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Persondataforordningen (GDPR)
Persondataforordningen er en EU-forordning, som har
til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i EU’s medlemslande. Forordningen
bliver også omtalt blot som GDPR, som er forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation).
Forordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, og afløser persondataloven i dansk ret.
Det må opfattes som positivt, at der fremover stilles
større krav til virksomheder, stat og kommuner, organisationer, foreninger mv. til indsamling og behandling af personoplysninger.
Fremover kræver behandling af personoplysninger
lovhjemmel, samtykke eller en eller anden form for
nødvendighed, idet der tages størst muligt hensyn til
den registreredes rettigheder og interesser.
Forordningen forbyder behandling af personfølsomme oplysninger. Det drejer sig for eksempel om race,
etnisk oprindelse, politisk tilhørsforhold, religion, helbred mv.
Efter forordningens indførelse er det ikke længere
muligt at bringe navne på døbte, viede og døde i
kirkebladet uden skriftlig samtykke. Derfor vil disse
oplysninger ikke længere blive medtaget som hidtil i
kirkebladet.
Menighedsrådet afventer vejledning fra Datatilsynet
og Kirkeministeriet forud for øvrig tilpasning til forordningen, således at Øster Snede Kirke fremover fuldt ud
lever op til persondataforordningen.
VRN

P R Æ S T E N S S P A LT E
Den svære samtale
Vi er så forskellige. Situationer er forskellige. Det er så forskelligt, hvordan vi møder det svære; for eksempel sygdom. Det er så forskelligt, hvordan vi håndterer den uafvendelige begivenhed, når døden synes at være inden for
rækkevidde.

den, så bliver vores ord ofte så tomme og fattige; klicheagtige og kraftløse.

Gennem mange års præstegerning har jeg mødt mennesker, hvor en pludselig sygdom eller ulykke har placeret
mennesker i krydsfeltet mellem det sprudlende liv og den
foranstående død.

Men hvor søger vi hen, når vi skal finde ord, der kan trøste?
Bibelen og salmebogen er uudtømmelige kilder, som rummer en mængde ord til trøst, som kan give ro og fred til det
ængstede sind og ord til håb i den håbløse tid. Vi må dele
ud af Guds ord i tillid til, at Guds eget nærvær er i disse ord.
Salmerne i salmebogen rummer menneskers trosmæssige
erfaringer i svære tider og fortæller om, hvordan de fandt
trøst i tilliden til Guds løfter. Løfter om at Gud vil være dem
nær og bære dem.

Når vi bliver ført eller kastet ind i dette krydsfelt, hvordan
taler vi så med hinanden om de fælles glæder, vi fik i livet?
Hvordan taler vi med hinanden om det at skulle tage afsked med hinanden; adskilles fra hinanden?

David siger det som en prøvet livserfaring: ”Når jeg sagde:
Min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, Herre. Når
urolige tanker tog til i mit indre, så gjorde din trøst mig
glad!” Sl. 94,18-19.

Nogle gange sker det, at jeg spørger den syge og de nærmeste pårørende, om de har talt med hinanden om døden,
og hvad de for eksempel gerne vil, der skal ske i forbindelse
med deres begravelse. Ofte tilskynder jeg til at tage samtalen, inden den syge (og døende) er blevet alt for svag.

Salmedigteren Paul Gerhardt siger som sin prøvede livserfaring:

Nogle gange fører spørgsmålene til en samtale, som måske endda giver anledning til, at der gives luft for de ængstelige tanker, som kan tynge sindet; tanker som man ikke
syntes, at man kunne dele med den anden af frygt for at
gøre den anden part ked af det. Og andre gang viser det
sig at være så svært at tage den samtale, at det aldrig blev
gjort, selv om de måske begge to (alle sammen) gerne ville.
Den svære samtale om det at skulle dø kan udfolde sig vidt
forskelligt; nogle gange som en langstrakt proces; andre
gange som små glimtvise bemærkninger.
Det er vigtigt, at vi giver plads for forskellighed og ikke
tvinger hinanden, men hjælper hinanden. I de svære samtaler er det ikke altid de mange ord, der er vigtige, men at
give rum for nærvær, eftertænksomhed og stilhed. Det er
manges erfaring, at når vi skal trøste og opmuntre hinan-

