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af Thomas Holden Jensen, sognepræst i Østerlars-Gudhjem
Folkekirken er alvorligt syg, og den er ikke
engang selv klar over det. Hvis ikke Gud ved
sin Ånd og ved sit ord vælger at kurere den,
skal vi nok snart til at skrive dens nekrolog.

den danske folkekirke
er alvorligt syg
Hvorfor skriver jeg, at folkekirken er syg?
Jo, lad mig bruge et hverdagseksempel:
Når en læge skal konstatere, om et menneske lider af en sydom, er det nødvendigt
for ham at undersøge patienten for hvilke
symptomer denne har. Alt sammen for at få
stillet en diagnose.
Folkekirken lider af en række alvorlige
symptomer, hvoraf den seneste i rækken
er vielse eller velsignelse af homoseksuelle
par. Kirken som helhed logrer med halen for
tidsånden som en hund logrer for sin herre.
Men det er altså kun et symptom og så langt
fra den egentlige diagnose.
Bibelen er hele kirkens eksistensberettigelse ifølge dens eget bekendelsesgrundlag.
Homoseksuelt samliv er direkte i modstrid
med såvel kirkens bekendelse som Bibelen,
ja faktisk hele Guds skaberordning. Allerede
i bibelens første bog læser vi: Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte
han det, som mand og kvinde skabte han dem

(1 Mos 1,27) og Derfor forlader en mand sin far
og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver
ét kød. (1 Mos 2,24 – se også Rom 1,25-27). En
mand forlader sin far og mor, gifter sig med
een kvinde og de to flytter derefter sammen
for at begynde både det seksuelle og det
daglige samliv og for at blive sammen resten
af livet. Det er den helt klare, Guddommelige
ordning.
Diagnosen er klar: Kirken er syg, dødeligt
syg – og sygdommen er den, at kendskabet
og tilliden til den levende Gud og hans ord
er svag, ja nærmest forsvundet.
Og der er kun eet eneste middel, som
kan virke helbredelse: Vi må have præster
og forkyndere, som kan og vil stå ved
»dårskabens ord« om Korset – og som selv
har erfaret det som Guds kraft og visdom
(1. kor 1,18). Vi må tilbage til forkyndelsen af
Jesus Kristus som frelser for syndere uden
tal, ja som menneskehedens eneste håb både
for tid og evighed. Og dermed tilbage til
en ureserveret og ubetinget tillid til Guds
ufejlbarlige ord, Bibelen. Det er midlet til
helbredelse.
Vejen fremad og ud af sygdommen er
vejen tilbage – tilbage til Bibelens ord.
Guds ord siger:
Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger
Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de
blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan
de blive som uld. (Es 1,18).

Gudstjenester
juli

Søndag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

4. Søndag efter trinitatis (Matt 5,43-48)
10.30
09.00		

Søndag d. 8.
Østerlars
Gudhjem

5. Søndag efter trinitatis (Matt 16,13-26)
19.30 Jens Jørgen Rasmussen
10.30 Knud Henning Hansen

Søndag d. 15.
			
Østerlars
Gudhjem

6. Søndag efter trinitatis (Matt 19,16-26)
Indsamling: Åbne døre			
10.30 Knud Henning Hansen
09.00 Per Munch / Kirkekaffe

Søndag d. 22.
Østerlars
Gudhjem

7. Søndag efter trinitatis (Matt 10,24-31)
09.00 Knud Henning Hansen
10.30 Knud Henning Hansen

Søndag d. 29.
Østerlars
Gudhjem

8. Søndag efter trinitatis (Matt 7,22-29)
10.30		
09.00

august

Søndag d. 5.
9. Søndag efter trinitatis (Luk 12,32-48/Luk 18,1-8)
Østerlars
09.00 Kirkekaffe
Gudhjem
10.30
				
Søndag d. 12. 10. Søndag efter trinitatis (Matt 11,16-24)
			
Indsamling: Retten til liv
Østerlars
10.30		
Gudhjem
09.00 Kirkekaffe
		
Søndag d. 19. 11. Søndag efter trinitatis (Luk 7,36-50)
Østerlars
09.00		
Gudhjem
10.30
				
Søndag d. 26. 12. Søndag efter trinitatis (Matt 12,31-42)
Østerlars
10.30 Carsten Møller Christensen
Gudhjem
09.00 Carsten Møller Christensen

september
Søndag d. 2.
Østerlars
Gudhjem

13. Søndag efter trinitatis (Matt 20,20-28)
09.00 Kirkekaffe
10.30

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

Gudstjenester
på Klippebo
Juli
Mandage kl. 15.00:
2/7 (Peter Aage Bak);
16/7 (Jakob Houler).
August
Mandage kl. 15.00:
6/8 (Thomas Holden Jensen);
20/8 (Thomas Holden Jensen)

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.
Onsdagsklubben holder pause i skolernes sommerferie i
juli-august.

Ældres eftermiddag:

Onsdag d. 29. august kl. 15:00:
Sted: Klippebo v/Niels Peter
Finne. »Den syngende politibetjent«.

Andagter på Klippebo

ved indremissionær Jørgen Bloch:
Mandag d. 13. august kl. 15.00.

Syng - sammen - eftermiddag i præstegården

Holder sommerpause i juni, juli &
august.

Aftensang i Gudhjem
kirke kl. 20.00:
Torsdag d. 12. juli:
Gabrielle Reger spiller på
Keltisk harpe.
Torsdag d. 19. juli:
Svaneke kirkekor synger.
Torsdag d. 26. juli:
LM´s hornorkester spiller.

