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PRÆSTEN SKRIVER

I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder
jer – sådan taler Jesus til den, der kender ham
– den, der gør hvad han siger. I første omgang
lyder det som et lidt besynderligt venskab at
skulle gøre, hvad en anden siger, for at kunne
være venner. For at denne sætning af Jesus kan
give mening, er det nødvendigt at finde ud af,
hvad det er, Jesus påbyder. Svaret på dette finder vi i Johannesevangeliet kapitel 15 vers 12:
Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Her ligger en forklaringen
til, eller uddybningen af, det dobbelte kærlighedsbud, - det, der lyder: at du skal elske
Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl
og hele dit sind, og du skal elske din næste som
dig selv. Disse bud sidestilles af Jesus, fordi det
netop er ved at tjene vores næste, vi tjener Gud.
Dette forhold er med til at gøre kristendom til relation i stedet for religion, fordi det
er ved at elske og tjene hinanden og vore medmennesker, at vi tjener Gud.
Dette er et bud, et krav om man vil, der hele tiden fordrer noget af os, fordi muligheden for at gøre eller undlade at gøre hele tiden er tilstede i mødet med et andet
menneske – det er dette, der gøres klart i Matthæusevangeliet kapitel 25, at alt,
hvad I har gjort mod en af mine mindste små, det har I også gjort mod mig. MEN
også det omvendte, at alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I
heller ikke gjort mod mig.
Næstekærlighedsbuddet er ikke til at komme udenom, hvorfor vi må træffe et valg,
bevist eller ubevist, I mødet med den anden - også i mødet med den eller dem, vi
ikke bryder os om. Næstekærlighedsbuddet er nemlig ikke kun afgrænset til dem,
vi kender godt og holder af - det er universelt. Vi kaldes til at elske hinanden, ikke
for at opnå noget hos Gud, men fordi du og jeg allerede er elsket af ham – det var
det, der stod: I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Motivationen for at
elske hinanden finder vi i evangeliet om Kristus, for han er beviset på Guds kærlighed til os. Det er dette evangelium, dette glædelige budskab, kirken er sat i verden
for at dele ud og for at gøre kendt for os i ord og gerning. Et budskab om Gud, der
elskede verden så højt, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, der tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er dette budskab du og jeg kaldes til at
leve og virke i mødet med vores næste.
HVBJ
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TEMA

FINN KAPPELGAARD
TIDLIGERE SOGNEPRÆST I NEXØ KIRKE

En trosbekendelse værd
Lad mig begynde med en bekendelse:
Jeg elsker trosbekendelsen! Den har
været en fast del af mit liv lige fra
begyndelsen til nu.
Den er blevet sagt eller sunget ved alle de søndagsgudstjenester, jeg har deltaget i.
Jeg har undervist konfirmanderne i Nexø gennem
27 år, og de har alle kunnet den udenad. For nogen er den nok gået lidt i glemmebogen, men
alligevel. Den har været i deres mund og tanker.
Jeg tror på og beder til Gud om, at det har sat sig
spor.
Jeg vil nævne tre eksempler på, hvad trosbekendelsen betyder for mig:
1) Det første eksempel er min dåb.
Det kan jeg ikke selv huske, men jeg ved, at trosbekendelsen blev sagt: Forsager du Djævelen og
alle hans gerninger og alt hans væsen? Tror du på
Gud Fader, den almægtige, Himlens og jordens
skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne
søn, vor Herre? Tror du på Helligånden? og
mine forældre sagde ja. Det kunne jeg ikke selv
sige. Jeg kunne ingenting, men mine forældre
gjorde alt, hvad de mente var godt for mig, bl.a. at
bære mig til dåben.
Der blev jeg lagt i den almægtige Guds hænder,
og mit navn blev nævnt sammen med Jesu navn,
og jeg blev døbt med Helligånden til at være et
Guds barn.
Siden har jeg selv bekræftet og gentaget mine
4

forældres ja som barn og ung, og hver gang jeg
synger eller siger med på trosbekendelsen, er det
for mig en bekræftelse af det ja, der blev sagt ved
min dåb.
2) Det andet eksempel er en oplevelse fra min
studentertid i København.
Jeg var begyndt at læse til præst og boede på et
lille kollegium i den indre by sammen med en
flok andre studenter. De fleste andre studerede
ikke teologi og var absolut ikke kirkegængere. De
var venlige og rare, men kunne være meget vittige
og skarpe, når de gjorde nar af kristendommen.
En dag kom to af de mest intelligente og vittige
hen til mig med et smørret smil om munden og
spurgte mig direkte: tror du på, at Jesus kommer
igen?
Jeg var totalt overrumplet og lamslået. Jeg var ung
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3) Det tredje eksempel er en meget
personlig oplevelse, jeg havde en nat,
da jeg ikke kunne sove, og hovedet var
fuldt af urolige tanker.
Det var også i de første år af min studietid. Når man studerer teologi, bliver der sat spørgsmålstegn ved alt
muligt i Bibelen, og man kan komme i
tvivl om alt, om Gud og Jesus, det
evige liv, om bøn osv. – er det hele
bare tankespind i mit eget hoved?
Det var dét, jeg lå og tænkte på, og
pludselig var det, som om Djævelen
selv var i mørket i mit værelse og ville
tage alt fra mig. I min fortvivlelse begyndte jeg at sige trosbekendelsen højt
og tydeligt ud i det mørke rum og til
alle væggene: Jeg forsager Djævelen og
alle hans gerninger og alt hans væsen.
Jeg tror på Gud Fader, den almægtige
osv, - hele trosbekendelsen igennem.
Da jeg var færdig, var det hele forandret. Det var stadig mørkt, men jeg
havde fuldkommen ro og fred i sindet
og kunne sove godt resten af natten.
Jeg har flere gange brugt trosbekendelsen på lignende måde, når tvivl og uro
har rumsteret i mine tanker. På den
måde har trosbekendelsen været et
fast holdepunkt for min tro.

