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Høsten - en gave at takke for
Alle håber på en god høst. Og alle de, der
lever af landbruget ved, at det ikke er nogen selvfølge.

Naturligvis er der en sammenhæng mellem det der sås, det arbejde der gøres for at
forberede jorden og forbedre udbyttet, og
det resultat der nås i høsten. Men alligevel
er der ingen garanti for at høsten bliver som
man ønsker. Alt for mange faktorer vi ikke
er herrer over spiller ind.
Men vi er afhængige af det udbytte
høsten giver. Høsten er det vi lever af
resten af året. Derfor er høstgudstjenesten
en festgudstjeneste med en alvorlig baggrund.
Som kristne tror vi at høsten er en gave
fra Gud. Derfor takker vi Gud for de gaver,
han lader os få gennem jordens afgrøder i

årets løb, og for at han gennem arbejde og
sundhed giver os det daglige brød.
Af den grund har det fra gammel tid været skik at fejre høsten med en takkegudstjeneste. Vi takker Gud, fordi han gennem
jordens afgrøder i årets løb, gennem det arbejde, vi har fået lov at have, og den sundhed, vi har haft, har givet os det daglige
brød, som mange ikke har.

Ved gudstjenesten samles der ind til de
mange, der ikke har så meget, som vi har.
Denne gave kaldes høstoffer. Menighedsrådet fordeler det indsamlede beløb til organisationer med kirkelige og sociale formål.

Gudstjenester
september

Gudstjenester
på Klippebo

Søndag d. 1.
		
Østerlars
Gudhjem

14. Søndag efter trinitatis (Luk 17,11-19)
Indsamling: Åbne Døre.
10.30
Gotfred Larsen.
09.00
Gotfred Larsen. Kirkekaffe.

Søndag d. 8.
Østerlars
Gudhjem

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

Søndag d. 15.
Østerlars
Gudhjem

16. Søndag efter trinitatis (Luk 7,11-17)
10.30
Knud Henning Hansen.
09.00
Niels Henrik Lyngbye.

Oktober

Søndag d. 22.
Østerlars
Gudhjem

17. Søndag efter trinitatis (14,1-11)
HØSTGUDSTJENESTER m/høstofferkollekt.
09.00
Frank Kærgaard. Kirkekaffe.
10.30
Frank Kærgaard.

Tirsdag d. 15. kl. 15.00:

Søndag d. 29.
Østerlars
Gudhjem

18. Søndag efter trinitatis (Matt 22,34-46)
10.30
Gotfred Larsen.
09.00
Gotfred Larsen.

oktober

September

Tirsdag d. 3. kl. 15.00:

Niels Henrik Lyngbye.

Tirsdag d. 17. kl. 15.00:

Niels Henrik Lyngbye.

Tirsdag d. 1. kl. 15.00:

Niels Henrik Lyngbye.
Niels Henrik Lyngbye.

Andagter ved indremissionær
Jørgen Bloch:

Mandag d. 9. september kl. 15.00
Mandag d. 14. oktober kl. 15.00

Søndag d. 6.
		
Østerlars
Gudhjem

19. Søndag efter trinitatis (Mark 2,1-12)
Indsamling: Danmission.
09.00
Niels Henrik Lyngbye.
14.00
Niels Henrik Lyngbye.

Søndag d. 13.
Østerlars
Gudhjem

20. Søndag efter trinitatis (Matt 22,1-14)
10.30
Niels Henrik Lyngbye.
09.00
? Kirkekaffe.

Onsdag d. 25. september:

Søndag d. 20.
Østerlars
Gudhjem

21. Søndag efter trinitatis (Joh 4,46-53)
09.00
Niels Henrik Lyngbye.
14.00
Niels Henrik Lyngbye.

Onsdag d. 30. oktober:

Søndag d. 27.
Østerlars
Gudhjem

22. Søndag efter trinitatis (Matt 18,21-35)
10.30
?
09.00
?

november
Søndag d. 3.
		
Østerlars
Gudhjem

Alle Helgens Søndag efter trinitatis (Matt 5,1-12)
Indsamling: Bibelselskabet.
09.00
?
10.30
?

Søndag d. 10.
Østerlars
Gudhjem

24. Søndag efter trinitatis (Matt 9,18-26)
10.30
?
09.00
?

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

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

Ældres eftermiddag:
Onsdag d. 11. september:

i Østerlars Baptist kirke
kl. 14.30.

på Klippebo kl. 15 			
v/Jakob Houler.

på Klippebo kl. 15

v/Birger Pedersen.

Kirkebilen
kører til alle gudstjenester.

Det gælder også til »Klippebo«.

