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af Thomas Holden Jensen, sognepræst i Østerlars-Gudhjem

menighedsrådsvalg 2012
Både i Østerlars og Gudhjem sogne var der fredsvalg. Det nye menighedsråd i Østerlars er valgt for
en 4-årig periode og det nye me-

nighedsråd i Gudhjem er valgt for
en 2-årig periode.
De to nye menighedsråd er som
følger:

Østerlars
Lone Kofoed
Jytte Margrethe Pedersen
Annette Elisabeth Kastrup
Frits Aage Skifter-Hansen
Helene Vibeke Klarup

Gudhjem
Finn Winberg
Mikael Juul Hammarlund
Thorkild Holm
Inge-Lise Lassen
Lene Bloch

Gudstjenester
november
Søndag d. 4.
Østerlars
Gudhjem

Alle helgens dag (Matt 5,13-16 / Matt 5,1-12)
10.30		
09.00 Kirkekaffe

Søndag d. 11.
		
Østerlars
Gudhjem

23. Søndag efter trinitatis (Mark 12,38-44)
Indsamling: Ordet og Israel
09.00 Kirkekaffe
10.30		

Søndag d. 18.
Østerlars
Gudhjem

24. Søndag efter trinitatis (Joh 5,17-29)
19.30 Niels Henrik Lyngbye
09.00 Niels Henrik Lyngbye

Søndag d. 25.
Østerlars
Gudhjem

Sidste søndag i kirkeåret (Matt 11,25-30)
09.00
10.30

December
Søndag d. 2.
Østerlars
Gudhjem
		
Søndag d. 9.
		
Østerlars
Gudhjem
		
Søndag d. 16.
Østerlars
Gudhjem

1. Søndag i advent (Matt 21,1-9)
10.30		
09.00 Kirkekaffe

Søndag d. 23.
Østerlars
Gudhjem
		
Mandag d. 24.
Østerlars
Gudhjem

4. Søndag i advent (Joh 1,19-28)
09.00
10.30

Tirsdag d. 25.
Østerlars
Gudhjem

Juledag (Luk 2,1-14)
14.00
10.30

Onsdag d. 26.
Østerlars
Gudhjem

Anden juledag (Matt 23,34-39)
10.30			
Der henvises til Østerlars kirke

Søndag d. 30.
Østerlars
Gudhjem

Julesøndag (Luk 2,25-40)
09.00
10.30

Januar

Tirsdag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

2. Søndag i advent (Luk 21,25-36)
Indsamling: Norea Radio Danmark
09.00 Vi synger julen ind / Kirkekaffe
10.30 Vi synger julen ind / Lucia-Koret medvirker
3. Søndag i advent (Matt 11,2-10)
10.30			
09.00		

Juleaften (Luk 2,1-14 / Matt 1,18-25)
14.30			
16.00		

Nytårsdag (Luk 2,21)
Der henvises til Gudhjem kirke
10.30		

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

Gudstjenester
på Klippebo
November
Mandage kl. 15.00:
5/11 (Thomas Holden Jensen);
19/11 (Thomas Holden Jensen)
December
Mandage kl. 15.00:
3/12 (Thomas Holden Jensen);
SØNDAG d. 23/12 kl. 15.00:
Julegudstjeneste med pårørende
(Thomas Holden Jensen)

Kirkebilen

Kører til alle gudstjenester.
Gælder også til »Klippebo«.
BEMÆRK:
Annette sørger for samlet
bestilling af kirkebilen.
Ring derfor inden fredag
kl. 12.00 til 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
kontakte sognepræsten.

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 og
Kirkeprædikener på CD

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.
Du kan også få sognepræstens
prædikener gratis på en lyd-CD.
Kontakt sognepræsten.

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.

BEMÆRK: Holder dog pause
indtil årsskiftet pga. barselsorlov.

Ældres eftermiddag:

Onsdag d. 28. november kl. 15.00:
v/Knud H. Hansen;
Sted: Klippebo
Onsdag d. 12. december kl. 14.30:
Sted: Baptistkirken i Østerlars.

andagter på Klippebo

ved indremissionær Jørgen Bloch:
Mandag d. 8. november kl. 15.00
Mandag d. 8. december kl. 15.00

syng - sammen - eftermiddag i præstegården
Torsdage i konfirmandlokalet 15.30
til ca. 17.00.
Torsdag d. 15/11
Torsdag d. 20/12

GudHjem
indre mission, sikem

Østerlars
luthersk mission

November
Torsdag d. 15. kl. 19.30:
v/Knud Henning Hansen.
Torsdag d. 29. kl. 18.30:
Fællesspisning;
Salg af julebøger.