og havde ikke tænkt over det med Jesu genkomst,
og kunne pludselig indse, hvor tåbeligt og virkelighedsfjernt, det virkede.
Jeg stod et sekund eller to og rødmede og anede
ikke, hvad jeg skulle sige.
Men pludselig lød ordene fra trosbekendelsen i
mit indre: ”hvorfra han skal komme igen for at
dømme levende og døde”. Og så svarede jeg til
min egen overraskelse et klart og tydeligt ja!
Jeg havde forventet, at de ville ryste på hovedet af
den stakkels naive student. Men de sagde bare
OK og gik igen uden yderligere kommentarer.
Derefter fik det med Jesu genkomst en meget større plads i min kristne tro.

Slutning
Trosbekendelsen er en sammenfatning af hovedpunkterne i Bibelen.
Den er formuleret helt tilbage i oldkirkens tid af
de kristne, når de skulle aflægge regnskab for
deres tro. For mange kristne i oldkirken betød et
ja til trosbekendelsen et ja til deres egen dødsdom.
Det samme er tilfældet i vores egen tid i andre
dele af verden.
Trosbekendelsen er alle kristnes bekendelse og
fælles for hele den kristne kirke.
Vi siger ja til den treenige Gud og nej til Djævelen
og alle hans onde gerninger.
Det ja er livet værd.
5
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JOHANNES GREGERS JENSEN
PROVST FOR BORNHOLMS PROVSTI

Et uforpligtende,
forpligtende fællesskab
Vi ved nok alle, hvad vi taler om, når vi bruger
formuleringen ”et uforpligtende” fællesskab. Og
de fleste kan godt lide at blive inviteret til sådan et
fællesskab. Det er rart at kunne komme, deltage
og være med uden en bagvedliggende dagsorden
eller forventning om, at mere end det umiddelbare nærvær følger med. Ingen forpligtigelser.
At tale om et ”uforpligtende fællesskab” giver
mening, fordi vi ved, at det modsatte findes. Det
forpligtende fællesskab, som ikke altid er så let at
navigere i. Juleaften i familien kan opleves som
det modsatte af et uforpligtende fællesskab. Her
følger forventninger og relationer med på en
måde, vi kan have svært ved at håndtere på en
hensigtsmæssig måde. Konflikter eller skuffelser
står i kø, når vi skal navigere i forventninger og
traditioner.
At invitere til et uforpligtende fællesskab er derfor
noget særligt og ikke hvad som helst. I kirken
ligger det som en nerve i alt, hvad vi gør, at fællesskabet på den ene side er uforpligtende. Udgangspunktet for det fællesskab, der folder sig ud, når
vi mødes som kirke, er dåben. I dåben bliver vi
indlemmet i det særlige fællesskab, som kristen6

dommen udgør. I dåbsbefalingen står der: ”gør
alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber
dem”. Der er her tale om et fællesskab under
særlige forudsætninger. I dåbsbefalingen er forudsætningerne formuleret som ”syndernes forladelse” og ”idet I lærer dem at holde alt det, jeg har
befalet jer”. De to forudsætninger hænger sammen i dette fællesskab. Med syndernes forladelse
får mennesket friheden til, i fællesskabet og over
for Gud, at være sig selv, sådan som vi er. Heri
ligger muligheden for at mennesket kan blive et
med sig selv, uden at skulle ændre sig og blive
noget andet, end den vi er. Der er ikke et ideal,
vi skal jage. Der er ikke en skjult forventning eller
hemmelig dagsorden. Intet der skal realiseres
eller fremelskes. Mennesket er I Guds øjne
elsket, dér hvor vi er i vores liv. Derfor er udgangspunktet for fællesskabet uden forpligtelser. Det
hele er givet os i dåben.
At overholde alt det som Jesus ”har befalet os”,
som der står, kommer i forlængelse af den frihed,
dåben har købt os til. Når Jesus bliver bedt om at
pege på det centrale i loven, så siger han, at det
vigtigste bud er, at vi skal elske Gud og elske vores

TEMA

næste. Nu bliver det uforpligtende fællesskab
alligevel forpligtende. Men her er stadig ingen
skjulte dagsordner, og sammenhængen er klar.
Når fællesskabet er sat, uden forpligtelser, er
mennesket fri fra sit eget projekt. I dåben er vi
allerede i mål, og i den frihed, som det giver, må
vi hæve hovedet og se det andet menneske og
Gud i det. Fordringen i Jesu forkyndelse er således klar og peger ud over os selv. På Gud og på
den anden.
Jesu forkyndelse ligger i forlængelse af det, som
vi oplever i enhver sammenhæng, hvor andre
mennesker er til stede. Det er næsten umuligt
for os at forblive uberørte og uforpligtede i et
fællesskab med andre mennesker. Vi forbindes
med hinanden og engageres, når vi bruger tid
sammen. Vi er, som mennesker, afhængige af at
være i et fællesskab af den ene eller den anden
slags, og det er ikke nemt at skåne sig selv og
holde distancen til det andet menneske. Når et
andet menneske foldes ud i vores nærvær, fordres
der noget af os. Også selvom fordringen ikke
udtales. Det er næsten umuligt ikke at lade os
engagere, ikke at forholde os eller tage vare på.

