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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.
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.
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.

P R Æ S T E N S S P A LT E
Lad julesorgen slukkes!
Grundtvigs dejlige julesalme ”Velkommen igen, Guds
engle små” er fyldt af julens glade toner om julehøjtidens
fred og glæde. Men den slutter med den lidt melankolske
bøn: ”Vor Fader i Himlen! lad det ske, lad julesorgen slukkes!” DDS 99 v 8.
Lad julesorgen slukkes! Hvad mente Grundtvig med det?
Siden han skrev salmen i 1824, har der været givet mange
forskellige svar med henvisning til hans svingende sindstilstand eller hans kirkekamp. Men strofen har også givet anledning til menneskers forskellige tanker og associationer.
Jeg er sikker på, at nogle af os umiddelbart kommer til at
tænke på den første jul, som vi skulle fejre efter et nærtstående familiemedlems død. Der er noget vemodigt ved
pladsen, der står tom ved bordet; ved gaven der ikke mere
skal købes; ved tanken om den glade latter, som vi ikke skal
høre. Der er en særlig vemodighed ved at tænke på dem,
vi ikke længere kan fejre jul sammen med, fordi vi blev skilt
fra dem i årenes løb.
Brorson har i sin julesalme ”I denne søde juletid” sat ord på
den særlige julesorg:

Det er budskabet om Frelseren, der kan nå ind til det beklemte hjerte, så det på ny kan stemmes til at synge glade
julesange. På forunderlig vis kan budskabet om frelsen ved
tro på Jesus vende sorg til glæde.
I Jesu fødsel kommer Gud til os, som et lys ind i vores
verden. Han kommer som en solopgang fra det høje. Han
kommer for at lyse for dem, der sidder i mørket og dødens
skygger, for at lede dem gennem mørket; mod lyset. Han
kommer til os for at trøste. Derfor skal ingen græde uden at
blive trøstet. Det løfte giver nyt håb og bærer vor glæde, så
vi trods julesorgen kan synge med på glædens toner.
Andre steder i Det Nye Testamente bliver det understreget,
at der er en særlig glæde ved livet i troen på Jesus. Derfor
tilskyndes vi til at søge og finde vores glæde i livet sammen
med Jesus Kristus.
Jesus er vor fred og glæde. Derfor synger og beder vi: ”Vor
Fader i Himlen! lad det ske, lad julesorgen slukkes!”
A-D

Og blandes end min frydesang
med gråd og dybe sukke,
så skal dog korsets hårde tvang (livets smerter)
mig aldrig munden lukke;
når hjertet sidder mest beklemt,
da bliver frydens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe. DDS 109,6
Men hvad er det så for en glæde, som de knuste hjerter
føler bedst – også selvom de sidder mest beklemt? Det er
englenes budskab: ”Frygt ikke. Jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for alle mennesker i hele verden. I
dag er der født jer en FRELSER; hans navn er Jesus Kristus.”
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Omsætning af kirkegårdsdige
Det nordlige kirkegårdsdige er i så dårlig forfatning, at
det trænger til at blive sat om. Menighedsrådet har søgt
Hedensted Provsti om midler hertil, hvilket er bevilget.
Herefter mangler godkendelse af Haderslev Stift efter indhentede udtalelser fra Nationalmuseet og den kongelige
bygningsinspektør.
Norddiget står helt ud til skråningen til lavningen ned til
vandløb og mølledam. For bedre at beskytte det omsatte
dige mod udskridning har menighedsrådet foranstaltet
opfyldning med jord på ydersiden, således at der bliver en
1,5 meter vandret bræmme mellem diget og skråningen.
Dette arbejde med kørsel af 500 kubikmeter jord og udlægningen heraf på skråningen blev udført over få dage i
september 2019.
VRN

Udbedring af utætheder i blytaget
Der er konstateret enkelte utætheder i kirkens blytag. Menighedsrådet har taget kontakt til blytækker
Michaelsen, Hvidbjerg, med henblik på at få vurderet blytagets tilstand og for udbedring af utætheder.
Kirkens blytag blev omsmeltet og omlagt i 1959.
Det er blytækker Michaelsens vurdering, at blytaget
er i forholdsvis god stand og kan holde mange år
endnu. Han har nu afsluttet udbedring af utæthederne.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Ny grøn messehagel
Kirkens grønne messehagel, der er i
brug i hele trinitatistiden i 2. halvår var
blevet så slidt, at den måtte udskiftes.
Menighedsrådet har derfor anskaffet
en ny grøn messehagel, som blev taget
i brug første gang ved høstgudstjenesten søndag den 15. september 2019.

