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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
Guds GPS
I forbindelse med det årlige juniorkonfirmandforløb skulle
børnene høre om pinsen. I den anledning var de en tur med
helt oppe i toppen af kirketårnet. De skulle kaste papirflyvere ud af tårnets øverste luger. Tanken var, at de skulle se,
hvordan vinden fik dem til at flyve. Vinden kunne de ikke
se, men de kunne se, hvordan vinden fik papirsflyverne til at
flyve i forskellige retninger. Nogle af flyverne styrtede hurtigt ned, mens andre fløj lidt længere.
Ved samme lejlighed havde jeg taget nogle af mine duer
med derop for at give børnene lov til at slippe dem ud af
tårnlugerne. De kappedes om at holde ved duerne og
slippe dem ud én for én. Det, at vi lod duerne flyve ud fra
kirketårnet, gav anledning til mange spørgsmål. De mest
påtrængende var: Hvordan kan duerne finde hjem? Ved de,
hvor de bor?

Apostlen Paulus skriver: ”Vort borgerskab er i himlene!” Det
er der, vi hører til. Vejen til himlen kender vi ikke af os selv,
men det gør Helligånden, derfor er det afgørende, at Guds
GPS aktiveres.
Kom, sandheds Ånd! og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed! (DDS 300,1)
AD

Jeg forklarede, at når en due er født og opvokset i et bestemt
dueslag og har fløjet omkring det, så véd den, at det er dens
hjem. Duerne har et instinkt i sig, ligesom en slags GPS, der
viser dem den retning, som de skal flyve. Duernes GPS har
kun ét indkodet mål, nemlig HJEM. Derfor véd duerne, hvor
de skal hen, når de bliver sluppet fri. De skal HJEM!
De mest kendte billeder, som Det Nye Testamente bruger til
at illustrere Helligånden, er: Ilden, vinden og duen. Ved Jesu
dåb dalede Helligånden ned over ham i skikkelse af en due.
Jesus siger om Helligånden, at han er usynlig som vinden.
Som den usynlige vind blæser, hvorhen den vil, således er
Helligånden også usynlig og følger de veje, som Ånden vil.
Den første pinsedag berettes der om, at Helligånden kom til
disciplene og satte sig på dem som ”ildtunger”. Ånden gav
dem både frimodighed og ord til at forkynde budskabet om
Jesu død og opstandelse på mange forskellige sprog.
Da vi blev døbt, gav Gud os Helligånden som en gave. Gud
lagde Helligånden ind i vore hjerter; ind i vort liv og vor samvittighed. Helligånden er Guds GPS hos os, som skal hjælpe
os til at finde vej hen til Jesus, så vi lærer Ham at kende som
vores frelser. Helligånden hjælper os til at tro på Jesus og til
at leve det kristne liv. Guds GPS – Helligånden – har som
sit overordnede indtastede mål: HJEM! Målet er den evige
salighed i Guds rige. Målet er HJEMMET HOS GUD.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Mit navn er Daniel Præstholm, og jeg
er tilknyttet Øster Snede Kirke som
ulønnet hjælpepræst. Jeg er ansat som
ungdoms- og undervisningskonsulent
i Indre Missions Ungdom og arbejder
hjemmefra Grindsted og fra kontoret
på Indre Missions Hus i Fredericia.

Ulønnet hjælpepræst Daniel
Præstholm
Ved gudstjenesten søndag den 24.
marts 2019 prædikede hjælpepræst
Daniel Præstholm, og han blev
præsenteret for menigheden i Øster
Snede Sogn.
Daniel Præstholm, der er ungdomsog undervisningskonsulent i Indre
Mission, blev ordineret som præst
den 26. februar 2019 i Haderslev
Domkirke, hvorefter han kan medvirke som præst på lejre mv. for
unge.
For at kunne blive ordineret som
medarbejder i en folkekirkelig organisation skal vedkommende tillige
knyttes til en præst/sogn i Folkekirken. Sognepræst Anders Dalgaard
og menighedsrådet har med glæde
taget imod biskop Marianne Christiansens henvendelse om at knytte
Daniel Præstholm til Øster Snede
Sogn.
Det forventes, at han især skal varetage ungdomsgudstjenester i Øster
Snede Kirke enkelte gange om året.
Redaktionen har bedt Daniel Præstholm om at præsentere sig selv:
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Jeg arbejder med kurser og materialer for unge og er med til at arrangere
lejre, som fx Mørkholt Teen Camp og
Å-festival. Jeg tager også en del ud og
forkynder særligt for unge, men siger
heller ikke nej til andre målgrupper.
Jeg er gift med Anja, og vi har fire børn
fra 3 til 11 år. Oprindeligt kommer jeg
fra Bække ved Vejen, men har i 7 år boet
i Aarhus, mens jeg læste teologi. Siden
2013 har jeg været ansat i Indre Mission, og i 2017 blev min stilling ændret
fra ungdomskonsulent til undervisningskonsulent.
Jeg glæder mig over at være blevet
tilknyttet Øster Snede Kirke, hvor jeg
hovedsageligt vil komme til at arbejde
for at skabe nogle lovsangsgudstjenester sammen med de unge.
Daniel Præstholm