Et fuldstændigt uforpligtende fællesskab er noget
ganske særligt og måske er det slet ikke et fællesskab.
Et ærligt og sandt fællesskab har ingen skjulte
dagsordner, ingen krav eller idealer, der overskygger samværet. Det ærlige og sande fællesskab er
alligevel frit og forpligtende på samme tid. Frit, så
vi kan være os selv, sådan som vi er. Forpligtende,
fordi vi som mennesker er forbundne med hinanden, når fællesskabet folder sig ud mellem os.
Luther formulerer menneskets dobbelte situation i
skriftet ”Et Kristenmenneskes Frihed” således:

Et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingen
undergivet.
Et kristenmenneske er i alle ting en træl, skyldig at gøre
tjeneste og enhver undergivet.
Lad fællesskabet være frit og forpligtende, ægte og
meningsfuldt.
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INTERVIEW V. JENS BORG SPLIID

del 2

Jeg besøger ikke kirken
Fra sidste nummer fortsættes interviewet her med Jesper Weinrich
Hansen, også kendt som Jesper Sko.

Hvad med kortspil og dans?
Kortspil fandtes ikke i mit hjem, bortset fra
”æsel”. Dans forekom heller ikke. Der var noget,
der hed skolebio, hvor man blev tilbudt at komme
i biografen. Der kom jeg ikke. Skolekomedier var
heller ikke noget, jeg kom til eller deltog i.

Blev det forklaret, hvorfor det forholdt sig sådan?
Nej. Og det har jeg senere i mit liv tænkt over.
Det var mærkeligt, at der ikke var nogen reaktion
hos os søskende om, at vi gerne ville være med.
Når de andre må, hvorfor må jeg så ikke? Sådan
kunne vi have spurgt. Men vi stillede ikke spørgsmålstegn. Jeg tror, det er fordi hjemmet og bedsteforældrene spredte en tryghed omkring sig, så vi
ikke savnede noget. Der var ikke brug for mere.
Vi blev ikke skræmt. Der var ikke nogen, der
sagde, at hvis du gør det, så går du fortabt. Det
blev til en helt naturlig ting, at noget gjorde vi, og
andet gjorde vi ikke. Nu, hvor jeg er blevet voksen
og tænker efter, kan jeg godt tænke, at det måske
8

var lidt strengt. Vi boede jo midt i Nexø, og der
var mange familier. De fleste familier kom jo ikke
i kirken og missionshuset, og det lå lidt i kortene,
at man ikke skulle lege for meget med de børn,
der bandede, eller hvor forældrene drak og gik på
værtshus. Men på en eller anden mærkelig måde
så stillede vi ikke spørgsmålstegn ved det. Vi indordnede os bare, og sådan var det. Det var vores
liv, og det var det, vi havde. På en måde var det
lidt isoleret, men jeg havde aldrig nogen problemer i skolen med kammerater, og jeg havde også
flere kammerater i skolen, som ikke kom i missionsforeningen, men blev accepteret. Det blev
konstateret, at de kom fra gode familier, så dem
måtte jeg godt lege med.
Nu i dag kunne jeg måske godt have ønsket mig,
at man havde noget mere tillid til naboer og genboer og andre, så man i stedet for at skulle undgå
dem, kunne sige: ”Kom da indenfor og følg med i
missionshuset!”
Der er både juletræsfest og søndagsskole. Der er
lejr på Bækkely, og det er så sjovt.
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Så hvis der kom en i dag og spurgte, om du ville spille
kort, hvad ville du så sige?
Så ville jeg sige ”ja”, men jeg kender ikke de forskellige kortspil.
Og det mærkelige i min opvækst er jo sådan set,
at mine biologiske forældre ikke kom fra noget
kristent miljø.

De valgte det aktivt til?
Nej, det gjorde min nye mor. Og da min mor og
far var væk, var der heldigvis to hold bedsteforældre.

Hvad sagde de så?
De accepterede jo, at min nye mor var en kristen
dame, og at vi kom i det miljø. Men jeg kan da
huske, at jeg var på ferie hos mine bedsteforældre, hvor man spillede kort, efter de havde spist.
Det havde jeg det ikke godt med. De sad og spillede om 1- og 2-ører. De grinede og havde det så
hyggeligt og sjovt. På en eller anden måde var jeg
måske misundelig over, at det kunne være sådan.
Men det var aldrig noget, jeg søgte selv.
Når jeg var på ferie hos det andet hold bedsteforældre, så syntes de jo, at jeg skulle med op og se,
når der gik en god, gammel, dansk film. Det kunne være ”Baronessen fra benzintanken” eller noget tilsvarende.
Jeg måtte overveje, om jeg turde det. Men det var
jo langt fra Nexø, så det gik nok. Så jeg tog med i
biografen, men var ikke tryg ved det. I dag går jeg
aldrig i biografen. Det siger mig ikke noget. Nu
har livet ændret sig, og der kommer film i fjernsynet, så det er jo så nemt, hvis der er noget, man
synes, man vil se.

Du siger, at I kom i søndagsskole. Hvornår var
det?
Det var søndag formiddag. Der var møde halv ti,
og så var der søndagsskole kvart i elleve.

Ja. Kirken fyldte ingenting i min barndom.

