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Af fungerende sognepræst Niels Henrik Lyngbye
Der er de, der har den opfattelse, at bare noget er
nyt, er det »per automatik« også godt. Det er i hvert
fald bedre end det gamle.

»Godt nyt«
er »bedst nyt«!
Så sker der jo nogen gange det, at tiden viser,
at det nye hverken var bedre end det gamle, eller
overhovedet var godt!
Når man taler med forældre om deres børn –
mest de af dem, som ikke er hjemme – hører man
ofte sætningen: »Intet nyt er godt nyt!«
Nu skyldes det jo nok, at de frygter alt muligt
ville kunne være sket deres børn; men så længe
hverken børnene selv eller nogen oﬃcielle myndigheder har givet lyd fra sig angående børnene,
så er alt nok OK.
Men – samtidig ved alle forældre, med små børn,
at så snart der bliver stille inde i børneværelset, er
der grund til at undersøge, hvad der sker.
Så det er ikke altid at »intet nyt er godt nyt!«
Men helt klart må en god nyhed være »godt nyt!«
Det bare ikke altid man lige tænker at den eller den
nyhed er en god nyhed. Nogen gange opdager men
det først langt senere.
Vi har lige fejret jul. Det har de ﬂeste af os nok
gjort som vi plejer. Det er kun sjældent, at en ny
måde at fejre jul er noget, der er ønsket. Men så
sker det, at man undervejs opdager, at faktisk var
den nye måde at fejre jul også meget hyggelig – og
måske kommer den til at påvirke ens egen måde at
holde jul på fremover. Sådan noget sker altid med
»tilbagevirkende kraft«. Først når man har set/prøvet det nye, kan man forholde sig til det.
Vi har lige fejret jul. Det har de ﬂeste af os nok

gjort som vi plejer. Men den allerførste jul i Bethlehem skete der noget, der burde få os til at standse
op og »efterrationalisere«. Jeg tænker på hyrderne
og englene på marken.
Hyrderne så nogle engle. Det var ikke noget
hverdagsagtigt – de ikke den nyhed, at der var født
en frelser – og at han var et barn i en krybbe i en
stald. Heller ikke den besked var sådan lige til at
»sluge« – i første omgang. Og det blev måske ikke
lettere senere.
Men set i »bagklogskabens ulideligt klare lys«
var det noget, der fik verdenshistorisk betydning.
Det kan vi andre se – hyrderne så bare barnet.
Men nu kommer pointen fra den historie: de
fandt ud af det, ved at lytte til et fantastisk og »utroligt« budskab. Hyrderne kunne »tjekke« nyheden
ved at undersøge, om det de hørte var sandt. Det
gjorde de – og fandt ud af, at det var det. Var det
bare en nyhed blandt mange – eller var det virkelig
»godt nyt?« Det kommer meget an på om man fatter dybden i nyheden – og det fanstatiske i det den
handler om.
Det er over 2000 år siden det var jul. Det bliver
det aldrig igen. Ikke på samme måde. Men vi har
ca. 2000 års virkningshistorie. Vi kan se, at den
nyhed var en god nyhed. Nu ligger der et nyt og
ubrugt år foran os. Det nye år ønsker vi bringer os
gode nyheder. Men mest af alt ønsker vi, at det må
være et godt nyt år. Om det blev det, ved om et år –
når vi ser tilbage.
Men bedst bliver det, når den gode nyhed, der
blev fortalt for ca. 2000 år siden bliver lyttet til, hørt
med hjertet og troet. Bedst bliver det, når det bliver
levet efter det ord, han, der da blev født, gav os.
Bedst bliver det, når det bliver brugt som han, vi
lige har fejret, ikke bare bliver hyldet som frelser
og konge af omegnens hyrder og nogle vise mænd
langt væk fra, men også af os.
Godt nytår i Jesu navn.

Gudstjenester
Januar

Tirsdag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

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

Søndag d. 6.
Østerlars
Gudhjem

Helligtrekongers søndag (Matt 5,13-16/Matt 5,1-12)
10.30
09.00

Søndag d. 13.
Østerlars
Gudhjem

1. søndag efter h. 3 k. (Luk 2,41-52/Mark 10,13-16)
09.00 Niels Henrik Lyngbye. Kirkekaffe
14.00 Niels Henrik Lyngbye.

