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PRÆSTEN SKRIVER

Livstegn
Et tydeligt tegn på at vinteren er ved at blive afløst af forår, er det Kaj Munk beskriver i
digtet Den blå anemone. For her skriver han om dét, der gennembryder den sorte jord –
nemlig de små grønne spirer, der med ukuelig vilje bryder frem af den frosne jord, som et
af de sikre livstegn på, at foråret er ved at melde sin ankomst. Snart står de med blad og
blomst og forkynder, at noget nyt er blevet til. De fleste kender fra have og grøftekant påskeliljen, som én af disse forårsbebudere – som det tydelige tegn på, at noget nyt og noget godt
er på vej.
Mange steder pyntes kirkerne op med påskeliljer påskedag – ikke kun for at glæde øjet,
men også fordi påskeliljen, eller påskeblomsten, symbolsk og litterært er nært forbundet
med påskens budskab. Det er bl.a. dette, der forkyndes i Grundtvigs kendte påskesalme;
Påskeblomst! Hvad vil du her? (Nr. 236 i Den Danske Salmebog) Efter sigende skulle påskeliljen på Grundtvigs tid være blevet betragtet som en ringeagtet vild blomst, som ingen
rigtig agtede for noget særligt og sjældent påskønnede. Da er analogien til Krist, der stod op
af døde lige til. For heller ikke Jesus Kristus blev på sin tid agtet for noget særligt. I stedet
blev han ringeagtet og nedværdiget, klynget op på et kors og straffet som en forbryder.
I jordens skød blev han lagt, død og forladt. Alt imens fejrede man påskefest i Jerusalem,
både velvidende som uvidende, at manden, der hang på korset og nu lå i graven, havde
sagt: Jeg er opstandelsen og livet. Og netop dét er den egentlige grund til påskefest pyntet
med påskeliljer, at Jesus lever, graven brast, for han stod op med guddomsvælde. Dette afslutter salmen af Grundtvig i dens nuværende længde – Ja, jeg ved, du siger sandt: frelseren
stod op af døde! Fordi Kristus opstod fra de døde, kan også du og jeg tro og håbe, at også
vi engang skal opstå fra graven, Kristus som førstegrøden – dernæst, når han kommer, de,
som hører Kristus til – sådan som vi kan læse det i 1. Korintherbrev kapitel 15.
Spørgsmålet er i og for sig enkelt: hvordan fejrer du og jeg påske i dag? Fejrer vi det som
mange gjorde på Jesu tid, og regner ikke Jesus for noget – velvidende som uvidende om
hvem han var, og hvad han sagde? Og så er påsken blot en kærkommen lejlighed til at holde fri? Eller fejrer vi påske, fordi påskens budskab er budskabet om livet, der brød frem af
graven, et livstegn til dig og mig om fremtid og håb? Dit og mit opstandelseshåb, ja, alverdens håb står og falder med påskens budskab – om det er sandt eller falsk, om vi tror det
eller ej? Derfor er påsken afgørende for alle mennesker – for Jesus døde i alle menneskers
sted, som sonofferlam for al verdens skyld og skam. Men på den tredje dag blev han oprejst
fra dødsriget, for at alle skal gøres levende ved ham – det er det, vi kan læse i Skriften: For
ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.
Glædelig påske i Jesu navn.

Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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TEMA

Kaj Munks blå anemone
- Danmarks nationale forårsblomst
CARL P. BEHRENS
CAND.TEOL., FHV. PRÆST I NAKSKOV PÅ LOLLAND

I julen 1943 udsendte Kaj Munk årets nye digt
om den blå anemone som et særtryk til familie og
venner. 14 dage senere blev han fundet skudt af
tyske håndlangere i en grøftekant ved Hørbylunde
bakker i nærheden af Silkeborg.
Den blå anemone ville sikkert være både gemt og
glemt, hvis ikke komponisten Egil Harder kort
efter komponerede den enkle og meget smukke
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melodi, som allerede samme år fik uropførelse i
Københavns domkirke ved en mindegudstjeneste
for digterpræsten Kaj Munk, hvor det folkekære
digt om barndommens lille, blå anemone blev
sunget af den verdenskendte operasanger, Aksel
Schiøtz. Siden da er anemonen sunget ind i den
danske folkesjæl som Danmarks nationale forårsblomst.

TEMA

familie med far, mor og to småpiger med favnen
fuld af anemoner, er på vej ud fra skoven. Kaj
Munk spørger ivrigt efter, hvor de dog har plukket
de skønne blomster. Han låner en lille skovl
og en stump avis, hvorefter han graver nogle
rodstængler op af skovbunden. Den lille pakke
følger med fra fødeøen til Vedersø præstegård,
hvor den bliver plantet – og blomstrer første gang
1. marts 1943.

