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I begyndelsen skabte Gud Himmelen
og Jorden. Der var dengang Mørke
over Urdybet og Guds Ånd svævede
over Vandene. Og Gud sagde:
”Der blive Lys!” Og der blev Lys.
Det folk der vandrer i mørket,
skal se et stort lys.
Lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.

For et barn er født os, en søn er givet os. Man skal kalde ham:
Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Far, Freds fyrste

Og det skete i de dage at der udgik en befaling fra Kejser Augustus… I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken
… Og med ét var der sammen med Englen en himmelsk hærskare som sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden fred…

I dette nummer: Julegudstjenester og Julekoncerter, Julekomsammen i Præstegården,
De Ni læsninger, Sognerejse til Wittenberg, Nytårskur, eftermiddagssang og lidt mere!

Kalender

Møder i sognet
ØSTERLARS

Luthersk Mission, Nybrovej 36, Østerlars

Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 4042 8423.
November
Søndag d. 1. kl. 14: v. Leo Poulsen på
Åløsevej 28.
Søndag d. 15. kl.10.: v. Thorkild Holm.
Søndag d. 29. kl. 14.: v. Hakon
Christensen i Østermarie.
Seniortræf: Onsdag d.11. kl. 14.30:
v. Elsa og Knud Henning Hansen.
December
Søndag d. 6. kl. 10: v. Peter W.Jensen.
Søndag d. 13. kl. 14: v. Enok Due
Madsen.
Søndag d. 20. kl. 10: v. Bendt Jensen.
Juledag d. 25. kl. 14: v. Martin Krak i
Østermarie.
Mandag d. 28. julefest kl. 19.
Juniorklub: Mandage kl. 18.50.
Henvendelse: Lise Lotte V. Hansen.
2184 8142.

Familietræf: fredage kl. 16.15.
Henvendelse: Olai Poulsen, 2021 4119.

GUDHJEM

Indre Mission, Sikem Løkkegade 10, Gudhjem

November
Torsdag d. 12. kl. 19:30:
v/Peter Hauge Madsen, Rønne
Torsdag d. 26. kl. 18:00:
v/Knud Henning Hansen
Fællesspisning

December
Fredag d. 18. kl. 19:00:
Julefest v/Palle Kure, Åkirkeby

Mandagsklub for børn fra 4 år
Mandage kl. 18.30 - 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm
Gudhjemvej 80

Ældres eftermiddag i
Baptistkirken, Østerlars

Onsdag d. 9. dec. kl. 14.30.

Syng-sammen
eftermiddage
kl. 14.30 i Præstegården:
Torsdage, d. 19. november og
d. 17 december. Vi drikker kaffe
og spiser kage og så synger vi
sammen efter Højskolesangbogen. Organisten spiller på
klaveret. Alle er velkomne. Ved
juleafslutningen d. 17. læser
sognepræsten julehistorier.
Mvh Inge-Lise Lassen.

Gudstjenester, musik og arrangementer i vore kirker
Julekoncert i Gudhjem
kirke søndag
13. december kl. 1930

Vores eget kor og Nylarskoret
holder en fælles julekoncert i år.
Korene synger nogle numre
sammen, og hvert kor har en
egen afdeling.
Koncerten er gratis og alle er
velkomne. Kh Anita, organist J

De 9 læsninger i
Gudhjem Kirke

Søndag d. 6. december kl. 16
vil vi holde De 9 læsninger
sammen. Det er en næsten 100
år gammel tradition fra Kings
College i Cambridge; salmer,
musik og udvalgte læsninger
tegner en kurve af forventning
fra Skabelsen frem mod julebudskabet. Har du lyst til at
være med som læser, så kontakt
mig. Mobil 2572 2050. Læsere
mødes før koncerten og øver!
Kh Marianne, sognepræst J

Høstoffer

I år fik vi samlet 2273,- kr. ind
ved høstgudstjenesterne; vi har
givet dem til Arbejdet for udsatte og hjemløse i både København og på Bornholm.

AKTIVITETER PÅ
KLIPPEBO
Gudstjenester

1. og 3. tirsdag i hver måned,
kl. 15-16.
3. nov.: sognepræst i Østermarie,
Øjvind Hansen,
17. nov.: sognepræst M. Ring,
med altergang
1. dec.: sognepræst M. Ring
22. dec.: sognepræst M. Ring,
Julegudstjeneste.
5. jan.: sognepræst M. Ring,
med altergang

Andagter

Tirsdag d. 10. nov. kl. 15.00
v/Finn Kappelgaard
Tirsdag d. 8. dec. kl. 15.00
v/Finn Kappelgaard

Ældres eftermiddag

Tirsdag d. 24. nov. kl. 15.00
v/Poul B. Hansen
– Seniorkoret medvirker.

