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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
Sølvsmeden
Tre ældre damer plejede at mødes hver torsdag for at læse
i Bibelen sammen. En torsdag eftermiddag var de nået
til Malakias’ Bog i Det Gamle Testamente. ”Han sidder og
smelter sølvet og renser det”, læste en af damerne højt fra
Malakias 3,3.
På vej hjem fra bibelgruppen blev dette vers hængende
hos en af damerne.
”Hvorfor står der, at Gud er en sølvsmed, der sidder ned, imens
han arbejder med at rense os?” spurgte hun sig selv.
Hun kunne ikke holde op med at spekulere over dette, så
da hun kom hjem, fandt hun frem til en sølvsmed i telefonbogen, ringede til ham og bad om lov til at komme på studiebesøg en dag. Sølvsmeden blev noget forbavset, men
sagde, at hun var meget velkommen til at komme forbi.

Den store mester kommer,
fuldkærlig er hans id:
Han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.
Det øjeblik han venter
og agter kærlig på,
når klarlig hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.
Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje mester,
så er hans gerning alt sket.
DDS 612 v. 1, 3 og 6

Som sagt så gjort. Nogle dage senere gik den lille dame
ned til sølvsmeden.
”Sig mig, kan du fortælle mig, hvordan du arbejder med sølvet?” Det gjorde smeden gerne, og han fortalte omhyggeligt, hvordan hele processen gik til. ”Men sig mig”, sagde
hun, da han havde afsluttet sin beskrivelse, ”er det rigtigt, at
du sidder ned, mens renselsesprocessen sker?” ”O ja!” svarede
smeden. ”Jeg er nødt til at sidde ned og omhyggeligt holde
øje med smelteovnen. Hvis processen varer bare en lille smule
længere end nødvendigt, vil sølvet blive beskadiget.”
Den lille dame blev helt varm i hjertet, da hun hørte smedens ord. Tænk, at Gud gør det samme med os! Han holder
omhyggeligt øje med os, mens vi går gennem en prøvelse,
så vi ikke bliver testet mere, end vi kan holde til.
Hun takkede mange gange for, at hun havde fået lov til at
komme på besøg, og for at smeden havde taget sig tid til
at fortælle så meget om sit arbejde for hende. Men lige
da hun skulle til at forlade smedjen, råbte smeden efter
hende. ”For resten, der var lige en ting, jeg glemte at fortælle.
Jeg ved, at renselsesprocessen er færdig, når jeg kan se mit
eget spejlbillede i sølvet.”
Af Kristina Reftel fra bogen ”Altid elsket”, Unitas Forlag
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Velkommen til valgforsamling den 15. september
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 som hovedregel 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.
Valgforsamlingen finder sted tirsdag den 15. september
2020 kl. 19.00, hvor menighedsrådets medlemmer og stedfortrædere vælges.
Til sikring af at der ikke efterfølgende kan gøres indsigelse
mod valgforsamlingens lovlighed, skal menighedsrådet
kontrollere, at deltagerne er medlemmer af folkekirken, er
myndige og bor i sognet eller har løst sognebånd til sognepræst Anders Dalgaard. Dette sker ved afkrydsning af
deltagerne på en valgliste, hvorefter stemmesedler udleveres. Forud for afstemning skal kandidater skriftligt afgive
samtykke til opstillingen.

Menighedsrådet varetager sognets kirkelige og administrative forhold og skal virke for gode vilkår for
evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet har ansvar for drift og vedligeholdelse af kirkens bygninger og har ansvar for kirkegården.
Beslutninger træffes på møder. Ordinære menighedsrådsmøder afholdes én gang månedligt.

På mødet giver menighedsrådet en orientering om arbejdet i menighedsrådet og om de forventede opgaver for de
kommende år.

Menighedsrådet konstituerer sig selv og fordeler
arbejdet imellem sig således, at det for den enkelte
er overkommeligt.

Herefter 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. Efter valg af medlemmer til menighedsrådet
skal der vælges stedfortrædere efter samme procedure
som til valg af medlemmer.

Af det nuværende menighedsråd genopstiller følgende:

Loven gør det muligt, at der eventuelt efterfølgende udløses et afstemningsvalg. Dette sker ved indlevering af en
liste med kandidater og stillere.
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Menighedsrådet består af seks valgte medlemmer,
af sognepræsten som født medlem og af en medarbejderrepræsentant.