Søndag d. 20.
Østerlars
Gudhjem

Sidste søndag efter h. 3 k. (Matt 17,1-9)
10.30
09.00 Kirkekaffe

Søndag d. 27.
Østerlars
Gudhjem

Septuagesima (Matt 20,1-16)
09.00
10.30

februar
Søndag d. 3.
Østerlars
Gudhjem

Seksagesima (Mark 4,1-20)
10.30
09.00

Søndag d. 10.
Østerlars
Gudhjem

Fastelavn (Matt 3,13-17)
09.00 Niels Henrik Lyngbye. Kirkekaffe
14.00 Niels Henrik Lyngbye.

Søndag d. 17.
Østerlars
Gudhjem  

1. Søndag i fasten (Matt 4,1-11)
10.30 Niels Henrik Lyngbye.
09.00 Niels Henrik Lyngbye. Kirkekaffe

Søndag d. 24.
Østerlars
Gudhjem

2. Søndag i fasten (Matt 15,21-28)
09.00
10.30

marts

Søndag d. 3.
Østerlars
Gudhjem

3. Søndag i fasten (Luk 11,14-28)
10.30
09.00

Er intet andet anført, afholdes gudstjenesten af sognets præst,
Thomas Holden Jensen.
Ved redaktionens slutning var pastor Thomas Holden Jensen
stadig sygemeldt og derfor er han nævnt med forbehold for, at
han har været i stand til at genoptage sit virke.

Gudstjenester
på Klippebo
Mandage kl. 15.00
Januar
7/1 (Thomas Holden Jensen?);
14/1 (Thomas Holden Jensen?)
Februar
4/2 (Thomas Holden Jensen?);
18/2 (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.
Starter op sidst i februar pga.
barselsorlov.

Ældres eftermiddag:

Onsdag d. 30. januar kl. 15.00
v/Jakob Houler;
Sted: Klippebo
Onsdag d. 27. februar kl. 15.00
v/Jørgen Bloch;
Seniorkoret medvirker;
Sted: Klippebo

GUDHJEM
Indre Mission, Sikem

ØSTERLARS
Luthersk Mission

Januar
Torsdag d. 10. kl. 19.30:
v/Poul Bech, Rønne.
Torsdag d. 24. kl. 19.30:
v/Hartvig Mumm. Emne:
»I er et tempel for Herren.«

Januar
Tirsdag d. 1. kl. 14.00:
Nytårssamling.
Søndag d. 6. kl. 14.00:
v/Peter Krak.
8.; 10. og 11. kl. 19.30:
Evangelisk alliance Bedeuge.
Onsdag d. 9. kl. 14.30:
Seniortræf v/Jørgen Bloch.
Søndag d. 13. kl. 14.00:
v/Lars Jep Elleby og
indsamling til Ydremission.
18. - 20.:
Bibelkursus i Åkirkeby
(Se særskilt program).

Løkkegade 10, Gudhjem

Februar
Fredag d. 8. kl. 19.30:
Sømandsmøde
v/J.E. Larsen.
Fredag d. 22. kl. 19.00:
Bibelundervisning i
»Efrata«, Østermarie,
v/Hans Ole Bækgård.

Andagter på Klippebo

Marts
Torsdag d. 7. kl. 19.30:
Indsamlingsfest
v/Knud Henning Hansen.

Menighedsrådsmøder

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

ved indremissionær Jørgen Bloch:
Mandag d. 14. januar kl. 15.00
Mandag d. 11. februar kl. 15.00

Østerlars:
Onsdag d. 30/1 kl. 16.30:
i konfirmandlokalet i Østerlars
præstegård.
Gudhjem:
Mandag d. 21/1 kl. 19.00:
i Gudhjemhuset.

Kvindernes
internationale bededag
i Østerlars præstegård

Syng - sammen - eftermiddag i præstegården
Torsdage i konfirmandlokalet
kl. 15.30 til ca. 17.00:
Torsdag d. 17/1
Torsdag d. 21/2

Februar
Søndag d. 3. kl. 14.00:
v/Bendt Jensen.
7. - 10.: 		
Møderække v. Dan Hessellund
(se særskilt program).
Onsdag d. 13. kl. 14.30:
Seniortræf v. Per Munch.
Lørdag d. 16. kl. 18.00:
Foreningsmøde
m. fællesspisning.
Marts
Lørdag d. 2.:
Afdelingsmøde på LM-Lejren.
Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 5649 8423.

Fællesmøde

for Gudhjem og Østerlars.
Ingen fællesmøder i
Januar-Februar.

