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julen varer liGe til påsKe?
Af sognepræst Niels Henrik Lyngbye, Østermarie
En amerikansk matematikprofessor skrev
engang en satirisk vise om, hvad han kaldte
»National Broderskabsuge«. Denne uge handlede om, at alle skulle være gode ved hinanden; og om, at sådan er virkeligheden ikke.
Hans ironiske slut linje var derfor også: »Vær
glad; det varer kun en uge«.
Men nu kommer altså
den måned, hvor vi er gode
ved hinanden; nu kommer
den måned, hvor forældre (i hvert fald da jeg var
barn) truede med, at hvis
man gjorde dette eller hint,
så kom julemanden ikke;
nu kommer den uge, hvor
spiser og drikker og giver
hinanden gaver – som vi
ikke rigtigt har råd til, som
andre måske har mere brug
for end os.
Og nu kommer den tid (mere en måned),
hvor selv en cykelforretning kan pynte med
engle – men hvor de ﬂeste trods alt pynter
med nisser.
Og nu kommer den tid, hvor vi hele tiden
synger og hører om Jesus. Om den hyggelige
stald i Betlehem, om de vise mænd fra Østerland og om de søde engle og deres smukke
sang. Og de fattige hyrder der måtte sove ud

om natten, men som Guds engle valgte at synge smukke julesange for.
»…og julen varer li’ til påske«, synger vi en
julesang. Men virkeligheden er jo den, at det
kun varer en måned; så er alt ved det gamle,
også vi er ved det gamle.
Men netop på grund af denne virkelighed
lod Gud det blive jul. Netop
fordi vi og verden er sådan,
at det er satire at tale om broderskab mellem mennesker,
og netop fordi vi dybest set
kun tænker på os selv – og
kun gør, hvad vi vil, og ikke
hvad Gud skabte os til. Netop derfor måtte Gud sende
sin egen søn til denne jord.
Og netop derfor måtte den
første kristne jul vare til den
første kristne påske.
En uge var ikke nok. Det
tog hele Jesu levetid at gøre alt det, vi skulle
have gjort, og det tog hans liv – efter stor lidelse, at genoprette alt det, vi havde ødelagt i
forhold til Gud. Men Jesus valgte frivilligt at
gå ind i dette – for vores skyld.
Han blev menneske, han blev vores bror.
Ikke bare for en uge, men med hele sit liv – og
for hele evighedens skyld.
Derfor kan vi fejre jul med glæde.

Gudstjenester
november
Søndag d. 3.
			
Østerlars
Gudhjem

Alle Helgens Søndag efter trinitatis (Matt 5,1-12)
Indsamling: Bibelselskabet.
kl. 09.00 Niels Henrik Lyngbye
kl. 10.30 Peter Hauge Madsen

Søndag d. 10.
Østerlars
Gudhjem

24. Søndag efter trinitatis (Matt 9,18-26)
kl. 14.00 Ulla Skou Rasmussen
kl. 09.00 Niels Henrik Lyngbye - Kirkekaffe

Søndag d. 17.
Østerlars
Gudhjem

25. Søndag efter trinitatis (Matt 24,15-28)
kl. 09.00 Knud Henning Hansen - Kirkekaffe
kl. 10.30 Gotfred Larsen

Søndag d. 24.
Østerlars
Gudhjem

Sidste søndag i kirkeåret (Matt 25,31-46)
kl. 10.30 Henriette Ry Nielsen
kl. 09.00 Ulla Skou Rasmussen

december
Søndag d. 1.
Østerlars
Gudhjem

1. Søndag i advent (Luk 4,16-30)
kl. 09.00 Niels Henrik Lyngbye
kl. 10.30 Ulla Skou Rasmussen

Søndag d. 8.
Østerlars
Gudhjem

2. Søndag i advent (Matt 25,1-13)
kl. 10.30 Gotfred Larsen
kl. 09.00 Gotfred Larsen - Kirkekaffe

Søndag d. 15.
Østerlars
			
Gudhjem
			

3. Søndag i advent (Luk 1,67-80)
kl. 09.00 Jens Borg Spliid
Vi synger julen ind / Kirkekaffe
kl. 10.30 Jens Borg Spliid
Vi synger julen ind / Lucia – Koret

