Peters ﬁskefærd væk

Kirkenyt fra 2 sogne og 3 kirker

Snesere - Everdrup - Skt. Peders Kapel

Julekoncert i Snesere kirke
Søndag den 17. december kl. 16 er der julekoncert i Snesere kirke, hvor tilhørerne synger med
på en række dejlige julesalmer, og hvor musikken leveres af ikke mindre end 45 korsangere
og musikere. Koncerten varer en god times tid,
og bagefter byder menighedsrådet på lidt godt i
våbenhuset.
Det er Midtsjællands kammerorkester og Midtsjællands kammerkor, der spiller og synger. I år er
det den unge Anders Austad Grunth, der dirigerer
orkestret og kammerkorets mangeårige dirigent
Hans Krarup, når koret er med. Solisten er den
unge norske tenorsanger Magnus Vassbotn, der
synger musik af Händel, bl.a. den berømte ”Largo”. Desuden Tostis ”Ideale”, og Adams ”O helga
natt”. Orkestret spiller Bachs ”Air” og Massenets
Meditation fra operaen ”Thaïs ”, hvor Anders
Austad Grunth både er solist og dirigent. Midtvejs
i koncerten opfører kor og orkester Henry Purcells

Om julekrybben

”Oksen kyssed barnets fod…”

,

Midtsjællands kammerorkester
prægtige anthem ”Praise the Lord”, og de slutter
koncerten med to danske julesalmer: ” Julen har
englelyd ” og ”Kimer, I klokker”.
Det koster 50 kr. at overvære koncerten, - dog
gratis for unge under 14 år. HK

Vidste
du..?

Julekrybber er kommet på mode. Hvad der nærmest var utænkeligt for år tilbage, er nu virkelighed i mange danske hjem, og i et utal af kirker
landet over. Tager man sydpå, har enhver katolsk
kirke, med respekt for sig selv, en julekrybbe eller
ﬂere, som står i eller uden for kirken fra 1. søndag i
advent til hellig tre konger den 6. januar. I Snesere
kirke har vi også haft en stor, ﬂot julekrybbe i en
del år. Der er både stald, stjerne, Josef og Maria,
det lille Jesusbarn, de 3 vise mænd, og ja, hvad er
der så mere? Synger vi med på H. C. Andersens
ﬁne, lille julesang, som heldigvis fandt vej ind i
sidste udgave af vores danske Salmebog, ja, så
møder vi indtil ﬂere dyr, som også er med i julens
krybbesceneri, Andersen skriver: ”Barn Jesus i en
krybbe lå/skønt himlen var hans eje;/Hans pude
her blev hø og strå/mørkt var det om hans leje/
Men stjernen over huset stod/og oksen kyssed barnets fod./Halleluja, Halleluja, barn Jesus”. Andersen følger traditionen for, hvem der nødvendigvis
skal byde Frelseren velkommen i verden: en okse
må med, nemlig som symbol på den hedenske
verden. Det andet traditionelle julekrybbedyr,
som Andersen ganske vist ikke har med, er et æsel.
Æslet symboliserer jødefolket. Oksen og æslet
er nu også sammen ved julekrybben af en anden

Gudstjenester

Dato
03. dec.
10. dec.
14. dec.
17. dec.
24. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
31. dec.
01. jan.

Dagens navn
Familiegudstj.
2. s. i adv.
Spejdergudstj.
3. s. i adv.
Julaften f. børn
4. s. i adv.
1. Juledag
2. Juledag
Nytårsaften
Nytårsdag

Spejderjul

B-r-a Sir’ BRA; v-o sir’ VO; sir’ Bra sir’ Vo; sir’: BRAVO!
Igen i år vil julespændte spejdere fylde rummet i
Snesere kirke, og spejderhilsenen vil på det nærmeste
få hvælvingerne til at ryste… Det sker torsdag den 14.
december kl. 18.30.
Vi vil synge kendte julesalmer, høre juleevangeliet og
naturligvis også få en god julehistorie med på vejen.
Årsmærkerne uddeles også ved samme lejlighed, så
ingen tvivl om, at det bliver en herlig aften. Alle er
velkomne her ind under jul – også selv om man ikke
er, eller har været, spejder.
Sognepræst Eva Melhof

Julehjælp i pastoratet
grund. De skal nemlig vise os, at en ny tid er kommet. I Loven fra Det gamle Testamente står der, at
man ikke må spænde et æsel og en okse for den
samme plov. Anderledes nu, fortæller julekrybben,
for Frelserens fødsel indvarsler en helt ny tid. En
tid, hvor det er Gud der i kærlighed bøjer sig mod
os, og ikke os, der via overholdelse af Loven, skal
stræbe mod at nærme os Gud. Nu kan hele verden
sammen takke for, at Gud har gjort sig nærværende i verden i Jesusbarnets skikkelse. At det er
hele verden, der nu i samdrægtighed kan takke og
hylde Gud, understreger mange krybber ved at
lade de 3 vise mænd have hver sin hudfarve, hvid,
brun og gul, og hver sit ridedyr - her ﬁnder man
både en hest, en kamel og en elefant. På denne
enkle og let fattelige måde, er alle verdensdele ﬁnt
repræsenteret.
(fortsættelse følger i januarudgaven)

