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P R Æ S T E N S S P A LT E
Et dobbelt borgerskab
Det hører til noget af det mest grundlæggende i et menneskes identitet at høre til et sted. Vi hører til i en familie; i
en venneflok; i en sportsklub og/eller i en menighed. Når vi
hører til et sted, har vi noget, vi er fælles om og deler med
hinanden: Oplevelser, glæder og bekymringer. I fælleskabet
med andre får vi både ansvar og anerkendelse. Vi betyder
noget for hinanden, og vi forventer noget af hinanden.
Men noget af det mest afgørende for os er, at vi hører til i et
land. Et land giver os identitet. Det er af stor betydning at
have et pas, som overalt i verden bekræfter, at vi hører til i
et bestemt land. Og er vi udsat for noget voldsomt i et fremmed land, så kan vi som danske borgere søge hjælp på vort
lands ambassade.
Når emigranter eller flygtninge har boet i Danmark en given
årrække, kan de få lov til at aflægge en statsborgerskabsprøve – en indfødsretsprøve. Består de prøven, kan de anmode
om at blive danske statsborgere. Med statsborgerskabet
kommer der også et tilhørsforhold til det danske land.

Det er Gud Faders ønske, at hele hans genfødte børneflok
skal være hvor han er; og være sammen med Jesus Kristus.
Mens vi er her på jorden, vil Jesus ved sit Ord og sin Hellige
Ånd være hos os. Vi er aldrig alene.
I lignelsen om den fortabte søn fortælles der om, hvordan et
menneske kan forlade fællesskabet med Gud og hans rige.
Men Gud ophører ikke med at søge og spejde efter det barn,
der har forladt ham. Ved sin Ånd kalder han på det hjemløse
barn, for at vække længslen efter hjemmet hos Gud.
Når det hjemløse barn vender om og kommer hjem, bliver
det mødt af Guds barmhjertighed og genindsættes i barnekårets rettigheder.
Ved dåb og tro bliver himlen vort rette borgerskab; her får vi
et tilhørsforhold til Gud Fader. Vi hører ham til, hvad enten vi
er vågne eller sover, lever eller dør.
AD

Nogle af disse nye danske statsborgere er også statsborgere
i deres oprindelsesland. Nu har de altså dobbelt statsborgerskab.
At være et kristent menneske er egentlig at have ”dobbelt
statsborgerskab”. Det borgerlige statsborgerskab er knyttet til det land, hvor vi er født. Det kristelige borgerskab er
i himlen. Ved dåben blev vi flyttet over i Guds rige. I troen
på Jesus lever vi i fælleskab med Gud og med andre kristne.
Jesus fortalte sine disciple den sidste aften, han var sammen
med dem, at han nu ville vende tilbage til sin himmelske far.
Når han kom hjem, ville han gøre en bolig rede til dem, der
tror på ham. Og når han havde gjort boligen parat til indflytning, ville han, når tiden var inde, vende tilbage til dem for
at hente dem hjem til sig – alle dem, som tror på hans navn.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Menighedsrådsvalg 2020
Med virkning fra den 1. januar 2020 er der trådt nye regler
i kraft for valg af menighedsråd.
Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling svarende til det opstillingsmøde, som i en længere
årrække har været afholdt i Øster Snede for sammensætning af et menighedsråd for de kommende fire år.
Den nye valgform kan overordnet inddeles på følgende
måde:
Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne
tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00. Orienteringsmødet
afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og
antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
Valgforsamling i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der
gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede
kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der eventuelt efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med
kandidater og stillere.

