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Melstedgård, 5. juni 1902. Fra venstre Hans Svendsen, ejer af gården, og sønnen, senere gårdejer, Julius Svendsen. De øvrige er
daglejere og tjenestefolk på gården. Fotografen er Soltau Sivertsen, Hasle. Han var rejsefotograf på Bornholm 1898-ca. 1915. BM

Gravmonumentet fortæller
Her indledes, hvad man kan håbe, bliver en
spændende række af fortællinger om gravmonumenter på pastoratets ﬁre kirkegårde. Samtidig
opfordres læserne til at bidrage. Hvem har en
god og vigtig fortælling?
På Gudhjems nye kirkegård står en sten halvejs
i skjul af et par gigantiske thujaer. På stenen står
navnene Petra Svendsen og Gaardejer Julius
Svendsen. Gården, der henvises til, er Melstedgård, den smukke, femlængede bondegård lidt
længere ned ad vejen – Bornholms levende landbrugsmuseum.
Det levende ved museet skyldes først og fremmest dyrene og det kredsløb, som præsenteres,
når møddingen på gårdspladsen ved hårdt arbejde forvandles til afgrøder – for ikke at tale om
urtehaven, æblehaven og bigården.

Besøger man stuehuset, oplever man interiør,
bemaling, tapeter og indretning, som det har set
ud dengang, da omtalte Julius blev født som den
yngste af seks søskende i 1877. Her er det selvforsynende landbrug med mælkekælder, murgryder og bageovn. Pigekammeret er lige ved
siden af bryggerset, og i sengehullet i folkestuen
ved siden af bilæggerovnen kan der ligge en ﬂok
unger om natten. Og så er der kakkelovn i både
lillestuen og havestuen, og i sidstnævnte kunne
komme ﬁne gæster efter kirketid om søndagen.
Måske præsten.
Anden uge i maj åbner Melstedgård. Julius’
gravsten kan man se hele året.
Kilde: Ann Vibeke Knudsen,
»Landbrugsmuseet Melstedgård«.

Gudstjenesteliste
I disse alvorlige tider:

Bladet her blev til, før vi stod i den kritiske situation, vi
nu står i. Med hensyn til gudstjenester og andre aktiviteter opfordrer jeg derfor alle til at holde sig opdateret
via kirkernes hjemmesider: www.oesterlarskirke.dk og
www.gudhjemkirke.dk

Selv om kirkernes aktiviteter i skrivende stund er lukket
ned, står vi til rådighed for vores ældre, svage og syge sognebørn. Er der brug for hjælp til indkøb eller en venlig
stemme i røret, så tag gerne kontakt til jeres sognepræst på
30708054. Har man brug for en samtale om situationen eller
andet, er man også altid mere end velkommen til at ringe.

APRIL 2020
Søndag d. 5. april		
Gudhjem kirke kl. 09:00-10:00
Østerlars kirke kl. 10:30-11:30
Torsdag d. 9. april		
Østerlars kirke kl. 18:00-19:00
				
Fredag d. 10. april		
Gudhjem kirke kl. 10:30-11:30
Søndag d. 12. april		
Østerlars kirke kl. 09:00-10:00
Gudhjem kirke kl. 10:30-11:30
Mandag d. 13. april
Østerlars kirke kl. 10:30-11:30
Søndag d. 19. april		
Østerlars kirke kl. 09:00-10:00
Gudhjem kirke kl. 10:30-11:30
Søndag d. 26. april		
Gudhjem kirke kl. 10:30-11:30

Palmesøndag
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen
Skærtorsdag
Meghan Welsch Jakobsen. Der er traditionen tro dækket op i
kirken, og sammen spiser vi et nadvermåltid, der ligner det,
Jesus delte med sine disciple på den første skærtorsdag.
Langfredag
Meghan Welsch Jakobsen. Passionsgudstjeneste med læsninger
om Jesu lidelse og død, salmesang og smukke musikindslag.
Påskedag
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen
Anden påskedag
Meghan Welsch Jakobsen
1. s. e. påske
Øjvind Hansen
Henriette Ry Nielsen
2. s. e. påske
Meghan Welsch Jakobsen. Spillemandsmesse.
Spillemænd og kor medvirker til en festlig musikgudstjeneste.