Hvad føler du så, at kirken fylder i dag?
Den fylder jo rigtig, rigtig meget. Jeg sidder somme tider og tænker over, hvornår kirken kom ind i
billedet for mig. Det var sådan set langt senere.
Jeg var vel 30-40 år. Jeg tror, det hænger sammen
med, at vi fik Dansk Bibelinstitut, så kom Menighedsfakultetet, og der blev uddannet nogle gode
præster i den lære, som vi havde i missionsforeningerne, og så blev det på en eller anden måde
accepteret. De forskellige ledere i missionsforeningerne lod sig vælge ind i menighedsrådene,
og dermed blev det meget naturligt, at kirken kom
ind i billedet.

Fortsættes i næste nummer

Så det at gå til møde og i søndagsskole udelukkede,
at man kom i kirken?
9

ARRANGEMENTER

MUSIKi kirken
Onsdag, d. 8. august kl. 19.30
Koncert med Danmark Radios juniorkor
Arr.: Østersøjazz
Entré 100,Tirsdag, d. 14. august kl. 20.00
Sommersang
Kom og syng med på alle de dejlige sommersange
Det er gratis og alle er velkommen!
Fredag, d. 24. august kl. 20.00
Koncert med Fredensborg Brass
20 års jubilæumskoncert
Entré 40,Søndag, d. 30. september kl. 16.00
Koncert med Kiki Brandt og Mikkel Grue
Operasang møder mere moderne guitartoner!
Entré 50,-

Årets sommerudflugt
Dette års sommerudflugt er nu fuldt ud tilrettelagt. I sidste blad gjorde vi opmærksom på datoen,
d. 19. august, hvor vi som menighed har planlagt at tilbringe eftermiddagen sammen.
Dette års program ser ud som følger:
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Kl. 12.45
Kl. 13.45
Kl. 14.30
Kl. 15.15
Kl. 15.30
Kl. 16.15
Kl. 17.00

Gudstjeneste i Nexø Kirke
Afgang med bus fra Nexø Kirke
Fr. Petersens café – vi nyder en
frokosttallerken og rødgrød
Afgang fra Fr. Petersens café
Ankomst til Olsker Rundkirke
– vi kigger på forholdene og hører
noget om kirkens historie
Afgang fra kirken
Høiers Iscafé i Allinge – der serveres en kop kaffe med kage og is
Afgang mod Nexø
Hjemkomst til Nexø – turen er slut

Bemærk venligst følgende:
• Programmet er tilrettelagt, så gangbesværede
skulle have let adgang undervejs.
• Der er børnevenlig menu – blandt andet med
rødgrød og tag-selv softice.
• Tilmelding foretages til Nexø Præstegård eller
ved gudstjenester – dog senest d. 12. august.
• Ved turens start opkræves en deltagerafgift på
50,- per voksen.
• Børn deltager gratis.
• Hvis du vælger at ringe til præstegården
(56 49 21 25 - 3) for at tilmelde dig/jer, behøver
du ikke at vente på forklaringen i telefonmenuen. Straks du hører stemmen, kan du trykke ”3” for at blive stillet videre.
Vi håber, du har lyst til at være en del af fællesskabet på dette års sommerudflugt!
På aktivitetsudvalgets vegne,
Jens.

Rytmiske gudstjenester
Søndag den 23. september kl. 16.00
i Sct. Povls Kirke
Søndag den. 11. november kl. 16.00
i Nexø kirke
10

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30

ARRANGEMENTER
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POULSKER SOGN

En tanke på havnen i Snogebæk

Jeg stod en dag tidligt på sommeren nede på havnen i Snogebæk. Som så mange andre ture nede
ved det hyggelige fiskerleje, havde jeg også denne
gang været en tur rundt ved kajkanten for at se
efter fladfisk. For god ordens skyld er fladfisk blot
mit enkle begreb for skrubber, rødspætter eller
pighvar. Der plejer som regel at ligge et par stykker rundt omkring havnen – det gjorde der også
denne gang. Mens jeg nu stod og kiggede ned i
vandet kom tanken til mig: ”Jeg kunne sikkert
godt fange én, hvis jeg ville”. Det ville dog kræve,
at jeg først gik hjem efter min fiskestang, og således blev det ved tanken. Ikke fordi jeg som sådan
ikke ville gå hjem efter grej og stang, – det var blot
lettere at lade være, lettere at lade det blive ved
tanken. Måske kender du til den samme tankegang, at jeg kunne, hvis jeg ville; men det bliver
kun ved tanken. Ikke fordi man som sådan har
12

noget imod det, tanken havde ledt en henimod,
men af den simple grund, at der er lettere at lade
være.
Sådan kan det være på mange områder i tilværelsen – lettere at lade være. På nogen områder gør
det formentlig ikke så meget, mens det på andre
kan være afgørende, afgørende at handle, mens
tid er, – sådan som vi opfordres til i Esajas’ bog
55,6: Søg Herren, mens han er at finde. Kald på ham,
mens han er nær. Når du læser dette, er det dig opfordringen og kaldet lyder til om at søge Herren,
for også du kan, hvis du vil, møde en åben dør i
kirken.
HVBJ

POULSKER SOGN – GUDSTJENESTER
AUGUST
Søndag den 5. kl. 9.00
10. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 12. kl. 10.30
11. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 19. kl. 9.00
12. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 26. kl. 10.30
13. s. e. trinitatis
Børnekirke
Menighedsudflugt efter
gudstjenesten
Hvor der ikke er anført præst,
er det sognepræst Hans
Vilhelm Breum Jakobsen,
der forretter gudstjenesten.