Befal du dine veje
og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
som bor i Himlens borg!
Så kast da al din smerte
på Herrens stærke magt,
og håb, o, håb, mit hjerte,
vær trøstig, uforsagt!
Du er dog ej den herre,
som alting råde bør;
Gud monne sceptret bære,
og alting vel han gør.
DDS 36,1&6
AD
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Benjamin Kobborg
vikar for Anders
Dalgaard
Sognepræst
Anders
Dalgaard er blevet bevilget studieorlov i perioden fra den 1. oktober
til den 31. december
2018. Biskoppen har
ansat pastor Benjamin
Kobborg som vikar for
Anders Dalgaard under
orloven.

Benjamin Kobborg

Benjamin Kobborg, 40
år, er bosiddende i Lystrup nord for Aarhus
sammen med sin familie bestående af hustru
og to børn.

Benjamin Kobborg blev færdig som cand.theol. i 2007 og
har siden dengang dels været i Grønland og dels arbejdet
en del år i den kirkelige organisation Afrika In Touch (Mission Afrika). Derudover har han af et par omgange også
fungeret som præst. Først i 2009, hvor han blev ordineret,
og lige nu er han i et vikariat i Sahl-Gullev-Bjerringbro i Viborg Stift.

Nyt nummer til MobilePay 41537
Øster Snede Kirke er bruger af MobilePay Business, som udgår og erstattes
af MobilePay Myshop. Den hidtidige
ordning fortsætter til den 31. august,
hvorefter nummeret 51 24 22 24 ikke
længere kan anvendes til MobilePay.
Kalkdrys i korskirken
Der har i de senere år været et stigende problem med kalkdrys i kirken, specielt fra korskirkens sydvæg. En konservator fra Nationalmuseet med særlig ekspertise i kalk i middelalderkirker har besigtiget afskalningerne i foråret 2018.
Skaderne vurderes at være opstået som følge af fugttransporter i murværket. Fugtindtrængning kan ske gennem de
udvendige kvaderstensfuger, som flere steder er revnede.
Nationalmuseet vurderer, at skaderne kan mindskes ved
udvendigt at udskifte de revnede fuger. Indvendigt anbefales behandling med kogødning efterfulgt at kalkning til
fuld dækning. Menighedsrådet har besluttet at udføre det
indvendige arbejde først for at se resultatet heraf, inden

Ved siden af præstegerningen har Benjamin Kobborg fra
tid til anden været ekstern underviser på 3K-uddannelsen
og Diakonhøjskolen i VIA regi, ligesom han er uddannet
metakognitiv psykoterapeut.
Benjamin Kobborg mødte menighedsrådet den 15. august,
hvor han gav udtryk for, at han glæder sig til at møde menigheden og samarbejdet med kirkens medarbejdere og
menighedsråd.
Benjamin Kobborg kan træffes på telefon 29 72 29 59 og
på mail: kobborg@gmail.com.
VRN
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Kalkreparation

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Tørken mærkbar på kirkegården
Den usædvanlige tørke i sommeren har også været mærkbart på kirkegården. For at holde gravstederne i pæn stand
har det været nødvendigt at vande i stort omfang to gange om ugen.
Det har ikke bare været tidskrævende for Steen K. Madsen
og Carl Chr. Knudsen, men også kostbart med det større
vandforbrug til følge. Til gengæld er der blevet brugt mindre tid på renholdelse af gravsteder og græsslåning.
VRN

Sydvæg efter
der tages stilling til at sætte et arbejde i gang med udskiftning af fuger udvendigt.
På billederne ses Bjarne Sørensen fra murerfirmaet Johs.
Kristensen i gang med den særlige behandling med ko
gødning og det færdige resultat efter kalkning til fuld
dækning.