Koncert med Fangekoret søndag den 19. januar 2020 kl. 10.30
Det er nu snart to år siden, at det lykkedes at få en aftale
om at få Fangekoret til Øster Snede. Der er lagt op til en
helt usædvanlig og stærk begivenhed, når Fangekoret
synger i Øster Snede Kirke søndag den 19. januar 2020
kl. 10.30.
Fangekoret optræder med sange, som korsangerne selv
har skrevet, og de giver information om korets virke og
livet bag murene. Teksterne er vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.
Koret består af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen.
Korleder igennem 22 år, Louise Adrian, synger med
indsatte i 5 fængsler og koret optræder rundt i de danske kirker.
Yderligere information om koret kan fås på hjemme
siden www.fangekoret.dk.
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J U L E N I S K I F T E N D E L I V S FA S E R
Redaktionen har opfordret enkelte til at reflektere over, hvad et skifte i livsfasen har betydet for fejringen af julens højtid.
Efter vi blev gift i 2011, har vi skiftevis holdt jul hos
hinandens forældre. Da vi i 2013 fik vores første barn,
Alma, begyndte vi allerede der at overveje, hvornår tiden ville komme til at holde jul selv.
Det var lidt et spring, der skulle tages, da julen betyder meget for os. Julen i vores barndomshjem har for
os begge været knyttet til gode minder og juleglæde
med nær familie omkring, hvilket vi har haft svært ved
at give slip på. Desuden var det jo også nemt, at julemaden, juletræ og diverse juleforberedelser var ordnet og klar.
I 2017 arbejdede jeg (Malene) på et bofællesskab, hvor
jeg skulle arbejde juleaften. Vi valgte derfor at holde
en ”mini” juleaften d. 23. december med julesalmer om
juletræet, god mad, gæster og julegaver.
Dette var et naturligt spring for os til, at vi året efter
gentog succesen og holdt jul selv. For os har det været
vigtigt, at vi som familie skal skabe vores egen jul med
gode juleminder, som børnene kan tænke tilbage på,
lige som vi selv har gjort.
Malene og Kasper Jørgensen, Øster Snede
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Vi havde en del tanker og snakke om, hvordan vi skulle
holde jul, første gang vores børn og svigerbørn ikke
var hjemme. Hvor vi bare skulle være os to.
Skulle vi tage i sommerhus, skulle vi rejse udenlands,
måske ”bare” være to, eller være frivillige et eller andet
sted. Der var mange forskellige bud på, hvordan det
kunne være.
Og kunne det overhovedet blive jul uden familien og
de traditioner, vi havde opbygget i løbet af årene. Efter mange overvejelser endte vi med at være frivillige
i Sct. Pauls Kirke i Aarhus. Og sikke en fantastisk jul,
vi fik. Være sammen med ensomme, enlige eller bare
nogle, der også var alene som os. Det var fantastisk og
en meget stor velsignelse at få lov til. Vi blev mødt af
en meget stor taknemlighed over, at vi ville tilbringe
juleaften sammen med dem.
Jo, det blev jul, selvom børnene ikke var hjemme. Der
var både juleglæde og julefred.
Kirsten og Henning Hansen, Øster Snede

J U L E N I S K I F T E N D E L I V S FA S E R
En samtale om julen med Anna Knudsen, Øster Snede
Jeg har inviteret mig selv på besøg (og en kop kaffe) hos
Anna Knudsen. Jeg vil snakke med hende om hvordan
det er - og har været - at fejre jul, efter at hun er blevet
enke. Annas ægtefælle Robert døde i 2010.
Det første samtalen kommer til at samle sige om, er det
at have mistet. Jeg spørger. ”Har du kendt til en særlig
”julesorg”? Er sorgen over at have mistet noget særligt
ved juletide”? Anna tænker lidt: ”Der er vel altid en sorg
ved at miste, men jeg synes ikke den er større ved juletide, for jeg er aldrig alene, og jeg bliver det heller ikke.
Jeg har mine dejlige børn og deres hjem, og så lever jeg
også med visheden om, at min Herre Jesus Kristus altid
er hos mig.”
Efter lidt snak om hvor hun skal fejre julen i år, fortsætter Anna: ”Vi var allerede inden Roberts død begyndt at
tage ud til børnene og fejre juleaften hos dem, så det var
helt naturligt, at jeg fortsatte med det. Der er åbne døre
for mig, og det er jeg så taknemlig for”.
Efter lidt kaffe spørger jeg: Hvordan vil du beskrive jule
glæden? Anna svarer "Jeg føler en særlig glæde - kald
det bare juleglæde - når jeg er sammen med mine børn
og børnebørn. Og jeg er glad og taknemlig over, at den
kristne arv, som de fik med fra vores hjem nu også præ-

