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nY prÆst til Østerlars
og GudHjem
Efter en længere periode
uden fast præst i sognene
Østerlars – Gudhjem, vil vi
byde velkommen til Marianne Ring, der bliver vores
ny sognepræst.
Det bliver rigtig spændende at komme i gang med
de kirkelige tjenester og ikke
mindst det sognearbejde, der
pågår og som kan udvides.
Der er ﬂere aktiviteter, vi
kan sætte i gang, og Marianne Ring vil blive en rigtig god
medspiller. Vi ser frem til og
glæder os til samarbejdet.
Velkommen til indsættelse
søndag den 2. marts i Gudhjem
og Østerlars Kirker.
Der vil være kaffe i præstegården i Østerlars efter
gudstjenesten søndag eftermiddag og samtidig med mulighed for at se den meget fint
istandsatte præstegård.
Alle er meget velkomne.
Menighedsrådene
Østerlars/Gudhjem

Kære mennesker!
Kære menigheder i Østerlars og
Gudhjem – eller skulle jeg skrive: Kære mennesker! Jeg glæder mig sådan! Jeg glæder mig
over at jeres menighedsråd har
kaldt mig til at være jeres præst,

jeg glæder mig til at lære jer at
kende, glæder mig til at følges
med jer i medgang og modgang,
unge som gamle.
Jeg glæder mig til at holde
gudstjenester med jer, prædike
for jer, dele det livfulde budskab
og vor kirkes skønne musik og
traditioner med jer.

Jeg glæder mig til at blive jeres nabo, sommer som vinter,
på vores dejlige ø! Jeg har været
hospicepræst de sidste 5 år, men
valgte at sige op, af lyst til atter
at blive sognepræst. Jeg har været præst i både by og på land;
jeg kan både li byens puls, og
landets ro.
Jeg tror på betydningen af at
ku’ tage sig tid til at møde »de
andre«, mens vi endnu er her
sammen.
Bornholmer er jeg ikke! Min
morfar var; mine første 20 somre tilbragte jeg herovre, og i dag
har jeg en bror som bor her. Selv
er jeg mor til to voksne drenge,
og ﬂytter ind i præstegården
med min kæreste, som også er
teolog.
I laden vil jeg måske lave
skulptur; jeg ser kunst som liv,
som tro; nu får vi se. Den skønneste skulptur er dog alligevel
Østerlars Kirke – og alteret i
Gudhjem.
Sognepræst Marianne Ring

Gudstjenester
marts

Søndag d. 2.
Østerlars
Gudhjem

Fastelavn (Luk 18,31-43)
kl. 14.00
Præsteindsættelse – Marianne Ring
Kirkekaffe
kl. 10.30
Præsteindsættelse – Marianne Ring

Søndag d. 9.
Østerlars
Gudhjem

1. s. i fasten (Matt 6,5-13)
kl. 10.30
Marianne Ring
kl. 09.00
Marianne Ring

Søndag d. 16.
Østerlars
Gudhjem

2. s. i fasten (Matt 2,1-12 ell.: Joh. 8,12-20)
kl. 09.00
Marianne Ring
kl. 10.30
Marianne Ring

Søndag d. 23.
Østerlars
Gudhjem

3. s. i fasten (Mark 10,13-16)
kl. 10.30
Peter Hauge Madsen
kl. 09.00
Ulla Skou Rasmussen – Kirkekaffe

Søndag d. 30.
Østerlars
Gudhjem

Midfaste (Joh 4,5-26)
kl. 09.00
Marianne Ring – Kirkekaffe
kl. 10.30
Marianne Ring