SEPTEMBER

OKTOBER

Søndag den 2. kl. 10.30
14. s. e. trinitatis

Søndag den 7. kl. 9.00
19. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 9. kl. 9.00
15. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 16. kl. 10.30
16. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Børnekirke
Søndag den 23. kl. 9.00
17. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 14. kl. 10.30
20. s. e. trinitatis
Børnekirke
Søndag den 21. kl. 10.30
21. s. e. trinitatis
Søndag den. 28. kl. 10.30
22. s. e. trinitatis
BUSK-gudstjeneste

Søndag den 23. kl. 16.00
Rytmisk Gudstjeneste
Søndag den 30 kl. 10.30
18. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste med
børnekirke og kirkekaffe

NOVEMBER

Søndag den 4. kl. 10.30
Allehelgensgudstjeneste
Børnekirke, kirkekaffe

KIRKELIGE FORENINGER
Børneklubben
Kirkeskolen i Snogebæk

Oktober

Mandage kl. 15.30-17.00
September d. 3. - 10. - 17. - 24.
Oktober d. 1. - 8. - 22. - 29.

Tirsdag, d. 2. kl. 19.00
Bibelundervisning
IM Bornholm
v/missionær Lennart Grønkjær
Davidsen, Slagelse

Indre Mission
Kirkeskolen i Snogebæk

Tirsdag, d. 9. kl. 19.30
Møde v/Palle Kure

August

Tirsdag, d. 14. kl. 19.30
Møde v/Lasse Munk
Søndag, d. 19. kl. 14.00
Møde i Domen, Allinge
v/Finn Najbjerg

September

Tirsdag, d. 4. kl. 19.30
Fødselsdagsmøde
v/Henning Hansen, Give

Onsdag, d. 24. kl. 19.30
Møde v/Johan Smidt Larsen,
Fredericia

Tirsdag d. 18. kl. 19.30
Møde v/Peter Hauge Madsen
13

POULSKER SOGN
De grønne pigespejdere
Alle piger fra 0. kl. og opefter er velkomne.
Spejderhuset, Havnevej 1 i Snogebæk
Kontakt: Diana Wulff Seerup,
Gl. Postvej 41, 3730 Nexø
tlf. 26203952 eller diana.wulff.seerup@gmail.com

Sangaften i Sct. Povls kirke
Lørdag den 27. oktober kl. 19.30
Find yderligere information i kirkens våbenhus
eller på www.poulskerkirke.dk

Flokken:
Spirer: 0. og 1. kl.
Smutter: 2.-4. kl.
Flokmøder: Fredage kl. 15.45-17.15
Troppen:
Spejdere: 4.- 7. kl.
Seniorspejdere: 8.-10. kl.
Tropmøder: Mandage kl. 18.30-20.30

Menighedsudflugt for Sct. Povls kirke
søndag den 26. august.
Turen går bl.a. til Svaneke Røgeri og Melstedgård.
Yderligere information findes i kirkens våbenhus og på hjemmesiden.
Venlig hilsen Poulsker kirkes menighedsråd

Poulsker Sogn
Sognepræst
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Skovløkken 16, Snogebæk
3730 Nexø
Tlf. 56 48 80 40
havj@km.dk
Fredag fridag

Graver
Mogens Madsen
Strandmarksvejen 9, 3730 Nexø
Tlf. på kirkegården: 61 78 52 74
e-mail:
graverpoulskerkirke@outlook.dk
Fredag fridag

Nexø Kirkekontor
Se side 20

Menighedsrådsformand
Finn Pedersen
Bedegårdsparken 16, Snogebæk
3730 Nexø
Tlf. 22 58 80 23
e-mail: farped@mail.dk

Organist
Birte Kofod
Ingefærløkken 3, 3700 Rønne
tlf. 56 48 80 12,
mobil 20 27 57 14
e-mail: birtekofod@live.dk
14

Kirkeværge
Jørn Nygaard
Tjørnebyvejen 1, Poulsker
3730 Nexø
Tlf. 51 36 37 45
e-mail: nygaards@mail.dk
Hjemmeside
www.poulskerkirke.dk
Kirkebil
Ønsker du kørsel til gudstjeneste
i Sct. Povls kirke, er du velkommen
til at kontakte Finn Pedersen, tlf:
2258 8023 eller Preben KofoedJespersen, tlf: 2195 1105.

KALENDER FOR NEXØ KIRKE
AUGUST
7.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

8.

19.30

Koncert med DR’s juniorkor

Kirken

14.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

14.

20.00

Sommersang

Kirken

15.

17.30

Ulvetime

Kirken/kirkeskolen

19.

10.30

Sommerudflugt

Kirken

21.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

21.

19.00

Menighedsrådsmøde

Kirkeskolen

24.

20.00

Koncert med Fredensborg Brass

Kirken

28.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

29.

19.30

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste

Kirken

4.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

6.

19.00

Bøn for byen

Kirkeskolen

11.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

18.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

19.

17.30

Ulvetime

Kirken/kirkeskolen

20.

19.00

Menighedsrådsmøde

Kirkeskolen

23.

16.00

Rytmisk gudstjeneste

Skt. Pouls kirke

25.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

30.

12.00

Kirkefrokost og menighedsmøde

Kirkeskolen

2.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

4.

19.00

Bøn for byen

Kirkeskolen

6.

14.30

Seniormøde

Kirkeskolen

9.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

10.

17.30

Ulvetime

Kirken/kirkeskolen

16.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

23.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

24.

19.00

Menighedsrådsmøde

Kirkeskolen

30.

