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I efteråret besøgte jeg Temple Church, rundkirkens lillesøster i London. Det er ikke meget, vi
egentlig ved om Østerlars kirke eller de andre
rundkirker her på øen. Men historien om den
runde Temple Church er til gengæld veldokumenteret. Kirken blev bygget af Tempelridderne som en del af deres hovedkvarter i London
og blev indviet i 1185, altså 25 år efter Østerlars
kirke. Kirken blev til lige brugt som royalt skattekammer fra 1199-1216 af Kong Johan, bror og
arvtager til den berømte Richard Løvehjerte.
Hvad angår den runde form, havde man ladet
sig inspirere dels af Gravkirken i Jerusalem og
dels af kuplen på Klippehelligdommen samme
sted. Sidstnævnte, der nu er et af de helligste
steder i Islam, optræder på Tempelriddernes
segl og udgjorde deres hovedkvarter i den hellige stad.
Temple Church blev efter et halvt århundrede
tilført et regulært kirkeskib med alter mod øst,
og sådan er man altså kommet omkring den
udfordring, vi i Østerlars lever med, nemlig at
præsten fra alteret ikke kan se sin menighed, og
omvendt.
Tempelridderne opstod med det formål at beskytte de pilgrimme, der tog den farlige færd til

Jerusalem, ligesom ridderne også deltog aktivt
i korstogene. De byggede således kirker hele
vejen langs ruten ned igennem Europa, en del
af dem genkendelige på netop den runde form.
Ordenen var både rig og magtfuld og havde
stor politisk indﬂydelse, ikke mindst i England,
indtil Pave Clement den 5. gjorde det af med
dem i 1312.
En velkendt teori går på, at Tempelridderne
også byggede rundkirkerne på Bornholm.
Imidlertid er det uvist, hvad de skulle så højt
mod nord og så langt fra alfarvej. Østerlars ligger alt andet lige ikke på ruten til Jerusalem.
Mere sandsynligt er det nok, at nogen herfra
har deltaget i korstogene eller taget pilgrimsfærden til Jerusalem og har ladet sig inspirere
enten dér eller et andet sted på vejen. Således
ligger der heller ingen tempelridderskat under
kirkegulvet i Østerlars. Desværre.

Gudstjenesteliste
DECEMBER 2019
Søndag d. 1. december
Gudhjem
kl. 09:00
Østerlars
kl. 10:30

1. s. i advent
v. vikar
v. vikar

Tirsdag d. 3. december
Gudhjem
kl. 10:30

– Gudstjeneste for de yngste
v. Meghan Welsch Jakobsen
Børnegudstjeneste for Gudhjem vuggestue og børnehave.

Søndag d. 8. december
Gudhjem
kl. 10:30

2. s i advent – Familiegudstjeneste
v. Meghan Welsch Jakobsen
Med Luciaoptog og deltagelse af konfirmander.
Prædiken vil være en fortælling for hele familien.
NB: Der er ingen gudstjeneste i Østerlars kirke den dag.

Søndag d. 15. december
Gudhjem
kl. 09:00
Østerlars
kl. 10:30

3. søndag i advent
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag d. 22. december
Klippebo
kl. 11:00

4. søndag i advent
v. Meghan Welsch Jakobsen. Fælles højmesse på Klippebo
for hele pastoratet samt beboere og deres pårørende.
Efter højmessen spiser vi risengrød.
Tilmelding til spisning hos Bitten Danig på bitten@danig.dk
NB: Der er ingen gudstjenester i pastoratets kirker den dag.

Tirsdag d. 24. december
Gudhjem
kl. 14:00

– Juleaften
v. Meghan Welsch Jakobsen – dørene åbnes kl. 13:00 i
forbindelse med åbning af kalenderlågen.
v. Meghan Welsch Jakobsen

Østerlars

kl. 15:30

Onsdag d. 25. december
Østerlars
kl. 10:30

– Juledag
v. Meghan Welsch Jakobsen

Torsdag d. 26. december
Gudhjem
kl. 10:30

– salmesangsgudstjeneste
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag d. 29. december
Østerlars
kl. 10:30

– Julesøndag
v. vikar

JANUAR 2020
Onsdag d. 1. januar
Gudhjem
kl. 13:00
Østerlars
kl. 14:30

– Nytårsdag
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen. Efter gudstjenesten fejrer vi
det nye år med bobler og kransekage.

Søndag d. 5. januar
Østerlars
kl. 09:00
Gudhjem
kl. 10:30

– Helligtrekongers søndag
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Kirkernes Kalender
JANUAR 2020
Søndag d. 12. januar
Gudhjem
kl. 09:00
Østerlars
kl. 10:30

– 1.s.e.H.3k.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

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

– 2.s.e.H.3K.
v. vikar
v. vikar

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

– 3.s.e.H.3K.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

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

Syng-sammen

På præstegården i Østerlars er
der sang og hyggeligt samvær i
konfirmandstuen én gang om
måneden, næste gang fredag den
13. december.
For information om januar,
kontakt Inge-lise Lassen på email: ilbl@lassen.mail.dk

Kor og musikarrangementer

Korets julekoncert er den 12 december kl. 19:30 i Østerlars kirke.
Efter koncerten serveres der
gløgg og julegodt hos præsten.