april

Søndag d. 6.
Østerlars
Gudhjem

Mariæ bebudelse (Matt 14,22-33)
kl. 10.30
Marianne Ring
kl. 09.00
Marianne Ring

Søndag d. 13.
Østerlars
Gudhjem

Palmesøndag (Joh 12,23-33)
kl. 09.00
Marianne Ring
kl. 10.30
Marianne Ring

Torsdag d. 17.
Østerlars
Gudhjem

Skærtorsdag (Matt 25,14-30)
kl. 10.30
Marianne Ring
kl. 09.00
Marianne Ring

Fredag d. 18.
Østerlars
Gudhjem

Langfredag (Mark 4,26-32)
kl. 09.00
Marianne Ring
kl. 10.30
Marianne Ring

Søndag d. 20.
Østerlars
Gudhjem

Påskedag (Luk 17,5-10)
kl. 10.30
Marianne Ring
kl. 09.00
Marianne Ring

Mandag d. 21.
Østerlars
Gudhjem

2. Påskedag (Luk 18,31-43)
Ingen
kl. 10.30
Marianne Ring

Søndag d. 27.
Østerlars
Gudhjem

1. s. e. påske (Luk 18,31-43)
kl. 10.30
Marianne Ring
kl. 09.00
Marianne Ring

Gudstjenester
på Klippebo
MARTS:
Tirsdag d. 4. kl. 15.00:
Marianne Ring
Tirsdag d. 18. kl. 15.00:
Marianne Ring
APRIL:
Tirsdag d. 1. kl. 15.00:
Marianne Ring
Tirsdag d. 15. kl. 15.00:
Marianne Ring
Andagter på Klippebo ved
indremissionær Jørgen Bloch:
Mandag d. 10. marts: kl. 15.00
v/Jørgen Bloch, Rønne
Mandag d. 7. april: kl. 15.00
v/Jakob Breum Houler, Hasle

Ældres eftermiddag:

Onsdag d. 12. marts:
i Østerlars Baptist kirke
kl. 14.30
Onsdag d. 26. marts:
Klippebo kl. 15.00
v/Birger Pedersen
Onsdag d. 30. april:
Klippebo kl. 15.00
v/Knud Henning Hansen

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
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 sognepræsten på tlf.
5649 8092. Tavshedspligt er en
selvfølge.

Optager møder i sognet på folkekirkens grund
Kvindernes
internationale bededag
i Østerlars præstegård

Familietræf på Nybrovej 36:
Hver fredag kl. 16.15.
Henvendelse:
Olai Poulsen: 5649 8119

Hjemmenadver

Er du gennem længere tid ikke
i stand til at komme til søndagens gudstjeneste pga. sygdom
eller lignende, kan du kontakte
sognepræsten på tlf. 5649 8092.
Hun vil hjælpe dig med at få
nadver og en lille andagt i dit
hjem.

Menighedsrådene

Fredag d. 7. marts kl. 14.30.
Tema:
»Vandstrømme
i ørkenen«
Ulla Mester taler.
Velkommen til alle.

Østerlars (i konfirmandlokalet
Østerlars præstegård): Onsdag den 12. marts kl. 19.00.
Gudhjem (på Gudhjemhuset):
Ingen menighedsrådsmøder i
marts og april.

Luthersk Mission

Syng - sammen eftermiddag

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

i præstegården i konfirmandlokalet:
Torsdag d. 20. marts kl. 15.00 til
ca. 16.30 og
Torsdag d. 24. april kl. 15.00 til ca.
16.30.

Sangaften

i præstegården i konfirmandlokalet:
Torsdag d. 13. marts kl. 19.00.
Sangaften med Bente Pedersen.
Vi synger fra højskolesangbogen. Servering.

Citat:

En menighed har den præst
den beder for
(Sagt af en gammel og for længst
afdød provst)

Juniorklub:
Hver mandag kl. 18.50.
Henvendelse: Bodil
Gudbergsen, 3027 7293.

ØSTERLARS

Nybrovej 36, Østerlars

MARTS
Søndag d. 2. kl. 10.00:
Hakon Christensen.
Søndag d. 9. kl. 14.00:
Peter Krak.
Søndag d. 16. kl. 10.00:
Hans Ole Bech.
Fredag d. 28. - Søndag d. 30.:
På Luth.
Missions lejr i Pedersker,
Dan Hessellund.
APRIL
Søndag d. 6. kl. 10.00.
Palmesøndag d. 13. kl. 10.00.
Langfredag d. 18. kl. 14.00.
Påskedag d. 20. kl. 14.00.

GUDHJEM

Indre Mission, Sikem

Løkkegade 10, Gudhjem
MARTS:
Fre. d. 14. kl. 19.30: Møde
v/Arne Nørgård, København.
Torsdag d. 27. kl. 19.30:
Bibelundervisning
v/Lasse Holmgård Iversen.
Mandag d. 31. kl. 19.30:
Familieaften med spisning
v/Jørgen Bloch, Rønne.
APRIL:
Torsdag d. 10.:
Møde v/Jens Peter Jensen,
Klemensker.
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Tekst 1.
Mosebog 22, v/Peter Åge Bak.
Børne- og juniorklub
Mandage kl. 18.30 – 19.45
Hos Inge & Thorkild Holm,
Gudhjemvej 80.

FÆLLES
FOREDRAGSAFTEN

Sognegården i Østermarie,
Godthåbsvej 33 (Torvet)
fre. d. 14. marts 2014 kl. 19.30
Foredrag af og med:
MARTIN HERBST:
»MIT LIVS OMVEJ«
Om en dramatisk rejse ind i og
ud af MOON-bevægelsen.