Klaus Hyldborg Sørensen
Hans Ove Kristensen
Therkel Gamst,
mens følgende ikke genopstiller:
Verner Rud Nielsen
Steen Boel Stidsen
Vibeke Meier.

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Ny sognemedhjælper
Menighedsrådet har ansat
Lone Henriksen som sognemedhjælper fra den 1. august
2020 i en deltidsstilling på
gennemsnitligt 9 timer ugentlig. Lone afløser Lisette Vestergaard, som har ønsket at
gå ned i tid svarende til det
timetal, hun har haft som sognemedhjælper i Øster Snede.
Redaktionen har bedt Lone
om at præsentere sig selv:
At være sognemedhjælper er en tjeneste, der har ligget i
mine tanker gennem år. Jeg er taknemmelig for, at jeg nu
har fået muligheden i mit eget sogn.
I Øster Snede Kirke er jeg både døbt, konfirmeret og gift,
og kirken og dens virke har igennem hele mit liv været et
stærkt tilknytningspunkt - for min familie i generationer
og nu i min egen hverdag. Her har jeg hørt et stærkt evangelium forkyndt. Det har holdt mig fast - og jeg har holdt
fast i det, og på min egen måde har jeg søgt at formidle
det videre til mine medmennesker. Jeg glæder mig til at
bruge mere tid i vores kirkes tjeneste.
Mit primære job er som lærer på Lindved Skole, hvor jeg
arbejder i et selvvalgt deltidsjob. Jeg underviser i matematik og mest i min store passion: musik. Desuden er det min
opgave at lede og holde liv i musiklivet på hele skolen i det
daglige og til årets højdepunkter.

Morgenstemning sammen med konfirmanderne
Som noget nyt vil jeg i år begynde konfirmationsundervisningen i Øster Snede Kirke med en lille andagt kl. 8.00.
Indholdet vil være et par salmer, læsning af søndagens
tekst, reflektion, bøn, trosbekendelse og velsignelse.
Varighed vil være ca. 15-20 minutter. Organist Lissy Jakobsen
medvirker.

Jeg har erfaring fra såvel lønnede som ulønnede bi-jobs,
bl.a. i musikskolen, som kirkesanger, i et gospelkor og med
koordinering af møder og ledelse af lovsang i Klippen. I en
familie på fem med bopæl på en landejendom er der desuden masser af opgaver og velsignelser, og jeg nyder at
løbe, cykle eller gå ture i naturen.

Alle er velkomne til at deltage: forældre, bedsteforældre
og enhver anden, som kan finde glæde i en lille morgenstemning i kirkens rum.

Lone Henriksen

AD

Første gang onsdag den 2. september og herefter hver
onsdag, hvor der er konfirmandundervisning.
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Som optakt til valg af nyt menighedsråd har redaktionen spurgt et tidligere og tre nuværende menighedsrådsmedlemmer om deres erfaringer med arbejdet i menighedsrådet.
Peder Jakobsen, Krollerup, har været
medlem af menighedsrådet i 16 år fra 1996
til 2012.

Vibeke Meier, Kragelund, der har været
medlem af menighedsrådet siden 2016,
skriver:

Redaktionen har spurgt Peder om, hvad
der har fået ham til at deltage i menighedsrådsarbejdet i så lang en årrække? Peder
svarer, at kirken altid har betydet meget
for ham. Kirken er en vigtig del af hans og hans families liv.
Alle børnene er døbt og konfirmeret i Øster Snede Kirke.
Peder har den holdning, at det der betyder noget, skal
man også engagere sig i og tage ansvar for.

Jeg stillede op til menighedsrådet, fordi
jeg blev opfordret af et tidligere menighedsrådsmedlem. Efter mange overvejelser besluttede jeg at sige ja. Mine forventninger til arbejdet var, at jeg kunne få et godt indblik i
Øster Snede Sogns kirkeliv. Desuden at finde ud af hvad
arbejdet for et menighedsråd består af.

