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troens abC

- Enkeltstående aftener i en foredragsrække om grundlæggende
og centrale spørgsmål
Onsdag d. 25. januar kl. 19.00
i konfirmandlokalet i Østerlars
præstegård.
Emnet er: Homoseksuel praksis
– hvad siger bibelen?
Alt tyder desværre på, at der i
den danske folkekirke bliver
indført et ritual til vielse af homoseksuelle. I den forbindelse
er der behov for at fremholde,
at et af de grundlæggende Lutherske principper er »skriften
alene«. Skriften er den eneste,
ufejlbarlige kilde og norm for
al forkyndelse, liv og lære. Det

er jo Bibelen, der er grundlaget
for den Lutherske kirke. Men
hvad siger »skriften«, Bibelen,
der jo er Guds ord, egentlig om
dette?
Enhver er hjertelig velkommen!

Gudstjenester
januar

Søndag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

Nytårsdag (Matt 6,5-13)
11.00		
Der henvises til Østerlars kirke.

Søndag d. 8.
Østerlars
Gudhjem

1. søndag efter helligtrekonger (Mark 10,13-16)
09.30 Niels Henrik Lyngbye
11.00 Niels Henrik Lyngbye

Søndag d. 15.
		
Østerlars
Gudhjem

2. søndag efter helligtrekonger (Joh 4,5-26)
Indsamling: Ordet og Israel		
11.00		
09.30 Kirkekaffe

Søndag d. 22.
Østerlars
Gudhjem
		
Søndag d. 29.
Østerlars
Gudhjem

3. søndag efter helligtrekonger (Luk 17,5-10)
09.30 Børnekirke under prædikenen / Kirkekaffe
11.00
Sidste søndag efter helligtrekonger (Joh 12,23-33)
11.00		
09.30

februar
Søndag d. 5.
Østerlars
Gudhjem

Søndag Septuagesima (Matt 25,14-30)
09.30 Kirkekaffe
11.00

Søndag d. 12. Søndag Seksagesima (Mark 4,26-32)
Østerlars
11.00		
Gudhjem
09.30 Kirkekaffe
			
Søndag d. 19. Fastelavns søndag (Luk 18,31-43)
		
Indsamling: Blå Kors Danmark
Østerlars
09.30 Børnekirke under prædikenen / Kirkekaffe
Gudhjem
11.00
Søndag d. 26.
Østerlars
Gudhjem

1. søndag i fasten (Luk 22,24-32)
11.00 Niels Henrik Lyngbye
09.30 Niels Henrik Lyngbye

marts
Søndag d. 4.
Østerlars
Gudhjem

2. søndag i fasten (Mark 9,14-29)
09.30 Kirkekaffe
11.00

Er intet andet anført, afholdes gudstjenesten af sognets præst,
Thomas Holden Jensen.

Gudstjenester
på Klippebo
Januar
Mandage kl. 15.00:
16/1 (Thomas Holden Jensen)
Februar
Mandage kl. 15.00:
6/2 (Thomas Holden Jensen);
20/2 (Niels Henrik Lyngbye)
Andagter på Klippebo
v/indremissionær Jørgen Bloch
Mandage kl. 15.00: 9/1; 13/2.

Kirkebilen

Kører til alle gudstjenester.
Gælder også til »Klippebo«.
BEMÆRK:
Annette og Margit sørger for
samlet bestilling af kirkebilen.
Ring derfor inden fredag
kl. 12.00 til Margit Dinesen,
tlf. 5648 5508 eller Annette
Kastrup, tlf. 5649 8442.

Besøgstjeneste

Er du interesseret i at få besøg
eller at få en besøgsven hver
14. dag, er du velkommen til at
ringe til:
Margit Dinesen, Østerlars,
Tlf. 5648 5508
Lene Kofoed, Gudhjem,
Tlf. 5648 5819

Besøg af eller samtale
med sognepræsten
Ønsker du en samtale, skriftemål
eller et besøg af sognepræsten
er du også meget velkommen til
at kontakte mig på tlf. 5649 8092
eller per mail: thj@km.dk. 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 også kontakte
sognepræsten for at få nadver og
en lille andagt dit hjem.

Mødekalenderen
Optager møder i sognet på folkekirkens grund
Onsdagsklubben

Hver onsdag i præstegården
fra 15.30-17.00, for alle børn.
Kom og vær med! - Vi hører
bibelhistorie, synger, leger,
tegner og meget andet.
1. gang i 2012: d. 11. januar.

