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Halvt fuld er lig
med halvt tom?
Selvom jeg godt ved, hvordan Hammer-

MEN – det, Jesus gjorde gennem sit

hus er endt i den tilstand, det er, synes

liv, sin lidelse og død, var fuldkomment.

indgangen til et nyt år. GODT BEGYNDT

ne: »DET ER FULDBRAGT« (Joh. 19,30).

jeg, det kan sætte nogle tanker i gang ved

ER JO DESVÆRRE IKKE ALTID HALVT
FULDENDT.

Jeg husker en vittighedstegning om-

kring ruinen på Hammershus. Et lidt æl-

Derfor kunne han slutte sit liv med ordeHan gjorde det helt færdigt.

På det fuldament står der en HEL

BORG, som han stillede til vor rådighed.

Der kan vi – uanset hvad der sker, alle

dre amerikansk ægtepar står og betrag-

have et GODT NYT ÅR I JESU NAVN.

»De kunne nu godt have ventet med al

Af sognepræst Niels Henrik Lyngbye,

ter ruinen. Så siger manden til sin kone:
den reklame for det her sted, til det var
bygget færdigt!«

Alt for mange år, der en gang var nye

og lovede godt, er endt som monumenter

over opgivne fortsætter og målsætninger. Mange begyndte på gode ting og
gode planer, men nåede kun halvvejs.

Alt for meget i vore liv er mærket af,

at vi er syndere og alt andet end fuldkomne.

Østermarie

Gudstjenester
januar
Søndag d. 1.
			
Østerlars
Gudhjem

Nytårsdag (Matt 6,5-13)
Indsamling: Bibelselskabet
kl. 10.30 Carsten Møller-Christensen
Ingen

Søndag d. 5.
Østerlars
Gudhjem

Helligtrekongers søndag (Matt 2,1-12 ell.: Joh. 8,12-20)
kl. 09.00 Carsten Møller-Christensen
kl. 10.30 Erik Jørgensen

Søndag d. 12.
Østerlars
Gudhjem

1. Søndag efter H. 3 k. (Mark 10,13-16)
kl. 10.30 Niels Henrik Lyngbye
kl. 09.00 Lars Jensen - Kirkekaffe

Søndag d. 19.
Østerlars
Gudhjem

2. Søndag efter H. 3 k. (Joh 4,5-26)
kl. 09.00 Ulla Skou Rasmussen - Kirkekaffe
kl. 10.30 Ulla Skou Rasmussen

Søndag d. 26.
Østerlars
Gudhjem

3. Søndag efter H. 3 k. (Luk 17,5-10)
kl. 10.30 Frederikke Kjeldsen
kl. 09.00 Frederikke Kjeldsen

februar
Søndag d. 2.
Østerlars
Gudhjem

4. Søndag efter H. 3 k. (Matt 14,22-33)
kl. 09.00 Jens Kaltoft
kl. 10.30 Erik Jørgensen

Søndag d. 9.
Østerlars
Gudhjem

Sidste søndag efter H. 3 k. (Joh 12,23-33)
kl. 10.30 Niels Henrik Lyngbye
kl. 09.00 Jens Kaltoft - Kirkekaffe

Søndag d. 16.
Østerlars
Gudhjem

Septuagesima (Matt 25,14-30)
kl. 09.00 Niels Henrik Lyngbye - Kirkekaffe
kl. 10.30 Ulla Skou Rasmussen

Søndag d. 23.
Østerlars
Gudhjem

Seksagesima (Mark 4,26-32)
kl. 10.30 Niels Henrik Lyngbye
kl. 09.00 Niels Henrik Lyngbye

marts

Søndag d. 2.
Østerlars
Gudhjem

Fastelavn (Luk 18,31-43)
kl. 09.00 Carsten Møller-Christensen
kl. 10.30 ?

Da embedet ikke for tiden er besat og sognet altså ikke har en præst,

er det skiftende præster fra andre sogne, der forestår gudstjenesterne.

