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Fastelavn og påske = Jesu dåb og Jesu opstandelse. Hvilken forbindelse er der mellem disse to begivenheder?
Dåben og opstandelsen, Jesu dåb og hans opstandelse, vores dåb og vores håb om opstandelse? Og Skærtorsdag,
med det tilgivende måltid ind i mellem? - det måltid, vi indbydes til, hver gang vi er til højmesse, - et fællesskab
vi indbydes til at leve vort liv i sammenhæng med. Har du tænkt over det?
Jeg har fundet en række mennesker, der har tænkt over det; tænkt over deres dåb. Jeg bringer deres overvejelser her.

Glædelig påske

“Dåben kan få betydning som samlingspunkt, når ens
livsbane pludselig slår et slag, man på ingen måde havde
forestillet sig.”
Interviewet med Anders, der er barnedøbt, foregår i et lukket
dansk fængsel, hvor han afsoner en dom på 16 år.”
Jeg indleder med at spørge Anders, hvilke ord eller værdier
han forbinder med kristendommen. Svaret kommer prompte.
– Tro, håb og kærlighed. Specielt håbet. Og så en form for tilgivelse, for man søger jo en form for tilgivelse i troen.
Min interesse for kristendommen opstod, før jeg kom i
fængsel. I forbindelse med mit arbejde besøgte jeg tit kirker
på min vej, og jeg nød at sidde i det rolige rum. Til at begynde
med bildte jeg mig ind, at det var arkitekturen, som trak, men
der var afgjort også en fascination eller en form for dragende
kraft af noget mere. Senere spurgte en kollega mig, om jeg
ville med til gudstjeneste, og det var da lettere grænseoverskridende, må jeg sige…men stemningen overraskede… Det
var et sted, hvor jeg kunne koble helt fra, og bare være mig
selv. -Jeg søger også noget, der er større end mig selv. Det er en
kæmpe befrielse. Som menneske, uanset hvad man har gjort,
er man et lille støvkorn i et kæmpe univers. Jeg vil ikke sige,
at jeg gerne vil forsvinde, men det er svært at finde min plads

efter at have fejlet og svigtet så katastrofalt, som jeg har gjort.
Det er altoverskyggende for mit liv.
- Jeg har ikke brug for tilgivelse i almindelige menneskers
øjne. Det er ikke vigtigt, hvad folk tænker; for jeg kan godt
forstå, at de fordømmer den handling, jeg har gjort. Det, jeg
derimod har brug for, er Guds tilgivelse. Den tilgivelse, tror
jeg, kan føre mig hen til at være noget for andre mennesker.
Kan tilgivelsen hele dig? – Ja, det kan den. Den er med til at give
livet lidt indhold, jeg får fyldt en smule af det sorte hul, som
jeg har i mig, ud. Jeg får en lille smule liv i mig på den måde.
Det finder jeg meget givende. Anders slår fast, at man som
menneske selv bærer ansvaret, man kan ikke bare lægge sine
handlingers konsekvenser over på Gud. Derimod skal man
stå til ansvar over for Gud.
Og derfor er det også ifølge Anders noget, man skal arbejde
på, en slags proces.
-Jeg tror også på, at der kommer noget efter dette liv. Og det
er både en trøst og samtidig en smerte. Forestillingen om det
evige liv og troen på opstandelsen gør, at der bliver plads til
lys og varme i min fremtid.
Ville du gerne have været voksendøbt? – Nej, sådan har jeg det
ikke. Barnedåben er med til at kæde det hele sammen, den

Påske i kirkerne, incl. spisning Skærtorsdag aften og musikandagt Langfredag

Kalender

Møder i sognet
Menighedsrådsmøder

Østerlars: d. 12. marts: årsregnskab,
d. 21. april: budgetmøde.
Gudhjem: d. 24. marts: årsregnskab.
Møderne er kl. 19 i hhv Præstegården og
Gudhjemhuset. Fri adgang.
HUSK Konfirmandforældre-aften
i Præstegården 26. marts kl. 19.30
Mvh. Marianne Ring