Ring dagen i forvejen til Ring-

bilen, 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
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 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 i dit hjem.

Menighedsrådene
Østerlars:
Onsdag d. 11. september
kl. 19.00 i præstegården.
Orienterings- og opstillingsmøde angående udfyldningsvalg
til Østerlars menighedsråd.
Gudhjem:
Tirsdag d. 10. september
kl. 19.00 i Gudhjemhuset.

Syng - sammen - eftermiddag i præstegården

Torsdag d. 26. september kl. 15.30
til ca. 17.00 og torsdag d. 24. oktober
kl. 15.30 til ca. 17.00.

Citat:

»Taknemmelighed og ansvar
hører sammen med forpligtigelse
og handling«

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

Familietræf på legepladsen
ved Vinkelvej
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse:
Olai Poulsen: 5649 8119
Opstart efter sommerferien: 23.8

GUDHJEM

Indre Mission, Sikem

Løkkegade 10, Gudhjem
SEPTEMBER
Fredag d. 13. kl. 19.30:
Preben Sørensen, Viborg.

Luthersk Mission

Torsdag d. 26. kl. 19.30:
Peter Åge Bak.

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

OKTOBER
Fredag d. 11. kl. 19.30:
Cambodja
v/Inge & Thorkild.

Nybrovej 36, Østerlars

Møder
SEPTEMBER
Søndag d. 3. kl. 19.30:
Fællesmøde, LM, Årballe.
Søndag d. 8. kl. 14.00:
Peter Techow.
Søndag d. 15. kl. 14.00:
Peter Westh Jensen.
Søndag d. 29. kl. 14.00:
Lars-Jep Elleby.
OKTOBER
Søndag d. 6. kl. 10.00:
Onsdag d. 9. kl. 14.30:
SENIORTRÆF.
Søndag d. 13. kl. 14.00:
Søndag d. 20. kl. 14.00:
Hos Heidi og Thomas.
Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Henvendelse: Bodil Gudbergsen, 3027 7293.

Torsdag d. 24. kl. 19.30:
Preben Dahl, Maribo;
Sang v/Gunvor Svendsen.
Fredag d. 25. kl. 19.30:
Egil K. Jensen, Rønde;
Sang v/»Paletten«.
Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 – 19.45.
Hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

Konfirmationsundervisning
Der starter et nyt hold torsdag
den 5/9 kl. 13.00.
Der er undervisning hver
torsdag 13.00-14.20.
Undervisningen foregår indtil videre i »Sognegården« i
Østermarie sammen med holdet fra Østermarie.
Du er også altid velkommen
til at ringe til sognepræsten
i Østermarie 5647 0069 for at
høre nærmere.

Tanker til tiden

Kirkelig vejviser

v/Per Munch, sognepræst i Nyker.

Årets og livets gang
1. Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;

6. Da over os det hele år

sin fred han lyser gerne,

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

med sommer, korn og kerne.

Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk

2. Hvor marken bølged nys som guld

7. Og når engang på Herrens bud

Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk

der ser man nu kun sorten muld

en evig sommer hos vor Gud

alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

med aks og vipper bolde,
og stubbene de golde.

3. Men i vor lade, på vor lo,

der har vi nu Guds gaver,

der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

4. Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,

han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

5. Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

og efter vinter kommer vår

vort timeglas udrinder,
i Paradis vi finder.

8. Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;

da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

9. For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,

som ved vor Herre Jesus Krist

vor Fader ville være!

10. Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage

med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!

N.F.S. Grundtvig 1844

N.F.S. Grundtvig har på fineste måde beskrevet årets og livets
gang i salmen: Nu falmer skoven. Her beskrives efterårets tegn
og kræfter: De gyldne marker er blevet sorte og golde, og sommerens fugle er søgt sydpå til mildere himmelstrøg. Alligevel kan
vi gå vinteren i møde med taknemmelighed. For rundt omkring
på gårdene er høstens gaver gemt væk til vinteren: De gyldne
korn ligger i laderne og venter på at blive brugt i de kolde dage,
så vi på ny kan se frem til forår og sommer.
Som kornet vokser på jordens marker, sådan vokser Guds ord
i menneskets hjerte. Ligesom kornet er føde til vores krop, sådan
er Guds ord vores åndelige føde. Ved Gud ord føres vi gennem
livet og livets efterår frem til den evige sommer hos vor Gud. Når
vort timeglas udrinder, føres Guds folk til Guds Paradis. Gennem denne salme ærer og takker vi Gud for høsten her og høsten
hist. Vi har virkelig grund til at takke Gud for alt, hvad han har
givet, for ordet og for livet.

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