Peder fremhæver ansættelse af ny præst som den mest
spændende og ansvarsfulde opgave, som han har deltaget
i. Processen blev som bekendt afsluttet med ansættelsen
af Anders Dalgaard i 1997. Af andre større opgaver har gennemførelse af renoveringen af kirken i 2003 og opførelse
af Konfirmandhuset i 2007 fyldt meget i menighedsrådet.
Som menighedsrådsmedlem oplever man det som en udfordring at begå sig i et lovreguleret system med provsti
og stift, som er inde over godkendelse af ændringer i bygninger og kirkegård. Man må vænne sig til, at processer
tager forholdsvis lang tid.
Det er Peders håb og ønske, at yngre personer vil bidrage
til og præge den fremtidige udvikling af kirkens liv ved at
stille op til menighedsrådet, således at kirken fortsat kan
være præget af mangfoldighed for alle aldersgrupper.
Det nuværende menighedsråd har været præget af et meget højt aktivitetsniveau. Det er for Peder vigtigt at pege
på, at et lavere aktivitetsniveau også kan gøre det. Kirken
er så at sige rigtig godt med på alle områder, hvorfor ingen
må lade sig afskrække af arbejdsmængden – der er plads
til såvel arbejde som familie og øvrige fritidsaktiviteter.
VRN
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Jeg synes bestemt, at mine forventninger er blevet indfriet.
Jeg har fået et godt indblik i, hvor meget det indebærer at
sidde i et menighedsråd. Oplevet hvor mange gøremål der
er og hvor mange ting, der er at tage stilling til både rent
praktisk og omkring selve kirkelivet.
Særlig har jeg haft glæde af at være med i opstart af og
deltagelse i middag og fællesskab for enlige.
Omkring samarbejdet om kirkehøjskolerne i Løsning,
Korning og Ølsted sogne har jeg også haft mange gode
oplevelser med forskellige foredragsholdere. Det har givet
mig mange gode kontakter og interessante udvekslinger
over mails.
At være med i musikgruppen har ligeledes været inspirerende. En stor og intens begivenhed var det for mig at
deltage i vores liturgiske gudstjeneste med Jens Frederik
Schjødt langfredag sidste år. Ligeså har besøget af fangekoret i år givet mig en stor og berigende oplevelse.
Desuden har det været nogle rigtig gode månedlige menighedsrådsmøder - blandt syv mænd - hvor der har været
en god energi og stemning.
Vibeke Meier

Klaus Hyldborg, Øster Snede, der har været medlem af menighedsrådet siden 2012,
skriver:

Therkel Gamst, Kragelund, der har været
medlem af menighedsrådet siden 2016,
skriver:

For 8 år siden gik jeg ind i menighedsrådet, fordi jeg synes det kunne være spændende at være med til at skabe gode rammer for kirkens liv i sognet.

Lidt før sidste menighedsrådsvalg, blev
jeg spurgt om jeg ville stille op. Det sagde
jeg ja til, og var så heldig at jeg blev valgt.
Forinden havde jeg egentlig ikke gjort
mig mange tanker om, hvad menighedsrådsarbejdet
indebar. Det har jeg så fundet ud af, ved at være med i
menighedsrådet.

Jeg har haft fornøjelse af at sidde i menighedsrådet i en
periode, hvor vi har igangsat mange gode tiltag. En række
af disse er synlige for menigheden. Eksempelvis har vi
etableret en fleksibel indretning af kirkerummet oppe ved
koret, så kirkerummet bedre kan bruges til babysalmesang, koncerter og lignede, vi har fået et nyt orgel, og på
kirkegården har vi sat en langsom forandring i gang, sådan at området nord for kirken i stort omfang lægges ud i
græs. Det har også været en periode, hvor vi har prioriteret
familiegudstjenester og diverse koncerter.
I den kommende periode er der også en række spændende initiativer i støbeskeen, som det nye menighedsråd
skal arbejde med, herunder udvidelse af konfirmandhuset,
og ikke mindst bliver det godt at få vores nye sognemedhjælper ”kørt godt på plads”.
Når man sidder i menighedsrådet, kan praktiske opgaver og
anlægsprojekter godt komme til at fylde en del. Jeg synes,
den væsentligste opgave for menighedsrådet er, i samarbejde med præsten og de øvrige medarbejdere, at skabe en
kirke, der er nærværende og vedkommende for forskellige
generationer. Heldigvis har vi gode muligheder for netop at
lave vedkommende gudstjenester og aktiviteter, og i den
sammenhæng er det privilegeret at være i et sogn, hvor der
er mulighed for at kunne trække på mange frivillige kræfter.
Menighedsrådets arbejde er underlagt en lang række love
og til tider stive regler, men i de knap 8 år jeg har siddet i
menighedsrådet, har arbejdet i rådet været præget af en
uformel tone og en høj grad af samarbejde om opgaverne.
Jeg vil gerne stille op til menighedsrådet for endnu en periode, og vil opfordre folk i menigheden til at overveje, om
det er noget for dem at deltage i arbejdet.
Klaus Hyldborg