Lad os tænde lys i den mørke tid
Søndag den 3. december kl. 14.00 vil Snesere
kirke og Snesere Bylaug traditionen tro sammen
fejre 1. søndag i advent. Man mødes i kirken til en
kort familiegudstjeneste, hvor der synges kendte
julesalmer og vi hører om, hvad advent er for
noget. Efter gudstjenesten er det tid til at tænde
landsbyens 2 juletræer. Ved juletræerne synger vi
nogle julesange. Endelig samles vi i Konﬁrmand-

Snesere kirkes vartegn igennem 18 år er bukket
under for insekter og råd
I slutningen af
1900-tallet blev
elmetræerne på
Snesere kirkegård
ramt af elmesygen. Alle træer
blev fældet på
nær ét, der havde
en lidt anden
form. En træskulptør fra Fyn, Allan Bo Jensen, der kun ved hjælp
af motorsave skabte kunstværker af træ, blev tilkaldt.
Flere lokale arrangementer blev afholdt. Sponsorer
blev søgt, og det lykkedes, at indsamle de fornødne
midler til at virkeliggøre tankerne om en skulptur. Nu
er træet væk; men lokale ildsjæle er i fuld gang med at
få skabt et nyt vartegn. En egestamme er sponsoreret.
Den skal opsættes på et fundament tæt på, hvor den
gamle ﬁgur stod. Initiativtagerne er i fuld gang med at
skaffe midler bl.a. gennem nye sponsorater. Allan Bo
Jensen vil med sine motorsave igen være med til at
skabe et nye vartegn for vor fælles kirke i Snesere.

stuen i Snesere, hvor traktementet er varm kakao,
gløgg og æbleskiver. På denne måde tager vi hul
på årets skønneste og hyggeligste måned, nemlig
julemåneden. Tag børnene i hånden, og kom,
for det er hyggeligt og dejligt at være med, når
Bylauget og Snesere menighedsråd går sammen
om fejringen af 1. søndag i advent.
Sognepræst Eva Melhof

Snesere
kl. 14.00 EM

Everdrup og Snesere sogne kan også i år hjælpe
trængende familier med en julekurv med madvarer
og julegodter. Ansøgningsskema kan rekvireres
hos sognepræsterne Nete Rasmussen, Everdrup
præstegård, Kildebakken 1, Everdrup, tlf. 55 56
40 17, eller hos Eva Melhof, Snesere præstegård,
Brøderupvej 54A, Snesere, tlf. 55 96 51 08. Ansøgningsskema returneres i udfyldt stand til sognepræsten
senest den 5. december. Husk at ansøgningen gælder
i det sogn, hvor man har sin adresse. Uddelingen
muliggøres af et samarbejde med Svovlstikkerne og
bidrag fra sognet.

Julesangcafe i Everdrup

Som sædvanlig vil sangcafeen i december måned
i Stalden være ekstra hyggelig og med servering af
æbleskiver og gløgg og sidst, men ikke mindst –
masser af dejlige julesalmer og –sange. Årets sidste
sangcafe står Lis Christiansen for. Alle er velkomne til
julehyggen. Husk ingen sangcafe den 3. januar 2018.

Nytårsgudstjeneste i Kapellet

Da der i Everdrup sogn altid afholdes gudstjeneste
sidste søndag i måneden i Skt. Peders Kapel, og denne
søndag samtidig er sidste dag i december måned og
kalenderåret, vil den sædvanlige nytårsgudstjeneste
i år ﬁnde sted i kapellet og ikke som sædvanlig i
Everdrup kirke. Traditionen tro vil vi efter den korte
gudstjeneste ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage.

Everdrup

Hvem, hvad
og hvornår?
Præster i pastoratet:
Sognepræst Eva Melhof,
Præstegården, Brøderupvej 54, Snesere,
4733 Tappernøje, tlf. 55 96 51 08
mail: eva@melhof.dk (ma fri)
Sognepræst Nete Ertner Rasmussen
Præstegården, Kildebakken 1,
Everdrup, 4733 Tappenøje
tlf. 55 56 40 17 mobil: 30 35 40 17 (bedst
ma-to 8-9)
mail: ner@km.dk
Sognepræst Ingrid Rosengren
Akademigrunden 14 A, 4180 Sorø
tlf. 30 30 08 21 (træffes bedst: ti-to 9-10)
mail: insr@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: Bitten Nørby, 51 31 61 28
Menighedsrådenes formænd:
Snesere: Erling Johansson, Askovvej 13,
Åside. Tlf. 5596 5280
Everdrup: Lis Christiansen,
Stavnstrupvej 9, Stavnstrup. Tlf. 5556 4269
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

Sankt Peders Kapel

kl. 10.30 ISR
kl. 18.30 EM
kl. 10.30 ISR
kl. 11.00 EM
kl. 14.00 ISR
kl. 10.30 EM
kl. 10.30 NR

EM: Eva Melhof
NR: Nete Ertner Rasmussen
ISR: Ingrid Sofie Rosengren

kl. 15.30 ISR
kl. 10.30 ISR

kl. 14.00 NR

kl. 15.00 NR
kl. 14.00 NR

Rosengården:
06. dec. 10.30 NR
03. Jan. 10.30 NR

