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Kirkenyt december 2020

Snesere - Everdrup - Skt. Peders Kapel
Én gang til for Prins Knud…
Det skal være den med ulven og gedekiddene!”
– min søn var ikke i tvivl, når der skulle læses
godnathistorie - han kunne høre den samme
historie igen og igen. Det blev den ikke dårligere
af, måske snarere tværtimod. Som børnene kan
høre den samme historie igen og igen, sådan kan
Guds børn, som alle døbte jo er, høre den samme
fortælling om og om igen. Og det er netop, hvad
vi tager fat på, når kirkens nytår skydes i gang,
som det sker hvert år første søndag i advent. Vi
vender bunken og begynder forfra med den gammelkendte fortælling om Gud, der blev menneske,
voksede til og tog fat på livet som helbreder, lærer
og forkynder.
Det besynderlige er så blot, at historien ikke begynder
med begyndelsen - med den højgravide Maria på
æselryg, der sammen med sin forlovede Josef, er på
vej til folketællingen i Betlehem, om fødslen i stalden,
og om hyrderne fra marken, der efter englenes sang,
iler til stalden for at hylde det lille jesusbarn. Bibelteksten til første søndag i advent fortæller om en helt
anden ankomst, nemlig den, der finder sted, da Jesus
på æselryg, og til folkets store begejstring, rider ind i
Jerusalem, for at fejre påske.
Det sker lige som, når vi ruller den røde løber ud,
når prominente gæster er på trapperne. Blot er der
her tale om palmeblade i stedet for en rød løber.
Palmeblade fordi de var tegn på sejr og værdighed.
Ikke et ukendt fænomen, hverken dengang eller
i dag, selv om palmegrene så at sige ikke hænger
på træerne. Man må gøre sig fortjent til denne ære.
Store krigshelte og sportshelte i antikken var f.eks.
værdige til at modtage palmegrene, når man ville
ære dem, og fra vores tid er det kendt, at et britisk
krigsskib under 2. Verdenskrig fik mottoet: ”Lad
den, som fortjener det, bære palmen”.
Ankomsten sker på æselryg, fortælles det. Men er
der da værdighed over det? Når nu Jesus hyldes

Gudstjenester i December

Juledagene

Der er en særlig fred over juledagenes gudstjenester: det glade ræs er overstået, og der er tid
til at lade budskabet synke ind. Vi synger både
kendte og mindre kendte julesalmer:
Juledag den 25. december kl. 10.30
i Snesere Kirke – Birgitte Saltorp.
Anden Juledag den 26. december kl. 10.30
i Everdrup Kirke – Eva Melhof.
Julesøndag den 27. december kl. 10.30
i Sankt Peders Kapel – Birgitte Saltorp.

Luciaridning og gudstjeneste

som den længe ventede konge, var det så ikke
passende, at han ankom på den flotteste og bedste
ganger, man kunne opdrive? Lidt lige som vi kender det fra biskop Absalon, der majstætisk troner på
en stejlende hest foran Christiansborg Slot. Det er
der da værdighed over, ikke?
Og jo, det er ganske vist: denne verdens konger og
krigshelte rider på heste, men Jesus havde netop sagt,
at hans rige ikke er af denne verden. Ved at ride på et
æsel udtrykte Jesus ganske tydeligt, at han ville være
konge på en helt ny måde. Æsler red man på i fredstid,
heste red man på i krigstid. Så altså: Her er jeg, Jesus,
og jeg kommer for at bringe fred!
Men hvilken fred? Ikke den politiske fred, kan
vi hurtigt konstatere. Den må vi selv rode med –
dengang som i dag. Den er vores hovedpine. Den
fred derimod, som Jesus kom med, er hjertets fred.
En fred som vi får som gave, og som ingen jordisk
magt kan tage fra os. Den tager bolig i os hver gang
kirkeåret på ny vender blad, og den næres igen og
igen, hver gang de gode gamle bibelfortællinger
når vores øre, hjerte og sind. Lad os da fryde os
over, at fredskongen, i Jesu skikkelse, også i år
rider os i møde på æselryg. God adventstid og
glædelig jul!
Sognepræst Eva Melhof

Til børnene: Snappers Adventskalender
I adventstiden er der videoer med Snapper, som
er nysgerrig på jul; så der er mange spørgsmål
til præsten, som Snapper julehygger med. Både
børn og voksne kan få sig et smil og et Aha!, hvis
de følger de links, der bliver lagt op på kirkernes
hjemmesider – der bliver sikkert noget at tale om.
Der er en film til hver søndag i advent: Forventningens glæde, Julens traditioner, Hvorfor vi egentlig
fejrer jul i dag og Fortællingen om Jesu fødsel”.
Det er Danmarks Kirkelige Mediecenter, der står
bag videoerne, som bl.a. Snesere og Everdrups
menighedsråd har fået lov til at lægge på deres

Fordi mange kan have betænkeligheder ved at
komme i kirke i denne tid, har vi lavet en julegudstjeneste på YouTube til alle jer, som helst vil
sidde derhjemme. Præsterne læser og fortæller,
og kirkernes sangere og organist har indspillet
dejlig musik og salmer, og teksterne kommer op
undervejs i videoen, som er tilgængelig fra den 24.
om formiddagen og året ud.
Hvis du kender en, som ikke er så fiks på fingrene
til ”alt det der computer-værk”, kan du være med til
at bringe juleglæden ind i hjemmet, hvis du hjælper
vedkommende til at se den, ja, måske endda ser den
sammen med ham eller hende. Den skulle gerne
kalde på minderne og eftertanken. Link til videoen
kommer på kirkernes hjemmesider Juleaftens Dag.

