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Et barn er født…

”Lad være med at være bange for pluralismen, de mange

tilværelses-forståelser. Pluralismen forhindrer at man
kan tage kristendommen for givet. Kristendom, der ikke

er bakket op af beviser og magt-vælde, kan kun tros. Der

er altid en usikkerhed. I danskere er nu endelig kommet

i den situation, som Søren Kierkegaard ville: at indse at
kristendommen er et vovestykke, et spring ud på de 70.000

favne. Kristendom er noget, der skal vælges, og som den
enkelte skal stå inde for. I vor tid, i den usikre modernitet,
er det ved troen alene, at vi ﬁnder fred i kristendommen.

Troen er et valg.” Peter Berger, 87 år, religions-forsker,
lutheraner ved tilvalg, i det Herrens år 2016.

”Hverken i forhold til land eller sprog eller skikke skil-

ler de kristne sig ud. De bor ikke i særlige byer, de taler
ikke en særlig dialekt,

og de har heller ikke en
speciel livsførelse.

Et barn er født til verdens skalten og valten. Et barn er

Tværtimod følger de sted-

aldrig mere værdifuldt end de hænder der tager imod det

lige skikke både hvad

lader det være.

angår tøj og mad og øvrigt

Skal barnet leve, vokse og få plads? Skal det dø, sættes

liv, de gifter sig som andre

ud, glemmes? Menneskets værdi blev opgraderet med

mennesker, og får børn,

kristendommen. Da det himmelske barn blev født i en

men de kristne sætter ikke

jordisk stald julenat, så blev også et nyt syn på mennesket

deres u-ønskede børn ud

født. Evangeliet, at vi blev skabt i Guds billede, tabte vor

uskyld i Paradisets have, blev inviteret ”hjem” igen ved
Jesu fødsel, det er et budskab fuld af trods og mod og håb.

Trods: at vi alle er udvalgte og elskede, værd at passe på.
Mod: at vi kan tage kampen op mod det onde. Håb: at vi

styrkes til at have de kræfter, vi behøver, til at kæmpe med
dét vi må.

Jesus levede sådan, viste os vejen til at leve sådan. Hjalp de
syge, de sultne, de udstødte, gik i dialog med de magtfulde,
satte foden ned overfor misbrug. Han rakte os sin hånd, følg
mig, sagde han, som gennembryder gravens mørke. Et sted

mellem myte, menneskeværk og guddomskraft, der møder
vi ham. Der er en virkelighed bag englens ord:

Jer er i dag en
frelser født

En virke-lig-hed. Ord som virker. Ord som vil troes, som
først bliver virke-lige for troen. Virker håb, mod, nyt liv.

for at dø. De dækker også

gerne gæstfrit et åbent bord, men ikke en åben seng. De
er fattige, men gør mange rige.” Fra brevet til Diognet,

formodentligt skrevet i Ægypten i det Herrens år 190 til

en romersk hersker, som ville høre hvad de kristne var for
nogen.

Møder i sognet
ØSTERLARS

Luthersk Mission, Nybrovej 36, Østerlars

Luthersk Mission Nybrovej 36.
Henvendelse ang. møder: Enok D.
Madsen, 40428423.

November:
Søndag d. 6. kl. 14.00:
v. Peter W. Jensen.
Lørdag d. 19. kl. 16.30:
Missionshusets 90 års
fødselsdag, v. Ebbe Kaas.
December:
Søndag d. 4. kl. 14.00:
Adventsmøde v. Peter Techow.
Søndag d. 11. kl. 14.00: v. Åge Madsen.
Søndag d. 18. kl. 10.00:
v. Birger Pedersen.
Juledag kl. 14.00: v. Hans Ole Bech.
Onsdag d. 28. kl. 19.00:
Julefest v. Peter W. Jensen.
Seniortræf:
Onsdag d. 9. nov. kl. 14.30:
v. Bent J. Bendix.
Juniorklub:
Mandage kl. 18.50.
Henvendelse: Lise Lotte
V. Hansen, tlf. 2184 8142.
Familietræf:
fredage kl. 16.15. Henvendelse:
Olai Poulsen, tlf. 2021 4119.
Andagter
Tirsdag d. 8. november kl. 15.00:
v/Palle Kure
Tirsdag d. 13. december kl. 15.00:
v/Palle Kure

GUDHJEM
Indre Mission, Sikem Løkkegade 10, Gudhjem

November
Torsdag d. 17. kl. 18.00:
v/Peter Hauge Madsen, Rønne
Fællesspisning
December
Torsdag d. 1. kl. 19.30:
v/Knud Henning Hansen
Adventsmøde
Fredag d. 16. kl. 19.00: Julefest
v/Palle Kure, Åkirkeby
Ældres eftermiddag
Tirsdag d. 22. november kl. 15.00:
v/Knud Henning Hansen
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

Liv i sognene!
Gudstjenester, musik og arrangementer i vore kirker
Gravere i Gudhjem

