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STOR OPLEVELSE VENTER OS : M ARKUS LIVE !
Noget om syvarmede lysestager og Grundtvig
De står dér, på vore altre, de syvarmede lysestager. De står med en selvfølge i så mange danske
kirker, at vi knap kan forestille os, at de ikke var der. Men de har kun stået der i små 140 år, og
det er kun i Danmark, at denne skik er udbredt. Skikken kommer ikke til os fra Det gamle testamente og jødedommen; tværtimod er den meget dansk og meget grundtvigsk. Skikken opstod i
årene efter Grundtvigs begravelse, 1872, fordi der stod sådan en syvarmet lysestage på Grundtvigs kiste. Den havde han fået i gave til sit 50 års jubilæum, overdraget ham af enkedronning
Caroline Matilde, på vegne af nordiske kvinder.
Symbolikken var hans fortolkning af de syv menigheder i Johannes Åbenbaring, hvor han
anså den nordiske kirke for at være den 6. menighed, Filadelfia. Hele Grundtvigs syn på kristentro og menneskeliv er indeholdt i denne fortolkning: at menneskene hver på sit sted, til sin
tid, under ledelse af Helligånden finder frem til den kristendomsforståelse, som tiden er moden
til - og råber på. Der er en uomgængelig kerne, givet med evangeliet, men kernens udfoldelse er
levende, bevægelig gennem tiden.

Når vi i vore kirker har den syv-armede lysestage på alteret, viser vi altså vores tilknytning til
Grundtvigs kristendomssyn; stagerne var en slags vækkelsesmarkør for grundtvigianerne, og
blev kun udbredt i grundtvigske menigheder. Provst Axel Rasmussen, som var præst hos os fra
1907 – 1926, havde en stage med sig fra sit tidligere embede. Det er stagen i Østerlars. Den havde
han fået i gave i 1878. Stagen i Gudhjem har vi fra Kejserinde Dagmar, som besøgte kirken i 1912.
Hun skænkede midlerne og menigheden bestilte og fik den syvarmede stage leveret.

OBS OMKRING KONFIRMANDINDSKRIVNING: SE MIDTEROPSLAG

Gudstjenester
Kirkebilen

kører til alle gudstjenester. Det gælder også til »Klippebo«.
Ring dagen i forvejen til Ringbilen, tlf. 5695 2301.

SEPTEMBER

GUDSTJENESTER
PÅ KLIPPEBO
Ved sognepræst Marianne Ring

Tirsdage kl. 15:
2. sep., 16. sep., 7. okt. og 21. okt. alle
ved sognepræst Marianne Ring.
Tirsdag d. 16. september holdes
altergang.

Søndag d. 7.:
Østerlars
Gudhjem

12.s.e.trin.
9.00
Ved udensogns præst
10.30
Ved udensogns præst

Søndag d. 14.:
Østerlars
Gudhjem

13.s.e.trin.
10.30
Marianne Ring
9.00
Marianne Ring

Søndag d. 21.:
Østerlars
Gudhjem

14.s.e.trin.
9.00
Marianne Ring
10.30
Marianne Ring

Tirsdag d. 14. oktober kl. 15:00
v/Finn Kappelgård

Søndag d. 28.:
Østerlars
Gudhjem

15.s.e.trin.
10.30
Marianne Ring
9.00
Marianne Ring

Tirsdag d. 30. september
Klippebo kl. 15:00
v/Peter Åge Bak

Søndag d. 5.:
Østerlars
Gudhjem

16.s.e.trin.
9.00
Marianne Ring
10.30
Marianne Ring

Besøg af præsten

Søndag d. 12.:
Østerlars
Gudhjem

17.s.e.trin.
10.30
Ved udensogns præst
9.00
Ved udensogns præst

Søndag d. 19.:
Østerlars
Gudhjem

18.s.e.trin.
9.00
Marianne Ring
10.30
Marianne Ring

Søndag d. 26.:
Østerlars
Gudhjem

19.s.e.trin.
10.30
Marianne Ring
9.00
Marianne Ring

OKTOBER

NOVEMBER

Søndag d. 2.:
Østerlars
Gudhjem

Alle Helgens Søndag efter trinitatis
9.00
Marianne Ring
10.30
Marianne Ring

Andagter på Klippebo
ved Jakob Houler

Tirsdag d. 9. september kl. 15:00

Ældres eftermiddag:

