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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
Et uforudsigeligt år
Uforudsigelighed er vist det bedste ord at bruge om det år, der
snart er gået. Da vi stod på tærsklen til det nye år 2020, tænkte
ingen af os på, at en ukendt virus ville vende op og ned på
alt det, vi kendte og var fortrolige med. Ingen kunne forudse,
hvordan en Corona-pandemi ville få så afgørende indflydelse
på samfundet og menneskers samværsformer – og heller ikke
på, hvad det ville komme til at betyde for kirkelivet.

Til trods for alt det uforudsigelige og ukontrollable i året der
gik, så har det kristne budskab dog noget uforanderligt, fast
og urokkeligt at bringe til os: Nemlig forkyndelsen af, at Jesus
er den samme i går og i dag og til evig tid. Jesus åbnede ved
sit liv, død og opstandelse døren til himlen! Og invitationen
til alle om at komme og træde indenfor i Guds rige står urokkeligt ved magt.

Når jeg ser tilbage på kirkeåret, der snart er forbi, så er det min
oplevelse, at Corona-pandemiens fodspor bedst kan beskrives
med ordet: ”uforudsigelighed”. Der har været usikkerhed om,
hvor mange personer vi må være ved gudstjenester og kirkelige handlinger, og hvordan vi må sidde. Deltagerantallet har
ændret sig i takt med, at smittetallet er gået op eller ned.

Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Ved flere lejligheder har jeg givet udtryk for, at kirkebladets
gudstjenesteplan i bedste fald er vejledende. Ofte har jeg
måttet ændre på gudstjenestetider. Når der har været meldt
et barn til dåb, har jeg valgt at lave to gudstjenester, så dåbsfamilien kunne få deres gæster med og menigheden kunne
fordele sig på to gudstjenester. Vi har hoppet fra ”tue til tue”;
planlagt fra uge til uge.

DDS 98,3
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I den sammenhæng skal kirkens ansatte have stor ros og anerkendelse for at have udvist fleksibilitet og villighed til omstilling. Uden deres imødekommenhed og medspil har det
ikke kunnet lykkes. Så STOR TAK til vores personale.
Men evangeliet er fortsat blevet forkyndt på trods af Coronaen. De sociale medier: Facebook, YouTube og live streaming
af gudstjenester har været taget i brug. Jeg er dybt taknemlig for, at disse elektroniske medier har vist sig som brugbare
kanaler til formidling af søndagens gudstjenester. Men også
her er vi sårbare, for hvad gør vi de dage, hvor live-streaming
ikke virker og nogle af vore trofaste følgere ikke kan ”komme
på den online gudstjeneste”? Også her er jeg dybt taknemlig
over for de personer, der har ydet en ihærdig teknisk hjælp.
Corona eller ej!
Det er snart advent og jul. Igen skal vi lytte til det kendte og
uforanderlige budskab om Jesu fødsel julenat. Vi skal lytte til
budskabet om, at det ikke var et hvilket som helst barn der
blev født, men intet mindre end Guds enbårne Søn. I Jesu
fødsel kom Gud til vor jord for at være sammen os. Gud med
os! Han kom for at bringe frelse og håb ind i vores verden.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T

Minikonfirmander efterår 2020
Bageste række fra venstre: Anders Dalgaard, Helle Skovsbo Höllsberg,
Margrethe Sæderup Pedersen, Hans Ove Kristensen. Forreste række fra
venstre: Therkel Gamst, Keld Søe Kjærgaard, Klaus Hyldborg Sørensen

Nyt menighedsråd
Ved det nye kirkeårs begyndelse den 1. søndag i advent den
29. november 2020 træder det nye menighedsråds funktionsperiode i kraft for de følgende fire år. Menighedsrådet har
konstitueret sig således:
Margrethe Sæderup Pedersen, formand
Keld Søe Kjærgaard, næstformand, kontaktperson og
medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget
Therkel Gamst, kirkeværge

Målet er sang, bibelfortælling, saftevand, lækre, coronavenlige snacks, leg og halløj og dejligt samvær i og
omkring kirken. De 9-årige er Øster Snede Kirkes minikonfirmander, og de har gennem efteråret oplevet deres
kirke på en ny måde: fundet skatte i kirkens afkroge,
spillet orgel, fået personlige blomster til at springe ud
i døbefonten, jagtet Anders’ høns, bedt og takket for
stort og småt, været allerøverst oppe i kirketårnet, leget
lignelser, set trylleri og sunget om Jesus i vilden sky.