Søndag d. 22.
Østerlars
Gudhjem

4. Søndag i advent (Joh 3,25-36)
kl. 10.30 Birgit Friis
kl. 09.00 Carsten Møller-Christensen

Tirsdag d. 24.
Østerlars
Gudhjem

Juleaften (Luk 2,1-14 / Matt 1,18-25)
kl. 14.30 Ulla Skou Rasmussen
kl. 16.00 Knud Henning Hansen

Onsdag d. 25.
Østerlars
Gudhjem

Juledag (Joh 1,1-14)
kl. 09.00 Ulla Skou Rasmussen
kl. 10.30 Ulla Skou Rasmussen

Torsdag d. 26.
Østerlars
Gudhjem

2. Juledag (Matt 10,32-42)
kl. 10.30 Gotfred Larsen
Ingen

Søndag d. 29.
Østerlars
Gudhjem

Julesøndag (Matt 2,13-23)
Ingen
kl. 10.30 Niels Henrik Lyngbye

januar
Søndag d. 1.
			
Østerlars
Gudhjem

Nytårsdag (Matt 6,5-13)
Indsamling: Bibelselskabet
kl. 10.30 Carsten Møller-Christensen
Ingen

Da embedet ikke for tiden er besat og sognet altså ikke har en præst,

er det skiftende præster fra andre sogne, der forestår gudstjenesterne.

Gudstjenester
på Klippebo
November
Tirsdag d. 5. kl. 15.00:
Niels Henrik Lyngbye
Tirsdag d. 19. kl. 15.00:
Niels Henrik Lyngbye
December
Tirsdag d. 3. kl. 15.00:
Niels Henrik Lyngbye
Mandag d. 23. kl. 15.00:
Julegudstjeneste med
pårørende
v/Knud Henning Hansen
Andagter på Klippebo ved
indremissionær Jørgen Bloch:
Mandag d. 11. november:
kl. 15 v/Jørgen Bloch, Rønne
Mandag d. 9. december:
kl. 15 v/Jørgen Bloch, Rønne

Ældres eftermiddag:

Onsdag d. 13. november:
på LM Østerlars kl. 14.30:
v/Finn Nygaard
Onsdag d. 27. november:
på Klippebo kl. 15.00:
v/Knud Henning Hansen
Onsdag d. 11. december:
i Østerlars Baptist kirke
kl. 14.30

Kirkebilen
kører til alle gudstjenester.
Det 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.

Mødekalenderen
JULEGUDSTJENESTE

for børnehaven og dagplejen
Der bliver julegudstjeneste på
børneplan i kirken:
ONSDAG den 18. december
kl. 10.00.

Besøg af eller samtale
med en præst

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 sætte 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 sætte dig i forbindelse med en præst, der kan
hjælpe dig med at få nadver og
en lille andagt i dit hjem.

Menighedsrådene

Østerlars (i konfirmandlokalet
Østerlars præstegård): Onsdag
den 20. november kl. 19.00.
Gudhjem (i Gudhjemhuset):
Tirsdag den 12. november
kl. 19.00 Gudhjemhuset.

Foredrag i Sognegården
i Østermarie
fredag den 22. november
kl. 19.30. Sofie Kupermann:

Fra »Jesus morder«
til messiansk jøde

Arrangør: Østermarie, Østerlars og Gudhjem Menighedsråd

Optager møder i sognet på folkekirkens grund

Sangaften
i præstegården

Tirsdag d. 5. november kl. 19.30.

I præstegårdens konfirmandlokale v/Hans Askou.
Vi synger fra højskolesangbogen.
Velkommen!

ØSTERLARS
Luthersk Mission

Nybrovej 36, Østerlars
Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 5649 8423.
NOVEMBER
03/11-13 - kl. 10.00:
Møde v/Bent Nielsen
05/11-13 - kl. 19.30:
Fællesmøde i Østerlars
v/Hakon Christensen
17/11-13 - kl. 14.00:
Møde v/Birger Pedersen
DECEMBER
01/12-13 - kl. 10.30:
Fællesmøde i LM Årsballe:
v/Bent Nielsen
08/12-13 - kl. 10.00:
Møde v/Peter Westh Jensen
15/12-13 - kl. 14.00:
Møde v/Peter Krak

Syng - sammen
- eftermiddag
i præstegården
Torsdag den 21. november
kl. 15.30-17.00.
Torsdag den 12. december
kl. 15.30-17.00.

