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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
Black Friday
Det er ofte blevet sagt, at det der sker i USA, også med tiden
vil komme til Europa. Sådan er det også gået med begivenheden ”Black Friday”.
Den sidste fredag i november måned er af butiksverdenen
udråbt til ”Black Friday”, hvor priserne på mange forbrugsvarer nedsættes med mange procent: 20%, 30%, 40% eller op til 50%. Muligheden for at gøre en god handel er
bestemt til stede. I Danmark har denne handelsdag udviklet
sig til dagen med årets største omsætning. Betalingskortene
er rødglødende.
Kirken og den kristne tro har også sin ”Black Friday”, nemlig
Langfredag. Her reduceres priserne ikke i procenter, og
varerne gives heller ikke bort. Nej, langfredag betales alle
”varer og regninger” på deres fulde pålydende; men de
betales af en anden.
Langfredag handler om, at Jesus betaler den regning, som
ethvert menneske bærer på over for Gud. Betalingskortet er
rødglødende - af blod.

Denne frikendelse stadfæster han påskemorgen ved at lade
Jesus opstå fra graven. Påskemorgen sejrede Jesus over
døden, dommen og fortabelsens mørke. Han vandt livet
– det evige liv. Og dette liv ønsker han at give til enhver, der
tror på ham og som ønsker at leve sammen med ham.
Efter langfredag – den mørkeste dag i historien – kommer
den lyseste og mest livgivende dag: Påskemorgen.
Jesus fødtes som en frelser. Han døde som en forsoner.
Han opstod som en levende sejrherre over døden.
Solen sortned, da han blegned,
som for os udgød sit blod,
graven lyste, mørket segned,
da forklaret han opstod.
Ton, vor lovsang, højt i sky,
sødt i påske-morgengry:
Jesus Kristus er opstanden!
Evig lever Guddoms-manden!
DDS 241,2