Klaus Hyldborg Sørensen, kasserer, formand for
valgbestyrelsen

Med alt dette og meget mere er formålet, at børnene
må blive fortrolige med kirken og den kristne tro i et
fællesskab på deres præmisser.

Helle Skovsbo Höllsberg, sekretær, medlem af
valgbestyrelsen, praktisk ansvarlig

Lone Henriksen

Hans Ove Kristensen, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget, medlem af udvalget for kirkehøjskolen, medlem
af valgbestyrelsen
Sognepræst Anders Dalgaard er født medlem af menighedsrådet og er valgt til medlem af kirke- og
kirkegårdsudvalget
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Et lokalt mylder af sprudlende og forventningsfulde
9-årige børn på gåben og cykel. De svinger ivrigt med
farvestrålende jakker og skoletasker og snakker lige så
lystigt. Sådan et syn kan ses tværs igennem Øster Snede
hver torsdag eftermiddag gennem hele efteråret.

Graver Steen Madsen deltager i menighedsrådets
møder som medarbejderrepræsentant
Niels Toft Jørgensen og Svend Holmgaard er valgt som
suppleanter til menighedsrådet.
VRN

ÅRET DER GIK – ET ANDERLEDES ÅR
Redaktionen har bedt forskellige i sognet om at reflektere over udfordringerne i et år
præget af Corona
Jeg var til forevisning af 3.g’s gallafilm på mit arbejde og sad
blandt kolleger og elever, da viceforstanderen hviskede til
mig, ”Mette har lige holdt pressemøde, og vi skal sende eleverne hjem senest på fredag”.
Hjemme fik vi også to børn hjem, Savannah fra efterskole
og Luisa fra højskole, og min mand skulle arbejde hjemmefra. Jeg var så privilegeret at være en af fire ansatte,
som skulle passe skansen på arbejde, ligesom vores datter
Laura også kunne passe sit job.
Der var ingen af os, der havde forestilling om, hvor lang tid
nedlukningen ville vare. Vores to hjemvendte piger havde
for eksempel kun taget tøj med hjem til et par uger.
Vi blev enige om, at vi trods alt var privilegerede og måtte
få det bedste ud af den uventede tid sammen. Savannah
passede sin skole (fra sengen) fra kl. 8-15 hver dag. Der blev
strikket, malet, gået ture, sunget fællessang, set film, bagt,
set webkirke mm. Vi tog ud i det blå til Syvårssøerne, Stenhøj strand og Trelde Næs.
Det var en mærkelig tid, alle aftaler i kalenderen blev annulleret og det var alene mig, der sørgede for indkøb mm.
Vi nød samvær med enkelte venner omkring bålet i haven
iført varmt tøj, hue, handsker og halstørklæde. Vores børn
inviterede venner til pandekager, skumfiduser mm. omkring bålet, dejligt at det trods alt var en mulighed.
År 2020 vil blive husket for året, hvor Danmark – og det
meste af verden - lukkede ned. Redaktionen har bedt forskellige om at give indblik i, hvorledes Corona har vendt
op og ned på deres hverdag og hvordan, man har tilpasset
sig den nye situation:

Jeg synes, vi manglede et uderum at trække ind i, når det
blev for koldt omkring bålet, så vi besluttede at bygge et
orangeri i haven og vi nyder nu at have et uderum, hvor
vi både kan opholde os og glæde os over de blomster og
frugter der vokser omkring os.
Lenette Blond
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ÅRET DER GIK – ET ANDERLEDES ÅR
Som alle andre har Corona situationen også præget mit 2020.
Min 50 års fødselsdag blev udskudt to gange, og vi har fejret
sølvbryllup i sommers, hvor vi
ugen inden ikke vidste, om vi
måtte dele festen op i tre for at
kunne have alle gæster med,
og vi måtte udskyde den safaritur, vi skulle have været på efter festen, da vi ikke måtte rejse
ud. Men vi skal på ingen måde
klage, vi er alle i vores lille familie sunde og raske og har det
godt.

