sammen med et
barn.

”Det kimer nu
til julefest, det kimer
for den høje gæst,
som steg til lave hytter
ned med nytårsgaver:
fryd og fred”. DDS 94

Læs teksterne,
der hører til
3. søndag i advent.
Find dem bag i
salmebogen (s. 990)

Stop op
og prioriter
tid til de
vigtigste ting

Lucia-dag:
Vær et lys i mørket
for én, der trænger
til opmuntring.

Skriv og send
julekort til nogen,
som du ikke har
talt med længe.

Ryd ud og giv noget
af dit overskud
(tøj, bøger, legetøj,
spil) til genbrug

Sig TAK mindst
fem gange i dag.

”Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære
Søn herned”. DDS 80

Lad nogen
komme foran
dig i køen.

Tænd det første lys
i adventskransen
og syng eller læs:
"Vær velkommen
Herrens år" DDS 74.

Byd nogen
på julesmåkager

Tænd et lys
og bed en bøn for
én, som har det
svært for tiden.

Lad forberedelserne
hvile og gå til
gudstjeneste.
Find ro ved at
synge salmerne og
lytte til tekster og
prædiken.

”Hvad er det der gør jul
til noget særligt”?
Tag tid til at lytte til
sangen på YouTube.

Tag tid til at læse
fortællingen om
”Den fjerde vismand”.
Lån den på biblioteket
eller find den på nettet.
Skriv ”den fjerde
vismand” i søgefeltet.

Sig noget
opmuntrende til
en ven eller
arbejdskollega.
Spred glæde.

SMIL til dem
du møder i dag.

Del julens glade
budskab med en
ven eller bekendt

Tag dig tid
til at gøre noget,
som giver dig energi
og gør dig glad
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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. – 4. kl.
KFUM-Spejderne
Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf. 21 65 02 01,
5xhenriksen@mail.dk
Tid og sted. Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter

ØSTER SNEDE IM
Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf. 21 65 02 01,
5xhenriksen@mail.dk
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: Mandag kl. 16.15 -17.30
Børneklub for 4 år - 0. kl.
ØSTER SNEDE BØRNEKLUB ”KLUB KLIPPEN”
Kontaktperson Helena Kjeldahl Hansen, tlf. 60 64 56 75,
helena_thomasen@hotmail.com
Tid: Mandag kl. 16.15 -17.30
Børneklub for 1. - 3. kl.
ØSTER SNEDE JUNIORKLUB
Kontaktperson Elisabeth Stubkjær Jørgensen, tlf. 61 77 45 46,
estubkjaer@gmail.com
Tid: Mandag kl. 19.00 - 20.30
Juniorklub for 4. - 6.kl.
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ØSTER SNEDE TEENKLUB
Kontaktperson Rasmus Schelde Torp, tlf. 28 94 77 03,
rstservice80@gmail.com
Tid: Tirsdag kl. 19.30 - 21.15
Teenklub for 7. - 9. kl.
ØSTER SNEDE LEKTIECAFE
Kontaktperson Rikke D. Nielsen, tlf. 60 87 79 99,
dirchsen.nielsen@gmail.com
Tid: Onsdag kl. 14.00-15.30
Lektiecafe for 4. – 6. kl.
CAFE KLIPPEN
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 22,
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 Sofie Skibsted Jensen, tlf. 28 51 84 22,
sskibjen@hotmail.com
Tid: Torsdag kl. 19.00 - 21.30
DECEMBER
Tirsdag den 4. kl. 14.30
Torsdag den 6. kl. 19.00

Møde ved vicegeneralsekretær i IM
Peter Nord Hansen, Fredericia

Tirsdag den 12. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 21. kl. 19.00 Møde ved tidl. indremissionær Søren
Grysbæk, Horsens
Lørdag den 23. kl. 14.00 IM-kredsens temaeftermiddag med
emnet ”Medie – mod” ved Mikael
Arendt Laursen, generalsekretær i KLF,
Kirke og Medier
Tirsdag den 26. kl. 14.30 Café Klippen

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, Kragelund
DECEMBER
Mandag den 3. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 4. kl. 19.30

Møde ved formand for Indre Mission i
Danmark Hans Ole Bækgaard, Aarhus.
Emne: Indre Mission: Velsignelser,
opgaver og udfordringer – nu og i
fremtiden

Fredag den 28. kl. 19.00 Vi pynter juletræet

Fredag den 28. kl. 19.00 Julefest

Tirsdag-fredag 8. – 11.
Evangelisk Alliances Bedeuge
Se opslagstavlen side 11

Tirsdag den 15. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 24. kl. 18.00 Stormøde ved projektleder i Areopagos Thomas Frovin, Vejle. Emne:
Emmausvandringen
Tirsdag den 29. kl. 14.30 Café Klippen