ger deres hjem. Jeg er glad og taknemlig over at få lov til
at fejre en kristen julehøjtid”.
Og med et stort smil føjer Anna til, ”at til en juleaften hører det naturligvis også med, at vi samles i kirke til julegudstjeneste (ellers er det ikke rigtig jul) for at synge de
kendte og elskede julesalmer og høre det gode budskab
forkyndt om, at en Frelser er født. Det er jo det, der er julens centrum, julens glæde og fred. Budskabet om frelse
og fred på jord er jo det, der giver julefred”.
Til sidst spørger jeg, om der er en særlig julesalme, som
har fulgt hende livet igennem. Anna svarer: ”Der er mange gode julesalmer, men vi slutter altid af med at synge
”Dejlig er jorden”, inden vi sætter os og deler gaverne ud
til hinanden”.
Som en afsluttende bemærkning siger Anna:
”Nej, julesorgen kender
jeg ikke, men jeg kender
både glæden og freden,
som julen giver – og det
er jeg taknemlig for”.
A-D
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SPEJDERNE
De grønne pigespejdere (Smutter)
Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf. 61 62 78 15, birgitte@kurios.dk
id 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. 18.30 – 20.30 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter

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.

KFUM-Spejderne (Ulveunger)
Kontaktperson Brian Simonsen, tlf. 21 82 05 19,
brianogingrid@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 – 20.00 i Spejderhuset
Alder 2. kl. – 4. kl.

ØSTER SNEDE LEKTIECAFE
Kontaktperson Rikke Dirchsen Nielsen,
tlf. 60 87 79 99, dirchsen.nielsen@gmail.com
Onsdag kl. 14.00-15.30 i Klippen
Lektiecafe for 4. – 6. kl.

KFUM-Spejderne
Kontaktperson Ole Dalgaard, tlf. 30 28 52 89,
ole.d@lgaardendk
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 – 20.30 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter

CAFÉ KLIPPEN
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34. K
affe/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 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 Anita Plagborg, tlf. 61 78 34 24,
plagborganita@gmail.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 INDRE MISSIONS UNGE (IMU)
Kontaktperson Sofie Skibsted Jensen,
tlf. 28 51 84 22, sskibjen@hotmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
DECEMBER
Tirsdag den 3. kl. 14.30

Torsdag den 5. kl. 18.00

Café Klippen. Vi synger udvalgte
sange og salmer. Judy og Per Aggerbo
akkompagnerer på fløjte og guitar
Stormøde ved sognepræst Steen Frøjk
Søvndal, Grindsted ”Perfekt timet –
advent i Guds store perspektiv”

Torsdag den 12. kl. 19.00 Møde ved Robert Bladt, forstander
på IMB, Børkop. ”Kristus i Det gamle
Testamente”
Lørdag den 28. kl. 19.00 Julefest for hele familien ved lokale
kræfter

JANUAR
Tirsdag-fredag 7. - 9.

Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se opslagstavlen s. 11

Tirsdag den 14. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 16. kl. 18.00 Stormøde ved Daniel Præstholm,
undervisningskonsulent i IMU
Tirsdag den 28. kl. 14.30 Café Klippen. Lærer Anne Grethe
Rasmussen, tidligere Skagen, fortæller
om “Skagen og Skagensmalerne”
Torsdag den 30. kl. 19.00 Møde ved lærer Simon Hauge
Lindberg, Lystrup
FEBRUAR
Tirsdag den 11. kl. 14.30 Café Klippen
Tirsdag den 25. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 27. kl. 19.00 Møde ved sognepræst Bo Knudsen,
Herning

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus,
Enggårdsvej 12, Kragelund
DECEMBER
Mandag den 2. kl. 9.30
Tirsdag den 3. kl. 19.30

Formiddagscafé
Adventsfest ved redaktør
Ole Solgaard, Kragelund

Fredag den 27. kl. 19.30 Julefest ved pensioneret indre
missionær Poul Erik Hansen, Løsning
JANUAR
Mandag den 6. kl. 9.30
Tirsdag-fredag 7. - 9.