Her følger tanker om at være
ansat, beboer og pårørende
på et plejehjem i en Coronanedlukning. På plejehjemmet,
hvor jeg arbejder, mærkede vi
Corona gribe ind i mange forhold. Beboerne måtte ikke få
besøg, og ingen skulle ud af
huset til behandlinger og undersøgelser. På nogle måder
gav det ro. Jeg oplevede et
større sammenhold beboerne
imellem. De havde noget tilfælles og sad længere tid ved
middagsbordet og snakkede.

På det personlige plan har jeg været udfordret i forhold til
at holde min tro ved lige. Jeg har i starten af Corona set en
del online gudstjenester og taler, men jeg oplevede, at jeg
havde utrolig svært ved at fokusere og koncentrere mig
om at lytte, når det kom ud af en PC. Da Klippen lukkede
ned, opdagede jeg, hvor vigtigt det er for mig at gå til
møder og sidde og lytte til forkyndelse.

Som personale brugte vi os selv lidt mere på det personlige plan, fordi de pårørende ikke måtte komme på besøg.
Jeg har spurgt nogle beboere, hvordan de oplevede det:

Jeg er virkelig dårlig til at få læst i Bibelen og kristne bøger,
der opbygger. Jeg får læst min morgenandagt og morgenbøn, men udover det, bliver det ikke rigtig til mere, selvom
Bibel og bøger står i reolen.
Så jeg har virkelig manglet den forkyndelse, jeg får i Klippen, i kirken og andre steder, hvor Guds ord forkyndes. Det
er blevet meget tydeligt for mig, hvor vigtigt det er for mig
at lytte til Guds ord live og ikke online. Jeg er nok en af
dem, der bedst opbygges af møder og gudstjenester, og
jeg skal være fysisk tilstede. At høre med online kan være
fint nok en kort periode, men jeg håber virkelig ikke, at vi
skal lukke ned for møder og kirke igen.
Ole Gamborg
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Vi havde det godt
Vore børn ringede lidt mere
Vi kunne snakke med dem på FaceTime
Vi savnede gudstjenesten og Otiumvennerne
Både – og. Indimellem var det kedeligt
Skulle jeg dø inden jeg måtte se mine børn?
Vi var på flere busture

Min far blev syg, kom på sygehus og derefter på genoptræning i Løsning. Det var en tom fornemmelse at aflevere
sin far uden at se stuen, hvor han skulle bo. En dag kørte
jeg for ham til læge. Da han kom tilbage, så jeg, hvordan
han modtog personalet med et stort smil. Det var en trøst
at se, at han blev glad for at se hende. Vi måtte have tillid
til, at han havde det godt, og at der var professionelt personale til at tage sig af ham.
Den 15. juni flyttede min far til Bøgely. Der var en personale, der kom ud og tog imod ham og fulgte ham ind på
den stue, som vi havde indrettet tre døgn forinden. Efterfølgende måtte vi besøge ham udenfor med to meters
afstand, hvilket var svært for ham at forstå.
Anna Kathrine Kristensen

ÅRET DER GIK – ET ANDERLEDES ÅR
Vi havde isoleret os fra familie, venner og Kristians arbejde.
Det var og er hårdt, og det giver nogle blødende afsavn.
Vi skulle derfor også synke et par gange, da det gik op for
os, at vores selvisolation ikke kun var et par måneder, men
måske helt op til 1,5 år inden en eventuel vaccine kunne
”redde” os.
Det var en kompliceret situation at stå i, frygten for at blive
smittet kontra det at gebærde sig i at få en hverdag til at
fungere. Vi tog Kirstine ud af børnehaven, og Christina fik
orlov fra sit arbejde. Alle indkøb blev ændret til nethandel.
Det var en stor tilvænning for os alle at være ”isoleret”. Det
har givet frustrationer, men endnu flere gode og opbyggende samtaler for hele familien. Når alt så uoverskueligt
ud, og vi hver især beklagede os over vores ”små” problemer i begrænsningerne, kunne vi på trods se, at vi faktisk
har det godt. Vi er ikke syge, vi har hinanden og vi hygger
os. I starten var vi fokuseret på alt det vi ikke kunne, men vi
lærte at se alt det vi har.