Adventsfest ved regionsleder Hilbert
Dam, Løsning

Lørdag den 29. kl. 19.30 Julefest ved pens. rejsesekretær
Arne Olesen, Fredericia
JANUAR
Mandag den 7. kl. 9.30

Formiddagscafé
Evangelisk Alliances Bedeuge
Se opslagstavlen side 11

Tirsdag den 22. kl. 19.30 Møde ved DBI, Dansk Bibel Institut
FEBRUAR
Mandag den 4. kl. 9.30
Tirsdag den 5. kl. 19.30

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
DECEMBER
Mandag den 10. kl. 14.00 Adventsmøde i Præstegården ved pastor
Benjamin Kobborg
JANUAR
Mandag den 21. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved forh. lærer
Georg Kjeldsen, Aarhus
FEBRUAR
Mandag den 18. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved pens. missionssekretær Johan Schmidt Larsen, Fredericia

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

Café Klippen

Torsdag den 13. kl. 19.00 Adventsfest v. sognepræst Michael
Lerche Nygaard, Kolding
JANUAR
Tirsdag-fredag 8. – 11.

FEBRUAR
Torsdag den 7. kl. 19.00

DECEMBER
Tirsdag den 4. kl. 10.00
JANUAR
Tirsdag den 8. kl. 10.00

Møde hos Grete Kristensen,
Torupvænget 29, Hedensted
Møde hos Anna Knudsen,
Th. Jensensvej 16, Øster Snede

Tirsdag den 29. kl. 10.00 Møde hos Maren Hansen,
Kærvænget 7, Gl. Sole

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34

Formiddagscafé
Møde ved pens. indremissionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Emne: Glædens og taknemmelighedens
kilde – også når det går op ad bakke.

Lørdag den 23. kl. 14.00 IM-kredsens temaeftermiddag med
emnet ”Medie – mod” ved Mikael
Arendt Laursen, generalsekretær i KLF,
Kirke og Medier
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Kirkehøjskole
Mandag den 21. januar
2019 kl. 19.30 i Kirkehuset,
Ny Kirkevej 14, Ølsted,
8723 Løsning.
Foredrag ved sognepræst Gudmund Rask Pedersen, Vær og
Nebel sogne ved Horsens.
Gudmund Rask Pedersen har
udgivet en række bøger i feltet
Gudmund Rask
litteratur & kristendom – senest
bøgerne ”Jeg har ladet mig fortælle”, ”Noget om nåde” og
”Lad os tale om det”. Emne: Oplivning – leve til det sidste: Vi
må for det første leve til det sidste. Det er godt at kunne
dø levende. Det er godt, at kunne live op, selv når perspektivet er blevet kort. Og i hvert fald kortere end det
var engang – og hvornår er det ikke det? Gennem diverse
former for fortælling, herunder anekdoter og egne livshistoriebrokker samt skønlitteratur og den kristne grundfortælling ej at forglemme, vil foredraget kredse om oplivning, og – hvis det går godt – måske ligefrem være med
til at bevirke det.

Mandag den 25. feb. 2019 kl.
19.30 i Klippen, Øster Snede
Missionshus, Øster Snede,
Ribevej 60, 8723 Løsning
Foredrag ved biskop emeritus og
ph.d-studerende Steen Skovsgaard,
Aarhus. Steen Skovsgaard arbejder
med et forskningsprojekt om synet
på dommedag i islam og kristenSteen Skovsgaard
dommen. Hvordan ser man dommedag fremstillet på danske hjemmesider og YouTube-videoer,
og hvilke tanker og udfordringer giver det os anledning til
som kristne? Kæmper for kristnes ret til religionsfrihed.

Menighedsrådsmøder
Mandag den 10. december kl. 19.00 i Konfirmandhuset.
Onsdag den 16. januar kl. 19.00 i Konfirmandhuset.
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 i Konfirmandhuset.
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O P S L AG S TAV L E N
Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i
kirkens våbenhus og på kirkens hjemmeside under punktet
”Menighedsråd”: www.østersnedekirke.dk

Tak for høstgave
Mange tak for den store gave til kirkelige, humanitære og
sociale formål, som blev givet i tilslutning til høstgudstjenesten den 16. september. Gaven, der var på i alt 69.571 kr.,
er fordelt til 24 forskellige modtageres arbejde. Oversigt
over fordelingen af gaven er fremlagt i våbenhuset.

Middag og fællesskab for enlige
Afholdes i 1. halvår i Konfirmandhuset kl. 18.00 – 20.30
onsdagene den 6. februar, 6. marts og 8. maj. Pris 60 kr.
Tilmelding til Karl Erik Nielsen, tlf. 24 63 77 34 eller Inger
Brixen, tlf. 42 19 19 29.