Allerede på barndommens skolevej gennem
Kristianssæde-skoven lærte Kaj Munk den lille
forårsbebuder at kende, fordi den sine steder
dækkede hele skovbunden. På et sådant sted i
udkanten af skoven, møder Kaj i sin skoletid en
dag stedets navnkundige pastor Bachevold. De to
kendte jo hinanden både fra Tirsted kirke og
Brandstrup missionshus, hvor Kaj og hans mor
var hjemmevante. Præsten var interesseret i at
høre lidt mere om, hvordan det gik den kvikke
dreng i skolen – og om han holder sig til himmelvejen? Inden de skilles, lægger præsten sin hånd
på drengens hoved og velsigner ham med den
aronitiske velsignelse. Denne hellige stund ætser
sig ind i Kajs følsomme drengesind og forbliver
dér som et dyrebart minde, som dukker op både i
hans erindringsbog, ”Foråret så sagte kommer” –
og i forårsdigtet ”Den blå anemone”, hvor den
lille skovblomst nærmest bliver et sakramentalt
pant på velsignelsen, som derfor nu omtales som
”en flig af nådens trone”.
Men hvordan er en lollandsk forårsblomst havnet
i næsten yderste klitrække ved Vesterhavet? I
1984 besøgte min kone og jeg fru Lise Munk i
Vedersø præstegård. Hun var meget gæstfri og tog
os med på en havevandring, hvor hun udpegede
stedet, hvor Kaj for første gang mødte den elskede
blomst den 1. marts 1943. Fru Lise fortæller
levende om en familietur under 2. verdenskrig
med alle fem børn i gasgeneratorbil fra Vedersø
til Lolland i det tidlige forår. På landevejen gennem skoven fra Ryde station, råber Kaj Munk
pludselig: ”Holdt, holdt!!” En lollandsk bonde-

Jublende lykkelig snupper præsten et stykke indpakningspapir i køkkenet og farer op til skrivepulten på 1. sal, hvor han i løbet af kort tid får nedfældet dagens forunderlige oplevelse i poetiske
termer, som han så ofte gjorde.
(originalmanuskript findes i Kaj Munk forskningscenter i Aalborg: www.kajmunk.hum.aau.dk):
Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertets kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.
Anemonen – en vårens dåb
Kendere af digterpræsten siger, at Kaj Munk
altid har besiddet en evne til på en næsten
”psykobiografisk” måde at kæde sit liv sammen
med både drama og poesi i sit forfatterskab – således også her i anemonen, hvor barndommens
velsignelse i skovkanten bliver til ”en vårens dåb,/
den lar mig nyfødt arve/ en evighed af håb” og
netop derfor får blomsten ham til at knæle ned i
taknemmelighed og udbryde:
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er din skaber stor.
(I samarbejde med Jon Høgh (Bollerups forlag,
Ringkøbing 2014) udgivet:
”Vedersø – Lolland retur”
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TEMA

En rose så jeg skyde
JØRGEN KJÆRGAARD
LEKTOR, ADJ. PROFESSOR

Den røde rose er kærlighedens symbol. Fordi den
sande, ægte kærlighed aldrig er uden torne.
Men bag det romantiske billede ligger en dybere
symbolik: Tornene minder om Kristi blodige tornekroning; det stærke billede på livets sejr over
døden. Guds herredømme over al jordisk død og
lidelse er flettet ind i den krone – og det blod, den
frembragte, giver evangeliet farve – for når blodet
er rødt, har det livet i sig.
Salmen En rose så jeg skyde har hele denne bil6

ledkraft. Tillige er den en sangmæssig arv, der
bærer de dybe, historiske linjer i vores salmebog.
Dens historie går tilbage til de middelalderlige
Maria-viser, altså de folkelige sange om jomfru
Maria, som blev den måske mest livskraftige
tradition fra højmiddelalderens katolske dyrkelse
af himmeljomfruen.
Dens tidligst kendte version, kaldtes ”Den lille,
gamle, katolske vise fra Trier om Kristus”, og
havde 23 vers som gennemsang hele bebudelses-

TEMA

historien, Marias besøg hos Elisabeth, hyrde- og
krybbesceneriet Julenat, omskærelsen og de hellige tre kongers besøg. Visen i denne form er fra
1400-tallet og på middelaldertysk: Es ist ein Ros
entsprungen – ”En rose er nu sprunget ud”. Den
blev uhyre populær, og gennem årtier udbredt
gennem talrige afskrifter, også i protestantisk sammenhæng. Det skyldtes ikke mindst melodien,
som vi bl.a. finder hos organisten og komponisten
Michael Praetorius, der aftrykker to bearbejdede
vers af salmen i sit 9-binds kirkemusikværk Musae
Sioniae – ”Sions sange” fra årene 1605-10.
Min oversættelse:
En rose er udsprunget
udaf en spinkel rod
som af de gamle sunget,
af Isaj er den groet:
En lille blomst blev sat
midt i den kolde vinter
vel efter midt om nat.
Den rose, jeg besynger,
Esajas spåede om
den bragte os alene
Marias jomfrudom.
Ved Guds tidløse råd
gav hun et barn dets fødsel;
vel efter midt om nat.
Min oversættelse er knap så poetisk som originalen; til gengæld noget klarere i gengivelsen af teologien. Marias rene jomfruelighed er stadig et
tema; men nu som formidlingsvej for gudsbarnets
fødsel – ikke som en religiøs kvalitet ved jomfruen
selv – for også den er en del af Guds evige forudbestemmelse.
Praetorius’ bestræbelser på at sætte den lutherske,
bibelsk forankrede forkyndelse i musik fik blivende
betydning i protestantisk kirkemusik. Den firstemmige korsats over netop denne salme er blandt de
mest kendte af Praetorius’ omfattende kompositionsværk.
Netop disse to vers i Praetorius’ værk inspirerede
den danske kirkemusiker Thomas Laub til at tage