Citat:
Hvad har den gudløse at håbe
på, når livstråden skæres over,
og Gud tager hans liv?
(Job 27,8)

GUDHJEM
Indre Mission, Sikem

Løkkegade 10, Gudhjem
Juli

Ingen møder i juli måned.
August
Torsdag d. 23. kl. 19.30:     
Poul B. Hansen, Rønne.
Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 - 19.45
hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

Koncert i
Gudhjem kirke
Søndag d. 12. august kl. 20.00:
Bjarke Mogensen
spiller harmonika.

ØSTERLARS
Luthersk Mission

Nybrovej 36, Østerlars
Juli
Søndag d. 1. kl. 19.00: 		
Leo Poulsen.

August
Søndag d. 5. kl. 9.00: 		
Gudstjeneste i Østerlars kirke.
Mandag d. 6. kl. 20.00:
Friluftsmøde. Medvirkende:
LM´s Hornorkester.
Sted: Gudhjem Havn.
Onsdag d. 15. - Lørdag d. 18.:
Pavillonmøder: Peter Olsen og
Henrik Hadberg.
Sted: Legepladsen Østerlars.
Søndag d. 19. kl. 14.00:
Missionsmøde: Peter Olsen.
Sted: Segen.
Søndag d. 26. kl. 10.30: 		
Gudstjeneste i Østerlars kirke
og derefter udflugt.
Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 5649 8423.
Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Henvendelse:
Bodil Gudbergsen, 3027 7293.
Bondegårdstræf:
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse til: 			
Olai Poulsen, 5649 8119.

Citat:

Søndag d. 8. kl. 14.00:
Havemøde. Medbring kaffe og
evt. grillmad. Sted: Dalslundegård, Østermarie.

Vi tror, lærer og bekender at den

Søndag d. 15. kl. 19.00: 		
Bent J. Bendix.

og apostolske skrifter i Det gamle

Søndag d. 22. kl. 19.30: 		
Bendt Jensen.
Søndag d. 29. kl. 10.30: 		
Gudstjeneste i Østerlars kirke.

eneste regel og rettesnor som al
lære og alle lærere skal prøves
og dømmes efter, er de profetiske
og Det nye testamente.
Konkordieformelen
(et helt grundlæggende Luthersk
bekendelsesskrift).

Tanker til tiden

af sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig

Vejen = Guds menighed/kirke
I Guds ord – såvel i det GT som i det NT – benævnes Guds menighed
flere steder som »Vejen«, ja, som »Den Hellige Vej«. (Se f.eks. Es 35,8; ApG
9,2; 19,23; 24,14.22). Der er rigtig meget at sige derom – og trøste sig ved!

Guds menighed (eller hans kirke)

I Matt 16,16-18 siger Jesus det sådan om dem, der tror på, at han er Kristus,
Guds søn: »på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte
skal ikke få magt over den«. At ville vedkende sig at Jesus er Kristus
indebærer altså, at man hører med til hans kirke eller menighed. Og den
vil hverken døden eller Helvede kunne få magt over.

Hvor længe har vi så en menighed/kirke?

I alle tilfælde indtil Jesus kommer igen for »at dømme levende og døde«,
som vi udtrykker den sag i vor kirkes trosbekendelse. Kirken – Guds
menighed – vil bestå. »Kirken….står, om end tårnene falde«, som
Grundtvig så poetisk udtrykte det. Om mennesker så her hos os opsøger
den eller ej: Kirken består! For andre steder vil der være mennesker/
kristne, der som levende stene lader sig opbygge til et åndeligt hus (= en
kirke) for Gud (1 Pet 2,5).

»Vejen« og så os mennesker

Det giver god mening at kalde Guds menighed/kirke for »Vejen«. Der
findes nemlig her i tilværelsen en vej, der går hjem til det evige live i
Guds rige, hans paradis. Og den vej vil blive ved med at være der lige
indtil vor dødsdag eller indtil det øjeblik, hvor Jesus kommer igen for
at hente sine lydige børn hjem til Gud. Denne frelsende vej er bygget på
Jesus Kristus, som vi før så det i både Matt 16,16-18 og 1 Pet 2,4-5. Og vi
har lov både at begive os ind på denne vej samt forblive på den.

Hvad med lokale kirker/menigheder?

Jeg læste forleden, at en præst sagt det sådan, »at en menighed kan være
kun en generation fra at uddø«. Og det har den pågældende præst delvist
ret i. Der er således også rundt omkring mange steder, hvor Guds folk
(= Jesu disciple) tidligere brugte at komme, hvor dette desværre ikke
længere er tilfældet. Og indenfor en generation (= omkring 25 år) kan
der meget vel ske det, at der ikke længere på de pågældende steder findes en menighed.
Men Guds kirke eller menighed vil alligevel bestå. »Vejen« hjem til
Gud er der – for intet her i tilværelsen vil kunne standse den.

Hvad tilbyder Guds kirke – Vejen – så os?

Midt i en tid, der stadig forandres, og som også er præget af forgængelighed, kan vi i kirken møde Guds ord og hans sakra-menter (= hans nådemidler). Gennem disse nådemidler, så sandt de ellers forvaltes og bruges
i overensstemmelse med Bibelens skrifter, fører Gud os hjemad mod det
evige liv i hans rige. Disse nådemidler er så at sige nogle pejlemærker,
der anviser os den rette kurs fremad.
Måske er der ikke mange hos os, der følger »Vejen« – men den er der!
Og vi kan endnu gøre brug af den. Gud ske lov og tak!

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.
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
Holder barsel for tiden
- evt. henvendelse kan rettes
til sognepræsten.
Næste kirkeblad
udkommer ultimo august 2012.
Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. august 2012.
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Udgives af bornholmske præster og
menighedsråd.
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