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T

Luthers Nøgle
Gennem de seneste 10 år har der landet over være afholdt et rollespil for/med konfirmander med titlen Luthers Nøgle, som leder konfirmanderne fra katolsk tid
frem til reformationen. Luthers Nøgle er Bibelen, Guds
Ord, som menigmand efter reformationen fik direkte
adgang til udenom den katolske kirke.
Alle 550 konfirmander i Hedensted Kommune var samlet på Hellebjerg Idrætsefterskole lørdag den 30. marts
til det dramatiske rollespil Luthers nøgle. De mange
konfirmander var fordelt med halvdelen om formiddagen og den anden halvdel om eftermiddagen. Konfir-

manderne fra Øster Snede deltog om eftermiddagen.
Selve rollespillet varede tre timer.
Konfirmanderne levede sig meget engageret ind i tiden
som pilgrimme i middelalderen og blev klogere på tiden og betydningen af reformationen gennem det at
møde mennesker med forskellige dilemmaer, som havde brug for hjælp.
Provstiets præster og andre frivillige fra sognene deltog
som aktive medspillere i rollespillet. Fra Øster Snede
deltog Anders Dalgaard og Anders Due. Verner Rud
Nielsen deltog som fotograf.
VRN
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TA N K E R O M P I N S E
Redaktionen har bedt Ejvind Jakobsen, Øster Snede, om at gøre sig nogle tanker om Grundtvigs storslåede
pinsesalme ”I al sin glans nu stråler
solen”:
Mine tanker om salmen ”I al sin glans
nu stråler solen” er ikke de store teologiske tanker, men alene hvad en
glad og taknemlig kristen tænker
om det.
Præcis denne salme er en af de salmer, vi holder så meget af, da den
på en gang viser os solen og forårets
komme, hvor livet leves og nydes i al
sin pragt. Selv om salmen er skrevet
for snart 200 år siden, er det som om,
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den er taget ud af vores fortravlede
hverdag, hvor pinseliljetiden, sol og
sommernatten med nattergalens
triller bare er lidt af alt det, som skaberværket har givet os. Noget, som
vi tænker på hver dag og modtager
med stor tak.
Samtidig fortæller salmen os om
Helligåndens komme til jorden, noget som er svært at forstå, men noget som vi må tro. Og netop her i
pinsen fejrer vi i særdeleshed, at Helligånden blev givet os som en gave.
Så kan vi med glæde synge ”I al sin
glans nu stråler solen”.
Ejvind Jakobsen

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
N.F.S. Grundtvig

TA N K E R O M P I N S E
koret. Samtidig blev Kirkekoret opfordret til at synge den valgte sang
ved gudstjenesten pinsedag:
Det var ikke nogen nem opgave for
os, men vi endte med at vælge sangen ”Du levende Ord”.
Sangen er skrevet af Preben Olsen
og sat i musik af Peter Sander Andersen i 1986, og når man giver sig til at
tænke over teksten, er den meget
stærk, fordi man kan nikke genkendende til den.
Teksten er skrevet som en bøn om, at
Helligånden må komme og tage bolig i os, fordi vi ved, at vi gør en masse
ting, som er forkerte og ikke er efter
Guds vilje.
Redaktionen har bedt Kirkekoret
om at pege på en sang, der handler

om pinsen og dermed Helligåndens
komme, og som betyder noget for

Du levende Ord, lad mig høre
dit levende, vækkende kald.
Træng ind i mit tungnemme øre,
bryd gennem den stenhårde skal.

