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KONFIRMATION 2013
Store bededag og den påfølgende søndag er der traditionen
tro konfirmation i sognenes kirker.
Følgende konfirmander konfirmeres i 2013
– STORT TILLYKKE til jer alle 
Gudhjem kirke - Store bededag d. 26/4 kl. 10.00
Alberthe Hammer Fussing
Jakob Boesgaard Andersen
Peter Due Jensen
Nicolaj Sadova Olsen
Josephine Hee Hjorth-Hansen
Østerlars kirke - søndag efter Store bededag d. 28/4 kl. 10.00
Cecilie Monika Thunberg
Thea Cecilia Straube

Gudstjenester
MARTS

Søndag d. 3.
Østerlars
Gudhjem

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

Søndag d. 10.

Midfaste (Joh 6,1-15)
Indsamling: KFUM’s soldatermission
09.00 Kirkekaffe
10.30

Østerlars
Gudhjem
Søndag d. 17.
Østerlars
Gudhjem

Mariæ bebudelses dag (luk 1,26-38)
10.30 Niels Henrik Lyngbye
14.00 Niels Henrik Lyngbye

Søndag d. 24.
Østerlars
Gudhjem

Palmesøndag (Matt 21,1-9)
09.00
10.30

torsdag d. 28.
Østerlars
Gudhjem

Skærtorsdag (Matt 26,17-30)
16.30
19.30

Fredag d. 29.
Østerlars
Gudhjem

langfredag (Matt 27,31-56 / Mark 15,20-39)
09.00
10.30

Søndag d. 31.
Østerlars
Gudhjem

Påskedag (Mark 16,1-8) [Sommertid begynder]
10.30
09.00

Mandag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

anden påskedag (luk 24,13-35)
09.00 Kirkekaffe
10.30

Søndag d. 7.

1. Søndag efter påske (Joh 20,19-31)
Indsamling: Blå kors Danmark
19.30 Niels Henrik Lyngbye
09.00 Niels Henrik Lyngbye / Kirkekaffe

APRIL

Østerlars
Gudhjem
Søndag d. 14.
Østerlars
Gudhjem

2. Søndag efter påske (Joh 10,11-16)
09.00
10.30

Søndag d. 21.
Østerlars
Gudhjem

3. Søndag efter påske (Joh 16,16-22)
10.30
09.00

Fredag d. 26.
Østerlars
Gudhjem

Store bededag (Matt 3,1-10)
Ingen
10.00 Konfirmation

Søndag d. 28.
Østerlars
Gudhjem

4. Søndag efter påske (Joh 16,5-15)
10.00 Konfirmation
Ingen

Søndag d. 5.
Østerlars
Gudhjem

5. Søndag efter påske (Joh 16,23b-28)
09.00
10.30

MAJ

er intet andet anført, afholdes gudstjenesten af sognets præst,
thomas Holden Jensen.

GUDSTJENESTER
PÅ KLIPPEBO
Mandage kl. 15.00
Marts
4/3 (Thomas Holden Jensen);
18/3 (Thomas Holden Jensen)
april
15/4 (Thomas Holden Jensen)

Andagter på Klippebo
ved indremissionær Jørgen
Bloch
Mandage kl. 15.00:
11/3; 8/4; 13/5.

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
Ældres eftermiddag:
Onsdag d. 13. marts kl. 14.30:
Sted: Baptistkirken i Østerlars.
Onsdag d. 27. marts kl. 15.00:
v/Knud H. Hansen;
Sted: Klippebo.
Onsdag d. 24. april kl. 15.00:
v/Birger Pedersen;
Sted: Klippebo.

Menighedsrådsmøder:

Østerlars
Onsdag, d. 6. marts kl. 16.30
Onsdag, d. 24. april kl. 16.30
i konfirmandlokalet i Østerlars
præstegård.
Gudhjem
Mandag d. 5. marts kl. 19.00
i Gudhjemhuset.

Syng - sammen - eftermiddag i præstegården
Torsdage i konfirmandlokalet
15.30 til ca. 17.00: 21/3 & 18/4.

GUDHJEM
Indre Mission, Sikem

løkkegade 10, Gudhjem
Torsdag 07/3:
Indsamlings fest - kl. 19.30
v/Knud Henning Hansen.
Mandag 18/3:
Forældreaften m/spisning
- kl. 18.00 v/Lone Marcher.
Torsdag 21/3:
Vi kører til Bibelundervisning
i Klemensker IM
v/Lars Jensen - kl. 19.00.
Torsdag 04/4:
Jakob Houler, Hasle - kl. 19.30.
Torsdag 18/4:
Kristoffer Nielsen, Tejn
- kl. 19.30.
Torsdag 02/5:
Finn Kappelgård, Rønne.
Kol. 3,12-17 - kl. 19.30.
børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 - 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

Sogneaften
BEDEMØDER
i præstegården
Der er bedemøde i præstegården hver mandag kl. 20.00.
Dog ikke 8/4 & 29/4
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!

