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En side i præstens kalender:
Mandag: Fri (i princippet. Bisættelsessamtale fra 15-16:30, fordi det er den
eneste dag, familien kan.)
Tirsdag: På kontoret kl. 8 med kaffen.
Besvarer mails og forbereder eftermiddagens gudstjeneste på plejecenter
Klippebo. Salmer er valgt og sendt til
organist og kirkesanger. Derefter finder jeg aﬂøser til min næste friweekend. Der er præstemangel på øen; det
er ikke nemt. Så ind i kirkebøgerne og
lave en navneændring: En mand ønsker et navn, der ikke tidligere er brugt

der kl. 15. Pakker sammen bagefter
og får en snak med organist og kirkesanger om søndagens gudstjenester.
Hjemme igen kl. 16:30, og bisættelsestalen skrives næsten færdig. Lukker og
slukker kl. 18.
Onsdag: På kontoret kl. halv syv med
kaffen. Vælger salmer til søndagens
gudstjenester og sender dem til personalet. Taler i telefon med kirkesangeren omkring en solo, hun skal synge.
Taler i telefon med to brudepar, der
skal giftes henover sommeren. Går i

Præstekjoler.

i familien. Sagen er kompliceret, så
Kirkeministeriet må ind over. Begynder på bisættelsestalen.
Frokost foran computeren. Sender
salmer til kirkesanger og organist i
Rønne Kapel, hvor bisættelsen finder
sted. Taler i telefon med organist omkring musik til bisættelsen. Pakker
nadversæt med vin og oblater kl. 14:15,
tager kjole på og kører til Klippebo.
Hilser på beboerne, sludrer lidt med
dem. Gør nadver klar sammen med
kirkesangeren. Gudstjenesten begyn-

gang med kirkebladet. Har deadline
tirsdag. Heldigvis hjælper graveren i
Gudhjem, der dublerer som webmaster m.v.
Frokost foran computeren. Forbereder dagens konfirmandundervisning.
Vi skal lave stamtræer. Konfirmanderne har sendt familiebilleder på
mailen. Jeg printer billeder, stiller op
og finder pap, tuscher, lim og sakse
frem. Kirkeværgen har bagt boller
til konfirmanderne, som kommer kl.
14:30. De er trætte, men bollerne hjæl-

per. Vi laver stamtræerne og taler om
at være i familie. At være nogens børn
og at være Guds børn. Kl. 16:00 går de
hjem. Rydder op og pakker sammen.
Kører til fællesspisning på Provianten
i Gudhjem kl. 17:15. Får et godt måltid
og mulighed for at tale med mine sognebørn. Kigger forbi kirkekoret på vejen hjem. De mødes og øver i Gudhjem
kirke kl. 19:00.
Torsdag: På kontoret kl. syv med kaffen. Besvarer mails. Løber en tur. Bedemanden ringer under løbeturen. Vi
skal aftale tid til bisættelse i et af de andre tre sogne, hvor jeg aﬂøser præsten.
Ringer tilbage til bedemanden fra kontoret og ringer til familien. Aftaler at
mødes med dem søndag eftermiddag.
Frokost foran computeren. Læser
søndagens bibeltekster. Læser evangelietekst igennem på oldgræsk. Læser
en kommentar over teksten. Mødes så
med dåbsforældre i kirken kl. 14. Deres
dreng skal døbes lørdag i kommende
uge. Gennemgår dåbsritualet med
dem og aftaler salmer. Tager notater
til dåbstalen. På kontoret igen vælger
jeg bønner til søndagens gudstjenester. Læser evangelieteksten en gang
til. Spiser, inden aftenens menighedsrådsmøde går i gang kl. 19, og tænker
samtidig over, hvad jeg skal skrive i
dåbstalen. Jeg har to almindelige menighedsrådsmøder i denne måned, et
for hvert sogn, og et ekstraordinært i
Østerlars. Mødet slutter kl. 22:30.
Fredag: På kontoret kl. 8:00. Besvarer
mails, skriver bisættelsestalen helt
færdig og printer den. Pakker præstekjole og kører til Rønne Kapel. Kommer i god tid for at klæde om, hilse på
familien og tale med bedemanden. Bisættelsen begynder kl. 11. Henter kontorartikler i Rønne efter bisættelsen,
køber ind og snupper lidt frokost.
Har et hjemmebesøg umiddelbart
efter. Et sygt sognebarn ønsker at tale
fortsætter på bagsiden

			

MARTS

Gudstjenesteliste

Søndag den 4.
Østerlars
Gudhjem

3.s.i fasten
kl. 09:00
kl. 10:30

v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen, kirkekaffe

Søndag den 11.
Gudhjem
Østerlars

midfaste
kl. 09:00
kl. 10:30

v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 18.
Østerlars
Gudhjem

Mariæ bebudelsesdag
kl. 09:00
v. Meghan Welsch Jakobsen
kl. 10:30
v. Meghan Welsch Jakobsen, kirkekaffe

Søndag den 25.
Gudhjem
Østerlars

Palmesøndag
kl. 09:00
kl. 10:30

Torsdag den 29.
Østerlars
			

Skærtorsdag
kl. 18:00
v. Meghan Welsch Jakobsen
Nadvermåltid spises ved langbord i kirken.