Tirsdag d. 28. oktober
Klippebo kl. 15:00 v/Peter Krak
Jeg vil gerne besøge jer! Kontakt
mig på mail: malr@km.dk eller ring
på 5649 8092.
Mvh. Marianne Ring

Døbte:

12.juli: Peter Danneberg Andersen
3. august: Tommy Matthias Kofoed

Viede:

12. juli: Susanne Louise Bagges-		
gaard og Jan Anker Svendsen
2. august: Katja Erika Angelina
Linna og Peter Jørgen Raavig

Begravede:

18. juni: Alice Marie Christensen
1. juli: Lars Bech
23. juli: Palle Hvashøj Sivertsen
25. juli: Else Nygaard
26. juli: Birgith Paludan Ipsen
7. august: Anna Lisbeth Hansen

Menighedsrådsmøder:

OBS. Konfirmation forår 2015: Indskrivning torsdag
d. 4. september kl. 19.30 i Østerlars Kirke. OBS

ØV! Skolereformen har alligevel ramt vor konfirmandforberedelse, således at den aftalte forberedelsestid torsdag eftermiddag ikke kan overholdes. Jeg er i tænkeboks med nye løsninger; skolens skema har afsat
tirsdag eftermiddag, men da har jeg ofte plejehjemsandagt.
Ved Konfirmandfamilieandagten d. 4. september kl. 19.30 i Østerlars
Kirke håber jeg på at kunne oplyse nærmere om forberedelsen. Jeg har
konfirmander fra Aaker skole, Østerlars Lilleskole, Rønne Privat og måske flere? KOM alle og lad os få godt begyndt på det, som skal fuldendes
i forårets konfirmationer. Kh Marianne

Gudhjem, kl. 19:
9. september: Vigtigt: Orienterings
og evt. opstillingsmøde
23. september: Menighedsrådsmøde
Østerlars, kl. 19:
22. oktober

Ikke lokal kunst!

Jeg skrev i sidste blad, at jeg ville
bringe malerier af forskellige lokale
kunstnere. Jeg har bare ikke fået
nogle! Idéen var altså ikke så god,
som jeg troede, sådan kan det gå!
Red.

Kalender

Møder i sognet

Fra Beatles til Bach!

Har du lyst til at synge i kor? Så kom og vær med i det nye kor som starter
i Gudhjem kirke onsdag den 3. september kl 19.30.
Vi vil gerne starte et korarbejde for voksne, i Østerlars og Gudhjem.
Alle som er glade for at synge, og har lyst til at synge i kor, er velkommen
til at komme med. Man behøver ikke læse noder, og repertoiret vil blive
blandet, alt fra Bach til Beatles. Denne første aften går vi i gang med at
synge . Så er der kaffepause hvor vi i fælle skab finder frem til en fast prøvedag, som passer de fleste. Derefter synger vi igen og går hjem ca. 21.30.
Kan du ikke komme første gang, så kontakt Anita for at høre hvilken
aften, der aftaltes fremover.
Menighederne håber at koret kan synge i kirkerne engang i mellem,
men vi skal også kunne bruges til andre arrangementer.
Velkommen!
Sanger hilsen fra Anita Barlien, organist og leder for koret

Efterårskoncert

i Østerlars kirke søndag den 28.
september, kl. 19.30. Medvirkende: Christina Gornitzka blokfløjter og Anne Mari Heimdal sang
samt Anita organist. Blandet program! Også fællessang.

Sangaftener i Præstegården

Velkommen til sangaftener i Præstegården, tirsdag d. 23. september og tirsdag d. 25. november kl.
19.30-21.30.
Vi sidder og synger sammen
over kaffebordet! På genhør!

Blæserkoncert

Gudhjem Kirke fredag den 12.
september: Blæserkoncert med
Karlshamn Blåsorkester.
Kom og oplev det store,
pragtfulde blæser-orkester fra
Karlshamn. Repertoiret er klassisk og lyden imponerende! Fri
entré. Velkommen!

Babysalmesangen fortsætter!

