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Det bliver lysere igen!

Gråvejr, hundekoldt,
sne på alle tage,
solen er nede på lave volt.
Véd du, hvad får vi i februar?
Længer’ og længere dage.
Nogle gange føler man sig håb-løs, altså uden håb.
Vi er nok mange, som klarede foråret med oprejst
pande, men det er sværere her i den mørke tid, at
vi skal holde os fra kys og kram, og at vi ikke må
være sammen, med mindre vi er i ”boble” med
hinanden.
Folkekirken har i skrivende stund stadig lov at holde
gudstjenester. Det er af sjælesørgeriske – eller om du
vil: psykologiske – årsager, fordi vi har brug for at
søge til Gud med vores frygt og vores spørgsmål.
Og for at finde håb i mørket.
Julen er ovre, og rigtig mange har sat ekstra lyskæder op, fordi vi har brug for både det fysiske og
det mentale lys, det lys, Gud tændte, da den Største
blev menneske i et fodertrug langt borte og i vores
hjerte.

Gudstjenesterne er mental mad, åndelig føde, hvad
end vi modtager nadveren eller ej. I øjeblikket har vi
lukkede bægre, som man tager med hen på sin plads,
hvis man vil have nadver, og det giver et fællesskab,
som rækker ud over afstanden mellem os.
Bare det at være i et rum, hvor der er højt til loftet,
at høre tonerne og ordene og tænke tankerne, flytter
noget i os. Vi bliver måske ikke ramt af lynet, men
det hjælper os til at se det svage lys derude i kimingen, det lys, som vækker spiren til håb for os.
Og midt i frygten bliver vi mindet om at glemme os
selv, og at huske de andre lidt mere. Der er ord, vi
skal høre for at komme godt gennem det her. Krisen
skal samle os, også her i mørket.
Vi er i livets Guds hænder. Det bliver lysere igen!
Og lad os indtil da række hinanden hånden, altså
uden at stikke næven frem! Der er så meget, vi kan
gøre for hinanden – og det er i de små ting som et
barn i en krybbe, en lyskæde, der bliver hængende
lidt længere, og en opringning til en, som er alene.
Sognepræst Birgitte Saltorp

Giv os en større tro!

Sådan bad disciplene Jesus, da de havde sat kursen
mod Jerusalem, og vi kan sagtens gribe os selv i at
ønske noget lignende.
Det er de færreste, ja, stort set ingen, der bliver
ramt af en kæmpe trosoplevelse, som vender deres
liv og tro på hovedet for al tid fremover. De fleste
af os går og luner en lille hverdagstro uden rigtigt
fokus. Og det er også i orden – det er jo derfor,
beretningen om disciplene, der vil have større
tro, er med i Lukasevangeliet, som måske er det
nemmeste af alle evangelierne at læse. For vi vil jo
gerne.
Hvis det er i orden at have en lille tro, hvad er det
så, vi vil have?
Vi længes efter ro i sindet. Ro, både fordi der er
så megen larm omkring os, og fordi vi gerne vil
kunne navigere i denne mildt sagt besværlige
verden.
Vi længes også efter mod til at give os i kast med
de vigtige ting i livet – at vælge det vigtige til på
trods af al larmen, eller måske netop på grund af al
larmen.
Det er også et mod til at være dem, vi skal være, for
kun ved at være forskellige sammen er vi stærke.
Vi er ikke skabt som kloner af hinanden, men i
hver af os ligger en dråbe af Guds skaberkraft, og
en skal vi gerne give frit løb i os og ud i verden.

Vi længes efter både at give og at få omsorg. Sygdom og alskens foranstaltninger imod den har det
med at stjæle vores opmærksomhed, så vi tænker,
at det bedste, vi kan gøre for andre, er at holde os
længst muligt fra dem. Men det bedste er at finde
nye måder at række ud på – hvad end det er for at
være der for den anden, eller for at sige at nu orker
jeg altså ikke mere.
Og så længes vi så inderligt efter den dybe, stille,
brede, larmende glæde, som vi kender fra de
sjældne øjeblikke, hvor alt falder i hak.
Giv os en større tro! Ja, tak! Men giv os også en tro,
som kan få os gennem hverdagen, og som passer til
de ord og handlinger, vi har at gøre godt med.
Giv os en større tro – en tro, som kan bruges til
noget!
Sognepræs Birgitte Saltorp

Engle over Everdrup

Gudstjenester januar

Onsdag den 27. januar 19.00 står den børnevenlige
gudstjeneste i englenes tegn. Vi passer stadig på
hinanden, men vi håber at glæde os over nattens
magi og løfterne om, at vi aldrig er alene.
Vi skal synge både gamle og nye englesange, og
voksne, som har lyst, er selvfølgelig velkomne til
at være med.