Først og fremmest har det givet et indblik i alt, hvad der
foregår gennem kirken. Alt, - lige fra det praktiske arbejde
med vedligehold af bygninger og kirkegård, arrangementer ud fra kirken og til præstens besøg hos sognets beboere. Det er meget spændende at følge, og være en del af.
Kirkelivet fylder meget i Øster Snede sogn, og det er vigtigt at bakke op om. Det er her igennem, at evangeliet er
blevet forkyndt gennem flere hundrede år, og vi har muligheden for, at kommende generationer også får denne
mulighed. Og det er her, vi som menighed hører Ordet, og
samles om Guds ord, dåb og nadver.
Som menighedsrådsmedlem deltager man i menighedsrådsmøder. Menighedsrådsmøderne starter altid med, at
Anders (præst) indleder mødet. Det gør han ved at dele
tanker og viden om næste søndags tekst. Det er på en særlig måde givende for mig, og det nyder jeg meget. Ellers
ledes møderne af Verner (formand), hvor vi taler om kirke
og kirkeliv. Der er altid spændende emner, der behandles
på disse møder.
Der har været stor frihed i menighedsrådet til selv at vælge,
hvilke opgaver man som menighedsrådsmedlem påtager
sig. Samlet set har det været en god og lærerig oplevelse
at sidde i menighedsrådet.
Therkel Gamst
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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 Lærke Gamborg
tlf. 51 32 32 37, laerkegamborg@gmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
SEPTEMBER
Tirsdag den 8. kl. 14.30 Café Klippen
Torsdag den 10. kl. 19.00	”Omsorg for sjælen – gennem samtale
og forbøn” ved omsorgsteamet. Netværkssamlinger
Tirsdag den 22. kl. 14.30	Café Klippen. Coach Simon Bendfeldt,
Juelsminde. ”Fra seende til blind”
Torsdag den 24. kl. 19.00	Jens Peter Reikjær, generalsekretær
i Brødremenigheden. ”Kald og efterfølgelse”
OKTOBER
Torsdag den 1. kl. 19.00	Familiekonsulent Kristian Andersen,
Tarm: ”Jesus er anderledes end den
kærlighed, vi udøver.” 1. kor. 13. Netværkssamlinger.
Tirsdag den 6. kl. 14.30 Café Klippen
7. og 8. kl. 19.30	IM-kredsens efterårsmøder i Løsning.
Program senere
Tirsdag den 20. kl. 14.30	Café Klippen. Andreas Bryld Hansen:
”Politiarbejde på godt og ondt”
Torsdag den 22. kl. 18.00	Stormøde ved Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød. ”Bibelfortælling og
bibelforkyndelse om krop, køn og
seksualitet”
Tirsdag den 27. kl. 19.30	Efterårsmøde i Stouby ved Anders
Dalgaard.
Torsdag den 29. kl. 19.00	Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide
Sande. ”At være discipel”

NOVEMBER
Tirsdag den 3. kl. 14.30 Café Klippen
Fredag den 6. kl. 18.00
Social aften
Torsdag den 12. kl. 19.00	Landsleder i DFS Steen Møller, Videbæk. ”Jesus – sjælesørger og medvandrer”. Netværkssamlinger
Tirsdag den 17. kl. 14.30	Café Klippen. Knud Erik Brixen og Lenette Blond fortæller om deres volontørrejse til Tanzania med ”Fremtid og
håb”, hvor rejsegruppen skulle bygge
et drivhus ved børnehjemmet Bethania
Childrens Village i Sumbawanga
Torsdag den 26. kl. 19	Stormøde. Valgmenighedspræst Roar
Steffensen, Hedensted, fortæller om
Zakæus og sit arbejde i Peru