ØSTERLARS

Luthersk Mission Nybrovej 36, Østerlars

Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 4042 8423.
Marts
Søndag d. 8. kl. 14.00
v. Peter Westh Jensen.
Søndag d. 15. kl. 10.00
v. Enok Due Madsen.
Tirsdag d. 17. kl.19.30
på Svanekevej 23 i Østermarie.
Palmesøndag d.29. kl. 14.00
v. Olai Poulsen.
April
Langfredag d. 3. kl. 14.00.
Påskedag d. 5. kl. 9.30.
Søndag d. 12. kl. 14.00.
Søndag d. 19. kl. 10.00.
Søndag d. 26.kl.14.00
i Årsballe v. Anne S. Grønbæk.
Ældres eftermiddag,
Onsdag d. 8. kl. 14.30
v. Poul Lykke Nielsen.
Juniorklub - mandage kl. 18.50.
Henvendelse: Bodil Gudbergsen,
tlf. 30277293.
Familietræf - fredage kl. 16.15.
Henvendelse: Olai Poulsen,
tlf. 20214119.
Baptistkirken - onsdag den 11. marts
kl. 14.30: Ældres eftermiddag

GUDHJEM

Indre Mission, Sikem Løkkegade 10, Gudhjem

Marts
Torsdag d. 12. kl. 19:30
v/Knud Henning Hansen,
Bølshavn. Indsamlingsaften
Torsdag d. 26 kl. 19:30
v/Peter Åge Bak, Nylars
Emne: Jesu ligklæde
April
d. 9. kl. 19:30
v/Jens Peter Jensen, Klemensker
Mandag d. 20. kl. 18:00
Familieaften m/spisning
v/Karen Markussen, Åkirkeby
Onsdag d. 29 kl. 19:00
Bibelundervisning i Klemensker,
Sct. Klemensgade 2
v/Poul B. Hansen, Åkirkeby

Mandagsklub for børn fra 4 år
Mandage kl. 18:30 - 19:45
Hos Inge & Thorkild Holm
Gudhjemvej 80

GUDSTJENESTER
PÅ KLIPPEBO
Gudstjenester på Klippebo
3. marts kl. 15, sognepræst
Marianne Ring
17. marts kl. 15, nabopræst
Øjvind Nukartaq Hansen
7. april kl. 15, sognepræst
Marianne Ring, med altergang
21. april kl. 15, sognepræst
Marianne Ring

Andagter

Tirsdag d. 10. marts kl. 15:00
v/Birger Pedersen
Tirsdag d. 14. april kl 15:00
v/Birger Pedersen

Ældres eftermiddag

Tirsdag d. 24. marts kl. 15:00
v/Poul Lykke Nielsen
Tirsdag d. 28. april kl. 15:00
v/Knud Henning Hansen

Østerlars/Gudhjem
kirkekor

....er nu valgt som navn for
menighedernes kor. Vi øver
hver onsdag i Gudhjem kirke,
1930 til 2145.
Det er åbent for alle, og man
trænger ikke andet end en
sangstemme og lyst til at synge for at komme med.
Vi skal synge ved Gudstjenesterne i begge kirker Maria
bebudelses dag 22. marts og
vi planlægger en koncert på
Gudhjem museum lørdag
den 25. april. Der kommer
mere om denne senere.
Vores repertoire er blandet.
Lidt salmer og sange fra højskole sangbogen, og andre
sange der passer til årstiden.
Velkommen til kor!

Koncert I Østerlars kirke

Lørdag 21.4 kl. 16 Mathias Lytke, - et ungt klarinet talent fra København, med tilknytning til Bornholm kommer og spiller for os.
Sammen med ham kommer Svaneke og Ibsker kirkekor , med dirigent
Jelena Heiberg, de skal synge sit forårsprogram, Det hele bliver akkompagneret af Anita organist, og der er orgel solo og salmer med i
programmet.
Koncerten er gratis og åben for alle.
Velkommen!

