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afsked med sognepræsten
Pinsedag den 19. maj havde Thomas Holden Jensen sine sidste gudstjenester i Østerlars og Gudhjem kirker. Thomas blev indsat i præsteembedet den 8. februar 2009 i Østerlars og Gudhjem sogne, og søger nu nye
udfordringer.

Thomas lagde et stort arbejde i at få et godt menighedsliv i sognene

med blandt andet at arrangere bibelstudiekreds, bibelundervisning,
bedemøder m.m.

Som sekretær for menighedsrådene i Østerlars og Gudhjem fik

Thomas også et indblik i alle de gøremål der er i kirkerne, med drif-

ten, såvel som vedligeholdelse og økonomi, hvor der også kræves mange
timers arbejde.

Ann-Dorthe var i en periode sognemedhjælper og stod for blandt

andet legestue, minikonfirmander og besøgstjeneste indtil hun gik på
barselsorlov.

Menighedsrådene i Østerlars og Gudhjem vil sige tak til Thomas

med familie for den periode i virkede i sognene, og ønsker jer alt godt i
dagene der kommer, med den virke i planlægger i jeres fremtid.
Østerlars og Gudhjem Menighedsråd

Gudstjenester
juli

Søndag d. 7.
Østerlars
Gudhjem

6. Søndag efter trinitatis (Matt 5,20-26)
10.30
Ulla Skou Rasmussen
09.00
Jakob Houler. Kirkekaffe

Søndag d. 14.
Østerlars
Gudhjem

7. Søndag efter trinitatis (Luk 19,1-10)
09.00
Jens Kaltoft Kirkekaffe
10.30
Gotfred Larsen

Søndag d. 21.
Østerlars
Gudhjem

8. Søndag efter trinitatis (Matt 7,15-21)
10.30
Frank Kærgaard
09.00
Frank Kærgaard

Søndag d. 28.
Østerlars
Gudhjem

9. Søndag efter trinitatis (Luk 16,1-9)
09.00
Niels Henrik Lyngbye
10.30
Niels Henrik Lyngbye

Gudstjenester
på Klippebo
Juli

Tirsdag d. 2. kl. 15.00:

Niels Henrik Lyngbye

Tirsdag d. 16. kl. 15.00:

Knud Henning Hansen

August

Tirsdag d. 6. kl. 15.00:

Niels Henrik Lyngbye

Tirsdag d. 20. kl. 15.00:

Niels Henrik Lyngbye

Andagter ved indremissionær

august

Jørgen Bloch:

Søndag d. 4.
Østerlars
Gudhjem

10. Søndag efter trinitatis (Luk 19,41-48)
10.30
Niels Henrik Lyngbye
09.00
Niels Henrik Lyngbye

Søndag d. 11.
Østerlars
Gudhjem

11. Søndag efter trinitatis (Luk 18,9-14)
09.00
Niels Henrik Lyngbye
10.30
Niels Henrik Lyngbye

Søndag d. 18.
Østerlars
Gudhjem

12. Søndag efter trinitatis (Mark 7,31-37)
Ingen gudstjeneste
09.00
Frank Kærgaard

Søndag d. 25.
Østerlars
Gudhjem

13. Søndag efter trinitatis (Luk 10,23-37)
09.00
Knud Henning Hansen
10.30
Niels Henrik Lyngbye

september
Søndag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

14. Søndag efter trinitatis (Luk 17,11-19)
10.30
Gotfred Larsen
09.00
Gotfred Larsen

Søndag d. 8.
Østerlars
Gudhjem

15. Søndag efter trinitatis (Matt 6,24-34)
19.30
Niels Henrik Lyngbye
10.30
Niels Henrik Lyngbye

Da embedet ikke for tiden er besat og sognet altså ikke har en præst,
er det skiftende præster fra andre sogne, der forestår gudstjenester.

Mandag d. 12. august kl. 15.00

Ældres eftermiddag:
Onsdag d. 28/8 – Ældres eftermiddag på Klippebo kl. 15 v/
Knud Henning Hansen.

Kirkebilen
Kører til alle gudstjenester.
Gælder også til »Klippebo«.

Ring dagen i forvejen til 		

Ringbilen, tlf. 5695 2301.

Besøgstjeneste
Er du interesseret i at få besøg
eller at få en besøgsven hver
14. dag, er du velkommen til at
kontakte sognepræsten.

Citat:
Det kristne fællesskab
dyrkes bedst i fællesskab.

mødekalenderen
Optager møder i sognet på folkekirkens grund
Østerlars
Luthersk Mission

bedmØder
i præstegården
Under embedsledigheden er
der ikke bedemøder i præstegården som sædvanlig.

Besøg af eller samtale
med sognepræsten
Ønsker du en samtale, skriftemål eller et besøg af en præst er
du også meget velkommen til at
kontakte provsten for Bornholm
(Gotfred Larsen) på tlf. 5695 3195
eller per mail: gla@km.dk.
Han vil så sætter dig i forbindelse med en præst. 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 kontakte
provsten for Bornholm (Gotfred
Larsen) på tlf. 5695 3195 eller per
mail: gla@km.dk.
Han vil så sætter dig i forbindelse med en præst, der kan
hjælpe dig med at få nadver og
en lille andagt dit hjem.

Onsdagsklubben
i præstegården
er stoppet.

Syng - sammen - eftermiddag i præstegården
Holder pause indtil videre.