»

Uanset hvad der sker, så sker der også det, at Jesus dør og står op fra
de døde. Og så kan man roligt træde ind i det nye år.«
(Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift)

Gudstjenester
på Klippebo
JANUAR
Tirsdag d. 7. kl. 15.00:
Niels Henrik Lyngbye
Tirsdag d. 21. kl. 15.00:
Niels Henrik Lyngbye
FEBRUAR
Tirsdag d. 4. kl. 15.00:
Niels Henrik Lyngbye
Tirsdag d. 18. kl. 15.00:
Niels Henrik Lyngbye
Andagter på Klippebo ved
indremissionær Jørgen Bloch:
Mandag d. 13. januar: kl. 15.00
v/Jørgen Bloch, Rønne
Mandag d. 10. februar: kl. 15.00
v/Jørgen Bloch, Rønne

Ældres eftermiddag:

Onsdag d. 8. januar:
på LM Østerlars kl. 14.30:
v/Arne Engell-Kofoed og
Esper D. Madsen
Onsdag d. 29. januar:
på Klippebo kl. 15.00:
v/Jakob Houler
Onsdag d. 12. februar:
i L. M. Østerlars kl. 14.30:
v/Birger Pedersen, Rønne
Onsdag d. 26. februar:
på Klippebo kl. 15.00:
v/Knud Henning Hansen

Kirkebilen

kører til alle gudstjenester.
Det gælder også til »Klippebo«.
Ring dagen i forvejen til Ringbilen, tlf. 5695 2301.

Besøgstjeneste

Er du interesseret i at få besøg
eller at få en besøgsven hver
14. dag, er du velkommen til at
kontakte sognepræsten.

Mødekalenderen
Besøg af eller samtale
med en præst
Ønsker du en samtale, skriftemål eller et besøg af en præst er
du også meget velkommen til at
kontakte provsten for Bornholm
(Gotfred Larsen) på tlf. 5695 3195
eller per mail: gla@km.dk.
Han vil så sætte dig i forbindelse med en præst. Tavshedspligt er en selvfølge.

Hjemmenadver

Er du gennem længere tid ikke
i stand til at komme til søndagens gudstjeneste pga. sygdom
eller lignende, kan du kontakte
provsten for Bornholm (Gotfred
Larsen) på tlf. 5695 3195 eller per
mail: gla@km.dk.
Han vil så sætte dig i forbindelse med en præst, der kan
hjælpe dig med at få nadver og
en lille andagt i dit hjem.

Menighedsrådene

Optager møder i sognet på folkekirkens grund
Syng - sammen eftermiddag
i præstegården
Torsdag d. 16. januar:
kl. 14.30 til ca. 16.00 og
Torsdag d. 20. februar:
kl. 14.30 til ca. 16.00.

ØSTERLARS

Luthersk Mission

Nybrovej 36, Østerlars
Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 5649 8423.
JANUAR
Nytårsdag d. 1. kl. 14.00
Taler: Enok Due Madsen
Søndag d. 5. kl. 10.00
Taler: Jakob Houler
Tirsdag d. 7. kl. 19.30
Bedemøde

Gudhjem (på Gudhjemhuset):
Tirsdag den 25. februar kl. 19.00.

Torsdag d. 9. kl. 19.30 og
Fredag d. 10. kl. 19.30
Bedemøde

Inspirationsdag
for kvinder i Rønne
Baptistkirke

Søndag d. 12. kl. 10.00
Møde v/Lars Nielsen

lørdag d. 25. januar
kl. 10-15
Inge-Lise Lollike, formand
for Danmarks Økumeniske
Kvindekomite, inspirerer os.
Dagen er en optakt til Kvindernes Internationale bededag i Østerlars Præstegård
fredag d. 7. marts kl. 14.30.
Materialet er udarbejdet af
kvinder i Ægypten.

Emne:

»Vandstrømme i ørkenen«

Fredag d. 17. - Søndag d. 19
Bibelkursus.
Se særskilt program
Søndag d. 26.
Gudstjenester
Onsdag d. 29. - Søndag d. 2.
Fællesmøderække.
Se særskilt program
FEBRUAR
Søndag d. 9. kl. 14.00
Stuemøde v/Olai Poulsen
Sted: Vinkelvej 6
Søndag d. 16. kl. 10.00
Taler: Thorkild Holm

Tirsdag d. 18. kl. 19.30
Fællesmøde
v/Elsa & Knud H. Hansen
Søndag d. 23.
Gudstjenester
Fredag d. 28. kl. 18.00
Foreningsmøde.
Der bliver serveret mad
(25. kr. pr. voksen)
Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Henvendelse: Bodil
Gudbergsen, 3027 7293.
Familietræf på Vinkelvej 9:
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse:
Olai Poulsen: 5649 8119