Omsætning af kirkegårdsdige
Arbejdet med at omsætte det nordlige kirkegårdsdige blev påbegyndt i december og forventes færdig
i begyndelsen af februar. Diget nedtages helt ned
til bundstenene, hvorefter det bygges op igen ved
genanvendelse af stenene.
Diget var før omsætningen i meget dårlig forfatning
med uregelmæssige og udskredne sten og hældning mod skrænten ud til nord. For at beskytte det
omsatte dige mod udskridning har menighedsrådet
foranstaltet opfyldning med jord på ydersiden, således at der bliver en 1,5 meter vandret bræmme mellem diget og skråningen.
Menighedsrådet glæder sig over resultatet af det
dygtige og flotte digebygningsarbejde efterhånden
som det skrider frem.
VRN
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Spejdernes nytårsparade 2020
Spejderne i Hedensted, Løsning, Ølsted og
Øster Snede har afholdt den traditionsrige
nytårsparade lørdag den 11. januar 2020. I
år var det Øster Snede Spejderne, der stod
for tilrettelæggelse af arrangementet.
Der deltog 120 spejdere og ledere, som
mødtes ved Øster Snede Skole kl. 9.30 og
gik i samlet flok til Øster Snede Kirke til en
kort gudstjeneste. Herefter gennemførte
spejderne i højt humør et løb i og omkring
Øster Snede Spejderhus. Løbet indeholdt
opgaver i relation til FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling. Undervejs blev
der serveret pølser og brød. Nytårsparaden
sluttede kl. 14.00.
VRN

Sognemedhjælper søges
Øster Snede Kirke har delt sognemedhjælper med Sindbjerg Kirke siden den 1. januar 2014. Lisette Vestergaard har ønsket at
gå ned i tid fra den 1. august 2020, hvilket
betyder, at hun fremover alene varetager
opgaverne som organist og sognemedhjælper ved Sindbjerg Kirke. Menighedsrådet har sat stor pris på Lisettes dygtige
og engagerede virke i Øster Snede.
Det hidtidige samarbejde mellem Lissy
Jakobsen og Lisette Vestergaard om
gensidig afløsning som organist fortsætter uændret.
Menighedsrådet vil i foråret opslå stillingen som sognemedhjælper til besættelse pr. 1. august 2020.

VRN

Koncert torsdag den 30. april 2020
Torsdag den 30. april 2020 afholdes
der koncert med det anmelderroste
band Northern Assembly i Øster Snede Kirke kl. 19.00.
Siden Northern Assembly for en håndfuld år siden formedes, har bandet
haft et travlt virke med to albumudgivelser og koncerter på spillesteder
og festivaler i hele Danmark. Nu søger Northern Assembly tilbage til udgangspunktet: Helt uden mikrofoner
og forstærkning samles de fire musikere om en brændende kærlighed til
intens musikalsk historiefortælling.

som bandmedlemmerne deler med
publikum. Ethvert kirkerum klinger
forskelligt, men alle er designet til
at bære lyden så smukt som muligt.
Derfor bliver koncerten i kraft af sin
helt akustiske natur en unik oplevelse, hvor musikken og arkitekturen
spiller sammen.
VRN

I kirkens klangfulde rum kommer
publikum helt tæt på de historier,
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NY I ØSTER SNEDE SOGN
Redaktionen har opfordret enkelte til at give udtryk for, hvordan de som tilflyttere er blevet modtaget i Øster Snede Sogn.
Vi flyttede til Øster Snede sogn den 1. juli 2019 sammen med
vores datter Ida, og den 1. august kom vores søn Storm til
verden. Vi kan godt mærke, at vi er kommet til et sted, hvor
man snakker ”over hækken” (på den gode måde), og det rygtedes hurtigt, at der kom nye beboere på Højmarken.
Vi har et godt vennepar i byen, og Marias bror med familie
bor tæt på. De har givet os en varm velkomst, men især på
vejen har vi mødt mange søde naboer. En stor TAK til jer for
velkomst, gaver og hjælp, hvis vi mangler noget. Det er dejligt at bo et sted, hvor man hjælper hinanden og holder øje
med hinandens huse.
Indtil nu har vi mest været hjemme og er endnu ikke begyndt
i missionshuset ”Klippen”, da manglende nattesøvn har taget
al energi. Vi har et ønske om, at ”Klippen” bliver et sted, hvor
vi kan komme og blive fyldt af Guds ord. Vores børn vil komme i "klubberne", som vi gjorde, da vi var børn, og vi håber,
at det må blive et sted, hvor vi kan bruge vores evner/gaver.
Maria er så småt begyndt i ”Babyklippen”, og det er et godt
udgangspunkt til hurtigt at få nye bekendtskaber.
Allerede nu har vi en fornemmelse af, at Øster Snede sogn er
et godt sted at være. Fyldt med kirkeliv, aktiviteter for store
og små og et godt sted at vokse op – det betyder meget for
os og minder en del om vores egen trygge barndom og ungdom.
Maria og Chris Lodahl, Kragelund