Julekoncert i
Østerlars Kirke
og aftenkomsammen
i Præstegårdens stuer
1. søndag i advent,
Søndag d. 27. november kl. 19
Velkommen til årets julekoncert
i Østerlars Kirke! Vi kan glæde
os til en stemningsfuld koncert,
med kirken lysende i mørket, og
bagefter går vi til Præstegården
og nyde glüh-wein og varme
vaﬂer og hinandens udmærkede
selskab!
Kh Marianne

BABY salmesang

Kære alle. Jeg er desværre stadig
sygemeldt, men vi har været så heldig at vi har fundet en babysalmesang vikar som kommer indtil jul.
Det er Christina Gornitzka. Hun er
kirkesanger og ﬂøjtenist og arbejder
som musiklærer mm. Hun er også
sygeplejerske, så I er i gode hænder!
Marianne præst vil også komme
med nogle af gangene. Det er som
tidligere i Gudhjem Kirke torsdage
kl 10. Velkommen.
Kh fra Anita, organist.

Baptistkirken arrangerer
Pensionist eftermiddag i Multihuset onsdag d. 14. december kl.
14.30, hvor lucia-pigerne synger og
går lucia.

KLIPPEBO

Gudstjenester

Tirsdag d. 1. november kl. 15.00:
Marianne Ring
Tirsdag d. 15. november kl. 15.00:
Marianne Ring, med alter gang
Tirsdag d. 6. december kl. 15.00:
Marianne Ring
Tirsdag d. 20. december kl. 15.00:
Marianne Ring

Vi har fået ny graverordning i
Gudhjem; Jens-Erik Nielsen er pr.
1. juli blevet graver, og Charlotte
Barfred Schmidt er pr. 15. august
blevet medhjælp. Vore nye gravere
præsenterer sig selv, men Jens-Erik
er I nok bekendt med; Jens-Erik
har nemlig været hos os i ca 20 år,
som hjælpegraver. Vi byder Jer
velkommen til jeres nye opgaver
og glæder os til samarbejdet med
jer i kirke og på kirkegård. Red.
Hej! Jeg vil fortsat vil
bakke op om kirken
og dens arbejde, sørge
for at kirkegårdene
fremtræder på bedste
vis, vedligeholde bygninger, stå
til rådighed for dem der bruger
kirken og kirkegårdene. I det hele
taget være med og sørge for at
tingene fungerer på bedste vis
hele vejen rundt. Sideløbende med
min gravergerning har jeg været
selvstændig snedker og tømrer. Jeg
bor i Rø, og har en voksen datter
der bor i Kbh. Og så er jeg kæreste
med Anita, vores organist.
Venlig hilsen Jens-Erik
Hej, jeg er Charlotte!
Jeg vil gennem
mit arbejde som
gravermedhjælper
gøre mit bedste for
at kirken, de grønne arealer og
Gudhjems kirkegårde fremstår
velplejede og indbydende. Og
jeg vil være med til at bevare
den hyggelige atmosfære som
Gudhjem kirke har. Udover det er
jeg lærer på Campus Bornholm’s
levnedsmiddel afdeling.
Jeg er ﬂyttet til Gudhjem,
sammen med min mand, for 5 år
siden og har før det boet i Odense.
Vi bor på Gudhjemvej sammen
med vores 2 børn.
Venlig hilsen Charlotte

Syng-sammen-eftermiddage:
Torsdag d. 17. nov. og d. 15. dec.:
Kom og vær med til en rar
stund i Præstegårdens konﬁrmandstue. Vi synger årstidens
sange og salmer, vi drikker kaffe
og får kage, præsten læser en lille
novelle. Tidspunkt: kl. 14.30-16.
Mvh Ingelise Lassen

Rigtig glædelig jul ønskes I alle sammen

Gudstjenesteliste
NOVEMBER

6. november, Allehelgen
Under gudstjenesterne læser præsten
navnene op på dem, som er døde
fra os siden sidste Allehelgen.
Gudhjem kl. 9: Marianne Ring
Østerlars kl. 10.30: Marianne Ring
13. november, 25. s. e. trinitatis
Østerlars kl. 9: Øjvind Hansen
Gudhjem kl. 14: Øjvind Hansen
20. november, sidste søndag i kirkeåret
Gudhjem kl. 9: Marianne Ring
Østerlars kl. 10.30: Marianne Ring
27. november, 1. søndag i advent
Østerlars kl. 9: Marianne Ring
Gudhjem kl. 10.30: Marianne Ring
Østerlars kl. 19: Julekoncert. Se omtale
Bagefter Julekomsammen i Præstegården!