salmen frem i en dansk oversættelse. Det skete i Laubs
skelsættende debatbog Musik
og Kirke 1920, hvor han,
som led i et opgør med samtidens romantiske, stemningsbetonede salmemelodier og
kirkemusik, slog til lyd for en
mere oprindelig og ikke så
selvstændigt udtryksfuld kir- Thomas Laub
kemusik, der i højere grad
(1852-1927)
respekterer og tjener ordet
og budskabet.
Thomas Laub skriver i Musik og Kirke s. 75:
”Den kunde måske oversættes sådan:

En rose så jeg skyde
op af den sorte jord,
alt som os fordum spåde
profetens trøsteord;
den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.
For rosen nu jeg kvæder
om kap med himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.”
Laubs tekst og melodibearbejdelse blev efterhånden kendt som korsats og sang ved julekoncerter.
Laubs forslag kaldte andre oversættelser frem,
bl.a. af salmedigteren og -bearbejderen Harald
Vilstrup, og blev optaget i diverse salmebogstillæg
gennem første halvdel af 20. århundrede.
Til den grundtvigske valg- og frimenighedssalmebog, Salmer 1935, ville man gerne have den lille
salme med, men fandt indholdet lovlig svagt. Fra
en schweizisk salmebog oversatte valgmenighedspræsten for Ubberup Valgmenighed, Uffe Hansen,
der var en stor salmekender, to vers fra en protestantisk salme, digtet i 1844, med samme versemål:

fortsættes side 15
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TEMA

LASSE MUNK

Livstegn
Nu er foråret nær, og naturen begynder at vise
livstegn. Små knopper på buske og vintergækker,
der titter frem. Også i kirken er der en masse livstegn. Tegn på, at vi tror på en levende Gud, som
kan skabe liv, selv ud af døde.
Når jeg tænker på ordet livstegn, så kommer jeg
til at tænke på en sangbog fra 1990’erne. En sort
bog med rød/pink tekst, og med kristne sange
inden i. Og det er et klart livstegn for en kristen at
fx synge kristne sange, lige såvel som det er at
bede og læse i Bibelen.
Jeg er ikke altid lige god til at give livstegn fra mig.
Jeg kan glemme at svare en sms, ringe tilbage eller
svare på en mail – og vupti, så er der gået flere
dage, uden at den person har fået et livstegn fra
mig. Når jeg er her på Bornholm, så er der selvfølgelig også et arbejde og andre situationer, hvor
man møder andre mennesker, hvor man viser
livstegn. Men er jeg rejst, og dér glemmer at give
livstegn fra mig, så kan andre blive urolige.
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Det med at være urolig over at nogen formentlig
er død, er også noget vi kender fra vores Bibel.
For eksempel fra Emmausvandrerne, som står i
Lukasevangeliet kapitel 24. De vandrer fra Jerusalem til Emmaus, ca. 11½ km, og imens de gør
det, går de og snakker om, hvad der lige er sket i
Jerusalem, nemlig at den Jesus, som de havde
forventet skulle forløse Israel, nu var død. Hængt
på et kors sammen med to røvere, ydmygende for
Jesus, hans familie og venner. Nu stod de tilbage
med en total tom fornemmelse i kroppen. Dette
kunne ikke være sket – han skulle have været så
meget mere.
Netop der kommer der en ekstra person og slår
dem følge. Han spørger ind til, hvorfor de så så
bedrøvede ud. De begynder at fortælle om Jesus,
som var død, og hvordan de her på tredje dagen
havde fået fortalt, at Jesu grav var tom. Det havde
nogle af kvinderne fortalt dem. Faktisk havde
kvinderne fortalt, at de havde set en engel, som
sagde, at Jesus lever igen, og det havde forfærdet
dem meget.