Sangeftermiddag
i præstegården

torsdag den 19.2 fra 14.30 til 16
torsdag den 19.3 fra 14.30 til 16
torsdag den 16.4 fra 14.30 til 16
Vi synger sammen fra
højskolesangbogen og har en
lang kaffe pause undervejs.
Alle er meget velkomne!

Kvindernes internationale
Bededag
Fredag d. 6. marts,
kl. 14.30
i Præstegården

Hvert år mødes kvinder over
hele verden på hver deres sted og
samles i bøn på denne dag. Temaet
i år er: „Forstår I, hvad jeg har gjort
mod jer?”Årets hæfte til den fælles
læsning er forberedt af kvinder
fra Bahama. Vi mødes også; vores
præst vil holde prædiken over dagen og temaet. Vel mødt. Planlægningsgruppen Østerlars-Gudhjem

SANGAFTEN i Østerlars
præstegård

Tirsdag 24.3 kl. 1930 til 22.
Vi synger fra højskole sangbogen og får en kop te/kaffe
undervejs. Organist Anita
spiller for. Sangaftenene er et
fælles arrangement mellem
Østerlars Borgerforening og
Østerlars menighedsråd.
Velkommen

D. 16 april kl. 19
i Østerlars:

Andagt, i forbindelse med
Distriktforeningens for
Bornholms menighedsrådsmedlemmers forårsmøde.
Marianne Ring prædiker.
Alle er velkomne

Besøg af præsten

Jeg vil gerne besøge jer! Kontakt mig
på mail: malr@km.dk eller ring på
5649 8092.
Mvh. Marianne Ring

Gudstjenester
Marts
1. marts, 2. s. i fasten

5. april, Påskemorgen
Østerlars kl. 10.30 Marianne R.
Gudhjem kl. 9 Marianne R.

8. marts 3.s. i fasten

6. april, 2. Påskedag
Østerlars kl. 9 Marianne R.
Gudhjem kl. 10.30 Marianne R.

Østerlars 9 Marianne R.
Gudhjem 10.30 Marianne R.

Østerlars 10.30 Marianne R.
Gudhjem kl. 9 Marianne R.

15. marts Midfaste
Østerlars kl. 9 Øjvind N.H.
Gudhjem kl. 10.30 Øjvind N.H.
22. marts Maria Bebudelse

Østerlars kl. 9 Marianne R.
Gudhjem kl. 10.30 Marianne R.

Vores eget kor medvirker
ved begge tjenester.

29. marts Palmesøndag
Østerlars kl. 9 Marianne R.
Gudhjem kl. 10.30 Marianne R.

April
2. april Skærtorsdag
Østerlars kl. 10.30 Marianne R.
Gudhjem kl. 19 Marianne R.
Med fælles måltid, se omtale.
3. april, Langfredag
Østerlars kl. 15 Marianne R.
Særlig musik andagt.
Gudhjem kl. 10.30 Marianne R.

Sorggrupper

Cathrine Kingo, psykolog i Kræftens bekæmpelse,
og Henriette Ry Nielsen, sygehuspræst, har taget
initiativ til at oprette 3 sorggrupper i løbet af foråret.
En sorggruppe er et skæbne-fællesskab at mødes i,
når man har mistet en af sine nærmeste. Er du interesseret, så ring til mig og jeg formidler den videre
kontakt til en af de to. kh Marianne Ring, 25722050

Døbte:

Mary Elvira Mogensen, 23. december
Laura Louise Grandahl Rump, 15. februar

Begravede:

Kaja Møller Hansen, 13. december
Denise Madeleine Brogan Christensen, 30. december

12. april, 1. s.e. påske
Østerlars kl. 10.30 Marianne R.
Gudhjem kl. 9 Marianne R.
19. april, 2.s.e. påske
Østerlars kl. 9 Marianne R.
Gudhjem kl. 10.30 Henriette R.N.
26. april, 3.s.e.påske

Østerlars kl. 10.30 Marianne R.
Gudhjem kl. 9 Marianne R.