Året der kom og Året der gik. Katastrofe eller gave?
Vi havde i tiden op til nedlukningen af Danmark holdt øje
med medier og Sundhedsstyrelsens udmeldinger i forhold til Covid-19, da Kristian er i risikogruppen og ikke må
få Corona. Det gav mange overvejelser om, hvad vi skulle
gøre. Hvor slem var virussen, og hvad skulle der til for at
undgå den?
Hverdagen kom tromlende med tre børn i hjemmeskole,
en i hjemmebørnehave og Kristian, der arbejdede hjemme.
Der var mange snakke om planlægning af skoledagen; det
var ikke ferie. Et stort puslespil der efter kort tid gik overraskende godt. Tiden med hjemmeskole var rar. Ingen morgentravlhed, og vi fik indblik i skolearbejdet, og hvor vi som
forældre bedre kan hjælpe.
Der hvor det først rigtig blev svært var, da det gik op for os
at Covid-19 var kommet for at blive og det i rigtig lang tid.

Det gik først rigtig op for os, hvor stor en gave vi som familie egentlig har fået, da vores piger sagde ”det har været
den bedste sommerferie nogen sinde.” Vi voksne stod tilbage med et hjerte fyldt af glæde, for vi havde virkelig ikke
lavet noget og havde ingen planer. Vi havde ”bare" været
der alle sammen.
Var det så en katastrofe? Ja, Corona er en katastrofe. En
pandemi med fatale følger for mange mennesker verden
over. Det er forfærdeligt, og vi må stå sammen og lægge
alt i Guds hænder.
For vores familie var det en katastrofe som med Guds
hjælp blev vendt til en gave, en gave med mulighed for at
stå af kapløbet med tiden og i stedet være til stede i netop
dette minut. At stoppe op og se... Se hvad vi har, og hvad
vi sammen som familie kan opnå, trods det at det stadig er
en katastrofe.
Christina og Kristian Nielsen
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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 Henrik Kristensen, tlf. 27 60 08 77,
henriksmail@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 – 20.00 i Spejderhuset
Alder 2. kl. – 4. 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

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.
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 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.
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 Jeppe Kristensen, tlf. 29 39 75 07, i.sus@live.dk
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus.
DECEMBER
Tirsdag den 1. kl. 14.00	Café Klippen. Juledekorationer og
adventshygge
Torsdag den 3. kl. 19.00	Møde ved landsleder i Agape, Anette
Vad, Videbæk
Torsdag den 10. kl. 14.00	Adventsfest v. pens. missionær
Villy Sørensen, Hammel. ”Jesus er
anderledes”
Tirsdag den 15. kl. 14.00	Café Klippen. Gurli og Ole Solgaard,
Kragelund, fortæller om oplevelser i
Peru. Bl.a. om julefejring i landet i 2019
Mandag den 28. kl. 19.00 Julefest
JANUAR
Tirsdag den 5. kl. 14.00
Café Klippen
Torsdag den 14. kl. 19.00 Familie-bedemøde
Tirsdag den 19. kl. 14.00 Café Klippen
Torsdag den 21. kl. 19.00	Stormøde ved generalsekretær i KFS,
Christian Rasmussen, Løsning
Torsdag den 28. kl. 19.00	Møde ved missionær Heri Elttør, Aulum

FEBRUAR
Tirsdag den 2. kl. 14.00
Café Klippen
Torsdag den 11. kl. 19.00	Forstander på Børkop Højskole
Robert Bladt. ”Kristus i GT”
Tirsdag den 16. kl. 14.00	Café Klippen
Tirsdag 23. kl. 19.30 og
onsdag den 24. kl 19.30. 	IM-kredsens forårsmøder i Kragelund
Missionshus ved pens. missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg
Emne første aften: Jesus – drivkraften
til et liv i kærlighed og i kamp mod
synden
Emne anden aften: Et liv i fortsat
forvandling

EFTERMIDDAGSMØDER
DECEMBER
Mandag den 7. kl. 14.00	Adventsmøde i præstegården ved
Helga og Anders Dalgaard
FEBRUAR
Mandag den 22. kl. 14.00	Eftermiddagsmøde ved pastor Leif
Nielsen, Horsens

