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Tid til farvel

at komme ovrefra og finde vej ind i jeres verden, for
I åbnede døren for mig.

Nu drager jeg mod Sønderjylland. Jeg har fået

embede i Tinglev, 8 km fra Michael, og glæder mig

til at dele hverdag med ham igen. I årene som kommer, vil jeg altid savne jer lidt, jeres gå-på-mod og

årvågne ansigter, jeres sang, musik og opmærksomhed, vore skønne kirker. Men jeg vil også altid
takke for jer, takke for tiden her hos jer.

Som afskedsgave vil jeg give jer min indsættel-

sesprædiken. Basta! I ved, at jeg ellers ikke hylder

skrevne prædikener, Ordet er det talte ord og mødet

mellem tanke, mund og blik, men til afsked må jeg

give jer det bedste, jeg kan, og det er altid evangeliet.
Tør jeg sige på gensyn? Mit hjerte gør.

»En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.«

Kærlig hilsen, Marianne Ring

Kære Menighed, kære mennesker i Gudhjem og
Østerlars, i kirkerne og hjemme hos, ved Brugsen

og på havnen, i skolen og på stranden, på Klippebo
og museet, i Scala og Multihuset og hvor jeg ellers
har mødt jer gennem de sidste tre år.

–Det har været et privilegium at komme her til

jer. Komme og opleve jeres længsel og vilje til fællesskab, jeres sang og alvor, jeres liv og lyst og trang

og behov. De gudstjenester vi har haft, de samtaler
og møder vi har oplevet, fryd og frygt, småbørn,

unge, ældre –opstandelseshåbet har tegnet en bue

over det hele. Jeg har været så glad for at være her

med jer. Jeg kan kun sige jer tak. Tusind tusind tak

fordi I tog så godt imod mig, det var slet ikke svært

Stor tak fra Gudhjem og Østerlars kirkesogne: Reception 19. marts
Nyt menighedsråd i Gudhjem er klar til sammen med rådet
i Østerlars at vælge ny præst.

Møder i sognet
Baptisterne:
Onsdag d. 8. marts kl. 14.30:
Ældres eftermiddag i Multihuset,
Østerlars.
Henvendelse:
Karen-Marie Pedersen, 2965 5048

ØSTERLARS

Luthersk Mission, Nybrovej 36, Østerlars

Henvendelse ang. møder: Enok D.
Madsen, 40428423.

Marts:
Søndag d. 5. kl. 10:
v. Hakon Christensen
Søndag d. 12. kl. 14: v. Åge Madsen.
Søndag d. 19. kl. 10: v. Finn Andersen.
April:
Søndag d. 2. kl. 14:
på LM lejren i Pedersker.
Søndag d. 9. kl. 14.
Påskedag kl. 9.30.
Søndag d. 30. kl. 14.
Seniortræf:
Onsdag d. 12. april kl. 14.30:
v. Leo Poulsen.
Juniorklub:
Mandage kl. 18.50.
Henvendelse: Lise Lotte V.
Hansen, tlf. 2184 8142.
Familietræf:
Fredage kl. 16.15. Henvendelse:
Olai Poulsen, tlf. 2021 4119.

GUDHJEM
Indre Mission, Sikem Løkkegade 10, Gudhjem

Marts:
Onsdag d. 8. marts, kl. 19:00:
Bibelundervisning Strædet 23,
Tejn v/Peter Åge Bak
Torsdag d. 23. marts kl. 19:30:
v/Knud Henning Hansen
April:
Torsdag d. 6.april, kl. 19:30:
v/Hartvig Mumm - Emne: At se.
Torsdag d. 27. april kl. 19:30:
v/Peter Hauge Madsen

www.bornholmim.dk/lokalt/gudhjem

Mandagsklub for børn fra 4 år
Mandage kl. 18.30 - 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm
Gudhjemvej 80
		www.dfskreds.dk/bornholm/
		klubber/gudhjem

Syng sammen

Har du lyst at synge over en kop
kaffe og kage med ca. 16-18 andre,
så kom torsdag d. 16 marts, d. 20.
april og d. 18. maj kl. 14.30-16.00
i Præstegården. Anita Barlien er
ved klaveret og Inge-lise Lassen
ved roret.