Maj
1. maj, St.Bededag
Konfirmation
Gudhjem kl. 10.30 Marianne R.
3. maj, 4.s.e.påske
Konfirmation
Østerlars kl. 10.30 Marianne R.
Skærtorsdag aften holder Jesus nadver med
disciplene. Det bliver
hans sidste, men det bliver kirkens første. Vi er
led i en lang kæde, som
denne aften får fortalt
historien om hvorfor
Gud blev menneske. I år
vil vi som noget nyt fejre aftenen ved at spise
sammen i kirken. Vi dækker op med borde
ned langs midten. Gudstjenesten er rammen
om måltidsfællesskabet, vi synger, jeg prædiker, og brød og vin indstiftes. Jeg lægger en
liste i kirken, hvor I kan skrive jer på, så vi
kan servere til alle, som vil være med.
Kh Marianne R.

Erik Johannes Jespersen, 8. Januar
Niels Thunberg, 8. Januar
Kirsten Ingrid Johansen, 10. Januar
Gunver Margrethe Harrild, 15. Januar
Mary Elvira Mogensen, 5. februar

skaber en kolossal sammenhæng i mit liv mellem før og nu. Det at være døbt giver mig en
mulighed for at holde fast i mig selv, så jeg ikke mister mig selv, slutter Anders.
“Dåben er et symbol på Guds kærlighed. Man har sine forældres og sin families kærlighed, men med Guds kærlighed får man en universel kærlighed på sig. Det betyder, at hvis
alt andet fejler, har man altid Gud hos sig”
Sådan siger Sandie, som er specialestuderende på Københavns Universitet. Sandie er barnedøbt,
og for hende symboliserer dåben det fællesskab og den grundstart for livet, som alle døbte
får, et fælles udgangspunkt med andre mennesker, siger hun. –Selvom spædbarnet ikke har
gjort nogen fortræd, ved vi jo godt, at sådan bliver det ikke ved med at være. Uanset hvor perfekte vi gerne vil være, og uanset hvor meget vi elsker, kommer vi til at såre. Derfor er dåben
en gave, som skænker syndernes forladelse på forskud, fordi kristendommen er realistisk,
forklarer Sandie. Så det evige liv kan også opleves i glimt, når livet her fortsætter, selv om det
synes umuligt?
Ja, præcis. Tingene fortsætter. Man har en følelse af, at noget er væk – og så er det alligevel
ikke helt sådan. Det har jeg tænkt meget over, for når man mister sin mor, som jeg har, har
man det, som om man mister en arm. Jeg har noget af min mor i mig, noget af min far i mig,
men jeg har også noget, der er helt mig selv – og det er her, Gud kommer ind i billedet. Dåben
er symbolet på det, den 3. del, som ikke er mine forældre, men som er mig. Det er den del, der
overlever og bærer igennem, når man f.eks. mister. Gud er på en gang den faste del i mig, der
gør mig til mig. Det kan godt være, at man skal finde sig selv på en ny måde efter et tab, men
man eksisterer stadig. Omvendt er Gudsdelen også den, der gør, at vi skal passe på os selv og
hinanden. Vi er noget unikt hver især, fordi Gud er den, der deler sig med os. Det er øvrigt
Kierkegaard, der taler om det, siger Sandie og tager en slurk cola.
“I dåben forsvinder den gamle personlighed, når jeg kommer under vand. Når jeg kommer op ad vandet igen, har jeg fået en ny personlighed. Man kan sige, at man opstår med
en ny personlighed, som er grundlagt på tro, håb og kærlighed”
Sådan fortæller Adeel, der er konverteret fra islam til kristendommen. Adeel fortæller, at det ikke
er alle hans venner, der har accepteret hans valg.
– Men jeg har sagt til dem, at det er mit valg. Jeg hører ikke på familie og venner, men på
Jesus, som siger, at når du vandrer med mig, får du lys i dine tanker og dit hjerte. På den måde