TEMA

Der begynder personen at udlægge teksterne fra
1.Mosebog og resten af Det gamle testamente for
dem, for som han siger: ”Skulle Kristus ikke lide
dette og gå ind til sin herlighed?”. Derefter går de
sammen ind i et hus. Derinde tager manden brødet, velsigner det, bryder det og giver det til de to
vandrere. Der ser de, at Jesus er manden, de har
gået sammen med.
De troede virkelig, at Jesus var død, og at nogle
havde stjålet hans lig. Men nu fandt de ud af, at
kvinderne havde ret – Jesus var i live. Jesus var
opstået fra døden, ligesom han havde vækket
Lazarus til live kort tid tidligere. Det, der gjorde,
at de fandt ud af, at det var Jesus, der havde
vandret sammen med dem, var den måde, som
han brød brødet på.
Nadveren, – den, som vi kender så godt fra
kirken. Den, som Jesus indstiftede skærtorsdag,
inden han gik i Gethsemane for at bede og derefter blev taget til fange. Den nadver er for mig et
klart livstegn – der mindes jeg Jesu offer for min
skyld. Men samtidig med at jeg mindes, så får jeg
Jesu blod og kød. Det bliver forenet med mig, og
derigennem kan han virke gennem mig.
Et andet livstegn, som er i denne periode, ud over
alle påskens begivenheder, er Maria bebudelse.
Maria, der får besøg af Englen, som fortæller

hende, at hun skal føde en søn, som hun skal give
navnet Jesus, og han skal kaldes Guds søn.
Livstegnet for mig er, at Gud lod sig føde til jorden. Hvorfor gjorde han det? Jo, det gjorde han,
fordi han gerne ville være sammen med menneskerne igen. Vores direkte adgang til Gud har
været afskåret siden Eva og Adam spiste af frugten, fordi synden har været en kile mellem Ham
og os.
Men nu når Gud lader sig selv føde til jorden, så
kan han tage alt det, der skiller os fra ham, på sig
selv. Han tager det med på korset, og lader det dø
sammen med sig selv. Sluttede kristendommen
der, ja, så var det en død tro, men heldigvis er
Gud, og Jesus, stærkere end døden. Han stod op
på tredje dagen, ca. 40 timer efter han døde. Han
blev levende, så han kunne vandre med Emmausvandrerne, lige så vel som han kan vandre med
dig og mig. For Jesus går med dig, både når det
går godt eller livet er svært. Han bærer dig, han
løfter dig op, han holder dig tilbage og han giver
dig et puf.
Så når du ser noget spire i naturen eller du hører
fra en, som du ikke har hørt fra i over et år – så
får du et livstegn. Det får du også fra din bibel. Så
åbn den og lad dig inspirere, specielt i en tid med
faste, Maria bebudelse og påske.
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ARRANGEMENTER

Ulvetime
Hver gang kl. 17.30
Onsdag, d. 20. februar
Onsdag, d. 3. april
Efter en halv time med sjov, leg og sang i
kirken, spiser vi sammen i kirkeskolen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Onsdagstræf
Forår 2019
Har du lyst til i fællesskab med andre at
læse og udforske tekster fra Bibelen?
Så er onsdagstræf måske noget for dig.
Fra begyndelsen af 2019, én onsdag om
måneden fra kl. 9.30 - 11 inviterer Nexø og
Poulsker kirker på Onsdagstræf.
Onsdagstræf er for alle der har tid og lyst
til at være med. Vi mødes i Kirkeskolen
i Nexø, hvor vi læser højt fra Bibelen,
synger sammen, drikker kaﬀe og nyder
fællesskabet.
Datoer:
6. februar
6. marts
3. april
1. maj
5. juni

Tirsdagsbøn

Tirsdage kl. 16 - 16.30
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Fastelavn
Søndag, d. 3. marts er der fastelavnsgudstjeneste i kirken. Kom meget gerne
udklædt og vær med til at markere
fastetidens komme. Efter gudstjenesten
er der – traditionen tro – tøndeslagning
og fastelavnsboller i Kirkeskolen.
Vi begynder kl. 10.30 i Kirken.

Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 17. februar kl. 16.00
i Nexø Kirke