MAJ 2020
Søndag d. 3. maj		
Gudhjem kirke kl. 09:00-10:00
Østerlars kirke kl. 10:30-11:30
Fredag d. 8. maj		
Østerlars kirke kl. 10:30-11:30
Søndag d. 10. maj		
Gudhjem kirke kl. 10:30-11:30
Søndag d. 17. maj		
Gudhjem kirke kl. 09:00-10:00
Østerlars kirke kl. 10:30-11:30
Torsdag d. 21. maj		
Østerlars kirke kl. 09:00-10:00
Gudhjem kirke kl. 10:30-11:30
Søndag d. 24. maj		
Gudhjem kirke kl. 09:00-10:00
Østerlars kirke kl. 10:30-11:30
Søndag d. 31. maj		
Østerlars kirke kl. 09:00-10:00
Gudhjem kirke kl. 10:30-11:30

3. s. e. påske
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen
Konfirmation
Konfirmation
Meghan Welsch Jakobsen
5. s. e. påske
Øjvind Hansen
Henriette Ry Nielsen
Kristi himmelfarts dag
Øjvind Hansen
Knud Henning Hansen
6. s. e. påske
Øjvind Hansen
Jesper Stange
Pinsedag
Meghan Welsch Jakobsen
Meghan Welsch Jakobsen

JUNI 2020
Mandag d. 1. juni		
Kyllingemoderen kl. 10:30

Anden Pinsedag
Fællesgudstjeneste for alle øens folkekirker.

Der tages forbehold for evt. ændringer og aflysninger. Se kirkernes hjemmesider for opdateringer: www.oesterlarskirke.dk og www.gudhjemkirke.dk

Kirkernes Kalender
KONCERTER
Gudhjem kirke

Søndag d. 3. maj kl. 15:00: Det rytmiske selskab. Gratis entré.

For yderligere information og
tilmelding kontaktes sanger og
sangpædagog Ursula Bambuch
på telefon: 2986 8982 eller e-mail:
ursula.bambuch@gmail.com

Syng-sammen

Bibelværksted

Der er sang og hyggeligt samvær
på præstegården i Østerlars én
gang om måneden på følgende
dage:
Fredag d. 24. april kl. 14 til 15:30
Fredag d. 29. maj kl. 14 til 15:30
Anita Barlien er pianist. For
yderligere information kontaktes Signe Kristensen på e-mail:
famkrist16@gmail.com

Sammen dykker vi ned i bibelteksterne og de kristne ritualer: Hvordan er de blevet til?
Hvad betyder de? Og; hvordan
giver de mening i et moderne
samfund?
Vi mødes i præstegården følgende dage:
Torsdag d. 30. april kl. 19:00-21:00
Torsdag d. 4. juni kl. 19:00-21:00

Baby-salmesang

(Alder: 2 - 10 mdr.)
Vi mødes om tirsdagen kl. 10:00 i
Gudhjem kirke, dog den sidste
tirsdag i måneden på plejehjemmet. Vi synger en halv time og
efterfølgende er der tid til hygge
og en kop te eller kaffe.

Karoline

Frigørelsesengel

Mikkel

Kor

Vores organist Thorbjørn Jensen
er på barsel indtil juni. I denne
periode overtager organist Anita
Barlien ledelsen af voksenkoret.
Børnekoret er indtil videre sat i
bero.
For yderligere information
kontakt Anita Barlien på telefon:
4149 6776 eller e-mail: barliena@
mail.dk

Andre arrangementer i Østerlars og Gudhjem
Østerlars

KLIPPEBO
Gudstjenester

APRIL
Tirsdag d. 21. april kl. 15:00
v. Meghan Welsch Jakobsen
MAJ
Tirsdag d. 5. maj kl. 15:00
v. Meghan Welsch Jakobsen
Vi begynder kl. 14:30 med kaffe og
kage.

Andagter og ældremøder
Tirsdag d. 14. april kl. 15:00
v. Palle Kure
Tirsdag d. 26. maj kl. 15:00
v. Poul Lykke Nielsen
Tirsdag d. 12. maj kl. 15:00
v. Palle Kure
Tirsdag d. 28. april kl. 15:00
v. Palle Kure

LUTHERSK MISSION
Nybrovej 36.
Henvendelse ang. møder:
Enok D. Madsen, tlf. 4042 8423.
APRIL 2020
Palmesøndag d. 5. april kl. 10.30
v. Finn Andersen.
Påskedag d. 12. april kl. 9.30
v. Olai Poulsen.
Søndag d. 19. april kl. 14.00
v. Peter W. Jensen.
MAJ 2020
Søndag d. 3. maj kl. 14.00
v. Samuel Christensen.
Søndag d. 10. maj kl. 10.30
v. Birger Pedersen.
Pinsedag d. 31. maj kl. 19.30
v. Enok D. Madsen.

Seniortræf:
Onsdag d. 1. april kl. 14.30
v. Knud H. Hansen.
Onsdag d. 6. maj kl. 14.30
v. Peter Techow.
Juniorklub: mandage kl. 18:50.
Henvendelse:
Thomas Poulsen, tlf. 5080 5641.

Familietræf: fredage kl. 16:15.
Henvendelse:
Olai Poulsen, tlf. 2021 4119.

