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DØBTE
10.02.18
25.03.18
25.03.18
01.04.18
22.04.18
22.04.18

Sophia Mejer Jensen
Liam Thrane Hald
Lukas Szuba
Daniel Alexander Momsøe Buhl
Sebastian Lundsgaard
Patrick Schjøtt Lyhne Wihrs

DØDE
05.03.18
05.03.18
09.03.18
17.03.18
18.03.18
19.03.18
22.03.18
30.03.18
01.04.18
06.04.18

Aksel Gregersen
Jens Henning Hansen
Gudrun Mathilde Laursen
Erik Stidsen
Else Jensen
Marie Jensen
Mads Christensen
Marinus Pedersen
Elly Mathiassen
Alfred Henriksen

VIEDE
25.03.18 Tenna Charlotte Hald og Steffen Thrane
14.04.18 Mette Sandberg Madsen og
Alex Gene Nelson
19.04.18 Elisabeth Baunbæk Augustenborg Rask og
Christian Lystlund Olesen
28.04.18 Simone Jeanet Kristensen og
Mathias Bech-Petersen

P R Æ S T E N S S P A LT E
Hvile ved alteret
Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre!
Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde,
mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud.
Selv spurven finder sig et bo, og svalen en rede, hvor den
lægger sine unger,
ved dine altre, Hærskarers Herre, min konge og min Gud.
Lykkelige de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig.
(Sl. 84, 2-5)

for os. Han står inde for os. Uanset hvad der sker omkring
os, tilhører vi ham. Derfor er det derhen, vi må søge.
Stykket er hentet fra kirkebladet i Hemmet og skrevet af
sognepræst Martin Jensen.
AD

Alt, som lever, må have et sted, hvor det kan hvile. Ingen
kan holde til at være i gang hele tiden. Selv de mindste
fugle har reder, hvor de søger ly. Der hviler de ud efter dagens travlhed. Der er der stille og trygt.
Men en svalerede er godt nok ikke noget kønt syn. Det er
nærmest bare klatter af ler og strå, som er klasket sammen,
og som forunderligt nok ikke straks falder til jorden. Der
er i hvert fald ikke gjort meget ud af den, set udefra. Men
indvendig er den lun og blød af strå og dun. Der hviler
svalen, og der kan dens unger vokse op omgivet af redens
tryghed.
Sjælen må også have et hvilested. Når en fugl kan blive
træt efter mange timer på vingerne, hvor meget mere kan
så ikke en menneskesjæl blive træt af livets hårde kampe.
Derfor har også vi fået et hvilested: ved Herrens alter. Alteret er det sted, hvor offerblodet blev udgydt. Det er forsoningsstedet. Dér må sjælen hvile midt i livets mange
kampe, i ly af Kristi forsoning. For det er Kristi forsoning,
der beskytter enhver, som søger ham.
Ligesom svalereden ikke er noget kønt syn, når vi ser den
udefra, sådan er forsoningsværket heller ikke kønt at se.
For mange er det endda til både anstød og forargelse. Men
for den, som har brug for hvile, er forsoningen som en lun
og tryg rede. Ved Herrens alter, ved Kristi kors, kan sjælen
hvile, omgivet af Kristi forsoning. For han har givet sig selv
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ver fløden hældt i med afmålt præcision, servietten foldet,
efterfulgt af et høfligt anerkendende tak fra den ældre.
En oplevelse for eleverne af, som lærer Anne-Marie Damholdt siger, at her er rammerne sat på en helt anden måde,
end de er vant til: "Der er nogle, som er afhængige af deres
hjælp. Der er noget, som er højere end dem selv. Og det reagerer de helt naturligt og flot på."

Generationer på tværs
Vi er på Øster Snede Plejecenter. 5. klasse er kommet på
besøg. De tykke jakker og tunge støvler er parkeret i indgangen. Oppe i dagligstuen er solen begyndt at skinne ind
af de store ruder.
Lyse og mørke stemmer blander sig med hinanden, indhyller rummet og spreder en hygge, som føles lige så varm
som solens stråler.

5. klasse fra Øster Snede Skole har deltaget i projektet Generationer på Tværs. Det er et projekt, som har strakt sig
over to dage, og som er gået ud på, at de, sammen med
ældre og med Anders Dalgaard og en billedkunstner, har
skullet fremstille et maleri lavet over fortællingen om "Bespisningen af de 5000". Projektet er blevet afsluttet med en
fernisering i kirken.
Gennem fællesspisning, fællessang, fælles udarbejdelse
af maleriet, fernisering og en masse snak, har eleverne erfaret og oplevet, hvordan andre mennesker kan have behov, som man skal tage hensyn til og må reagere på - men
også - og ikke mindst - at der på trods af forskelle i alder og
levevis er ting, man allerede er fælles om, og at man stadig
sammen kan skabe nye ting og oplevelser.
Til ferniseringen pointerede Anders Dalgaard, at forløbet