Fredag den 30.
Gudhjem

Langfredag
kl. 10:30
v. Meghan Welsch Jakobsen
Musikgudstjeneste med læsninger fra Lukas- og Matthæuspassionen.

APRIL

v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen, kirkekaffe

Søndag den 1.
Østerlars
Gudhjem

Påskedag
kl. 09:00
kl. 10:30

v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Mandag den. 2.
Gudhjem
Østerlars

Anden Påskedag
kl. 09:00
kl. 10:30

v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 8.
Østerlars
Gudhjem

1. s. e. Påske
kl. 09:00
kl. 10:30

v. Øjvind Hansen
v. vikar

Søndag den 15.
Gudhjem
Østerlars

2. s. e. Påske
kl. 09:00
kl. 10:30

v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen, kirkekaffe

Søndag den 22.
Østerlars
Gudhjem

3. s. e. Påske
kl. 09:00
kl. 10:30

v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen, kirkekaffe

Fredag den 27.
Østerlars

Bededag
kl. 10:30

Konfirmation v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 29.
Gudhjem

kl. 10:30

Konfirmation v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Kalender
KLIPPEBO
Gudstjenester

Tirsdag d. 6. marts kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen
Tirsdag d. 20. marts kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen
Tirsdag d. 3. april kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen
Tirsdag d. 17. april kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen

Andagter og
Ældres eftermiddag

Tirsdag d. 13. marts kl. 15:00:
- Andagt v. Palle Kure
Tirsdag d. 10. april kl. 15:00:
- Andagt v. Palle Kure
Tirsdag d. 24. april kl. 15:00:
- Ældres eftermiddag
v. Poul Lykke Nielsen

Kirkebilen

Bestilling af kirkebilen sker ved
henvendelse til 5695 2301 senest
om fredagen inden kl. 17. Husk
at oplyse kontonummer ved bestilling. For Gudhjem kirke er
det 80253 og for Østerlars 80269.

Aktive Kvinder i Gudhjem

Aktive Kvinder i Gudhjem tilbyder hyggeligt socialt samvær
i form af spændende arrangementer, ture ud på øen, interessante foredrag og meget andet.
Få du lyst til at høre nærmere,
rekvirere program eller blive
medlem, ring til Bente Jørgensen, telefon 2344 4678.

Multihuset i Østerlars

Stavsdalsvej 33, Østerlars, 3760
Gudhjem.
Læs mere på facebook.dk/
MultihusetOsterlars

Syng-sammen i præstegården
v. Inge-Lise Lassen
Fredag d. 23. marts
Fredag d. 20 april

ØSTERLARS
Baptistkirken
Onsdag d. 14. marts kl. 14:30:
Ældres Eftermiddag i Multihuset.
Luthersk Mission, Nybrovej 36,
Østerlars
Henvendelse ang. møder: Enok
D. Madsen, tlf. 4042 8423.

MARTS:

Søndag d. 4. kl. 14:00:
v. Thorkild Holm.
Søndag d. 11. kl. 10:00:
v. Peter W. Jensen.

APRIL:

Påskedag d. 1. kl. 9:30:
v. Birger Pedersen.
Søndag d. 8. kl. 14:00
Søndag d. 15. kl. 10:00
Søndag d. 29. kl. 14:00
Seniortræf:
Onsdag d. 11. april kl. 14:30:
v. Signe Munch.
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
IndreMission,SikemLøkkegade10,
Gudhjem
www.bornholmim.dk/lokalt/
gudhjem

MARTS:

Fredag d. 2.:
v. Lasse Munch
Onsdag d. 7. kl. 19:00:
- Bibelundervisning v. Ellen
Kappelgård, Sct. Klemensgade 2,
Klemensker
Fredag d. 16.:
v. Arne Nørgård, Kolding
Mandag d. 19. kl. 18:00:
- Familieaften med spisning
v. Lone Marker

APRIL:

Mandag d. 2. kl. 14:00:
- Påskestævne v. Villy Sørensen,
Zahrtmannsvej 42, Rønne.
Torsdag d. 19.:
v. Peter Hauge Madsen, Rønne