Kyndelmissegudstjeneste 3. februar kl. 16.00
Øster Snede Kirke markerer kyndelmisse med en gudstjeneste søndag den 3. 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.
Kyndelmissegudstjenesten 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.

Lejlighedskor
Kom og vær med til at synge
i kor til kyndelmissegudstjenesten søndag den 3. feb.
kl. 16.00. Alle, der har lyst,
Lejlighedskor
indbydes til at synge i kirken ved
denne lejlighed. Der øves forud tre onsdage den 16., 23. og
30. jan. 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. 40 57 28 46 –
mail: lissyjakobsen@gmail.com eller Lisette Vestergaard,
tlf. 24 42 76 09 – mail: lisettevestergaard61@gmail.com.

Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 10. marts

Øster Snede Kirke deltager 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. 50 89 34 32
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Julekoncert

onsdag den 5. december kl. 19.30

Glæd jer til årets julekoncert
i Øster Snede Kirke den 5. dec. kl. 19.30.

Solister ved koncerten er sangerne Tina Siel
og Tine Lilholt, akkompagneret af pianisten
Knud Erik Thrane. Arrangør er Gudenåen
Y’s Men’s Club. Der opkræves entré.
Billetter kan købes i kiosken i
SuperBrugsen i Hedensted og hos Britta
Jensen, Kragelund, tlf. 20 14 34 17.

Ferie
Fra den 9. til den 17. februar varetages embedet af
Helga Bendfeldt, Sindbjerg tlf. 28 18 78 44

Børnenes juleafslutninger i kirken

Børnehaven Bøgehaven og Børnehaven Øster Snede
Børnehus: ons. den 5. december kl. 10.00
Vuggestuer, dagplejere og alle øvrige børn op til 3 år
med forældre: tors. den 6. december kl.10.00
Bøgballe Friskole: tors. den 20. december kl. 8.20
Øster Snede Skole: tors. den 20. december kl. 10.30
Kragelund Efterskole: tors. den 20. december kl. 20.00
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GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag den 2.
1. s. i advent
Søndag den 9.
2. s. i advent
Luk. 21,25-36
Søndag den 16.
2. s. i advent
Matt. 11,2-10
Søndag den 23.
4. s. i advent
Johs. 1,19-28
Mandag den 24.
Juleaften
Luk. 2,1-14
Tirsdag den 25.
Juledag
Luk. 2,1-14
Onsdag den 26.
2. juledag
Matt. 23,34-39
Søndag den 30.
Luk. 2,25-40
JANUAR
Tirsdag den 1.
Nytårsdag
Luk. 2,21
Søndag den 6.
Helligtrekonger
Matt. 2,1-12
Onsdag den 9.
Søndag den 13.
1.s.e.h.3k.
Luk. 2,41-52

kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling*
Børnekirke
kl. 9.00: Helga Bendfeldt
Indsamling*
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling*
kl. 11.00 | 13.30 | 15.00: Benjamin Kobborg
kl. 11.00 (særligt for børn)
Indsamling*
kl. 9.00: Helga Bendfeldt
Indsamling*
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling*
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling: Bibelselskabet
kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling: Bibelselskabet
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: **
Børnekirke
kl. 19.00: A. Dalgaard
Stillegudstjeneste med rum for
eftertanke og meditation
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: **
Børnekirke

Søndag den 20.
2.s.e.h.3k.
Johs. 2,1-11
Søndag den 27.
3. s.e.h.3k.
Matt. 8,1-13
FEBRUAR
Søndag den 3.
4. s.e.h.3k.
Matt. 8,23-27
Søndag den 10.
Sidste s.e.h.3k.
Matt. 17,1-9
Søndag den 17.
Septuagesima
Matt. 20,1-16
Søndag den 24.
Seksagesima
Mark. 4,1-20
MARTS
Søndag den 3.
Fasten
Matt. 3,13-17

kl. 9.00: A. Dalgaard
Efterfølgende menighedsmøde i Konfirmandhuset
Indsamling: **
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: **
Børnekirke
kl. 16.00: A. Dalgaard
Kyndelmisse (se omtalt side 10)
Indsamling: Kirkens Korshær
kl. 10.30: Helga Bendfeldt
kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: KFUM’s Soldatermission
kl. 10.30: A. Dalgaard
kl. 13.00: A. Dalgaard (se side 11)
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

* 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 DEC-FEB 2018/19
Fredag den 21. december kl. 10.30
Onsdag den 2. januar		
kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 16. januar
kl. 15.00
Onsdag den 6. februar
kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 20. februar
kl. 15.00

