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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
Høsten i Guds rige
I disse uger er høsten i fuld gang landet over. Frøgræs, raps,
korn med mere bjærges og bringes i ”hus”. Landmændene
har lange arbejdsdage. Der ydes en stor indsats. Det er udbyttet af et helt års arbejde, der står på spil. Derfor er glæden og taknemligheden stor, hver gang en høstperiode er
vel overstået.
Grundtvig skriver i salmen: ”Nu falmer skoven trindt om
land ” om, hvordan Gud har ladet kornet gro på marken; om
kornet der bølger sig for vinden; om de fyldte og modne
aks, der er blevet høstet og bragt i ”lo og lade”.
Salmen handler også om den dag, hvor det er vores liv, der
skal høstes; om vort timeglas, der en dag udrinder. Når det
sker, skal vi ikke mere slide med arbejdet, men ved troen på
Jesus Kristus få del i en evig sommer hos Gud.
Jesus siger: »Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er
hvide til høst«. Johs. 4,35 »Høsten er stor, men arbejderne
få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin
høst.« Matt. 9,38
Jesus er en mester i at bruge billeder til at illustrere nogle
af kristentroens grundsandheder. Når han taler om Guds
ord som et levende og kraftfuldt ord, sammenligner han
det med et sædekorn, der i sig har evnen og kraften til at
spire, gro, sætte kerne og modnes til høst. Når han taler om
befalingen til at være i mission og gøre mennesker til hans
disciple, så sammenligner han det med en høst; en høst der
skal bringes sikkert i laden.

Det er et stort arbejde i omfang, for det gælder om, at budskabet om frelse til syndere må nå ud til alle, og at det må
blive hørt og modtaget i tro. Men det er også et stort og
værdifuldt arbejde at være med til at bringe det største af
alt ud til mennesker.
Arbejd, til natten kommer;
kaldet, du fik, er stort.
Han, som sit værk begyndte,
vil og se det gjort.
Tidligt i livets morgen
sendte han nåde-bud:
pagten, i dåben stiftet,
vier dit liv til Gud.
Arbejd, til natten kommer;
bliv i Guds gerning ved;
går du med bøn i kaldet,
går din Herre med.
Arbejd med frygt og bæven
ydmygt på frelsens værk;
Gud er dog den, som giver
viljen og gør stærk.
DDS 360,1 og 3
AD

Gud er høstens herre; høsten er hans. Det er ham, der har
ansvaret for at høsten bliver bjærget. Markerne, der er hvide
og modne til høsten, er mennesker af alle folkeslag under
himlen. Der er ingen grænser. Alle må være med. Arbejderne – høstfolkene – er de kristne, som har hørt kaldet til at
være sammen med Jesus og efterfølge ham.
Høstarbejdet i Guds rige er flertydigt. Det er som landmandens årscyklus. Jorden skal tilberedes og renses; der skal
plantes, vandes og gødes, inden der til sidst kan høstes.
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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
I de senere år har det været nødvendigt at reparere
kirkegårdsdiget enkelte steder, hvor sten er skredet ud. Der er imidlertid så store sætningsskader
på kirkegårdsdiget mod nord, at menighedsrådet
har bedt kirkeministeriets kirkegårdskonsulent om
at besigtige diget med henblik på anbefaling om
istandsættelse.
Efter besigtigelse anbefaler kirkegårdskonsulenten,
at norddiget sættes om mellem lågerne mod vest
og øst. Da det er et større arbejde, har menighedsrådet besluttet at indhente tilbud på arbejdets udførelse.
Herefter forventer menighedsrådet at ansøge provstiudvalget om midler. Såfremt dette godkendes i
provstiudvalget, skal arbejdet godkendes i stiftet,
efter at stiftet har indhentet udtalelser fra nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør. Menighedsrådet håber, at det vil lykkes at få arbejdet
udført i vinteren 2019-2020.