hjemmesider. De kan ses fra 1. søndag i advent og
til 4. søndag i advent. Hjemmesiderne finder man
på adresserne Sneserekirke.dk og Everdrupkirke.dk

Traditionen tro er der Lucia-ridning med ryttere fra
Askov Rideskole den 13. december. Da Lucia-dagen
falder på en søndag, vil søndagsgudstjeneste ligge om
eftermiddagen kl. 16.00 forbindelse med det efterfølgende rytteroptog, så man kan nå at opleve begge dele.
Rytterne vil være fremme i præstegården ca. kl. 17.00.
Menighedsrådet vil i den forbindelse servere varm
suppe til alle, som overværer det festlige rytteroptog. I
år kan vi desværre ikke være inde i præstegården. Men
da der er god plads på gårdspladsen, vil serveringen
foregå udenfor. I tilfælde af dårligt vejr vil rytterarrangementet blive aflyst - men ikke gudstjenesten.

Pensionistgudstjeneste

Er du til julehygge, julero, juletro – så kom til pensionistgudstjeneste den 20. december kl. 15.00 i Snesere
kirke. Normalt kan julemåneden jo godt virke nærmest
stressende på os, og så kan det være en lise at finde ind i
det stemningsfyldte kirkerum, synge nogle advents- og
julesalmer sammen, lytte til ord og toner i julens tegn,
og bare lade tankerne svæve…
Denne julesøndags gudstjeneste er særligt tilrettelagt
for dig, som godt kan lide at lade roen falde på dig
– bare engang imellem. Her skal ikke bestilles plads,
men du er velkommen til at kontakte præsterne og lade
os vide, om du kommer. Velkommen!

Lillejuleaften

Vi vil alle gerne have Julens glade budskab, og fordi vi ikke må sidde så tæt i år, har menighedsrådene
vedtaget, at vi også holder familiegudstjenester den
23. december.
Det er Birgitte Saltorp, der har tjenesterne:
I Snesere Kirke kl. 13.00
I Everdrup Kirke kl. 14.30
I Sankt Peders Kapel kl. 16.00
Hver familie kan bestille én bænk på kirkernes
hjemmeside.

Juleaften

Da vi ikke kan sidde så tæt i år, kan man via
hjemmesiderne bestille én bænk til familien
til gudstjenesterne Juleaftens dag – enlige
kan ringe til præsterne og reservere plads.
Snesere Kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste ved Eva Melhof.
Snesere Kirke kl. 13.00.
Juleaftensgudstjeneste ved Eva Melhof.
Everdrup Kirke kl. 14.30.
Juleaftensgudstjeneste ved Birgitte Saltorp.
Sankt Peders Kapel kl. 16.00.
Juleaftensgudstjeneste ved Birgitte Saltorp.

Dato

Dagens navn

Snesere

06. december

2.s.Advent

kl. 10.30 EM		

13. december

3.s.Advent		

20. december

4.s.Advent

kl. 10.30 EM		

20. december

4.s.Advent seniorgudstj.

kl. 15.00 EM+BSA		

23. december

Dagen før jul

kl. 13.00 BSA

kl. 14.30 BSA

kl. 16.00 BSA

24. december Juleaftensdag
		

kl. 11.00 EM
kl. 13.00 EM

kl. 14.30 BSA

kl. 16.00 BSA

25. december

1.juledag

kl. 10.30 BSA

26. december

2.juledag		

27. december

s.e.jul			

31. december

Nytårsaften		

01. januar

Nytårsdag

kl. 14.00 EM

Everdrup

Kapellet

kl. 16.00 BSA		

kl. 10.30 EM
kl. 15.00 BSA

kl. 10.30 BSA

Hvem, hvad
og hvornår?

Præster i pastoratet:
Sognepræst Eva Melhof,
Præstegården, Brøderupvej 54A, Snesere,
4733 Tappernøje, tlf. 55 96 51 08
mail: eva@melhof.dk (ma fri)
Sognepræst Birgitte Saltorp
Tlf. 51 26 26 87 (træffes tir.-fre. 8-10)
mail: bsa@km.dk
Henvendelse vedr. attester til kordegn
Jessie Kiens tir 10-14 tlf. 55 72 31 03
og fre 10-13 tlf. 55 73 71 10.
Gravere: Telefontid: ti-fr 12-13
Snesere: Merete Johansson, 55 96 73 13
Everdrup: Niels-Erik Moth,
tlf. 51 31 61 28.
Menighedsrådenes formænd:
Snesere: Erling Johansson, Askovvej 13,
Åside. Tlf. 5596 5280
Everdrup: Lis Christiansen,
Stavnstrupvej 9, Stavnstrup. 42 19 06 66
Kirkernes hjemmesider:
Snesere: www.sneserekirke.dk
Everdrup: www.everdrupkirke.dk
Kirkebilen kører til alle gudstjenester
og arrangementer i de to sogne.
Ørslev Turisttrafik tager imod
bestillinger indtil dagen før
gudstjenesten/arrangementet på tlf.:
Mandag til fredag:
55 98 60 00
Lørdag:
61 63 42 00

EM: Eva Melhof
BSA: Birgitte Saltorp

Evt. aflysninger gr. Covid-19
se hjemmeside