Menighedsrådet har arrangeret en sogneaften på Gudhjemhuset onsdag den 10. april kl.
19.30 med Jørgen Bloch som
foredragsholder.

SANGAFTEN
i Præstegården

Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
Vi synger fra Højskolesangbogen. Lis Juul Hansen
vil lede aftenen for os.
Arrangør:
Aktivitetsudvalget
for Østerlars menighedsråd
og borgerforeningen

ØSTERLARS
Luthersk Mission

Nybrovej 36, Østerlars
Møder
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:
Olai Poulsen, 5649 8119

Kvindernes
internationale bededag
i Østerlars præstegård

Overskrift: Se på israel og
lær om Gud
Vi vil gennem bibeltekster og
billeder se på Israels historie
og spørgsmålet om, hvad det
bl.a. lærer os om Gud. Vi vil
se på det moderne Israel og
spørgsmålet om vi stadig kan
lære noget om Gud gennem
det vi ser.
Gudhjem Menighedsråd

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

Tanker til tiden

af sognepræst Thomas Holden Jensen, Østerlars-Gudhjem

Guds mildhed og strenghed
Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har
magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte. (Luk 12,5)
I dette vers hører vi ord fra Jesu egen mund. Han taler om Gud som
har magt til at lade et menneske gå fortabt, men også magt til at frelse.
Fra mange prædikestole og i mange bøger kan man høre Jesu mildhed og kærlighed så stærkt betonet og fremhævet på en sådan måde,
at han nærmest fremstår som en viljeløs, altfavnende, alt-accepterende og karakterløs person. Lad det være sagt med det samme: Dette billede
er langt fra den virkelige, den bibelske Jesus.
Den bibelske, den virkelige Jesus, var og er sand Gud og sandt menneske. Da han levede her på jord, var han et menneske, som sagde
sandheden uanset konsekvenserne. Jesu ord kan man regne med. Jesus taler klart og uden omsvøb om omvendelse, genfødelse og tro. I
det nye testamente er Jesus en af dem, som har talt allerstærkest om
det, som i dag desværre er så tabubelagt de fleste steder: fortabelsen
og helvede (se f.eks. Matt 18,6-11; Matt 25,31-46; Mark 9,42-50 & Åb
14,11 & 20,11-15). Den sande kærlighed viser sig nemlig i, at sandheden
ikke pakkes ind eller blødgøres. Din bedste ven er altid den, som siger
dig sandheden, selvom det kan gøre inderligt ondt at få den at høre.
Hvad ville du f.eks. mene om en læge, som fortalte en alvorligt kræftsyg person, at han absolut intet fejlede, at der ikke var nogen grund til
bekymring og at han kunne forvente at leve længe endnu? Er det kærlighed? Nej, vel? Sandheden må for dagen og sygdommen behandles,
hvis der skal være nogen chance for at redde dette menneskes liv.
Helt på samme måde forholder det sig med forkyndelsen. En prædikant må og skal følge i sin mesters, Jesu, fodspor og være sandheden
tro i kærlighed (Ef 4,15). Guds hellighed, hans vrede over synden og helvedes barske virkelighed må være en vital del af forkyndelsen – ellers
passer prædikanten ikke sit arbejde. Synden må afsløres (også prædikantens) og så skal Jesus forkyndes som frelser for virkelige syndere.
Eller hvad vil du mene om en præst, som ikke vil tale om helvede fordi
det kunne gøre folk sure eller forargede, selvom han ved, det er virkeligheden? Bibelen, den levende Guds ord taler krystalklart og uden
omsvøb om fortabelsen. Sandheden er den, at der kun er to mulige
endestationer for os, når vort hjerte engang standser og livet ebber ud.
Enten ender et menneske til sidst i helvede eller i himlen. Der gives absolut ikke nogen mellemvej. Sådan er det for dig, som læser dette – og
sådan er det for mig, som skriver disse linjer. Du og jeg skal engang
møde Gud, og spørgsmålet er om vi her i livet har fået fred med Gud
ved troen på Jesus Kristus. Jesus og hans død og opstandelse er vort
absolut eneste håb for evigheden.
…alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud… (Rom 3,23) – det er
den barske realitet, det er diagnosen for både dig og mig. Og lægemidlet er det, at Jesus døde for syndere som dig og mig. For således elskede
Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16).
Jesus sagde: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve,
om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.
Tror du det?« (Joh 11,25-26)

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