GUDHJEM

Indre Mission, Sikem

Løkkegade 10, Gudhjem
JANUAR:
Torsdag d. 9. kl. 19.30:
Alliancemøde
v/Poul B. Hansen, Rønne
Torsdag d. 23. kl. 19.30:
Emne-aften
v/Hartvig Munn, Nyker
FEBRUAR:
Onsdag d. 5. kl. 19.30:
Sømandsmøde
v/Finn Løvlund
Torsdag d. 27. kl. 19.30:
Indsamlingsfest
v/Knud Henning Hansen
Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 – 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80

Tanker til tiden

v/Per Munch, sognepræst i Nyker.

Jeg tror, at Gud har skabt mig
I trosbekendelsens første artikel hører vi om skabelsen og skaberen: »Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber«. Hvad vil det sige, spørger Luther i Den lille Katekismus?
Svar: »Jeg tror, at Gud har skabt mig…« Umiddelbart kan det svar
virke for simpelt og enkelt. Men det forholder sig lige modsat.
I svaret ligger der dybt og godt stof både for det lille barn og den
klogeste professor. Hver og en har her fået noget at tygge på. Vi
stilles over for Skaberen, som skabte mig og alle andre skabninger. Denne erkendelse får følger i vores liv.

Midt i lidelsen

Midt i vores lidelser og modgange, er det godt at opsøge Skaberen. Det var det, Job fra Gamle Testamente erfarede. Job oplevede
kæmpemæssige lidelser og sad med mange ubesvarede spørgsmål. Jobs Bog fortæller om hans indre og ydre smerte. Her bliver
vi draget ind i smerternes og lidelsernes univers. Men da begyndte Herren at tale til Job og spurgte: Hvor var du, da jeg skabte alt
dette? Da Job blev mindet om Skaberen og skabelsen, åbnede der
sig en vej ud af fortvivlelsen.

Godt og dårligt selvværd

Nogle kæmper med dårligt selvværd og mærker, hvordan det tærer på kræfterne. Dårligt selvværd er som at køre bil med håndbremsen trukket. Snart kan man ikke have sin egen krop, snart er
det galt med ens følelser og væremåder. Ja alt er galt.
Over for Gud er vi syndere og har mange mangler. Men det
betyder ikke, at vi ikke duer til noget som helst. Jesus elsker os
alle så højt, at han gav sit liv for os og siger: Du er værdifuld i
mine øjne. Jeg har skabt dig. Jeg elsker dig. Og da kan vi frimodigt svare: »Ja jeg tror, at Gud har skabt mig«. Mine øjne, ører,
næse og mund, hænder og fødder, ja hele min krop – alt dette har
Gud givet mig.

Troens ro og hvile

Som årene er gået, er jeg blevet mere og mere glad for trosbekendelsen. Kort og præcist udtrykkes troen på Gud med enkle, men
meget stærke ord. Trosbekendelsen skal ikke bare læres udenad,
men den skal leves og tros indenad. For at styrke og nære troen er
det godt at sige trosbekendelsen – hver dag.
I første trosartikel ligger der hjælp til at komme videre. Jeg bliver her stillet over for Gud og ikke først og fremmest over for
mine medmennesker. Mit liv har værdi, fordi Gud har skabt mig i
sit billede. Derfor kan jeg takke Gud, fordi jeg er underfuldt skabt.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Embedet er for tiden ledigt, men
henvendelse kan ske til provsten
for Bornholm:
Gotfred Larsen,
Søborgstræde 11, 3700 Rønne,
tlf.: 5695 3195, gla@km.dk
Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk
Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk
Gravere
Østerlars
Karen Marie Pedersen,
Åløsevej 22, 3760 Gudhjem,
tlf. 5649 8262, mobil 4038 4206
Fridag tirsdag
Gudhjem
Charlotte Kok,
Kai Sonnes Vej 9, 3760 Gudhjem,
mobil 2175 5852
Kontortid 9-9.30 undt. tirsdag
Fridag tirsdag
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
Bente Paulsen,
Melsted Langgade 32,
3760 Gudhjem, tlf. 5648 5770
Næste kirkeblad
udkommer ultimo februar 2014.
Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. februar 2014.
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Udgives af bornholmske præster og
menighedsråd.
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