ARRANGEMENTER
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POULSKER SOGN

Nyt fra præsten
Når dette nummer af kirkebladet udkommer er
2018 blevet til 2019 – endnu et kalenderår er
gået. Ved et nyt års begyndelse gives en god anledning til at se lidt tilbage på året, der gik, samt
gøre sig nogle overvejelser om det nye år. Når jeg
bladrer siderne igennem for 2018-kalenderen,
findes der sider tæt skrevne med opgaver – dage,
hvor jeg spørger mig selv: hvor blev tiden af ? Der
findes også sider stort set blanke – dage, hvor jeg
spørger mig selv: hvad gik tiden med? Hvad enten det nu er det ene eller andet, så er alle dagene
for 2018 opbrugt.
Statistikken fortæller, at jeg i kalenderåret 2018
pakkede kufferten med præstekjole og prædiken
118 gange. Ca. 250 gange har jeg startet bilen for
at køre ud til en tjeneste, møde, undervisning,
hjemmebesøg, samtale eller andet. Året har budt
på knap 60 møder: planlægningsmøder, kalendermøder, kirkebladsmøder, menighedsrådsmøder og
andre møder – heldigvis er der ikke så langt til et
møde, når det afholdes i præsteboligen eller kirkeskolen i Snogebæk, men forberedelsen er den
samme. Kalenderen 2018 viser dage med bisættelser, begravelser, dåb og vielser, gudstjenester og
festlige arrangementer. Den afslører dage med
sorg og dage med glæde, dage med tårer og dage
med smil.
Ind imellem spekulerer jeg på, hvor mange andre
faggrupper der findes, som er så bredspektret
som det at være præst. For den samme uge kan
rumme både det at glæde sig, når et lille menneske bliver født og bliver døbt, og når et menneske
dør, og vi må tage afsked. Det rummer glæden,
når to bliver til et, men også sorgen når tosomhed
bliver til ensomhed. Det rummer fornøjelsen og
besværet, når unge mennesker er på vej ud i livet,
men også samtalerne, når livet er godt og vel levet.
Det rummer glæden, når evangeliet forkyndes og
smerten, når loven dømmer. Det rummer frustrationerne ved og om livet, men samtidig glæden
ved at være til.
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At være præst gør det tydeligt hvad Kierkegaard
skrev: ”Det gælder om at leve livet i evigheden,
og dog høre stueuret slå.” Dette gør sig egentlig
ikke kun gældende for en præst, men for alle mennesker – at leve i tiden, men i lyset af evigheden
– og dét er netop, hvad der gør ugens højdepunkt,
gudstjenesten søndag formiddag, til noget helt
særligt. For her mødes vi i et menighedsfællesskab, hver og en med de glæder og sorger livet
har budt os, for at høre et glædeligt budskab om
det håb, der kan styrke og trøste os i livet og
døden. Vi mødes for at høre om fremtid og håb,
ikke kun for tid, men i al evighed – også du er
velkommen!

Hans Vilhelm Breum Jakobsen

POULSKER SOGN – GUDSTJENESTER
FEBRUAR

MARTS

APRIL

Søndag den 3. kl. 10.30
4. s. e. helligtrekonger

Søndag den 3. kl. 9.00
Fastelavn

Søndag den 10. kl. 10.30
Sidste s. e. helligtrekonger
Børnekirke, kirkekaffe

Søndag den 10. kl. 10.30
1. s. i fasten
Børnekirke, kirkekaffe

Søndag den 7. kl. 9.00
Mariæ bebudelsesdag
Jens Borg Spliid

Søndag den 17. kl. 10.30
Søndag septuagesima

Søndag den 17. kl. 10.30
2. s. i fasten

Søndag den 17. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
NB: i Nexø Kirke

Søndag den 24. kl. 10.30
3. s. i fasten

Søndag den 24. kl. 10.30
Søndag seksagesima
Børnekirke

Søndag den 31. kl. 10.30
Midfastesøndag

Søndag den 14. kl. 10.30
Palmesøndag
Børnekirke, kirkekaffe
Torsdag den 18. kl. 19.30
Skærtorsdag
Kirkekaffe
Fredag den 19. kl. 10.30
Langfredag
Søndag den 21. kl. 10.30
Påskedag
Mandag den 22. kl. 10.30
NB: Fællesgudstjeneste i
Nexø kirke

Hvor der ikke er anført præst,
er det sognepræst Hans
Vilhelm Breum Jakobsen,
der forretter gudstjenesten.

Søndag den. 28. kl. 10.30
1. s. e. påske
Konfirmation

MAJ

Søndag den 5. kl. 10.30
2. s. e. påske
Børnekirke

KIRKELIGE FORENINGER
Indre Mission

Kirkeskolen i Snogebæk
Februar
Tirsdag, d. 5. kl. 19.00
Bibelundervisning i IM,
Nyker Hovedgade 24
Emne: Jesus som flygtning/
flygtninge i dag
v. Peter Hauge Madsen

Onsdag, d. 20. kl. 19.30
Møde v. sømandsmissionær
Hanus Poulsen

April
Tirsdag, d. 9. kl. 19.30
Møde v. Lasse Munk

Marts
Tirsdag, d. 5. kl. 19.30
Generalforsamling

Mandag, d. 22. kl. 14.00
Påskestævne i
IM Rønne, Zahrtmannsvej 42
Tale v. Jens Medum Madsen,
Fredericia

Tirsdag, d. 26. kl. 19.30
Møde v. Frede Ruby Østergård,
Fredericia
Promissio
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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. 26 20 39 52 eller
diana.wulff.seerup@gmail.com

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

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
FEBRUAR
5.
6.
6.
7.
12.
12.
16.
17.
19.
20.
21.
26.
MARTS
2.
5.
6.
7.
12.
13.
19.
26.
27.
APRIL
2.
3.
3.
4.
6.
9.
16.
23.
24.
30.