Gudhjem

INDRE MISSION, SIKEM
Løkkegade 10, Gudhjem
www.bornholmim.dk/lokalt/gudhjem
APRIL 2020
Torsdag d. 2. april v. Hartvig Mumm
Emne: Forventningsglæde
Mandag d. 13. april kl. 14
v. Niels H. Mortensen
Påskestævne i Rønne,
Zahrtmannsvej 42.
Torsdag d. 16. april v. Kristoffer Nielsen
Torsdag d. 30. april v. Elon Lauterlein
MAJ 2020
Torsdag d. 14. maj v. Jakob Østergaard
Emne: Find Jesus i syndefaldsberetningen
Torsdag d. 28. maj v. Lasse Munk
Mandagsklub for børn fra 4 år:
Mandage kl. 18:30-19:45:
Hos Inge & Thorkild Holm
Gudhjemvej 80, Tlf. 5648 5482.
www.dfskreds.dk/bornholm/
klubber/gudhjem

Engleworkshop

I januar holdt vi engleworkshop med konﬁrmanderne i de mere rummelige lokaler hos vores sognemedarbejder Nicola Christiansen-Johnson på Brommevej. I den forbindelse talte vi om, hvad engle egentlig er,
og hvor og hvornår optræder de i biblen. Vi trak også hver et englekort,
altså et kort med en engel, der repræsenterer et sæt egenskaber, vi hver
især kunne tage med os ind i det nye år. Og sidst, men ikke mindst ﬁk
konﬁrmanderne lov til at tegne deres engel. Det kom der ﬁne resultater
ud af. Et par af dem kan ses her i bladet.

Kirkelig vejviser

Sognepræst
Meghan Welsch
Jakobsen,
Gudhjemvej 28,
3760 Gudhjem,
tlf. 3070 8054
megja@km.dk. Fridag mandag
Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk
Følg os på også på Facebook:
www.facebook.com/
%C3%98sterlars-kirke1572140929708231/

Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk
Følg os på også på Facebook:
www.facebook.com/
gudhjemkirke/

Organist
Lene Lorentzen, (barselsvikar)
Kirkesangere
Kristin Schmidt

Sognemedarbejder
Nicola Christensen-Johnson

Sultne konﬁrmander efter engleworkshop på Brommevej.

Karlshøj nedrives

Menighedsrådet i Østerlars købte ejendommen Karlshøj foran kirken i
foråret 2018 med det formål at sikre området mod ny erhvervsaktivitet.
Tiden efter købet er blevet brugt på at få alle tilladelser i hus for en nedrivning af bygningssættet. El-, vand-, og varmeforsyning er koblet fra,
gamle brønde er kastet til, og en entreprenør starter på nedrivning i
april/maj. Turistindtægterne vil være med til at dække omkostningerne.
Den 6. - 7. - 8. april fra kl. 10.00 til 17.00 vil der være mulighed for at
hente genbrugsmaterialer på ejendommen. Repræsentanter fra menighedsrådet vil være til stede.

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. Får du lyst til at høre nærmere, rekvirere et program eller
blive medlem, ring til Bente Jørgensen, telefon: 2344 4678.

Multihuset i Østerlars

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

Gravere
Østerlars
Karen-Marie Pedersen,
tlf. 4038 4206,
graveroesterlars@gmail.com
Fridag mandag.
Gudhjem
Ann-Britt Bolvig Andersen
(barselsvikar)
tlf. 2175 5852
gudhjemkirkegaard@mail.dk
Fridag mandag.
Menighedsrådsformænd
Østerlars:
Erling Aabye Dam,
Gudhjemvej 64,
3760 Gudhjem,
tlf. 2463 5436
Gudhjem
Jakob van Oord Post,
Kastanievej 12,
3760 Gudhjem,
tlf. +46 70 279 98 01
Kirkeværge
Østerlars
Karsten Brodersen,
Stavdalsvej 23, Østerlars,
3760 Gudhjem,
tlf. 2128 3027
Gudhjem
Bitten Danig,
Grevens Dal 42, 3760 Gudhjem,
tlf. 2251 9150
NÆSTE KIRKEBLAD
udkommer ultimo maj.
Alle indlæg skal være sognepræsten i
hænde SENEST d. 1. maj 2020.
KIRKEBLADET
udgives af Østerlars og Gudhjem
menighedsråd. Redaktør sognepræst
Meghan Welsch Jakobsen.
Fotos: https://bornholmskebondegaarde.
weebly.com/melstedgaringrd-2-selvejergaringrd.html og Meghan Welsch Jakobsen
Tegninger: Knud Henning Hansen
Tryk: Hakon Holm Graﬁsk, Rønne