25/12-13 - kl. 14.00:
Fællesmøde i Østermarie
v/Finn Andersen
28/12-13 - kl. 19.00:
Julefest
Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Henvendelse: Bodil
Gudbergsen, 3027 7293.
Familietræf på legepladsen
ved Vinkelvej:
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse:
Olai Poulsen: 5649 8119

GUDHJEM

Indre Mission, Sikem

Løkkegade 10, Gudhjem
NOVEMBER
Mandag d. 4. kl. 18.00:
Familieaften med spisning
v/Kurt Rønne, Nyker
Fredag d. 8. kl. 19.30:
Emne-aften
v/Hartvig Munn, Nyker
Torsdag d. 21. kl. 19.30:
Møde v/Jørgen Bloch,
Rønne. Salg af julebøger.
DECEMBER
Torsdag d. 5. kl. 18.00:
Fællesspisning
v/Knud Henning Hansen
Fredag d. 20. kl. 19.00:
Julefest v/Karen
Markussen, Åkirkeby
Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 – 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80

Tanker til tiden

v/Carsten Møller-Christensen, sognepræst i Allinge-Sandvig.

Årets og livets gang
Dybt hælder året i sin gang,

Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,

Farvel med al din lyst og sang,

hint frydekor fra Betlehem

snart ødes eng og lund.

når øde mark står hvid;

Kirkelig vejviser
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

forstummer ingen tid.

Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk

Snart sukker vinterstormens røst:

Jeg ved, hvor håbet grønnes da,

Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk

Lad visne kun, jeg ved den trøst,

min frelsers træ på Golgata

du korte sommerstund!

Alt visner og forgår!

som ligefuldt består.

når alting falmer her;
en evig krone bær’.

Lad solen korte af sin vej,

Lad synke kun med løvets fald

Guds vældes arm forkortes ej,

min tro på ham bevare skal

og natten vokse til,

hans visdom fór ej vild

hver markens blomst i rad;
sit friske hjerteblad!

Lad gulne hvert et blad på kvist,

Han lover mig en evig vår,

Guds kærlighed, jeg ved for vist,

thi livet frem af graven går,

lad falme alle strå,
omskiftes ikke så

trods vinterstorm og død;

som Kristus gennembrød.
C.J. Boye 1833.

C. J. Boye har skrevet denne salme, i hvilken han skildrer (1) efterårets
gang frem til vinteren og den da standsede vækst og (2) vort livs gang
frem til vor død. Og på fineste vis forener han så også samtidig de to
førnævnte skildringer – til »vinterstorm og død«
Sagen er jo, som det fremgår af denne salme, at vi også ved, at nu –
hvor det går mod vinter, kulde og en stedse mørkere tid – at denne årstid
vender. Der følger et forår, varme og lys. Men tænk, om vi ikke vidste,
at det forholdt sig sådan! Da ville tilværelsen lige nu og her forekomme
meningsløs og uhyggelig. Kulden og mørket ville da synes at omslutte
samt fange os mere og mere.
Og tænk, om vi ikke vidste, hvordan det forholder sig med livet efter
vor død. Da ville menneskelivet – hvor livet også falmer mere og mere,
efterhånden som vi bliver ældre – være uudholdeligt at leve. Men vi har
budskabet om Jesus – om hans opstandelse og hans forudgående korsfæstelse og død. Betydningen deraf er, at vi også skal leve. Og ved Jesu død
viser Gud os, at han tager sig af afsoningen af straffen for alle vore livs fejl
og mangler (= vor synd og skyld).
På baggrund deraf må vi derfor leve i tro. Leve – lige nu og her – i troen
på, at efteråret og vinterens tid også går over i vår og vækst. Og sådan
også, hvad angår menneskelivet: Alting falmer nok her – og det går mod
døden; men vi har julebudskabet om vor frelsers komme her til jorden.
Og i påskens budskab får vi viden om, at som følge af Jesus Kristus findes
der et evigt liv. For »livet frem af graven går, som Kristus gennembrød«.

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:
Erling Aabye Dam,
Gudhjemvej 64, 3760 Gudhjem,
tlf.: 2463 5436
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 december
2013. Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. december 2013.
Kirkebladet
Udgives af bornholmske præster og
menighedsråd.
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