Ældres eftermiddag:
Januar
Onsdag d. 11. kl. 14.30 		 		
Thorleif Møller Christensen
Sted: LM’s missionshus, 		
Østerlars.
Onsdag d. 25. kl. 15.00		 		
Knud Henning Hansen 		
Sted: Klippebo
Februar
Onsdag d. 8. kl. 14.30 		
Seniortræf v. Ernst Hansen
Sted: LM’s missionshus, 		
Østerlars.
Onsdag d. 29. kl. 15.00		 		
Jørgen Bloch
Sted: Klippebo

Troens ABC

Onsdag d. 25. januar
kl. 19.00 i præstegårdens
konfirmandlokale.
Emne: Homoseksuel praksis
– hvad siger bibelen?

Menighedsrådsmøder
Østerlars (i konfirmandlokalet
i Østerlars præstegård):
Onsdag den 15/2 kl. 17.00
Gudhjem (i graverbygningen
ved Gudhjem ny kirkegård):
Onsdag den 18/1 kl. 19.00

Syng - sammen - eftermiddag i præstegården
15.30 til ca. 17.00: 19/1 & 16/2

Citat:

ØSTERLARS

Trætte kristen, tab ej modet,
er end mørk og tung din vej!
Stedse må du se på blodet,
fra al synd det renser dig!
Hvor blodet rinder,
al synd forsvinder!
Se kun på Kristus, han er
Guds Lam!
Ordet forkynder
det for hver synder:
Se kun på Kristus, han er
Guds lam!
(Christian Bau)

Luthersk Mission

Nybrovej 36, Østerlars
januar
Nytårsdag d. 1. kl. 15.00 		
Peter Krak
Søndag d. 8. kl. 9.30 					
Gudstjeneste i Østerlars 		
Kirke
Søndag d. 15. kl. 14.00
Enok Due Madsen
20. - 22. Bibelkursus
Se særskilt program
Søndag d. 29. kl. 14.00
Filip Oehlenschläger

GUDHJEM
Indre Mission, Sikem

Løkkegade 10, Gudhjem
januar
Fredag d. 13/1 kl. 19.30
Poul B. Hansen, Rønne		
Alliance bedemøde
Torsdag d. 26/1 kl. 19.30 		
Hartvig Mum, Nyker		
Emne: »Alt på et bræt«
februar
Fredag d. 10/2 kl. 19.30				
Sømandsmandsmissionen
v/Finn Mikkelsen
Fredag d. 17/2 kl. 19.30
Indsamlingsfest.
Andagt v/Knud H. Hansen
Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 – 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

februar
Søndag d. 5. kl. 9.30
Gudstjeneste i Østerlars 		
Kirke
Tors. d. 9. – søn. d. 12.
Møderække med Henrik
Hadberg
Søndag d. 19. kl. 14.00
Leo Poulsen
Fredag d. 24. kl. 18.00
Foreningsmøde med
fællesspisning
Juniorklub:		
Hver mandag kl. 18.50.

Citat:
Gud ved at vurdere, hvad
Kristus har gjort; han er for
evigt tilfreds med det – og så
vil jeg også være det.
(Christian Bau)