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk
Ingen møder planlagt på grund af Corona

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus,
Enggårdsvej 12, Kragelund
DECEMBER
Tirsdag den 8. kl. 19.30 	Adventsfest ved ungdomskonsulent
Daniel Præstholm, Grindsted
Mandag den 28. kl. 19.00 Vi pynter juletræet
Tirsdag den 29. kl. 19.30 	Julefest ved regionsleder Hilbert
Dam, Løsning
JANUAR
Mandag den 4. kl. 9.30
Formiddagscafé
Tirsdag den 12. kl 19.30
Evangelisk alliance bedeuge
Tirsdag den 26. kl 19.30 	Møde ved pens. missionær Søren
Juul Skovenborg, Ans
Emne: Herren er min hyrde, Salme 23
FEBRUAR
Mandag den 1. kl. 9.30
Formiddagscafé
Tirsdag den 9. kl. 19.30	Spørgsmålsaften ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia
Tirsdag den 23. kl. 19.30 og
onsdag den 24. kl. 19.30	Bibelkursus (kredsarrangement) ved
pens. missionær Henri Alex Jensen,
Silkeborg
	Emne første aften: Jesus – drivkraften
til et liv i kærlighed og i kamp mod
synden
	Emne anden aften: Et liv i fortsat
forvandling

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34
Ingen møder planlagt på grund af Corona

VOKSENKOR
Voksenkoret er for alle, der har lyst til at synge. Koret øver i Konfirmandhuset. Der på grund af Corona ikke afsat tider til øveaftener.
MIDDAG OG FÆLLESSKAB FOR ENLIGE
På grund af Corona er der indtil videre ikke planlagt
sammenkomster.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Tirsdag den 8. december kl. 18.30 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 12. januar kl. 18.30 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 9. februar kl. 18.30 i Konfirmandhuset
Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i kirkens våbenhus og på kirkens hjemmeside under
punktet ”Menighedsråd”. www.østersnedekirke.dk

9

O P S L AG S TAV L E N
KIRKEHØJSKOLE
Mandag den 25. januar 2021
kl. 19.30 i Kirkehuset, Ny Kirkevej 14, Ølsted, 8723 Løsning.
Foredrag ved musikpædagog
Kirsten Saurus Mehlsen
Kirsten Saurus Mehlsen har i
syv år arbejdet som musikmedarbejder i fængslet og dirigerer
tre forskellige fangekor, og hun fortæller i foredraget om,
hvad musik kan betyde, når man sidder i fængsel.
Hun fortæller også om at være sammen med fanger, som
afsoner straffe fra et par år til livstid og forvaring, om
hvordan det er at manøvrere på en arbejdsplads med
maksimal sikkerhed, hvor fangerne er inddelt i grupperinger, der ikke må være sammen med hinanden, og om at
”så små frø” og se dem slå rod.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE DEN 31. JANUAR KL. 16.00
Øster Snede Kirke markerer kyndelmisse med en gudstjeneste søndag den 31. januar 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.
Efter gudstjenesten bydes der på dejlig varm suppe i Konfirmandhuset.

Mandag den 1. marts 2021 kl.
19.30 i Klippen, Øster Snede
Missionshus, Øster Snede,
Ribevej 60, 8723 Løsning
Foredrag ved psykolog, chefkonsulent, brevkasseredaktør
og foredragsholder Annette
Due Madsen: Hvordan passer
man på sine nære relationer?
Vi formes og skabes igennem samvær med andre. Fra
vi bliver født til vi dør, er vi
afhængige af godhed og omsorg fra de nære relationer.
Trivslen i hverdagen for såvel store som små afhænger af,
hvordan vi behandler hinanden. Desværre er der mange
i vores kultur, som oplever sårbarhed og svære ting i
forhold til deres nærmeste.
Annette Due Madsen er psykolog og familieterapeut. Hun
er stifter af Center for Familieudvikling. Sammen med sin
mand, psykiater Jørgen Due Madsen, har hun en brevkasse hver fredag i Kristeligt Dagblad.
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TAK FOR HØSTGAVE
Mange tak for den store gave til kirkelige, humanitære og sociale
formål, som blev givet i tilslutning til høstgudstjenesten den 20.
september. Gaven, der var på i alt 70.040 kr., er fordelt til 27 forskellige modtageres arbejde. Oversigt over fordelingen af gaven er
fremlagt i våbenhuset.