Nybrovej 36, Østerlars

Fredag d. 1. marts kl. 14.30.
Tema:
»Jeg var fremmed, og I tog
jer af mig«
Velkommen til alle.

Juniorklub:
Hver mandag kl. 19.00.
Henvendelse:
Bodil Gudbergsen, 3027 7293.
Bondegårdstræf:
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse til: 			
Olai Poulsen, 5649 8119.

Tanker til tiden

af sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig

Hvad skal jeg gøre og udrette?
Mennesker i dag føler, at der stilles høje krav til dem. Om dette så reelt set er
sandt, er mindre væsentligt. Det afgørende er nemlig, at mange mennesker
lider under det pres af forventninger og krav fra omverdenens side, som de
føler findes. Og det sidste giver sig udslag i, at også velfungerende moderne
mennesker »kører« ned. Det ser man adskillige eksempler på.
Hvad så med den kirkelige- og kristelige verden?
I mødet med den vil man også møde noget af det samme forventningspres.
Sådan er det nu engang, uanset hvor mennesker mødes og får med hinanden at gøre. Selv det bedste her i livet, kan jo misbruges. Men hvad tilbyder
kristendommen os egentlig?
Gud vil give os hvile og frelse – og det ganske gratis!
Gennem hans søn, Jesus Kristus, gøres dette klart – også for et moderne og
fortravlet menneske. Han siger således: »Kom til mig, alle, I, som slider jer
trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile« (Matt 11,18). Og den
hvile – inklusive frelsen – han giver os er netop gratis. Uden betaling fra vor
side. Den er nåde alene.
Kirken – og kristne kredse – udgør vel også et arbejdsfællesskab?
Javist! Men det, som det ovennævnte først og fremmest drejer sig om, er dog
noget andet, nemlig det, som du får dér: frelse ved nåde alene. Og så overvældende er Guds gaver til dig, at alt andet i sammenligning dermed – f.eks.
også dit virke for ham – dårligt kan og skal kunne anes. Dét, du får gratis
gennem Jesus, er jo det alt afgørende. Derfor drejer det sig også om, som de
gamle så fint udtrykte den sag: »Se på Jesus!«
År 2013 står for døren – eller vi er allerede gået ind i dette år
Det bedste, vi kan og skal gøre, er derfor at tage imod det, som Gud alene
gennem Jesus kan give os. Og til det fortravlede menneske kan vi sige: »Lad
være med at tænke på, hvad du skal gøre for Gud. Se i stedet på Jesus - og
hvad du gennem din dåb i sin tid og forhåbentligt også gennem de mange
altergange, du tog del i – fik fra ham og stadig får.«
Hvad så med det kristne arbejde, der skal gøres – også i 2013?
Hør, hvad din Herre og frelses Gud, vil fortælle dig i sit ord, i bibelens skrifter. Koncentrerer dig om det – og se samtidig bort fra de forventninger og
krav, der fra kristen side kan virke tyngende på dig.
Hvad bliver resultatet deraf?
Der vokser noget frem i mennesker, der møder Jesus – og lever med ham – i
kristne fællesskaber. Sådanne kristne sammenligner Jesus nemlig med et
frugttræ – et vintræ! Og Jesus er dette vintræ, medens vi – os kristne – er
træets grene.
Alt afhænger af, om vi er på dette træ. Og det er vi, når vi er hos Jesus –
lever sammen med ham dér, hvor vi kan høre hans ord. Så får vi hans frelse.
Gratis – som nåde (dvs.: ganske ufortjent) alene!
Forudsætningen for, at vi kan få med Jesus som frelseren at gøre
Vi må opsøge Jesus dér, hvor han er at finde – nemlig i de kristne fællesskaber, i de kristne kredse. Ved vor dåb engang knyttedes vi til Jesus. Og
nu lyder det derfor således fra ham: »Bliv i mig, og jeg bliver i jer« (Joh 15,4).
Det er stort, om du bliver til velsignelse – om du bærer frugt
Sandt nok – men lad være med at spekulere på det! Koncentrerer dig derimod om at blive hos Jesus. Se derfor på ham og dét, han har gjort for dig.
Det er det, han alene forventer eller kræver af dig. For derved står du overfor
både hans frelse og den hvile, som han med tanke derpå kan give dig. Og da
bliver du til velsignelse – ligeledes for andre. Også i 2013!
Godt nytår!

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 februar
2013. Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. februar 2013.
Kirkebladet
Udgives af bornholmske præster og
menighedsråd.
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