Tanker til tiden

af sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig

Guds navn og Gud selv!
I det Gamle Testamente hører vi, at Gud udvalgte sig et bestemt folk som
sin ejendom – nemlig det jødiske folk. Moses skulle føre dette folk, Israel,
ud af Egypten. I forbindelse dermed bad Moses Gud sige ham, hvad der
er Guds navn – og vor Herre svarede: »Jeg er den, jeg er!« (2 Mos 3,13-14).
Samme sag møder vi også andet steds, hvor Gud benævner sig selv som
»Jeg er Herren/Jeg er Jahve« (2 Mos 6,2-3).
Indholdet af Herrens/Jahves navn forklarer flere ting. To gange i hans
navn møder vi ordet ’væren’ eller ’eksistens’ i sig selv. Gud er med andre
ord den, som der aldrig har været en begyndelse på, og som også altid vil
være til/eksistere. Betydningen af Guds navn (=Jahve) kan også være:
»Jeg vil være den, jeg vil være«, eller »Jeg vil være hvem som helst, jeg vil
være«. Af det ovennævnte fremgår det, at Gud ikke bindes af tid og rum.
Han kan heller ikke begrænses af sit folk, Israel. Og ingen kan forudsige
hvordan og hvornår, han vil virkeliggøre den fulde frelse af sit folk.
For os, der lever omkring 2000 år efter det gamle testamentes tid, kan
meget i det GT virke uklart. Og dog! Løfterne fra Gud samt det, han har
åbenbaret for os i Israels historie – og gennem sit navn! – aftegner et mønster. Og jo mere du sætter dig ind i bibelens budskab, ser du tydeligere og
tydeligere en frelsesplan fra Guds side deri – en frelse fra ham, der er rakt
til syndige (=ufuldkomne) mennesker som dig og mig.
I Det nye Testamente (med begyndelsen på det, der gik for sig, da Jesus
fra Nazaret færdedes her på jorden) bliver det hele meget klarere:
Det NT viser os jo, at Jesus er frelsens Gud. Han er derfor den, der altid
har været til, og som også altid vil leve. Ligesom han også er Gud, der
kom til os på en for mange mennesker uforståelig måde eller facon. Kort
sagt: Jesus er lige præcist Gud sådan, som han også gennem betydningen
af hans navn, Herren/Jahve, tilkendegav, at han ville være. Derfor har
hans folk i ham en frelser, som er med dem alle dage - i døden, indtil
verdens ende, ja, i al evighed med.
’Men er vi danske kristne så med i Guds folk? Vi er jo ikke jøder? Så er
Herren/Jahve også vor frelses Gud’? Sådan kan vi ængsteligt spørge.
I den kristne dåb får vi et livsfællesskab med Jesus Kristus (Rom.6,1-14).
Dåben gør dermed en ende på de forskelle, som findes os mennesker
imellem: For tror vi døbte på Jesus hører vi til det Guds folk, der er på vej
imod det evige liv i Guds rige (Gal. 3,26-29).
I Bibelens sidste bog, Johannes´ Åbenbaring møder vi en sammenfatning af det ovenfor beskrevne. I denne bogs kap. 2,v. 8 lyder det sådan om
Jesus Kristus fra ham selv: »Jeg er den første og den sidste, han som var
død og blev levende«. Og det er det samme, som tilkendegives sådan i
bogens kap. 1, v. 8: »Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er
og som var og som kommer«.
Læren er klar: Jesus er Gud – vor Herre/Jahve! Han, som altid har været til – og altid vil være det. Som mennesket Jesus fra Nazaret kom han
engang her til os. Og gennem Jesus vil han tilendebringe den fulde frelse
for sit folk engang, dem, der gennem dåb til og tro på vor frelses Gud,
Jesus, har fællesskab med ham. Men vel at mærke først, når han vil det!
Hans genkomst sker derfor uventet (Matt 24,42-44).
Sådan har Gud bestemt, at han vil være – og optræde. Fra Bibelens
første blade er dette blevet tilkendegivet. I det NT blev budskabet herom
klarere for os – og engang, når Jesus kommer igen, vil vi så »fuldt ud«
(1 Kor 13,12) se, hvad det indebærer, at Jesus er frelsens Gud og Herre.
Allerede her og nu ser vi dog i Bibelens budskab om vor frelses Gud (eller kan
vi komme til det) det skønneste, man som et menneske kan få forståelse for: at
Jesus er frelseren.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Thomas Holden Jensen
Gudhjemvej 28, 3760 Gudhjem
tlf. 5649 8092
thj@km.dk
Træffes bedst alle hverdage
kl. 10-12 undtagen fredag
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
tlf. 5648 5852, mobil 2175 5852
Kontortid 9-9.30 undt. tirsdag
Fridag tirsdag
Menighedsrådsformænd
Østerlars
Lone Kofoed
Stavsdalvej 21, 3760 Gudhjem
tlf. 5649 8019
Gudhjem
Finn Winberg
Melsted Langgade 47,
3760 Gudhjem, tlf. 5648 6205
Organist
Anne-Mette Villadsen
Kirkeværge
Østerlars
Jytte Pedersen, Stangevej 2,
3760 Gudhjem, tlf. 5649 8269
Gudhjem
Bente Paulsen,
Melsted Langgade 32,
3760 Gudhjem, tlf. 5648 5770
Sognemedhjælper
Ann-Dorthe Jensen
Gudhjemvej 28, 3760 Gudhjem,
tlf. 5649 8092
anndorthe.jensen@yahoo.dk
Næste kirkeblad
udkommer ultimo februar 2012.
Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. februar 2012.
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