16.00

Tirsdagsbøn

Kirken

SEPTEMBER

OKTOBER

Ulvetime
Hver gang kl. 17.30
Onsdag, d. 15. august
Onsdag, d. 19. september
Hans Jørn Østerby medvirker
Onsdag, d. 10. oktober
Efter en halv time med sjov, leg og sang i
kirken, spiser vi sammen i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

BønforByen
Bøn for Byen holdes hver første torsdag i
måneden kl.19.00 i Nexø Kirkes menighedslokaler,
Købmagergade 24.
Torsdag, d. 6. september
Torsdag, d. 4. oktober
Alle er meget velkomne!
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Anne Bertelsen

Martin Madsen

Skal du købe eller sælge hus?

Danbolig

Torvet 13 · 3730 Nexø · Tlf. 56 49 12 95
– Hvis du vil have kvalitet i din bolighandel!

Salgsvurdering eller køberrådgivning – kontakt Nybolig

Købmagergade 5 · 3730 Nexø

Tlf. 56 49 78 28
mail 3730@nybolig.dk

FIND VEJEN TIL DE
GODE TILBUD
OG KOM GODT I GANG
BLOMSTER
Købmagergade 10
3730 Nexø
Tlf. 56 49 21 09

INDUSTRIVEJ 3, 3730 NEXØ 56 94 33 01

Annonce 68 x 48 mm. Nexø Kirkeblad
Rekv. nr. 6001

Øens Blomster

Sdr. Hammer 2B · 3730 Nexø

Tlf. 61 41 75 31
16
16

d

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Provstesyn
Hver fjerde år er der provstesyn i alle øens kirker
og de tilhørende bygninger, blandt andet præstegården. Dvs. at de gennemgås af provsten, som
kommer med sin sekretær og en bygningskyndig.
Den 19. april havde vi provstesyn i Nexø. Der er
en række små og store forbedringer, som menighedsrådet skal iværksætte i løbet af de næste 4 år.
Bl.a. nye vinduer i en del af præstegården.

Gave til Nexø kirke

Menighedsmøde

Ove Munch har givet et smukt, meget gammelt
træskærerbillede til Nexø Kirke. Menighedsrådet
har takket ham. Billedet er hængt op over klaveret
i Kirkeskolen sammen med et brev fra giveren.

Søndag den 30. september efter høstgudstjenesten
afholder MR det årlige menighedsmøde. Her
gives referat af det forløbne år og gennemgang
af planerne for det kommende. Har du en idé til
et arrangement for Nexø Kirkes menighed, så
kom og sig det da.

Flytning af
menighedsrådsmødet
Pga. sommersang er MR-mødet i august flyttet
fra d. 14. til d. 21. august.
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Værestedet Vægteren
Opstart af koncertkor
Går du og savner et kor at synge med, er Nexø
Koncert Kor måske noget for dig.
Vi vil starte et nyt kor op, som har 2 koncerter
om året, – indtil videre.

Åbent hver fredag fra
kl. 14 -16.30 i
Vægtergade 4
Kaffe, hyggesnak, spil,
sang, foredrag og andagt.
Kontakt for evt. kørsel:
Ella Westh 56488334

Koret er tænkt som et blandet kor med sopran,
alt, tenor og bas, så hold dig ikke tilbage.
Vi mødes en gang om ugen, torsdag aften
kl. 18:30 - 20 i Nexø kirke, hvor vi øver under
ledelse af kirkens organist Jesper Mejlvang.
Koret er et frivilligt kor, men vi ønsker at have
engagerede medlemmer, der elsker at synge og
gerne vil udvikle sig sammen med andre.
Det er gratis at være med.
Vi planlægger at starte op fra september med
første prøve torsdag d. 6. september kl. 18:30.
For tilmelding eller yderligere info kontakt
Jesper på 40546440 eller email
mejlvang@balticrecording.dk.

Seniormøde
Lørdag, d. 6. oktober 2018 kl. 14.30
i kirkeskolen

Emne: At besøge Israel i tide og utide
Susanne og Jens Borg Spliid fortæller om
deres 4 rejser til Israel – om at blive tryllebundet af at stå og gå, hvor Jesus har
været, og om at opholde sig i et land med
mange udfordringer, både for lokalbefolkningen og for turister. De fortæller om
at følge i Jesu fodspor og viser billeder
undervejs fra mange bibelske steder.
18

ÅBENT
Fredag kl. 14 - 17
Lørdag kl. 10 - 17
Søndag kl. 14 - 17
I ferier vil der ofte være udvidede åbningstider, så følg med på Facebook eller
www.værftet.dk
ENTRÈ
25 kr. for medlemmer
(medlemsskab kun 100 kr. for et kalender-år)
60 kr. for ikke medlemmer
500 kr. for årskort
FRI ENTRÈ: cafégæster, voksne i følge med
små børn og baby’er i alderen 0-12 måneder.
FØDSELSDAGE OG ANDRE FESTER
Ønsker du at holde fest i Værftet, så kig ind
på hjemmesiden www.værftet.dk for pris og
betingelser.
Hvis du ønsker at tegne medlemsskab og/
eller give en gave og/eller blive frivillig så
kontakt Dorthe Pedersen: 22 74 91 61
eller
Orla Pedersen: 30 98 95 30