KLIPPEBO
Gudstjenester
DECEMBER
Søndag d. 22. december:
– Fælles højmesse på Klippebo for
hele pastoratet samt beboere på
og deres pårørende. Efter højmessen spiser vi risengrød. Tilmelding til spisning hos Bitten Danig
på bitten@danig.dk
JANUAR
Tirsdag d. 7. kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen
Tirsdag d. 21. kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen

Vi drikker kaffe og spiser kage
sammen fra kl. 14:30.

Andagter og ældremøder
DECEMBER
tirsdag d. 10.: v. Palle Kure

Baby salmesang

Prædikenværksted

Vi mødes om tirsdagen kl. 10:00 i
Gudhjem kirke, dog den sidste
tirsdag i måneden på plejehjemmet. Vi synger i ca. en halv time
og efterfølgende er der tid til hygge og en kop te eller kaffe.
For yderligere information og
tilmelding kontakt sanger og
sangpædagog Ursula Bambuch
på tlf: 2986 8982, eller på e-mail:
ursula.bambuch@gmail.com.

Barsel

(babyer fra
ca. 2 – 10 mdr.)

Prædikenværkstedet holder juleferie og begynder igen i februar.

Vores organist Thorbjørn Jensen
går på barsel fra januar til juni.
I den periode overtager organist
Anita Barlien ledelsen for voksenkoret. Børnekoret er indtil videre sat i bero. For yderligere information, kontakt Anita Barlien
på telefon 4149 6776, eller e-mail:
barliena@mail.dk

Andre arrangementer i Østerlars og Gudhjem
Østerlars
BAPTISTKIRKEN
Onsdag d. 11. december kl. 14.30:
Ældres eftermiddag i Multihuset.
LUTHERSK MISSION
Nybrovej 36.
Henvendelse ang. møder:
Enok D. Madsen, tlf. 4042 8423.

DECEMBER 2019
Søndag d. 1. kl. 14.00:
v. Peter W. Jensen, Sdr. Lyngvej 34
Søndag d. 8. kl. 10.30:
v. Hans Ulrik Munk
Søndag d. 15. kl. 14.00:
v. Lars Jep Elleby
Lørdag d. 28. kl. 19.00:
Julefest v. Jonathan V. Hansen
JANUAR 2020
Nytårsdag kl. 14.00: v. Peter Krak
Søndag d. 5. kl. 10.30
Søndag d. 12. kl. 14.00
Alliancebedemøder:
D. 7. og 9. og 10. januar kl. 19.30.

Seniortræf:
Onsdag d. 8. januar kl. 14.30.

Juniorklub: mandage kl. 18:50.
Henvendelse:
Dorete Larsen, tlf. 4029 4628.
Familietræf: fredage kl. 16:15.
Henvendelse:
Olai Poulsen, 2021 4119.

Gudhjem
INDRE MISSION, SIKEM
Løkkegade 10, Gudhjem
www.bornholmim.dk/lokalt/gudhjem
DECEMBER
Torsdag d. 5.:
- Adventsfest Østermarie sognegård
v. Hartvig Mumm
Fredag d. 20.:
- Julefest Kl. 19:15 v. Kurt Rønne
JANUAR
Onsdag d. 8.:
- Alliance bedemøde i sognegården,
Østermarie

Kirkelig vejviser

Julekalenderlåge i Gudhjem

Traditionen tro er Gudhjem kirke vært for julekalenderlågen den 24.
december. Lågen er inde i kirken i år, og den åbnes kl. 13:00.

Syng din yndlingssalme

Har du en salme, som du elsker, og som du savner at synge om søndagen? Så skriv til præsten på megja@km.dk, så tager jeg den med
en af de kommende søndage og giver dig besked, så du kan være på
pletten og synge med.

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
Thorbjørn Jensen
thorbjoern.jensen@
gmail.com
tlf. 6130 4738
Fridag mandag.
Kirkesangere
Kristin Schmidt
Christine Simpson
Jelena Heiberg

Et lys for de døde – Allehelgensdag i Gudhjem kirke.

Aktive Kvinder Gudhjem

Aktive Kvinder i Gudhjem tilbyder hyggeligt socialt samvær i form
af spændende arrangementer, ture ud på øen, interessante foredrag
og meget andet. Få du lyst til at høre nærmere, rekvirere program
eller blive medlem, ring til Bente Jørgensen, telefon 2344 4678.

Multihuset i Østerlars

Stavsdalsvej 33, Østerlars, 3760 Gudhjem
Læs mere på facebook.dk/MultihusetOsterlars

Gravere
Østerlars
Karen-Marie Pedersen,
mobil 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 januar 2020.
Stof hertil skal være sognepræsten i hænde
senest d. 1. januar 2020.

Helliganden – konﬁrmanderne leger med
modellervoks.

Journalister Paula Larrain og Anders Laugesen – De højere magter i Gudhjem.
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