Carl Chr. Knudsen

VRN
Ny billedserie under altergang
Menighedsrådet besluttede i forbindelse med opsætning af skærme i kirken, at kameraet i kirken ikke skal være
tændt under altergang for at tilgodese, at man uforstyrret
kan deltage i altergangen.
Når kirkekoret eller voksenkoret medvirker, synger koret
under altergang og teksterne til sange og salmer vises på
skærmene. Når der ikke er kor, vises der billeder på skærmene fra kirkens rum og inventar. Denne serie er blevet
fornyet med nye billeder suppleret med centrale bibelvers.
VRN

Steen K. Madsen
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N Å R S YG D O M R A M M E R
ner og dem vi var iblandt. Når sygdom rammer – rammes
mange!
Vi oplevede, at åbenhed gav et særligt bånd og samhørighed til vores omverden. Amalie gav selv udtryk for, at det
gav hende tryghed, at alle kendte hendes situation, hvilket sundhedspersonalet også bakkede op omkring ved at
arrangere et netværksmøde for blandt andet familie, venner, skole, sagsbehandler, fagpersonale og os fem. Mødet
gav et godt udgangspunkt for lettere at kunne forstå udfordringer og italesætte hverdagen for alle.

Familien Seerup

Amalie
Vi, Pernille og Jens, har tre børn: Andreas på 10, Agnethe
på 14 og så Amalie, som vi mistede i december 2014, 12
år gammel. Amalie fik som 10-årig konstateret en hjernetumor. Da tumoren ikke kunne fjernes operativt, modtog
hun stråle- og kemobehandling. I de 2 år Amalie levede
med sygdommen, var hun kun indlagt få gange og døde
herhjemme i trygge hjemlige omgivelser, som hun værdsatte under hele sit sygdomsforløb.
Den første tid i Amalies sygdomsforløb var naturligvis præget af samspillet med rigtig mange forskellige aktører i det
offentlige system. I den periode fandt vi det særligt værdifuldt, at familie og venner på forskellig vis var medlevende
ved f.eks. at deltage i samtaler med sundhedspersonale og
under behandling. Det betød meget for os, at tanker, bekymringer, frygt og usikkerhed blev båret og delt med flere. Vi erkendte og mærkede, at ikke kun vores lille familie
var blevet ramt, men at sygdommen berørte familie, ven6

Idet at vi var bragt i en ny livssituation, oplevede vi pludselig ikke længere at være en anonym familie, men at vi
havde fået særlig opmærksomhed. Denne nye situation
krævede tilvænning både for Amalie og for os som familie. Vi mødte stor medvandring, forbøn og omsorg – selvom spørgsmål nogle gange drejede sig for meget om sygdom og andre gange for lidt. Den svære kunst kan være at
se de ”ramte” både som individer og som pårørende til en
syg - altså formå både at tale om og spørge ind til almindeligheder og det svære på trods af eventuel berøringsangst.
Turde gå med ind i det svære, og opmærksomt blive der en
stund, for derefter sammen at gå videre.
Når man er ramt af alvorlig sygdom, er man mere sårbar
og ”hudløs” og det påvirker naturligvis kommunikationen.
Fordi man er i denne tilstand, kan det bevirke, at man unødigt kommer til at såre hinanden og andre. Tanker, usikkerhed, sorg, bekymring påvirker ligevægten – når en i familien er langt ”nede” vil en eller flere ofte være ”oppe” i
forhold til at have overskud.
Under hele Amalies sygdomsforløb og tiden efter har vi
haft nytte af at bruge andre, også professionelle til at få
et ”helikopterperspektiv” på vores sorg og livssituation. I
vores lille familie fik det ligeledes særlig betydning, sammen med Amalie, naturligt at tale om døden og Himlen,
at værdsætte nuet og dagligdagen, samt italesætte: hvad
var godt – hvad var svært i dag? Vi lærte at leve én dag ad
gangen.
Pernille og Jens Seerup Nielsen

N Å R S YG D O M R A M M E R
Tilbud om deltagelse i en sorggruppe
Det er ofte godt at bearbejde sin sorg i et fællesskab. Det
kan være en stor hjælp at finde nogen, som man kan tale
åbent med. Nogen som tør være der og høre om ens tanker og minder. Nogen, som er trofaste, og bliver ved med
at komme.

Vi har ”Når sygdommen rammer” som
tema i vores bibelgruppe for tiden ud fra et
temahæfte med samme overskrift. Vi ved at
sygdom hos os selv og
andre griber dybt ind
i vores liv, og det giver
anledning til, at vi stiller spørgsmålene: Hvad
skal vi gøre? Hvad skal
vi tænke og tro? Hvad
siger bibelen ind i disse
situationer?