Liv i sognene!
Afskedsreception i Multihuset

En stor tak til vores sognepræst Marianne Ring.
Tre år fik vi »lov at beholde dig«. Tre år med fuld energi og et engagement,
hvor du forstod at forkynde og fortolke evangeliet/det kristne budskab på
allerfineste måde. Du vil af menigheden blive husket for dejlige højmesser
og gudstjenester, jul som påske. Du vil blive husket for dit nærvær og tid
til samtale, der er så vigtig, såvel når man står i en glædesstund med f.eks.
barnedåb eller bryllup, som ved stor sorg med afdød slægtning. Vi havde
selvfølgelig ønsket, du kunne blive lidt længere hos os i sognene. Men når
det er sagt, så ønsker vi dig held og lykke i dit fremtidige virke i det sønderjyske. Samtidig vil vi byde Velkommen til afskedsreception, søndag d.
19. marts i Multihuset (Den gamle skole) i Østerlars, ca. 11.30. Marianne
har sine sidste tjenester hos os den dag, og efter højmessen i Østerlars byder vi fra menighedsrådene i Gudhjem og Østerlars på lidt af hvert.

Kvindernes Internationale bededag
Kom og oplev meningsfuldt fællesskab!

I mange år har vi i Præstegården mødtes en eftermiddag, den første fredag i
marts, og sammen afholdt Kvindernes Internationale bededag. Danmarks
Økumeniske Kvindekomite står i spidsen for dette arrangement.
Forud for dagen har vi på ø basis haft en inspirationsdag, den sidste lørdag i januar. Vi har været på skift rundt i de forskellige kirker. Sidste år afholdt vi det i Østermarie Sognegård.
Vi har begge steder arbejdet med oplæg fra et bededagshæfte, som hvert
år er udarbejdet af kvinder fra forskellige lande. I år kommer oplægget fra
kvinder på Filippinerne med temaet: »Har jeg gjort dig uret?«
Der har været ønske om at slå dagene sammen og det vil vi afprøve i år.

Denne dag bliver lørdag d. 4. marts i Pinsekirken i Rønne.

Vi begynder kl. 9.30 med rundstykker. Herefter vil Christina Bratkov fra Klemensker give os undervisning i bibelteksten om »arbejderne i vingården«.
Efter en middag præget af mad fra Filippinerne vil Jannie og Maja fra
Bornholmerkirken stå for eftermiddagsprogrammet. Vi slutter dagen af med
kaffe kl. 15.
Der ligger programmer og tilmeldinger i kirken. Tilmelding er nødvendig og dagen koster 80 kr.
Vi håber at mange har lyst til denne mulighed for at være sammen på
tværs af de forskellige kirker. Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for
alle at være med, og arrangerer derfor samkørsel. Vil du med fra Østerlars
kanten, så henvend dig til Karen-Marie 29 65 50 48. Ellers mødes vi bare i
Rønne Pinsekirke, Sagavej 5, kl. 9.30.
Med venlig hilsen fra Karen-Marie Pedersen og Marianne Ring.

KLIPPEBO

Gudstjenester ved
Folkekirkens præster:
Tirsdag d. 7. marts kl. 15,
Marianne Ring
Tirsdag d. 21. marts kl. 15,
Marianne Ring
Tirsdag d. 4. april kl. 15
Kristoffer Nielsen eller
Øjvind Hansen
Tirsdag d. 8. april kl. 15
Kristoffer Nielsen eller
Øjvind Hansen

Andagter ved Luthersk
Missions missionærer
Tirsdag d. 14. marts kl. 15:00
v/Palle Kure
Tirsdag d. 11. april kl 15:00
v/ Palle Kure
Ældres eftermiddag
Tirsdag d. 28. marts kl. 15:00
v/Birger Pedersen
Tirsdag d. 25. april kl. 15:00
v/Finn Nygård

Gudstjenesteliste
MARTS

5. marts, 1. s. i fasten
Østerlars 10.30 Marianne Ring
Gudhjem 9.00 Marianne Ring
12. marts, 2. s. i fasten
Østerlars 9.00 Marianne Ring
Gudhjem 10.30 Marianne Ring
19. marts, 3. s. i fasten
AFSKEDSGUDSTJENESTE
Østerlars 10.30 Marianne Ring
Gudhjem 9.00 Marianne Ring
26. marts, Midfaste
Østerlars, kl. 9.00
Øjvind N. Hansen

APRIL

MAJ

Se dagspressen for:
Søndag d. 2. april, Maria Bebud.
Søndag d. 9. april, Palmesøndag
Torsdag d. 13. april, Skærtorsdag
Fredag d. 14. april, Langfredag
Søndag d. 16. april, Påskemorgen