Julekoncert i Østerlars
kirke 1. søndag i advent
29. november kl. 19.00

Velkommen til Julekoncert!
Medvirkende: Bornholms Musik
Amatørers kor, dirigent Anita
Barlien. Koret synger et blandet
program med julesange fra
Norge og Danmark. Christina
Gornitzka spiller blokfløjter
både solo og som ledsagelse
til kor og salmer. Desuden
bliver det julemusik for Orgel,
og vi skal synge nogle af de
kendte og kære jule- og advents
salmer/sange sammen. Alle er
velkomne, fri entré.
Efter koncerten byder vi på
varm juledrik og nybagte vafler
i Præstegården.

Om Klaver til Klippebo

Med årene er det gamle klaver,
der står på Klippebo, blevet
dårligere. Det er svært at holde
stemt og lyder ikke så smukt. Vi
ønsker os et nyt klaver! Helst et
elektrisk, så man med et klik kan
gøre musikken dybere, så alle
kan synge med. Mon der står et
klaver et sted, som vi måske kan
overtage? Kontakt organisten,
sognepræsten eller en af formændene - det ville i så fald glæde!

Vidste du at:

• Østerlars kirke har fået ny
hjemmeside og en webmaster.
Hjemmesiden hedder: www.oesterlarskirke.dk og webmasteren
hedder Per Skotte. Prøv at klikke
rundt på siden, for der finder
du mange gode oplysninger og
billeder. Der er både kalenderoplysninger om hvad der foregår i
kirken, der er link til Kirkebladet,
der er historiske oplysninger om
kirken og praktiske oplysninger
om åbningstider. Så står der også
oplysninger om hvordan du
forholder dig, når du ønsker dåb
eller er i en anden livssituation,
hvor kirken spiller en rolle.
• Østerlars Kirke også er på Facebook. Det har vores nye turist-formidler Amanda Stevne Jørgensen
sørget for. Hvis du søger om at
blive ven i gruppen, kan du følge
med i de mange små og større
begivenheder ved kirken

Gudstjenester
November

1. november, Allehelgens dag
Under gudstjenesterne læser præsten
navnene op på dem, som er døde
fra os siden sidste Allehelgen.
Østerlars kl. 9: Marianne Ring
Gudhjem 10.30: Marianne Ring
8. november, 23. s. e. trinitatis
Gudhjem kl. 9: Øjvind Hansen
Østerlars kl. 14: Øjvind Hansen

20. december, 4. søndag i advent
Gudhjem kl. 9: Marianne Ring
Østerlars kl.10.30. Marianne Ring.
Efter tjenesten får vi kaffe sammen i
våbenhuset.
Juleaften,
Gudhjem kl. 14.30: Marianne Ring
Østetlars kl. 16: Marianne Ring
1. juledag,
Østerlars kl. 9:
Marianne Ring
Gudhjem kl. 10.30:
Marianne Ring

15. november,
24. s. e. trinitatis
Østerlars kl. 9: M. Ring
Gudhjem kl. 10.30:
Marianne Ring

2. juledag,
Gudhjem: Ingen
Østerlars kl. 10.30:
Marianne Ring

22. november, sidste
søndag i kirkeåret
Gudhjem kl. 9: M. Ring
Østerlars kl. 10.30:
Marianne Ring,
m. dåb, Efter tjenesten får
vi kaffe i våbenhuset.

Julesøndag,
Østerlars: Ingen
Gudhjem 10.30:
Marianne Ring

29. november,
1. søndag i advent
Østerlars kl. 9: M. Ring
Gudhjem kl. 10.30:
Marianne Ring
Østerlars kl. 19:
Julekoncert. Se omtale
Bagefter Julekomsammen
i Præstegården.

December

Januar

Glædelig Jul, alle sammen!

6. december, 2. søndag i advent
Gudhjem kl. 9: Marianne Ring
Østerlars kl. 10.30: Marianne Ring
Gudhjem kl. 16: De 9 Læsninger. Se omtale.
13. december, 3. søndag i advent
Østerlars kl. 9: Marianne Ring
Måske kan vi håbe på Luciekoret!
Gudhjem kl. 10.30: Marianne Ring
Gudhjem 19.30: Julekoncert. Se omtale.

Nytårsdag,
d. 1. januar,
med efterfølgende
bobler og kage i
våbenhuset.
Gudhjem 14.30: M. Ring
Østerlars kl. 16: M. Ring

3. januar, Hellig 3 Kongers søndag
Gudhjem kl. 9: Marianne Ring
Østerlars kl. 10.30: Marianne Ring
10. januar, 1. søndag efter Hellig 3 Konger
Østerlars kl.9: Marianne Ring
Gudhjem kl. 10.30:
Babysalmesangsgudstjeneste.