AD

Langfredag bringer Jesus forsoning og forligelse mellem
Gud og os ved at fjerne det, der skiller os fra Gud. Det er
vore overtrædelser af Guds bud, som bringer os i et misforhold til Gud. Dette misforhold til Gud – Bibelen kalder
det for synd – bringer os i et skyldsforhold over for Gud.
Et skyldsforhold, der i sidste ende bringer både straf og
dom med sig.
Da Gud er retfærdig og nidkær, kan han ikke se bort fra
eller se gennem fingre med vort skyldbrev, som er tætskrevet med alle vore fejltrin. Skyldneren må vedkende sig
sin skyld og bære sin straf og afsone dommen.
Jesus er vores stedfortræder. Gud tilregner Jesus al vor skyld
og tilregner os al Jesu renhed og retfærdighed. Og netop
fordi Gud er retfærdig, så kræver han ikke vores skyld betalt
to gange. I stedet for en dom til døden, så udsteder Gud en
frikendelsesdom til os.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Studieorlov efterår 2018
Det var ved et teol-kursus i et af mine første studieår, at
jeg mødte den pensionerede biskop Bo Giertz fra Göteborg i Sverige. Jeg husker kun nogle få sætninger fra hans
foredrag. Men hans tillid til Guds ord og hans kærlighed
til Kristi kirke, samt hans omsorg på sjælenes evige frelse
krydret med hans ydmyge og karismatiske udstråling
brændte sig ind i mit sind. Mødet med Bo Giertz hører til et af
studietidens største oplevelser.
Bo Giertz har et større forfatterskab bag sig: romaner,
teologisk faglitteratur, andagtsbøger og en samlet oversættelse af Det nye Testamente med kommentarer.
En af de mest kendte bøger fra hans hånd er romanen
”Stengrunden”, som beskriver kirkelivet i et lille svensk
sogn over tre tidsepoker. Heri udfolder han sin store kærlighed til kirken, gudstjenesten og sakramenterne samt
til de kirkelige vækkelsesstrømninger. Når jeg læser
”Stengrunden”, så er jeg hver gang blevet bekræftet i, at
Bo Giertz` anliggende bl.a. er at beskrive, hvordan kirke
uden vækkelsesbevægelser stivner; og vækkelsesbevægelser uden kirke ender i sværmeri. Både kirken og de
åndelige vækkelser er afhængige af hinanden og befrugter hinanden.
Som årene er gået er lysten til at fordybe mig i Bo Giertz’
faglitteratur vokset. Jeg ønskede at komme ind i den
teologiske og dogmatiske tankegang, der ligger til grund
for ”Stengrunden”. Hvor skulle jeg midt i min travle arbejdsdag med mange opgaver finde tid og ro til en sådan fordybelse?
Jeg blev bevilget tre måneders studieorlov, som jeg har
været meget glad for. Nu er orloven så forbi, og jeg er tilbage i embedet. Hvad fik jeg så ud af det? Jeg har læst i tre
måneder, uden at det skulle resultere i et dokument, der
skulle fremlægges; og heller ikke læst med henblik på, at
der skulle prædikes den næstfølgende søndag. Nej, jeg har
læst for sjælens skyld. Jeg har læst til troslivets opbyggelse.
Hvad var det så, at jeg på en særlig måde opdagede ved
læsningen af Bo Giertz’ teologiske litteratur? Jeg er blevet
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Anders Dalgaard
overbevist om, at den grundlæggende tone i hans teologi kan samles i ordene: forsoning og opstandelse. Igen
og igen vender han tilbage til forsoningens store under:
at Gud i Jesus Kristus – hans liv og død på korset – forsonede sig med verden / med os. En forsoning, der betyder,
at vi ved dåb og tro er skjult i Kristus, og at Gud derfor ser
os gennem ham. Denne tone klinger med, når han beskriver syndens hårde stengrund i vore hjerter, og når han
beskriver stengrunden på Golgata. Stengrunden i hjertet
fordømmer os, mens stengrunden på Golgata, hvor Jesus
blev korsfæstet, frikender og forsoner os med Gud.
Når Bo Giertz skriver om kirken, henviser han til Bibelens
tale om kirken som et levende legeme med Jesus Kristus
som dets hoved og de døbte som lemmer på legemet.
Dermed får kirken/menigheden karakter af Jesu Kristi nærvær i verden. Derfor bliver livet i kirken så afgørende for
en kristen. Ofte understreger Bo Giertz vigtigheden af, at
en kristen må tage del i kirkens gudstjeneste, bønner og
sakramenter. Han gør det ikke for at ”ride sin egen hest –
som præst og biskop”, men for sjælenes evige frelses skyld.
Hvad er det samlede kendetegn for Bo Giertz’ forfatterskab
og virke som præst og biskop? Svaret er: Han ville kalde til
tro på Kristus ved at pege på forsoningen og til et liv med
Kristus ved at pege på kirken med dens gudstjeneste og
sakramenter.
AD

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 været afholdt et rollespil for/med konfirmander med titlen Luthers
Nøgle, som leder konfirmanderne fra katolsk tid frem til
reformationen.
Næsten alle ca. 600 konfirmander i Hedensted Kommune
skal samles på Hellebjerg Idrætsefterskole lørdag den
30. marts til rollespillet Luthers Nøgle. Da der er mange
konfirmander, afvikles rollespillet både om formiddagen
og eftermiddagen. Konfirmanderne fra Øster Snede skal
deltage om eftermiddagen.

Konfirmationer 2019
Søndag den 5. maj kl. 9.00
Malene Fransberg Christensen
Freja Elkjær Hansen
Henriette Hjort Jensen
Johanne Väinø Jensen
Clara Juhl Kloster
Josefine Hertel Olesen
Thilde Dahl Plagborg
Sofie Simonsen
Laura Skovgaard-Jensen
Jakob Jungdal Christiansen
Kristoffer Due Hüttel

Konfirmander Bøgballe 2018

Præsterne i kommunen skal være aktive medspillere i stykket. Der skal dog også bruges en del frivillige som kan
være statister. Så hvis der er nogle, der har tid og lyst til
at medvirke som statister, så ring endelig til Øster Snede
Præstegård. Ved at gennemse henvisninger til videoer og
hjemmeside kan man få en god fornemmelse af, hvad det
handler om:
Den officielle video:
https://www.youtube.com/watch?v=iArAq-8e_n4
Fra TV Syd:
https://www.youtube.com/watch?v=c773zljFBKM
Hjemmeside:
https://luthers-noegle.dk/