En sorggruppe kan være en god mulighed for at møde andre sørgende, som har lyst til at lytte til ens oplevelser og
fortælle om deres egne tab. Det kan være en stor trøst og
hjælp at komme i et fællesskab, hvor der er andre, som forstår én.

Vi erkender, at vi som
mennesker er meget Lene Thomsen
forskellige, og for nogle af os er det nemmere at tale om sygdom, og med syge
mennesker, end for andre. Det er vigtigt, at vi tør at være
til stede, når familie og
venner rammes af sygdom, så vi ikke går udenom eller ikke kan møde
de syge eller deres pårørende.

Øster Snede Kirke tilbyder sammen med andre kirker i Hedensted Provsti deltagelse i en sorggruppe. I sorggruppen
er der plads til 6-7, der har mistet. Nye grupper oprettes efter behov.
Ledere af sorggruppen er sognepræsterne Maria Tuominen, Aale-Linnerup og Annette Lyster-Clausen, UldumLangskov. Hvis du er interesseret i at komme med i en
sorggruppe, så kontakt sognepræst Maria Tuominen, tlf.
75 67 60 11.
VRN

Vi har flere eksempler på,
hvor vigtigt det er, at vi
netop er tæt på, når sygdommen rammer, både
med besøg, hilsen og
bøn. At samtale om sygdom med hinanden, gør
os bevidste og mere forberedte til de situationer,
der vil komme i hver enkelts liv, når sygdom rammer enten børn, ægtefælle, familie eller venner.
Når sygdommen rammer

LT

Annette Lyster-Clausen og Marie Tuominen
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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@mail.dk
Tid og sted. Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 6. 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 og sted. Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
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 og sted. Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Børneklub for 1. - 3. kl.
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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 Lasse Abildtrup, tlf. 42 48 41 46,
lasseskals@hotmail.com
Tid og sted. Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
SEPTEMBER
Torsdag den 6. kl. 19.00

Møde ved sognepræst Heinrich Pedersen, Nørup. Netværkssamlinger

Tirsdag den 11. kl. 14.30 Café Klippen
Fredag den 14.

Spis hos hinanden. Hyggelig social aften i private hjem. Se særskilt program

Torsdag den 20. kl. 19.00 Møde ved tidligere sognepræst Esper
Thidemann, Aarhus. Emne: Sig mig
hvem du omgås, og jeg vil sige dig,
om du er der, hvor …. Mødet slutter
med kaffe
Tirsdag den 25. kl. 14.30 Café Klippen
OKTOBER
Onsdag den 3. kl. 19.00

Kredsens Efterårstema. Emne: Lov og
evangelium ud fra Efeserbrevet. Gudstjeneste i Hedensted Kirke – derefter
møde i Hedensted Missionshus ved
professor Kurt Larsen, Menighedsfakultet, Aarhus

Torsdag den 4. kl. 19.00

Tirsdag den 9. kl.14.30

Kredsens Efterårstema. Emne: Lov og
evangelium ud fra Efeserbrevet. Bedemøde i Hedensted Missionshus. Kl.
19.30 møde ved tidl. generalsekretær
Bodil Skjøtt, Aarhus

Kredsens Efterårstema i Hedensted Kirke
og Missionshus
Onsdag den 3. kl. 19.00

Kredsens Efterårstema. Emne: Lov og
evangelium ud fra Efeserbrevet. Gudstjeneste i Hedensted Kirke – derefter møde
i Hedensted Missionshus ved professor
Kurt Larsen, Menighedsfakultet, Aarhus

Torsdag den 4. kl. 19.00

Kredsens Efterårstema. Emne: Lov og
evangelium ud fra Efeserbrevet. Bedemøde i Hedensted Missionshus. Kl. 19.30
møde ved tidl. generalsekretær Bodil
Skjøtt, Aarhus

Lørdag den 6. kl. 19.00

”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter

Tirsdag den 9. kl.18.00

Fællesspisning. Kl.19.00 møde ved
landsleder i Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler, Steen Møller Laursen,
Videbæk. Emne: Historien Gud fortæller.
Indsamling til Søndagsskolerne

Tirsdag d. 23. kl.19.30

Bibelen under Lup, ved sognepræst
Sune Skarsholm, Løsning. Emne: Ny
inspiration til Luthers lille katekismus
Efterårsmøde i Stouby Missionshus ved
sognepræst Michael Lerche Nygaard,
Kolding.