16.00
9.30
19.30
19.00
16.00
19.30
14.30
16.00
16.00
17.30
19.00
16.00

Tirsdagsbøn
Onsdagstræf (se annonce)
Bibelstudie v/Finn Kappelgaard
Bøn for Byen
Tirsdagsbøn
Bibelen Live – Esthers bog. Info om Israelsrejse
Seniormøde
Rytmisk Gudstjeneste
Tirsdagsbøn
Ulvetime
Menighedsrådsmøde
Tirsdagsbøn

Kirken
Kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirken/kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirken

14.30
16.00
9.30
19.00
16.00
19.30
16.00
16.00
19.00

Seniormøde
Tirsdagsbøn
Onsdagstræf
Bøn for Byen
Tirsdagsbøn
Bibelstudie v/Finn Kappelgaard
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde

ELM’s hus
Kirken
Kirkeskolen
Kirkeskolen
Kirken
Kirkeskolen
Kirken
Kirken
Kirkeskolen

16.00
9.30
17.30
19.00
14.30
16.00
16.00
16.00
19.00
16.00

Tirsdagsbøn
Onsdagstræf
Ulvetime
Bøn for Byen
Seniormøde
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Tirsdagsbøn
Menighedsrådsmøde
Tirsdagsbøn

Kirken
Kirkeskolen
Kirken/kirkeskolen
Kirkeskolen
LM’s hus
Kirken
Kirken
Kirken
Kirkeskolen
Kirken

Fortsat fra side 7

Den Rose fin og lille
har dejlig Duft og Skær;
den lyse for os vilde
og sprede mørket her;
i Sandhed Mand og Gud
af Syndens Nød og Pine
han naadig hjalp os ud.
O Jesus! naar vi drage
fra denne Jammerdal,
du hjælpe og ledsage
os til hin Frydesal,
hvor uden Frygt og Sorg
vi evig dig skal prise
højt i din Faders Borg!

Den Danske Salmebog 2002 har videreført salmen i den indsungne form med de tre, sammenredigerede strofer.
Jørgen Kjærgaard har begået en aldeles fremragende analyse af salmen, som var tiltænkt
vores kirkeblad. Den er imidlertid for fyldig til
at bringe i bladet, da den i givet fald ville fylde
hele bladet ud. På den baggrund har vi fra
redaktionens side valgt at flytte artiklen i sin
fulde ordlyd over på kirkens hjemmeside
(www.nexokirke.dk), hvor du kan finde et link
til den under kirkebladet. I artiklens fulde
længde kan du blandt andet læse en analyse af
teksten og en diskussion af, hvorvidt det er en
jule- eller påskesalme.
15
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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
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Velfærdsbygning
til graverne

Konstituering
Selvom der kun er menighedsrådsvalg hver fjerde
år (næste gang i 2020), så kræver vedtægterne, at
menighedsrådet konstitueres hvert år ved menighedsrådsmødet i november.
Den 22. november konstituerede menighedsrådet
sig således:
Kirkeværge: Mogens Jensen
Kasserer: Inge Kofoed
Kontaktperson: Kurt Andersen
Næstformand: Inge Kofoed
Formand: Dina Skarsholm

Den nye velfærdsbygning på kirkegården ved
Mosevej ”vokser frem” og forventes færdig til
påske, hvis vejr og vind ikke driller.

Alle poster blev besat med samme person, som
året før.
Dina Skarsholm

Fader vår

Fadervor på bornholmsk i en versificeret gengivelse af Aksel Kofoed,
brugt i en værkstedsgudstjeneste i 60’erne(?)
Mel.: Ingen er så tryg i fare
(eller egen af Eyvind L. Lind)
Fader vår, du som i Himlinj
ser voss hær i folkavrimlinj,
hør voss, når vi på daj kajler,
hjælp voss, a vi ente fajler.
Fader vår, vi må daj sporra,
vil du hâ me voss å gjorra?
Vi hâr svored, vi hâr levved
å enjhillu styjt bedrevved.

Fader vår, kons du kanj fjærna
tvivlinj frå denj trætta hjærna,
du ganj gje voss fred i sinjed du kanj alt - å vi kanj injed.
Fader vår, du som frå Himlinj,
hænter voss frå folkavrimlinj,
evig fred å hjærtavarma
hitter vi i dina arma.
Fader vår, kons på din måda
kanj enj løsa liveds gåda.
Du me dina starka hænner
på denj rætta vaj voss sænner.
17
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BønforByen

Værestedet Vægteren

Bøn for Byen holdes hver første torsdag i
måneden kl.19.00 i Nexø Kirkes menighedslokaler, Købmagergade 24.

Åbent hver fredag fra
kl. 14 -16.30 i
Vægtergade 4

Torsdag, d. 7. februar
Torsdag, d. 7. marts
Torsdag, d. 4. april

Kaffe, hyggesnak, spil,
sang, foredrag og andagt.
Kontakt for evt. kørsel:
Ella Westh 56488334

Alle er meget velkomne!

Seniormøde
Lørdag, d. 16. februar afholdes
der seniormøde, hvor vi får besøg
af Jesper Stange.
Han fortæller om sin tid som sognepræst ved Københavns Domkirke
og sin medvirken til, at morgenandagten i radioen kommer så
mange danskere til gode.
Det er kl. 14.30 i Kirkeskolen.