Istandsættelse af kirkelåger
Lågerne i indgangsportalen ved parkeringspladsen trængte til en grundig istandsættelse. Træværket var rådnet, og
beslagene rustet. Træværket er nu blevet udskiftet, og beslagene er blevet sandblæst og malet, hvorefter lågerne
fremstår som nye. Menighedsrådet glæder sig over det
flotte resultat af istandsættelsen.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Høstgudstjeneste
I år vil der igen være mulighed for at bære frugt og grønt
ind i kirken i forbindelse med høstgudstjenesten. Vi vil opmuntre alle, der har børn eller børnebørn til at medbringe
lidt gulerødder, rødbeder, majs, squash, kartofler, blomster..
Børnene samles i våbenhuset lidt før gudstjenestens start
og følges med præsten ind i kirken under præludiet. De
medbragte poser, kurve eller buketter sættes på et bord
forrest i kirken. De vil blive solgt på auktion til den efterfølgende høstfrokost, hvor alle er velkomne.
Sogneaften med Niels Jørgen Cappelørn
den 1. oktober
Menighedsrådet glæder sig over, at det er lykkedes at aftale en sogneaften tirsdag den 1. oktober
kl. 19.00 i Konfirmandhuset med professor, dr.theol
Niels Jørgen Cappelørn.
Det er aftalt, at Niels Jørgen Cappelørn taler om emner fra sin nye bog ”At leve i nuet og gå glip af det
evige”. Efter kaffepausen vil Niels Jørgen Cappelørn
tale om Søren Kierkegaards kristendomsforståelse
og er i øvrigt åben overfor spørgsmål af enhver art.
Niels Jørgen Cappelørn er født og opvokset i Gl.
Sole. Efter teologistudiet blev han generalsekretær
i Det Danske Bibelselskab og var leder af arbejdet
med den nye bibeloversættelse, som blev autoriseret i 1992. Herefter har Niels Jørgen Cappelørn
været leder af Kierkegaard Forskningscentret, som
har forestået udgivelse af kommenterede udgaver
at samtlige skrifter af Søren Kierkegaard. Niels Jørgen Cappelørn er nu pensioneret professor ved Det
Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.
Der er således lagt op til et særdeles indholdsrigt
foredrag af en særdeles vidende foredragsholder.
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H Ø S T O G TA K N E M L I G H E D
Redaktionen har bedt fire familier – landmænd og folk med andre erhverv – om at skrive om deres tanker omkring høst.
”Høstgudstjeneste - hvad er det lige det er?” ”Det er
den gudstjeneste, hvor der bliver båret korn, æbler
mm. ind i kirken, og der er mulighed for at lægge penge på alteret” ”Nåh ja, den gudstjeneste”.
Nogenlunde sådan forløb en samtale hjemme hos os.
Vi snakkede videre om, at på trods af, at vi bor på landet midt imellem markerne, så tænker vi ikke så meget
over høsten. Vi har den ikke inde på livet, da vi ikke er
landmænd, den ændrer ikke vores daglige liv – kun vores udsigt over marken.
Vi forsøger at minde hinanden om at have en daglig
taknemlighed over maden på bordet, når vi synger et
bordvers til Gud, inden vi spiser. Samtidig tager vi det
også for givet, at der er mad på bordet hver dag.
Høstgudstjenesten er en god anledning til at stoppe
op og tænke over, hvor maden kommer fra og takke
for, at der bliver produceret mad til os. Og ikke bare
maden, men i det hele taget stoppe op og tænke over,
hvor godt vi har det i det land, vi lever i, og hvor mange
ting vi har at være taknemlige for. Der er så mange andre ting end bare maden, vi tager for givet.
Og som et af børnene påpegede: ”Det er godt, der
er nogen, der vil være landmænd, for hvis ingen ville
arbejde i landbruget – hvor skulle maden så komme
fra?”. Derfor blev vi hurtigt enige om, at vi kan være
glade for, at nogen vil tage sig det erhverv.
Lasse, Thilde, Mie, Ulrich og Linda Bech