Thomas Pasgaard Sørensen
Asger Thomsen
Søndag den 5. maj kl. 11.00
Thilde Høllsberg Bech
Signe Ladegaard Christensen
Mille Gamborg
Johanne Haldrup Jakobsen
Cathrine Kildedal Kjærgaard
Lærke Lehmann Mathiassen
Maja Mølby Sørensen
Kamille Bæk Thomsen

AD

Amalie Frostholm Tønder
Johan Gamst
Benjamin Søndergaard Skøt Hansen
Tobias Nørlund Larsen
Victor Ross Dalsgas Petersen
Lukas Moosgaard Rasmussen
Rasmus Rathleff
Søndag den 12. maj kl. 10.00
Simon Winter Hansen
Rasmus Emil Kjær Kjeldgaard
Lucas Bech

Konfirmander Løsning/Øster Snede 2018
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TID TIL STILHED
Tid til stilhed kan findes og opleves på mange måder. Redaktionen har spurgt tre perseoner med forskellige
vinkler på tid stilhed.
Retræte
En retræte er en tid i stilhed, hvor man trækker sig
tilbage fra hverdagen for
at give rum for det indre
liv og få tid til at overveje
dybere aspekter af tilværelsen.
Gennem en række år er
min sommerferie startet
med et 4-dages retrætekursus i total stilhed på et
retrætecenter. Selv måltiderne foregår i stilhed.

Da jeg kom hjem, følte jeg mig meget lettet og med en
stærk oplevelse af, at Jesus kendte ethvert aspekt i mit liv,
favnede og anerkendte det, og at Han havde været med
mig hele vejen.
Bente Mørch, Herning,

Det kan tage lidt tid at finde ind i roen og stilheden, men
når jeg når dertil, åbner teksterne sig ofte på en helt ny
måde, og selv naturen kan tale med.

Vandring
På opfordring kan jeg
nævne en pilgrimsvandring af cirka 14 dages
varighed i smuk sydeuropæisk natur. Da jeg ikke
tidligere havde oplevet
noget lignende, var fokus
inden turen primært på
de praktiske spørgsmål
om udstyr og fysisk formåen. Jeg var åben over
for, hvad der skulle ske,
men havde ærlig talt ikke
de store åndelige forventninger til turen.

En dag var teksten ”vandringen til Emmaus”, så jeg valgte
en travetur i skoven. Ret hurtigt blev Jesu spørgsmål til
de to vandrere mit omdrejningspunkt. Trods det at Jesus
selv havde været midtpunkt i alt det, der var foregået i
Jerusalem, holdt han sig neutral, fordi han gerne ville
høre deres version af, hvad de havde oplevet, og hvad de
tænkte om det.

Min medvandrer og jeg havde valgt at gå noget af turen i
stilhed og andet med plads til samtale og besøg i kirker, vi
kom forbi undervejs. Desuden havde vi hver morgen givet
hinanden et bibelord, vi i dagens løb kunne gå og tænke
på og eventuelt lære udenad. Det er betydningsfuldt at
have et forråd af ord fra Bibelen, man kan udenad, når der
i livet pludselig kan opstå en svær situation.

Dette HVAD DA? blev en meget direkte tiltale til mig
om, hvad der var sket i mit liv, i mit gudsforhold, hvad
jeg tænkte og mente om det og han ville gerne høre

Det var hyggeligt og godt at være på pilgrimsvandring.
Fysikken og udstyret viste sig at være passende. Turen forløb uden de store åndelige åbenbaringer for min del.

Vi mødes hver morgen til en lille morgenandagt, hvor
dagens tekst introduceres, og der udleveres et religiøst
billede som passer til. Teksten bliver holdt op som et spejl,
så man øves i at SE, hvem man selv er, at SE tilværelsens
fundamentale grundvilkår og øve sig i at slippe de psykologiske bindinger, som ofte holder os fast i den ydre virkelighed. Sen eftermiddag er der en lille nadvergudstjeneste,
og sidst på aftenen er der en musikmeditation. Resten af
tiden strukturerer man selv.
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det hele! Det blev en lang og udtømmende samtale, hvor jeg var nødt til at gå hele ruten en gang til,
før jeg var færdig. Tilmed var skovbunden fyldt med
dræbersnegle, da det havde regnet hele natten, så de talte
alle med om langsommelighed og det at give sig god tid.