Redaktionen har været på besøg hos Sara og Jonas Birk Nielsen
og deres sønner Vitus på 8 år og Magne på 5 år. Vi ville gerne
høre lidt om deres oplevelser ifm. at flytte til Kragelund i 2015.
”Vi boede i Aarhus og ville gerne finde et sted at slå os ned, hvor
vi også kunne blive en del af et kristent fællesskab”. Sara har familie omkring Øster Snede og de opfordrede dem til at komme hertil, selv Saras bedstemor fortalte dem, at ”det er et godt område”.
”Allerede i 2014 deltog vi i et ægteskabskursus i Klippen og
her mødte vi mange søde mennesker og det satte gang i noget. Så da vi fik mulighed for at leje et hus i Kragelund, så
slog vi til og vi må sige, at vi fik en varm velkomst”.
”Senere har vi med lokale håndværkeres initiativ været med
til at bygge vores træhus på Skovvej, som vi flyttede ind i i februar 2018. Vi har været igennem et længere sygdomsforløb,
og det var helt fantastisk at opleve, at når det hele brænder
på, så står der nogen på spring, også folk vi ikke kendte...sikken omsorg vi fik at mærke. En dag fik vi en opringning, at et
sjak stod klar til at anlægge vores have, andre lavede aftensmad til os, og mange bad for os og kiggede forbi”.
Magne går i børnehave og Vitus går i 2. klasse, begge i Øster
Snede. Her oplever de et godt fællesskab mellem børn, forældre og skole og der er gode arrangementer og kaffehygge. Til
Sportsfesten var Jonas og en flok fædre et år med i en rafle turnering og de mødes stadig ind imellem til en gang mandehygge, ligesom en anden flok har budt ham med til pokerhygge.
De er også en del af fællesskabet i Klippen IM, er med i en
bibelkreds og børnene er med i børneklub og spejder. Jonas
blev også inviteret til at været leder i Teenklubben.
”Hvis vi skal give et godt råd til andre tilflyttere, så har vi haft
glæde af at være åbne, at turde vove noget og tage imod det
fællesskab, andre har inviteret os med i”.
LUB

Ida, Chris, Storm og Maria Lodahl
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Sara, Magne, Vitus og Jonas Birk Nielsen

NY I ØSTER SNEDE SOGN
Vi havde efterhånden nået den alder, hvor vi følte, at vi ikke
havde kræfterne til fortsat at passe hus og have, som vi havde gjort tidligere. Vi besluttede i 2016 at sætte vort hus til
salg, og det blev solgt til en koncern, som ville bygge dagligvarebutikken Lidl i Hedensted. Der gik knapt et år, før de
overtog det.
Vi har boet i Hedensted i over 50 år, og vi kunne slet ikke
tænke os at flytte fra byen. Men i Hedensted fandt vi ikke en
bolig, som vi kunne se os selv bo i.
På nettet så vi en annonce over et hus/lejlighed i Øster
Snede, og til vor store overraskelse blev det i Øster Snede, vi
fandt vort nye hjem. Det havde den størrelse, vi ønskede os.
Vi har fået lov til at opleve, at vi gennem bøn har kunnet
lægge alle vore bekymringer over til Gud. Han viste os, hvor
vi skulle bo.
I Øster Snede er vi blevet godt modtaget, både i kirken, i
Klippen og af vore naboer. Vi har følt en omsorg fra alle, vi
har mødt og er glade for at være med i fællesskabet.