Anders Dalgaard har besøgt Karin og Søren Pedersen i
Bøgballe for at få en snak om høsten.
De fortæller, at høsten er en travl tid med lange arbejdsdage, men det er en fantastisk god tid. Det er det hele værd!
Høsten har været forberedt gennem et helt år. Da høsten
var færdig sidste år, begyndte de straks at pløje og så den
nye udsæd, og siden er der gødet og sprøjtet mod ukrudt
og utøj, så årets udbytte kan blive så godt som muligt. Et
års arbejde afsluttes på en måned i høsten.
”Årets bedste arbejdsplads er på en mejetærsker,” siger
Søren med et bredt smil om munden. Han siger videre:
”Herfra ser jeg, hvordan Gud har givet vækst i det, som vi
har arbejdet med. Det er en stor glæde, som fylder mig
med taknemlighed. Det hele er jo til låns! Det er alt sammen Guds gaver. Vi er forvaltere, der får lov til at arbejde
med det. Og så er det også en glæde, at se hvordan kornet
stiger i korntanken på mejetærskeren og se den ene kornvogn efter den anden fyldes med modent korn.”
Karin og Søren fortæller, at høstgudstjenesten er en højtidelig dag, som de prioriterer. Der er noget godt og lærerigt
ved at gå til alteret med sin høstgave og lægge den der
som tak for livet og arbejdet med jorden.
Søren mener, at høstgudstjenesten burde hedde en takkegudstjeneste, så alle kan få anledning til at sige tak for
livet og de opgaver, som vi arbejder med og får det daglige
udkomme af.
AD
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H Ø S T O G TA K N E M L I G H E D
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord …
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord …
Det sang vi til vores bryllup, og det er blevet sunget næsten
hvert år siden til høstgudstjenester i Øster Snede kirke.
Vi overtog Mads’ fars og mors gård, da vi blev gift. Her har
vi haft malkekøer og dyrket marker lige siden. Når man er
landmand, lever man både i og af Guds skaberværk på førstehånd.
Gud får frø og kerner til at spire og gro. Han giver sol og
regn, varme og kulde, stille vejr og blæsevejr og sender
små dyr, svampe, vira og bakterier. Alt sammen noget, som
afgør høstens udbytte og kvalitet.
Gud får undfangelsen af kalven til at ske. Den vokser og
fødes og kviekalven vokser op og bliver til en ko, som Gud
har givet evnen til at give så meget mælk, at vi kan malke
koen og sælge mælken.
Selvom vi som moderne landmænd har meget mekanik
og elektronik og yderst kompetent viden til rådighed, så
sender Gud så mange ubekendte faktorer, at vi hver eneste
dag mærker Hans styring; på den ene side når sommeren
bliver lang og tør, og planter sukker efter regn, når stikkende fluer driller køerne, og når vi med meget tålmodighed
må vente på tørvejr, før vi kan køre med traktor på vores
meget lerede jord - og på den anden side, når vi får herligt
tørvejr, så mejetærskeren kan høste kornet, når vi får pløjet
alle marker uden et eneste ”nedbrud”, når den gode ko får
tvillinger, og når glade køer lunter hjem fra marken osv.
Derfor er høstgudstjenesten og høstofferet en vigtig del
af vort liv.
Marie og Mads Christensen

Vi er ikke landmænd, hvis indkomst er afhængig af høsten. Men vi høster kilovis af jordbær og andet godt i
vores køkkenhave. Vi nyder at servere en hjemmelavet
jordbærtærte eller nybagte boller med marmelade.
Det er med taknemlighed, at vi nyder vores høst.
Men i denne tid er vi mest taknemlige for, at Gud har
vandret med os som familie, efter at Karlo i påsken fik
en blodprop.
Vi kan alle blive ramt af sygdom eller andre svære ting.
Men vi har fået lov til at opleve, at vi gennem bøn har
kunnet lægge vores bekymringer over til Gud.
Allerede i ambulancen mod Skejby, var der mange der
bad for Karlo (hurra for mobilen). Og i den efterfølgende tid, har mange sendt sms’er med besked om, at de
tænkte på os og bad for familien.
En mand spurgte en dag Karlo, om han slet ikke var sur
på Gud over, at han blev ramt af en blodprop. Men det
har han ikke været. Han har flere gange sagt, at han
kun kan takke Gud for, at han ikke var alene hjemme,
da det skete, at naboerne var så hjælpsomme (de sad
på skift ved vores to drenge om aftenen), og at han
ikke har fået store varige mén.
Der er en stor velsignelse i at mærke det kristne fællesskab gå i forbøn for ens familie, og vi finder mange ting
at takke Gud for i denne tid. Vi nyder vores have med
de mange blomster, jordbærkager, en stille stund i solen på terrassen, en god bog eller en snak over kaffen.
Mona og Karlo Andersen
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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

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 D. 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@lgaard.dk
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.
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 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
SEPTEMBER
Fredag den 6. kl. 18.00	Spis sammen aften i private hjem
Tirsdag den 10. kl. 14.30	Café Klippen. Robert Simonsen: En
fængselsbetjents erindringer
Torsdag den 12. kl. 19.00	Evangelist i IM Robert Svendsen,
Lystrup. Emne: Snak tro – Noget om
mission
Tirsdag den 24. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 26. kl. 19.00	Josua Christensen fra Åbne døre.
Emne: Forfulgte kristne
OKTOBER
Onsdag den 2. kl. 19.00	Efterårsmøde i Tørring missionshus
ved sognepræst Heine Holmgaard,
Bedsted
Tirsdag den 8. kl. 14.30
Café Klippen