får jeg fred i sindet.
– For mig er den grundlæggende styrke ved kristendommen næstekærlighed. Det handler
ikke om, hvad der kommer ud af munden, men hvad man gør. Man skal forstå Jesus’ ord, siger
Adeel og gør en kunstpause, mens han ser bestemt på mig.
– Forståelsen og tilegnelsen er vigtig, men det kræver også, at jeg arbejder med mig selv,
med hvem jeg er, og hvad jeg vil stille op med min tilværelse. Det er en enorm proces, men
arbejdet giver mig en tryghed forklarer han og præciserer:
– På den måde bliver jeg bedre i stand til at forstå mit liv. – Når du nærmer dig Gud, nærmer
han sig dig. Når man ikke nærmer sig Gud, får man det skidt, pointerer Adeel. – Men går man
derimod hen imod Gud, mærker man med det samme, at man er Guds barn. Men for Adeel er
det helt grundlæggende, at selv om man får det skidt af at være vendt væk fra Gud, elsker Gud
stadig én, selvom man ikke mærker det. – Det er vigtigt at slå fast, siger Adeel og fortsætter:
“Det er den kærlighed og den respekt, jeg ser som forskellen på kristendommen og islam.“
”Jeg kan ikke undvære kirken. At gå i kirke er ligesom at blive tanket op. Jeg ved nu,
hvor jeg hører til, og det giver en fantastisk ro og styrke, siger Ingrid, en dame først i 70’erne”
Men sådan har det på ingen måde altid været. Ingrid blev nemlig først døbt som 70-årig.
Samtalen kommer derfor ﬂere gange ind på, hvad det gør ved ens livssyn at blive døbt i så
relativt sen en alder. – Jeg har selvfølgelig altid kendt til kristendommen, men kommer fra et
hjem, hvor religionen ikke spillede nogen rolle. Det hang helt konkret sammen med, at min far
var ateist. Min mor var faktisk kristen, men det var min far, der bestemte.
– I dag er jeg rigtig glad for, at jeg tog springet og blev døbt, men det var et behov, som
kom lidt efter lidt. - Det gjorde en forskel at blive døbt. Jeg har en fornemmelse af, at jeg får
mere og mere ud af livet. Og helt konkret får jeg større og større indsigt i kristendommen. Jeg
synes, der er kommet en anden mening ind i mit liv. Jeg har fået en større ro, forklarer Ingrid.
Kristendommen er også med til at holde det onde fra døren. – Jeg kan tage afstand til det, fordi
jeg ved, hvor jeg hører til.
For Ingrid betyder kirkerummet noget helt specielt: Jeg er så glad for at gå i kirke, alene
stemningen i rummet betyder meget for mig. Og salmerne, jeg elsker salmerne, og evangelieteksterne, som jeg ellers ikke kendte, men jeg har lært mere og mere med tiden. Og man
behøver ikke at forstå alt, hvad der foregår. Alene det, at man hilser på hinanden, selv om man
ikke kender hinanden af navn. Der er en respekt for det enkelte menneske og for hinanden.
Derfor var det også vigtigt for mig at blive døbt under en højmesse, det var vigtigt for mig,
at menigheden så mig og var med. Efter min dåb sagde en dame fra menigheden til mig, at
havde hun vidst, at jeg skulle døbes, havde hun taget en rose med til mig.
Disse interviews, og ﬂere, bringes på hjemmesiden www.Daabifolkekirken.dk

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,
tlf. 5649 5048, mobil 4038 4206
Fridag mandag
Gudhjem
Charlotte Kok,
Kai Sonnes Vej 9, 3760 Gudhjem,
mobil 2175 5852
Kontortid 9-9.30 undt. tirsdag
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 april 2015.
Stof hertil skal være sognepræsten i
hænde senest d. 1. april 2015.
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