Nybrovej 36, Østerlars
Møder
Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 5649 8423.
JULi
Søndag d. 7. kl. 14.00:
Havemøde; LM Østermarie
Bent Nielsen.
Søndag d. 14. kl. 19.00:
Enok Due Madsen.
Søndag d. 21. kl. 19.00:
Birger Pedersen.
AUGUSt
Søndag d. 4. kl. 19.00:
Filip Oehlenschläger.
Søndag d. 11. kl. 10.00:
Udflugt.
Onsdag d. 14. kl. 1930 - lørdag d. 17.
Pavilionmøder.
Sted: Legepladsen i Østerlars
Dan Hessellund.

Onsdag d. 21. kl. 19.00:
Fællesmøde LM Østermarie.
Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Henvendelse: Bodil Gudbergsen, 3027 7293.
(Pause i sommerferien).
Opstart efter sommerferien
den 19. august.
Bondegårdstræf:
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse:
Olai Poulsen 5649 8119
(Pause i sommerferien).
Opstart efter sommerferien
den 16. august.

GudHjem
Indre Mission, Sikem

Løkkegade 10, Gudhjem
AUGUSt
Torsdag d. 29. kl 19:30:
v/Poul Bech Hansen.
Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 – 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

aftensang i Gudhjem kirke
Musikalske indslag
Torsdag den 25. juli kl. 20.00
LM’s hornorkester spiller
Torsdag den 1. august kl. 20.00
Gabrielle Reger spiller
på Keltisk harpe
Torsdag den 8. august kl. 20.00
Rasmus Møller
spiller på guitar

Tanker til tiden

af sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig

Kirkelig vejviser

Vi forsager pladderhumanismen

Sognepræst
Embedet er for tiden ledigt, men
henvendelse kan ske til provsten
for Bornholm:
Gotfred Larsen,
Søborgstræde 11, 3700 Rønne,
tlf.: 5695 3195, gla@km.dk

Der findes ingen officiel definition af det begreb, som vi karakteriserer som »pladderhumanisme«. I Politikens NUDANSK ORDBOG finder vi således ikke begrebet defineret.
Lad mig på baggrund heraf tillade mig at præsentere det, som jeg
forstår som pladderhumanisme og dens væsen.

Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk

(1) Der er tale om en anskuelsesvinkel, der er naiv i sin grundholdning. Og følgerne af et pladderhumanistisk syn vil derfor
i længden vise sig at være skadelige.
(2) Hvad angår kristendommen, som vi møder den i vor nutid,
er denne livsholdning naturligvis også præget af pladderhumanisme. Der findes i vort land og i vor kultur meget, der af
den toneangivende del af befolkningen anses for at være ret
og sandt. Og dette syn (= tidsåndens syn), synes man, finder
man derfor også må være sandt i kristelig henseende – og det
også, selvom noget deraf har bibelens udtrykkelige vidnesbyrd imod sig.

Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk

Men hvorfor skal vi så forsage – dvs.: tage afstand – fra pladderhumanismen? (1) Fordi den er skadelig. Og (2) hvad angår pladderhumanismens indflydelse på kristendom, gælder det, at pladderhumanistiske synspunkter ikke sjældent er i modstrid med
bibelsk tro og lære. Således er det et udbredt pladderhumanistisk
synspunkt, at vi mennesker egentlig er gode »på bunden«. Men i
vor kirkes bekendelse (Den augsburgske Bekendelse § 2) tilkendegives det på baggrund af bibelens lære det stik modsatte. Vi er jo
født af kødet, som bibelen lærer os, (dvs.: med fjendskab i os imod
Gud), – og derfor kan vi ikke uden Guds frelse komme ind i Guds
rige. Men for at det skal ske, må Gud så også komme til at virke i
og med os. Han, der alene kan frelse, må således lede os frem ad
de rette stier/veje – nemlig af dem, som han alene ved kan føre
os frelst hjem til sig i hans evige Paradis. For vi kan ikke selv ved
egen kraft finde frem til Guds rige. Og det heller ikke, selvom vi
lever nok så godt og smukt. Jo! Vi har brug for Guds frelse. For
ellers går vi evig fortabt.
Pladderhumanismen har dog en anden mening om denne sag.
På baggrund af en sådan indstilling vil man nemlig ofte kunne
støde på de kristelig set følgende to livsløgne: (1) at mennesket i
realiteten egentlig er godt – og derfor også i kraft af egne kræfter
formår at komme ind i Guds rige, og (2), at Gud til sidst vil frelse
alle mennesker - eller i alle tilfælde dem, der har levet sådan nogenlunde pænt og ordentligt.
Fra kirkelig side skal der advares imod et pladderhumanistisk
syn, som giver udtryk for noget andet end det, som de bibelske
skrifter lærer os som Guds vilje. Her har vi med noget at gøre,
som vi må vende os imod. Og at forsage pladderhumanismen vil
netop sige, at vi vender os imod dens naive måde at anskue vore
liv og vor tilværelse på – for følgerne af pladderhumanismen vil i
længden vise sig at være skadelige.

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,
mobil 2175 5852
Kontortid 9-9.30 undt. tirsdag
Fridag tirsdag
Menighedsrådsformænd
Østerlars: Næstformand
Frits Skifter-Hansen
Gudhjemvej 2, 3760 Gudhjem,
tlf.: 5130 3233
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
Næste kirkeblad
udkommer ultimo august 2013.
Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. august 2013.
Kirkebladet
Udgives af bornholmske præster og
menighedsråd.
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