Torsdag den 10. kl. 19.00	Møde ved psykoterapeut Filip Smidt,
Lystrup. Emne: Midt i en presset
hverdag
Fredag den 18. kl. 19.00	Efterårsferie-aften med spisning, spil
og hygge.
Tirsdag den 22. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 31. kl. 18.00	Stormøde ved fritidsforkynder Svend
Erik Petersen, Ringkøbing. Emne:
Guds kald – Gud kalder Samuel
NOVEMBER
Tirsdag den 5. kl. 14.30	Café Klippen. Susanne Didriksen:
”Tal-dansk-caféen” i Hedensted
Den 5. – 7. 	Møder i Kragelund missionshus/
Øster Snede kirke ved Kurt Hjemdal,
Norge. Se særskilt program
Tirsdag den 19. kl. 14.30	Café Klippen. Advent/jule/vinterdekorationer.
Torsdag den 21. kl. 19.00	Møde ved missionær Brian Madsen,
Vejle. Emne: Bønnens forskellighed,
styrker og udfordringer i vores liv
Fredag den 29. kl. 18.00
Spisning, spil og hygge

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund

Tirsdag den 8. kl. 18:00 	Spis sammen aften. Kl. 19.00 tale
ved tidligere forstander Erik Back
Pedersen, Gårslev. Emne: Kristen i
hverdagen. Indsamling til søndagsskolerne
Tirsdag den 22. kl. 19.30 	Bibelen under lup ved pastor emeritus Børge Terp, Horsens. Emne: Guds
bud kontra menneskebud, Kol. 2
NOVEMBER
Missionsuge/møderække i Kragelund Missionshus.
Tema ”Mulighedernes tid” ved præst Kurt Hjemdal,
Grimstad, Norge
Tirsdag den 5. kl.19.00 	Kurt Hjemdal taler over emnet:
”Tid til opbrud”
Onsdag den 6. kl. 10.00 	Bibeltime. Derefter mulighed for
samtale med Kurt Hjemdal
Onsdag den 6. kl. 19.00 	Kurt Hjemdal taler over emnet :
”Tid til fordybelse”
Torsdag den 7. kl. 10.00 	Bibeltime. Derefter mulighed for
samtale med Kurt Hjemdal
Torsdag den 7. kl.19.00 	Skriftemålsgudstjeneste i Øster
Snede Kirke ved Kurt Hjemdal og
Anders Dalgaard. Emne: ”Tid til
opgør” Derefter kaffe og afslutning
i Kragelund Missionshus
Arrangør: Kragelund og Korning Indre Mission.
Alle er velkomne

SEPTEMBER
Mandag den 2. kl. 9.30
Formiddagscafé
Tirsdag den 3. kl. 19.30 	Bibelen under lup ved evangelist
Robert Svendsen, Aarhus. Emne:
Guds trofasthed
Tirsdag den 24. kl. 19.30 	Høstfest og Indre Missions fødselsdagsfest ved pensioneret missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg

Tirsdag den 26. kl.19.30 	Terminsmøde og fødselsdagsfest ved
sognepræst Anders Dalgaard

OKTOBER
Onsdag den 2. kl. 19.30 	Efterårsmøde i Tørring Missionshus ved pastor Heine Holmgaard,
Bedsted
Mandag den 7. kl. 9.30
Formiddagscafe

SEPTEMBER
Mandag den 16. kl. 14.00 	Eftermiddagsmøde ved Birthe og
Verner Rud Nielsen, Kragelund.
Emne: Med Danmission i Tanzania

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus

OKTOBER
Mandag den 21. kl. 14.00 	Eftermiddagsmøde ved pastor
emeritus Jens Arne Skjøtt, Aarhus
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NOVEMBER
Mandag den 18. kl.14:00 	Eftermiddagsmøde ved tidligere
missionær Hans Jørgen Hedegaard,
Blåhøj

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk
SEPTEMBER
Tirsdag den 3. kl. 10.00	Møde hos Irene Gregersen,
Skovvej 21, Kragelund
OKTOBER
Tirsdag den 1. kl. 10.00	Møde hos Frida Hessellund,
Bredalvej 11, Øster Snede
NOVEMBER
Tirsdag den 5. kl. 10.00	Møde hos Birthe Nielsen,
Fælledvej 60, Kragelund

Mandag den 18. november kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter,
Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen,
Menighedsfakultetet, Aarhus
Emne: Med udgangspunkt i sin
bog ”Alle vil jo bare elskes” vil
Thomas Bjerg Mikkelsen fortælle
om sit venskab med livstidsfangen Lars Irgen Petersen. En stærk
fortælling om, hvordan bogen
blev til og tankerne bag.