Det startede med, at et ægtepar fra Øster Snede Kirke inviterede mig med i Hedenstedkoret, og der mødte jeg så Anny.
Jeg føler mig utrolig taknemlig, da jeg ikke er kommet til
sognet som en ”helt fremmed” og alene.
Anny var vant til at komme i både kirke og missionshus, så
jeg har blot kunnet følge med, og jeg er blevet taget godt
imod og føler mig rigtig godt tilpas.
Vi er begge med i praktiske opgaver i konfirmandhuset og
missionshuset, og et arbejdsfællesskab er altid godt.
Et forslag til at modtage flere nye kunne være, at de, der bor
tæt på, inviterer på en kop kaffe sammen med et par stykker
mere - en måde man kan komme til at føle sig velkommen
på. Og efterfølgende sende sms med påmindelse om møder,
og eventuelt forslag om at følges ad.
Jeg føler mig velsignet i et dejligt sogn.
Levi Andreas Hansen, Gl. Sole

Vi har været igennem en svær tid med sygdom, som Henning er kommet godt igennem. Det giver os dog visse begrænsninger, som vi må leve med. Vi går ind i det nye år med
stor tak til Gud for hver dag, vi har hinanden. Det er ikke en
selvfølge.
Maren og Henning Nørgaard, Øster Snede

Maren og Henning Nørgaard

Levi Andreas Hansen

7

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 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.
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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 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. K
affe/the i Klippen tirsdag i ulige uger kl. 14.30 – 16.30.
Et uformelt mødested med plads til kreative udfoldelser,
spil, snak efter deltagernes ønsker
ØSTER SNEDE INDRE MISSIONS UNGE (IMU)
Kontaktperson Lærke Gamborg
tlf. 51 32 32 37, laerkegamborg@gmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
MARTS
Den 6.– 8.

Fælleslejr på Grejsdalens Efterskole

Tirsdag den 10. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 12. kl. 19.00 Generalforsamling
Tirsdag den 24. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 26. kl. 18.00 Stormøde ved lærer på Indre Missions Bibelskole Michael Bak Nygaard.
Emne: Josva
APRIL
Tirsdag den 7. kl. 14.30

Café Klippen. Påskeforberedelse med
sang og oplæsning ved Helga Dalgaard

Torsdag den 16. kl. 19.00 Forårsmøde i Horsens Missionshus
ved forstander på Luthersk Missions
Højskole Henrik Nymann Eriksen
Tirsdag den 21. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 23. kl. 19.00 Møde ved journalist på IMpuls Annette Ingemansen, Fredericia. Emne:
Hvorfor mig og ikke min bror?
28. april – 1. maj
MAJ
Tirsdag den 5. kl. 14.30

Torsdag den 7. kl. 19.00

Møderække i Hedensted og Horsens
missionshuse ved Jens Jensen, Norge
Café Klippen. Vi fejrer 75-årsdagen for Danmarks befrielse med et besøg af hjemmeværnsmand Arne Rosenkvist, Daugaard.
Møde ved fritidsforkynder Kurt E. Nielsen, Holstebro. Emne: Et livgivende
ord at leve på

Tirsdag den 19. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 28. kl. 18.00 Stormøde ved sognepræst Filip Torp
Kildeholm, Løsning. Emne: Jonas’ bog

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

Formiddagscafé
Møde ved pensioneret rejsesekretær
Arne Olesen, Fredericia. Emne: ”Hvilken mægtig Gud vi har”, Es. 46