Formiddagscafé
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se opslagstavlen s. 11

Tirsdag den 21. kl. 19.30 Møde ved pensioneret indremissionær
Søren Grysbæk, Horsens
FEBRUAR
Mandag den 3. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 4. kl.19.30

Møde ved stud.teol Kasper Andreas
Bergholt, Menighedsfakultetet, Aarhus
		
Onsdag den 19. kl. 19.30 Temamøde i Hedensted Missionshus,
ved Indre Missions formand, Hans Ole
Bækgaard, Aarhus

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
DECEMBER
Mandag den 9. kl. 14.00 Adventsmøde i Præstegården ved
pastor emeritus Tage Rasmussen,
Aarhus
JANUAR
Mandag den 20. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved regionsleder
Hilbert Dam, Løsning
FEBRUAR
Mandag den 17. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved konsulent for
kirke og mission, Bjarne Gertz Olsen,
Fredericia

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk
DECEMBER
Tirsdag den 3. kl. 10.00
JANUAR
Tirsdag den 7. kl. 10.00
FEBRUAR
Tirsdag den 4. kl. 10.00

Møde hos Maren Hansen,
Kærvænget 7, Gl. Sole
Møde hos Edith Nielsen,
Bøgballevej 57, Bøgballe
Møde hos Anna Knudsen, Th. Jensensvej 16, Øster Snede
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PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34

Kirkehøjskole
Mandag den 20. januar 2020 kl. 19.30 i Kirkehuset,
Ny Kirkevej 14, Ølsted, 8723 Løsning.
Foredrag ved sognepræst Lone
Buhl Pedersen, Østbirk
Kom og hør Danmarks gladeste
sognepræst fortælle om det
bedste arbejde med det bedste
budskab at fortælle til ”Gud og
hvermand”. Blev gift og fik fem
skønne børn, hvoraf den ene
døde som lille – blev efter 34 år
skilt – men har fundet kærlig
heden igen – jo lyset vinder altid
over mørket.
Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus, Øster Snede,
Ribevej 60, 8723 Løsning
Foredrag ved tidligere chefredaktør Arne Mariager, Faaborg.
Arne Mariager fortæller om ”En tro for livet”. - Kristendommen er en tro, der giver plads til mennesker – der gør det
dejligt at være menneske. Kristendommen er ikke alene
et spørgsmål af åndelig karakter. Men i høj grad en etisk
køreplan for mennesker. Jeg
kender ikke andre religioner,
hvor der findes et decideret
kærlighedsbudskab: Du skal
elske din næste. Hele kristendommens menneskesyn gør, at
kristendommen ikke alene er en
tro, der trøster os i angsten for
døden. Kristendommen er ikke
for døden, men for livet. Det er
en tro for de levende.
Tak for høstgave
Mange tak for den store gave til kirkelige, humanitære og
sociale formål, som blev givet i tilslutning til høstgudstjenesten
den 15. september. Gaven, der var på i alt 78.598 kr., er fordelt
til 28 forskellige modtageres arbejde. Oversigt over fordelingen
af gaven er fremlagt i våbenhuset.
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Kyndelmissegudstjeneste 2. februar kl. 16.00
Øster Snede Kirke markerer kyndelmisse med en guds
tjeneste søndag den 2. 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.
Voksenkoret medvirker under ledelse af Lissy Jakobsen og
Lisette Vestergaard.
Efter gudstjenesten bydes der på dejlig varm suppe i
Konfirmandhuset.
Middag og fællesskab for enlige
Afholdes i 1. halvår i Konfirmandhuset
kl. 18.00 – 20.30 onsdagene
den 5. februar, 4. marts
og 4. april. Pris 75 kr.
Tilmelding til
Anders Dalgaard,
tlf. 75 89 32 11 og
Karl Erik Nielsen,
tlf. 24 63 77 34.
Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 10. december kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 14. januar kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 18. februar 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
Fastelavnsfest
Søndag den 23. februar
kl. 13.00 i hallen ved Øster
Snede Skole
Eftermiddagen indledes med
en familiegudstjeneste, som
børnegudstjenesteudvalget
er med til at skabe. Derefter
er der tøndeslagning i hallen,
som spejderne står for.
Øster Snede Borgerforening
står for salg af
eftermiddagskaffe.
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kl. 19.00
Onsdag den 8. ognepræst)
(s
e
rk
Ki
e
i Øster Sned
kl. 19.00
Torsdag den 9. Missionshus
er Snede
i Klippen, Øst
dre Mission,
Øster Snede In gnepræst
er
e
er
yd
db
In
e Mission og so
Kragelund Indr ard. Alle er velkomne
ga
Anders Dal

E
NÆST
L
I
T
F
STO
BL AD
E
K
R
I
K januar til
10. d Nielsen
Ru
Verner bermail.dk
vrn@fi