Seniormøde
Lørdag, d. 2. marts kl. 14.30
Taler: Alf Bach Kofoed
ELM’s hus, Vægtergade 4
Lørdag, d. 6. april kl. 14.30
Inge & Thorkild Holm:
”REJSEOPLEVELSER FRA CAMBODIA”
Kaffebord
LM’s hus, Havnegade 26
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

Marts
Lørdag, d. 2. kl. 14.30
Seniormøde
Søndag, d. 10.
Bibelkursus på Bækkely
Søndag, d. 17. kl. 16.00
Møde v/Paul Otto Kjøller
Torsdag, d. 21. kl. 19.00
Møde v/Peter Techow
Søndag, d. 31. kl. 16.00
Møde v/Jørgen Kjøller Petersen

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

Februar
Søndag, d. 3. kl. 9.30
Rundstykkefest
Janne Bak-Pedersen
Søndag, d. 10. kl. 14.00
Møde v/Peter Westh Jensen
Tirsdag, d. 19. kl. 19.00
Bibelundervisning, 1. Sam. 3
v/Enok Due Madsen
Torsdag, d. 21. kl. 19.30
Bedesamling, Salme 52
Torsdag, d. 28. kl. 19.00
Kredsmøde

Marts
Søndag, d. 10. kl. 14.00
Møde v/Lars-Jep Elleby
Bjergprædiken

April
Søndag, d. 14. kl. 14.00
Møde v/Monica og Simon Kronborg,
Cambodja
Langfredag, d. 19. kl. 19.00
Møde
Torsdag, d. 25. kl. 19.30
Bedesamling, Salme 54

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

Evangelisk
Luthersk Mission

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

April
Søndag, d. 7.
Intet møde
Søndag, d. 14. kl. 19.00
Møde v/Preben Koefoed-Jespersen
Mandag, d. 22.
Påskemøde på Bækkely
Søndag, d. 28.
Møde v/Michael Nygaard

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

Rumænienkredsen

mødes på Nørremøllecentret
mandage kl. 14.00
Februar: d. 4. og d. 18.
Marts: d. 4. og d. 18.
April: d. 1. og d. 15. og d. 29.

KFUM-spejderne

Tirsdag, d. 12. kl. 19.00
Missionsaften med Annelise og
Axel Rye Clausen

Søndag d. 3. kl. 14.30
Indsamlingsfest
Tale v/Filip Ambrosen

Torsdag, d. 21. kl.19.30
Bedesamling, Salme 53

Søndag d. 10. kl. 18.00
Sangaften med fællesspisning

Ulve: 6-10 år
Fredag kl. 16.00-17.30

Torsdag - søndag, d. 28. - 31.
Møderække m. Jakob Rahbek

Søndag, d. 24. kl. 14.00
Møde v/Mogens Holm

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

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

Hvad kan Værktøjskassen
gøre for dig?
Kirkens Korshærs Genbrug
Torvet 11
3730 Nexø
Tlf. 56 49 16 02
20

Kontakt kirkekontoret på tlf. 56493938

KIRKENYT

Indsamling i Nexø Kirke

Bibelstudier i kirkeskolen

Oktober:
Kristeligt Forbund for Studerende
November:
Kirkens Korshær:

Onsdag den 6. februar og onsdag d. 13. marts
kommer den tidligere sognepræst i Nexø, Finn
Kappelgaard, og holder bibelstudie for alle, der
er interesseret. Begge dage er det kl. 19.30 i
Kirkeskolen.
Emnerne er (06/02) ”Udvalgt til velsignelse” og
(13/03) ”Velsignelse og ulykke”.
Vel mødt til to spændende aftner med lærdom
og fordybelse!

677,- kr
438,- kr

Nadver på Nørremøllecenteret
Tirsdag, d. 5. februar kl. 15.00
Tirsdag, d. 5. marts kl. 15.00
Tirsdag, d. 2. april kl. 15.00

Menighedsrådsmøde
Torsdag, d. 21. februar kl.19 i Kirkeskolen
Onsdag, d. 27. marts kl.19 i Kirkeskolen
Onsdag, d. 24. april kl. 19 i Kirkeskolen

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.

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.

Bibelen Live – Esthers bog
Klaus Laursen citerer Esthers bog live i Nexø
Kirke. Kom og oplev, hvordan det gamle skrift
fra Bibelen kommer til live på en helt ny måde,
når det reciteres fra ende til anden af en særdeles kyndig formidler.
Klaus turnerer land og rige rundt og fremfører
mange forskellige skrifter fra Bibelen. Sidst vi
havde besøg af ham i Nexø Kirke, hørte vi hele
Markusevangeliet.
Det sker i Nexø Kirke, tirsdag, d. 12. februar,
kl. 19.30.
I forbindelse med dette arrangement fortæller
Klaus Laursen og Jens Borg Spliid desuden om
muligheden for at komme med på en rejse til
Israel i efteråret 2019 og opleve det land,
hvor Jesus vandrede og udførte mirakler. På
rejsen vil du også kunne høre meget mere til
Bibelen Live.

