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Nye

Gudstjenestetider i Østerlars
og Gudhjem kirker

Østerlars og Gudhjem kirkers menighedsråd har besluttet at harmonisere
de faste tidspunkter for gudstjenesterne med øens øvrige kirker.
Dette betyder, at der fra og med
maj 2012 nu er Gudstjeneste hhv. kl.
09.00 og 10.30 på skift mellem de to
kirker.

Gudstjenester
maj

Fredag d. 4.
Østerlars
Gudhjem

Store Bededag (Matt 7,7-14)
10.00 Konfirmation
-----Ingen gudstjeneste

Søndag d. 6.
Østerlars
Gudhjem

4. Søndag efter påske (Joh 8,28-36)
-----Ingen gudstjeneste
14.00 Per Munch

Søndag d. 13.

5. Søndag efter påske (Joh 17,1-11)
Indsamling: Kristelig Handicapforening
09.00 Kirkekaffe
10.30

Østerlars
Gudhjem
Torsdag d. 17.
Østerlars
Gudhjem

Kristi himmelfarts dag (Luk 24,46-53)
10.30
09.00 Kirkekaffe

Søndag d. 20.
Østerlars
Gudhjem

6. Søndag efter påske (Joh 17,20-26)
09.00 Kirkekaffe
10.30

Søndag d. 27.
Østerlars
Gudhjem

Pinsedag (Joh 14,15-21)
10.30
09.00 Kirkekaffe

Mandag d. 28.

Anden Pinsedag (Joh 6,44-51)
Indsamling
09.00 Kirkekaffe
-----Ingen gudstjeneste

Østerlars
Gudhjem

juni

Søndag d. 3.
Østerlars
Gudhjem

Trinitatis søndag (Matt 28,16-20)
10.30 Peter Aage Bak
09.00 Peter Aage Bak

Søndag d. 10.
Østerlars
Gudhjem

1. Søndag efter trinitatis (Luk 12,13-21)
09.00 Kirkekaffe
10.30

Søndag d. 17.
Østerlars
Gudhjem

2. Søndag efter trinitatis (Luk 14,25-35)
Indsamling: Kræftens bekæmpelse
10.30
09.00 Kirkekaffe

Søndag d. 24.
Østerlars
Gudhjem

3. Søndag efter trinitatis (Luk 15,11-32)
09.00 Kirkekaffe
10.30

juli

Søndag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

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

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

Gudstjenester
på Klippebo
Maj
Mandage kl. 15.00:
7/5 (Thomas Holden Jensen);
21/5 (Thomas Holden Jensen)
Juni
Mandage kl. 15.00:
4/6 (Thomas Holden Jensen);
18/6 (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.

Ældres eftermiddag:
Maj
Onsdag d. 30. kl. 15.00:
Ældremøde - Klippebo kl. 15.00
v/Jakob Houler.

menighedsrådsmøder
Østerlars (i konfirmandlokalet i
Østerlars præstegård):
Onsdag d. 23. maj, kl. 17.00.
Onsdag d. 20. juni 2012, kl. 17.00.
Gudhjem (i graverbygningen
ved Gudhjem ny kirkegård):
Onsdag den 30. maj, kl. 19.00.

syng - sammen - eftermiddag i præstegården
Kl. 15.30 til ca. 17.00: 24/5 (sommerpause i juni, juli & august).

Citat:
Vi tror, lærer og bekender at
den eneste regel og rettesnor
som al lære og alle lærere
skal prøves og dømmes efter,
er de profetiske og apostolske
skrifter i Det gamle og
Det nye testamente.
Konkordieformelen
(et helt grundlæggende Luthersk
bekendelsesskrift).

Citat:
Jesus siger:
Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg
giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes, og ingen skal
rive dem ud af min hånd. Min Fader, som har givet mig dem, er større
end alle, og ingen kan rive noget ud af min Faders hånd.
(Joh 10,26b-29)

GudHjem

Østerlars

indre mission, sikem

luthersk mission

Maj
Torsdag d. 10 kl. 19.30:
Jens Peter Jensen, Klemensker.
Torsdag d. 24 kl. 19.30:
Palle Kure, Åkirkeby.

Møder
Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 5649 8423.

Løkkegade 10, Gudhjem

Juni
Torsdag d. 7. kl. 19.30:
Finn Kappelgård.
Torsdag d. 21 kl. 19.30:
Peter Hauge Madsen.

Nybrovej 36, Østerlars

Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Bondegårdstræf: Henvendelse til
Olai Poulsen, 5649 8119.

Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 - 19.45
hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

Der er konfirmation i Østerlars kirke
Store Bededag, fredag d. 4/5 2012 kl. 10.00
Følgende konfirmander konfirmeres
Anna Holmershøj Kofoed
Frida Kofoed Mortensen
Isabella Magdalena Andersen
Isabella Christoffersen
Jacob Grønvall
Julie Glimberg Jørgensen
Krister Birk Pedersen

Magnus Kofoed Lassen
Marius Rømer Vejs Lund
Michala Haagensen
Sascha Theilmann
Signe Munch Kaufmann Sørensen
Therese Emilie Hansen
Vicki Lykke Andersen

– STORT TILLYKKE til jer alle

tanker til tiden

af Thomas Holden Jensen, sognepræst i Østerlars-Gudhjem
Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)
I dette vers tales der om troen. Der tales om, at enhver som tror, har evigt liv.
Men hvad er det egentlig for noget – det med at tro?
I radio og fjernesyn og iblandt mennesker generelt tales der ofte om tro.
Tro på fremtiden, tro på sig selv, tro på økonomisk vækst, tro på at vi kan
bekæmpe terror osv. Men intet af alt dette har noget at gøre med den tro, der
i dette vers tales om: Den frelsende tro. For det, der afgør om en tro er levende
og giver et menneske del i det evige liv og dermed frelse fra en evig fortabelse
er troens retning. Det afgørende er, hvem troen er rettet imod. Er din tro rettet
mod Jesus Kristus – han, som er Guds eneste søn, og som Gud sendte til en
fortabt og gudsfjendsk verden – så har du en frelsende, en levende tro.
I Bibelen står der: Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og
uretfærdighed hos mennesker…(Rom 1,18a). Gud er en hellig Gud, han er
ophøjet og ren. Derfor er mennesker uden troen på Jesus uden håb. Under
Guds vrede. Både her i livet og i livet efter døden.
Jamen, der stod jo: Thi således elskede Gud verden? Ja, se det er jo netop det
store og gådefulde: Gud elskede verden, dvs. alle mennesker. Og det gør han
stadig. Som Guds ord siger det: Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt
os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. (1 Joh 4,9)
Det er en kærlighed, så stor at han sendte sin søn for at blive knust under
vægten af Guds hellige vrede over synden. Jesus bar de manges synd, han
trådte i stedet for syndere.
Bibelen, Guds eget sande ord, fortæller os, at Jesus kom til verden for at
opsøge og for at frelse det, som var fortabt. Guds egen søn kom her til jorden
for at leve et syndfrit liv, dø på et kors for verdens synder og opstå igen til
liv for os.
Da Jesus døde på det kors, som var rejst i Israel for ca. 2000 år siden, var det
ikke et almindeligt menneske, der døde her. Nej, han var både menneske og
Guds søn, ja Gud selv. Da Jesus døde på korset, tog Gud alle mine synder, alle
dine synder og lagde dem på Jesus. Han blev straffet for at du og jeg kunne få
fred med Gud. Han trådte i stedet for syndere.
Fordi Jesus blev straffet og ramt af Guds vrede, kan du og jeg få lov at gå
fri. JA, mere end det, vi kan få fred med Gud og evigt liv.
Men hvordan får et menneske da del i alt det, som Jesus gjorde i sit liv, sin
død og sin opstandelse? Jo, her må vi igen vende tilbage til vort bibelvers.

Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Det er altså ved troen på Jesus, et menneske har syndernes forladelse, fred
med Gud og evigt liv.
Ved troen på ham.
Troen er ikke en gerning, som du kan anstrenge dig for at præstere. Troen
er ikke noget, du selv kan producere. Nej, den er en gave, givet af Gud selv.
Troen er hjertets rettethed mod Jesus. Troen er det, at Jesus bliver dit liv. At
han bliver din glæde, din sang og dit hjertes trøst. Ja, at han i alt er dit hjertes
konge og Gud.
Men når nu et menneske ikke selv kan producere troen i sit eget hjerte.
Hvordan opstår den da? Hvordan får et menneske troens gave fra Gud? Jo,
også her giver bibelen os svaret: Troen kommer altså af det, der høres, og det, der
høres, kommer i kraft af Kristi ord. (Rom 10,17).
Troen både skabes og bevares ved at høre om Jesus. Hele bibelen er
egentlig ordet om Jesus. Han er hele Bibelens absolutte centrum.
Ved det bibelske budskab om Jesus Kristus som verdens frelser er det at
et menneske kommer til tro og også bevares i troen på Jesus. For det er et
ord, det er værd at leve på og ikke mindst værd engang at dø på (1 Kor 1,18).
Kender du ham, som døde for dig langfredag og opstod lyslevende
påskemorgen og som nu lever i evighedernes evigheder? Kom til ham – tag
din tilflugt til ham, medens du endnu lever. Før det for evigt er for sent for
dig...

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 juni 2012.
Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. juni 2012.
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