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus,
Enggårdsvej 12, Kragelund
SEPTEMBER
Mandag den 7. kl. 9.30 Formiddagscafe
Tirsdag den 15. kl. 19.00	Konfirmandhuset Øster Snede: Valgforsamling til nyt menighedsråd
Tirsdag den 22. kl. 19.30 	Høstfest og Indre Missions fødselsdagsfest ved fritidsforkynder Kurt
Ejvind Nilsen, Holstebro
OKTOBER
Mandag den 5. kl. 9.30 Formiddagscafe
Onsdag den 7. og
torsdag 8. kl. 19.30
Efterårstema i Løsning Missionshus
Tirsdag den 20. kl. 18.00 	Spis-sammen-aften
Kl. 19.00 	Tale ved pensioneret konsulent Bjarne
Gertz Olsen, Fredericia.
Emne. Evangeliet til børn i andre lande
Tirsdag den 27. kl. 19.30 	Bibelen under lup ved pensioneret
missionær Poul Erik Hansen, Løsning.
Emne: Salme 8, Kun lidt ringere end
Gud
NOVEMBER
Mandag den 2. kl. 9.30 Formiddagscafe
Onsdag den 4. og
torsdag den 5. kl. 19.30 	Møderække i Korning Missionshus
ved missionær Heri Elttør, Aulum, og
Simon Nielsen, Ringkøbing
Tirsdag den 24. kl. 19.30 	Terminsmøde og generalforsamling.
Sognepræst Anders Dalgaard medvirker

EFTERMIDDAGSMØDER
SEPTEMBER
Mandag den 21.kl. 14.00 	Eftermiddagsmøde ved pensioneret
præst Johannes Christoffersen, Aarhus
OKTOBER
Mandag den 19. kl. 14.00	Eftermiddagsmøde ved pensioneret
skoleleder Georg Kjeldsen, Aarhus
NOVEMBER
Mandag den 16. kl. 14.00 	Eftermiddagsmøde ved pensioneret
præst Allan Graugaard, Silkeborg

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk
SEPTEMBER
Tirsdag den 1. kl. 10.00	Møde hos Irene Gregersen, Skovvej 21,
Kragelund
OKTOBER
Tirsdag den 6. kl. 10.00	Møde hos Frida Hessellund, Bredalvej 11,
Øster Snede
NOVEMBER
Tirsdag den 3. kl. 10.00	Møde hos Birthe Nielsen, Fælledvej 60,
Kragelund

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34
SEPTEMBER
Mandag den 7. kl. 19.30		Møde hos Anna Marie og Svend Erik
Lauridsen, Bøgballevej 35, Bøgballe

MIDDAG OG FÆLLESSKAB FOR ENLIGE
Afholdes i Konfirmandhuset kl. 18.00 – 20.30 onsdagene
den 2. september, 7. oktober og 4. november. 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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MENIGHEDSRÅDSMØDER
Tirsdag den 8. september kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Mandag den 5. oktober kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 3. 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
KIRKEHØJSKOLE
Mandag den 19. oktober kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter,
Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved Ingeborg Kappelgaard
Jeg var fremmed i Afrika og i Rumænien
på godt og ondt. Hvordan er det at være
fremmed i Danmark? Hvordan møder vi de
fremmede iblandt os? Hvilke udfordringer og
glæder giver det?

VOKSENKOR
Voksenkoret er for alle, der har lyst til at synge. Koret øver i
Konfirmandhuset følgende dage:
onsdag den 9. og 16. september
onsdag den 7. og 21. oktober
onsdag den 11. og 18. november
onsdag den 2. december
Koret medvirker ved enkelte gudstjenester i løbet af året.

Ingeborg Kappelgaard, cand.pæd. i kristendom, tidligere
integrationslærer på Luthersk Missions Højskole og engageret i flygtningearbejde. Har boet en tid i præsident Amins
Uganda, i Tanzania og i Ceausescus Rumænien. Gift med
Arne Kappelgaard, præstekone på Nørrebro i 33 år, og har
to voksne døtre. Har skrevet bogen Rødder og Vingesus.
Mandag den 16. november kl. 19.30 i Løsning Kirkecenter,
Vestergade 42A, 8723 Løsning
Foredrag ved Ruth Brik Christensen,
Årets helt i 2010
Ruth er uddannet pædagog og diakon, men
har gennem de seneste år arbejdet som soldaterhjemsleder og foredragsholder.
En af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder har
været at skabe rum for menneskelighed med soldaternes
glæder og sorger med lyttende ører. Desuden bagte hun
tonsvis af kager, bryggede spandevis af kaffe og skabte et
hjem, hvor soldaterne altid kunne komme og slappe af fra
krigen. Det kristne værdigrundlag er bærende på KFUMs
Soldaterhjem og værdierne får en særlig dimension, når
livet og døden kommer tættere på soldaterne.
Ruth blev i 2010 kåret til ”Årets helt” af Jyllands-Posten, og
efterfølgende er bestselleren ”Ruth i krig” solgt i flere oplag.
Ruth var leder på soldaterhjemmet i Irak fra august 2006 til
februar 2007 og i Camp Bastion i Afghanistan fra maj 2008 til
februar 2009. I foråret 2010 åbnede Ruth et nyt KFUMs Soldaterhjem i MOB Price i Afghanistan i et telt, og senest i efteråret 2011
har Ruth været i Libanon som leder af KFUMs Soldaterhjem.

