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Så god som ny
Der var meget at tage fat på, da det nuværende menighedsråd i Gudhjem trådte til i
marts 2019. Ikke mindst trængte kirkebygningen i den grad til renovering. Midlerne
fandtes ikke i budgettet, så dem måtte man
søge i Provstiudvalget. Heldigvis sidder der

I juni 2020 gik renoveringsarbejdet så i
gang, under kyndig ledelse af Johan Lorentzen og i samarbejde med et dygtigt hold lokale håndværkere.
Som det først begyndte tømrermester
Bjørn Cordes med at nedtage nedbrudte

Tømrermester Bjørn Cordes sammen med menighedsrådets byggesagkyndige, Johan
Lorentzen.

ikke bare én, men hele to byggesagkyndige
i menighedsrådet, nemlig formand Jakob
van Oord Post og Johan Lorentzen.
De to dannede sig sammen et overblik
over det arbejde, der skulle udføres, og udformede de nødvendige ansøgninger. Herefter udarbejdedes udbudsmateriale for licitation til de forskellige virksomheder.

Den gamle trækugle på gavlrundingen.

vindskeder på kirken. De blev taget hjem på
værkstedet, og der blev udskåret nye med
samme profil som de gamle.
Som en kuriositet kan det nævnes, at antallet af udskæringer i vindskederne var
forskellige.
De korte havde 14 i den ene side og 15 i
den anden, og de lange havde 27 i en side og
Fortsætter på bagsiden.

Gudstjenesteliste
SEPTEMBER
Søndag d. 6.		
Gudhjem
Østerlars

kl. 09:00
kl. 10:30

Søndag d. 13. 		
Østerlars

Gudhjem

kl. 09:00
kl. 10:30

Søndag d. 20. 		
Gudhjem
Østerlars

kl. 09:00
kl. 10:30

Søndag d. 27.		
Østerlars

Gudhjem

kl. 09:00
kl. 10:30

13. søndag efter trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen
14. søndag efter trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen
Høstgudstjeneste (15. søndag efter Trinitatis)
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen
16. søndag efter Trinitatis
Vikar
Vikar

OKTOBER
Søndag d. 4.		
Gudhjem
Østerlars

kl. 09:00
kl. 10:30

Søndag d. 11.		
Østerlars

Gudhjem

kl. 09:00
kl. 10:30

17. søndag efter Trinitatis
Vikar
Vikar
18. søndag efter Trinitatis
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen

Søndag d. 18.		

19. søndag efter Trinitatis

Østerlars

Meghan Welsch Jakobsen

Gudhjem

kl. 09:00
kl. 10:30

Søndag d. 25.		
Østerlars

Gudhjem

kl. 09:00
kl. 10:30

Meghan Welsch Jakobsen

20. 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
Bibelværksted

I Bibelværkstedet undersøger vi den kristne tro i alle dens aspekter. Vi læser bibeltekster sammen og ser på den kontekst,
teksterne er blevet til i, og på deres betydning i en moderne verden.
Vi ser også nærmere på de kristne ritualer
og kirkens traditioner. Bibelværkstedet er
åbent for alle, og vi mødes i præstegården
på følgende datoer:
Torsdag den 10. september kl. 19-21: Vi undersøger på begrebet ondskab.

Koncerter, sangarrangementer m.m.

For alle pastoratets andre begivenheder
kan man holde sig orienteret via kirkernes
hjemmesider og facebookprofiler.

Klippebo

Henover de kommende måneder vil vi i
tæt samråd med Klippebo se på, hvordan
vi genopstarter plejehjemsgudstjenesterne
på forsvarlig vis og på en måde, der fortsat
giver mening for beboerne.

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

Torsdag den 22. oktober kl. 19-21: Vi undersøger nadveren og dens betydning igennem
2000 år.
Tilmelding til sognepræst Meghan Welsch
Jakobsen på tlf. 3070 8054 eller på mail:
megja@km.dk.

Konfirmationsindskrivning

Onsdag den 9. september kl. 17:00 holder
vi indskrivningsgudstjeneste i Østerlars
kirke for kommende konfirmander og deres familier.
Konfirmationsforberedelse vil ligge tirsdag eftermiddag fra 14:30 til 16:00 indtil
efterårsferien. Herefter vil den ligge onsdag eftermiddag på samme tid.
Tilmelding til sognepræst Meghan Welsch
Jakobsen på tlf. 3070 8054 eller på mail:
megja@km.dk.

Udsigt bag kirkemuren i Østerlars.

Missionsforeninger og frikirker i pastoratet:
Indre Mission, Gudhjem:
Møder:
www.bornholmim.dk/Lokalt/Gudhjem
Mandagsklub: www.dfskreds.dk/bornholm/
klubber/gudhjem
Luthersk Mission, Østerlars:
https://lm-bornholm.dk/oesterlars
https://lm-bornholm.dk/
Baptistkirken Bornholm:
www.baptistkirkenbornholm.dk/kalender/

Kirkelig vejviser
28 i den anden. Nogle funderede over, om det mon var, fordi
kun Gud er fuldkommen!
Senere blev også tårnluger nedtaget og træværk renoveret. Zinkinddækninger på gavlrundingen blev udskiftet og
større skader på skiffertaget repareret af blikkenslager Kaj
Thøgersen fra Flemming Svendsen VVS.
En ny 70 cm høj kugle på gavlrundingen blev drejet af
træsmeden Hans Henning Pedersen, mens murermester
Jan Hjort-Hansen reparerede kirkens fuger og mørtlen ved
skorstenen.
Bjørn Cordes grundede derefter al træværk, og det og øvrige underslag blev malet to gange med kongeblå linoliemaling at Malermester Torsten Nielsen. Ligeså blev yderdøre
malet blå eller oliebehandlet.
Nu står kirken så god, som ny – i hvert fald udvendig. Indvendig er der et smukt, nyrenoveret dåbsrum, og vi håber
på at kunne give resten af kirken en tiltrængt overhaling til
næste år.

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
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
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. oktober 2020.

Gavlrunding, eller apsis.
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