Middag og fællesskab for enlige
Afholdes i 2. halvår i Konfirmandhuset kl. 18.00 – 20.30
onsdagene den 11. september, 9. oktober og 13. november.
Pris 60 kr.
Tilmelding til
Anders Dalgaard,
tlf. 75 89 32 11,
Karl Erik Nielsen,
tlf. 24 63 77 34.

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34
NOVEMBER
Mandag den 11. kl. 19.30	Møde hos Helga og Anders Dalgaard,
Lindvedvej 34, Øster Snede
Kirkehøjskole
Mandag den 21. oktober kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter,
Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved teologistuderende Martin Bentsen,
Mariager
Emne: Martin Bentsen fortæller om sit liv, der var præget
af omsorgssvigt, institution,
stoffer og fængsel, og hvordan det hele blev vendt på
hovedet, efter han begyndte
at læse Bibelen i fængslet. En
gribende, spændende, ærlig
og autentisk livshistorie
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Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 10. september kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 12. 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
Ferie
Embedet varetages fra
torsdag den 29. august til
mandag den 9. september
af Helga Bendfeldt, Sindbjerg,
tlf. 28 18 78 44.

O P S L AG S TAV L E N
Voksenkor onsdag den 4. september

Kirkens voksenkor glæder sig til at byde alle
sangglade velkommen til 2. halvår 2019, hvor der
øves første gang den 4. september kl. 19.00 – 20.30
i Konfirmandhuset, herefter den 18. september, 2.
oktober, 23. oktober, 6. november og 20. 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.
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Julekoncert
onsdag den 4. december

Sæt kryds i kalenderen 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. Der opkræves entré.
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Lovsangsgudstjeneste

Søndag den 27. oktober kl. 19.00
er der lovsangsgudstjeneste i Øster
Snede Kirke ved pastor Daniel
Præstholm.
Samme dags formiddag er der
højmesse i kirken kl. 10.30 ligeledes
ved pastor Daniel Præstholm
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Søndag den 1.
11. s. e. trin.		
Luk. 18,9-14
Søndag den 8.
12. s. e. trin.
Mark 7,31-37
Søndag den 15.
13. s. e. trin.		
Luk. 10,23-37

kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen
Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission
Børnekirke
kl. 9.00: Helga Bendfeldt

kl. 10.30: A. Dalgaard
Høstgudstjeneste
Indsamling med mulighed for at lægge sin
pengegave på altret
		Børnekirke
Søndag den 22.
kl. 10.30: A. Dalgaard
14. s. e. trin.		
Indsamling: Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Luk. 17,11-19
Børnekirke
Søndag den 29.
kl. 10.30: A. Dalgaard
15. s. e. trin.		
Familiegudstjeneste
Matt. 6,24-34
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
OKTOBER
Onsdag den 2.
		
Søndag den 6.
16. s. e. trin.		
Luk. 7,11-17
Søndag den 13.
17. s. e. trin.		
Luk. 14,1-11
Søndag den 20.
18. s. e. trin.		
Matt. 22,34-46
Søndag den 27.
19. s. e. trin.		
Mark. 2,1-12

14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 11)
kl. 9.00: Helga Bendfeldt
Kirkekaffe
		
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Norea Radio Børnekirke
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
kl. 10.30: Daniel Præstholm
kl. 19.00: Daniel Præstholm Lovsangsgudstjeneste

NOVEMBER
Søndag den 3.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Alle Helgen		
Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker
Matt. 5,1-12		
Børnekirke
Torsdag den 7.
kl. 19.00: Kurt Hjemdal, Norge
		Skriftemålsgudstjeneste
Søndag den 10.
kl. 10.30: A. Dalgaard
21. s. e. trin.
Indsamling: Menighedsfakultetet
Johs. 4,46-53
Børnekirke
Søndag den 17.
kl. 10.30: Daniel Præstholm
22. s. e. trin.		
Børnekirke
Matt. 18,21-35
Søndag den 24.
kl. 10.30: A. Dalgaard
Sidste søndag
Indsamling: Indre Mission i Danmark
i kirkeåret		
Børnekirke
Matt. 25,31-46
DECEMBER
Søndag den 1.
1. s. i advent
Luk. 4,16-30

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

Plejehjemsgudstjenester
SEPTEMBER
Onsdag den 11. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 25. kl. 15.00
OKTOBER
Onsdag den 9. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 23. kl. 15.00
NOVEMBER
Onsdag den 13. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 27. kl. 15.00