Lørdag den 14. kl. 10.00 Fællesskabsdag i Kragelund Missionshus,
ved pensioneret missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Program kommer senere
Tirsdag den 31. kl. 19.30 Bibelen under lup ved tidligere
højskolelærer Svend Åge Jakobsen,
Haderslev, Johs. Åb., kap 10 ”Guds
folks tjeneste”

APRIL
Mandag den 6. kl. 9.30

Formiddagscafé

Torsdag den 16. kl. 19.30 Forårsmøde i Horsens ved forstander
Henrik Nymann Eriksen, Luthersk
Missions Højskole. Emne: ”Robust
kristendom – tro, håb og kærlighed”
Tirsdag den 21. kl. 19.30 Bibelen under lup ved tidligere
højskolelærer Svend Åge Jakobsen,
Haderslev, Johs. Åb., kap 11 ”Guds
folks tjeneste”
Tirsdag den 28. kl. 19.30 Møde i Hedensted Missionshus ved
Onsdag den 29. kl. 19.30 missionær Jens Jensen, Norge
		
Torsdag den 30. kl. 19.30 Møde i Horsens Missionshus, ved missionær Jens Jensen, Norge
MAJ
Fredag den 1. kl. 19.30
Mandag den 4. kl. 9.30

Møde i Horsens Missionshus, ved missionær Jens Jensen, Norge
Formiddagscafé

Tirsdag den 12. kl. 19.30 Spørgsmålsaften ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia
Tirsdag den 26. kl. 19.30 En aften med Hedenstedkoret ”Et i
Kristus, det kristne fællesskab”

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
MARTS
Mandag den 9. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde i Præstegården
ved pastor emeritus Karl Lund, Skjern
APRIL
Mandag den 20. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Henning Hansen, Give
MAJ
Mandag den 18. kl. 14.00 Eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg
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DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk
MARTS
Tirsdag den 3. kl. 10.00
APRIL
Tirsdag den 7. kl. 10.00
MAJ
Tirsdag den 5. kl. 10.00

Møde hos Erna Thomasen, Nedergårdsvej 30, Øster Snede
Møde hos Irene Gregersen, Skovvej
21, Kragelund
Møde hos Frida Hessellund, Bredalvej
11, Øster Snede

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34
MARTS
Onsdag den 25. kl. 19.30 Møde hos Anna Marie og Svend Erik
Lauridsen, Bøgballevej 35

Voksenkor
Voksenkoret er for alle, der har lyst til at synge. Koret øver i
Konfirmandhuset følgende dage:
onsdag den 26. februar
onsdag den 11. marts
onsdag den 25. marts
onsdag den 15. april
onsdag den 29. april
onsdag den 13. maj
Koret medvirker ved enkelte gudstjenester i løbet af året.

Menighedsrådsmøder

Middag og fællesskab for enlige
Afholdes i Konfirmandhuset
kl. 18.00 – 20.30 onsdagene den 4. marts og 1. april.
Pris 75 kr.
Tilmelding til Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11
og Karl Erik Nielsen, tlf. 24 63 77 34.
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Tirsdag den 17. marts kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 15. april kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Mandag den 11. 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

Ferie og kursus
Embedet varetages fra den 13. til 26. marts af
Helga Bendfeldt, Sindbjerg, tlf. 28 18 78 44, og af
Janus Kirk Faaborg, Tørring, tlf. 31 34 03 05.

O P S L AG S TAV L E N

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 8. 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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Spejdernes avisindsamlin

g

Sæt kryds i kalenderen
lørda
juni, lørdag den 5. septem g den 6.
ber og lørdag
den 14. november, hvor
spejderne
samler aviser ind i hele
Øster Snede
Sogn. Aviserne sættes ud
til asfaltvejen.
Hvis aviserne skal hente
s et andet
sted, kontakt da Anders
Jakobsen på
31 70 31 02. Derudover
er man altid
velkommen til at aflever
e pap og aviser
i hallen ved Spejderhuse
t.