Café Klippen

Torsdag den 11. kl. 19.00 Møde ved Knud Erik Palmelund, Åbne
Døre. Emne: Støtte og information om
forfulgte kristne verden over. Mødet
slutter med kaffe
Tirsdag den 23. kl.14.30 Café Klippen
Torsdag den 25. kl. 18.00 Stormøde ved lærer Nicolai Techow,
Dansk Bibel-Institut (DBI). Emne: Matt.
19, 16-30 Jesus er bedre end penge
NOVEMBER
Tirsdag den 6. kl.14.30
Torsdag den 8. kl. 19.00

Café Klippen
Møde ved sognepræst Bo Knudsen,
Herning. Netværkssamlinger

Fredag den 16. kl. 18.00 Fredagshygge. Socialt samvær for hele
familien med mulighed for aftensmad

Tirsdag d. 30. kl.19.30

Tirsdag den 20. kl.14.30 Café Klippen
Torsdag den 22. kl. 18.00 Stormøde ved ungdomskonsulent
Andreas Bøge, IMU Region Syd

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

Formiddagscafé

Tirsdag den 11. kl. 19.30 Bibelen under Lup ved sognepræst
Sune Skarsholm, Løsning. Emne: Ny
inspiration til Luthers lille katekismus
Tirsdag den 25. kl. 19.30 Høstfest og Indre Missions fødselsdagsfest. Tale ved sognepræst Morten
Mouritzen, Vinding. Indsamling til IM
OKTOBER
Mandag den 1. kl. 9.30

Formiddagscafé.

NOVEMBER
Mandag den 5. kl. 9.30
Onsdag den 7. kl. 19.30

Formiddagscafé
Missionsuge/mødeaftener i Korning
Missionshus

Torsdag den 8. kl. 19.30

Pens. indremissionær Bjarne Lindgreen
Christensen, Ringkøbing

Tirsdag d. 27. kl. 19.00

Terminsmøde og fødselsdagsfest. Tale
ved sognepræst Anders Dalgaard

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
SEPTEMBER
Mandag den 17. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved Birthe og Verner
Rud Nielsen, Kragelund
OKTOBER
Mandag den 15. kl.14.00 Eftermiddagsmøde ved pastor Johannes
Christoffersen, Aarhus
NOVEMBER
Mandag den 19. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved pens. missionær
Elna Thisgård Olesen, Tommerup
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DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44,
bn60@fibermail.dk
SEPTEMBER
Tirsdag den 4. kl. 10.00
OKTOBER
Tirsdag den 2. kl. 10.00
NOVEMBER
Tirsdag den 6. kl. 10.00

Møde hos Erna Thomasen,
Nedergårdsvej 30, Øster Snede
Møde hos Irene Gregersen,
Skovvej 21, Kragelund
Møde hos Birthe Nielsen,
Fælledvej 60, Kragelund

Kirkehøjskole
Mandag den 8. oktober kl. 19.30 i Løsning
Kirkecenter, Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved Tobias Dirchsen og Jonathan Haahr Flinta,
Øster Snede
Emne: På tommel til Cambodja med Gud på bagsædet
Foredraget er en levende fortælling om to lokale drenges
tur på tommel fra Øster Snede til Cambodja. En rejse på
fem måneder med besøg i 19 lande.

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk
NOVEMBER
Onsdag den 21. kl. 19.30 Møde hos Anna Marie og Svend Erik
Lauridsen, Bøgballevej 35, Bøgballe