Mandagsklub
for børn fra 4 år

www.dfskreds.dk/bornholm/
klubber/gudhjem
Mandage kl. 18:30 – 19:45
Hos Inge & Thorkild Holm
Gudhjemvej 80, tlf. 5648 5482

Østerlars kirke køber naboen
Et enestående bygningsværk som Østerlars kirke kræver både plads
og luft. Derfor blev vi i menighedsrådet hurtigt enige om at byde på
naboejendommen Karlshøj, på Vietsvej 19, da den blev udbudt til salg.
Østerlars kirke ligger sårbart i vores kulturlandskab, og med købet
af Karlshøj kan vi som menighedsråd bedre passe på kirken og den
store kulturarv, som kirken udgør. Samtidig har vi mulighed for at
regulere turisttrafikken bedre.
Nu følger en proces med frasalg af avlsjorden, ansøgning om tilladelse til opsplitning af jord, nedrivning af bygningssæt m.m. Vi har
optaget et 10-årigt stiftslån til at gennemføre hele projektet.
Både præst og menighedsråd glæder sig over, at det er lykkedes os
at erhverve ejendommen.
Formand Erling Aabye Dam

med mig om døden. Det tager tid. Er
hjemme kl. 15:30 og begynder på søndagens prædiken. Lukker og slukker kl.
17:30.
Lørdag: På kontoret kl. 9. Laver kirkebladet færdigt. Hiver fat i min prædiken
igen. Den volder mig problemer. Går i
gang med at gøre rent på badeværelset
og vaske tøj, mens jeg tænker. Går tilbage på kontoret. Går ned til køleskabet tre
gange og spiser et eller andet tilfældigt.
Går en tur. Får en kanon ide. Skriver,
skriver, skriver. Lukker og slukker kl. 18.
Søndag: På kontoret kl. 6. Skriver min
prædiken færdig over kaffen. Printer ud
og pakker ritual- og bønnebøger sammen. Tager kjolen på kl. 8:20 og kører til
fromesse i Østerlars kirke. Den begyn-

der kl. 9 og tager 50 minutter. Hilser på
menigheden. Taler med graveren om et
par praktiske ting. Kører til Gudhjem
kirke, hvor der er højmesse med nadver
kl. 10:30. Drikker kirkekaffe med menigheden bagefter. Det er en myte, at kirkerne i Danmark er tomme. Kirkegangen i
pastoratet er god! Er hjemme kl. 12:30 og
når lige at smide kjolen, inden jeg kører
videre til bisættelsessamtalen. Har ikke
fået frokost og spiser alt for meget kringle. Hjemme igen kl. 15:30 og burde gøre
kirkebladet færdig. I stedet jeg smider
mig på sofaen og bliver liggende! Læser
næste søndags evangelietekst, inden jeg
lægger mig til at sove om aftenen, så kan
den ligge og hæve lidt i bevidstheden.
It’s all in a day’s work, som amerikanerne
siger. Det ligger i jobbet, det hele.

Kvindernes Internationale Bede- og Inspirationsdag
Lørdag d. 3. marts afholdes Kvindernes Internationale Bede- og inspirationsdag i Nexø Frikirke.
Vi mødes i fællesskab på tværs af kirker og missionshuse kl. 9.30-15.00.
Temaet er udarbejdet af kvinder fra Surinam: »Gud så, at det var godt!«
Program og tilmelding vil ligge i kirker og missionshuse i februar.
Flere oplysninger kan ses på: www.kvindebededag.dk.
Evt. henvendelse til Bente Paulsen, tlf. 5648 5770, eller Karen-Marie
Pedersen, tlf. 5649 5048.

Ny graver i Gudhjem

Charlotte Barfred Schmidt er fra 1. marts 2018 ansat som graver ved Gudhjem kirke. Charlotte kommer fra stillingen som graverassistent ved Gudhjem kirke.

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Meghan Welsch
Jakobsen,
Gudhjemvej 28,
3760 Gudhjem,
tlf. 3070 8054
megja@km.dk. Fridag mandag

Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk
Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk
Organist
Thorbjørn Jensen

Kirkesanger
Anna Cirkola
Fridag mandag.

Gravere
Østerlars
Karen-Marie Pedersen,
mobil 4038 4206,
graveroesterlars@gmail.com
Fridag mandag.
Gudhjem
Charlotte Barfred Schmidt,
tlf. 3152 0605,
gudhjemkirkegaard@mail.dk
Fridag mandag.
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
udkommer ultimo april 2018.
Stof hertil skal være sognepræsten i
hænde senest d. 10. april 2018.
KIRKEBLADET
Udgives af Østerlars og Gudhjem menighedsråd, redaktør sognepræst Meghan
Welsch Jakobsen.
Fotos af Meghan Welsch Jakobsen.
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