Søndag d. 7. maj, 3. s. 3. Påske
Fredag d. 12. maj, St. Bededag
Gudhjem 10.30:
KONFIRMATION
Søndag d. 14. maj
Østerlars 10.30:
KONFIRMATION

Mandag d. 17. april, 2. Påskedag
Søndag d. 23. april, 1. s. e. Påske
Søndag d. 30. april, 2. s. e. Påske

Indsættelses prædiken, søndag d. 2. marts 2014: Lukas, 18, 31-43
»Men han råbte bare endnu højere.« - Den blinde
tigger. Han råbte bare endnu højere, da de truede ad ham, han råbte, og det var ﬂovt som han
sad der og skabte sig.
De prøvede at få ham til at tie stille. »Flyt dig,
dumme, ti så stille, gå hjem.« - Det gjorde han
bare ikke, manden, han tav ikke, næ, han råbte
endnu højere: »Jesus, forbarm dig over mig«.
Kyrie Eleison me.
Jesus Kristus, forbarm dig over mig.
Den bøn, som den blinde mand ved Jeriko bad
den dag, blev i årene som fulgte kendt som Jesus-bønnen. Vi ved, at den er brugt fast i kirken
siden 400-tallet, den blev bedt i Skt. Katarina
Klostret i Sinai ørkenen i 500 tallet, den kom til
Athos, munkenes halvø i Grækenland i 1300 tallet, og den bedes i dag af mennesker, som lærer
sig at meditere til den, når stress og angst og ensomhed truer.
»Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over
mig.«
Den bøn er fælles for alle kristne kirker. Så
mager den er, så spinkel, så har den dog sin kraft
fra evangeliet, og gennem alle kirkesplittelser,
fra den tidligste mellem øst- og vest-kirken, siden mellem syd og nord, har Jesusbønnen kunnet forene os alle.
Det kan den endnu. Det kan den, fordi Jesus
er kirkens sjæl, vores inspiration. Jesus er navnet
vi samles om og døbes i. Jesus er navnet på den
vilje, den magt og kraft, som kom til verden i
et lille barn julenat, og som i dag, på fastelavns
søndag, begynder sin rejse mod lidelse og død.
Lidelse, død - og opstandelse.

Fastelavns søndag.
Sikke en dag at blive indsat i et nyt embede, en
ny menighed. En alvorsdag. På vores festdag!
Begyndelsen på fastetiden, modgangstider…
- Jamen, så lad os da tage den på os, alvoren.
For der er jo tider i vores liv, eller der kommer
tider i vores liv, hvor vi tvinges til at undvære
dét, som vi ved at vi ikke kan undvære –det, vi
mente at vi ikke kunne undvære. Der er fastetider i vore liv - tider med savn af alt vigtigt: kær
familie, venner, hjem, tryghed, arbejde, sundhed. Historie. At nogen kender os og hjælper os
med at huske og mærke hvem vi er.
Fasten er en øvelsestid. Øvelse i at undvære
det uundværlige.
Jesu faste begynder med den ensommes lidelse:
at hans nærmeste ikke forstår hans angst. De
afviser ham ved ikke at fatte noget som helst.
De afviser ham ved ikke at spørge, ved ikke at
prøve at forstå. De forstår kun succes. De vil kun
følges med ham gennem successen, resten vender de det døve øre til.
Også vi kan opleve sådanne venner. Også
vi kan blive udsat for en fastetid, hvor vi står
ganske alene og dem, vi troede kunne hjælpe
os, gemmer sig i frygt eller ligegyldighed eller
væmmelse.
Det er hårde tider for et menneske. Det klarer
man ikke bare lige.
Fastetiden er vores chance for at opøve vores evne til at tåle modgang, til at sørge, være
i længsel og eftertanke. En selvdisciplinens tid.
En tid hvor det ikke bare er tilladt, men ligefrem
godt og meningsfuldt at afstå fra det man ellers
behøver.