Snakken går let. Ældre og yngre spiller et spil. På skift skal
de trække et kort og snakke om ting, som de og vi alle har
til fælles: Om drømme i tilværelsen, om en helt almindelig
søndag som barn, om noget, der kan gøre os kede af det,
om noget, der kan gøre os glade.
En masse kort ligger på bordet. Og mens de ældre kan fortælle om vintre med snedriver, som gik helt op til taget,
om Anden Verdenskrig, om lange drøje gåture til skolen,
og om dengang de skulle lære salmevers udenad, så kan
eleverne fortælle om deres drømme, deres tanker, om deres oplevelser.
Man mærker en gensidig respekt. En respekt som bliver
synlig, da eleverne skal servere kaffen for de ældre. Her bli4

Thea, Freja, Gerald

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
kunne ses i sammenhæng med fortællingen om bespisningen
af de 5000. Ligesom
fem brød og to fisk
i fortællingen bliver
til så meget mere, så
kan man også sige, at
forløbet mellem børn
og ældre i forhold til
sit udgangspunkt er
blevet til så meget
mere, nemlig et fællesskab.

Kirsten Østergaard, Inger Jensen,
Inga Sørensen

Netop fællesskabet er
også noget, som Inger Jensen og Inga
Sørensen har nydt.
De har oplevet nogle
frie, dejlige børn, som
har været interesserede og gode til at spørge. Ved at lave noget
sammen med børnene har de oplevet et
fællesskab, som de
har sat meget pris på.

Det er i den grad ikke kun de ældre, som har fået noget ud
af forløbet. Thea, Freja og Gerald siger samstemmende, at
de har nydt at være på besøg på plejecentret. Her var der
masser af voksne, og de var rigtig gode fortællere. Vi hørte
om spændende gamle dage, og så var det rigtig hyggeligt
at spise sammen, siger de videre.
Maleriet er nu hængt op på plejecentret og kan ses der.
Et maleri som er lavet af en generation, som har båret og af
en generation, som skal bære.
Kirsten Østergaard
Skole-Kirke medarbejder i Hedensted Provsti

Ny messehagel
Kirkens hvide/gyldne messehagel til brug ved højtider og festdage er helt nedslidt, hvorfor der er indkøbt
en ny messehagel, som
blev taget i brug ved konfirmationerne i maj måned.
Kirkens øvrige messehagler
er i god stand. Violet anvendes i bods- og fastetiden.
Rød anvendes til pinse og
på martyrdage. Endelig anvendes grøn i trinitatistiden. Grøn er håbets farve
og symboliserer forår og
troslivets vækst.
VRN
Bøgehæk/bøgepur
Som afslutning på omlægning af bede ved parkeringspladsen ved kirkegårdsdiget er der først på
året plantet en bøgehæk
mellem parkeringspladsen
og Lindvedvej, og der er
plantet bøgepur mod øst
på skråningen til græsarealet. Arbejdet er udført af kirkegårdspersonalet.
Det giver en fin afgrænsning mellem parkeringsplads og vej. Bøgehækken
vil stå med brune blade
i vinterhalvåret og med
grønne blade i sommerhalvåret.
VRN
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i sort. Da min farfar skulle konfirmeres, skulle han ikke gøre eller sige
noget i kirken. Det var præsten, der
sagde og gjorde alt. Da gudstjenesten var slut, lånte familien en bil til
at køre hjem i. De havde nemlig ikke
selv en bil.

der kunne lide lever, fik de steg i stedet for. Man holdt ikke normalt taler
dengang, kun forældrene. I gave fik
hun et guldkors, bibel, salmebog og
mange penge.

Farmor, Ingse Simonsen, fortæller,
at til hendes konfirmation, som var
den 27. marts 1963, blev festen holdt
derhjemme. Der var ca. 40-50 personer med til festen. Farmor måtte
gerne bestemme noget, men ikke
maden, da hun gerne ville have lever, men fordi der ikke var så mange,

Farfar havde fri dagen efter sin konfirmation, hvor han var sammen
med nogle venner. Men han var også
sammen med sine venner en uge
efter konfirmationen, hvor man var
sammen og spiste forskellige steder.
I dag bliver det også kaldet efterfest/
eftergilde). Men efter konfirmationen var skolen slut, og så skulle farfar
ud at tjene penge.