KIRKELIGE FORENINGER

Luthersk Mission

Havnegade 26
Formand: Lars Finn Holm,
Jagtvej 4, 3730 Nexø,
tlf. 42199403

August
Søndag, d. 5. kl. 14.00
Havemøde, Langedebyvejen 15
v/Enok Due Madsen
Mandag, d. 13. kl. 15.30
Boblen på Nexø torv
Torsdag, d. 30. kl. 19.30
Bedesamling
September
Søndag, d. 2. kl. 19.00
Møde
Fællessang 4 v/Bolette Rasmussen
Tirsdag, d. 11. kl. 19.00
Bibelundervisning
Søndag, d. 16. kl. 14.00
Jubilæumsarrangement v/Egon Jensen
Torsdag, d. 27. kl. 19.30
Bedesamling
Søndag, d. 30. kl. 14.00
Møde v/missionær Hanna Rasmussen
Oktober
Fredag - søndag d. 5. - 7.
Kredslejr, LM-Lejren i Pedersker

Evangelisk
Luthersk Mission

Vægtergade 4
Formand: Preben Koefoed-Jespersen
Turistvej 32, 3730 Nexø,
tlf. 56488207/36976910

Søndag, d. 12. kl. 19.00
Møde v/Alf Bach Kofoed

Juniorer
Mandage kl. 19.00 på Bækkely
Ungdomsmøde
Torsdage kl. 19.30 i Nexø
Bedemøde
Onsdage kl. 19.30
Vægteren er åben
hver fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.30

Søndag, d. 19.
Kirkegang

Rumænienkredsen

August
Søndag, d. 5. kl. 16.00
Møde v/Paul Otto Kjøller

Tirsdag, d. 9. kl. 19.00
Bibelundervisning v/Chris Rasmussen

Søndag, d. 26. kl. 16.00
Møde v/Steffen Bogø Madsen (Peru)

Søndag, d. 21. kl. 14.00
Møde

September
Søndag, d. 2. kl. 19.00
Møde v/Poul Iversen

Torsdag, d. 25. kl. 19.30
Bedesamling
Spiren (3-9 årige)
Mandage kl. 15.45
Juniorklub (9-14 årige)
Mandage kl. 19.00
Ungdomsmøder
Tirsdage kl. 19.00
Bibelkredse
3. fredag i måneden

Oktober
Se opslag på missionshuset og i avisen

Søndag, d. 9. kl. 19.00
Møde

mødes på Nørremøllecentret
mandage kl. 14.00
September: d. 3. og d. 17.
Oktober: d. 1., d. 15. og d. 29.

KFUM-spejderne

Havnegade 34, Nexø
Leder: Laila Elleby, tlf. 56493755

Torsdag, d. 13. kl. 19.00
Åbne Døre

Ulve: 6-10 år
Fredag kl. 16.00-17.30

Lørdag, d. 22.
Kredsdag

Spejder: 10-17 år
Onsdag kl. 18.30-20.00

Søndag, d. 30.
Høstfest på Bækkely
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KIRKENS ADRESSER

Nexø-Poulsker Pastorat
Sognepræst (kbf)
Jens Borg Spliid
Bredgade 16, 3730 Nexø
Tlf. 56 49 21 25 - 3
jebs@km.dk
Mandag fridag

Telefonnummer til kirken
56 49 21 25
Menuvalg 1: Kirkekontorets åbningstid
2: Kirkekontoret
3: Præsten
4: Kirkegården
5: Organisten
Sognepræst
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Skovløkken 16, Snogebæk
3730 Nexø
Tlf. 56 48 80 40
Fredag fridag
Nexø Kirkekontor
Købmagergade 24
Kordegn
Ann-Krestin Rasmussen
Tlf. 56 49 39 38
nexoe.sogn@km.dk
Kontortid: Tirsdag og fredag kl. 8-10.
Onsdag kl. 11-13 samt efter aftale.
Mandag og torsdag lukket

Nexø Sogn

Organist
Jesper Mejlvang
Tuevej 7, 3740 Svaneke
Tlf. 40 54 64 40
Graver
Simon Pihl Sode
Tlf. på kirkegården: 56 49 23 26
e-mail: kirkegard@nexokirke.dk
(modtager henvendelser angående gravsteder)
Mandag fridag
Menighedsrådsformand
Dina Skarsholm
Mejeribakken 10.
Tlf. 56 48 83 00
Kirkeværge
Mogens Jensen
Stormgade 42
Tlf. 56 49 34 36
20

Hvad kan Værktøjskassen
gøre for dig?

Kontakt kirkekontoret på tlf. 56493938
Barnedåb
Ring til præsten (56492125–3), så kommer
han på besøg og aftaler nærmere vedr. dåben.
Vielse
Henvendelse til præsten for aftale om dato og
tid for vielsen. Derefter henvendelse til
kommunekontoret på bopælsstedet for udfærdigelse af prøvelsesattest.
Begravelse
Henvendelse: Bedemandsforretning
eller præsten
Hjemmealtergang
Ring til præsten og aftal en tid.
Personlig samtale
eller skriftemål
Ring til præsten og aftal en tid.
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Jens Borg Spliid
Hjemmeside
www.nexokirke.dk
Kirkeblad
Redaktion: Jens Borg Spliid (ansv.)
Hans Vilhelm Breum Jakobsen, Lasse Munk,
Daniel Sonne Larsen, Claus Anton Hansen
Sats og tryk:
Hakon Holm Grafisk
Sankt Mortens Gade 18, 3700 Rønne.
mail@hakon-holm.dk
Forside: Claus Anton Hansen

KIRKENYT

Navne
Her plejer vi at anføre alle, som er blevet døbt
i, viet i eller begravet/bisat fra Nexø kirke.
Men iflg. den ny persondataforordning er det
ikke længere tilladt at offentliggøre den slags
oplysninger.