Børnenes juleafslu

tnin

ger i kirken
Vuggestuer, dagp
lejere og alle øvrig
e børn
op til 3 år med foræ
ldre:
tirsdag den 3. dece
mber kl. 9.30
Børnehaven Øster
Snede Børnehus:
onsdag den 4. dece
mber kl. 10.00
Børnehaven Bøge
haven:
torsdag den 5. de
cember kl. 10.00
Bøgballe Friskole
fredag den 20. de
cember kl. 8.20
Øster Snede Skole
fredag den 20. de
cember kl. 9.45
Kragelund Eftersk
ole
fredag den 20. de
cember kl. 10.45
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 8. marts de
ltager Øster
Snede Kirke i Folkekirke
ns Nødhjælps
sogneindsamling til de
mest udsatte
mennesker i verden. Sæ
t kryds i
kalenderen allerede nu
, så der kan blive
mange indsamlere og giv
ere.
Koordinator er Poul Tho
msen,
tlf. 50 89 34 32

Julekoncert onsdag den 4. december

Glæd jer til årets julekoncert i Øster Snede
Kirke onsdag den 4. december kl. 19.30. Solist
ved koncerten er sangeren Ann-Mette Elten.
Arrangør er Gudenåen Y’s Men’s Club. Billetter
á 195 kr. købes ved at indbetale beløbet
på MobilePay 20 77 44 20 (Martin Madsen)
eller ved kontooverførsel til 7140-1411799.
Yderlige oplysninger kan fås hos Britta Jensen,
Kragelund, tlf. 20 14 34 17.
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GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag den 1.
1. s. i advent
Luk. 4,16-30

JANUAR
kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks
Folkekirkelige
Søndagsskoler

Søndag den 8.
2. s. i advent
Matt. 25,1-13

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: *
Børnekirke

Søndag den 15.
3. s. i advent
Luk. 1,67-80

kl. 9.00: Helga
Bendfeldt
Indsamling: *

Søndag den 22.
4. s. e i advent
Johs. 3,25-36

kl. 16.00: A. Dalgaard
De 9 læsninger
Indsamling *

Tirsdag den 24.
Juleaften
Luk. 2,1-14

kl. 10.30 (særligt for
børn); 14.30; 16.00:
A. Dalgaard
Indsamling: *

Onsdag den 25.
Juledag
Johs. 1,1-14

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: *

Torsdag den 26.
2. juledag
Matt. 10,32-42

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: *

Søndag den 29.
Matt. 2,13-23

kl. 9.00: Helga
Bendfeldt
Indsamling: *

Søndag den 23.
Fastelavn
Luk. 18,31-43

kl. 10.30: A. Dalgaard
kl. 13.00: A. Dalgaard
(se side 11)
Indsamling: Danmarks
Folkekirkelige
Søndagsskoler

Onsdag den 1.
Nytårsdag
Matt. 6,5-13

kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling:
Bibelselskabet

Søndag den 5.
Hellig 3 konger
Matt. 2,1-12

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: **
Børnekirke

Onsdag den 8.

kl. 19.00: A. Dalgaard –
stillegudstjeneste med
rum for eftertanke og
meditation

Søndag den 12.
1. s.e.h.3k.
Mark. 10,13-16

kl. 9.00: Helga
Bendfeldt
Indsamling: **

Søndag den 19.
2. s.e.h.3k.
Johs. 4,5-26

kl. 10.30: Koncert med
Fangekoret
Se omtale side 5

* I december måned indsamles der til
projekt ”Fremtidsbørn”, som har fokus på
at hjælpe vanskeligt stillede børn i fattige
lande. Det er Danmission, der formidler det
indsamlede

Søndag den 26.
3. s.e.h.3k.
Luk. 17,5-10

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling **
Børnekirke

** I januar måned indsamles der til
Ydre Mission – gaven fordeles mellem
forskellige missionsselskaber

MARTS
Søndag den 1.
1. s. i fasten
Luk. 22,24-32

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: KFUM’s
Soldatermission
Børnekirke

Plejehjemsgudstjenester

FEBRUAR

DECEMBER
Onsdag den 4. kl. 15.00 (altergang)
Mandag den 23. kl. 10.30

Søndag den 2.
Sidste s.e.h.3k.
Johs. 12,23-33

kl. 16.00: A. Dalgaard
Kyndelmisse
(se omtalt side 10)
Indsamling: **

Søndag den 9.
Septuagesima
Matt. 25,14-30

kl. 9.00: Helga
Bendfeldt

JANUAR
Onsdag den 8. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 22. kl. 15.00

Søndag den 16.
Seksagesima
Mark. 4,26-32

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Kirkens
Korshær

FEBRUAR
Onsdag den 5. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 19. kl. 15.00

