Kirkebladet
Østerlars-Gudhjem
August - September 2019 · nr. 4

Kirkerne ejer vi alle sammen

Østerlars kirke fra oven.

Der er ingen lovgivning, som
præcist fastslår, hvem der ejer
landets mange hundrede middelalderkirker. De er fra før, nogen tænkte på skøder.
I Østerlars har vi Danmarks vist
nok mest besøgte middelalderkirke. Den er én af de omkring 1700
middelalderkirker her i landet,
der efterhånden er blevet nationale klenodier. Alle sætter pris på
kirkernes uvurderlige kulturværdier, men hvem ejer dem egentlig?
Til det siger informationskonsulent i Kirkeministeriet Jørgen
Engmark:
„Det er et af de spørgsmål, der
i dag ikke er noget klokkeklart
svar på.“
„Spørgsmålet har været disku-

teret gennem tiden, men mig bekendt er der ingen, som har draget en endelig konklusion. Men
langt de fleste middelalderkirker
er selvejende, og brugsretten er
overgivet til menighedsrådets
bestyrelse, som har det fulde ansvar for, at kirkerne bliver vedligeholdt,“ siger Jørgen Engmark.
Der eksisterer ingen skøder på
de gamle kirker, som kan fastslå
ejerskabet præcist.
„Det har gennem historien været diskuteret, hvilken ret staten
har over bygningerne og inventaret, men ejerskabet er i dag fortsat
et uafklaret juridisk spørgsmål,“
siger Jørgen Engmark, som peger
på, at der omkring middelalderkirkerne ville opstå en særdeles
interessant situation, hvis kirke
og stat skulle gå hen at blive skilt
i Danmark.
På Nationalmuseet kan man
heller ikke give et klart svar på,
hvem der ejer middelalderkirkerne.
„Derfor går vores bekymring
på, at man begynder at lukke middelalderkirkerne, som i dag bliver
passet vældig godt af menighedsrådet gennem den kirkelige lovgivning. Men hvis kirken lukkes,
hvem skal så sikre kirken fremover? Det kan måske kun en politisk beslutning gøre,“ siger museumsinspektør Nils Engberg, der
har speciale i middelalderkirker.
Hvis man forestiller sig, at folkekirkens økonomi og kirkerne
hænger sammen med staten som

bestyrer, er man galt afmarcheret,
påpeger kirkeretsekspert Jørgen
Stenbæk.
„Man kan i dag ikke give et
klart svar på, hvem der ejer middelalderkirkerne, ud over at de er
selvejende, og at menighedsrådet
på nuværende tidspunkt har ansvaret for deres vedligeholdelse.
Man kan heller ikke sige, at de er
statens ejendom, selvom staten
også har et ansvar for vedligeholdelsen,“ siger Jørgen Stenbæk.
„Man har i Økonomiministeriet tidligere slået fast, at kirkebygninger og inventar i folkekirken ikke ’omsættes’. Det betyder,
at kirkerne ikke umiddelbart kan
sælges,“ siger Jørgen Stenbæk og
peger på, at middelalderkirkernes
skæbne i sidste ende er et kirkepolitisk spørgsmål.
(Af Bente Clausen og
Claus Vincents, Kristeligt Dagblad)

Udsnit fra frisen i Østerlars kirke.

Gudstjenesteliste
AUGUST
Søndag den 4. august
Østerlars
kl. 09:00
Gudhjem
kl. 10:30

7. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 11. august
Gudhjem
kl. 09:00
Østerlars
kl. 10:30

8. s. e. trin.
v. vikar
v. vikar

Torsdag den 15. august

kl. 17:00 i Østerlars kirke – Taizé-gudstjeneste
Med bøn og meditativ salmesang, inspireret af det kristne
fællesskab i Taizé i Nordfrankrig. V. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 18. august
Østerlars
kl. 09:00
Gudhjem
kl. 10:30

9. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 25. august
Gudhjem
kl. 09:00
Østerlars
kl. 10:30

10. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

SEPTEMBER
Søndag den 1. september
Østerlars
kl. 09:00
Gudhjem
kl. 10:30

11. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 8. september
Gudhjem
kl. 09:00
Østerlars
kl. 10:30

12. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen. Høstgudstjeneste med
efterfølgende spisning i Østerlars præstegård.

Søndag den 15. september
Østerlars
kl. 09:00
Gudhjem
kl. 10:30

13. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 22. september
Gudhjem
kl. 09:00
Østerlars
kl. 10:30

14. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

Søndag den 29. september
Østerlars
kl. 09:00
Gudhjem
kl. 10:30

15. s. e. trin.
v. Meghan Welsch Jakobsen
v. Meghan Welsch Jakobsen

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

Kirkernes Kalender
Prædikenværksted

Sammen læser vi en eller flere af
månedens bibeltekster og reflekterer over indholdet:
Hvad handler teksterne om?
Hvilken kontekst er de taget ud
af? Hvordan giver de mening i en
moderne hverdag?
Vi mødes næste gang torsdag
d. 13. september kl. 19:00-21:00 i
Præstegården i Østerlars.

Syng-sammen

På præstegården i Østerlars er der
sang og hyggeligt samvær fredag
d. 27. september kl. 14:00.

Kor

Se kirkernes hjemmesider eller
kontakt organist Thorbjørn Jensen, tlf.: 6130 4738.