Ja, i mit formørkede hjerte,
der kæmper krampagtigt mod dig,
må du som en tindrende kærte
med trøst lyse op på min vej.

Bryd ind i min tvivlende kulde,
for tvivlen gør frossen og stiv,
og tvivl lægger tro under mulde,
men Ordet gir varme og liv.

Du levende Ord, du må skinne
og smelte mit ishjertes blok.
Så aldrig det går mig af minde,
det ord om, at nåden er nok.

Kirkekoret

Preben Olsen
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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. 18.30 – 20.30 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. 18.30 – 20.00 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. 18.30 – 20.30 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter

ØSTER SNEDE IM
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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.

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

CAFÉ KLIPPEN
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34.
Kaffe/the i Klippen tirsdag i ulige uger kl. 14.30 – 16.30.
Et uformelt m
 ødested med plads til kreative udfoldelser,
spil, snak efter deltagernes ønsker

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 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

JUNI
Tirsdag den 4. kl. 14.30

Café Klippen

Torsdag den 13. kl. 18.00	Stormøde ved forstander på
Indre Missions Bibelskole
Robert Bladt, Børkop. Emne:
”Kan æsler tale?”
Tirsdag den 18. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 20. kl. 19.00	Møde ved generalsekretær
i Indre Mission Jens Medom
Madsen, Fredericia
AUGUST
Tirsdag den 13. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 15. kl. 19.00 Opstart med lovsang
Tirsdag den 27. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 29. kl. 18.00	Stormøde ved fakultetsleder på
Menighedsfakultetet Thomas
Bjerg Mikkelsen, Aarhus

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

Formiddagscafé

Tirsdag den 4. kl. 19.30	Terminsmøde og generalforsamling. Anders Dalgaard
medvirker
Søndag den 23. kl. 20.00 	Sct. Hans fest hos Hanne
og Willy Gamborg,
Bjerremosevej 20
JULI
Tirsdag den 16. kl.19.00 	Sommermøde. Vi mødes i missionshuset og kører til Horsens
Havn, hvor vi får en rundvisning
på Sømandsmissionens skib
Bethel. Vi køber kaffen på skibet

AUGUST
Lørdag den 3. kl. 10.00	Rengørings- og arbejdsdag i
missionshuset
Mandag den 5. kl. 9.30

Formiddagscafé

Tirsdag den 13. kl. 18.00 	Opstart med spisning. Kl. 19.00
Forkyndelse af Guds ord ved
Indre Missions formand Hans
Ole Bækgaard, Aarhus

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
AUGUST
Mandag den 19. kl. 14.00 Sommerfest i Præstegården,
se side 11

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44,
bn60@fibermail.dk
JUNI
Tirsdag den 4. kl. 10.00	Møde hos Erna Thomasen,
Nedergårdsvej 30, Øster Snede
AUGUST
Tirsdag den 20. kl. 13.00	Udflugt. Afgang fra
kirkepladsen

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34
AUGUST
Tirsdag den 27. kl. 19.30	Møde hos Birgitte og Svenning
Jensen, Fælledvej 12B
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SOMMERUDFLUGT
Onsdag den 12. juni er der sommerudflugt
Turen går i år til Ebeltoft og til ”Nationalpark Mols Bjerge”.
I Ebeltoft vil der blive mulighed for at se Fregatten Jylland
og/eller Glasmuseet (her betaler man selv entrebillet),
eller man kan gå på en bytur. ”Karens Køkken” serverer
middagsmaden til os.

Herfra kører vi gennem Mols Bjerge, hvor en af de dygtigste naturværter fortæller om:
”Mols Bjerge fra istid til naturpark – krydret med gode
historier om folk og fæ på Mols”
Vores medbragte eftermiddagskaffe nyder vi ved ”Karlsladen” ved Kalø.

Årets konfirmander i 
Øster Snede Kirke
Søndag den 5. maj blev 28 elever fra Bøgballe
Friskole konfirmeret i to hold henholdsvis kl.
9.00 og kl. 11.00. Konfirmanderne blev fotograferet samlet imellem de to konfirmationsgudstjenester.