Påskemiddag i præstegården
Påskedag er de kristnes største fest. Det fejrer vi
med en festgudstjeneste i kirken. I anledning af
den store påskefest byder kirken derefter på en
traditionel påskemiddag i præstegården,
hvor der vil blive serveret lam med bitre urter,
rodfrugter, grovskårne kartoffelbåde og gorgonzolasauce. Efter middagen er der andagt og vi
synger en salme sammen.
Udgifterne afholdes af kirken, men af hensyn
til forberedelse af middagen, vil vi gerne bede
om tilmelding til kirkeskolen (tlf. 56493938 eller
mail: nexoe.sogn@km.dk) senest fredag, d. 12.
april, så der er mad nok til alle.
-Vi glæder os til at se jer og fejre Jesu opstandelse i fællesskab!
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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

LØWE SERVICE

Giv dine nærmeste
et værdigt farvel
Vi hjælper med de praktiske ting,
der kan synes uoverskuelige
i den svære tid

(

-hjælper dig
- Plæneklippere/havetraktorer
- Scootere/knallerter
- Mekanik og reparationer
- Småreparationer (fx smykker og ure)
- Ejendomsservice/eftersyn mm.

50490580 – www.lsbh.dk
22
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Anne Langskov

Martin Olesen

Langskovs Begravelsesforretning
Industrivej · 3730 Nexø
Kontakt os på telefon (døgnåbent) 56 49 13 15
E-mail: info@langskov.dk · www.langskov.dk

GUDSTJENESTER I NEXØ KIRKE

FEBRUAR
Søndag den 3. kl. 9.00
4. s. e. helligtrekonger
Øjvind Hansen
Søndag den 10. kl. 10.30
Sidste s. e. helligtrekonger
Jens Borg Spliid
Lovsang og kirkekaffe
Søndag den 17. kl. 10.30
Søndag septuagesima
Jens Borg Spliid
Søndag den 17. kl. 16.00
Rytmisk gudstjeneste
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 24. kl. 10.30
Søndag seksagesima
Jens Borg Spliid

MARTS

APRIL

Søndag den 3. kl. 10.30
Fastelavn
Familiegudstjeneste
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe og tøndeslagning

Søndag den 7. kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag
Jens Borg Spliid

Søndag den 10. kl. 9.00
1. s. i fasten
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Kirkekaffe med morgenbrød
Søndag den 17. kl. 10.30
2. s. i fasten
Jens Borg Spliid
Lovsang
Søndag den 24. kl. 10.30
3. s. i fasten
Jens Borg Spliid
Søndag den 31. kl. 9.00
Midfastesøndag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen

Søndag den 14. kl. 10.30
Palmesøndag
Jens Borg Spliid
Torsdag den 18. kl. 19.30
Skærtorsdag
Jens Borg Spliid
Lovsang
Fredag den 19. kl. 10.30
Langfredag
Jens Borg Spliid
Søndag den 21. kl. 10.30
Påskedag
Festgudstjeneste
Jens Borg Spliid
Mandag den 22. kl. 10.30
2. påskedag
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
Søndag den 28. kl. 10.30
1. s. e. påske
Jens Borg Spliid

Indsamlinger
Februar: Åbne Døre
Marts: Norea Mediemission
April: Menighedsfakultetet (MF)

MAJ

Søndag den 5. kl. 9.00
2. s. e. påske
Hans Vilhelm Breum Jakobsen
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ANITA BECH

Kyndelmisse
Vinteren i Danmark kan virke uendelig
lang. Alligevel holder jeg af de skiftende
årstider. Efter en travl sommer kan
efteråret og vinteren virke tillokkende.
Vi tænder lys, hygger indenfor, der er ro
og tid til fordybelse. Men som dagene
og månederne går, så længes jeg dog
igen efter forår og sommer. Længes
efter at se naturen vågne op igen, længes efter at se små erantis i den mørke,
fugtige jord, mærke solens varme stråler og nyde den smukke blå himmel.
Kyndelmisse er en gammel kristen tradition, som fejres den 2. februar og betyder lysmesse. Kyndelmisse markerer,
at halvdelen af vinterhalvåret er gået.

Det vil sige tiden mellem den 1. november og den 1. maj. Puha, jeg håber ikke
på tre måneders vinter endnu, men
længes efter små tegn på, at foråret er
på vej. I 1800-tallet var kyndelmisse
også tidspunktet på året, hvor bonden
gjorde status og helst skulle have halvdelen af forrådet i behold. Efter gamle
traditioner markerer vi dagen hjemme
hos os ved at tænde lys og spise pandekager.
Det er kyndelmisse, og der er stadig et
godt stykke tid til forår, men lad os glædes over, at lyset og foråret er rundt om
hjørnet og være taknemmelige over alt
det, der er givet os.
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Men nu er Kristus opstået fra de
døde som førstegrøden af dem,
der er sovet hen. Fordi døden
kom ved et menneske, er også de
dødes opstandelse kommet ved et
menneske. For ligesom alle dør
med Adam, skal også alle gøres
levende med Kristus.
1. Kor. 15,20