KONCERT MED NORTHERN ASSEMBLY DEN 8. OKTOBER
Den planlagte koncert med det anmelderroste band
Northern Assembly i Øster Snede Kirke i foråret blev på
grund af corona udsat til den 30. august, men er nu udsat
igen til torsdag den 8. oktober kl. 19.00 i kirken i forventning om, at der på det tidspunkt er lempet i restriktionerne
for, hvor mange der må være i kirken.
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.
I kirkens klangfulde rum kommer publikum helt tæt på de
historier, 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.
Der er gratis adgang til denne stemningsfyldte koncert.
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Høstgudstjeneste og fællesspisning
Efter høstgudstjenesten søndag den 20. september
inviterer menighedsrådet til fællesspisning i Spejderhuset.
Prisen for frokost er 45 kr. for voksne og 15 kr. for børn.
Tilmelding er ikke nødvendig, men husk bestik.
Der er i kirkebladet indlagt en konvolut til brug for årets
høstgave, som fordeles af menighedsrådet til forskellige
kirkelige organisationer. Ved ønske om at støtte et
bestemt formål anføres dette på konvolutten sammen
med ønske om kvittering.
Ved brug af MobilePay 41537 anføres ønske om
bestemt formål og kvittering i feltet ”Skriv besked”.
På forhånd tak for enhver høstgave!

Spejdernes avisindsamling
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S T O R T GOUGD S M
T JÅETN FE R
ST
A ESRO G N E T
NOVEMBER
Søndag den 1.
Alle Helgen
Matt. 5,13-16

kl. kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker
Børnekirke

Søndag den 13. kl. 9.00: Helga Bendfeldt
14. s. e. trin.
Johs. 5,1-15

Søndag den 8.
22. s. e. trin.
Matt. 18,1-14

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Menighedsfakultetet
Børnekirke

Søndag den 20. kl. 10.30: A. Dalgaard
15. s. e. trin.
Høstgudstjeneste
Luk. 10,38-42	Indsamling med mulighed for at lægge
sin pengegave på altret
Børnekirke

Søndag den 15. kl. 9.00: Helga Bendfeldt
23. s. e. trin.
Kirkekaffe
Mark. 12,38-44

SEPTEMBER
Søndag den 6.
13. s. e. trin.
Mat. 20,20-28

kl. 10.30: Daniel Præstholm
Indsamling: Indenlandsk Sømandsmission
Børnekirke

Søndag den 27. kl. 10.30: A. Dalgaard
16. s. e. trin.
Familiegudstjeneste
Johs. 11,19-45	Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
OKTOBER
Søndag den 4.
17. s. e. trin.
Mark. 2,14-22

kl. 9.00: Helga Bendfeldt
Kirkekaffe

Søndag den 11. kl. 10.30: A. Dalgaard
18. s. e. trin.
Indsamling: Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Johs. 15,1-11
Børnekirke
Søndag den 18. kl. 9.00: Helga Bendfeldt
19. s. e. trin.
Johs. 1,35-51
Søndag den 25. kl. 10.30: A. Dalgaard
20. s. e. trin.
Indsamling: Norea Radio Børnekirke
Matt. 21,28-44
Børnekirke
Onsdag den 28. 14.00: A. Dalgaard
Nadvergudstjeneste (se side 11)

Søndag den 22. kl. 10.30: Daniel Præstholm
Matt. 11,25-30	kl. 19.00: Lovsangsgudstjeneste ved Daniel
Sidste søndag
Præstholm.
i kirkeåret
Indsamling: Indre Mission i Danmark
Børnekirke
Søndag den 29. kl. 10.30: A. Dalgaard
1. s. i advent
Familiegudstjeneste
	Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
DECEMBER
Søndag den 6.
2. s. i advent
Luk. 21,25-36

kl. 10.30: A. Dalgaard

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Onsdag den 2. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 16. kl. 15.00
OKTOBER
Onsdag den 7. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 21. kl. 15.00
NOVEMBER
Onsdag den 4. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 18. kl. 15.00

