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Præst uden kirke

Jeg var på efteruddannelseskursus i Løgumkloster,
da statsministeren lukkede landet ned om aftenen
den 12. marts. Næste morgen blev vi alle sendt hjem
med huj og hast, og da jeg efter en lang rejse tværs
over landet endelig ankom til øen igen, var det til et
helt andet liv end det, jeg havde forladt. Sådan var
det for os alle. Pludselig var verden en anden.
I tilfælde af kirkerne betød det, at vi måtte indstille stort set alle vores aktiviteter undtagen kirkebogsføring og bisættelser: Gudstjenester, konfirmander, kor, babysalmesang, syng-sammen, Bibelværksted, koncerter, plejehjemsgudstjenester og

Østerlars og en lille gruppe frivillige for at køre varer ud til dem i risikogruppen, der ikke selv kunne
købe ind. Jeg kom ikke til at køre ud en eneste gang,
viste det sig, for her i pastoratet er naboen ikke bare
den, der bor på den anden side af hækken. Her er vi
gode til at tage os næstekærligt af hinanden i krisetider. Det var fint at opleve.
Jeg fik også arrangeret bisættelses- og sjælesorgssamtaler via Messenger og Facetime, ligesom jeg
havde sjælesorgssamtaler under gåture i naturen.
Prædikener blev enten lagt på hjemmesider og
Facebook, trykt i Tidende eller filmet med mobilen

-besøg og andre hjemmebesøg hos de ældre i
sognet. Hele virksomheden blev sat på stand-by,
og jeg skulle finde ud af, hvordan man er præst
uden kirke, hvordan man når ud til menigheden
bevæbnet alene med præstekjole og mobiltelefon.
De sociale medier og kirkernes hjemmesider har
været nyttige, men de når ikke rigtig ud til de ældre. Det første jeg gjorde, var derfor at lave en liste af alle de ældre kirkegængere, jeg havde navne
på. En del havde jeg kun fornavne på, og hold da
op, hvor er der mange Grethe og Svend at vælge i
mellem, hvis man ikke har et efternavn at gå efter.
Derfor nåede jeg heller ikke ud til alle, og det er
jeg ked af, for jeg ved, at nogle har siddet alene og
ville have værdsat et opkald. Men andre fik jeg fat
i og fik talt med dem mere end én gang i forløbet.
Herefter allierede jeg mig med Brugsmanden i

og lagt på youtube. Så fik jeg i den forbindelse lært,
hvordan man gør det.
Derudover fik jeg tid til fordybelse i teologien.
Det er i teorien en vigtig del af præstearbejdet at
holde sig fagligt opdateret, men det er sjældent, det
lader sig gøre i praksis. Det gjorde det pludselig nu,
og det var dejligt. Men dejligst af alt var det alligevel at gå tur med konfirmanderne. Jeg satte en
weekend af til at gå med dem alle sammen, i hold
af to eller tre ad gangen og med håndsprit og god
afstand. Billeder derfra kan I se rundt om i artiklen.
Vi gik sammen i det smukke bornholmske forår,
og jeg fik mulighed for med hver enkelt at tale om,
hvordan det har været at være ung under nedlukningen. Det har ikke været nemt, skulle jeg hilse og
sige. Det har krævet en hel del af dem, og det skal
vi også huske at takke dem for.
Fortsætter på bagsiden.

Gudstjenesteliste
JULI 2020
Søndag d. 5. 		
Østerlars kirke kl. 09:00
Gudhjem kirke kl. 10:30

4. søndag efter Trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen

Søndag d. 12. 		
Gudhjem kirke kl. 09:00
Østerlars kirke kl. 10:30

5. søndag efter Trinitatis
Øjvind Nukartaq Hansen
Vikar

Søndag d. 19.		
Østerlars kirke kl. 09:00
Gudhjem kirke kl. 10:30

6. søndag efter Trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen

Søndag d. 26.		
Gudhjem kirke kl. 09:00
Østerlars kirke kl. 10:30

7. søndag efter Trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen

Onsdag d. 29.		
Østerlars kirke kl. 17:00

Taizé-inspireret gudstjeneste
Meghan Welsch Jakobsen

AUGUST 2020
Søndag d. 2.		
Østerlars kirke kl. 09:00
Gudhjem kirke kl. 10:30

8. søndag efter Trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen

Søndag d. 9.		
Gudhjem kirke kl. 09:00
Østerlars kirke kl. 10:30

9. søndag efter Trinitatis
Vikar
Vikar

Søndag d. 16.		
Østerlars kirke kl. 09:00
Gudhjem kirke kl. 10:30

10. søndag efter Trinitatis
Vikar
Vikar

Søndag d. 23.		
Gudhjem kirke kl. 09:00
Østerlars kirke kl. 10:30

11. søndag efter Trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen

Der tages forbehold for evt. ændringer og aflysninger. Se kirkernes hjemmesider for opdateringer: www.oesterlarskirke.dk og www.gudhjemkirke.dk

Kirkernes Kalender
KIRKERNES KALENDER
Se hjemmesiderne:
www.oesterlarskirke.dk og
www.gudhjemkirke.dk

Konfirmandindskrivning

Se hjemmesiderne:
www.oesterlarskirke.dk og
www.gudhjemkirke.dk

Klippebo

Gudstjenesterne på Klippebo er indstillet
indtil videre pga. smittefare for beboerne.