DECEMBER

4. december, 2. søndag i advent
Gudhjem kl. 9: Marianne Ring
Østerlars kl. 10.30: Marianne Ring
11. december, 3. søndag i advent
Østerlars kl. 9: Marianne Ring
Gudhjem kl. 10.30: Marianne Ring
I dag kan vi også glæde os over Luciakoret!
18. december, 4. søndag i advent
Gudhjem kl. 9: Øjvind Hansen
Østerlars kl. 16: Øjvind Hansen
Juleaften
Østerlars kl. 14.30: Marianne Ring
Gudhjem kl. 16: Marianne Ring
1. juledag
Gudhjem kl. 9: Marianne Ring
Østerlars kl. 10.30: Marianne Ring
2. juledag
Østerlars kl. 9: Marianne Ring, m. dåb
Gudhjem kl. 10.30:
Nytårsdag, d. 1. januar
med efterfølgende bobler og kage i våbenhuset.
Østerlars kl. 11: Marianne Ring
Gudhjem kl. 16: Marianne Ring
Multi-Huset i Østerlars. Vi siger tillykke til os i Østerlars med at Multi-Huset er kommet godt i gang. Sådan et hus hvor vi også
fremover kan mødes i det folkelige fællesskab, det er så godt! Se husets hjemmeside under www.multihuset-østerlars.dk. red

Gudhjem Menighedsråd

Kirkelig vejviser

Ved orienteringsmødet d. 13. september stod det klart at Gudhjems nuværende
medlemmer af menighedsrådet alle var noget frem til, at de hver især ønskede at takke
af nu; det kom bag på dem, at de alle havde samme tanke, og Michael Hammarlund
og Hans-Martin Bloch besluttede sig for at blive for at hjælpe et nyt råd på fode. Det
kunne desværre ikke nås inden fristen, så Finn Winberg, den siddende formand, har
haft kontakt med stiftet, og er blevet orienteret om at der så skal være omvalg her.
Tidspunktet har vi endnu ikke fået oplyst.
Siden har ﬂere vist sig interesserede i at støtte op om kirken i Gudhjem ved at gå ind i
arbejdet; vi har mødtes, og nogle har måttet takke nej efter nærmere overvejelse, andre
vil gerne vide mere. Det ser ikke så galt ud!! Vi regner vel nok med at have en liste klar,
med de 4 nye medlemmer, vi mangler, når biskoppen melder næste dato ud.
Skulle nogle ved læsningen af dette have fået interesse for sagen, så kontakt Finn
Winberg (se bagsiden), som kan videreformidle kontakt til den aktive gruppe.
SIDSTE NYT: En ﬂok forskellige folk har meldt deres interesse for sagen og mødes fredag d.
4. november i Melsted, om aftenen. Vil du med, så kontakt præsten for nærmere.
Red

Østerlars: Tak til de afgående MR medlemmer

Her skal lyde en hjertelig tak til de to menighedsrådsmedlemmer, der udtræder af
rådet med udgang af dette kirkeår. Jytte og Frits har ydet en meget stor indsats for
rådet i de 3 år, jeg har været med. Frits som kontaktperson i 4 år, med de udfordringer
der ligger i det arbejde. Jytte med det lange seje træk i rådet - 16 år. De første år var
Jytte kontaktperson og dernæst kirkeværge samt kontakt person. Dog blev det til at
Jytte de sidste mange år koncentrerede sig om kirkeværge-ansvaret. Jytte træder ud
af rådet, men har tilbudt fortsat at være behjælpelig med at passe kirkeværge-jobbet,
og også hjælpe til som frivillig på Klippebo. Det tager jeg/vi positivt imod, men det
skal selvfølgelig for på det konstituerende møde i november. Ligeledes har Jytte været
behjælpelig med alle former for kage og kaffe i såvel kirke som på præstegård i disse
mange år. Vi skylder dem begge en meget stor tak.
Formanden for Østerlars, Erling Dam

Renovering mur

For dem der har været forbi kirkegården for nylig, vil man have konstateret håndværkere
på vestsiden af kirkegårdsmuren - eller fronten om man vil. Vi har søgt og fået en god
portion midler til renovering af muren. Det er blevet nødvendigt at tage murene i etaper,
da det var værre fat med muren end vi havde forestillet os. Fronten samt bagvæggen er
fuldt ud gennem renoveret og vi har ladet bagvæggen stå delvis fri for jord - før lå jorden
helt til top. Det giver et andet udtryk, som vel minder lidt mere om det middelalderlige.
Affalds kummen i det nordvestre hjørne er sløjfet og vi får sat mindre affaldsbeholdere
op. Vi takker mureren og hans folk for det meget ﬂot udførte arbejde. Trappen til kirkens
middelalderlige kvinde-indgang bliver i samme ombæring renoveret.
Formanden for Østerlars, Erling Dam.

Hilsen til alle hjemme fra
vores dejlige sognerejse i
Luthers fodspor.
Her står vi ved Lukas Cranach, reformationens vigtigste kunstner, og en af
Luthers bedste venner.

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
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 2016.
Stof hertil skal være sognepræsten i
hænde senest d. 1. december 2016.
KIRKEBLADET
Udgives af Østerlars og Gudhjem
menighedsråd, redaktør sognepræst
Marianne Ring. Fotos: M. Ring.
Den lille dreng på forsiden er i dag
en sund og rask dreng på 1 år.
Tryk: Hakon Holm Graﬁsk, Rønne