Juleaftensgudstjenester
Der vil juleaftensdag torsdag den 24. december blive
afholdt fire gudstjenester i Øster Snede Kirke:
Kl. 10.30 (særligt for børn)
Kl. 13.00
Kl. 14.30
Kl. 16.00
Vi må ikke være mere end 125 deltagere pr. gang til de fire
gudstjenester. Det er derfor nødvendigt at tælle antal deltagere
i våbenhuset. Når 125 er nået, må vi henvise til at overvære
gudstjenesten i Konfirmandhuset eller derhjemme, idet alle
gudstjenester bliver streamet.

O P S L AG S TAV L E N
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Bedeuge
Dagene den 12. - 14. januar
Evangelisk Alliance Bedeuge er
et fælles arrangement for hele
sognet
Tirsdag den 12. kl. 19.30
i Kragelund Missionshus
Onsdag den 13. kl. 19.00
i Øster Snede Kirke (sognepræst)
Torsdag den 14. kl. 19.00
i Klippen, Øster Snede
Missionshus
Indbydere er Øster Snede Indre
Mission, Kragelund Indre Mission
og sognepræst Anders Dalgaard.
Alle er velkomne

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 14. marts deltager
Øster Snede Kirke i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling til
de mest udsatte mennesker i
verden. 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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S T O R T GOUGD S M
T JÅETN FE R
ST
A ESRO G N E T
DECEMBER
Søndag den 6.
2. s. i advent
Luk. 21,25-36
Søndag den 13.
3. s. i advent
Matt. 11,2-10
Søndag den 20.
4. s. i advent
Johs. 1,19-28
Torsdag den 24.
14,30 & 16,00:
Juleaften
Luk. 2,1-14
Fredag den 25.
Juledag
Luk. 2,1-14
Lørdag den 26.
2. juledag
Matt. 23,34-39
Søndag den 27.

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: *
kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen
Indsamling: *
kl. 16.00: A. Dalgaard
Indsamling: *
kl. 10.30 (særligt for børn); 13,00 &
A. Dalgaard
Indsamling: *
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: *
kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen
Indsamling: *
Ingen gudstjeneste

JANUAR
Fredag den 1.
kl. 16.00: A. Dalgaard
Nytårsdag
Indsamling: Bibelselskabet
Luk. 2,21
Søndag den 3. kl. 10.30: A. Dalgaard
Helligtrekonger Indsamling: **
Matt. 2,1-12
Søndag den 10. kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen
1. s.e.h.3k.
Indsamling: **
Luk. 2,41-52		
Onsdag den 13.	kl. 19.00: A. Dalgaard – stillegudstjeneste
med rum for eftertanke og meditation
Søndag den 17. kl. 10.30: A. Dalgaard
2. s.e.h.3k.
Indsamling: **
Johs. 2,1-11

Søndag den 24.
Sidste s.e.h.3k.
Matt. 17,1-9
Søndag den 31.
Septuagesima
Matt. 20,1-16

kl. 10.30: A. Dalgaard
kl. 16.00: A. Dalgaard
Kyndelmisse (se omtale side 10)
Indsamling: Kirkens Korshær

FEBRUAR
Søndag den 7. kl. 10.30: Daniel Præstholm
Seksagesima
Indsamling: KFUM’s Soldatermission
Mark. 4,1-20
Søndag den 14. kl. 10.30: A. Dalgaard
Fastelavn
kl. 13.00: A. Dalgaard (se side 11)
Matt. 3,13-17	Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Søndag den 21. kl. 10.30: A. Dalgaard
1.s.i fasten
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Matt. 4,1-11
Søndag den 28. kl. 9.00: Helga Bendfeldt
2.s.i fasten
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Matt. 15,21-28
* 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 ** I januar måned indsamles der
til Ydre Mission – gaven fordeles mellem forskellige missionsselskaber.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
DECEMBER
Onsdag den 2. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 23. kl. 10.30
JANUAR
Onsdag den 6. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 20. kl. 15.00
FEBRUAR
Onsdag den 3. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 17. kl. 15.00