Ingse Simonsen

Robert Simonsen

Frederik Due Simonsen
På Bøgballe Friskole har eleverne i 7.
klasse haft til opgave at interviewe
bedsteforældre om deres konfirmation. Vi har fået lov at læse med i et
par af besvarelserne.
Frederik Due Simonsen, konfirmeret
den 6. maj i Øster Snede Kirke:
Min farfar, Robert Simonsen, blev
konfirmeret i Aal kirke i Vestjylland
den 17. marts 1960. Han var 13 år, da
han blev konfirmeret. De var 16, der
skulle konfirmeres i kirken, og det
var sammen med en anden skole, så
de var 2 forskellige klasser, der skulle
konfirmeres. Alle havde det samme
tøj på, pigerne i hvidt og drengene
6
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Efter kirke kørte hun med sin mor og
far hjem - ikke noget særligt, som vi
ofte gør i dag. Mormor holdt festen
derhjemme. Der var ca. 40 gæster.
Hun lavede ikke en tale, men en takkesang. Udover det sang de et par
sange, og hendes far holdt en tale.
De fik suppe, steg og is at spise. Hun
blev ikke spurgt, hvad hun gerne
ville have.

Mie Høllsberg Bech

Mie Høllsberg Bech, konfirmeret den
6. maj i Øster Snede Kirke:
Min mormor, Margit Christensen,
blev konfirmeret den 4. maj 1969 i
Øster Snede kirke. Det var en uge, før
hun fyldte 14. Den præst, der konfirmerede hende, hed Marinus Jacobsen.

særligt godt, at hun glædede sig rigtig meget, og at det betød meget for
hende. Hun var ikke på blå mandag,
men hun havde fri om mandagen og
fik også andendagstøj.

I gave fik hun et guldhjerte, en sølvmedaljon, et ravsmykke, en skrivebordsstol og en bibel af bedstemor,
hvor bedstemor havde skrevet: ”Gå
bønnens vej til Jesus; med det blev
du tegnet i din dåb. Husk døren er
aldrig lukket i.” Før konfirmationen
fik hun en cykel af sin far og mor. Det
bedste ved gaverne var, at hun måtte
bruge sine konfirmationspenge på
en grammofon-afspiller, der både
kunne spille plader og bånd.
Mormor havde en hvid lårkort kjole
med tynde lange ærmer; ellers var
den bare lige op og ned. Hun husker

Margit Christensen

Hun gik til konfirmationsforberedelse ca. lige så lang tid, som vi gør nu.
Hun skulle lære noget udenad. Der
skete ca. det samme i kirken, som der
gør i dag; bortset fra at de blev hørt
i, om de kunne det udenad, de skulle
kunne.
7

SPEJDERNE

ØSTER SNEDE IM

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.

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

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

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.

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@mail.dk
Tid og sted. Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 6. kl. og opefter

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
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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
Juni
Tirsdag den 5. kl. 14.30
Onsdag den 13. kl. 9.00

Café Klippen. Anders Dalgaard deler
GRUNDLOVS-betragtninger med os

Juli
Tirsdag den 17. kl. 19.30

August
Mandag den 6. kl. 9.30
Tirsdag den 21. kl.18.00

Menighedsudflugt. Se omtale side 10

Torsdag den 14. kl. 18.00 Stormøde ved fritidsforkynder
Michael Bak Nygaard, Aarhus

Sommermøde i missionshuset
ved pastor emer. Jens Arne Skjøtt,
Aarhus. Emne: Hvorfor er det at
tilgive et andet menneske så svært?
Formiddagscafé
Opstart med spisning. Kl. 19.00 tale
ved præst i Brødremenigheden,
Jørgen Bøytler, Christiansfeldt

EFTERMIDDAGSMØDER

Torsdag den 21. kl. 19.00 Møde ved generalsekretær i KFS
Christian Rasmussen, Løsning

Møder holdes i Kragelund Missionshus

Juli
Sommermøde – se løbesedler

August
Mandag den 20. kl.14.00

August
Tirsdag den 14. kl.14.30

Sommerfest i Præstegården.
Se omtale side 11

Café Klippen

Torsdag den 16. kl. 19.00

Opstartsmøde ved MF-studerende
Josef Hansen, Aarhus

Torsdag den 23. kl. 18.00

Stormøde ved Jón Poulsen, præst i
Søhøjlandets Valgmenighed, Gjern

Tirsdag den 28. 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
Juni
Mandag den 4. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 5. kl. 19.30

Terminsmøde og generalforsamling.
Anders Dalgaard medvirker

Onsdag den 13. kl. 9.00

Menighedsudflugt. Se omtale side
10

Lørdag den 23. kl. 20.00

Skt. Hans fest hos Hanne og Willy
Gamborg, Bjerremosevej 20
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DANMISSION
Middag og fællesskab for enlige

Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44,
bn60@fibermail.dk
Juni
Onsdag den 6. kl. 10.00
August
Tirsdag den 14. kl. 13.00

Afholdes i Konfirmandhuset
kl. 18.00 – 20.30 onsdag den 6. juni.

Møde hos Edith Nielsen,
Bøgballevej 57, Bøgballe

Pris 60 kr.