Årets konfirmationer
den 20. juni 2020
Østerlars kirke
Kl. 9:00:
Karla Brix
Laura Madsen
Mathilde Bendixen Nielsen
Smilla Scheel Holm
Kl. 10:30
Mathias Sadova Olsen
Mikkel Kristian Engel
Victoria Höy
William Johansen
Gudhjem kirke
Kl. 12:00
Anna Gäth Becker
Camilla Grandahl Rump
Clara Sofie Bambuch
Karoline Engelhart Lund
Tobias Thomsen

Missionsforeningerne
GUDHJEM
INDRE MISSION, SIKEM
Løkkegade 10, Gudhjem
JULI
Events på Sommerlejren Bethesda
– se www.bornholmim.dk
Lørdag d. 4.
Tirsdag d. 7.
Fredag d. 10.
AUGUST
Torsdag d. 27. august kl. 19.30:
v. Nicolai H. Kjærby, Sikem, Løkkegade 10.
Mandagsklub for børn fra 4 år.
www.dfskreds.dk/bornholm/klubber/gudhjem
Mandage kl. 18:30 – 19:45
Hos Inge & Thorkild Holm, Gudhjemvej 80
ØSTERLARS
LUTHERSK MISSION
Nybrovej 36.
Henvendelse ang. møder:
Enok D. Madsen på tlf. 40428423
JULI
Søndag d. 5. kl. 14.00: på Dalslundegård i Østermarie.
Søndag d. 12. kl. 10.30: v. Hans Ole Bech.
Søndag d. 26. kl. 10.30: v. Thorkild Holm.
Tirsdag d. 28. kl. 19.00: Friluftsmøde på Gudhjem Havn.
Juniorklub: Ferie i juli måned.
Familietræf: Ferie i juli måned.
AUGUST
Søndag d. 2. kl. 10.30: v. Olai Poulsen.
D. 6. - 9. sommermøder i pavillionen:
på Vinkelvej ved Birger Reuss Schmidt, 			
Hillerød:
Børnetræf kl. 15.30 torsdag - lørdag,
Aftenmøder kl. 19.30 torsdag - lørdag,
Søndag d. 9. kl. 13 familiemøde.
Søndag d. 30. kl. 10.30: v. Hakon Christensen.
Juniorklub: Mandage kl. 18.50.
Henvendelse: Thomas Poulsen på tlf. 50805641.
Begynder efter ferien d. 17. august.
Familietræf: fredage kl. 16.15.
Henvendelse: Olai Poulsen på tlf. 20214119.
Begynder efter ferien d. 14. august.

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Meghan Welsch
Jakobsen,
Gudhjemvej 28,
3760 Gudhjem,
tlf. 3070 8054
megja@km.dk. Fridag mandag
Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk
Følg os på også på Facebook:
www.facebook.com/
%C3%98sterlars-kirke1572140929708231/

Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk

Nu har vi igen åbent for søndagsgudstjenesterne, ligesom vi henover
sommeren har kirkelige handlinger, konfirmationer den 20. juni ikke
mindst, hvilket jeg i skrivende stund ser særligt frem til. Det hele er efter
nye og til tider besværlige retningslinjer, der begrænser antallet af gæster i kirkerne, og det kræver en del omtænkning og kreativitet fra vores
side og lidt tålmodighed fra jeres. Resten af vores aktiviteter åbner henad
vejen, efterhånden som myndighederne gør det muligt.
Her i kirkebladet finder I derfor kun en kalender for gudstjenester.
Den er med forbehold for ændringer, og vi henviser til vores hjemmesider, der bliver løbende opdateret.
Vi glæder os til at se jer i kirkerne igen!
Med kærlig hilsen fra jeres præst,
Meghan

Følg os på også på Facebook:
www.facebook.com/
gudhjemkirke/

Organist
Lene Lorentzen, (barselsvikar)
Kirkesangere
Kristin Schmidt

Sognemedarbejder
Nicola Christensen-Johnson

Gravere
Østerlars
Karen-Marie Pedersen,
tlf. 4038 4206,
graveroesterlars@gmail.com
Fridag mandag.
Gudhjem
Ann-Britt Bolvig Andersen
(barselsvikar)
tlf. 2175 5852
gudhjemkirkegaard@mail.dk
Fridag mandag.
Menighedsrådsformænd
Østerlars:
Erling Aabye Dam,
Gudhjemvej 64,
3760 Gudhjem,
tlf. 2463 5436
Gudhjem
Jakob van Oord Post,
Kastanievej 12,
3760 Gudhjem,
tlf. +46 70 279 98 01
Kirkeværge
Østerlars
Karsten Brodersen,
Stavdalsvej 23, Østerlars,
3760 Gudhjem,
tlf. 2128 3027
Gudhjem
Bitten Danig,
Grevens Dal 42, 3760 Gudhjem,
tlf. 2251 9150
NÆSTE KIRKEBLAD
udkommer ultimo september.
Alle indlæg skal være sognepræsten i
hænde SENEST d. 1. august 2020.
KIRKEBLADET
udgives af Østerlars og Gudhjem
menighedsråd. Redaktør sognepræst
Meghan Welsch Jakobsen.
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