TID TIL STILHED
Efterfølgende blev jeg dog i stand til at træffe en beslutning, jeg længe havde grublet over. Stilhed i Guds natur
med Ordet og bøn gav alligevel noget godt på den lange
bane.

Især under nadveren, hvor jeg på en helt særlig måde
fornemmer Guds nærvær, er kirkens stilhed helt speciel.
Jeg ved godt, at Gud er overalt, men alligevel er det for
mig som om nærværet og stilheden er særlig her.

Skulle jeg nævne andre gode erfaringer med fordybelse
og stilhed kan det være korte intensive bibelkurser f. eks.
på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, Børkop
Højskole eller Discipelskolen i Israel. Her er erfaringen, at
længere sammenhængende tid til fordybelse i de bibelske
tekster giver både hvile og vækst.

Jeg har det godt med den gudstjenesteform, som bruges i
vores kirke. Nogle gange får den form, i medierne og andre
steder, skyld for at være gammeldags, og det er den vel
også.

Endelig kan man også sætte sig for dagligt at læse to
kapitler i Det gamle Testamente og et kapitel i Det nye
Testamente. På den måde kommer man igennem hele
Bibelen på ca. et år. Det giver et godt overblik og lys over
mange ting i livet.
“Guds ord er en lygte for min fod og et lys på min sti.”
Sl.119, 105.
Anne Jensen, Vejle
Kirke
Jeg er blevet spurgt om,
hvad jeg forbinder med
stilhed i kirken. For mig
er det godt at komme
til kirken i god tid før en
gudstjenestes begyndelse
og lige hilse på dem, som
jeg nu sidder på kirkebænk med. Jeg prøver at
få droslet ned for alle de
tanker, der kan være i hovedet lige den dag, og få
mig indstillet på det, som
foregår i kirken under en
gudstjeneste.

Da jeg var ung, syntes jeg også, at der gerne måtte
være noget mere gang i den, men eftersom årene har
koblet sig på, er jeg blevet rigtig glad for den nuværende
form. Alligevel er det da også godt, at der nogle gange
er plads til lidt, der er anderledes.
På ture og ferier går vi ret ofte ind i kirker på vores vej for
at nyde den stilhed, der altid er i kirken. Vi sætter os på en
af bænkene i nogle minutter og lader takken gå opad - for
det liv, vi har fået og for de mennesker, som vi nu særligt
er knyttet til.
Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus, så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.
DDS 786, 3

Niels Henriksen

Det er godt bare at sidde helt stille og at følge med
i det, der foregår med både sang, bøn, læsninger, prædiken m. m. Jeg prøver at huske noget fra gudstjenesten
i dagene efter, og nogle gange lykkes det bedre end andre.
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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
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.
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.
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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 LEKTIECAFÉ
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.
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 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 og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
MARTS
Den 8. – 10.

Fælleslejr på Sydvestjyllands Efterskole

Tirsdag den 12. kl. 14.30 Café Klippen. Johanne Rohde Jensen
fortæller om en tur til Malawi
Torsdag den 14. kl. 19.00 Møde ved fritidsforkynder
Hans Jørgen Steffensen, Skjern.
Emne: Et liv med håb
Torsdag den 21. kl. 19.00 Generalforsamling
Tirsdag den 26. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 28. kl. 19.00 Møde ved missionær
Simon Nielsen, Hvide Sande.
Emne: Målbevidst hverdag
APRIL
Torsdag den 4. kl. 18.00	Stormøde ved forstander på
Djurslands Efterskole, Bent Molbech.
Emne: Kig op – om Kobberslangen.
Skolens minikor medvirker
Tirsdag den 9. kl. 14.30

Café Klippen

Torsdag den 11. kl. 19.00 Forårsmøde i Horsens Missionshus
Tirsdag den 23. kl. 14.30 Café Klippen med forårssange
fra Højskolesangbogen
Torsdag den 25. kl. 19.00 Møde ved pens. missionær Villy Sørensen, Hammel. Emne: Følg vinderen!