Det går så vældigt godt, og er så hyggeligt og opbyggeligt med Babysalmesangen! Det foregår stadig hver
torsdag i Gudhjem Kirke, med rytmik, sang, kram og dans mellem
mødre/fædre/bedsteforælder og deres lille barn.
Leder er vor organist Anita; vi sidder på madrasser foran alteret og får
også tid til lidt voksen-snak, en kage
og saft. Alle er stadig velkomne, uden
tilmelding. Kom frimodigt og vær
med! Torsdage kl. 10-11.30. Gratis!

Interesserer du dig for
Gudhjem Kirkes ve og vel?

Så kom til følgende:
Der afholdes offentligt orienteringsmøde og opstillingsmøde
tirsdag den 9. sept. kl. 19.00 på
Gudhjemhuset.
Formand for valgbestyrelsen
er Finn Winberg, og medlem
Inge-Lise Lassen samt Thorkild
Holm.

Program for aftenen:

• Velkomst
• Menighedsrådets opgaver og
kompetencer.
• Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
• Redegørelse for kommende
opgaver for menighedsrådet.
• Redegørelse for regler vedr.
opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.

ØSTERLARS

Luthersk Mission Nybrovej 36, Østerlars

Henvendelse ang. møder:
Enok Due Madsen, 4042 8423.

September
Søndag d. 7. kl. 14: Birger Pedersen.
Søndre Lyngvej 34.
Søndag d. 14. kl. 10: Filip Oehlenschlager.
Søndag d. 21. kl. 14: Lars-Jep Elleby.
Oktober
Lørdag d. 4. kl. 17.30: Thorkild Holm.
Høstfest med fællesspisning.
Søndag d. 12. kl. 14.
Søndag d. 19. kl. 10.
Ældres eftermiddag:
Onsdag d. 8. oktober kl. 14.30:
I Luth.Mission Østerlars.
Juniorklub: Mandag kl. 18.50. 1. gang
efter ferien den 18.8. Henvendelse:
Bodil Gudbergsen, 30277293.
Familietræf: Fredag kl. 16.15. 1. gang
efter ferien den 15.8. Henvendelse:
Olai Poulsen, 20214119.
Baptistkirken i Østerlars:
D. 10. september kl. 14.30:
Ældres eftermiddag

GUDHJEM

Indre Mission, Sikem Løkkegade 10,
Gudhjem

September
Fredag d. 5. kl. 19:30:
v/Preben Hansen
Mandag d. 29. kl. 18:00:
Familieaften med spisning
v/Lasse Munk, Rønne
Oktober
Fredag d. 3. kl. 19:00:
v/Bibelundervisning i Tejn
Torsdag d. 9. kl. 19:30:
v/Finn Kappelgård, Rønne
Mandagsklub for børn fra 4 år.
Mandage kl. 18:30-19:45
Hos Inge & Thorkild Holm
Gudhjemvej 80

Stor oplevelse venter os! Markus Live!

At kunne fastholde et publikum i et par timer, alene med sin stemme, krop,
mimik og fortællingen – dét er kunst.
Den kunst kan Klaus Højgaard Laursen, 35 årig bornholmer, professionel
historiefortæller. Han kommer til os i Gudhjem Kirke, hvor vi i samarbejde med
ØsterMarie har hyret ham til en forestilling fredag d. 19. september kl. 19-21,
med en kort pause undervejs. Forestillingen hedder Markus Live! og Klaus siger: »Der er ikke mange bøger eller ﬁlm, hvor helten er en fattig mand, som går rundt
og gør gode gerninger, for derefter at blive slået ihjel for det og siden stå op fra de døde.
Markusevangeliet er sådan en historie, og det er min passion at fortælle den; den er fyldt
af forskellige mennesker, med hver deres motiv, og handling og ord væver sig sammen
i et stadig mere dramatisk forløb.« – Kom og oplev det levende ord på en levende
måde! Gratis adgang.
Mvh. menighedsrådene i Østerlars, Gudhjem og Østermarie.