Baby salmesang

(babyer fra ca. 2 – 10 mdr.)
Babysalmesang holder sommerferie indtil midt-september.
Se kirkernes hjemmesider eller
kontakt organist Thorbjørn Jensen, tlf.: 6130 4738.

Korene holder sommerferie indtil
midt-september.

Musikarrangementer

Orgelmeditationer i Østerlars
kirke tirsdage og onsdage fra
14:00 til 14:20 i hele august måned
Sangaften i Gudhjem kirke torsdag d. 1. august kl. 20:00: Vi synger friheds- og fædrelandssange
og præsten læser lyrik og tekster
fra besættelsestiden. Ved sognepræst Meghan Welsch Jakobsen
og organist Thorbjørn Jensen.

Koncerter

Gudhjem kirke søndag d. 25.
august kl. 20:00 – akustisk solokoncert med Henriette Engelhart.
Østerlars kirke lørdag d. 28. sep.
kl. 16:00 – koncert med det norske
kor VOX.

KLIPPEBO

Andre arrangementer i Østerlars og Gudhjem

Gudstjenester

Østerlars

AUGUST
Tirsdag d. 6. august kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen.
Tirsdag d. 20. august kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen
– andagt og kaffe i Præstegården.
SEPTEMBER
Tirsdag d. 3. september kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen.
Onsdag d. 17. september kl. 15:00:
v. Meghan Welsch Jakobsen.

Andagter og ældremøder
AUGUST
Tirsdag d. 13. august kl. 14:30:
v. Palle Kure.
Tirsdag d. 27. august kl. 14:30:
v. Poul Lykke Nielsen.
SEPTEMBER
Tirsdag d. 10. september kl. 14:30:
v. Palle Kure.
Tirsdag d. 24. september kl. 14:30:
v. Finn Nygaard.

BAPTISTKIRKEN
Onsdag d. 11. september kl. 14.30:
– ældres eftermiddag i Multihuset.
LUTHERSK MISSION
Nybrovej 36.
Henvendelse ang. møder:
Enok D. Madsen, tlf. 4042 8423.
AUGUST
Torsdag d. 1. til søndag d. 4:
Møder i Østerlars Stadion/klubhus,
Skolevej 4. Børnetræf kl. 15.30.
Aftenmøder torsdag til lørdag
kl. 19.30. Søndag kl. 13.00.
Alle møder v. Kristian Larsen,
Gistrup, Jylland.
Søndag d. 11. kl. 10.30:
v. Olai Poulsen.
SEPTEMBER
Søndag d. 01. kl. 10.30:
v. Åge Madsen med udflugt.
Søndag d. 15. kl. 10.30:
v. Lars Jensen, Norea Radio.
Søndag d. 29. kl. 14:00:
– Høstfest v. Lars- Jep Elleby.
Juniorklub: mandag kl. 18:50.
Begynder efter ferien d. 19. august.
Henvendelse:
Lise Lotte V. Hansen, 2184 8142

Familietræf: fredage kl. 16:15.
Begynder efter ferien d. 16. august.
Henvendelse:
Olai Poulsen, 2021 4119.

Gudhjem

INDRE MISSION, SIKEM
Løkkegade 10, Gudhjem
www.bornholmim.dk/lokalt/gudhjem
AUGUST
Torsdag d. 22.:
v. Lars Lund.
Søndag d. 25.:
Sommermøde kl. 14:00
– Domen Allinge.
SEPTEMBER
Mandag d. 2. kl. 17:30:
– Familieaften/125-års jubilæum.
Åbent hus og Fællesspisning
v. Morten Nørgård.
Onsdag d. 4.:
v. Kurt Kristensen.
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

Kirkelig vejviser
Gudhjem Kirke bliver lidt grønnere

Gudhjem Kirke har hidtil været opvarmet konstant i vinterhalvåret.
Alligevel har kirken ikke været varm på kolde, blæsende vinterdage.
I juli udskiftes et par radiatorer derfor med en anden model, der yder
10 gange så meget. Sådan bliver den samlede varmeydelse tredoblet.
Fjernvarmeveksleren øges ligeledes gange 3.
Menighedsrådsmedlem og energikonsulent Johan Lorentzen har
endvidere indført digital styring, så man fremover kan sænke temperaturen, når der ikke er aktivitet, og opvarme luften i kirken på få
timer, når der f.eks. er gudstjeneste. I stedet for 168 timers opvarmning går man til under en tiendedel timer pr. uge. Det skønnes, at
man på den måde vil nedsætte kirkens energiforbrug markant.
Det forventes at kirken fremover opleves varmere i vinterhalvåret.
Menighedens tilbagemeldinger modtages gerne.

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
Thorbjørn Jensen
Tlf: 6130 4738
Fridag mandag.
thorbjoern.jensen@
gmail.com
Kirkesangere
Vikar Jelena Heiberg
Vikar Kristin Schmidt
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.

Præst med konﬁrmander.

Aktive Kvinder 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

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
Carsten Brodersen
Tlf: 2128 3027
Gudhjem
Bitten Danig
Grevens Dal 42
Tlf.: 2251 9150
NÆSTE KIRKEBLAD
udkommer ultimo september 2019.
Stof hertil skal være sognepræsten i
hænde senest d. 1. september 2019.
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