Det nye menighedsråd i Everdrup har konstitueret
sig på det offentlige møde, der blev afholdt den 19.
november kl. 17.15.
Til formand valgte rådet: Hans-Jørgen Petersen
Til næstformand valgte rådet: Maj-Britt Andersen
Til kirkeværge valgte rådet: Maria Nielsen
Til kasserer valgte rådet: Helle Østenby Petersen
Til sekretær valgte rådet: Anne Marie Bech Olsen
Til kontaktperson valgte rådet: Maj-Britt Andersen
Som bygningssagkyndig valgtes Erik Jørgensen
Som tegningsberettigede valgtes Anne Marie Bech
Olsen og Helle Østenby Petersen udover
Hans-Jørgen Petersen
Til valgbestyrelse valgtes Anne Marie Bech Olsen,
Helle Østenby Petersen og Maj-Britt Andersen
Rådet har valgt, at de øvrige siddende udvalg
udgøres af hele rådet.

Snesere Menighedsråd konstitueret

Det nye menighedsråd i Snesere har konstitueret sig på
det offentlige møde, der blev afholdt den 18. november
kl. 17.30.
Til formand valgte rådet: Hans-Ole (Hassan) Nielsen
Til næstformand valgte rådet: Mie Thorslund
Til kirkeværge valgte rådet: Jørgen Kappel
Til kasserer valgte rådet: Mie Thorslund
Til sekretær valgte rådet: Erling Johansson
Til kontaktperson valgte rådet: Jette Thorndal Nielsen
Som bygningssagkyndig valgtes
Klaus Østerby Madsen
Som tegningsberettigede valgtes
Hans-Ole (Hassan) Nielsen og Erling Johansson
Til valgbestyrelse valgtes Hans-Ole (Hassan) Nielsen,
Jette Thorndal Nielsen og Janette Weng
De øvrige udvalg vil blive besat ved menighedsrådsmøde i begyndelse af det nye år.

Hvem, hvad
og hvornår?

Julen er til ende

Se, nu er da julen straks forbi;
Det er helligtrekongersaften.
Så ender den rare jul; men vi
er glad, at vi har haft den.
Tre lys har vi tændte – tænk engang! –
For kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en julepresent;
Vi ved det, for far har sagt det.
Her sidder vi ved vort lille bord
Og ser, hvordan lysene brænde;
Når de er slukkede siger mor,
At så er julen til ende.
Fra ”Peters Jul” af J.Krohn

Nytårs-fejring
Vi passer stadig på hinanden med afstand mellem
pladserne (ikke til dem, du kommer sammen med)
og håndsprit.

Vi holder stadig nytårsgudstjenester, men det
bliver sandsynligvis uden bobler og kager –
men det skal nok blive stemningsfuldt alligevel:
Nytårsaftensdag 31. december kl. 15.00 i Everdrup Kirke ved Birgitte Saltorp.
Nytårsdag den 1. januar kl. 14.00 i Snesere
Kirke ved Eva Melhof.

Dato

Dagens navn

Snesere

Everdrup

01. januar

Nytårsdag

kl. 14.00 EM		

03. januar

Helligtrekonger

kl. 10.30 BSA		

10. januar

1.s.e.Hel.		

17. januar

2.s.e.Hel.

kl. 10.30 BSA		

24. januar

S.s.e.Hel.

kl. 10.30 BSA

27. januar

Onsdag Familiegudstj. 		

31. januar

Septuagesima 			

Kapellet

kl. 10.30 BSA		

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: Hans-Ole (Hassan) Nielsen,
Hopn@me.com tlf. 22 41 97 42
Everdrup: Hans-Jørgen Petersen,
hansjorgenpetersen@gmail.com,
tlf. 40 20 05 55
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

kl. 19.00 BSA
kl. 10.30 EM

Evt. aflysninger gr. Covid-19
se hjemmeside