Kirkelig vejviser

Hele sommeren har jeg givet en
lille koncert i Østerlars Kirke tre
dage om ugen.
En dag var der særlig mange i kirken, og folk stimlede sammen omkring mig, mens jeg spillede. De
vill jo høre musikken, men også
se på mine hænder og fødder, som
»danser«! Det synes især børnene er
sjovt!
Da jeg havde spillet færdig, var
der mange der blev hængende og
jeg fortalte lidt om orglet, om den
mindste og største pibe, om registre
og pedaler. En far stod der sammen
med sine drenge, han var en smart
Københavner, med store muskler
og tattoo på armene. Koralbogen
stod åben med »Hil dig Frelser og
forsoner« og så sagde han: »HOV....
det er min yndlingssalme som står
der! Kan du spille den?« Så spillede
jeg og de sang!
Der var også et par bedsteforældre med børnebørn; pigen spurgte
forsigtig om jeg også kendte »Et

barn er født i Betlehem«, for det var
hendes yndlings! Ja vist da!
Derefter kom der en ung far med
en lille genert pige på armen; hun
var så glad for »Mariehønen evig
glad«, sagde han, og jeg spillede
den: den lille pige så forundret op
på det store orgel, der kunne spille
hendes sang!
Sådan har det været store dele af
sommeren! I denne uge var kirken
fyldt af unge mennesker, der ville
synge »Almagt Gud, velsignet vær«.
Deres unge, smukke stemmer fyldte
kirken sammen med orgelet, og bagefter gik mange bevægede hjerter
ud i verden. Sådan har glade landsmænd fra det øvrige Danmark, folk
fra Norden og Tyskland fået en ekstra gave fra vores rundkirke i år; jeg
er sikker på, at det vil være noget
de husker! Og for mig har det givet
smukke oplevelser og sjove dage
»på arbejdet« i sommer!
Med kirkemusikalsk hilsen
Anita, organist

Ny kirkesanger til vore sogne

Efter en rum tid med deltids-kirkesangere, har vi nu valgt at fastansætte en
fuldtids sanger til vore kirker. Vort valg faldt på Anne Cirkola, som selv vil
præsentere sig herunder. Vi siger Elna og Karin og Bente tak for jeres sang og
fleksibilitet; vi har nydt det! Karin mister vi ikke helt! Karin vil fortsætte som
den afløser, vi får brug for på Annes fri- og feriedage.

Ny Kirkesanger I Gudhjem og Østerlars
Hej, jeg hedder Anne Cirkola og
er fornyligt blevet ansat som kirkesanger i Gudhjem og Østerlars
kirke. Jeg har boet på Bornholm
siden 1997 og tilbragte nogle af de
første måneder i Gudhjem, som jeg
stadig er meget betaget af. Jeg har
altid sunget i kor og spillet musik,
men har derudover været ansat
som kirkesanger i Bodilsker kirke
siden 2010. Samtidig har jeg uddannet mig til kirkesanger under Sjællands kirkemusikskole.
Det har været en berigende og
glædesfyldt uddannelse som jeg
efterhånden snart kan afslutte. Ved
siden af mit arbejde som kirkesanger er jeg selvstændig billedkunstner og underviser med baggrund i
et akademisk designstudie i Tyskland. Jeg har tre børn, som er meget engageret i gøglertruppen Trup

Ting Tang og som også spiller og
synger, henholdsvis klaver, fløjte
og slagtøj.
Jeg glæder mig meget til mit arbejde i begge menigheder og vil
gerne involvere mig i både musikalske og billedkunstneriske projekter.
På gensyn!
Anne Cirkola

Sognepræst
Marianne Ring,
Gudhjemvej 28,
3760 Gudhjem,
tlf. 5649 8092
mobil 2572 2050
malr@km.dk
Fridag mandag

Østerlars sogns hjemmeside
www.oesterlarskirke.dk

Gudhjem sogns hjemmeside
www.gudhjemkirke.dk
Organist
Anita Barlien
tlf. 4149 6776
Fridag mandag
Gravere
Østerlars
Karen Marie Pedersen,
Åløsevej 22, 3760 Gudhjem,
tlf. 5649 5048, mobil 4038 4206
Fridag mandag
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 oktober 2014.
Stof hertil skal være sognepræsten
i hænde senest d. 1. oktober 2014.
KIRKEBLADET

Udgives af Østerlars og Gudhjem menighedsråd,
redaktør sognepræst Marianne Ring.
Fotos: M. Ring
Tryk: Hakon Holm Grafisk, Rønne