Markering af 75-året for
Danmarks befrielse

Den 5. maj 2020 er det 75 år siden, at
Danmark blev befriet fra den tyske
besættelse. En sådan historisk mærkedag
vil naturligt blive markeret på mange
måder landet over.
Menighedsrådet har besluttet at markere
befrielsen med en festgudstjeneste søndag
den 3. maj 2020 kl. 10.30
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GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag den 1.
1. s. i fasten
Luk. 22,24-32

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Kristelig
Handicapforening
Børnekirke

Søndag den 8.
2. s. i fasten
Mark. 9,14-29

kl. 9.00: Helga
Bendfeldt
Indsamling:
Folkekirkens nødhjælp

Søndag den 15.
3. s. i fasten
Johs. 8,42-51

kl. 10.30: Jørgen
Bækgaard Thomsen,
Beder
Indsamling:
Folkekirkens Nødhjælp
Børnekirke

Søndag den 22.
Midfaste
Johs. 6,24-37

Søndag den 29.
Maria bebudelse
Luk. 1,46-55
APRIL
Søndag den 5.
Palmesøndag
Johs. 12,1-16

Torsdag den 9.
Skærtorsdag
Johs. 13,1-15

kl. 10.30: Jørgen
Bækgaard Thomsen,
Beder
Indsamling: KFUM’s
Soldatermission
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Agape
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks
Folkekirkelige
Søndagsskoler
kl. 19.00: A. Dalgaard
Indsamling: Ydre
Mission

Fredag den 10
kl. 10.30: A. Dalgaard
Langfredag
Indsamling: Ydre
Fra lidelses-historien Mission
Børnekirke

Søndag den 12.
Påskedag
Matt. 28,1-8

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Ydre
Mission
Børnekirke

Torsdag den 21.
Kristi himmelfart
Luk. 24,46-53

kl. 10.30: Helga
Bendfeldt
Indsamling:
Folkekirkens Mission

Mandag den 13
2. påskedag
Johs. 20,1-18

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Ydre
Mission

Søndag den 24.
6. s. e. påske
Johs. 17,20-26

Søndag den 19.
1. s. e. påske
Johs. 21,15-19

kl. 9.00: Helga
Bendfeldt
Kirkekaffe

kl. 9.00: Helga
Bendfeldt
Indsamling:
Folkekirkens Mission
Kirkekaffe

Søndag den 31.
Pinsedag
Johs. 14,15-21

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

Onsdag den 22.
kl. 14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 10 eller 11)
Søndag den 26.
2. s. e. påske
Johs. 10,22-30
MAJ
Søndag den 3.
3. s. e. påske
Johs. 14,1-11

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Kristent
Pædagogisk Institut
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Mission Øst
Børnekirke Markering af 75-års
dagen for befrielsen

Fredag den 8.
Bededag
Matt. 7,7-14

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Kristeligt
forbund for Studerende
(KFS)

Søndag den 10.
4. s. e. påske
Johs. 8,28-36

kl. 9.00: A. Dalgaard
Indsamling:
Kristeligt forbund for
Studerende (KFS)

Søndag den 17.
5. s. e. påske
Johs. 17,1-11

kl. 19.00: Daniel
Præstholm
Lovsangsgudstjeneste
med efterfølgende café i
Konfirmandhuset

JUNI
Mandag den 1.
2. pinsedag
Johs. 6,44-51
Søndag den 7.
Trinitatis s.

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling:
Folkekirkens Nødhjælp
Børnekirke
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Danmarks
Folkekirkelige
Søndagsskoler

Plejehjemsgudstjenester
MARTS
Onsdag den 4. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 25. kl. 15.00
APRIL
Onsdag den 1. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 15. kl. 15.00
MAJ
Onsdag den 6. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 20. kl. 15