Konfirmander Bøgballe Friskole
Søndag den 12. maj blev 3 elever fra Løsning
Skole/Øster Snede Skole konfirmeret kl. 10.00.

Kl. 9.00 er der afgang fra parkeringspladsen ved Øster
Snede Kirke. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Pris 250,00 kr. pr. person. PS: Maksimum 70 deltagere.
Venlig hilsen udvalget & sognepræsten.
Tilmelding senest den 7. juni til:
Hanne Gamborg 75 67 31 48
Lilly Nielsen 20 86 54 08
Anders Dalgaard 75 89 32 11.
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Konfirmander Løsning Skole/Øster Snede Skole

O P S L AG S TAV L E N
Tak for bidrag til udsatte
mennesker i verden

Sommerfest i
Præstegården

Ved sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp søndag den 10. marts indkom
der i alt ca. 10.500 kr., hvortil kommer
indbetalinger via MobilePay. 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. 10,5 mio. kr.
til dette vigtige formål.

Ferie

28. maj til den
tages fra den
re
va
t
de
be
14. juli af
Em
n 8. juli til den
4. juni & fra de feldt, Sindbjerg,
Helga Bend
li til 28. juli
& fra den 15. ju
tlf. 28 18 78 44 Tørring, tlf. 31 34 03 05.
org,
af Janus Faab

Friluftsgudstjeneste

Søndag den 25. 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!

Alle i sognet inviter
es
mandag den 19. au til sommerfest
gu
Kirke og Præstegå st i Øster Snede
rd. Eftermiddagen
indledes
kl. 14.00 med en ko
rt
kirken, hvor sognep gudstjeneste i
ræsten prædiker.
Derefter er der ka
ffebord
og hyggeligt sa
Konfirmandhuset mvær i
. Vi glæder os til
at se jer! Det er m
enig
og præsteparret, de hedsrådet
r indbyder til
sommerfesten.

Menighedsrådsmød

er

Onsdag den 12. ju
ni kl. 19.00 i
Konfirmandh
Onsdag den 21. au uset
gust kl. 19.00 i
Konfirmandhuset
Referat af menighe
dsrå
kan læses på opsla dsmøder
gstavlen i
kirkens våbenhus
og på kirkens
hjemmeside unde
r punktet
”Menighedsråd”:
www.østersnedek
irke.dk

STOF TIL NÆSTE
KIRKEBLAD

10. juli til Verner Rud Nielsen
vrn@fibermail.dk
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GUDSTJENESTER
JUNI
Søndag den 2.
6. s. e. påske
Johs. 15,26-16,4

kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt

Søndag den 9.
Pinsedag.
Johs. 14,22-31

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Mandag den 10.
2. pinsedag
Johs. 3,16-21

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 16.
Trinitatis
Johs. 3,1-15

kl. 9.00: A. Dalgaard
Indsamling: Mission Afrika

Søndag den 23.
1. s. e. trin.
Luk. 16,19-31

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Tværkulturelt Center

Søndag den 30.
2. s. e. trin.
Luk. 14,16-24

kl. 9.00: A. Dalgaard

JULI
Søndag den 7.
3. s. e. trin.
Luk. 15,1-10

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Danmission

Søndag den14.
4. s. e. trin.
Luk. 6,36-42

kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt

Søndag den 21. kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen,
5. s. e. trin.
Beder –Børnekirke
Luk. 5,1-11	Indsamling: Dansk
Israelsmission

Søndag den 28.
6. s. e. trin.
Matt. 5, 20-26

kl. 10.30: Morten Krabbe,
Hedensted
Børnekirke

AUGUST
Søndag den 4.
7. s. e. trin.
Luk. 19,1-10

kl. 9.00: A. Dalgaard

Søndag den 11.
8. s. e. trin.
Matt. 7,15-21

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Promissio
Børnekirke

Søndag den 18.
9. s. e. trin.
Luk. 16,1-9

kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt

Mandag d 19.

kl. 14.00: A. Dalgaard
Sommerfest i Præstegården

Søndag den 25.
10. s. e. trin
Luk. 19,41-48

kl. 10.30: A. Dalgaard
Frilufts- og familiegudstjeneste

Plejehjemsgudstjenester
JUNI

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

JULI

Onsdag den 3. kl. 15.00 (altergang)

AUGUST Onsdag den 7. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 21. kl. 15.00