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

Løkkegade 10, Gudhjem

December
Fredag d. 14. kl. 19.00:
Julefest.
børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 - 19.45
hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

Frivillige
Vi søger frivillige hjælpere
til plejehjemsgudstjenesterne
på Klippebo:
Der er Gudstjeneste d. 1. og 3.
mandag i hver måned.
Ring og hør nærmere hos:
Annette Kastrup,
tlf. 5649 8442 eller Inge-Lise
Lassen, tlf. 5649 8010

Nybrovej 36, Østerlars

Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Henvendelse:
Bodil Gudbergsen, 3027 7293.
bondegårdstræf:
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse til:
Olai Poulsen, 5649 8119.

Citat:
Gå ind ad den snævre port; for
vid er den port, og bred er den vej,
der fører til fortabelsen, og der er
mange, der går ind ad den. Hvor
snæver er ikke den port, og hvor
trang er ikke den vej, der fører til
livet, og der er få, som ﬁnder den!
(Matt 7,13-14)

Citat:
Guds ord er levende og virksomt
og skarpere end noget tveægget
sværd; det trænger igennem, så
det skiller sjæl fra ånd og marv
fra ben og er dommer over hjertets
tanker og meninger.
(Hebr 4,12)

bedemØder i præstegården
Der er bedemøde i præstegården hver mandag kl. 20:00.
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I ﬁnde;
bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver,
som beder, får; og den, som søger, ﬁnder; og den,
som banker på, lukkes der op for. (Matt 7,7-8)
Velkommen!

Tanker til tiden

af Thomas Holden Jensen, sognepræst i Østerlars-Gudhjem

Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig,
der har udvalgt jer... (Joh 15,16)
Sådan sagde Jesus til sine disciple. Og på samme måde forholder det
sig med et Guds barn i dag.
Da jeg blev en kristen var det ikke mig, der valgte at blive en kristen. Nej, det var Gud, der valgte mig. I sin store nåde og kærlighed
forbarmede han sig. Det var sådan, det gik for sig. Gud så en stakkels,
fattig synder, som han drog til sig ved sin Ånd og ved sit Ord. Jeg var
hjælpeløs og fortabt - jeg var uden håb og uden Gud i verden – men
i sin store barmhjertighed og nåde viste han mig sin søn, som døde
og opstod for mig.
Der er nok mange, som ikke bryder sig om at høre dette. Men det
var faktisk sådan, det gik til. Og det er sådan, det altid går til, når et
menneske kommer til tro. Det var ikke mig, som valgte ham, men
han, som valgte mig. Han skabte troen i mit hjerte ved sit Ord og ved
sin Ånd.
Og hvordan går det så for sig da? Jo, ved at et menneske hører
Guds ord: Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer
i kraft af Kristi ord. (Rom 10,17). Ved det ord får et menneske lov at se
sandheden om sig selv - nemlig, at det i sig selv er en fortabt synder.
En fortabt synder, som har brug for Jesus. Han, som er synderes ven.
Jesus siger: Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande
Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. (Joh 17,3).
Det evige liv fås i troen på Guds søn. Og kun i troen på ham. Jesus
er den eneste vej til det evige liv i himlen (ApG 4,12). Det evige liv er
noget, som begynder allerede her i tiden – her i livet. Og det fortsætter
ind over dødens grænse – i livet efter døden, sammen med Jesus.
Her i verden findes der mange forskellige slags mennesker. Der er
rige og fattige, veltalende og ikke veltalende, kloge og mindre kloge
mennesker osv. Men der er kun to slags mennesker på dommens dag.
Dem, der kender Jesus og dem, der ikke gør. Det evige liv, frelsen, er
at kende Jesus – at kende Gud – og at være kendt af ham.
Men hvad er det egentlig, at kende den eneste sande Gud? Jesus
siger: Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden.
De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. (Joh
17,6). At kende Gud er at kende hans navn og hans Ord, Bibelen.
Men hvad er det for et navn da? Jo, det er navnet Jesus. Jesus betyder
Herren er frelser – eller Herren min frelse. Eller Herren min frelser.
Den, der kender Jesus og dermed Gud, kender også betydningen
af navnet Jesus. Der er her ikke bare tale om en viden, som vi har i
hovedet – det kan vi hurtigt få lært. Nej, der er tale om at kende Jesus
som sin frelser. Fra syndens løn, døden og fra Guds vrede. At kende
Jesus i livet og i døden som sin frelser – det er at kende Guds navn.
Det er at kende Jesus navn. Navnet over alle navne Jesus.
At kende Gud er at leve sit liv med ham og for ham. Og jo længere
tid, du lever med ham, jo mere bliver han alt for dig og jo mere kær
bliver han for dig. Apostelen Paulus kunne sige det sådan: Thi for mig
er livet Kristus, og døden en vinding. (Fil 1,21). Det at leve, det er Kristus.
Det at dø, det er Kristus. Så hvad enten jeg lever eller dør, så hører jeg
altså ham til.
Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden
lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.
(Gal 2,20)

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 december
2012. Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. december 2012.
Kirkebladet
Udgives af bornholmske præster og
menighedsråd.
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