Udflugt. Afgang fra kirkepladsen

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk
August
Mandag den 27. kl. 19.30

Tilmelding til
Anders Dalgaard,
75 89 32 11,
Karl Erik Nielsen,
tlf. 24 63 77 34 eller
Inger Brixen,
tlf. 42 19 19 29.

Møde hos Erna og Ernst Jensen,
Mølleparken 53, Øster Snede

Sommerudflugt
Onsdag den 13. juni er der sommerudflugt.
Turen går i år til det nye museum Tirpitz ved Blåvand, hvor vi får
god tid til at se de mange udstillinger om Vestkystens historie,
herunder fra Anden Verdenskrig.
Her spiser vi også vores middagsmad.
Herfra kører vi til Filsø, hvor en af de dygtige naturværter fortæller
om den store genskabning af Filsø. På turen ved Filsø nyder vi vores
medbragte eftermiddagskaffe.
Der er afgang kl. 9.00 fra parkeringspladsen ved Øster Snede Kirke.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. Pris 300,00 kr. pr. person.
PS: Maksimum 70 deltagere.
Venlig hilsen udvalget & sognepræsten.
Tilmelding senest den 7. juni til:
Hanne Gamborg tlf. 75 67 31 48
Lilly Nielsen tlf. 20 86 54 08
Anders Dalgaard tlf. 75 89 32 11.
10
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Ferie
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 26. august kl.10.30
er der friluftsgudstjeneste ved
Spejderhuset.
Efter gudstjenesten kan der
købes sandwiches.
For dem, der måtte have lyst, vil
der være forskellige aktiviteter.
Alle er velkommen!

Sommerfest i præstegården
Alle i sognet inviteres til sommerfest mandag den
20. august i Øster Snede Kirke og Præstegård.
Eftermiddagen indledes kl. 14.00 med en kort
gudstjeneste i kirken, hvor sognepræsten
prædiker. Derefter er der kaffebord og hyggeligt
samvær i Konfirmandhuset. Vi glæder os til at se
jer! Det er menighedsrådet og præsteparret, der
indbyder til sommerfesten.

Familiegudstjeneste
søndag den 3. juni

Ved familiegudstjenesten søndag den 3. juni
kl. 10.30 deltager Pasta Party, som består af
Simon Bartholdy med band, København.

Embedet varetages fra den 23. juni til den 15. juli
af Helga D. Bendfeldt, Sindbjerg, tlf. 28 18 78 44.

Tak for bidrag til
udsatte mennesker i verden

Ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 11. marts indkom der i alt 16.663,50 kr.
Der er god grund til at sige tak til de mange bidragydere
og indsamlere for det flotte resultat til hjælp til de mest
udsatte mennesker i verden. På landsplan indkom der i
alt ca. 11 mio. kr. til dette vigtige formål.
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GUDSTJENESTER
JUNI
Søndag den 3.
1. s. e. trin.
Luk. 12,13-21
Søndag den 10.
2. s. e. trin.
Luk. 14,25-35
Søndag den 17.
3. s. e. trin.
Luk. 15,11-32
Søndag den 24.
4. s. e. trin.
Matt. 5,43-48

kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste ved sanggruppen:
”Pasta Party”
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Mission Afrika
kl. 10.30: Helga D. Bendfeldt

JULI
Søndag den 1.
kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt
5. s. e. trin.
Matt. 16,13-26		
Søndag den 8.
kl. 10.30: Helga D. Bendfeldt
6. s. e. trin.
Indsamling: Tværkulturelt Center
Matt. 19,16-26
Søndag den 15. kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt
7. s. e. trin.
Matt. 10,24-31
Søndag den 22. kl. 10.30: A. Dalgaard
8. s. e. trin.
Børnekirke
Matt. 7,22-29
Indsamling: Danmission
Søndag den 29. kl. 10.30: A. Dalgaard
9. s. e. trin.
Luk. 12,32-48

AUGUST
Søndag den 5.
10. s. e. trin.
Matt. 11,16-24
Søndag den 12.
11. s. e. trin.
Luk. 7,36-50
Søndag den 19.
12. s. e. trin.
Matt. 12,31-42
Mandag d 20.
Søndag den 26.
13. s. e. trin
Matt. 20,20-28
SEPTEMBER
Søndag den 2.
14. s. e. trin.
Johs. 5,1-15

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Promissio
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Dansk Israelsmission
Børnekirke
kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt
kl. 14,00: A. Dalgaard
Sommerfest i præstegården
kl. 10.30: A. Dalgaard
Frilufts- og familiegudstjeneste

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
JUNI
Onsdag den 6. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 20. kl. 15.00
JULI
Onsdag den 18. kl. 15.00 (altergang)
AUGUST
Onsdag den 8. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 22. kl. 15.00