Mandag den 19.
november kl. 19.30 i
Løsning Kirkecenter,
Vestergade 42A,
8723 Løsning
Foredrag ved generalsekretær René Brocelius Ottesen,
Åbne Døre Danmark
Emne: Ret til religionsfrihed
Hver dag lider millioner af kristne for deres tro. Det er
ikke rimeligt. Derfor arbejder den internationale organisation Åbne Døre for at støtte verdens forfulgte kristne
på alle de måder, de kan, med alt fra humanitær hjælp,
når kristne forvises fra deres landsby på grund af deres
kristne tro, til advokathjælp, når kristne uretfærdigt
anklages, fordi de er kristne, og meget mere. Åbne Døre
kæmper for kristnes ret til religionsfrihed.
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Middag og fællesskab for enlige
Afholdes i 2. halvår i Konfirmandhuset kl. 18.00 – 20.30
onsdagene den 5. september, 3. oktober og 7. november.
Pris 60 kr. Tilmelding til Karl Erik Nielsen, tlf. 24 63 77 34
eller Inger Brixen, tlf. 42 19 19 29.

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 11. september kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Mandag den 22. oktober kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 14. 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

onsdag den 12. september
Kirkens voksenkor glæder sig til at byde alle sangglade
velkommen til 2. halvår 2018, hvor der øves første gang
den 12. september kl. 19.00 – 20.30 i Konfirmandhuset,
herefter den 19. september, 3. oktober,
24. oktober og 14. november.
Voksenkoret er for alle, som har lyst til at synge.
Koret opfordrer og indbyder flere
til at deltage i koret for derved at
få del i oplivende sangoplevelser.
Koret øver ca. 2 gange
om måneden, dog ikke i
sommermånederne og december.
Koret medvirker i enkelte
gudstjenester i løbet af året.

Høstgudstjeneste og fællesspisning
Efter høstgudstjenesten søndag den 16. 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.
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 sammen med ønske om kvittering.
Ved brug af MobilePay 41537 anføres ønske om
bestemt formål og
kvittering i feltet
”Skriv besked”.
På forhånd tak for
enhver høstgave!
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Julekoncert

onsdag den 5. december

Sæt kryds i kalenderen til årets julekoncert i
Øster Snede Kirke onsdag den 5. december
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.

TE
STOF TIL NÆS
KIRKEBLAD
10. oktober til
en
Verner Rud Niels
k
l.d
vrn@fibermai
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Søndag den 2.
14. s. e. trin.
Johs. 5,1-15
Søndag den 9.
15. s. e. trin.
Luk. 10,38-42
Søndag den 16.
16. s. e. trin.
Johs. 11,19-45
Søndag den 23.
17. s. e. trin.
Mark. 2,14-22
Søndag den 30.
18. s. e. trin.
Johs. 15,1-11
OKTOBER
Søndag den 7.
19. s. e. trin.
Johs. 1,35-51
Onsdag den 10.
Søndag den 14.
20. s. e. trin.
Matt. 21,28-44
Søndag den 21.
21. s. e. trin.
Luk. 13,1-9
Søndag den 28.
22. s. e. trin.
18,1-14

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission
Børnekirke
kl. 9.00: A. Dalgaard
kl. 10.30: A. Dalgaard
Høstgudstjeneste
Indsamling med mulighed for at lægge sin
pengegave på altret
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler
kl. 9.00: Helga Bendfeldt
Kirkekaffe

kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling: Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Børnekirke
14.00: Benjamin Kobborg
Nadvergudstjeneste (se side 11)
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling: Norea Radio
Børnekirke
kl. 10.30: Helga Bendfeldt
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
kl. 19.00 Lovsangsgudstjeneste ved
musikgruppen ”På Vej”

NOVEMBER
Søndag den 4.
Alle Helgen
Matt. 5,13-16
Søndag den 11.
24. s. e. trin.
Johs. 5,17-29
Søndag den 18.
25. s. e. trin.
Luk. 17,20-33
Søndag den 25.
Sidste søndag
i kirkeåret
Matt. 11,25-30
DECEMBER
Søndag den 2.
1. s. i advent

kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling: Danske Sømands- og
Udlandskirker
Børnekirke
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling: Menighedsfakultetet
Børnekirke
kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Indsamling: Indre Mission i Danmark
Børnekirke
kl. 9.00: Helga Bendfeldt
Kirkekaffe

kl. 10.30: Benjamin Kobborg
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
søndagsskoler

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Onsdag den 5. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 19. kl. 15.00
OKTOBER
Onsdag den 3. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 24. kl. 15.00
NOVEMBER
Onsdag den 7. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 21. kl. 15.00