Tanker til tiden

v/sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig

Jeg tror, at Jesus har frelst mig
I trosbekendelsens anden artikel fremgår det, at Jesus Kristus er frelseren. Han,
Guds søn, døde på Golgatas kors, fordi Gud på denne måde ville vise os, at
straffen for vore livs fejl og mangler (= vor synd og skyld) har Jesus afsonet. Og
derfor behøver vi ikke at gøre det. I århundreder har vi danske også fået dette
indprentet, når vi har beskæftiget os med Luthers såkaldte »Lille Katekismus«.

Jesu opstandelse

Et par dage efter sin død (= på den såkaldte tredjedag) vendte Jesus tilbage til
livet igen – og lever nu evigt. Hans opstandelse er derfor tegnet fra Guds side
på, at det liv, som han har skabt, vil han ikke lade dø. Og som følge af dét, som
Gud viser os skete ved Jesu død, har vi derfor adgang til at tilbringe vor evighed
indenfor i Guds rige – i stedet for udenfor. Jesu opstandelse er baggrunden for,
at vi kan tro dette.

Dåbens betydning			

Ved Den hellige Dåb får vi fra Guds side det officielle og synlige tegn på to ting:
(1) at vi er Guds børn, og (2) at vi ved at ville gøre brug af det Guds frelsestilbud,
som han gennem Jesus har givet os, får en evighed indenfor i Guds paradis. En
evighed, som ikke engang vor død og vor forgængelighed derefter vil kunne
fratage os. For som Jesus engang udtrykte det overfor sine venner: »jeg lever,
og I skal leve«.

Det frelsende forhold til Jesus

Hvordan gør vi så brug af det frelsestilbud fra Guds side, som vi har fået? Hvad
angår den sag, kan en sammenligning forklare dette. Her i Danmark kan vi
regne med, at vort såkaldte gule sygesikringbevis giver os ret til gratis lægebehandling. Og det indretter vi danske os også efter. Men vi skal også vide, at rejser vi til et land som f.eks. Sudan i Afrika, vil vi i tilfælde af sygdom ikke kunne
få hjælp i kraft af vort gule sygesikringsbevis. Noget lignende gør sig gældende
med hensyn til forholdet til Jesus Kristus. Jeg kan her i livet indrette mig efter, at
han er min frelser. (Og så får jeg evigt gavn af ham, når jeg dør – eller hvis Jesus
kommer forinden, fordi den såkaldte dommedag da er oprundet). Men vil jeg
ikke indrette mit jordeliv efter, at Jesus er frelseren, er vejen ind til det evige liv
i Guds rige også lukket for mig.

Troens ro og hvile

			

Når vi betragter os selv, ser vi meget forkert ved os og vor måde at leve og opføre
os på. Derfor føler vi da også ofte, at »sådan som vi er, vil Gud ikke have os med
ind i sit himmerige«. Men hvad angår evigheden, skal vi huske, at vore følelser
og tanker i evighedsbetydning intet betyder. Nej! Hvad angår evigheden, er det
kun dét, som Gud gennem Jesus, har vist os, der gælder. Derfor kan jeg også
sige det sådan: »Jesus har frelst mig«. Og sådan forholder det sig ikke, fordi jeg
synes (eller ikke synes), at jeg er et godt menneske – nej! bagrunden for en sådan
påstand er, at jeg regner med/indretter mig efter, at det, Gud har vist gennem
Jesus Kristus, er sandt. Og husk: At regne med/at indrette sig efter det, Gud
viser os, er ensbetydende med, at du tror på ham

Hvad har så i virkeligheden (evig) betydning?

Er det hvad, jeg føler og tænker om mit liv og min evighed, eller er det i stedet
det, som Gud siger derom? Det er naturligvis Guds mening, vi skal bygge på. For
tænk i så henseende på to ting: (1) Hvad Gud har vist os gennem Jesus Kristus,
(= at han er frelseren). Og (2) Jesus lover os, at hver den, der kommer til ham, vil
han aldrig vise bort. Lad os derfor, som det er Guds vilje, regne med samt indrette os efter, at Jesus Kristus er frelseren. Og forsikrer Gud os om samme sag:
»Ingen, der tror på ham« (= Jesus Kristus) »skal blive til skamme« (Rom. 10,11).

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Marianne Ring,
Gudhjemvej 28,
3760 Gudhjem,
tlf. 5649 8092
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,
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 april 2014.
Stof hertil skal være
sognepræsten i hænde
senest d. 1. april 2014.
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