MAJ
Tirsdag den 7. kl. 14.30	Café Klippen. Mona Oehlenschlæger
fortæller om Sct. Maria Hospice

Tirsdag den 14. kl. 19.30 Bibelen under lup ved tidl. højskolelærer
Svend Åge Jakobsen, Haderslev.
Emne: Joh.Åb. kap. 10 og 11

Torsdag den 9. kl. 19.00

Tirsdag den 28. kl. 19.30 Møde ved generalsekretær i Sømandsmissionen Nicolaj Wibe, Stjær. Emne:
Afguder, hvad er der blevet af dem

Møde ved undervisningskonsulent
i Indre Mission, Sprint Aagaard Korsholm, Børkop. Emne: Vær udholdende

Tirsdag den 21. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 23. kl. 19.00 Møde ved sognepræst
Jan Mortensen, Kolding.
Emne: Jesus og den jødiske pinse

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, Kragelund
MARTS
Lørdag den 2. kl. 19.00	Lovsangsaften i Hedensted
Missionshus ved Hedenstedkoret
og koret Håbet fra Thyholm

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
MARTS
Mandag den 18. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde i Præstegården ved
Helga og Anders Dalgaard med sang,
oplæsninger og genfortællinger
MAJ
Mandag den 20. kl. 14.00 	Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder
Ruth Worm, Silkeborg

DANMISSION

Mandag den 4. kl. 9.30

Formiddagscafé

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

Tirsdag den 5. kl. 19.30

Spørgsmålsaften ved
vicegeneralsekretær
Peter Nord Hansen, Fredericia

MARTS
Tirsdag den 5. kl. 10.00	Møde hos Edith Nielsen,
Bøgballevej 57, Bøgballe

Lørdag den 16. kl. 10.00 Fællesskabsdag i Kragelund
Missionshus, ved indremissionær
Henrik Dideriksen, Skive.
Program kommer senere
Tirsdag den 26. kl. 19.30 Møde ved Hedenstedkoret,
sang og vidnesbyrd
APRIL
Mandag den 1. kl. 9.30
Tirsdag den 9. kl.19.30

Formiddagscafé
Bibelen under lup, ved tidl. højskolelærer Svend Åge Jakobsen, Haderslev.
Emne: Joh.Åb. kap. 8 og 9

Torsdag den 11. kl. 19.30 Forårsmøde i Horsens, v. redaktør
Henri Nissen, Christiansfeld. Emne:
”Noahs ark fundet på Ararats bjerg”

APRIL
Tirsdag den 2. kl. 10.00	Møde hos Anna Knudsen,
Th. Jensensvej 16, Øster Snede
MAJ
Tirsdag den 7. kl. 10.00	Møde hos Grete Kristensen,
Torupvænget 29, Hedensted

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34
MARTS
Mandag den 11. kl. 19.30	Møde hos Susanne og Karsten Sæderup,
Bjerremosevej 13, Bøgballe

Tirsdag den 30. kl. 19.30 Møde ved indremissionær
Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Emne: Jesus, en tryghed i min hverdag
MAJ
Mandag den 6. kl. 9.30

Formiddagscafé
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Voksenkor

Middag og fællesskab for enlige

Voksenkor

Middag og fællesskab for enlige
Afholdes i konfirmandhuset kl. 18.00 – 20.30
onsdagene den 6. marts og den 8. maj.

Voksenkoret er for alle, der har lyst til at synge.
Koret øver i Konfirmandhuset følgende dage:
Onsdag den 27. februar
Onsdag den 13. marts
Onsdag den 27. marts
Onsdag den 10. april
Onsdag den 24. april
Onsdag den 8. maj
Koret medvirker ved enkelte gudstjenester i løbet af året.

Ferie og kursus
Embedet varetages fra den 8. til 14. april og fra den 27. maj
til 2. juni af Helga Bendfeldt, Sindbjerg; tlf. 28 18 78 44.

Pris 60 kr. Tilmelding til Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11,
Karl Erik Nielsen, tlf. 24 63 77 34 eller
Inger Brixen, tlf. 42 19 19 29.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 9. april kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 14. maj 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

Nadvergudstjeneste – onsdag den 24. april kl. 14.00
En eftermiddagsgudstjeneste, hvor nadverfejringen er det centrale. Gudstjenesten henvender sig særligt til de ældre og
gangbesværede og handicappede, der har svært ved at komme til alters ved en almindelig søndagsgudstjeneste.
Nadveren vil derfor blive uddelt i kirkebænkene. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Konfirmandhuset.