”Himlens morgenrøde sig lod på jorden føde, ved midnatstid i Betlehem, den dunkle vrå blev lysets hjem.”
Ære være Gud i det høje! (Grundtvig, nr.101)
Døbte: D. 17. okt: Julie Skov Sonne, Østermarie Kirke
Viede: D. 8. august. Lene Andersen og Arne Martin Thorsen,
Melstedgaard

Begravede: D. 19. august Yrsa Hilda Christensen, Rønne Kapel
26. august, Georg Kristian Kofoed, Gudhjem Kirke,
18. september, Holger Ludvig Nielsen, Gudhjem Kirke,
26. september, Anders Ingvor Bendtsen, Gudhjem Kirke

Martin Luther og reformationen
Sognerejse 2016 til Lutherbyerne
i Thuringen og Sachsen.
For Østerlars og Gudhjem Sogn

Første rejsemøde: Onsdag d. 11. nov. 2015
Reformationen

Vi nærmer os 500 års jubilæet for en af de mest betydningsfulde forandringer
i Europas historie: Reformationen. I skolen lærte vi: ”1517 vendte Luther
bøtten!”- det er huskeordet for augustinermunken Martin Luthers kamp mod
pavedømmet i 1500-tallet. Luthers enorme åndskraft, hans mod og tidens
fylde kom til at betyde at kirken blev delt for anden gang; 1054 blev den delt
i en ortodoks og en katolsk kirke; nu måtte den atter dele sig, denne gang i en
katolsk og en protestantisk kirke.
For os som er vokset op som protestanter er denne deling af stor betydning;
vores protestantiske sindelag ligger til grund for mange af de tanker, som vi
antager er „helt normale”, ikke mindst Luthers protest mod afladshandelen.
Pavestaten solgte ”aflad” til fattige mennesker i hele Europa, for at skrabe
penge sammen til at bygge Peterskirken, som skulle stå som et monument over
pavestolens magt. Afladstanken byggede på menneskers frygt for pinslerne
i „skærsilden“, som den katolske kirke havde udtænkt som Guds ”rensende
straf” over synden. Men Luther læste i biblen at Guds kærlighed i Kristus
alene renser enhver kristen fra livets synder, og at det er den, kærligheden,
som skal prædikes for mennesker, så de i ro og med tro og glæde kan passe
dét, de nu har ansvar for.
For at få dette budskab ud, så langt som muligt, måtte biblen oversættes fra
græsk og latin til et godt tysk talesprog; så kunne enhver for sig selv se hvad
Gud skænker og hvad Gud forventer og ikke forventer. Med den indsats var
hele forandringen i gang; reformationen, den ny tid, frihedens tid var i gang.

Jeg synes, at det ville være noget særligt at opleve Wittenberg sammen, og
tage dertil på sognerejse i efteråret 2016. Det er et meget spændende område
at rejse i, der er så meget relevant at se, fra både troens, musikkens, kulturens
og naturens vinkel. Er du interesseret, så kom med til rejsemøde onsdag d.
11. november, kl. 19.00 i Præstegården. I løbet af vinteren og foråret mødes vi
yderligere til et par foredrag, fordybelse og samtale inden rejsen. – Jeg håber,
at I har lyst at rejse med! kh Marianne

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Marianne Ring,
Gudhjemvej 28,
3760 Gudhjem,
tlf. 5649 8092
mobil 2572 2050
malr@km.dk. Fridag mandag

Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk
Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk
Organist
Anita Barlien
tlf. 3035 7381
Fridag mandag
Kirkesanger
Anna Cirkola
Fridag mandag

Gravere
Østerlars
Karen-Marie Pedersen,
Åløsevej 22, 3760 Gudhjem,
mobil 4038 4206,
graveroesterlars@gmail.com
Fridag mandag
Gudhjem
Charlotte Kok, Kai Sonnes Vej 9,
3760 Gudhjem, mobil 2175 5852
Fridag mandag
Menighedsrådsformænd
Østerlars:
Erling Aabye Dam,
Gudhjemvej 64,
3760 Gudhjem,
tlf.: 2463 5436
Gudhjem
Finn Winberg,
Melsted
Langgade 47,
3760 Gudhjem,
tlf. 5648 6205

Kirkeværge
Østerlars
Jytte Pedersen, Stangevej 2,
3760 Gudhjem, tlf. 5649 8269
Gudhjem
Mikael Juul Hammerlund,
Ejner Mikkelsensvej 10,
tlf. 5094 6302
NÆSTE KIRKEBLAD
udkommer ultimo december 2015.
Stof hertil skal være sognepræsten i
hænde senest d. 1. december 2015.
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Udgives af Østerlars og Gudhjem
menighedsråd, redaktør sognepræst
Marianne Ring. Fotos: M. Ring
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

”Solopgangen fra det høje vil besøge os vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge”
(Lukasevangeliet, 3. søndag i advent)