Godt, fordi vi i vort livs fastetider kan øve os i at føle Gud i vort sind.
Meningsfyldt, fordi vi i vort livs fastetider, har Jesu lidelseshistorie at holde
os til. Vi hører dér, at smerten får en ende. Sorgen får en ende.. Det bliver
påskemorgen engang. Derfor hører vi i dag ikke kun om lidelsen som venter, men også om den blinde mands bøn og om hans helbredelse. Som han
beder, skal også vi bede gennem vort livs fastetider: Jesus Kristus, forbarm
dig over mig. Vi behøver ikke at råbe. Vi kan tænke det stille for os selv.
Ånde ind på de første ord, ånde ud på de sidste. Jesus Kristus, forbarm dig
over mig.
De ord giver trætte tanker en pause. De åbner op for at vi kan følges med
Jesus på hans vej til Jerusalem, gennem skuffelser og nederlag og angst og
ensomhed.
Følges med ham og lære af ham. Lære at leve på trods af smerte, leve med
et åbent sind, skønt vor livsvej synes lukket. Når Jesus i dag, på Fastelavns
søndag, hører den blinde mands råb, stopper han op og lytter.
Skubber sin egen bekymring til side og lytter. Lader mandens smerte
trænge ind, og spørger om der er noget han kan gøre?
Kan Jesus, som før har helbredt døve og blinde gøre noget for endnu en
blind?
Selvfølgelig kan han det, han kan jo fx give den blinde synet igen.
Alligevel spørger han den blinde om hvad han ønsker skal ske. Måske
betyder det, at han synes at den blinde allerede kan se. Han kan se en vej ud
af sin ulykke, han kan se nødvendigheden i at åbne sig for Guds kærlighed.
Det er ikke altid at vi i vor smerte kan det. Det er noget af det sværeste ved
at have det forbandet svært: det er at man også forbander sig selv, foragter
sig selv. Man glemmer at man er Guds udvalgte, hellige og elskede barn.
Når man er længst nede, er det dobbelt vigtigt at man husker dette. Når det
stormer og raser omkring dig, så stå fast i troen på at Gud elsker dig og vil
at dit liv skal blive til velsignelse, stå fast i håbet om at det gode vil sejre også
i dit liv, lad kærligheden komme til i dit hjerte.
I modgang glemmer man så let at man hører til, at man er budt ind og skal
være med.
Jesus ved det; Jesus respekterer den blinde så højt at han spørger ham,
førend han skrider til handling, spørger: Hvad vil du have, at jeg skal gøre
for dig? Spørgsmålet giver plads til at det måske ikke er blindheden, som er
denne mands største problem. Spørgsmålet lægger op til, at manden kunne
have andre behov, andre længsler, hvis opfyldelse måske betyder mere for
ham. Dét vil Jesus så hjælpe ham med. Dér på vejen til korset i Jerusalem.
Vi skal høre dybet i denne fortælling. Vi skal høre hvordan livet, selv i
vore mørkeste stunder, tillidsfuldt kalder på os, på vore kræfter og opfindsomhed. På vej mod vor egen død, under vor egen faste, kan livet ønske noget mere af os. -Noget kun vi kan få til at ske. -Noget kun vi kan give. Ved at
åbne os for det, lever vi troens liv, håbets liv, det liv som ikke lader sig kvæle.
For der er en kærlighed i verden, som tåler alt, tror alt og håber alt. Der er
en kærlighed som aldrig hører op, som altid bliver ved med at kalde os tilbage til livet. Selv når vi lever i tunge tider, selv når vi er ulykkelige og føler
os håbløst fortabte, kalder denne kærlighed os tilbage til livet.
Det er Guds kærlighed til det liv, han har skabt på jorden.
I tillid til de ord må vi leve her med vores erindring om de gode år. Også når
de gode år er forbi. Ikke forbande vor skæbne, men tro med åbent sind at
nyt kan blomstre, også efter voldsomme forandringer. Bede i vort stille sind:
Jesus Kristus, forbarm dig over os.
Og hvis det ikke hjælper første eller anden gang – kære menighed: så råb
lidt højere. Råb lidt højere.

Amen

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
Jens-Erik Nielsen,
mobil 2044 9192,
Gravermedhjælper:
Charlotte Schmidt, tlf. 3152 0605
gudhjemkirkegaard@mail.dk
Menighedsrådsformænd
Østerlars:
Erling Aabye Dam,
Gudhjemvej 64,
3760 Gudhjem,
tlf.: 2463 5436
Gudhjem
Preben Paulsen,
Melsted
Langgade 32,
3760 Gudhjem,
tlf. 4041 5770

Kirkeværge
Østerlars
Jytte Pedersen, Stangevej 2,
3760 Gudhjem, tlf. 5649 8269
Gudhjem
Mikael Juul Hammerlund,
Ejner Mikkelsensvej 10,
tlf. 5094 6302
NÆSTE KIRKEBLAD
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Stof hertil skal være sognepræsten i
hænde senest d. 1. april 2017.
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