10

O P S L AG S TAV L E N
Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 10. marts

Øster Snede Kirke deltager i
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
til fordel for børn uden hjem. 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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Liturgisk musikgudstjeneste

Langfredag den 19. april kl. 10.30

Ved gudstjenesten Langfredag
medvirker organist og korleder
Jens Frederik Schjødt sammen med
oboist Henrik Husum, begge Aarhus.

De har tidligere medvirket i kirker
med et særligt musikalsk program til
markering af Langfredag, udformet
som en liturgisk gudstjeneste

Nye bibelkredse

Har du lyst til at væ
re med i
en bibelkreds?

Der oprettes nye bi
august. Her mødes belkredse fra
8-10 forholdsvist
jævnaldrende pe
rsoner normalt hv
er
tredje uge i private
hjem. Idéen er at
samtale om livet,
troen og Bibelen.
Kontakt Øster Sned
bibelkredskoordin e Indre Missions
ator
5. april – hvis du vil er – gerne inden
være med: Birgitte
Schelde Torp, tlf. 24
27 16 14, mail:
begotte@hotmail
.com eller
Bente Jakobsen, tlf
. 21 91 31 02,
mail: jakobsenba@
gmail.com.
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STOF TIL NÆSTE
KIRKEBLAD

10. april til Verner Rud Nielsen
vrn@fibermail.dk
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GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag den 3.
Fasten
Matt. 3,13-17
Søndag den 10.
1. s. i fasten
Matt. 4,1-11
Søndag den 17.
2. s. i fasten
Matt. 15,21-28
Søndag den 24.
3. s. i fasten
Luk. 11,14-28
Søndag den 31.
Midfaste
Johs. 6,1-15

kl. 10.30 & 13.00: A. Dalgaard (se side 10)
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
kl. 10.30: Kurt Larsen, Aarhus
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Agape
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling:
Kristeligt forbund for Studerende (KFS)
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

APRIL
Søndag den 7.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Maria bebudelse
Familiegudstjeneste
Luk. 1,26-38
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Søndag den 14.
kl. 9.00: Helga Bendfeldt
Palmesøndag
Matt. 21,1-9
Torsdag den 18.
kl. 19.00: A. Dalgaard
Skærtorsdag
Indsamling: Ydre Mission
Matt. 26,17-30
Fredag den 19.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Langfredag	Liturgisk musikgudstjeneste.
Medvirkende Jens Frederik Schjødt,
Aarhus, på orgel, og
Henrik Husum, Aarhus, på obo
Indsamling: Ydre Mission
Søndag den 21.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Påskedag
Indsamling: Ydre Mission
Mark. 16,1-8
Børnekirke
Mandag den 22.
kl. 10.30: A. Dalgaard
2. påskedag
Indsamling: Ydre Mission
Luk. 24,13-35

Onsdag den 24.
Søndag den 28.
1. s. e. påske
Johs. 20,19-31

kl. 14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 11)
kl. 10.30: Holger Haldrup, Kolding
Indsamling: Mission Øst
Børnekirke

MAJ
Søndag den 5.
kl. 9.00 & kl. 11.00: A. Dalgaard
2. s. e. påske
Konfirmation
Johs. 10,11-16
Søndag den 12.
kl. 10.00: A. Dalgaard
3. s. e. påske
Konfirmation
Johs. 16,16-22
Fredag den 17.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Bededag
Børnekirke
Matt. 3,1-10.
Søndag den 19.
kl. 9.00: A. Dalgaard
4. s. e. påske
Kirkekaffe
Johs. 16,5-15
Søndag den 26.
kl. 10.30: A. Dalgaard
5. s. e. påske
Familiegudstjeneste
Johs. 16,23b-28	Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Torsdag den 30.
kl. 10.30: Helga Bendfeldt
Kristi himmelfart
Indsamling: Folkekirkens Mission
Mark. 16,14-20
JUNI
Søndag den 2.
kl. 10.30: Helga Bendfeldt
6. s. e. påske
Indsamling: Folkekirkens Mission
Johs. 15,26-16,4
PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER MARTS-APRIL-MAJ 2019
Onsdag den 6. marts kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 20. marts kl. 15.00
Onsdag den 3. april
kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 17. april kl. 15.00
Onsdag den 1. maj
kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 22. maj kl. 15.00