Indsamling i Nexø Kirke
Marts:
April:
Maj:

Norea Mediemission
Menighedsfakultetet
Promissio

915,50 kr.
934,00 kr.
608,50 kr.

Nadver på Nørremøllecenteret
Tirsdag, d. 7. august kl. 15.00
Tirsdag, d. 4. september kl. 15.00
Tirsdag, d. 2. oktober kl. 15.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag, d. 21. august kl.19 i Kirkeskolen
Torsdag, d. 20. september kl.19 i Kirkeskolen
Onsdag, d. 24. oktober kl.19 i Kirkeskolen

Tirsdagsbøn
Tirsdage kl. 16 - 16.30

Kommende konfirmander
– se her!
Vil du gerne konfirmeres i Nexø
eller Poulsker i 2019?
Så har vi den glæde at invitere dig
til konfirmandindskrivning
onsdag, d. 29. august kl. 19.30
i Nexø Kirke.
Vi vil fejre gudstjeneste sammen,
hvor der gives en kort introduktion
til gudstjenestens elementer undervejs.
Derefter vil præsterne fortælle om,
hvordan undervisningen kommer
til at foregå, mens I udfylder en
tilmeldingsblanket og kan stille alle
de spørgsmål, I måtte have.
Vil du gerne konfirmeres og er
forhindret i at deltage i indskrivningen, så vil vi meget gerne høre
fra dig på forhånd. Du kan skrive
til kordegnen, Ann-Krestin, på
mail-adressen:
ANNRA@KM.DK
Vi glæder os til at lære jer at kende.
På gensyn i sensommeren!
Venligst
Hans og Jens,
sognepræsterne i Nexø

Kirkebilen
Tilbuddet gælder kørestolsbrugere og kirkegængere, der ikke kan transportere sig selv. Ring til
Dantaxi 4x48 Bornholm på 56 95 23 01. Husk at
oplyse, at det er kørsel for Nexø Kirke, og der
derfor ikke skal betales på turen.
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MURERFORRETNING · AUT. KLOAKMESTER

Stenbrudsvej 24 . Nexø
Telf. 56 49 25 31
Biltelf. 20 13 25 31

Bergman Bog& idé Bornholm
Torvet 1 . 3730 Nexø . Tlf. 5649 2211

NEXØ KØRESKOLE
Telf. 56 49 34 20

SPORT & FRITID
TRYK & PROFILBEKLÆDNING

(Bedst kl. 7-8)

Kørekort til
BIL • MOTORCYKEL • TRAKTOR
4USBOEHBEF /FYt5MGtOFYPF!JOUFSTQPSUEL

Jørn’s Malerforretning
v/ Jørn Hansen
Højbovej 10 · Nexø
☎ 56 49 28 76
Bedst kl. 12.00-13.00
og efter kl. 17.00
Jeg anbefaler mig
med alt maler- og
tapetarbejde

Rytmiske gudstjenester
i efteråret:
Søndag den 23. september
kl. 16.00 i Sct. Povls Kirke
Søndag den 11. november
kl. 16.00 i Nexø kirke
22
22

Langskovs
Begravelsesforretning ApS

Gerne samtale i hjemmet
Begravelser og
bisættelser
ordnes
over hele øen

Telefon 56 49 13 15
Industrivej 4
3730 Nexø
info@langskov.dk
www.langskov.dk

GUDSTJENESTER I NEXØ KIRKE

AUGUST
Søndag den 5. kl.10.30
10. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Søndag den 12. kl. 19.30
11. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe
Søndag den 19. kl. 10.30
12. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Menighedsudflugt
Søndag den 26. kl. 9.00
13. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe m/morgenbrød
Onsdag den 29. kl. 19.30
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Jens Borg Spliid og Hans Breum
Jakobsen

SEPTEMBER

OKTOBER

Søndag den 2. kl. 10.30
14. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Vittsjö Kirkekor medvirker

Søndag den 7. kl. 10.30
19. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 9. kl. 10.30
15. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 14. kl. 19.30
20. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Lovsang, kirkekaffe

Søndag den 16. kl. 9.00
16. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 21. kl. 9.00
21. s. e. trinitatis
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Søndag den 23. kl. 10.30
17. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid
Kirkekaffe

Søndag den 28. kl. 10.30
22. s. e. trinitatis
Jens Borg Spliid

Søndag den 23. kl. 16.00
Rytmisk Gudstjeneste
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
NB i Sankt Povls Kirke
Søndag den 30. kl. 10.30
18. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste
Jens Borg Spliid
Lovsang, kirkefrokost,
menighedsmøde

NOVEMBER

Søndag den 4. kl. 10.30
Allehelgen
Jens Borg Spliid
Indsamlinger
August: Dansk Bibel Institut
September: Sømandsmissionen
Oktober: Kristeligt Forbund for
Studerende (KFS)
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PS

DINA OG NILS SKARSHOLM

HVAD BØRN DOG SIGER
“Gud kommer egentlig fra Gudhjem.”
Henrik 5 år

“Når man dør, kommer man til Paris.”
Line 6 år

“De børn, der skal døbes, skal have
en lang kjole på, selvom de er drenge.
De er for små til at grine ad det.”
Johnny 5 år

“Præster skal være med til fødsel og
dåb og konspiration og begravelse.”
Christoffer 8 år

NøgleOrdet
Dette er mit bud, at I skal elske
hinanden, ligesom jeg har elsket
jer.
Johs. 15,12
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